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Capitolul 1

Recep]ionerul tu[i u[or, pentru a-i atrage aten]ia lui Regan de la
noti]ele pe care le citea, apoi f`cu un semn spre intrare.

– Domnul Cal Garrard tocmai intr`. 
Se \ntoarse f`r` grab` s`-l vad` pe b`rbatul care traversa holul,

observând umerii lui largi [i puternici. Era un b`rbat mare \n
adev`ratul sens al cuvântului, cu tr`s`turi aspre [i pline de for]`. 
Avea capul descoperit, p`rul des, \ntunecat [i ondulat. 

B`rbatul sim]i privirea ei [i se \ntoarse s` o priveasc`, ridicând
intrigat din sprâncene. Era acum sau niciodat`. R`sufl` adânc [i,
luându-[i inima \n din]i, p`[i spre el s` \l opreasc`. 

– Domnule Garrard, v` pot vorbi câteva secunde?
|n ochii lui cenu[ii se citi surpriza. 
– Sunte]i britanic`? \ntreb` el. Nu sunte]i cam departe de ruta

turistic`?
– Nu sunt turist`, cl`tin` ea din cap. De fapt, inten]ionez s` ajung

mai \n nord, dac` va fi posibil.
Tân`ra ezit`, jenat`. Nu obi[nuia s` cear` favoruri str`inilor, de[i

func]ionarul considerase c` nu e nici o problem`. 
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– Am \n]eles c` ve]i zbura mâine spre Fort Lester, se for]` ea s`
adauge. 

– A]i \n]eles bine. 
B`rbatul nu p`rea dornic s` o ajute, ci doar o privea nemi[cat, cu o

expresie deloc \ncurajatoare. 
– A]i vrea… adic`, crede]i c` m` pute]i lua cu dumnevoastr`?

\ntreb` ea repede. Am \ncercat s` g`sesc locuri la un charter, dar nu e
nici un zbor pe aceast` rut` decât peste câteva zile. Autobuze nu sunt
decât o dat` pe s`pt`mân`.   

Dup` un moment de t`cere, b`rbatul \ntreb`:
– De ce vre]i s` ajunge]i la Fort Lester? Acolo nu e decât cherestea. 
– Mai este ora[ul [i, desigur, barajul, când va fi terminat. 
El râse scurt.
– S` nu-mi spune]i c` lucra]i pentru compania de construc]ii!
– Nu, desigur, \ncerc` Regan s`-[i p`streze vocea calm`. Am o rud`

care lucreaz` la aceast` firm`. 
– Inten]iona]i s`-i face]i o vizit`? cl`tin` el din cap, cu un

amuzament vizibil. Cât de \ntreprinz`toare sunt englezoaicele! 
N-am crezut-o cu adev`rat pân` \n aceast` clip`. 

– Nu mi se pare nimic ciudat, ripost` ea cu r`ceal`. Nu e decât la
patruzeci de mile de Fort Lester. Fire[te, voi sta \n ora[. 

– Fire[te, fu el de acord, netulburat. A]i mai fost vreodat` \ntr-un
ora[ din mjilocul p`durilor, domni[oar`…?

– Ferris, r`spunse ea prompt. Regan Ferris. Nu, n-am mai fost. 
Am venit direct la Prince George de la Vancouver, cu trenul. Cu toate
acestea, am trecut prin câteva ora[e mici. 

– Dac` facem compara]ia cu adev`rata p`dure, nici m`car n-a]i
\nceput. Dup` câ]iva ani, când o s` \nceap` producerea energiei
electrice, o s` fie mult mai bine. Acum…? ridic` el din umeri. Nu e un
loc pentru o femeie singur`, nici m`car pentru o canadianc`. 
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Fort Lester este \n \ntregime un loc dedicat industriei cherestelei. 
Nici un salon de frumuse]e, nici un restaurant… nici m`car un
cinema. Copiii nu se distreaz` decât ducându-se \ntr-o cafenea sau la
iarb` verde. Nu prea cred c` asta c`uta]i. 

– Nu sunt un copil, domnule Garrard, replic` ea, [i m` pot
descurca foarte bine f`r` saloane de frumuse]e. 

– Poate c` pute]i, zâmbi el, privindu-i fa]a fardat` foarte discret. 
Urm`ri apoi linia b`rbiei [i p`rul moale, care se ondula \n jurul

fe]ei. 
– Oricum, nu-mi p`re]i genul de aventurier` gata s` tr`iasc` sub

cerul liber!
– Conteaz`? ridic` ea sprâncenele, vag impacientat`. M` pot

descurca foarte bine [i nu am nevoie de cineva care s` aib` grij` de
mine. 

– Ceea ce ne aduce de unde am plecat, la motivul pentru care
sunte]i aici. Adev`ratul motiv. 

– Vi l-am spus deja. 
– {tiu ce mi-a]i spus. |ncerca]i din nou. Nimeni nu vine pân` aici

doar ca s`-[i salute o rud`. Ce rela]ie de rudenie ave]i cu aceast`
persoan`?

– E fratele meu, \[i mu[c` ea buzele. E o poveste lung`. 
– |n acest caz, mai bine preg`ti]i-v` s` o spune]i, declar` el,

prinzând-o de bra] [i conducând-o cu fermitate \n direc]ia barului.
Ave]i cincisprezece minute la dispozi]ie. 

Curând, g`sir` o mas` la care s` se a[eze. El \[i d`du jos haina,
l`sând-o pe sp`tar. Puloverul de un alb impecabil de dedesubt p`rea
scump. Un chelner se prezent` imediat, luând comanda. 
B`rbatul scoase un pachet de ]ig`ri [i i-l \ntinse:

– Fuma]i?
Regan cl`tin` din cap. 
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– Nu acum, mul]umesc. 

Nu se deranj` s`-i cear` permisiunea s`-[i aprind` ]igara, ci o

aprinse [i se l`s` pe spate \n scaun. 

– Bun. S` auzim ce ave]i de spus. 

Regan \l privi o vreme \n t`cere. Presupunea c` avea tot dreptul s`

\ntrebe aceste lucruri, ]inând cont de faptul c` ar lua-o cu el, dar nu-[i

imaginase c` va fi necesar s` dezv`luie am`nunte intime ale vie]ii ei,

doar pentru a ob]ine acest ajutor. |n cele din urm`, oft` resemnat`. 

– De fapt, nu l-am mai v`zut pe Ben de trei ani, spuse ea. 

Tat`l meu… ei bine, fratele meu a plecat de acas` când aveam

[aptesprezece ani.  

– Voia]i s` spune]i c` tat`l dumneavoastr` l-a gonit de acas`, spuse

Cal Garrard, netulburat. De ce?

Ea ridic` repede privirea, fixându-l cu uimire. 

– Are vreo importan]`?

– Poate c` nu, ridic` el din umeri. A[adar, nu l-a]i mai v`zut de trei

ani. De unde [ti]i c` lucreaz` la Keele?

– Am descoperit cu timpul. Mi-a luat destul de mult. Tata a murit

\n urm` cu trei luni, iar de atunci \ncerc s`-l g`sesc pe Ben.

– {i mama?

– Nu mi-o amintesc. A murit când eram copil. 

Nici o reac]ie nu era vizibil` pe figura cu tr`s`turi puternice. 

– Continua]i. 

– Dup` cum spuneam, doream foarte mult s`-l reg`sesc pe Ben.

Este singura mea rud`. A fost \ntotdeauna interesat de munca \n

construc]ii– când a plecat acas`, studia pentru un examen– a[a c` am

putut oferi oamenilor care l-au c`utat pentru mine un punct de

plecare. 

– Cred c` a costat ceva.
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– Nu foarte mult. Tata mi-a l`sat ni[te bani… oricum, destui ca s`
pl`tesc aceast` investiga]ie [i s` ajung aici.

Cu privirea fixat` asupra propriilor mâini \ncle[tate pe mas`, Regan
se \ntoarse \n timp. Aproape uitase cu cine st` de vorb`. 

– Tata a fost un b`rbat foarte priceput, o minte preocupat` de
afaceri [i de chestiuni economice. Orice activitate \n care se implica,
\ncepea s` mearg` \n direc]ia cea bun`. A c`l`torit foarte mult, iar
deseori m` lua cu el. Dup` ce am terminat [coala, ne duceam peste tot
\mpreun`. Aveam un apartament \n Geneva [i unul \n Londra. Ar fi vrut
s` \nv`] de la el. 

– S` ]ine]i locul fiului pe care l-a pierdut? \ntreb` el. 
– Presupun c` da. Numai c` Ben n-ar fi fost niciodat` fericit f`când

acelea[i lucruri ca tata. 
– Dar v` f`cea pl`cere. 
– Nu m-am gândit niciodat` cu adev`rat. Eram obi[nuit` s` o fac.

|ns` \mi era foarte dor de Ben. El e cu patru ani mai mare decât mine
[i \ntotdeauna ne-am sim]it bine \mpreun`. 

– Spre deosebire de tat`l dumneavoastr`. 
Era o declara]ie, nu o \ntrebare. Regan \l privi imediat, tres`rind. 
– Era un b`rbat ocupat, r`spunse ea \n defensiv`. Nu po]i trece

prin via]` râzând. 
– Poate c` nu, ridic` el din umeri, continuând s` fumeze. A]i spus

c` nu v-a l`sat prea mul]i bani. Ce s-a \ntâmplat?
– Câteva investi]ii neinspirate. A murit din cauza unei tumori la

creier [i poate c` boala \i afectase ra]ionamentul de ceva vreme.
Oricum, a pierdut aproape totul. |ntr-un fel, cred c` i-a p`rut bine s`
plece. 

Cal Garrard nu f`cu nici un comentariu la aceast` declara]ie. 
– A[adar, l-a]i c`utat pe fratele dumneavoastr` [i a]i venit aici s`-l

vede]i. Apoi?
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Ea \l privi surprins`. 

– L-a]i c`utat, l-a]i g`sit [i \l ve]i vedea, sperând c` nu s-a schimbat.

Dar dac` a f`cut-o? Trei ani este foarte mult. Poate c` nici m`car nu-l

intereseaz` s` afle ce mai face sora lui mai mic`. 

– Ben nu s-ar schimba– nu atât de radical, exclam` ea,

\mbujorându-se. E mai mare, dar la fel sunt [i eu. 

– {i mai \n]elept? cl`tin` el din cap. Aceast` c`l`torie nebuneasc`

nu cred c`-l va impresiona prea tare. Presupun c` nu v-a venit ideea s`

\ncerca]i mai \ntâi s` vorbi]i cu el?

– Mi-a venit aceast` idee, dar am respins-o. Dup` atât de mult timp,

nu mi-ar fi fost foarte u[or s` scriu o scrisoare.

B`rbatul râse. 

– Iar aceast` excursie e u[oar`? Sunte]i frumoas`, trebuie s`

recunosc! Nebun`, dar foarte dr`gu]`!

– V` mul]umesc, se ridic` ea repede \n picioare, cu obrajii \n

fl`c`ri. Poate c` opinia aceasta conteaz` pentru dumneavoastr`,

domnule Garrard, dar pentru mine nu are nici o importan]`! O s`

g`sesc un alt mod de a ajunge la Fort Lester. 

– Sta]i jos, spuse el calm, continuând s` zâmbeasc`. 

B`uturile noastre tocmai au ajuns. 

– Nu ave]i decât s` le be]i dumneavoastr`!

B`rbatul se ridic` repede [i, \nainte s`-[i dea seama ce vrea s` fac`,

se sim]i \mpins` \n jos. Nu se opuse, uimit` de acest tratament [i

nedorind s` fac` o scen` \n fa]a chelnerului care se prezent` la masa

lor. De aproape, Cal Garrard p`rea chiar mai mare. Mâna care

r`m`sese pe um`rul ei era puternic`. O lu` doar \n clipa \n care trebui

s` pl`teasc`, f`r` s` o priveasc`.

– P`stra]i-v` temperamentul \n frâu. N-am spus c` nu v` voi lua.

Dac` v` enerva]i atât de repede, o s` vede]i c` via]a poate fi dificil`. 
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Regan \[i mu[c` buzele, \ncercând s`-[i re]in` dorin]a s`-i spun`
unde s` se duc`. Avea nevoie de el, dac` nu dorea s` piard` alte zile \n
plus. 

– Desigur, o s` pl`tesc transportul, remarc` ea cu r`ceal`. 
El cl`tin` din cap. 
– Nu se pune problema. M` \ndrept spre…
– Oh, dar insist! Nu a[tept nimic de la nimeni, domnule Garrard.
Cal studie cu aten]ie cap`tul aprins al ]ig`rii.
– Presupun c` n-a]i \nv`]at pân` acum s` primi]i cum trebuie un

r`spuns negativ, remarc` el cu calm. Dup` cum spuneam, oricum m`
\ndrept \n acea direc]ie. Un pasager nu va face nici o diferen]`. 

– Voiam doar s` spun… ezit` ea. 
– {tiu ce voia]i s` spune]i, o \ntrerupse b`rbatul. Nu e cazul. Am un

hidroavion pe lac. Pute]i s` fi]i gata de plecare la opt?
– Da, desigur, r`spunse Regan, ad`ugând dup` o scurt` pauz`:

mul]umesc.
– Am spus s` uit`m asta.
Cal arunc` o privire la ceas, apoi b`u dintr-o \nghi]itur` restul

coniacului. Se ridic` \n picioare [i \[i lu` haina de pe scaun. 
– La opt, repet` el, \n hol. S` purta]i haine c`lduroase. 
Regan \l privi plecând, con[tient` c` fusese pus` la punct.

Presupunea c`, \ntr-o anumit` m`sur`, merita acest lucru. Dar [i el ar
fi meritat. Era ceva \n leg`tur` cu acest b`rbat care o irita. Nu \ntâlnise
niciodat` genul acesta de om. Era aproape prea b`rbat. 

Se gândi la diminea]a urm`toare. De la Prince George la Fort Lester
erau aproape patru sute de mile. Nu [tia cât de rapid era avionul, dar
nu putea \nsemna mai mult de patru ore de zbor. Vor ateriza spre
prânz. Desigur, era capabil` s`-l suporte \ntre timp.

L`s` b`utura pe care o comandase pentru ea neatins`. Oricum, nu
voia s` bea. Nu era nici urm` de el când ajunse \n hol. Recep]ionerul
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\i adres` o \ntrebare mut`, iar ea zâmbi [i d`du din cap. B`rbatul zâmbi
[i el, vizibil \ncântat. Personalul acestui hotel era printre cel mai
prietenos pe care-l \ntâlnise, evitând excesul de polite]e.
Recep]ionerul se interesase personal de cele mai bune modalit`]i de a
ajunge la Fort Lester, iar f`r` el n-ar fi aflat niciodat` despre Cal
Garrard. 

|n camera ei, c`ut` \n valiz` cea mai groas` pereche de pantaloni [i
un pulover c`lduros, pe care le preg`ti pentru diminea]`. Bocancii pe
care \i adusese cu ea erau probabil mai potrivi]i decât pantofii sport pe
care \i purta \n aceast` clip`. Haina pentru c`l`torie pe care o
cump`rase din Vancouver nu p`rea prea de \ncredere, dar era singura
pe care o avea. Din nefericire, era de aceea[i culoare [i croial` ca a lui
Cal [i \[i imagina cu u[urin]` expresia pe care o va avea acesta la
vederea ei. Foarte bine, nu are decât s` zâmbeasc`! Ce mai conteaz`?
Doar nu era croiala lui proprie. 

Acum se \ntunecase afar`, iar temperatura coborâse pân` la
punctul \n care e[ti recunosc`tor pentru c` exist` \nc`lzire central`.
Atât de departe \n nord, serile de prim`var` erau \nc` foarte reci,
uneori ajungând sub limita \nghe]ului. Vara era \nc` la o lun`
dep`rtare. Nu c` \n p`durile nordice din Columbia britanic` ar fi
existat zile foarte c`lduroase. Nu, nu era acest gen de climat. 
Se \ntreba cum se adaptase Ben. Fusese \ntotdeauna iubitor de
c`ldur`. {i-l imagina acum: \nalt, bine f`cut [i bronzat, urcând pe
trambulina pentru s`rituri \n ap` instalat` pe marginea piscinei, \n acea
var` minunat` când ea avea paisprezece ani [i tat`l ei \nchiriase o cas`
\n Kent pentru o lun`. Aceasta fusese \nainte s` se \ntoarc` \mpotriva
felului de via]` pe care ajunseser` s`-l duc`. Trei ani \nainte s` plece
din vie]ile lor, f`r` s` se mai \ntoarc` vreodat`. 

Regan f`cu o grimas`, aducându-[i aminte lucrurile pe care tat`l [i
fiul [i le spuseser` unul altuia. Dup` aceea, \i fusese interzis s`
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men]ioneze m`car numele fratelui ei. Nu fusese nici m`car o \mp`care
\n ultima clip`. Era ca [i cum tat`l ei [i-ar fi [ters din minte c` a avut
vreodat` un fiu. |n felul lui, probabil c` o iubise– atât cât era de capabil
s` iubeasc` pe cineva. |ntreaga lui via]` fusese desf`[urat` \n jurul
afacerilor.

Oare acest Garrard era la fel? Recep]ionerul spusese c` se afla la
conducerea unei corpora]ii imense, cu interese \n toat` provincia.
P`mântul din jurul Fortului Lester era proprietatea Coroanei, ca
majoritatea terenurilor din Columbia Britanic`, dar Corpora]ia Garrard
\nchiriase dou` milioane [i jum`tate de acri din acest p`mânt. 
{tiind prea pu]ine despre industria cherestelei, Regan \[i d`dea totu[i
seama c` profitul de pe urma acestor p`mânturi era imens, f`r` s` se
gândeasc` la restul opera]iilor. Dup` ce aceast` central` hidroelectric`
de la Keele va fi construit`, zona va deveni o adev`rat` min` de aur. 

Nu p`ruse ca fiind un b`rbat extrem de bogat, reflect` ea. Dac` se
gândea, nici nu se purtase ca unul. Dar era obi[nuit s` dea ordine,
acest lucru era mai mult decât vizibil. F`r` \ndoial`, era la fel de lipsit
de mil` ca tat`l ei, dac` s-ar pune \n discu]ie propriile profituri. 
Era mare p`cat c` fusese nevoit` s` se pun` \n situa]ia de a accepta o
favoare de la el. Numai c` nu avea prea multe solu]ii. Nici banii ei nu
erau nelimita]i. Câteva zile \n plus la Prince George ar fi f`cut o gaur`
serioas` \n bugetul ei. |n plus, aceast` excursie era gratis. Oricât de
pu]in i-ar face pl`cere, poate \ns` s` se bucure de avantajele aduse. 

Regan se prezent` \n hol la opt f`r` un sfert [i lu` repede micul
dejun. Cal Garrard nu ap`ru \n sala de mese. Spera doar c` nu va uita
aranjamentul lor. 

B`rbatul ap`ru \n hol la opt f`r` cinci, \mbr`cat ca seara trecut` [i
purtând o valiz`. Dac` hainele ei \i p`rur` amuzante, nu spuse nici un
cuvânt [i nici nu d`du vreun semn c` s-ar fi amuzat. Pl`ti nota la hotel,
lu` [i valiza ei [i o conduse \n strad`. Afar`, \i a[tepta o ma[in`. O ajut`
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s` urce pe scaunul pasagerului, puse ambele valize \n portbagaj [i se
a[ez` la volan. Regan se \ntreb` cine va duce ma[ina \napoi de la lac,
dar nu puse \ntrebarea cu voce tare. Oricum, nu avea nici o
importan]`. 

P`r`sir` ora[ul [i coborâr` pe firul apei pân` la Sinclair Mills.
Soarele, care ieri str`lucise cu putere, azi era ascuns de un strat gros
de nori, dându peisajului \mp`durit o aparen]` sumbr`. 
Vârfurile mun]ilor erau acoperite de ce]uri, iar cele mai \nalte erau \nc`
albe. Acolo sus, z`pada se mai topea odat` cu sosirea verii, dar nu
disp`rea niciodat` cu adev`rat. 

– Nu e o vreme foarte bun` pentru zburat, coment` ea \n cele din
urm`, când nu mai putea suporta lipsa de conversa]ie. 

– Am zburat [i pe vreme mai proast`, r`spunse el, aruncând o
privire spre picioarele ei \ntinse spre radiator. Frig?

– Acum, nu mai e atât de r`u, recunoscu ea. Era atât de cald la
Vancouver, \n compara]ie cu vremea de aici…

– A[a este de obicei. Vara nu ajunge aici pân` \n iunie, iar \n
noiembrie e deja iarn`. Pe coast` e diferit, datorit` aerului cald care
vine dinspre Pacific. Sunt mai pu]ine schimb`ri bru[te de temperatur`. 

– Dumneavoastr` veni]i de pe coast`?
– De la Vancouver Island. Proprietatea noastr` e la dou`zeci [i cinci

de mile de Victoria [i se nume[te Kenny's Bay. 
– Nu Garrard's?  \l ironiz` ea. 
– Golful a fost numit \nainte de sosirea bunicului meu acolo [i nu

a v`zut nici un motiv s`-i schimbe numele, explic` el cu o grimas`
sardonic`. Ave]i o limb` foarte ascu]it`, domni[oar`. 

Ea ridic` b`rbia cu mândrie. 
– Nu \n]eleg la ce v` referi]i. 
– Vreau s` spun c` da]i impresia c` ave]i nevoie de o lec]ie. 

Nu-mi plac insinu`rile copilelor. 
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– V-am spus deja c` nu sunt un copil, domnule Garrard, replic` ea,

iritat`. Nu voi suporta s` mi se vorbeasc` astfel. Oricum, ce vârst` ave]i?

– Destul de b`trân s` fi descoperit o modalitate potrivit` ca s` le

tratez pe pu[toaicele r`sf`]ate, cl`tin` el din cap, jum`tate amuzat,

jum`tate exasperat. V` admir curajul de a veni pân` aici, dar o s` v`

admir [i mai mult dac` nu o s` v` mai purta]i astfel.

– Eu nu… \ncepu ea. 

– Nu \ncepe]i din nou! {ti]i foarte bine despre ce vorbesc. 

{i asear`, [i acum… Nu glumesc, o privi b`rbatul lung. Nu m` mai

irita]i inten]ionat. 

– Am o idee mai bun`, declar` ea. Nu mai merg nic`ieri cu

dumneavoastr`! Da]i-mi voie s` cobor. 

– Acum v` purta]i copil`re[te. Suntem departe de ora[. 

Inten]iona]i s` merge]i pe jos?

– Dac` este nevoie… Nu trebuie s` v` deranjez. Sunte]i amabil s`

opri]i ma[ina?

– Nu, r`spunse el, din ce \n ce mai exasperat. Veni]i \napoi [i

calma]i-v`. Nu v-am amenin]at cu nimic. De[i sunt sigur c` a]i merita o

b`taie. Dac` voi opri ma[ina, chiar asta voi face. V-ar prinde bine!

Sup`rat`, Regan exclam`:

– Detest b`rba]ii ca dumneavoastr`!

– Nu cred c` a]i \ntâlnit vreunul. Acest tat` al dumneavoastr` ar

avea multe de r`spuns. 

– L`sa]i-l pe tata afar` din aceast` discu]ie. 

– Bine, spuse el. S` facem asta. S` \ncepem de la zero. Mi-a]i cerut

seara trecut` s` v` iau cu mine. A]i fi preferat s` spun nu?

– Acum, da.

El cl`tin` din cap.

– O logic` tipic feminin`. Vre]i s` v` g`si]i fratele, nu?
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Mânia o p`r`si imediat, l`sând-o s` se simt` mic` [i mai degrab`
ridicol`. 

– Da, oft` ea. 
– |ncerca]i s` v` aminti]i acest lucru. 
Dup` aceast` discu]ie, parcurser` restul drumului \n t`cere. 

Regan nu g`sea nimic de spus. Comentariile lui ustur`toare \nc` o
deranjau. Cine se credea? Avea dou`zeci de ani, nu [aisprezece! 
Nu avea nici un drept s`-i vorbeasc` astfel. Arunc` o privire cu coada
ochiului spre el, fixând-o pe mâinile puternice de pe volan. Fiar` plin`
de sine! Ar fi dorit s` g`seasc` un mod s`-l pun` la locul lui, dar se
\ndoia c` exist`. 

Lacul p`rea cenu[iu [i agitat. Urmar` un drum care \l \nconjura,
ducând spre malul nordic, unde se g`sea un doc. Avionul era alimentat
[i a[tepta la cap`tul unui pode] de lemn, un Cessna cu patru locuri
vopsit \n galben. 

Cal l`s` ma[ina b`rbatului care se ocupa de doc. Duse bagajele spre
avion [i le puse \n`untru, apoi o ajut` s` urce [i-i leg` centura. 
Lâng` scaunul pe care b`rbatul se a[ez` erau c`[ti de radio, dar nu se
obosi s` le pun`. |l urm`ri cu aten]ie, \n timp ce porni motorul [i
verific` instrumentele de bord, con[tient` de aten]ia lui minu]ioas`.
Grija pentru orice detaliu, oricât de mic, este caracteristic` pentru un
om de succes, \[i aminti c` spunea tat`l ei. Acum, nu-[i dorea decât s`
uite comentariile lui. 

Vremea nu era mai rea decât la plecarea de la hotel, dar nici nu se
\mbun`t`]ise. Se crisp` \n clipa \n care hidroavionul p`r`si docul,
\ndreptându-se spre larg, sim]ind valurile agitate. |n clipa \n care
motorul ajunse la puterea maxim`, se auzi un muget [i hidroavionul
]â[ni \nainte, \ntr-un nor de stropi. Regan sim]i c` se \nal]`, \ncet, apoi
din ce \n ce mai repede, f`când o \ntoarcere larg` spre mal [i
\ndreptându-se cu vitez` spre nord. 
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|nainte de aceast` c`l`torie, Regan nu zburase decât cu avioane
mari, care se ridicau atât de sus \ncât p`mântul devenea o \ntindere
monoton`, cu pete de culoare verde [i cl`diri atât de mici \ncât p`reau
puncte colorate. La dou` mii de metri, era altceva, peisajul care defila
sub ei fiind vizibil [i captivant. 

O foarte mare parte din Columbia Britanic` se bucura \nc` de
s`lb`ticie: un p`mânt cu lacuri [i râuri, cu p`duri [i mun]i, mari
por]iuni din el fiind populat doar de animale s`lbatice [i de p`s`ri.
V`zând v`ile \mp`durite care se \ntindeau \ntre piscurile mun]ilor,
putea s` simt` izolarea. Dac` ar ateriza for]at \ntr-un astfel de loc, ar fi
pierdu]i s`pt`mâni \ntregi, \[i d`du ea seama, refuzând imediat s` se
mai gândeasc` la acest subiect. Cal Garrard era evident un pilot
experimentat, obi[nuit s` zboare pe aceast` rut`. Nu se vor pr`bu[i. 

B`rbatul nu spuse mare lucru \n timpul primelor dou` ore [i Regan
avu impresia c` uitase de prezen]a ei la bord. Era \nc` sup`rat`,
amintindu-[i de discu]ia din ma[in`, mai ales pentru c` b`nuia c` avea
dreptate. Era \ntr-adev`r prea plin de sine, dar [tia c` nu era singurul
lucru care o irita. Din clipa \n care \l v`zuse prima oar`, fusese vorba
despre altceva, pe care nu putea [i nici nu voia s`-l defineasc`. Nu era
mai mare cu mai mult de zece ani [i, \n nici un caz, nu era suficient de
mare s`-i vorbeasc` de parc` ar fi un copil. Dar, poate c` a[a erau
tratate femeile \n aceast` zon`: ca ni[te copii, care trebuie ]inu]i \n
frâu. Din fericire, nu va fi \n compania lui prea mult. Dup` ce vor
ajunge la Fort Lester, nu mai avea de ce s`-l mai vad`. 

Fort Lester. Cap`tul c`l`toriei. |n visele ei, Regan nu dep`[ise
niciodat` momentul \ntâlnirii cu Ben [i relu`rii leg`turii lor. Ce se va
\ntâmpla dup` aceea, era \nc` \n aer. Dac` ar putea g`si ceva de lucru
\n Fort Lester, poate ar fi posibil s` r`mân` pân` la \ncheierea
lucr`rilor la baraj, apoi s` se \ntoarc` \mpreun` \n Anglia. Ben nu se
schimbase, era sigur`. Nu atât de mult \ncât s` nu-i mai pese de ea. 
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Nu avea nici o importan]` c` nu \ncercase s` o caute. Nu avea de unde
s` [tie de moartea tat`lui lor [i, cât` vreme era sigur c` acesta tr`ie[te,
inten]iona s` stea departe. 

– Ar trebui s` g`si]i un termos cu cafea [i ni[te sandvi[uri \n geanta
de acolo, spuse Cal Garrard, \ntrerupându-i [irul gândurilor. 
L-am rugat pe Joe s` le pun` \n avion. Vre]i s`-mi turna]i ni[te cafea?

Regan se aplec` \n fa]` [i scoase geanta de sub scaun. |n interior,
lâng` termosul cu cafea, erau dou` ce[ti de plastic. Deschise termosul,
pl`cut surprins` de aroma puternic` a cafelei. Cal primi cea[ca de la ea
cu o mân`, cealalt` r`mânând pe maneta avionului. 

– Mul]umesc. 
Sandvi[urile erau cu pui [i [unc`, iar pâinea de secar`. 

Tân`ra nu-[i d`duse seama cât \i era de foame pân` când nu gustase
dintr-unul. Micul dejun p`rea s` fi avut loc \n urm` cu multe ore. 

– Cât mai avem pân` la Fort Lester? \ntreb` ea, dup` câteva minute. 
– Dac` vântul nu se \nte]e[te, cam o or`, r`spunse el, privind-o

scurt cu o expresie enigmatic`. S-ar putea s` fie destul de dificil mai
\ncolo. Norii au \nceput s` coboare. O s` \ncerc s` r`mân sub ei cât mai
mult posibil, dar ar fi bine s` v` preg`ti]i pentru câteva turbulen]e.

Ea \ncerc` s` zâmbeasc` [i s` par` netulburat`. 
– Poate ar fi trebuit s` a[tept`m o vreme cu cafeaua. 
– Poate c` da, zâmbi el aproape imperceptibil. Sunte]i prima oar`

\ntr-un astfel de avion?
– Da, d`du ea din cap. E diferit. 
– Nu v` descurca]i chiar atât de r`u. Cel pu]in, nu vorbi]i tot timpul

ca s` v` ascunde]i emo]iile. 
– Nu sunt emo]ionat`, neg` ea. P`re]i foarte competent, domnule

Garrard.
– |ncepe]i din nou, cl`tin` el din cap. 
– |mi pare r`u, spuse ea, surprins`. Ce-am mai spus?  
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– Nu e ce a]i spus, ci mai degrab` felul \n care a]i spus-o: fiecare

cuvânt un spin. Sunt competent, domni[oar` Ferris.

Ea se \mbujor`. 

– Nu crede]i c` sunte]i prea sensibil?

– |n ceea ce v` prive[te, nu. Exist` ceva \n leg`tur` cu mine care v`

deranjeaz`, iar acest lucru este foarte vizibil. V` aduc aminte de cineva?

– Nu, r`spunse ea cu sinceritate. De nimeni. 

– A[adar, are leg`tur` cu mine [i cu profesia mea, o ironiz` el.

Prefera]i b`rba]ii rata]i?

– Sunte]i ridicol, declar` ea cu r`ceal`. Nu-mi pas` cum sunte]i. 

– Min]i]i, dar nu v` pricepe]i foarte bine. Dispre]ul de pe figura

dumneavoastr` era evident seara trecut`, când v-a]i apropiat de mine. 

– Nu e adev`rat!

– Ba este, [ti]i foarte bine. 

Tân`ra \nghi]i cu greu. 

– Dac` a[a gândi]i, de ce a]i fost de acord s` m` lua]i cu

dumneavoastr`?

– Pentru c` n-am putut rezista provoc`rii s` v` aduc cu picioarele

pe p`mânt. Nu pare s` fi reu[it… nu \nc`. 

– Nu ve]i avea ocazia. O s` m` asigur, ridic` ea b`rbia cu mândrie,

hot`rât` s` nu-l mai lase s` o supere. Numai dac` nu sunte]i [i

proprietarul ora[ului. 

– Nu al \ntregului ora[. Doar al unei p`r]i destul de mari \ncât s`

v` fie imposibil s` evita]i s` auzi]i de mine. 

– Cât` arogan]`!

– Nu-i a[a? coment` el cu voce aspr`. |nceta]i s`-l mai urâ]i atât de

mult.

– Nu \l ur`sc, r`spunse ea, f`r` s` pretind` c` nu [tie despre cine

vorbe[te. 

SINGURI |N JUNGL~ 19



– Eu cred c` da. De fapt, sunt sigur. Ar fi trebuit s`-l p`r`si]i imediat
ce a]i ajuns la o vârst` destul de mare. |n acest fel, v-a]i fi p`strat
respectul de sine. 

– Respectul de sine?
– Desigur. A]i r`mas cu el pentru c` v-a fost team` s` v` descurca]i

singur`, cum a f`cut-o fratele dumneavoastr`. De aceea \l c`uta]i acum,
s` pune]i lucrurile \n ordine. 

Regan r`mase o vreme t`cut`, f`r` s`-l priveasc`. 
– Sunte]i atât de bun la analize! Cum a]i ajuns la aceast` concluzie?
– Foarte simplu. Ieri, v-a]i interesat de mine, cine sunt [i cu ce m`

ocup. Corpora]ia Garrard este mare [i de succes. Acest lucru m-a pus
\n aceea[i pozi]ie ca tat`l dumneavoastr`. Ar trebui s` [ti]i c` un bun
fler \n afaceri nu e acela[i lucru cu o inim` nesim]itoare. 

– Ar trebui s` fie, dac` se dore[te succesul. Nu se poate face omlet`
f`r` s` spargi ou`le. 

– |nceta]i s` mai da]i citate din el– exceptând cazul \n care a spus
ceva cu adev`rat original. Problema dumneavoastr` a fost c` v-a]i l`sat
dominat` de el. Acum, nu mai suporta]i s` vi se spun` ce s` face]i. 

– Ave]i atâta dreptate, coment` ea cu ironie [i resentiment. Cu atât
mai pu]in o s` suport s`-mi spune]i ce s` fac, domnule Garrard.
Ocupa]i-v` de avion!

Privirea lui era rece. 
– Mâinile mele nu vor fi totdeauna ocupate. 
– O s` fie atât cât conteaz`, declar` ea, f`r` s`-i pese ce spune. 

Nu mai ascult nici un cuvânt din ce ave]i de spus. 
Nu avea nici un motiv s` o fac`, pentru c` el r`mase t`cut. 

Regan era oarecum ru[inat`, la gândul c` nu se pusese \ntr-o lumin`
tocmai favorabil`. Se gândi chiar s`-[i cear` scuze, dar mândria o
\mpiedic`. Ceea ce spusese o r`nise, pentru c` avea dreptate. Tat`l ei
o dominase– poate nu \n felul \n care insinuase Cal Garrard, dar \n
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orice caz semnificativ. |i controlase gândurile, ideile, ambi]iile, \i
dictase cum s` se \mbrace, cum s` se poarte [i cum s` mearg`. Nu se
certaser` niciodat`, pentru c` nu avea curajul s` i se \mpotriveasc`. 
Nu se bucurase la moartea lui– nu s-ar fi putut bucura niciodat` la
moartea cuiva– dar nu fusese nici prea trist`. Se afla pe propriile
picioare pentru prima oar` \n via]` [i putea face ce vrea, f`r` s` dea
nim`nui socoteal`. Banii nu aveau nici o importan]`. |i aduseser` prea
pu]in` fericire. Tot ce dorise erau banii pentru a-l g`si pe Ben [i a o lua
de la cap`t.

Timpul trecea greu. A[a cum prezisese, vremea se \nr`ut`]i din ce
\n ce mai mult, norii care coborau for]ându-i s` coboare la o mie patru
sute de metri. Turbulen]ele cl`tinau cabina alarmant, \n ciudat
fermit`]ii mâinilor lui Cal pe comenzi. La aceast` altitudine, avea
impresia c` vor atinge vârful copacilor. Spre vest se z`reau piscuri
\nalte, iar \n fa]` era vizibil` o vale larg`, \n care se afla un lac,
\nconjurat de p`durea interminabil`. Nu se vedea nic`ieri un semn de
locuire. 

Ploaia \ncepu s` cad` cu repeziciune, izbind geamurile cabinei [i
\nce]o[ând contururile mun]ilor. Lumea de sub ei p`rea s` pluteasc`
\ntr-o cea]` cenu[ie. Regan arunc` o privire spre profilul ferm al
b`rbatului, \ntrebându-se dac` dezv`luia vreodat` ce gânduri \l
fr`mântau. Ar fi fost bine s` stea de vorb`, dar ea fusese cea care
declarase c` e mai bine s` tac`. Desigur, erau \n siguran]`. 
Pu]in` ploaie nu le putea face nici un r`u. 

Chiar \n clipa \n care \[i spunea aceste lucruri, auzi un zgomot
brusc de la motor [i elicea \ncepu s` \ncetineasc`. Motorul se oprise,
singurele sunete care se mai auzeau fiind ropotul ploii \n geam [i
vuietul vântului. 

Vag, fu con[tient` c` b`rbatul de lâng` ea strig` ceva, luptându-se
cu maneta, \n timp ce avionul \ncepu s` coboare spre vârfurile
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copacilor. Gâtul i se strânse. Undeva \n fa]` se z`rea lucirea stins` a
apei, cenu[ie [i rece sub norii \ntuneca]i. {tiu imediat c` el \ncerca s`
men]in` aparatul \n aer destul de mult pentru a ajunge la lac, dar [tiu
de asemenea cu certitudine c` nu va reu[i.   
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Capitolul 2

Dup` aceea, nu avu nici o amintire clar` a momentului impactului.
Tot ce Regan era capabil` s`-[i aminteasc` era senza]ia de c`dere liber`
[i teribilul zgomot care p`ru s`-i \nconjoare. Când se opri, era \nc` \n
stare de con[tien]`, ]inut` \n loc de centura de siguran]`, chiar dac` tot
con]inutul cabinei fusese aruncat \n fa]`. Mirosul de petrol umplea
cabina. 

Sim]i mi[c`ri gr`bite \n apropierea ei, mâini care desf`ceau centura
[i o \mpingeau cu brutalitate spre gaura din fuselaj unde fusese pân`
nu demult u[a. 

– Pleac` din apropierea avionului, strig` Cal, \n clipa \n care
picioarele ei luar` contact cu solul. Poate s` explodeze!

Regan \l ascult`, \mpleticindu-se \nainte, uimit` s` constate c` se
putea ]ine pe picioare. Un copac se \n`l]a \n fa]a ei ca o barier`
gigantic` [i se prinse de el, str`duindu-se s` respire, \ntorcând capul la
timp s`-l vad` pe Cal alergând dinspre avion, purtând ceva sub bra]. 

Chiar \n clipa \n care dep`[i zona pr`bu[irii, se auzi un bubuit [i
fl`c`rile se \n`l]ar` spre cer, odat` cu unda de [oc a exploziei. 
Imediat, copacul \n care se afla avionul \ncepu s` ard`. 



Cu un suspin de u[urare, \l v`zu ridicându-se din locul \n care \l

aruncase suflul exploziei [i \ndreptându-se spre ea. Dac` ar fi murit, ar

fi r`mas singur` \n s`lb`ticie, dar abia mult mai târziu \[i aduse aminte

de izbucnirea de egoism a acelui gând [i se ru[in`. 

Aproape ajunseser` la lac, descoperi ea dup` ce perdeaua de fum

se \mpr`[tie, purtat` de vânt. Era vizibil prin centura de copaci de

dincolo de poieni]a \n care se pr`bu[iser`. Din nefericire, flotoarele

\mpiedicaser` acest lucru, ag`]ându-se de ramurile copacilor [i

smulgându-se \n c`dere, trimi]ându-i direct spre p`mânt. Dar, dac`

norocul nu \i ajutase s` mai parcug` cei câ]iva metri pân` la ap`, le

zâmbise totu[i alegând locul de pr`bu[ire. Cei doi copaci uni]i care

rupseser` ambele aripi ale avionului le \ncetiniser` coborârea,

permi]ându-le s` ajung` la p`mânt aproape nev`t`ma]i. Cu excep]ia

unor t`ieturi [i zgârieturi, erau amândoi \n stare bun`. 

Ploaia \i salvase de pericolul incendiului produs \n p`dure datorit`

exploziei. Iarba de lâng` avion luase foc, dar p`durea din apropierea

lacului nu era foarte deas` [i focul nu se \mpr`[tiase. C` se sim]eau

\nfrigura]i [i uzi era un pre] mic pe care erau bucuro[i s`-l pl`teasc`,

cuprin[i de u[urarea cople[itoare a supravie]uirii. 

Abia dup` o or`, Regan fu \n stare s` \nceap` s` gândeasc` ra]ional

[i coerent. Cal construise un ad`post din crengi \mpotriva ploii,

folosind una dintre p`turile pe care le salvase din avion. A[ezat` lâng`

el, tân`ra arunc` o privire spre lumea \ntunecat` [i amenin]`toare din

jur, nedorind s` se gândeasc` la ce va urma. Nu avuseser` timp s`

utilizeze radioul, ca s` poat` cere ajutor.   

– De ce s-a opri motorul atât de brusc? \ntreb` ea cu voce

[ov`itoare. 

– Un blocaj \n conducta de alimentare, declar` Cal cu siguran]`. 

E singurul lucru posibil. 
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Suntem noroco[i c` nu s-a \ntâmplat când eram deasupra mun]ilor,
ad`ug` el, privind-o cu aten]ie [i v`zându-i paloarea sub stratul de ulei
care o p`ta. Te sim]i ame]it`?

|ntr-un fel, pericolul prin care trecuser` \i apropiase, de parc` se
cuno[teau de o via]`. – Da, recunoscu ea. {i tremur. 

– {oc. O s` treac`. Va trebui s` treac`. Nu avem nici un tratament
la dispozi]ie. 

Avea dreptate, fire[te, chiar dac` p`rea inutil de brutal. 
Regan \ncerc` s` se controleze. La urma urmei, trecuser` prin aceea[i
experien]`. 

– Acum, ce se \ntâmpl`? \ntreb` ea. St`m aici [i a[tept`m s` vin`
cineva s` ne caute?

– Nu o s` ne caute nimeni. Nu pentru o vreme….
– Dar trebuie s` o fac`! Adic`, dac` nu apari la Fort Lester, desigur c`…
– Vizitele mele nu sunt programate la minut, explic` el. Se [tie c`

voi ajunge acolo \n aceast` s`pt`mân`, doar atât. N-or s` \nceap` s` se
impacienteze decât peste trei, patru zile. 

Pentru o vreme, Regan r`mase t`cut`. Nu se putea gândi decât la
probleme irelevante. 

– A[adar, ce vom face? \ntreb` ea \n cele din urm`, iar din vocea ei
r`zb`tea disperarea. 

– Nu avem de ales. O s` plec`m de aici. 
Ea tres`ri.
– Cât de departe? 
– Patruzeci, patruzeci [i cinci de mile. |n astfel de ]inut, ne va lua

cam trei zile. 
– Trei zile!
|l privi cu uimire. P`rea foarte calm. 
– Nu avem mâncare, observ` tân`ra. Cum putem merge trei zile la

rând f`r` mâncare? 
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El se aplec` [i desf`cu leg`tura de la picioarele ei. 

– Avem un pistol [i câteva gloan]e, dou` p`turi, un cu]it [i mijloace

pentru a face foc. O s` supravie]uim. Din fericire, p`strez mereu aceste

lucruri \n avion. Nu se [tie niciodat` când va fi nevoie. |mi pare r`u c`

n-am avut timp s` iau mai multe. 

Oricum, a[teptase prea mult [i a[a, \[i aduse ea aminte cu un fior. 

– Ce fel de mijloace pentru a face focul? \ntreb` ea, ca s` aib` ceva

de spus. O s` freci dou` be]e?

– Acesta, r`spunse b`rbatul, sco]ând din buzunarul hainei o

brichet` placat` cu aur. Nu po]i s` spui c` am venit nepreg`tit, ad`ug`

el cu un zâmbet vag. 

– Foarte prev`z`tor, declar` ea scurt. 

Cal se aplec` brusc spre ea [i o prinse de umeri, ridicându-i capul.

Expresia lui era sever`. 

– Bine, e de-ajuns. Poate c` e[ti \n [oc, dar trebuie s`-]i revii.

Suntem vii [i vom r`mâne \n via]`, chiar dac` o s` te trag dup` mine

pân` o s` cazi de oboseal`. Ai \n]eles?

|l privi lung \n ochi, sim]ind brusc o scânteie de emo]ie

suprinz`toare. 

– Da, se r`sti ea, e imposibil s` nu \n]eleg. {i ia-]i mâinile de pe

mine!

Ochii lui cenu[ii sclipir`.

– V`d c` \]i revii repede! Va trebui s` fim mult mai aproape \nainte

de finalul acestei aventuri.

– Nu dac` am [i eu ceva de spus!

– N-o s` te po]i \mpotrivi. |n acest anotimp, temperaturile coboar`

noaptea pân` la limita \nghe]ului. O s` avem nevoie de c`ldura

corpurilor noastre, dac` vrem s` supravie]uim. 

Regan se \nfior` [i plec` privirea. 
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– Nu vom pleca de aici, nu-i a[a? Nu avem nici o [ans` de
supravie]uire!

– Avem toate [ansele de care e nevoie. Imediat dup` ce ploaia se va
sfâr[i, o s` facem un foc [i o s` ne usc`m hainele, declar` el, aruncând
o privire spre ceas. Ceasul meu e defect. Al t`u cum e?

Al ei era neatins [i \nc` func]iona. Spre uimirea ei, era ora trei. 
Cum se pot \ntâmpla atât de multe \ntr-un timp atât de scurt? 
P`reau s` fi trecut zile \ntregi de la pr`bu[ire. 

Ploaia lu` sfâr[it curând, iar norii se risipir`, l`sând câteva raze de
soare s` str`luceasc`. Când ie[ir` din ad`postul improvizat, aerul
\ncepuse s` se \nc`lzeasc` [i poiana \n care se aflau se lumina \ncetul
cu \ncetul. Cal g`si ni[te lemn uscat sub câteva stânci [i aprinse repede
focul promis, \ntinzând p`tura ud` pe câteva crengi din apropiere. 

– D` jos toate hainele ude, spuse el. Nu-]i po]i permite o r`ceal`.
Mul]umesc lui Dumnezeu c` ai avut ideea bun` s` cumperi o hain`
groas`. Chiar ud`, lâna re]ine c`ldura destul de bine. 

– Am crezut c` vei râde de mine din cauza hainei, m`rturisi ea,
sco]ând-o [i punând-o \n apropierea focului. 

– De ce a[ fi f`cut-o?
– Pentru c` nu sunt canadianc`. 
– A[ fi nebun dac` a[ crede c` numai canadienii au voie s` poarte

haine bune. Nu trebuie s` dai jos [i pantalonii?
– Nu sunt uzi, doar pu]ini umezi. Ai grij` de ai t`i. 
B`rbatul o privi zâmbind, iar ea se \mbujor`. Pentru o clip`,

aproape uitase unde se afl`. {ocul poate lua diferite aspecte. I se p`rea
\nc` destul de greu s`-[i imagineze c` se aflau \n s`lb`ticie. 
La patruzeci de mile de cea mai apropiat` a[ezare uman`, iar drumul
spre aceasta va dura trei zile. Nu putea nici m`car s` se gândeasc`. 

Focul era pl`cut, chiar dac` le aducea aminte de incendiul din care
sc`paser` ca prin minune. Cal o l`s` lâng` foc, la c`ldur`, apoi se duse
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s` scotoceasc` \n ce mai r`m`sese din avion. Când se \ntoarse, purta
un bidon metalic de ap`, un vas din acela[i material [i o cutie \n care
se aflau câteva cârlige de pescuit [i fire de undi]`. 

– Trusa mea de supravie]uire, anun]` el, mul]umit. O s` tr`im ca
ni[te regi. 

– A mai r`mas ceva nears? \ntreb` Regan, dar el cl`tin` din cap. 
– Nimic semnificativ. 
|nsemna c`, \n afara hainelor de pe ea, nu mai avea nimic. 

Nici pa[aport, nici bani, nici acte. Era aproape lipsit` de identitate, \[i
d`du ea seama cu triste]e. 

Cal se a[ez` pe un bu[tean \n apropiere, punând pe foc ni[te crengi
uscate. Soarele cobora spre apus, f`când apele lacului s` str`luceasc`.
P`rul lui aspru p`rea de necontrolat, iar umerii acoperi]i de puloverul
alb erau la]i [i puternici. Puterea lui era \n acela[i timp lini[titoare, dar
[i amenin]`toare. Erau singuri aici, iar el era un str`in. De unde [tia ce
fel de om era cu adev`rat?

– Când pornim la drum? se str`dui ea s` \ntrebe, când t`cerea \i
p`ru de nesuportat. Lucrurile sunt aproape uscate. 

– Nu \n aceast` sear`, este prea târziu. O s` ne oprim aici pentru
noapte, iar mâine diminea]` plec`m la prima or`. 

B`rbatul \[i scutur` praful de pe mâini, apoi o privi brusc,
surprinzându-i privirea fixat` asupra lui [i ghicind la ce se gândea.
Expresia lui se \n`spri. 

– Nu te mai \ngrijora, spuse el. E[ti \n siguran]`. Am alte lucruri \n
minte. Tot ce vreau de la o copil` ca tine este cooperarea. F` ce ]i se
spune [i ne vom \n]elege foarte bine. 

Regan se control` cu efort. Nu era timpul cel mai potrivit pentru o
ceart`. 

– Cum propui s` afl`m \ncotro s` mergem? \ntreb` ea. Nu v`d nici
un indicator. 
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Sarcasmul fusese involuntar, dar Cal alese s`-l ignore. 
– Râul care alimenteaz` acest lac se nume[te Ender. Keele, râul pe

care se construie[te barajul, se vars` \n el, de cealalt` parte a coastei
din fa]a noastr`. Cea mai bun` solu]ie este s`-i urm`m cursul. E mai
bine decât s` t`iem p`durea spre Fort Lester. 

– Vrei s` spui c` barajul este mai aproape. 
– Nu, e cam la aceea[i distan]`, dar e \n linie dreapt`. 
– Nu \n]eleg, cl`tin` ea din cap, nedumerit`. Ar trebui s` mergem

spre ora[, nu spre baraj. 
El f`cu un semn cu capul spre vârfurile care se \ntindeau \n stânga

lor. 
– Cum vrei s` zbur`m peste ele? Am [tiut ce fac \n clipa \n care am

dirijat avionul spre vale. Rocile nu sunt foarte moi la aterizare. 
– Aveai instrumente.
– Nu pentru zborul f`r` vizibilitate, oft` el, ner`bd`tor. Uite ce

este, nu vom sta aici s` ne cert`m pe tema mecanicii zborului. 
Crede-m` pe cuvânt. 

– |mi pare r`u, \[i ceru ea scuze. Nu voiam s` m` consider istea]`,
dar nu reu[esc s` \n]eleg. 

– |n acest caz, nu mai \ncerca. Te vei sim]i mai bine dup` somn. 
Dac` vor reu[i s` doarm`. Deja temperatura sc`dea; era u[or de

sim]it. Regan se \ntinse spre haina de lân`, dar Cal o opri. 
– Ai r`bdare, pân` când vei avea cu adev`rat nevoie de ea. 

E singura modalitate s` sim]i mai bine beneficiile. 
B`rbatul se ridic`, apoi se \ndrept` spre locul \n care l`sase pistolul

[i-l \nc`rc`. 
– Nu l`sa focul s` se sting`, o sf`tui el, dar nici s` fie prea puternic.

O s` m` \ntorc repede. 
– Sper c` nu vrei s` m` la[i singur`, tres`ri ea, alarmat`. Dac` vine

un animal?
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– E[ti \n siguran]` \n apropierea focului. Avem nevoie de ceva de
mâncare. 

– |n lac trebuie s` fie pe[te. 
– Desigur, este pe[te, care este foarte bun când nu ai altceva. 

Dar avem nevoie de mult mai mult pentru energie. Nu trebuie decât s`
stai lâng` foc. 

Regan nu avea nici cea mai mic` inten]ie s` plece. |l urm`ri cum se
\ndep`rteaz` cu pa[i mari, acceptând situa]ia. Un b`rbat pare mai
potrivit pentru astfel de situa]ii, mai ales unul care a tr`it \n aceste
regiuni. Pentru Cal Garrard, p`durea nu era ceva \nsp`imânt`tor, dar
ar fi trebuit s` vad` c` ea se teme. Ur[ii grizzly sunt obi[nui]i \n aceste
zone [i ar fi trebuit deja s` termine perioada de hibernare. Cum poate
s` o lase singur` [i neprotejat`? 

Când se \ntoarse, soarele apusese deja. Auzise un foc de arm` cu
ceva timp \n urm` [i nu fu surprins` s` vad` pas`rea din mâna lui. 
|l ignor`, aplecându-se spre fl`c`ri cu mâinile \ntinse. 

– }i-am spus s` la[i focul s` scad`, cl`tin` el din cap. Nu ascul]i
niciodat`? Cum ar trebui s` pr`jesc acum pas`rea, f`r` s` o ard la un
asemenea foc? 

– N-am nici cea mai mic` idee, r`spunse ea. 
Nu-i p`sa de cuvintele lui. Ultima or` petrecut` lâng` foc fusese

foarte tensionat`. Auzise zgomote ciudate \n p`durea din spatele ei, ca
[i \n apa lacului. Umbrele p`reau s` se mi[te când le privea cu coada
ochiului. 

– Oricum, nu mi-e foame. 
– Mie \mi e, [i o s`-]i fie [i ]ie curând, replic` el scurt. Nu vom reu[i

s` sc`p`m de aici dac` ne l`s`m cople[i]i de autocomp`timire. 
– Autocomp`timire? ridic` ea privirea, fixându-l cu ochi

str`lucitori. Ai plecat cu arma [i m-ai l`sat singur`, iar acum ai tupeul
s` m` acuzi c` m` autocomp`timesc?
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– Am tupeu pentru mult mai multe lucruri, r`spunse el, netulburat.
O s` afli acest lucru, dac` nu \]i revii. N-o s`-mi petrec timpul având
grij` de tine. N-ai decât s` te descurci singur`.

– Du-te s` te plimbi! morm`i ea, apoi \ncremeni v`zându-l c` las`
pas`rea jos [i se \ndreapt` cu pa[i mari sprea locul \n care se afla. 

Mâinile care o prinser` de umeri [i o ridicar` \n picioare erau aspre
[i puternice. 

– Fii atent`, se r`sti el. Nu mai suport! Te por]i ca un copil de zece
ani. Am avut o experien]` nepl`cut`, recunosc. |ntr-adev`r, te-a [ocat,
dar e timpul s` treci peste asta! Nu avem ce face. Nimeni nu ne poate
ajuta, decât noi \n[ine. Ca s` facem asta, e cazul s`-]i vii \n fire [i s`
cape]i curaj. E[ti \n stare? 

|l privi fix, cu ur`. Curaj? O s`-i arate ea ce \nseamn` curaj!
– Bine, spuse ea, ]i-ai expus punctul de vedere. Nu te voi trage

\napoi. 
– Bine, r`spunse b`rbatul dându-i drumul. Am t`iat câteva ramuri

de molid pe care le-am l`sat pe malul lacului. Du-te s` le aduci, \nainte
s` se \ntunece prea tare. |n noaptea asta nu va fi lun`. 

Nu erau prea departe, de[i, la cât era de nervoas`, nu i-ar fi p`sat
nici dac` ar fi fost dincolo de lac. Le prinse de cap`tul proasp`t t`iat [i
le târ\ spre foc, l`sându-le unele peste altele, dup` instruc]iunile lui. 
El cur`]ase pas`rea de pene, o t`iase [i o \nfipsese \ntr-un b`] ascu]it.
Sprijinit` pe dou` crengi bifurcate, acum se frigea \ncet la foc,
\ncepând s` miroas` delicios. 

Cal o \ntorcea din când \n când, cu figura luminat` de str`lucirea
focului. Evident, era obi[nuit cu acest mod de a preg`ti carnea. 
Regan avea sentimentul c` ar fi fost foarte mul]umit dac` lucrurile ar fi
stat altfel [i ar fi fost singur. Resentimentele fa]` de el murir`, \n clipa
\n care \[i d`du seama cât de copil`re[te se comporta. Indiferent de cât
de mult s-ar str`dui, tot o s`-l trag` \napoi. Putea oare s`-l
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\nvinov`]easc` pentru c` o certase, \n clipa \n care \ncepuse s` dea
semne de abandon, \nainte ca m`car s` \nceap` c`l`toria? 

Pas`rea era la fel de bun`, pe cât de bine mirosea. 
– Nesportiv, murmur` ea, \n clipa \n care afl` c` era coco[ de

munte.
P`durea se \ntindea \n spatele lor, t`cut` [i \ntunecat`, mirosind

puternic a r`[in`. |n fa]a lor, r`suna murmurul valurilor care se izbeau
de mal. Stelele \ncepuser` s` se aprind` pe cerul aproape lipsit de
nori. Dac` nu ar fi fost frigul din ce \n ce mai mu[c`tor, ar fi fost chiar
pl`cut. 

Dup` ce mâncar`, Cal preg`ti patul, tr`gând ramurile de molid
aproape de foc. Regan \l urm`rea cu team`, v`zând c` pune p`turile
una peste alta [i dându-[i seama ce ar trebui s` fac`. |n clipa \n care el
spuse c` patul e gata, nu reu[i s` se mi[te, privindu-l nemi[cat`, cu o
rug`ciune mut` \n priviri. 

– Nu m` face s` te iau pe sus, murmur` el, obosit. Am crezut c` am
trecut de acel prag.

– Nu m` pot \mpiedica, spuse ea cu voce tremurând`. Poate c` e
un lucru obi[nuit pentru tine, dar pentru mine nu e. 

– Te referi la faptul c` nu ai mai dormit cu un b`rbat? o privi el cu
ironie. Nu trebuie s`-mi spui, e evident. 

– E evident? \ntreb` ea, jignit`. De ce?
– Crede-m` pe cuvânt. Pur [i simplu e. 
– Ar trebui s` te cred mereu pe cuvânt?
– Da, declar` el, devenind ner`bd`tor. Vino. 
– Prefer s` dorm singur`, insist` ea. Sunt dou` p`turi. 
– O p`tur` este insuficient`, chiar cu focul aprins. Acum e frig deja,

dar o s` fie [i mai frig. Nu e[ti nici m`car obi[nuit` s` dormi pe ceva
tare.

– Pot s` m` obi[nuiesc, murmur` ea. Te rog. 
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– Nu, veni r`spunsul ferm. |]i dau trei secunde. 
Ea se ridic` f`r` grab` [i se duse spre patul improvizat, evitându-i

ochii când se a[ez` \ntre p`turi. 
– |ntoarce-te pe o parte, spuse el. 
Se a[ez` \n spatele ei, aranjând cu grij` p`turile \n jurul lor. 

Sim]i bra]ul lui \nconjurându-i talia, apoi ridic` genunchii, urmând
forma corpului ei. |n cele din urm`, respira]ia fiebinte \i \nc`lzi ceafa. 

– Relaxeaz`-te, o ironiz` el, dup` câteva minute. Inima \]i bate ca o
tob`. 

Nu era u[or. Putea s` simt` cum se \nc`lze[te [i era nevoit` s`
recunoasc`. Avusese dreptate, era singura solu]ie pentru a nu \nghe]a
de frig, dar nu putea s` se gândeasc` la pozi]ia lor cu deta[are. 
|l cuno[tea pe acest b`rbat de un pic mai mult de dou`zeci [i patru de
ore. Cum s-ar fi putut a[tepta s` accepte aceast` situa]ie? Putea s` nege
c` e femeie oricât de mult dorea, dar nu putea s`-l cread`. 

Cal oft` brusc. 
– Uite, spuse el, sunt obosit [i avem o zi lung` \n fa]a noastr`. 

Nu vreau decât s` dorm, dar tu vei sta toat` noaptea a[teptând s` profit
de aceast` situa]ie. Cred c` e mai bine s` termin`m cu asta chiar acum. 

O \ntoarse repede spre el, \nainte chiar s`-[i dea seama ce
inten]iona s` fac` [i o s`rut` deta[at, cu r`ceal`. 

– Bine, \ncheie el brusc s`rutul, a[adar, am profitat de situa]ie.
Acum, putem s` dormim amândoi lini[ti]i?

Regan \i \ntoarse spatele, permi]ându-i s` reia pozi]ia ini]ial`.
Buzele \i ardeau, dar mesajul fusese clar. Nu \l interesa din acest punct
de vedere. Ar fi trebuit s` fie o u[urare, dar nu era. |ntr-un fel, se
sim]ea p`lmuit`. 
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Capitolul 3

Regan fu prima care se trezi, odat` cu lumina cenu[ie a zorilor,

sim]indu-se \n]epenit` [i cu dureri de spate. Probabil c` se mi[case \n

timpul somnului, pentru c` fa]a lui Cal era acum foarte aproape de a

ei [i bra]ul lui o cuprindea. |i putea sim]i r`suflarea pe frunte, iar barba

proasp`t crescut` era vizibil` de-a lungul b`rbiei. Când \ncerc` s` se

mi[te, bra]ul lui o strânse mai aproape. 

– Dallas, murmur` b`rbatul, iar ochii cenu[ii se deschiser`, 

fixând-o \ntâi f`r` expresie, apoi realizând unde se afl`. E confortabil,

spuse el. Ai dormit bine?

Regan se ridic`, f`r` s` r`spund`, cu un geam`t când \[i sim]i

\ncheieturile amor]ite protestând. Vârfurile copacilor erau acoperite

de cea]a care cobora pân` aproape de p`mânt, creând o atmosfer`

umed` [i \nghe]at`. O trecu un fior. 

– O s` fie o zi frumoas`, auzi vocea lui \n spate. Cea]a o s` se ridice

odat` cu r`s`ritul soarelui. 

Cal se ridic` [i puse p`tura \n jurul umerilor ei, strângând-o ca 

\ntr-un scutec. 



– O s` aprind focul [i o s` verific capcanele pe care le-am pus
asear`. P`cat c` nu avem cafea. O b`utur` fierbinte ar face minuni. 

– Dar avem ap`, \ncerc` Regan s` imite tonul lui calm. E mai bine
decât nimic. 

– Cu ceva noroc, putem avea mai mult decât atât. 
Aprinse focul destul de repede, apoi puse apa la \nc`lzit \n vasul

metalic. Regan \ncerc` s` se mi[te, ru[inat` c` \l las` s` fac` totul, dar
era un efort prea mare. Se sim]ea obosit` [i deprimat`– probabil ca
urmare a [ocului. Cal nu va accepta aceast` scuz` mult` vreme, [tia
foarte bine, dar nu inten]iona s` se mi[te \nainte ca el s-o oblige. 

B`rbatul se \ntoarse de la verificarea capcanelor cu un iepure 
\ntr-o mân` [i cu câteva ciuperci \n e[arfa pe care o purtase la gât. 
Cel pu]in, el sus]inea c` sunt ciuperci. Regan spera c` avea dreptate,
pentru c` un stomac deranjat ar fi fost un dezastru \n aceast` clip`. 

Fierte \n ap`, aceste ciuperci constituir` un mic dejun surprinz`tor
de gustos, chiar dac` neobi[nuit. Tân`ra ar fi dorit s` fi fost mai multe.
Iepurele urma s` fie p`strat pentru masa de sear`, pentru c` nu mai
aveau timp s`-l g`teasc`. Se p`rea c` nu vor avea nimic de mâncare la
prânz, dar asta nu o surprindea. Urmau s` mearg` atâta vreme cât le
permitea lumina zilei. Ca s` poat` str`bate patruzeci de mile \n trei
zile, ar \nsemna cam paisprezece pe zi– str`b`tute \n circumstan]e
destul de neobi[nuite. Oricum, b`nuia c` estimarea lui de trei zile
fusese optimist`, ca s` n-o deprime. Cu toate acestea, nu-[i putea
permite s` se lase cople[it` de disperare. 

Lacul avea o ap` rece ca ghea]a. Se sp`l` pe fa]` [i pe mâini [i sp`l`
cum putu mai bine vasul \n care fuseser` fierte ciupercile. O form`
maronie str`b`tea apele \n fa]a ei, nu departe de locul \n care se
oprise. |[i d`du seama c` era un castor: emblema Canadei. 
Urm`ri fascinat` roz`torul care se c`]`r` pe mal, scuturându-se \nainte
s` alerge spre un tufi[ din apropierea lacului. Chiar dac` o sim]ise, nu
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p`rea speriat. Z`ri apoi o mi[care \n tufi[urile din partea cealalt` a
lacului, dar nu avu timp s` vad` animalul care o producea. 
Oricum, p`rea s` fie unul destul de mare [i era mai bine s` nu-l vad`. 

Cal adunase p`turile [i restul lucrurilor \ntr-o leg`tur` surprinz`tor
de mic` [i, \n clipa \n care tân`ra se \ntoarse de la lac, o ridic` pe
umeri.

– Gata? \ntreb` el, luând pistolul \n mân`. 
Atât de preg`tit` pe cât era posibil, d`du ea din cap, f`r` s` spun`

un cuvânt. Se hot`r\ s` nu se gândeasc` la ce urmeaz`, ci s` se
concentreze pe prezent. Cal cuno[tea aceste p`duri [i-i va conduce
spre siguran]`. Trebuia s` o fac`. 

Fu foarte u[or s` ajung` la extremitatea nordic` a lacului. Nu avur`
decât s` urmeze linia ]`rmului, pân` la punctul \n care râul pe care \l
c`utau se v`rsa \n lac. Vârfurile mun]ilor se reflectau \n apele limpezi,
ca \ntr-o oglind`. 

Nu f`cur` mai mult de patru mile \n aceast` diminea]`. Cal permise
pauze scurte la fiecare or`, dar nu mai mult de cinci minute. |i explic`
apoi r`bd`tor c` pauzele mai \ndelungate le-ar putea produce crampe
musculare. Chiar dac` urmau c`ile b`t`torite de animale, drumul era
destul de greu. O dat`, p`r`sir` aceast` c`rare ca s` taie drept printre
copaci, dar o reg`sir` dincolo de por]iunea mai dificil`. Cal p`rea s`
[tie ce face [i, mai important, \ncotro s` mearg`. Regan nu putea decât
s`-l urmeze [i s` se str`duiasc` s` nu fie o povar`. 

|n ciuda provoc`rilor drumului, deveni con[tient` de locuitorii
p`durii: multe p`s`ri, apoi veveri]e ro[cate care s`reau din ramur` \n
ramur`, atât de rapid \ncât era aproape imposibil s` le urm`re[ti. 
O dat` z`ri un porc spinos, care \[i urma netulburat drumul, f`r` s`-i
pese de apropierea oamenilor.

– Sunt ur[i \n aceste p`duri? \ntreb` ea \n timpul unei pauze.
Grizzly, adic`. 
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Cal ridic` din umeri. 

– Grizzly, negri– to]i sunt ur[i. Sigur, sunt prin preajm`.

– Ai l`sat focul s` se sting` noaptea trecut`. Dac` unul ne-ar fi g`sit? 

Zâmbetul lui era slab. 

– Presupun c` vrei s` spui c` ar fi trebuit s` te p`zesc toat` noaptea

cu arma \n mân`. Num`rul unu, nu pot sta jum`tate de noapte treaz,

apoi s` merg ziua \ntreag`. Num`rul doi, e mai probabil s` se retrag`

dac` simt miros de oameni. Nu atac` decât dac` le este atacat teritoriul. 

– Cum po]i fi sigur c` nu le-am violat teritoriul?

– Pentru c` am fi aflat imediat. Teritoriul periculos este \n imediata

lor vecin`tate. |n mod normal, nu atac` decât dac` sunt \ncol]i]i sau

surprin[i. Dar de ce te intereseaz`? 

– Am crezut c` am v`zut unul lâng` lac. 

– |n partea de sus sau \n cea de jos?

– |n cea de jos.        

– |n acest caz, nu ai de ce s`-]i faci probleme. Vântul bate spre noi,

r`spunse el, f`r` s` par` \ngrijorat. Uit` aceast` problem`. Facem prea

mult zgomot ca s` lu`m un urs prin surprindere. 

Presupuse c` [tia ce spune– cel pu]in \n aceast` problem`. 

Oricum, nu era lini[tit` \n totalitate [i, din când \n când, mai arunca o

privire peste um`r. 

A[a cum prezisese Cal, vremea se \nc`lzi când soarele ajunse sus.

Era cald \n compara]ie cu noaptea trecut`, desigur. Spre mirarea ei,

mâncar` ceva la prânz, pentru c` \nso]itorul ei scoase din leg`tur`

restul de coco[ s`lbatic pr`jit seara trecut`. Carnea rece fu binevenit`,

de[i ar mai fi mâncat. Era deja obosit`. Avea impresia c` picioarele \i

sunt de lemn, ca [i cum nu i-ar apar]ine, iar la unul dintre c`lcâie \i

ap`ruse o ran` provocat` de \nc`l]`ri. Gândul c` trebuie s` se ridice [i

s` o ia de la cap`t era aproape de ne\ndurat. 
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– Nu exist` alt` solu]ie, \i spuse Cal, interpretând corect expresia
ei \n clipa \n care \i spuse c` e timpul s` plece. Obi[nuie[te-te cu acest
gând. 

– Pentru tine este \n regul`, izbucni ea plin` de resentimente, e[ti
obi[nuit cu s`lb`ticia asta blestemat`! Nu-]i pas` cum m` simt eu!

– Nu \ndr`znesc s` m` gândesc la asta, r`spunse el cu r`ceal`. 
S` mergem!

– Sunt obosit`. Am nevoie de o pauz` mai mare pentru odihn`,
declar` ea, cu toate c` era ru[inat` de comportamentul ei, dar f`r` s`
se poat` ab]ine. O s` merg când o s` fiu \n stare!

El nu o contrazise, ci se apropie de ea [i o ridic` repede \n picioare,
strângându-i bra]ul f`r` mil`. Privirea lui era dispre]uitoare. 

– O s` mergi când \]i spun s` mergi! {i mai repede! Câteva dureri
nu o s` te omoare, o cl`tin` el. Maturizeaz`-te!

Când \i d`du drumul, tân`ra se \mpiedic` [i se str`dui s`-[i re]in`
lacrimile, provocate \n acela[i timp de dispre]ul fa]` de propria
sl`biciune, dar [i de mânie.

– Te dispre]uiesc! [uier` ea printre din]ii \ncle[ta]i. Cu adev`rat, te
dispre]uiesc!

– Foarte bine, r`spunse el, ridicând leg`tura pe um`r. Poate c` la
sfâr[itul c`l`toriei, o s` descoperi c` te-ai mai maturizat. 

Regan \[i re]inu replica jignitoare. Oricum, ce rost avea? 
Avea dreptate, se purta ca un copil. Nu era decât vina ei c` o trata
astfel. Strângând hot`rât` din din]i, \l urm` \n clipa când el p`r`si locul
de odihn`, f`r` s` priveasc` \napoi. 

Rana de la picior deveni din ce \n ce mai mare. Mersul era acum o
adev`rat` tortur`. La un moment dat, strecur` batista \mp`turit` \ntre
piele [i pantof. Chiar dac` nu o mai durea la fel de tare, continua s` fie
extrem de inconfortabil. Era nevoie de toat` hot`rârea ei s` nu i se
citeasc` durerea pe figur`, de câte ori Cal arunca o privire spre ea. 
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Chiar dac` b`rbatul observ` dificult`]ile ei, nu f`cu nici un
comentariu. Iepurele pe care \l prinsese era acum ag`]at de um`rul lui
[i spânzura nemi[cat, cu urechile lungi fluturând. Regan [tia c` nu
trebuia s` simt` mil` pentru el, dar regreta c` erau nevoi]i s` omoare
pentru a supravie]ui. 

Dac` asculta, p`durea era plin` de zgomote, dar impresia
dominant` era de t`cere. Uneori, copacii erau atât de \nal]i, \ncât \i
d`deau impresia c` ajung la cer. P`durea p`rea s` fie neatins`, fiind
probabil prea departe pentru produc`torii de cherestea. Oricum, odat`
cu construirea centralei hidroelectrice de pe Keele, lucrurile se vor
schimba. Se \ntreb` ce fel de impact va avea aceasta asupra unui ora[
mic, precum Fort Lester. Cal spusese c`, \n doi ani, va fi de
nerecunoscut. Probabil c` va deveni un mic centru industrial…

Spre sear`, [chiop`ta deja destul de r`u, \n ciuda eforturilor de a
ignora durerea arz`toare de la picior. |ntregul ei corp p`rea greu, iar
capul \i d`dea impresia c` e plin cu bumbac. Pe m`sur` ce soarele
cobor\ spre apus, deveni vizibil c` \n aceast` sear` va fi chiar mai frig
decât seara trecut`, poate tocmai pentru c` era senin. Nu era imposibil
s` \nghe]e. Singurul lucru pe care nu-l prev`zuse când hot`râse s` vin`
aici \n c`utarea fratelui ei, fuseser` temperaturile. 

|[i a[ezar` tab`ra \ntr-o mic` vale, care p`rea s`-i protejeze de aerul
aproape \nghe]at. Cal f`cu focul, apoi puse câteva capcane. Când se
\ntoarse, era deja \ntuneric. Purta pe um`r doi pe[ti destul de mari. 

– M-am gândit s`-mi \ncerc norocul, cât` vreme se mai poate vedea,
spuse el. O s` g`tim [i iepurele. Astfel, o s` avem ceva [i mâine. 

B`rbatul o privi cu aten]ie cum st`tea cuib`rit` \n apropierea
focului, cu fa]a obosit` [i cu p`rul \ncâlcit. 

– Te sim]i bine? 
– Da, r`spunse ea, ab]inându-se s` nu-i repro[eze c` lipsise prea

mult. Putem p`stra \n vreun fel focul aprins, noaptea asta? 
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O s` m` trezesc [i eu s` am grij` de el. 

– S-ar putea s` nu avem nevoie. Am g`sit un soi de pe[ter`. Nu e

mult, dar e uscat` [i cred c` e mai c`lduroas` decât spa]iul deschis. 

– Probabil c` e cuibul unui urs, murmur` ea.

El râse. 

– Ai ur[i pe creier. Oricum, ursul are bârlog, nu cuib. 

Regan oft` u[or. Probabil c` [i el era obosit, dar mai g`sea puterea

s` glumeasc`. 

– Am fost o povar`, nu-i a[a? \ntreb` ea. 

El \ncepuse deja s` jupoaie iepurele cu mi[c`ri sigure, folosind

cu]itul mic, dar ascu]it. 

– Ai avut momentele tale, recunoscu el f`r` s` ridice privirea [i

ad`ugând, dup` o pauz`: ce-ar urma acum, s`-mi cer scuze c` am fost

dur cu tine?

– Numai dac` ]i se pare necesar. 

Cal o privi o clip`, cu o expresie enigmatic` \n lucirea focului. 

– A[ fi putut s` fiu [i mai dur. O meritai. 

– Datorit` a ceea ce crezi c` sunt?

– Datorit` a ceea ce [tiu c` e[ti. Dar nu te \nvinov`]esc prea tare. 

E vina tat`lui t`u, el te-a f`cut a[a. 

Ea \nghi]i cu greutate. 

– Nu vreau s` vorbesc despre tata. 

– {tiu. Dar e timpul s-o faci– ca s` po]i sc`pa de el. Se vorbesc o

mul]ime de prostii despre sângele care nu se face ap`, dar nu trebuie

s` fie a[a. Dac` te consoleaz` \n vreun fel, n-am fost foarte ata[at de

tata. Eram prea diferi]i. 

– Dar i-ai c`lcat pe urme? 

– Nu neap`rat. Nu suntem la fel. 

– De când a murit?
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– De doi ani, r`spunse b`rbatul, dar ceva din vocea lui o \mpiedic`
s` mai pun` \ntreb`ri. A[tep]i multe de la re\ntâlnirea cu Ben, nu-i a[a?
\ntreb` el, dup` o pauz`. 

– Presupun c` da, recunoscu ea. Poate prea mult. O s` fie surprins
când o s` apar din senin din mijlocul p`durii. 

– De-a dreptul [ocat, fu el de acord. Mai ales dac` ne gândim c` nu
ai pa[aport, printre altele. |]i dai seama c` va fi practic imposibil s`
\ncerci s` rezolvi problemele administrative la Fort Lester? O s`
trebuiasc` s` te \ntorci pe coast` [i s` ajungi la consulat. 

Regan nu se gândise la aceste probleme [i nici nu voia s` se
gândeasc`. 

– Pe moment, o s` fiu foarte fericit` când voi ajunge acolo, spuse
ea. O s` m` preocup de restul mai târziu. 

R`mase o vreme pe gânduri, apoi ad`ug` cu o voce [ov`itoare:
– O s` fie un drum mai dificil decât cel de azi? 
– Râul traverseaz` o stânc` ceva mai departe de aici. Nu putem s`

trecem prin ea, a[adar va trebui s` trecem peste ea. Ai f`cut vreodat`
alpinism?

Ea cl`tin` din cap. 
– Nu sunt genul de persoan` care face drume]ii montane. 
El zâmbi.
– Te cred. Ceva sporturi?
– Tenis [i squash. 
– Sunt sporturi destul de rapide. Erai bun`?
– N-am \ncercat niciodat` s` le practic la nivel competi]ional. 
Conversa]ia o ajut` s` se relaxeze. 
– Tu ai practicat sport? \ntreb` ea. 
Cal ridic` din umeri. 
– N-am avut niciodat` destul timp pentru un sport organizat. 
– Dar te duci la vân`toare?
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– Uneori, r`spunse el, deranjat de tonul cu care fusese pus`
\ntrebarea. E ceva care te deranjeaz` \n aceast` privin]`?

– Nu, ezit` ea, doar c`… animalele ucid doar pentru mâncare. 
– {i eu la fel, replic` el, netulburat. Când sunt plecat, tr`iesc din

ceea ce-mi ofer` natura, ca acum. E o provocare suficient`. 
Regan \[i mu[c` buzele. De ce nu \nv`]a s` aib` grij` ce spune? 

Era prea târziu s`-[i cear` scuze, a[a c` r`mase t`cut`, urm`rindu-l cum
cur`]` pe[tele [i \l pune pe acela[i b`] cu iepurele. Dac` soarta vrusese
s` aib` un accident de avion, totu[i nu putuse alege un \nso]itor mai
bun decât Cal Garrard. Nu [tia \ns` de ce se sim]ea atât de nesigur` \n
compania lui. 

– Te sim]i \n]epenit`? \ntreb` el. 
– Da, r`spunse ea, str`duindu-se s`-[i alunge orice urm` de

autocomp`timire din voce. Nu-mi dau seama de ce. Nu e ca [i cum 
n-a[ avea o condi]ie fizic` bun`. 

– Ai folosit mu[chi diferi]i, asta este problema. Plus vân`t`ile pe
care le-ai colectat ieri. {i eu le simt. Am avut noroc. Dac` am fi avut un
picior rupt sau chiar o glezn` luxat`, ar fi fost aproape imposibil. 

– Ar fi trebuit s` m` la[i \n urm` [i s` te duci dup` ajutor. 
– Dac` ai fi fost tu cea r`nit`. Dar dac` a[ fi fost eu? Te-ai fi

descurcat singur`? 
– {tii foarte bine c` nu, se \nfior` ea la gândul c` ar fi putut fi l`sat`

singur` \n p`dure. A[ fi neajutorat` f`r` tine, nu m` deranjeaz` s`
recunosc. 

– Ba te deranjeaz`, dar a[a stau lucrurile. Suntem \mpreun`, la bine
[i la r`u.

Tân`ra ridic` sprâncenele, glumind:
– Sun` familiar. 
Ceva str`luci pentru o secund` \n privirea lui cenu[ie: o schimbare

de expresie care disp`ru imediat. 
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– Am v`zut c` ai probleme cu un picior, spuse el. Presupun c`

\nc`l]`rile sunt noi?

– Da, d`du ea din cap aprobator, con[tient` c` schimbarea

subiectului era inten]ionat`, dar f`r` s` vrea s` afle de ce. 

Privirea lui era suficient` pentru a descuraja orice ini]iativ`. 

– }i-au f`cut ran` la c`lcâi? Ar fi bine s` m` la[i s` arunc o privire

\nainte de plecare. Un astfel de lucru m`runt poate \nsemna o

diferen]` semnificativ` din punct de vedere al timpului. 

– Dac` \mi dau pantoful jos, nu voi mai reu[i s` m` \ncal], protest`

ea. 

– {i dac` nu \l dai jos, o s` ajungi incapabil` s` mergi. 

Regan nu mai protest`. I se p`rea imposibil s` fie mai r`u decât

acum. 

– Ce distan]` crezi c` am parcurs azi? \ntreb` ea. 

– Zece sau unsprezece mile. Nu pot s`-mi dau seama cu exactitate. 

– Nu e suficient, nu-i a[a? Nu pentru a reu[i s` ajungem \n trei zile. 

– Dac` nu vom reu[i \n trei, vom reu[i \n patru. 

– |ntre timp, o s`-[i dea seama c` lipse[ti. 

– Poate. Dar nu va mai \nsemna nimic. O s` fim deja acolo. 

Regan ar fi vrut s` \mp`rt`[easc` siguran]a lui. Pentru el era diferit,

pentru c` [tia exact cu ce se vor confrunta. De asemenea, era diferit

pentru c` era b`rbat. Nu se las` chiar atât de u[or prad` fricii [i

sl`biciunilor. 

Iepurele [i pe[tele se transformar` \ntr-o cin` consistent`. Dac` nu

ar fi fost frigul mu[c`tor, tân`ra ar fi dorit s` stea lâng` foc, savurând

amestecul de arome. Pe[tera pe care Cal o g`sise se afla la baza v`ii,

\ntr-o adun`tur` de stânci, purtate probabil de ape. Dup` cum spusese

Cal, nu era foarte mare, dar era uscat`, iar pe podea se afla ni[te iarb`

uscat`, semn c` fusese mai demult s`la[ul vreunui roz`tor. 
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– Sunt sigur c` nu e de curând p`r`sit`, spuse el cu siguran]`,
pentru c` ar fi r`mas mirosul animalului. Intrarea e prea larg` pentru
a oferi destul` siguran]`. Dar, din fericire, este perfect` pentru nevoile
noastre. Dac` vom face un foc exact la intrare, o s` \nc`lzeasc` [i
interiorul. Numai s` nu dai vina pe mine dac` se schimb` vântul [i tot
fumul p`trunde \n`untru. 

Dup` ce focul fu aprins [i p`turile \ntinse, \n interior era
surprinz`tor de confortabil. 

– Acum s` ne uit`m la piciorul t`u, \i ceru el. D`-]i jos pantoful. 
Regan se desc`l]` cu greu, mu[cându-[i buzele s` nu geam` \n clipa

\n care pielea pantofului dep`[i rana. Bandajul pe care \l improvizase
din batist` era lipit de piele, prin gaura f`cut` \n [oset`. Sub el, pielea
era ro[ie [i dureroas`. Cal o privi cl`tinând din cap. 

– Cred c` te-a durut \ngrozitor. De ce nu ai spus nimic?
Ea \l privi \n fa]`, f`când o grimas`. 
– N-am \ndr`znit. 
– Ah, exclam` el, cred c` o meritam! 
Se ridic` \n picioare, atât cât permitea \n`l]imea pe[terii. 
– M` \ntorc imediat. 
Nu lipsi mai mult de zece minute. Când se \ntoarse, avea \n mân`

ceva care p`rea mu[chi de copac. Folosind ap` \nc`lzit` \n vasul de
metal, f`cu o past` din acest mu[chi, formând o cataplasm` pe care o
acoperi cu o frunz`. 

– E un vechi remediu indian, explic` el. Vindec` [i \nt`re[te pielea.
Pune [oseta peste ea, ca s` nu cad`. Diminea]` o s` fac una nou`, pe
care o vei pune \n pantof. O s` descoperi c` ustur` pu]in.   

|ntr-adev`r, ustura un pic, dar nu avea de ce s` se plâng`. 
– E \n regul`, zâmbi ea. Mul]umesc. 
|l privi curioas`, \n lumina ro[ietic` a focului care lumina figura

masculin`. 
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– De unde ai \nv`]at s` prepari acest leac?

– Am auzit despre el, r`spunse el vag. Mai bine ne-am duce la

culcare. 

Cal f`cu un pas \nainte, aranjând focul. Abia era loc \n pe[ter`

pentru dou` paturi separate, dar profit` de faptul c` era cu spatele

spre ea, ocupându-se de foc [i se \nveli \ntr-o p`tur` cât putu mai bine.

El nu spuse nimic \n clipa \n care se strecur` \n pat, dar lu` cealalt`

p`tur` [i f`cu la fel. Erau apropia]i, dar nu se atingeau, iar respira]iile

lor se auzeau cu claritate \n t`cerea din jur. Nici unul dintre ei nu

spuse nimic. 

***

Urm` o nou` zi frumoas`, care se \nc`lzi imediat dup` r`s`ritul

soarelui. C`lcâiul lui Regan era mult mai bine. Pasul ei era aproape

alert. O baie fierbinte [i haine noi ar fi \nsemnat paradisul, dar p`durea

nu putea oferi chiar atât de multe. Erau hr`ni]i, erau odihni]i [i mai

aproape cu câteva mile de destina]ie. |n ciuda terenului, merser` bine.

La prânz, mâncar` ce mai r`m`sese din iepure [i din pe[te, precum [i

ni[te ]elin` s`lbatic` pe care Cal o culesese de pe marginea râului.

Dintr-un punct mai \nalt, se vedea foarte clar lacul pe care \l p`r`siser`

\n urm` cu o zi. P`rea foarte aproape [i nu se \ndoia c`, dac` ar fi fost

singur, Cal ar fi ajuns deja \n valea urm`toare. 

– Se prea poate, r`spunse el, când \i m`rturisi la ce se gândea. 

Dar nu se pune aceast` problem`. O s` ajungem acolo, nu te mai

\ngrijora. |n dou` ore, vom ajunge la zona dificil` despre care ]i-am

vorbit. Dup` ce vom trece de ea, suntem practic acas`. 
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Acas`. La auzul acestui cuvânt, Regan se gândi ce va face când va
ajunge \n civiliza]ie. F`r` haine [i f`r` acte, se va dovedi foarte dificil s`
r`mân` la Fort Lester, chiar dac` Ben ar dori asta. A[a cum stau
lucrurile, va fi nevoit` s`-i cear` bani pân` când va reu[i s` intre \n
contact cu banca. 

Avertizat` de un al [aselea sim], ridic` privirea [i descoperi c`
\nso]itorul ei o privea cu un zâmbet abia schi]at pe buze. 
Spre deosebire de majoritatea oamenilor surprin[i, el nu se uit` \n alt`
parte, pretinzând c` e interesat de altceva, ci o fix` \n continuare,
zâmbetul devenind mai larg pe m`sur` ce obrajii ei se \mbujorau. 
Ce voia de la ea? Nu avea st`pânirea de sine necesar` pentru asemenea
situa]ie. Erau singuri, având de parcurs un drum lung. Poate c` o
femeie mai experimentat` ar fi fost capabil` s` priveasc` aceast` rela]ie
cu sânge-rece, dar ei \i era imposibil. Aproape c`-[i dorea s` \nceap`
din nou s` o trateze ca pe un copil. 

– E timpul s` plec`m, observ` el. Te sim]i \n stare?
– Da. 
Era cazul s` \nceteze s` mai caute explica]ii romantice ale gesturilor

lui. Se purta ridicol. Nu i-a dat nici un motiv s` se gândeasc` la a[a
ceva. 

Mergeau deja de o or`, când \ntâlnir` un urs. Era atât de
nea[teptat` apari]ia lui, \ncât [i Cal fu luat prin surprindere. 
Tocmai intraser` \ntr-un soi de lumini[, când \l descoperir` la câ]iva
metri \n fa]a lor. Pentru c` vântul b`tea spre ei, nu-i mirosise, dar \i
auzise. Capul lui mare se \ntoarse \n direc]ia lor, ghearele se mi[car`
amenin]`tor [i scoase un morm`it \nfrico[`tor. 

– Nu mi[ca, [opti Cal. Suntem \n afara zonei lui de siguran]`, altfel
ar fi deja aici. 

Regan nu [tia ce p`rere avea un urs grizzly despre zonele de
siguran]`, dar era sigur` c` acesta se afla mult prea aproape de ea! 
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Ar fi vrut cu disperare s` fug`. Cal avea o arm`. De ce nu tr`gea \n
bestie? 

El nu f`cu nici o \ncercare m`car s` ridice pistolul. Tensiunea lui
era u[or de sim]it, dar spre deosebire de atitudinea ei, complet
\ncremenit`, p`rea extrem de relaxat. 

Ursul se l`s` din nou \n patru labe, v`zând ei c` nu reac]ioneaz` [i
continu` s`-[i vad` de treburi, f`r` s`-i scape din ochi. P`rea evident c`,
atâta vreme cât r`mân la distan]`, o s`-i lase \n pace. 

Regan sim]i o atingere pe bra], permi]ându-i lui Cal s` o trag`
departe de câmpul vizual al animalului. 

– Nu o s` plece de aici prea curând, o avertiz` b`rbatul. Va trebui
s`-l ocolim. 

Ea respir` adânc, \ncercând s` scape de teroarea care o st`pânise,
dar sim]indu-se \n continuare prea aproape de animal. 

– De ce nu ai tras \n el? \ntreb` ea. Nu s`-l r`ne[ti, ci s`-l sperii!
Zâmbetul lui era ironic. 
– Ur[ii grizzly nu sunt chiar atât de u[or de speriat. |n acest

anotimp, sunt fl`mânzi [i destul de nervo[i. Dac` tragi \nspre unul, ai
toate [ansele s` se \ndrepte spre tine cu toat` viteza. 

– Dar ce ai fi f`cut dac` ne-ar fi atacat?
– Te-a[ fi urcat \n cel mai \nalt copac din zon` [i m-a[ fi rugat s` te

ca]eri destul de repede ca s`-mi permi]i [i mie s` urc, r`spunse el cu
r`ceal`. Dac` aceast` arm` ar fi \nc`rcat`, ar avea doar muni]ie u[oar`,
pentru c`prioare, singura pe care o am la mine. Nu l-ar fi oprit mai
eficient decât câteva pietricele! Oricum, n-a fost cazul. 

Tân`ra arunc` o privire nervoas` \n urm`.
– Dar poate fi data viitoare. 
– Nu va mai fi o dat` viitoare. Nu ne poate mirosi [i nu are nici cea

mai mic` inten]ie s` ne urm`reasc`. Chiar [i un grizzly prefer` s` nu
\ntâlneasc` oameni. 

SINGURI |N JUNGL~ 47



Cuvintele lui ar fi fost relaxante, dac` le-ar fi crezut. 
Le lu` o jum`tate de or` s` ajung` din nou la râu, \ntr-un loc

considerat de Cal destul de departe de urs. 
– Dac` va veni \n aceast` direc]ie, o s` ne poat` mirosi. Am pierdut

aproape o or`. Ar putea \nsemna c` vom fi nevoi]i s` dormim pe
creast`. 

Regan nu reac]ion`. Incidentul cu ursul o l`sase zguduit`. 
Acum, nu-i p`sa unde vor petrece noaptea, atâta vreme cât erau destul
de departe de animal. 
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Capitolul 4

Soarele era \nc` destul de sus, când ajunser` la locul \n care râul
devenea imposibil de urm`rit direct. Pasajul prin care trecea de creasta
muntoas` era prea abrupt [i strâmt. Cei doi pere]i p`reau s` se ridice
aproape perpendicular din ap`. 

– Un defect geologic, spuse Cal. Exist` dovezi c` aceast`
despic`tur` \n munte s-a format \ntr-o erup]ie vulcanic`. Dincolo de
creast`, sunt locuri \n care e u[or s` urmezi cursul râului, dar
problema e s` ajungi dincolo. 

– {tii foarte multe, observ` tân`ra.    
– M-am ocupat de geologie, r`spunse el, f`r` s` par` dornic s` dea

am`nunte. Bine, s` pornim. Va trebui s` urc`m pe creast`, dar mai
\ntâi vom urma drumul mai u[or de la poale. 

Pe m`sur` ce urcau, copacii se r`reau. Dac` se uita \n sus, se sim]ea
ame]it`. Concentrându-se pe zona din fa]a ei, descoperi c` se sim]ea mai bine. 

– Urc eu primul, anun]` Cal, \n clipa când ajunser` la rocile care
desemnau \nceputul adev`ratului urcu[. Dac` \]i pui mâinile [i
picioarele unde \]i spun, nu ai de ce s` te temi. Nu te uita \n jos, ci
fixeaz` stânca. Nu e ostil` [i nu te va \mpinge, zâmbi el. 



Regan \l urm`ri cu aten]ie, observând unde pune mâinile [i cum se
mi[c`. |n clipa \n care \i spuse c` poate s` urce, \ncepu s`-l imite, f`r`
s` stea pe gânduri [i s`-[i permit` s` se \ntrebe dac` e bine sau nu. 
Nu puteau merge \napoi, ci doar \nainte, iar acesta era singurul drum. 

Era mai greu decât anticipase, nu doar datorit` urc`rii \n sine, ci [i
efortului imens impus mu[chilor. Progresul era chinuitor de \ncet, iar
Cal se oprea la fiecare câteva minute ca s` o dirijeze [i s` testeze
leg`turile. |nainte s` ajung` la jum`tatea drumului, tân`ra se sim]i
epuizat`. Cal o l`s` o vreme s` se odihneasc`, iar ea se str`dui s`
reziste impulsului de a privi spre valea pe care o p`r`siser`. {tia c`,
dac` cedeaz`, e pierdut`: fie o cuprinde ame]eala [i-[i d` drumul, fie
\ncremene[te de panic` [i nu mai poate face un pas. 

Când ajunser` \n vârf, aproape nu-i venea s` cread`. Auzi vocea lui
Cal ca prin vis, spunându-i unde s` pun` mâna, iar piciorul ei c`ut` un
sprijin pe care p`rea imposibil s`-l g`seasc`. Apoi, \[i sim]i talia
\nconjurat` de o mân` ferm` [i fu ridicat` cu u[urin]`. Un bra] o
cuprinse peste spate, tr`gând-o pe o suprafa]` plan` pe care r`mase o
vreme \ntins`, respirând greu. 

– |nc` pu]in, insist` el. Câ]iva pa[i [i po]i s` te relaxezi. 
Haide, draga mea, nu putem r`mâne aici. 

Regan nu [tia nici ea dac` pericolul sau alintul nea[teptat reu[ir` s`
o pun` \n mi[care. Oricum, reu[i s` g`seasc` destul` putere s` se
ca]ere pe versant spre ad`postul unui grup de pini tineri, care p`reau
s` creasc` direct din piatr`. Abia \n clipa \n care ajunse la copaci [i
sim]i confortul p`mântului acoperit cu mu[chi, sim]i c` e \n siguran]`.   

Soarele era pe punctul s` apun` dincolo de lan]ul de mun]i,
sc`ldând p`durea \n nuan]e de aur [i portocaliu. Panglica râului era
vizibil`, ca [i sclipirea argintie a lacului. 

– Acolo e barajul, spuse Cal, iar ea se \ntoarse spre nord, dornic`
s` descopere noul piesaj. 
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Razele de soare adânceau contrastul \ntre ciment [i dealurile
\mp`durite, nu mai departe de cincisprezece mile. Desigur, era prea
departe ca vreun semn de via]` s` fie vizibil cu ochiul liber, dar \[i
imagina oamenii [i cl`dirile din apropiere. De cealalt` parte, creasta nu
mai era abrupt`, ci cobora lin.

– Ar fi bine s` coborâm ceva mai mult \nainte de l`sarea
\ntunericului, coment` Cal. Aici e un spa]iu prea deschis [i e prea
pu]in probabil s` g`sim vânat, \n afar` de capre de munte. Nu avem
prea mult timp. Te sim]i \n stare? 

Ea d`du din cap aprobator, bucuroas` s` afle c` finalul c`l`toriei
din aceast` zi era aproape. 

– |n ce direc]ie este Fort Lester? \ntreb` tân`ra, ridicându-se cu
greu \n picioare. Se poate vedea de aici? 

El cl`tin` din cap. 
– E \n spatele acelor dealuri din dreapta. Drumul spre baraj

coboar` apoi spre locul \n care se construie[te centrala electric`. 
Cred c` \n august lucr`rile vor fi destul de avansate, iar barajul va fi
gata, continu` el s` povesteasc`, sus]inând-o \ntre timp cu bra]ul. 
Nu mai e mult. Doar pân` la acei copaci, ca s` g`sim ad`post. 

– Ce p`cat c` nu mai putem g`si o pe[ter`, spuse ea, sim]ind deja
r`ceala nop]ii p`trunzând prin haine. 

– Trebuie s` m` duc s` v`d dac` nu pot prinde ceva. De[i nu prea
cred c` sunt [anse. 

– O s` ne descurc`m [i f`r`.
Regan era prea obosit` ca s` se mai gândeasc` la mâncare. 

Puterea bra]ului care o sprijinea era o u[urare. Probabil c` [i Cal era
obosit, dar nu o ar`ta. Avea impresia c` propriile picioare sunt de vat`. 

|n cele din urm`, b`rbatul descoperi o adâncitur` \n p`mânt, unde
un grup de tufi[uri dese asigurau protec]ie \mpotriva vântului. 
Foarte repede, f`cu focul. Regan st`tea \n fa]a focului cu o p`tur` \n
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jurul umerilor, urm`rindu-l cum \ncarc` arma, con[tient` c` era un
gest inutil. |n aceast` sear`, probabil c` vor trebui s` se duc` la culcare
fl`mânzi– poate [i mâine diminea]`, dac` nu g`se[te ceva de vânat. 
Ce mâncaser` \n ultimele zile fusese o hran` potrivit` s` le ofere
energie, dar nu suficient` pentru a acumula rezerve. Ziua de mâine va
fi foarte dificil`, dac` o vor primi cu un stomac gol. 

Cal p`ru s` lipseasc` o ve[nicie. Stând lâng` foc, \nconjurat` de
noaptea care se apropia cu repeziciune, \ncerc` s` nu se gândeasc` la
ursul grizzly pe care \l \ntâlniser`. Focul va ]ine la distan]` orice animal
curios, cel pu]in a[a spera. 

Când focul de arm` r`sun` printre copaci, tres`ri. Era deja \n
picioare când Cal ap`ru, mai u[urat` la vederea lui decât credea c` e
posibil. Ochii i se m`rir` la vederea c`priorului pe care \l purta pe
um`r. 

– Vânat, anun]` el cu satisfac]ie. Carne ro[ie, pentru a rec`p`ta
energie. 

– Bietul de el! murmur` ea cu triste]e, la vederea corpului
animalului cu o pereche mic` de coarne [i urechi mari, asem`n`toare
cu ale unui m`gar. Cred c` nu are mai mult de un an. 

– Nu te l`sa cople[it` de mil`, o \ntrerupse Cal. Nici mie nu mi-a
f`cut pl`cere, dar e o [ans` pe care nu ne permitem s-o rat`m. 
Avem nevoie de mai mult` energie decât pot furniza pe[tii [i fructele.
Astfel, vom putea ajunge la baraj. 

Regan [tia c` are dreptate, dar sta n-o f`cea s` se simt` mai bine.
Nici nu putea s` urm`reasc` m`cel`rirea micului animal. 

Carnea avu nevoie de mult timp pentru a fi bun` de mâncat, iar
când \ncepur` \n sfâr[it s` m`nânce, era pe jum`tate crud` \n interior.
Tân`ra se for]` s` \nghit`. Era con[tient` c` epuizarea ei se datora [i
efortului fizic, dar [i lipsei unei hrane adecvate. Mâine va avea nevoie
de toat` energia pentru a str`bate ultimele cincisprezece mile. 
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Gândul unei nop]i \n plus petrecut` \n s`lb`ticie era aproape imposibil

de suportat. 

Cal nu reu[ise s` g`seasc` o pe[ter`, a[adar r`maser` \n locul \n

care se aflau, proteja]i cum puteau mai bine de barajul de tufi[uri. 

Cum f`cuse noaptea trecut`, Regan lu` una dintre p`turi [i se \nveli

\n ea, \nainte ca el s` poat` spune ceva. Pentru o clip`, se temu c` va

protesta, dar apoi \l v`zu ridicând din umeri [i \ntorcându-i spatele. 

Nu trecu prea mult timp, pân` când frigul \ncepu s` str`bat` p`tura

sub]ire. Era atât de obosit`, \ncât nu putea adormi. Cal era a[ezat cu

spatele la ea, cu picioarele \ntinse spre foc. Se \ntreba la ce putea s` se

gândeasc`, \ncercând s` nu regrete c` refuzase confortul bra]elor lui.

|n câteva minute, era sigur` c` va \ncepe s` tremure de frig. 

– Nu ]i-ai schimbat \nc` punctul de vedere? \ntreb` el \ncet, f`r` s`

\ntoarc` privirea spre ea. 

– M` simt bine, declar` ea, cu \nc`p`]ânare. 

– Vrei s`-l schimb eu pentru tine?

– Nu, r`spunse Regan repede, [tiind c` nu e adev`rat. 

Exact asta voia. S-ar fi sim]it bine dac` ar fi scutit` de alegere. 

El râse \ncet, cu ironie. 

– Numai o femeie poate spune nu, dar \l face s` sune da!

D`du la o parte p`tura cu care se acoperea [i se apropie. Regan oft`

u[or \n clipa \n care \i sim]i corpul puternic lâng` al ei, iar bra]ele lui

o cuprinser` cu familiaritate. 

– Mai bine? r`sun` \ntrebarea aproape de urechea ei.

– Da. 

Era adev`rat, iar ea se purtase copil`re[te, dup` cum [tiau foarte

bine amândoi. 

Aproape adormise, când un urlet de animal r`sun` undeva din

apropiere. 
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– Coio]i, explic` b`rbatul, când o sim]i ridicându-se brusc. Nu se
vor apropia de noi. 

– De unde [tii? \ntreb` ea, \ncercând s` se calmeze. Sunt lupi, nu-i
a[a?

– Seam`n` cu lupii. Numai iarna vâneaz` \n haite. Acum au destul`
hran`.

Ea se \nfior`, dar nu se mi[c`. 
– Dar de ce nu i-am mai auzit pân` acum?
– De unde s` [tiu? Poate c` cel pe care l-am auzit tocmai s-a mutat

\n zon`. 
B`rbatul \ntinse o mân` spre ea [i o trase \napoi, ridicându-se 

\ntr-un cot s-o priveasc`. 
– Crede-m` pe cuvânt. Dac` o s` \ncepi s`-]i imaginezi c` orice

animal din preajm` vrea s` ne serveasc` drept mas`, o s`-]i distrugi
nervii \nainte de sosirea dimine]ii. 

– Sunt deja distru[i, r`spunse ea cu r`ceal`. Nu pot s` m` \mpiedic
s` fiu o la[`. 

– Nu e[ti la[`, declar` el cu gravitate. Te-ai urcat pe acel perete de
stânc` f`r` un singur protest [i nu era deloc u[or. Ai avut \ncredere \n
mine, atunci. De ce nu ai [i acum?

Regan r`mase t`cut`, privindu-l lung. V`zu ceva schimbându-se \n
expresia lui [i \[i d`du seama ce urma s` se \ntâmple, dar nu f`cu nici
o mi[care s`-l evite. Când Cal se aplec` spre ea [i-i lu` buzele \n
st`pânire, r`spunse la s`rut f`r` s` se gândeasc`, sim]ind asprimea
b`rbii lui pe obraz [i puterea mâinii care o traser` mai aproape. Un alt
urlet al coiotului fu cel care o aduse la realitate. |l \mpinse la o parte,
respirând cu greutate. 

– Nu!
– De ce nu? E ceea ce \]i trebuie ca s` nu te mai gânde[ti la

serenada prietenului nostru. Poate [i eu am nevoie, zâmbi el. Nu te
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speria. N-o s` m` las purtat de val \n aceste condi]ii. E un experiment
limitat. 

– A[ prefera s` nu fie deloc, se str`dui ea s` r`spund` calm.
P`streaz`-]i s`rut`rile pentru Dallas!

Figura lui se aspri brusc. Mâna lui \i prinse b`rbia, for]ând-o s`-l
priveasc` \n ochi.

– De unde ai auzit acest nume? \ntreb` el.
– De la tine, r`spunse ea repede, speriat` de reac]ia lui. L-ai rostit

\n somn. E… so]ia ta? 
Râsul lui fu scurt [i amar. 
– Ai presupus c`, dac` i-am rostit numele \n somn, probabil m-am

culcat cu ea [i, dac` m-am culcat cu ea, \nseamn` c` e so]ia mea? 
Uite ce numesc eu o minte inocent`! o ironiz` el, privind-o lung, f`r`
s`-i dea drumul. Vrei s` te c`s`tore[ti cu primul b`rbat cu care vei face
dragoste?

Ea se crisp`.
– Ce te face s` crezi c` nimeni n-a f`cut-o? 
– M` refer la mersul pân` la cap`t, nu la câteva s`ruturi. Oricum, ai

destul de pu]in` experien]` [i din acest punct de vedere. 
– Tu, desigur, fiind expertul!
Era iritat` de ironia lui, [i foarte con[tient` c` nu r`spunsese la

prima ei \ntrebare. Frica disp`ruse, r`mânând doar o dorin]` arz`toare
s` se r`zbune pe el. 

– Nu ]i-a trecut prin cap ideea c` nu cred c` s`ruturile tale merit`
s` r`spund la ele?

Pauza fu scurt`, dar respira]ia i se opri. O lumin` periculoas` luci
scurt \n privirile lui. 

– |n acest caz, ar trebui s` \ncerc`m din nou, declar` el. 
De aceast` dat` \ncerc` s` evite atingerea lui, dar nu avea nici o

[ans`. O control` prin simpla mi[care de a se apleca asupra ei, 
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fixând-o sub corpul lui puternic. S`rutul dur` o ve[nicie, cerând un
r`spuns \ntr-un fel \n care nu putea rezista. Aproape f`r` s`-[i dea
seama, \ncet` s`-l resping`, l`sându-[i mâinile s` se odihneasc` pe
umerii lui, sim]ind o nevoie crescând` s` i le strecoare \n jurul gâtului
[i s`-l trag` mai aproape. Mâinile lui erau reci pe pielea delicat`, dar se
\nc`lzir` repede, mângâind-o cu mi[c`ri lungi. Când se opri [i se
\ndep`rt`, fu con[tient` doar de sentimentul acut de regret. 

Trecur` câteva secunde pân` când vorbi, \ntins pe spate [i privind
spre cer. Putea s`-i aud` respira]ia gr`bit`. 

– Ar fi trebuit s` continui s` m` respingi, spuse el.
– Nu m-ai fi eliberat, r`spunse ea cu voce r`gu[it`. E[ti mai

puternic decât mine. 
– Nu vorbesc despre asta. Te-am imobilizat pentru un anume scop.

Problema e c` aproape mi-am pierdut controlul, morm`i el,
nemul]umit. E[ti un diavol imprevizibil, ochi verzi!

– Nu da vina pe mine, murmur` ea. 
– Nu o fac. Dau vina pe mine. Am \nceput cu inten]ia s`-]i dau o

lec]ie de tactic` [i aproape c` am ajuns s` fac dragoste cu tine!
– Nu e adev`rat! Eu nu a[ fi… \l \ntrerupse Regan, \nghi]ind cu

greu. 
– Ba ai fi vrut, remarc` el cu siguran]`. {tiu destul de multe ca s`

recunosc abandonul. Erai preg`tit` pentru mine, a[a cum eram [i eu
pentru tine. Cred c` am avut amândoi noroc. 

– Amândoi?   
– Da, amândoi. Crezi c` vreau s`-mi asum responsabilitatea?
– Credeam c` b`rba]ii prefer` s` fie primii.
– Nu \n aceast` situa]ie. Oricât de ciudat ar putea fi, am un sistem

moral solid, care m-ar \mpiedica s` te p`r`sesc f`r` s` m` simt vinovat.
P`streaz`-]i virginitatea, draga mea. |ntr-o zi, un b`rbat va aprecia acest
lucru. O s` \nve]i repede. 
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– |nceteaz`! se r`sti ea cu violen]`. Nu \ndr`zni s` m` tratezi astfel! 
Se ridicase, aruncând p`tura de pe ea, f`r` s`-i pese de frig, [i-l privi

cu ochi mânio[i. 
– Poate s` sunt destul de neexperimentat` ca s` fiu cople[it` de

atingerea ta expert`, dar asta nu \nseamn` c` sunt o copil` prostu]`
c`reia s`-i vorbe[ti de sus. Dac` vrei s` [tii de ce ai primit un r`spuns,
afl` c` este prima oar` când m-ai tratat ca pe un adult!

– A[a s` fie? \ntreb` el, privind-o pe sub gene. Nu mi se pare c` ar
avea [i alte efecte mai consistente…

Mi[carea cu care \i prinse palma care se \ndrepta spre obrazul lui fu
atât de rapid`, \ncât o lu` prin surprindere. O trase cu violen]` spre el,
f`când-o s` cad` la pieptul lui.

– Nu \ncerca, o avertiz` el, altfel o s` m` v`d nevoit s` te \nc`lzesc
\ntr-un alt mod. Dac` tot vorbeam despre c`ldur`, dac` nu treci
imediat sub p`tur`, o s` \nghe]i de tot. 

– Mai degrab` \nghe], decât s` stau cu tine, rosti ea printre din]i,
luptându-se s` se elibereze. 

– Bine, dar eu nu prefer asta, ceea ce \nseamn` c` n-ai de ales,
declar` el, ]inând-o cu fermitate, aproape mânios. |nceteaz`. Nu te
duci nic`ieri. Dup` cum spuneai, sunt mai puternic decât tine. 

Regan se opri brusc, recunoscând validitatea acestei declara]ii [i
hot`rârea cu care Cal o ]inea strâns. O s-o oblige s` stea cu el, doar ca
s` se asigure c` e con[tient` de ce \nseamn` pentru el– nimic. 
Foarte bine, nici el nu \nsemna nimic pentru ea. Nu \n vreun fel care
avea importan]`. O s`-i demonstreze acest lucru. 

O \mpiedic` s` se \ntoarc` pe o parte, \n clipa \n care se lini[ti, ci
strecur` p`turile \n jurul corpurilor lor [i o prinse cu un bra] de talie,
obligând-o s` r`mân` culcat` de-a lungul corpului lui, cu capul \n
scobitura um`rului. Gura lui se afla \n apropierea tâmplei ei, pentru c`
\i sim]ea respira]ia mi[cându-i p`rul. 
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– A[ prefera s` st`m cum st`team mai devreme, observ` ea. 
– Taci din gur` [i \ncearc` s` dormi, o \ntrerupse el. Nu am ie[it

\nc` din p`dure. 
Fur` ultimele cuvinte pe care le rosti. Regan r`mase \ntins`,

p`strându-[i corpul rigid, ascultând vuietul vântului. Dac` animalul pe
care \l auzise s-ar fi apropiat, nici m`car nu s-ar fi mi[cat. Nu se sim]ise
niciodat` \n via]` atât de lipsit` de emo]ie. 

Spre diminea]`, \ncepu s` cad` o ploaie rece, care f`cu somnul
imposibil. Se strecurar` sub un ad`post improvizat, incapabili s` fac`
m`car focul, pentru c` totul \n jur era ud. 

Când \ncepu s` se lumineze, Regan nici m`car nu se mai gândea c`
vrea s` ajung` la baraj. Singura ei dorin]` era ca ploaia s` se opreasc`.
Ud` [i tremurând`, se \ntreba cum reu[ea Cal s` par` neatins de frigul
mu[c`tor. Ea \[i sim]ea gâtul dureros, iar ochii parc` erau plini cu
nisip. Certurile fur` uitate, \n timp ce se apropie de corpul lui puternic
pe cât posibil. Nimic nu mai conta, decât un strop de c`ldur`. 

– Va trebui s` plec`m la drum, spuse b`rbatul \n clipa \n care era
destul` lumin` \ncât putea vedea pe unde merge. Suntem destul de uzi
ca s` nu mai conteze, ad`ug` el, luându-[i mâna din jurul umerilor ei
[i \ndep`rtându-i o [uvi]` de p`r ud de pe obraz. Prima prioritate este
s` g`sim un loc \n care s` se usc`m. Dac` r`mâi câteva ore \n aceste
haine ude, vei face pneumonie. 

– Dar tu? \ntreb` ea, tremurând. {i tu e[ti ud. 
– Sunt mai rezistent la frig, r`spunse el, ie[ind de sub ad`postul

improvizat [i ridicându-se \n picioare, ignorând ploaia care \i c`dea pe
umeri [i pe cap. Haide, e timpul s` strângem p`turile. Poate vom mai
avea nevoie de ele. 

Adun` toate obiectele \n interiorul p`turilor, formând din nou
leg`tura pe care o purta pe umeri. Regan \l urm` când p`r`si lumini[ul,
picioarele ei alunecând pe solul ud. B`rbatul urma calea spre spre
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baraj, coborând cu siguran]` [i dându-i mâna de câte ori ajungea 
\ntr-o por]iune mai periculoas`. Ochii lui c`utau un ad`post potrivit
pentru a se usca. 

|i lu` aproape o or` s` g`seasc` un loc potrivit, dar era mai bine
decât speraser`. P`rea o mic` pe[ter`, destul de mare ca s` aib` loc
amândoi. Cal o l`s` acolo [i plec` \n c`utarea unor buc`]i uscate de
lemn, de[i nu-[i d`dea seama unde le-ar fi putut g`si. 

|n cele din urm`, se \ntoarse cu câteva, ad`postite sub hain`. 
Chiar dac` lemnul nu p`rea uscat \n totalitate, era sigur c` se va
aprinde. 

Avu dreptate [i, cu ajutorul vântului, avur` curând parte de un foc
la intrarea \n pe[ter`. Regan \ntinse bra]ele \nghe]ate spre el,
bucurându-se de c`ldur`. 

– Bine, spuse Cal, \n clipa \n care fu sigur c` focul va arde f`r`
probleme. Acum d` jos hainele ude. Po]i s` folose[te cealalt` p`tur`, \n
care s` te \nvele[ti. E cea mai uscat`. 

Tân`ra \[i scoase \ncet haina [i i-o \ntinse. Ploaia p`trunsese pân`
la pulover, care i se lipise de piele, pantalonii erau foarte uzi, iar
pantofii plini de ap`. 

– Toate hainele, insist` Cal, zâmbindu-i. Dac` este nevoie, te
dezbrac eu. {i nu glumesc. 

{tia c` nu glume[te– era mai mult decât capabil s-o fac`. Nu avea
destul loc s` treac` \n spatele lui. Se dezbr`c` \ncet, cu resemnare,
[tiind c` are dreptate. Deja durerea din gât se \ntindea spre piept. 
Dac` r`mânea prea mult \n hainele acestea ude, risca s` se
\mboln`veasc`, reducând semnificativ \ncerc`rile de salvare. Cal lu`
puloverul [i pantalonii de la ea, f`r` s` \ntoarc` privirea. 

– Am spus toate hainele. 
– Dar lenjeria e de bumbac, protest` ea. Abia e pu]in umed`. O s`

se usuce repede. 
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– D`-o jos! se r`sti el. Nu e[ti \n situa]ia s` pornim o ceart`. 

Era de acord, a[a c` urm` ordinul lui, strângând mai tare p`tura \n

jurul ei. 

– Acum vino mai aproape de foc, ordon` el. Nu mai fi atât de

sfioas`! Chiar nu crezi c` [tiu cum ar`]i f`r` haine?

Nu r`spunse, str`duindu-se s` p`streze p`tura \n jurul ei, \n timp

ce se apropia de foc. Sim]ea privirea lui asupra ei, dar nu reu[i s` ridice

ochii. 

– Am observat c` tu nu te dezbraci, coment` ea, dorindu-[i s` fi

t`cut la auzul râsului lui amuzat. 

– E[ti dezam`git`? Eu sunt mai rezistent [i am mai fost ud [i cu alt`

ocazie. Circula]ia ta trebuie pus` \n mi[care. 

Regan scoase o exclama]ie de surpriz` \n clipa \n care o trase pe el

[i \ncepu s`-i fac` un masaj dur, prin faldurile p`turii. Nu putea s` fac`

altceva, decât s` ]in` de p`tura care \ncepuse s` alunece. 

– |nceteaz`! se r`sti ea, \ncercând s` scape de mâinile nemiloase.

|nceteaz` imediat!

El o l`s` doar \n clipa \n care fu de p`rere c` era cazul [i o privi cu

un zâmbet sardonic. 

– Ar trebui s` fii mul]umit`. }i-am spus de seara trecut` c` nu ai de

ce s` te sperii. 

– Mi-ai spus [i c` nu te vei l`sa cople[it de câteva s`rut`ri, replic`

ea, dar aproape ai f`cut-o!

– O sl`biciune temporar`. Nu se va mai \ntâmpla, nu-]i face

probleme. 

– Nu, o s` te str`duie[ti doar s` m` umile[ti din când \n când,

declar` ea cu voce tremur`toare. De ce nu po]i s` m` la[i \n pace?

Urm` o pauz`, \n care el morm`i ceva \ncet, frecându-[i ceafa

\ncurcat. 
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– Foarte bine, sunt o brut`, spuse el nemul]umit. Dar e ceva \n
leg`tur` cu tine care m` provoac`. 

– Nu e inten]ionat.
– Dac` ar fi, ar trebui s` am mai mult` minte decât s` r`spund la

provoc`rile tale. Cu cât mai repede o s` sc`p`m de aici, cu atât va fi mai
bine. 

– Chiar crezi c` sunt de alt` p`rere? Abia a[tept s` scap de tine!
– Din nefericire, nu va fi posibil. 
|l privi cu uimire. 
– Ce vrei s` spui? 
El ridic` din umeri. 
– Nu vei putea s` stai la baraj, iar fratele t`u nu va putea s`-[i

p`r`seasc` slujba. A[adar, nu vei avea unde s` stai. 
– N-o s` fie problema ta. 
– Dar trebuie s` fie problema mea. Ai fost \n avionul meu. 

Va trebui s` r`mân prin preajm` vreo câteva zile, ca s` recuperez
asigurarea [i s` pun la punct câteva lucruri, apoi te voi duce pe coast`,
ca s` te ajut cu ob]inerea actelor. Pân` atunci, vei sta \n casa
managerului meu. So]ia lui \]i va face rost de câteva haine, pentru o
perioad`. 

– N-o s` fie nevoie, insist` ea cu disperare crescând`. Ben se va
ocupa de totul. 

– Dup` trei ani, de unde [tii ce va dori s` fac` Ben? O s` fie un [oc
puternic pentru el doar s` te vad`. Nu te a[tepta la minuni. 

– Oricum ar fi, nu vreau nimic de la tine, murmur` ea printre din]i,
v`zând c` figura lui se aspre[te. 

– O s` accep]i ce e mai bine pentru tine. Nu e neap`rat` nevoie 
s`-]i fac` [i pl`cere. 

Era inutil s` mai continue aceast` discu]ie. Regan r`mase t`cut`,
fixând fl`c`rile. Oh, Ben, se rug` ea \n gând, nu m` dezam`gi!
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Capitolul 5

Trecuse deja de prânz, când ploaia se opri. Mâncaser` ni[te carne
de c`prior, iar hainele lor erau din nou uscate. Cal hot`r\ s` \ncerce s`
parcurg` cât mai mult din distan]`, sperând c` noaptea urm`toare nu
va mai ploua. Cu ceva noroc, vor ajunge la baraj a doua zi. 

Dup` o jum`tate de or`, terminaser` de coborât, iar drumul
devenise mai u[or. Probabil c` erau destul de multe animale prin
preajm`, judecând dup` urme. Regan era uimit` c` nu fuseser`
speriate de lucr`rile care se desf`[urau \n apropiere.

– Animalele sunt foarte tenace când este vorba despre teritoriul
lor, explic` \nso]itorul ei. Câ]iva dintre oamenii din ora[ planific` o
opera]iune de salvare a acelor animale care ar putea fi luate prin
surprindere, când se va forma lacul de acumulare. Dac` nu sunt
capabile s` \noate, se izoleaz` pe por]iuni mai \nalte de teren. 

– Dar ce se va \ntâmpla cu animalele mari? \ntreb` Regan. Nu prea
cred c` vor putea trece un urs pe uscat. 

– Ur[ii sunt buni \not`tori pe distan]e rezonabile. Dac` vreunul are
probleme, o s`-l tranchilizeze [i o s`-l care spre zone sigure. Va fi destul
de dificil, pentru c` sunt foarte grei, dar s` sper`m c` nu va fi cazul.



Cal o privi brusc, cu aten]ie.
– Te sim]i bine?
– Da. 
Pentru nimic \n lume nu voia s` spun` c` o doare capul [i gâtul.

Dac` o s` afle, o s-o oblige s` fac` pauz` ca s` se odihneasc` [i nu vor
mai ajunge la baraj. Va urma s` mearg`, chiar dac` va sim]i c` le[in`. 

– M` simt bine, min]i ea. 
Nu era sigur` c` o crezuse, dar nu insist`. Spera c` nu observase c`

avea frisoane. Nu era vorba decât despre o r`ceal` obi[nuit`, agravat`
de noaptea petrecut` \n haine ude. Nu avea nevoie decât de o b`utur`
fierbinte [i de dou` aspirine. Cu cât va ajunge mai repede la cap`tul
c`l`toriei, cu atât mai bine. Aceast` sear` va fi grea, dar se va descurca.
Trebuie s` se descurce. 

Frisoanele se accentuar` pe m`sur` ce \naintau cu greu, \mpiedica]i
de cea]a care se l`sase asupra copacilor. Regan mergea ca prin vis,
r`spunzând dac` i se punea vreo \ntrebare, dar incon[tient` la locurile
pe care le str`b`teau.

Pe la ora patru, ajunser` la locul \n care Keele se v`rsa \n Ender.
Erau semne clare de activitate uman` \n preajm`, inclusiv urme de
cauciucuri– recente, dup` spusele lui Cal. 

– E[ti epuizat`, coment` el, v`zându-i fa]a palid`. O s` ne oprim
aici [i te vei odihni. 

– Nu! exclam` ea, str`duindu-se s`-[i fac` vocea s` sune puternic`
[i hot`rât`. O s` continu`m [i o s` ajungem acum la baraj. Vom avea
timp s` ne odihnim când vom ajunge acolo. 

El cl`tin` din cap. 
– Cred c` mai sunt nou` sau zece mile. Nu avem cum s` ajungem

acolo \nainte de miezul nop]ii. 
– Nu-mi pas` la ce or` ajungem, insist` ea, iar vocea \i tremur`, \n

ciuda eforturilor ei. 
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|l prinse repede de bra]. 
– Te rog, Cal! Nu vreau s` m` opresc acum!
Nici nu observase c` era prima oar` când \i spunea pe nume. 
– Dar trebuie, r`spunse el lini[tit, dar ferm. Dac` mai mergi, o s` te

pr`bu[e[ti. O s` ajungem mâine.
Ceva ced` \n interiorul ei, f`când-o s` se revolte.
– Eu continuu, strig` ea cu hot`râre, [i nu o s` m` po]i opri!
|ncepu s` alerge, dând la o parte cu mâinile iarba \nalt`, disperarea

dându-i for]e noi. |l auzi urm`rind-o, dar nu-i p`sa. Tot ce conta era s`
continue. 

Auzi sunetul motorului \nainte s` z`reasc` ma[ina de teren,
alunecând pe versantul care cobora brusc, ajungând \ntr-un drum
pietros, care urma linia râului. Ma[ina ap`ru la o cotitur` \n clipa \n
care ea se ridic`, oprindu-se cu o frân` brusc` \n clipa \n care cei doi
b`rba]i din interior o observar`. Fixau silueta ei obosit` ca [i cum nu
le venea s`-[i cread` ochilor. 

|n spatele ei, Regan \l auzi pe Cal coborând versantul [i oprindu-se
\n spatele ei, sus]inând-o cu un bra]. Nu \ntoarse privirea, privind
direct la b`rbatul ro[cat care st`tea pe scaunul de lâng` [ofer, cu ochi
\ntuneca]i pe fa]a palid`. 

– Ben? \ntreb` ea, apoi le[in`. 
Se trezi \ntr-o camer` mic`, p`trat`, construit` din pl`ci

prefabricate. Se sim]ea confortabil [i relaxat` \ntr-un pat \ngust cu
cadru metalic, refuzând s` descopere motivul pentru care se afla aici.
|n \nc`pere se mai aflau dou` paturi, ambele neocupate. Fereastra f`r`
draperii l`sa s` p`trund` \n camer` lumina zilei. Auzea zgomotul
ma[inilor care lucrau nu foarte departe [i, din când \n când, voci
omene[ti. 

Amintirea nop]ii trecute reveni \n mintea ei cu claritate. |[i aminti
cum se oprise \n fa]a ma[inii, având privirea fixat` pe figura lui Ben,
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alb` [i uimit`, oarecum schimbat` de cum [i-o amintea, dar totu[i

figura fratelui ei. N-o l`sase s` vorbeasc`:

– O s` avem destul timp mai târziu. 

Avea impresia c` avusese nevoie de ceva timp s`-[i pun` ordine \n

gânduri. Oare cum trebuie s` te sim]i când vezi pe cineva pe care \l [tii

la mii de kilometri dep`rtare ap`rând din p`dure, ca o fantom` din

trecut? Era o minune c` nu le[inase!

O aduseser` la cabinetul medical, unde fusese consultat` imediat.

Dup` p`rerea medicului, suferea de epuizare [i de o infec]ie localizat`

\n gât. |nc` o noapte \n exterior i-ar fi diminuat [ansele de vindecare

rapid`. I se d`duse voie s` fac` un du[ fierbinte, apoi i se d`duse un

pat \n \nc`perea rezervat` bolnavilor. Nu-i z`rise nici o clip` pe Cal sau

pe Ben. 

Ca [i cum ar fi r`spuns gândurilor ei, u[a se deschise \ncet l`sând

s` se vad` o figur` a c`rei expresie se modific` descoperind c` era

treaz`. Regan zâmbi, ne[tiind cum s`-l \ntâmpine pe acest str`in pe

care nu-l mai v`zuse de trei ani.

– Bun`, spuse ea. 

– Bun`.

Ben p`rea la fel de nedumerit ca ea. Intr` \n camer` [i se apropie

de pat. 

– Mac a spus c` pot s` vin s` te v`d. Cum te sim]i?

– Bine. O baie fierbinte [i o noapte de somn pot face minuni. 

|mi pare r`u c` am ap`rut astfel \n fa]a ta. Nu era tocmai cum

planificasem, \[i ceru ea scuze. 

– Presupun c` nu, r`spunse Ben, din vocea lui r`sunând cu

claritate un vag accent canadian. Nimeni n-ar fi planificat a[a ceva, \n

afara unui regizor! zâmbi el. A fost cam [ocant.

– Cred c` e[ti dr`gu]. 
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Regan se ridic` \n pat, ca s` poat` vorbi. Era con[tient` de pijamaua

de spital pe care o purta [i de p`rul r`v`[it. Se sp`lase pe cap seara

trecut`, chiar dac` medicul interzisese acest lucru, dar [tia c` ar`ta

\ngrozitor. Era de mirare c` Ben o recunoscuse. |nghi]i cu greu,

sim]indu-[i gâtul \nc` umflat. 

– Presupun c` ai primit toate detaliile de la Cal Garrard?

– Pe cele mai multe, recunoscu el. Am avut o discu]ie lung` asear`,

dup` ce a f`cut o baie. 

– |n acest caz, ai aflat despre tata?

– Da, r`spunse el, \ncle[tând pentru o clip` maxilarul. Nu [tiam. 

N-am mai citit ziare \n ultimele optsprezece luni, \n afar` de ziarele

locale. Cum m-ai g`sit?

– Am angajat un detectiv particular, spuse ea, urm`rindu-i reac]ia.

Trebuia s` te v`d. Nu puteam s` las lucrurile s` continue astfel. 

– Dac` a[ fi aflat despre tata, a[ fi venit s` te caut, crede-m`,

r`spunse fratele ei. Când m-a dat afar`, mi-am jurat c` voi uita acea

parte a vie]ii mele. |mi pare r`u c` te-a inclus [i pe tine, doar c`… se

\ntrerupse el, trecându-[i degetele prin p`r.

– Doar c` f`ceam parte din acea via]` \mpreun` cu el [i n-ai v`zut

nici o speran]` s` o pot p`r`si, \ncheie ea \n locul lui. Nu te

\nvinov`]esc. Nici eu n-am v`zut nici o [ans`, nu atunci. Nu aveam

genul t`u de curaj. Ben, rosti ea rug`tor, \ntinzându-i mâna. 

El se apropie [i-i lu` mâna, vizibil jenat. Pielea lui era cald` [i

uscat`. Involuntar, \l compar` cu Cal. Nu c` ar fi avut de ce s`-i

compare. |n fa]a ei se afla Ben, fratele ei de dou`zeci [i patru de ani.

Cal Garrard avea treizeci, treizeci [i unu, iar sentimentele pentru el

erau departe de a fi fr`]e[ti. Cu toate acestea, era sigur` c` [i la

dou`zeci [i patru de ani ar fi [tiut cu siguran]` ce trebuie s` fac`, \n

orice \mprejurare. 
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– |mi pare r`u, murmur` el, \ncurcat. Nu sunt prea priceput s`

reiau rela]ii \ntrerupte. |nc` \ncerc s` m` conving c` nu e un soi de vis.

Sau de co[mar? \[i spuse ea \n gând, dar nu rosti cu voce tare. 

|[i retrase mâna [i-i f`cu semn s` se a[eze pe marginea patului. 

– Stai jos [i poveste[te-mi ce ai f`cut \n ultimii ani. De când e[ti \n

Canada?

– De doi ani. Am venit aici imediat dup` ce m-am calificat, povesti

el, plin de entuziasm. E o ]ar` minunat`, Regan! E incredibil cât de

repede se extinde! |n dou`zeci de ani, cred c` va fi cea mai bogat` ]ar`

din lume, crede-m` pe cuvânt!

– Aceasta pare s` fie o fraz` preferat` a canadienilor, observ`

tân`ra. Cal o spune aproape tot timpul. 

Expresia lui Ben se schimb` subtil. 

– Garrard spune c` a]i mers trei zile pân` când ne-am \ntâlnit. 

Din fericire, ai avut pe cineva cu tine care cunoa[te bine aceste

]inuturi. 

– Da, r`spunse ea, \ncercând s` nu se gândeasc`. |l cuno[teai?

– |l cuno[team din vedere. Toat` lumea cunoa[te numele Garrard.

E proprietar a aproape jum`tate din terenurile de aici. 

Dup` construirea centralei, vor costa de dou` ori mai mult. 

– |mi dau seama, observ` ea cu r`ceal`. Am \nv`]at câte ceva despre

afaceri \n ultimul timp. Sunt surprins` c` tata n-a descoperit

poten]ialul acestor locuri. 

– El avea alte interese. |l interesau profiturile imediate. S` profite

repede [i s` manipuleze cât mai mult, observ` Ben cu am`r`ciune. 

M` \ntreb câte persoane a dus la ruin`. 

– Nu [tiu, ridic` din umeri Regan, refuzând s` se gândeasc` la

aceste lucruri. |]i dai seama c` n-a mai r`mas nimic din tot ce adunase

el? Am folosit ultimii bani pentru a ajunge aici. 
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– Oricum, nu m-a[ fi atins banii lui, exclam` b`rbatul. Nu vreau s`

am de-a face cu el!

Probabil c` era valabil [i pentru ea. Nu putea s`-i aduc` decât

complica]ii. Oare ce o f`cuse s` cread` c` o s`-l g`seasc` la fel cum era

\n urm` cu trei ani? Mi[carea de a p`r`si casa fusese definitorie, \i

asigurase independen]a. Nu mai avea nevoie de o sor` care s`-l

\mpiedice. A[adar, ce-i r`mânea de f`cut? S` se \ntoarc` \napoi \n

Anglia? Nici acolo nu avea nimic [i pe nimeni. 

– M-am vârât \ntr-o mare \ncurc`tur`, nu-i a[a? observ` ea.

– O s` fie rezolvat`, \ncerc` s` o calmeze Ben. Garrard o s` se

ocupe de tot. 

– Nu! exclam` ea. Nu vreau asta!

El o privi uimit. 

– Care e solu]ia pe care o propui? Nu pot pleca acum de aici. 

– Nu ]i-a[ cere s-o faci. Numai \mprumut`-mi ni[te bani, ca s` am

cu ce tr`i pân` reu[esc s` fac rost de bani. O s` ]i-i dau \napoi, Ben. 

– Nu e vorba de bani, r`spunse el, ne\n]elegând atitudinea surorii

lui. Desigur, voi dori s` te ajut cum pot mai bine. Dar vei avea nevoie

de mult mai mult, dac` vei vrea s` r`mâi \n Canada. Acest gen de ajutor

nu e la \ndemâna mea. 

– S` r`mân? \l privi Regan uimit`, dar plin` de speran]`. Vrei s` spui

c` ai vrea s` r`mân?

– Desigur. Nu ]i-am spus c` sunt de p`rere c` este o ]ar` grozav`?

Numai c` Fort Lester nu este locul potrivit pentru tine. Nu \nc`. 

Poate c` \ntr-un an sau doi lucrurile vor sta altfel. |]i va fi mai bine pe

coast`, \ntre timp. Garrard \]i poate face rost de un permis de munc`

[i te poate ajuta s` g`se[ti ceva de lucru. 

– El a f`cut aceast` propunere, sau a fost sugestia ta?

Ben zâmbi.
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– A fost mai degrab` o declara]ie decât o sugestie. Pare c` s-a gândit
deja la acest lucru. 

– Se simte obligat pentru c` era avionul lui, ridic` tân`ra din umeri.
Cred c` voi fi nevoit` s` accept. 

– A[ spune c` nu prea ai de ales. Pare capabil s` te ia pe sus. 
Oricum, fratele ei p`rea incapabil s`-l opreasc`. Sau poate c` nu voia. 
– Ben, ce s-ar fi \ntâmplat dac` a[ fi ap`rut la Fort Lester singur`?
El f`cu o mi[care de neputin]`.
– E greu de spus. Acolo exist` un soi de hotel. Cred c` ai fi stat

acolo o vreme. Nu am cum s` te ajut s`-]i prelunge[ti viza, a[adar ai fi
fost nevoit` s` stai o perioad` limitat`. 

– Ai fi putut cere o viz` pentru mine, ca sor` a ta. 
– Nu pot face acest lucru f`r` o adres` permanent`. Dup` ce se va

termina construc]ia, voi pleca de aici. 
– Unde te vei duce?
– Nu sunt sigur. Sunt multe alegeri. Poate c` o s` m` al`tur

Corpora]iei Garrard, pentru o vreme. Cal are planuri pentru
construirea unui pod peste un canion, pentru u[urarea
transporturilor. Lucrul nu va \ncepe mai devreme de prim`vara
viitoare, dar echipa se va forma din iarn`. 

– Chiar ]i-a spus c` are un loc liber pentru tine? \ntreb` ea. 
– Nu neap`rat, dar era u[or de \n]eles. De ce nu? 
– Doar \ntrebam. Nu [tiu de ce, dar am impresia c` \ncepe s` ne

controleze vie]ile amândurora. 
– }ie ]i-ar putea fi de folos– cel pu]in pentru o vreme. Eu sunt

liber, declar` el, ridicându-se \n picioare. Trebuie s` m` \ntorc la
treab`. Garrard spune c` o s` pleca]i imediat ce e posibil. Sunt invitat
la mas` acas` la managerul lui sâmb`t` seara, a[adar ne vom vedea
atunci. |mi pare r`u c` lucrurile nu pot fi altfel, dar vom recupera
timpul pierdut.
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Regan \l privi ie[ind pe u[`, sim]indu-[i inima grea. La ce se
a[teptase? Putea s` \n]eleag` punctul lui de vedere. Responsabilitatea
fusese ridicat` de pe umerii lui [i era bucuros pentru acest lucru. 
Dar ce putea face? Cal Garrard f`cuse deja destul pentru ea. Nu era
dornic` s` accepte prea multe. 

|mpinse la o parte p`turile [i se d`du jos din pat. Se sim]ea
surprinz`tor de bine. Nu [tia ce voia s` fac`, dar se s`turase deja s` stea
\n pat. Se duse \ncet pe fereastr`, \ncercând s` z`reasc` piesajul prin
geamul murdar. Din ce putea s`-[i dea seama, cl`direa \n care se afla
fusese construit` \ntr-un col] al [antierului. 

St`tea \nc` la fereastr`, când auzi o b`taie la u[` [i medicul intr`.
Purta pe un bra] hainele ei, iar \n mân` avea o tav`.

– Nu sunt pl`tit pentru a fi infirmier`, se plânse el. Pijamaua mea
nu te avantajeaz` deloc, dr`gu]`!

Regan zâmbi. 
– E cumva cafea ceea ce miroase?
– Dac` nu, e ceva care seam`n` destul de mult cu ea, \i f`cu el cu

ochiul, l`sând tava pe noptiera de lâng` pat [i aruncând hainele ei la
cap`tul patului. {unc`, ou` [i cofein`. Cea mai teribil` combina]ie
cunoscut` omului, dar ai nevoie. Când termini de mâncat [i te vei fi
\mbr`cat, Cal Garrard a[teapt` s` te vad`. 

– S` m` vad`, sau s` m` ia de aici?
– Câte pu]in din fiecare, presupun. Nu po]i s` stai aici, nu e bine

pentru b`rba]i. 
– Nu m-a[ apropia de b`rba]ii de aici, zâmbi ea. 
– Poate c` nu, dar ei s-ar da de ceasul mor]ii s` se apropie de tine.

N-au mai fost de mult \n lume, aici suntem ca \n s`lb`ticie. 
– Nu pare s` v` deranjeze foarte tare. 
– Am trecut de vârsta la care m` deranjau lucrurile care \i

deranjeaz` pe ei. 
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O s` m` pensionez la sfâr[itul anului, cl`tin` el din cap cu triste]e. 
– |mi pare r`u, spuse tân`ra, ne[tiind ce altceva putea spune.
Se a[ez` pe marginea patului [i se juc` o vreme cu mânerul ce[tii,

ezitând. 
– |l cunoa[te]i pe fratele meu? \ntreb` ea. Sau este doar unul dintre

ceilal]i?
– |l cunosc destul de bine. Juc`m [ah din când \n când. E un bun

juc`tor. 
– Da, a fost mereu. A vorbit vreodat` despre familia lui? 
El o privi cu aten]ie. 
– Nu. Dar \n dosarul lui apari ca fiind ruda cea mai apropiat`. 
A[adar, nu o uitase de tot. Regan se sim]i oarecum \mb`rb`tat`.

Doctorul MacDonald f`cu un semn spre tav`. 
– N-am adus tava pân` aici doar din pl`cerea de a o purta.

M`nânc`!
Ea ridic` \ncet cea[ca de cafea [i b`u. Apoi, lu` ascult`toare

furculi]a. 
– Nu cred c` pot mânca tot. 
– |ncearc`, suger` el. Mai ai nevoie de ceva?
– De o oglind`, zâmbi ea. Sau e mai bine s` nu m` uit?
– N-a[ putea spune. Ar`]i foarte bine pentru mine. M` bucur s` v`d

o fa]` feminin` neacoperit` de pudr` [i ruj. Nu face bine pielii.
– Dar face bine moralului. 
– Moralul va fi nevoit s` a[tepte pân` ajungi \n ora[, r`spunse el,

\ndreptându-se spre u[`. O s`-]i trimit o oglind`. Dac` nu te mai v`d
\nainte de plecare, ai grij` de tine. Ai o constitu]ie bun`, dar ai fost pe
punctul s` o ruinezi. 

Regan nu era fl`mând`, dar se for]` s` m`nânce. Cafeaua era
altceva– era o adev`rat` \ncântare [i o f`cu s` se simt` plin` de via]`.
|n timp ce bea cafeaua, studie starea \n care se aflau hainele, proasp`t
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sp`late [i c`lcate. Haina [i pantofii ar`tau cel mai r`u, dup` cele trei
zile petrecute \n p`dure, dar puloverul era \nc` \n stare bun`.

Du[ul din seara trecut` fusese fierbinte [i relaxant. Ar fi vrut s`-l
repete, dar doctorul nu propusese. |ns` se sim]i minunat când se
\mbr`c` \n hainele curate. 

Era deja \mbr`cat` [i ner`bd`toare, când auzi b`taia \n u[` pe care
o a[tepta. Cal intr` imediat, iar când ajunse lâng` pat \i arunc` o
oglind` mic` [i o perie. 

– Doctorul ]i-a trimis astea, spuse el, apoi se a[ez` pe pat, 
privind-o cu aten]ie. Cum te sim]i?

– Ca un copil p`r`sit, \ncerc` ea s` zâmbeasc`. 
Nu f`cu nici o \ncercare s` se \ntind` dup` oglind`. Acum, nu mai

conta. Gâtul i se strânse, de[i nu \nghi]ise. El purta acelea[i haine, dar
erau cur`]ate. Se b`rbierise [i p`rea odihnit. 

– L-ai v`zut pe Ben, declar` b`rbatul. |n cincisprezece minute, o s`
ne ia un elicopter, o anun]` el, observând expresia ei panicat`. O s` fii
\n siguran]`. Ceea ce ni s-a \ntâmplat nou`, se \ntâmpl` o dat` la un
milion de cazuri. E improbabil s` se \ntâmple din nou atât de repede. 

– Oricum, replic` ea, \ncercând s` par` calm`, a[ fi preferat s`
mergem cu ma[ina. 

– O s` mergem cu elicopterul, repet` el, hot`rât. O s` ajungem la
Royd \n dou`zeci de minute. 

– La Royd? 
– Royd Patterson, managerul Corpora]iei Garrard \n aceast` zon`.

Vei sta la el [i la so]ia lui. 
Ea r`mase o vreme t`cut`, apoi \ntreb`:
– Dar tu? 
El ridic` din umeri, nep`s`tor.
– Nu vin suficient de des aici pentru a avea nevoie de o cas`. Am o

caban` cam la o jum`tate de mil`. 
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N-ai dori cumva s`-mi ]ii companie câteva zile? o ironiz` el.  

Regan se str`dui s` par` netulburat`. 

– Cred c` trei zile e mai mult decât suficient pentru noi. Sper c` [tii

c` nu trebuie s` te sim]i obligat. 

Cal oft`, ner`bd`tor. 

– Nu vom relua aceast` discu]ie. Am vorbit deja cu fratele t`u

despre aceste probleme [i este de acord cu ceea ce am planificat. 

M-a l`sat s` m` ocup.

– Pur [i simplu. 

– Pur [i simplu, d`du el din cap, ignorând sarcasmul. O s` folose[ti

peria? P`rul t`u arat` ca un cuib de pas`re!

Maxilarul ei se \ncle[t`. O trata din nou ca pe un copil! Nici un

b`rbat n-ar fi trebuit s`-i spun` un astfel de lucru unei femei.

– |]i e ru[ine s` nu fii v`zut cu o femeie care are p`rul \ncâlcit? se

r`sti ea. Solu]ia e simpl`: nu ie[i nic`ieri cu ea!

– Bine, r`spunse el netulburat, po]i s`-l la[i a[a cum e. Sper c`

Laura are o perie acas`, dac` \]i schimbi cumva punctul de vedere. 

Regan oft`. Nu se va \n]elege niciodat` cu el, dac` o s` continue s`

se poate ca un copil de zece ani. Nu \nv`]ase nimic \n p`dure? 

F`r` s`-l priveasc`, lu` oglinda [i peria. Primul gând fu c` pielea ei era

\nt`rit` de expunerea la vânt [i la ploaie, [i c` se bronzase. P`rul aspru

era r`v`[it, ar`tând ca un total dezastru, probabil datorit` faptului c`

dormise cu el \nc` ud. 

– Aoleu! exclam` ea, \ngrozit`.   

Cal o urm`ri \ncercând s`-[i descurce p`rul. 

– Ar fi putut fi mai r`u, coment` el. Cel pu]in, e[ti destul de tân`r`

s` po]i ie[i \n lume f`r` ajutoare artificiale. 

– Da, [i destul de b`trân` s` m` deranjeze c`-mi aminte[ti acest

lucru din cinci \n cinci minute. 
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Se privi din nou \n oglind`, v`zându-[i ochii \nc` obosi]i [i lipsi]i de
str`lucire. Ceva din interiorul ei o f`cu s` adauge cu voce r`gu[it`:

– Dac` o s` \ncetezi, voi \ncerca s` nu profit de pe urma celor
\ntâmplate noaptea trecut`. 

– Nu po]i s` profi]i, pentru c` nu s-a \ntâmplat nimic. Dar vor fi
pu]ini cei care ne vor crede, dac` nu-i ajut`m. 

Tân`ra se opri o clip`, cu peria \n mân`. A[adar, despre asta era
vorba! Dac` acum o trata ca pe o femeie, oamenii se vor \ntreba dac`
nu o tratase la fel [i \n timpul drumului de trei zile prin p`dure. 
Dac` ar fi s` aleag`, ea ar prefera bârfa acestei st`ri nepl`cute. 

Cal lu` haina ei de pe pat [i o ajut` s` se \mbrace. 
– S` ie[im, cred c` elicopterul a sosit deja. E[ti sigur` c` po]i

c`l`tori?
– Doctorul crede c` da.
Elicopterul sosire \ntr-adev`r [i aterizase \ntr-o zon` liber`, aflat` \n

apropierea barajului. {antierul era plin de muncitori, care \[i vedeau
de treburile lor. O platform` ridicat` pe suprafa]a barajului ajuta la
transportul oamenilor [i materialelor. Pentru o clip`, avu impresia c`
\l vede pe Ben. Dar ce importan]` avea? Pozi]ia lui era deja clar`. 

Cal \l \ntâmpin` pe pilotul elicopterului cu familiaritate. 
A[ezat` \ntre cei doi b`rba]i, Regan se str`dui s`-[i p`streze calmul
când aparatul se ridic` de la sol. Zburau destul de jos, urmând drumul
care ocolea dealul, ajungând la baza barajului. Când ajunser` la lac,
p`r`sir` drumul, trecând peste p`duri [i apropiindu-se \n linie dreapt`
de ora[. 
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Capitolul 6

Familia Patterson tr`ia afar` din ora[, \ntr-un grup de cl`diri care
apar]inea \n exclusivitate Corpora]iei Garrard. Royd era un b`rbat de
patruzeci de ani, aproape la fel de mare ca [eful lui, iar so]ia lui era mai
tân`r` cu doi sau trei ani. Aveau doi copii: Fiona [i Hugh, de zece [i
respectiv opt ani [i o adev`rat` menajerie de animale, care includea [i
doi câini imen[i, dar foarte prieteno[i. Era o gospod`rie vesel` [i
relaxant`. Regan se sim]i acas` \nc` din prima clip`. 

Descoperi c` Fort Lester era a[a cum i se descrisese: câteva
magazine, dou` benzin`rii, un hotel [i nimic altceva. Cu ajutorul
Laurei [i cu banii pe care \i primise de la Ben, reu[i s`-[i acopere
necesit`]ile, la care ad`ug` [i dou` obiecte neesen]iale: un ruj [i o
crem` de fa]`. Restul cump`r`turilor puteau s` a[tepte pân` va ajunge
pe coast`. Refuzase [i continua s` refuze o compensa]ie material`
oferit` de Cal pentru lucrurile pe care le pierduse \n urma
accidentului. Compania lui de asigur`ri va acoperi aceste daune [i va
avea r`bdare pân` atunci.    

|n timpul primelor dou` zile, Cal petrecu mare parte din timp
\mpreun` cu Royd \n locurile unde se prelucra cheresteaua. 



Când evaluatorul companiei de asigur`ri se prezent`, zbur` \mpreun`
cu el la locul accidentului, ca s` vad` resturile avionului. Regan ar fi
vrut s` mearg` [i ea, dar nu fu invitat` [i ezit` s` sugereze acest lucru.
Oricum, era o curiozitate morbid`, \[i spuse ea. Ce bine i-ar face s`
vad` locul \n care ar fi putut atât de u[or s`-[i g`seasc` sfâr[itul? 
|ntregul episod era deja dep`[it. 

Ben veni la mas` sâmb`t`, a[a cum promisese. Copiii se bucurar`
de prezen]a lui, târându-l \n gr`din` la o partid` de baseball, \mpreun`
cu tat`l lor [i cu Cal. 

– E un tân`r foarte ar`tos, coment` Laura, urm`rind jocul
\mpreun` cu Regan. Ar trebui s` aib` so]ie [i copii. 

– Nu cred c` e interesat, zâmbi sora lui, cel pu]in nu pe moment.
E prea ocupat s` ajute la extinderea ]`rii voastre. 

– Avem nevoie de tot ajutorul care ni se ofer`, d`du din cap gazda.
E mult de lucru [i suntem prea pu]ini. Te-ai gândit s` ceri cet`]enie
canadian`?

Regan cl`tin` din cap. 
– Nici nu [tiu cât voi r`mâne aici, dup` terminarea barajului.

Depinde de Ben. Oricum, \mi imaginez c` mai \ntâi trebuie s`
dovede[ti c` e[ti genul de persoan` de care au nevoie. Nici m`car nu
am ceva de lucru.

– Cal o s` rezolve acest lucru. El poate rezolva aproape orice. 
– E atât de puternic?
– Mai mult decât atât, cunoa[te oamenii potrivi]i, declar` Laura,

a[ezându-se mai bine \n fotoliu. Tat`l lui [i-a f`cut o mul]ime de
du[mani, punând pe primul loc interesul personal. Cal are foarte
pu]ini du[mani [i este un om de afaceri prosper. 

– Corpora]ia este prosper`, presupun. 
– El este corpora]ia. Un pre[edinte implicat, ajutat de un consiliu

de directori loiali. Nu e foarte r`u la treizeci [i doi de ani, nu? 
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– Este destul de u[or când te na[ti \ntr-o astfel de familie, coment`
Regan cu r`ceal`. Presupun c` bunicul lui a fost creatorul imperiului. 

– De fapt, povestea merge mai departe. Str`-str`bunicul lui a fost
unul dintre c`ut`torii de aur noroco[i, care a pus bazele Corpora]iei
Garrard. 

Femeia se \ntrerupse ca s`-l \ncurajeze pe Hugh, aflat \n pozi]ia de
arunc`tor, apoi continu`, ca [i cum nici nu s-ar fi oprit:

– Pân` acum, Cal este ultimul din linie. Dac` nu-[i face repede un
fiu, Corpora]ia Garrard poate avea greut`]i \n viitor. 

Regan r`mase o vreme pe gânduri. 
– So]ia lui nu vrea copii? \ntreb` ea.
– So]ia lui? râse Lauren. Problema e c` nu e c`s`torit \nc`. Nu c` 

n-ar fi foarte multe doritoare.   
Tân`ra nu putu s` nege c` acest r`spuns n-o f`cuse s` se simt`

u[urat`, a[a c` era inutil m`car s` \ncerce. Nici m`car nu voia s` se
\ntrebe de ce o st`pânea o asemenea emo]ie, pentru c` r`spunsul era
evident. 

– Ai auzit despre o persoan` pe nume Dallas? \ntreb` ea, cu o voce
pe care se str`duia s` o p`streze calm`. 

Femeia o privi cu aten]ie, \ntunecându-se pentru o clip`. 
– Da, de ce?
– M` \ntrebam. El… a spus odat` ceva despre ea. M-am gândit c` e

so]ia lui de care s-a desp`r]it… Sau ceva de genul `sta.
– E mama lui vitreg`. Cal controleaz` corpora]ia, dar cred c` [i ea

de]ine o parte din ac]iuni. O s-o cuno[ti când te va duce la Victoria. 
Tân`ra nu era sigur` c` voia s` o cunoasc` pe aceast` femeie, nu

dup` modul \n care \i rostise numele \n acea sear`. Mama lui vitreg`!
|ncerc` s`-[i imagineze cum ar`ta, având \n fa]a ochilor o femeie de
vârst` medie, bine \ntre]inut`, plin` de \ncredere [i experimentat`. 
{tia c` unii b`rba]i sunt atra[i de femeile \n vârst`, dar nu credea c`
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hot`râtul Cal Garrard era unul dintre ei. Arunc` o privire spre silueta

lui \nalt`. Era un b`rbat plin de suprize, f`r` \ndoial`. Dar de ce o

interesa atât de mult via]a lui? R`spunsul era evident, chiar dac` o

durea. Oricum, nu avea nici o importan]`, din moment ce o privea

doar ca pe o responsabilitate etic`. Dup` ce problemele ei vor fi

rezolvate, o s-o uite cu u[urin]`. Strângând din din]i, Regan hot`r\ s`

fac` la fel. 

Ben r`mase pân` la ora la care pleca ultimul camion spre baraj. 

Cal se oferi s`-l conduc` spre locul de unde \l putea lua, sugerând ca

Regan s` mearg` \mpreun` cu ei, pentru c` era ultima oar` când \[i

vedea fratele, \nainte s` se \ntoarc` pe coast`. 

Camionul tocmai pleca, \n clipa \n care ajunser`. Ben trebui s`

alege dup` el, iar cei urca]i deja \i d`dur` mâna, ajutându-l s` urce. 

– Ne vedem la toamn`! strig` el.

Regan r`mase pe marginea drumului, uitându-se dup` el. Dup` ce

\ntunericul \nghi]i camionul, se \ntoarse \n ma[in`, urcându-se lâng`

Cal.

El nu f`cu nici o \ncercare s` porneasc` imediat motorul. |n fa]a lor

se \ntindea strada pustie. 

– Te-ai \mp`cat deja cu gândul c` \l la[i \n urm`? \ntreb` Cal,

oferindu-i o ]igar`. 

Pe punctul s` refuze, Regan se r`zgândi [i lu` una, aplecându-se s`

o aprind` de la bricheta oferit`. 

– Are vreo importan]`?

El ridic` din umeri.

– Presupun c` nu. Ai muri de plictiseal` aici, oricum. 

– Laura nu pare afectat`.

– Ea are o familie de care are grij`. |n plus, e mai mare decât tine

cu dou`zeci de ani, ceea ce \nseamn` ceva. 

78 JEANNE WORLEY



– Vrei s` spui c` femeile peste patruzeci de ani au alte cerin]e de la
via]`? \ntreb` ea, cu ochii lumina]i de sclipirea ]ig`rii. 

– Vreau s` spun c`, \n majoritatea cazurilor, se mul]umesc la
aceast` vârst` cu ce au. 

Inclusiv Dallas? se \ntreb` ea. Oare era fericit` cu ce avea? Dac` era
adev`rat c` b`rbatul de lâng` ea era atras de aceast` femeie matur`, nu
\nsemna c` [i ea sim]ea la fel, altfel ar fi f`cut ceva pân` acum. Nu [tia
dac` exist` legi care s`-i interzic` unui b`rbat s` ia de so]ie pe v`duva
tat`lui lui, dar oricum, nu erau leg`turi de sânge.

– A[ vrea s` fiu mai matur`! exclam` ea brusc. Trebuie s` fie grozav
s` fii la casa ta [i s` te sim]i sigur` pe tine.

– Nu cred c` exist` o femeie matur` care n-ar face schimb cu tine.
Sunt destule avantaje la tinere]e. 

– Dar nu când te gânde[ti tu la ele. 
– Acest comentariu este nemeritat, observ` el, netulburat. Nu te-am

\mpiedicat niciodat` s` vorbe[ti. Nu când [tiai ce spui. 
– Cu toate acestea, te-ai desemnat un fel gardian personal al meu. 
– Asta sunt? p`ru el amuzat. A[ fi putut s`-mi aleg o slujb` mai

u[oar`. Oricum, trebuie s` ne gândim ce vei face \n aceast` var`. 
Poate c` un curs de secretariat te va pune pe drumul cel bun. 

– Voi avea nevoie s` câ[tig bani, \l \ntrerupse ea scurt. Nu am destui
bani ca s` rezist pân` la toamn` [i nu vreau s`-i cer din nou lui Ben. 

– Nu trebuie s` ceri nim`nui. Totul e rezolvat, declar` el cu calm,
dar [i cu fermitate. Corpora]ia de]ine câteva cl`diri \n Victoria [i vei
locui \ntr-una dintre ele. O s`-]i plac` acolo, e un ora[ cu o atmosfer`
tipic englez`. 

– Nu voi accepta acte de caritate, cl`tin` ea din cap. Va trebui s`
pl`tesc \n vreun fel. 

– Foarte bine, \n acest caz, vei lucra pentru corpora]ie diminea]a,
iar dup`-amiaza te vei duce la cursurile de secretariat. Pentru \nceput,
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pân` \]i descoperi propriile interese, poate fi o slujb` m`runt`. 

Trebuie s` fi mo[tenit ceva talente de la tat`l t`u. Poate c` e[ti un geniu

al cifrelor, dar \nc` n-ai descoperit. 

|[i d`dea seama c` o ironiza, dar refuz` s` se enerveze. 

– |mi dau seama ce [anse sunt s` devin o secretar` bun` \n patru

luni. |n acest caz, cursurile de secretariat sunt doar de umplutur`. 

Pân` când? 

– Poate pân` când fratele t`u termin` lucrul la baraj [i e gata s`-[i

asume responsabilitatea pentru tine. 

– Sunt destul de mare s` fiu responsabil` de propria persoan`. 

– Poate c` e[ti destul de mare, dar nu e[ti [i \n pozi]ia s` o faci. 

Nu e[ti obi[nuit` cu aceast` ]ar` [i nici cu o slujb` permanent`. 

– A[ putea oricând s` plec. 

– Asta vrei?

Ea oft` [i cl`tin` din cap. 

– Nu, nu asta vreau. Nu am nici un motiv s` m` duc acas`. 

– |n acest caz, pentru numele lui Dumnezeu, nu mai ridica

obstacole \mpotriva oric`rei \ncerc`ri de ajutor. Mândria e un lucru,

stupizenia e altul. |ncearc` s` vezi lucrurile cum le v`d [i eu. |]i datorez

un ajutor pentru \nceput, declar` el, apoi sim]ind refuzul ei, f`cu un

gest de ner`bdare. Nu spune nimic. Am terminat orice discu]ie. 

Mar]i diminea]` mergem spre Prince George [i o s` ajungem la

Vancouver dup` amiaz`. 

– Cu avionul?

– Desigur. Dac` am merge cu ma[ina, am avea nevoie de dou` zile

doar pân` la Prince George. Nu prea cred c` vrei s` petreci din nou

noaptea \n s`lb`ticie. 

Regan se str`dui s` se calmeze.

– Nu, ai dreptate. 
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– M` bucur s` aflu c` e[ti de acord, spuse el, pornind ma[ina. 
Te conduc la familia Patterson, apoi m` duc la culcare. 

Ia-m` cu tine, ar fi vrut s` spun`. Mai dormise \n bra]ele lui.
Amintirea atingerii buzelor lui o cople[i. {i-ar fi dorit s`-l fac` s-o
s`rute din nou, chiar [i din cauza sup`r`rii. Doisprezece ani nu era o
diferen]` chiar atât de mare, peste care ar putea trece cu vederea, dac`
[i-ar dori. Numai c` el prefera femeile mature, \[i aminti ea,
dezam`git`. 

***

Când aterizar` la Vancouver, ploua. Era o ploaie cald` [i blând`,
care f`cea apele Pacificului s` par` verzi. 

Feribotul \i conduse pe sub podul Lion's Gate \n Golful Englez,
apoi de-a lungul insuli]elor pres`rate pe coast`. Dup` ce l`sar` ora[ul
\n urm`, erau din nou \n s`lb`ticie, \nconjura]i de mun]i \nal]i, cu
piscurile acoperite de z`pad`. Pe m`sur` ce se apropiau de insul`,
Regan avea impresia c` se afl` \ntr-un vis. 

– O s` m` pot duce direct \n acel apartament despre care vorbeai?
\l \ntreb` pe Cal \n clipa \n care ancorar` \n port. 

– Ai putea, r`spunse b`rbatul, dar vreau s` petreci câteva zile la
Kenny. Vreau s` cuno[ti pe cineva acolo, declar` el pe un ton care o
provoca. 

– Mama ta vitreg`? 
|ntrebarea \i ie[i de pe buze \nainte s` se poat` opri. Ochii lui lucir`

scurt. 
– Tehnic, presupun c` e mama mea vitreg`, de[i vei descoperi c`

nu e tocmai genul matern. 
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Regan ar fi dorit s` \ntrebe ce gen e, dar nu avu curaj.

– Aceasta este cl`direa Parlamentului, spuse Cal, ar`tându-i

cl`direa impresionant`. Statuia de pe dom este cea a lui George

Vancouver, primul c`pitan englez care a navigat \n jurul acestei insule. 

El continu` s`-i prezinte ora[ul, dar nu-l asculta. Ar fi vrut s` se

piard` \n mul]imea ora[ului. Nu voia s` se duc` la Kenny, pentru c` nu

era locul ei acolo. {i, mai mult decât orice, nu voia s` o vad` pe Dallas. 

Victoria era un ora[ plin de flori. Atmosfera era \ncânt`toare, iar

parfumul \mb`t`tor. Ar fi vrut s` r`mân` [i s` se plimbe pe str`zi, dar

Cal comand` un taxi. Mult prea repede pentru gustul ei, p`r`sir`

strada principal` [i, pornind pe un drum nepietruit, ajunser` la o

cl`dire alb`, aflat` \n fa]a unui golf mic. Cl`direa era construit` \n

forma unei potcoave [i avea un acoperi[ albastru. |n fa]a ei se

\ntindeau paji[ti verzi, ca de catifea. Aleea care ducea spre cas` era

m`rginit` de copaci \nal]i, cu frunze de o form` pe care n-o mai v`zuse. 

|n clipa \n care Cal recuper` valizele [i pl`ti taxiul, dinspre cas` se

apropie \n grab` un b`rbat care \i lu` imediat bagajul. Regan nu-i d`du

nici o aten]ie, pentru c` privirea ei era fixat` asupra femeii care

ap`ruse \n cadrul u[ii duble. Nu era \n nici un caz o v`duv` de vârst`

mijlocie: nu p`rea s` aib` mai mult de treizeci de ani, avea un p`r

blond argintiu, iar silueta ei perfect` era scoas` \n eviden]` de un

costum bej din dou` piese, care p`rea \n acela[i timp confortabil, dar

[i elegant. Pentru prima oar` de câteva zile, Regan deveni con[tient`

de pantalonii ei vechi [i de haina uzat`. 

– Nu te a[teptam mai devreme de \nc` vreo dou`, trei zile. De ce 

n-ai anun]at c` vii? \ntreb` femeia, fixându-l pe Cal. 

El ridic` nep`s`tor din umeri. 

– Nu m-am gândit la asta, Dallas. Vreau s` ]i-o prezint pe Regan

Ferris. O s` stea la noi pân` voi reu[i s`-i fac rost de un apartament.
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Ceva sclipi \n privirea rece a ochilor alba[tri care se \ntoarser` spre
Regan: dispre], sfidare… nu era sigur`. 

– A[adar, tu e[ti nefericita copil` care a trebuit s` sufere patru zile
\n s`lb`ticie \n compania acestei brute nesim]itoare!

– Trei, o corect` Regan, surprins` de fermitatea propriei voci. 
N-a fost chiar atât de r`u, continu` ea, ignorând privirea ironic` a lui
Cal. |mi pare r`u c` am sosit pe nea[teptate, doamn` Garrard. Sper c`
nu v` voi deranja prea tare. 

Fu rândul lui Dallas s` ridice din umeri cu indiferen]`. 
– E casa lui Cal, draga mea, nu a mea. Mai bine ai intra [i te-ai sim]i

ca acas`. 
Interiorul casei era somptuos, cu covoare aurii [i moi, [i cu mobil`

masiv` din lemn l`cuit. Dincolo de u[ile de sticl` se z`rea o teras` plin`
de flori, lâng` care se ghicea lucirea apei. 

– }i-am pus coresponden]a \n birou, spuse Dallas, v`zând privirea
lui Cal \ndreptat` spre o m`su]`. Fire[te, vei dori mai \ntâi s` te
schimbi.

– Fire[te, fu el de acord, cu r`ceal`. O s` plec \n ora[ imediat dup`
ce m` schimb. Trebuie s` rezolv ni[te probleme. 

– {i masa de sear`?
– S` fie gata la [apte [i jum`tate dar, dac` nu am sosit \nc`, pute]i

mânca f`r` mine, spus el, apoi arunc` o privire spre Regan. Dac` a[ fi
\n locul t`u, a[ \ncerca s` dorm pu]in. A fost o zi lung`. 

Tân`ra avea impresia c` va fi o sear` [i mai lung`, dar nu spuse
nimic. 

– O s` \ncerc. 
Dallas ridic` sprâncenele, amuzat`. 
– V`d c` te-a antrenat bine. 
Interven]ia lui Cal o scuti de replic`:
– Nu crede tot ce vezi. Nu e chiar a[a cum pare.
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Din expresia de pe figura mamei lui vitrege, era evident c` avea
aceea[i p`rere. 

– |]i ar`t unde vei dormi, se \ntoarse ea spre Regan. Din fericire,
p`str`m o camer` de oaspe]i mereu preg`tit`. |n aceast` cas`, nu [tii
niciodat` cine va ap`rea. 

Cal nu f`cu nici o mi[care s` le urmeze, \n clipa \n care tân`ra urm`
gazda spre o u[` din dreapta. De aici, p`trunser` \ntr-un coridor de-a
lungul c`ruia se vedeau mai multe u[i. Dallas deschise una dintre ele
[i-i f`cu semn s` intre. 

Camera era mare, decorat` cu verde [i alb, având acela[i tip de
mobil` din lemn pe care o admirase \n holul de la intrare. 
Fereastra mare, cu draperii \n dungi verzi [i albe, d`dea spre gr`dina
de flori, iar dincolo de ea se \n`l]au mun]ii, pu[i \n eviden]` de
\ntinderea verzuie a m`rii. 

– E minunat! exclam` tân`ra. Trebuie s` fie fermec`tor s` locuie[ti
aici!

– A[ prefera mai degrab` s` tr`iesc \n ora[, spuse Dallas din cadrul
u[ii, cu un zâmbet cinic. Numai o copil` de vârsta ta se poate
entuziasma atât de mult din cauza unei priveli[ti. 

– Nu e doar priveli[tea, e toat` aceast` zon`. Cal mi-a spus c` o 
s`-mi plac` Victoria, dar nu a men]ionat nimic despre insul`, zâmbi
Regan. E mult mai cald decât \n celelalte zone pe care le-am vizitat. 
{i sunt atâtea flori!

– E \nc` prim`var`. A[teapt` s` vezi cum arat` vara! coment`
femeia, apoi o privi curioas`. Inten]ionezi s` stai mai mult pe insul`?

Regan zâmbi cu ironie. 
– Se pare c` s-au f`cut deja planuri pentru mine, coment` ea, apoi

ad`ug` cu franche]e: nu ave]i accent de canadianc`. 
– Pentru c` nu sunt. Am venit din Anglia. Nu au trecut mai mult de

trei ani. 
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Trei ani? Tân`ra se str`dui s`-[i mascheze surpriza. Asta \nsemna c`
fusese c`s`torit` cu tat`l lui Cal doar câteva luni. Ce tragedie teribil`!

– De unde din Anglia? \ntreb` ea. 
– Surrey, dac` are vreo importan]`. 
Regan se str`dui s` nu se lase afectat` de indiferen]a gazdei ei. 
– Am \nchiriat o cas` acolo, la un moment dat, murmur` ea,

aducându-[i aminte de acea var` pl`cut`. Se numea Chaldon [i se afla
lâng` Reigate. 

Acum, Dallas era cea care p`rea surprins`. 
– Cunosc acea cas`. |n urm` cu cât` vreme?
– {ase ani, zâmbi tân`ra, apoi ad`ug` cu ironie: atunci eram chiar copil.
Ironia trecu neobservat`. 
– {ase ani? Cred c` a fost când familia Bailey s-a dus \n America de

Sud. Dar, din ce \mi aduc aminte, casa a fost \nchiriat` de un finan]ist. 
– Tat`l meu, d`du din cap Regan. A murit anul trecut. Am venit aici

ca s`-mi v`d fratele. Lucreaz` la construirea barajului de la Keele. 
– |n]eleg, declar` Dallas. De la bog`]ii, la s`r`cie. Biata de tine!
Tân`ra sim]i c` se \mbujoreaz`, dar se \mpotrivi dorin]ei de a

riposta. Dac` \i face pl`cere, aceast` femeie o poate privi de sus.
Oricum, nu va sta prea mult aici. 

– O s` m` descurc. 
– Sunt sigur` c` o vei face. S`-l ai pe Cal drept \nger p`zitor, nu

poate fi foarte r`u. 
– N-a fost ideea mea s` fac` atâtea pentru mine, protest` Regan.

Crede c`-mi datoreaz` ceva pentru c` eram \n avionul lui când s-a
pr`bu[it. 

Ochii alba[tri o m`surar` f`r` grab`. 
– Presupun c` ar`]i ca [i cum ai nevoie de cineva care s` aib` grij`

de tine. Ai \ncredere \n Cal, \[i va onora obliga]iile. Ai avut noroc. 
Alt b`rbat ar fi profitat de nop]ile pe care le-a]i petrecut singuri \n
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p`dure, \n ciuda lipsei tale de experien]`. Cal, fiind Cal, sunt sigur` c`
nu ]i-a f`cut nici o problem`. 

Chiar dac` era foarte bine deghizat`, \ntrebarea r`sunase clar din
cuvintele ei. Pentru o clip`, tân`ra ar fi vrut s` s`deasc` \ndoieli \n
mintea ei, dar renun]` repede. |i datora m`car atât b`rbatului care \i
salvase via]a. 

– |ntr-adev`r, fu ea de acord. Ave]i dreptate, e un b`rbat
neobi[nuit. Nu e ciudat s` ave]i un fiu vitreg atât de apropiat ca vârst`?

– Deloc. De la moartea tat`lui lui, nu mai avem nici o rela]ie de
rudenie.

La suprafa]`, Dallas p`rea neafectat` de aceast` \mpuns`tur`, dar
privirea ei era rece ca ghea]a. 

– Te las s` te odihne[ti. Dup` cum ai auzit, masa se serve[te la
[apte [i jum`tate. 

Dup` plecarea femeii, Regan oft` adânc. Ar fi trebuit s` [tie c` nu e
cazul s` \ncerce s` enerveze o astfel de femeie. Nu era prima oar` când
\ntâlnea acest gen: pe lâng` tat`l ei, roiau ca mu[tele. Dar el nu l`sase
niciodat` o femeie s` joace un rol prea important \n via]a lui. Regan se
\ntrebase cum fusese c`s`toria cu mama ei, dar nu \ndr`znise s` se
intereseze. Ar fi vrut s`-[i aminteasc` m`car ceva despre ea, dar avea
doar doi ani la moartea ei. Chiar [i amintirile lui Ben erau neclare. 

Termin` repede de despachetat, ]inând cont de dimensiunile
reduse ale bagajului ei. Singura hain` care s-ar fi potrivit pentru masa
de sear` era rochia simpl` de bumbac pe care o cump`rase din Fort
Lester [i pe care o purtase \n seara \n care Ben fusese invitat la cin` la
familia Patterson. Cel pu]in, era curat` [i c`lcat`. |[i aduse aminte de
hainele pe care le avea la dispozi]ie \n urm` cu un an [i nu se putu
\mpiedica s` nu simt` regretul. {tia c` e gre[it s` te ata[ezi de bunurile
materiale, dar e [i uman. Hainele bune \]i dau siguran]` [i avea nevoie
de toat` \ncrederea \n ea ca s` treac` peste urm`toarele zile. 
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Capitolul 7

Cal se \ntoarse din ora[ pe la ora zece, p`rând la fel de calm ca
\ntotdeauna. 

– Am avut ceva de lucru cu Smithson, r`spunse el la \ntrebarea rece
a lui Dallas. Am mâncat \n ora[…

Le privi amuzat, v`zând c` stau departe una de alta.
– A]i \nceput s` v` cunoa[te]i? le ironiz` el. 
– Doar cât e necesar, ]inând cont c` e doar pentru câteva zile,

replic` repede Dallas. Acum, c` te-ai \ntors, poate \nvesele[ti pu]in
aceste locuri. De exemplu, s` d`m o petrecere. Sunt sigur` c` Regan va
aprecia o scurt` privire aruncat` vie]ii sociale din Canada. 

– O s` aib` destule ocazii, ridic` b`rbatul din umeri cu non[alan]`.
Dar nu e o idee rea. Dac` vrei, d` telefon câtorva cuno[tin]e [i 
invit`-le, ad`ug` el, apoi se \ntoarse spre Regan: tocmai a sosit cecul de
la firma de asigur`ri. O s` mergem s`-]i deschidem un cont mâine
diminea]`, la prima or`. Poate vrei s` faci ni[te cump`r`turi.
Magazinele se \nchid destul de devreme. A[adar, mâine diminea]` po]i
s` faci cump`r`turi, apoi ne \ntâlnim la masa de prânz [i te iau la birou,
s`-]i prezint locul unde vei lucra…



– {i apartamentul pe care \l voi \nchiria? \ntreb` tân`ra, punând
accent pe ultimul cuvânt. 

– Poate reu[im s` rezolv`m [i asta, r`spunse el, privindu-[i ceasul,
apoi aruncând o privire spre piscina luminat` de razele lunii, vizibil`
prin u[ile de sticl`. E o noapte cald`. Vrea cineva s` fac` o baie?

Dallas \l privi de sus, f`r` s` r`spund`. Cu impulsivitate, Regan
spuse:

– Eu a[ vrea, dar nu am costum de baie. 
Trecur` câteva secunde \nainte de a primi r`spunsul. Pentru o

clip`, avu impresia c` fusese doar o glum`. 
– Cred c` avem unul care ]i se potrive[te, spuse el \n cele din urm`.

P`str`m câteva costume de baie pentru invita]i. O s` trimit pe cineva
cu unul \n camera ta, apoi ne vedem la piscin`. 

– Bine. 
Nu avea \ncotro, acum trebuia s` mearg` pân` la cap`t. Avu grij` s`

nu \ntâlneasc` privirea lui Dallas când se ridic` \n picioare, sim]ind
ironia acesteia. Ei, foarte bine, \[i spuse ea. E o noapte cald` [i avea
chef de o baie– prima anul acesta. Nu avea nici o importan]` dac` era
singur` sau dac` venea [i Cal. 

Menajera casei fu cea care \i aduse costumul de baie. Dallas nu se
obosise s`-i prezinte personalul casei, a[a c` Regan fu nevoit` s`
zâmbeasc` [i s` mul]umeasc`, hot`rât` s`-l \ntrebe pe Cal numele
femeii. Cine a ghicit m`rimea potrivit` pentru ea, avea un ochi format,
\[i d`du ea seama, \mbr`când costumul albastru. Era o pl`cere s`
constate c` nu toate vizitatoarele erau la fel de voluptuoase ca Dallas.
|mpreun` cu costumul de baie, i se adusese [i un halat. |l puse repede
pe ea, strângând cordonul \n jurul taliei sub]iri, r`mânând descul]`,
pentru c` nu avea papuci. 

Nu era necesar s` se \ntoarc` pe acela[i drum, trecând prin
sufragerie, pentru c` un coridor lega camera ei de exterior. Luminile

88 JEANNE WORLEY



de pe fundul piscinei fuseser` aprinse, \nc`lzind pl`cut apa. Arunc` o

privire prin u[ile de sticl` spre interiorul sufrageriei, dar Dallas nu se

z`rea nic`ieri. Oricum, ar fi putut fi mascat` de sp`tarul unui scaun.

Cal nu sosise \nc`. |[i spuse c` nu-i pas` dac` vine sau nu, dar [tia c`

nu e adev`rat. 

La cap`tul piscinei se afla o plan[` pentru s`rituri. Se \ndrept` \ncet

spre ea, l`sând halatul s` cad`. Aerul rece \i mângâie umerii, dar nu era

tocmai nepl`cut. Cunoscuse seri de var` mai reci, \n Anglia. 

Respir` adânc, \[i lu` avânt [i alerg` spre plan[`, f`când o s`ritur` ele-

gant` [i aterizând aproape perfect. 

Când ie[i la suprafa]`, dup` ce parcursese piscina pe sub ap`, Cal

se afla la marginea sc`rii. 

– O adev`rat` mic` siren`, spuse el cu admira]ie. A fost o s`ritur`

perfect`!

– }i-am spus c`-mi place s` fac sport, r`spunse ea, \notând pe spate

ca s`-l priveasc`. 

Din acest unghi, umerii [i pieptul lui ie[eau \n eviden]`, [oldurile

\nguste fiind acoperite de slipul negru. Picioarele lui erau lungi [i

musculoase. Era un b`rbat frumos, iar mu[chii stomacului ei se

strânser`. Era destul de matur` ca s` [tie c` acesta era semnul atrac]iei

fizice [i \[i d`du p`rul de pe fa]`, dorind s` acopere schimbarea

expresiei. 

– Acum, dac` tot am mers atât de departe, e cazul s` o fac, r`spunse

el, zâmbind brusc.  Nu m` a[teptam s` accep]i oferta. Am umplut

piscina \n urm` cu dou` s`pt`mâni pentru a fi folosit` \n timpul zilei.

Dup` \nc` dou` s`pt`mâni, de obicei \ncepem s` o folosim [i noaptea. 

– |mi pare r`u, r`spunse ea, atent` s` nu-l jigneasc`. Am crezut c`

e[ti serios. 

– M-am \nv`]at minte [i n-o s` mai spun ce nu gândesc. 
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Merse câ]iva pa[i pe marginea piscinei, apoi se arunc` lateral. 
Când ie[i la suprafa]`, \[i trecu mâna prin p`r, ca s` \ndep`rteze
[uvi]ele c`zute pe frunte. 

– Facem o curs` pân` la cap`tul piscinei? propuse el. 
– Sigur! strig` ea, \ncântat`. 
Fu o curs` strâns`, pentru c` el nu se for]`. Regan era mul]umit` c`

m`car nu o l`sase s` câ[tige. 
– Nu a fost corect, protest` ea. Nu ai \ncercat cu adev`rat. 
– N-a fost chiar atât de u[or pe cât m` a[teptam, zâmbi el. Ai un stil

bun. Unde ai putut s` practici sportul, cu stilul de via]` pe care te
obliga tat`l t`u s-o duci?

– N-am prea practicat. Am \nceput cu adev`rat abia \n ultimele
dou` luni. Pân` atunci, au fost orele de sport de la [coal`. 

El r`mase t`cut o vreme, sprijinindu-se de scara piscinei.
– Ce-ai mai f`cut \n ultimele luni, \n afar` de a-l c`uta pe Ben?
– Ce am lucrat?
– Da. Mi-ai spus c` tat`l t`u ]i-a l`sat bani suficien]i doar s` pl`te[ti

detectivul care \l c`uta pe Ben, a[adar, trebuie s`-]i fi câ[tigat \n vreun
fel existen]a. 

– Am avut un oarecare venit suplimentar, m`rturisi ea, strâmbând
din nas. Am fost cheleneri]`, cu jum`tate de norm`, dar nu eram foarte
priceput`. Printre altele, \ncurcam comenzile. Nu e o recomandare
foarte bun` pentru un loc de munc` \n compania ta, nu-i a[a?

– |n nici un caz nu-]i vom cere s` fii chelneri]`, râse el. N-ai putut
face altceva?

– Nu f`r` experien]` [i nu aveam.
– Dar prietenii tat`lui t`u?
– Nu avea prieteni, doar parteneri de afaceri. 
– Atunci, prietenii t`i.
Tân`ra ezit` \nainte s` r`spund`.
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– Nu voiau s` [tie. Nu dup` ce s-au dus to]i banii. N-am avut

niciodat` prea multe ocazii s`-mi fac prieteni care s` r`mân` cu mine

\n orice situa]ie. Nu ne \nvârteam \n cercurile potrivite. 

– |n]eleg, d`du el din cap, apoi o privi. Ai \nceput s` tremuri. 

E timpul s` ie[i din ap` [i s` te [tergi.

|n timp ce vorbea, ie[ise din piscin` [i se aplec` spre ea,

\ntinzându-i mâna. 

– D`-mi mâna.

Sc`rile erau \n apropiere, dar p`rea nepoliticos s` refuze oferta.

Dup` ce \ntinse mâna, fu ridicat` repede, f`r` efort, pe marginea

piscinei. Halatul ei era \n apropiere, pe marginea plan[ei, iar Cal i-l

puse pe umeri, zâmbind u[or la vederea privirii ei. 

– Atunci era alt timp [i alt loc, iar tu o cereai. 

– Cum?

– Dac` nu [tii cum, mai bine nu \ntreba.

B`rbatul \ntinse o mân` [i d`du la o parte o [uvi]` de p`r ud de pe

obrazul ei.

– M` mir c` n-ai \nv`]at sofisticarea de la cercul de oameni pe 

care-l frecventai, observ` el. Asta spune multe despre puterea ta de

caracter. 

– Sau despre naivitatea mea, replic` ea \ncet. Cal, te rog s` \ncetezi

s` m` tratezi ca pe un copil. Am dou`zeci de ani. Aceast` vârst` m`

face, cel pu]in din punct de vedere fizic, femeie, chiar dac` nu m` port

mereu corespunz`tor. 

Mâna care \i mângâia obrazul se opri, apoi Cal o privi o vreme cu

aten]ie. |n cele din urm`, figura lui deveni inexpresiv`. 

– Cred c` e timpul s` mergem \n`untru. 

– Nu, refuz` Regan, sim]indu-se cuprins` de resentimente

amestecate cu triste]e. Po]i s` pleci dac` vrei. Eu r`mân. 
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– Acum te por]i proste[te, observ` el cu severitate. Ai \nceput deja
s` tremuri. 

– O s` m` \nc`lzesc \n ap`. 
Când l`s` halatul, Cal o prinse de talie [i o ridic` \n bra]e,

strângând-o spre el [i \ndreptându-se spre piscin`. Cealalt` mân` \i
cuprinsese picioarele. S`rutul lui fu aproape brutal [i scurt, iar mâinile
nu aveau nici urm` de blânde]e. Când o l`s` jos, f`r` delicate]e,
picioarele ei tremurau. 

Regan ridic` o mân` spre buze, [tergându-le cu dosul palmei. 
– Eram sigur` c` nu vei \n]elege, spuse ea. 
B`rbatul zâmbi sardonic. 
– Ba \n]eleg foarte multe. Tat`l t`u te-a \ngr`dit \n mult mai multe

feluri decât credeam. Dar, dac` vrei s` evadezi, e cazul s` r`mâi \n
cercul t`u de vârst`.

– Ce p`cat c` nu te-ai gândit la asta noaptea trecut`!
– Da, e p`cat. Aceea a fost o gre[eal` pe care o regret. 
Se \ntoarse s` ia halatul pe care \l l`sase pe marginea sc`rii [i i-l

puse pe umeri.
– F` un du[ fierbinte când te \ntorci \n camera ta. O s` g`se[ti un

usc`tor de p`r \n dormitor. 
Regan ridic` b`rbia cu mândrie. 
– Vreau s` m` mut de aici mâine. 
Pauza fu scurt`. 
– Poate c` e mai bine, fu el de acord. Apartamentele sunt mobilate. 
– O s` g`sesc singur` un apartament [i ceva de lucru. 
– Am mai vorbit despre asta. 
– Ei bine, vorbim din nou, hot`r\ ea, f`r` s`-i pese dac` se poart`

sau nu proste[te. Nu vreau s` m` simt obligat` fa]` de tine!
El o privi lung.
– Pentru c` nu fac dragoste cu tine?
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Respira]ia ei se opri, iar mânia care o cuprinsese disp`ru. 

– Nu vreau s` faci dragoste cu mine, declar` ea cu voce joas`. 

Tot ce am cerut e s` m` tratezi ca pe un adult. 

– {tiu ce ai cerut, o \ntrerupse el cu duritate. Aranjamentele sunt

deja f`cute [i le vei respecta. |n afara de asta, pot s` faci ce vrei. 

– Mul]umesc!

– Intr` \n cas`! o amenin]` el. Acum! Am r`bdat destul!

Nu era singurul, dar nu era timpul s` o spun`. |[i strânse halatul \n

jurul ei cu o mi[care care se voia nep`s`toare, de[i se \ndoia c` e

conving`toare. |[i dori doar ca Dallas s` nu urm`reasc` aceste scene

nev`zut`, de la una dintre ferestre. Ar fi fost \ntr-adev`r mai mult decât

poate suporta. 

Baia se afla lâng` camera ei. F`cu du[ul recomandat [i apoi se

\ntoarse \n camer`, uscându-[i p`rul. Abia când era deja \n patul cu

lenjerie imaculat`, \[i permise s` se gândeasc` la evenimentele din

ultima or`. Era \ndr`gostit` de Cal, acum [tia cu siguran]`. {tia [i el,

dar probabil c` o considera un capriciu. Acel s`rut inten]ionase s` o

[ocheze cu brutalitatea lui [i s` o trezeasc` la realitate. Dar n-o f`cuse,

pentru c` era, firesc, o rela]ie \ntre b`rbat [i femeie. Doar cuvintele pe

care le spusese aveau puterea s` o r`neasc`. |i ceruse s` r`mân` \n

cercul ei de vârst`, dar era imposibil, din moment ce nu avea nici un

cunoscut de aceea[i vârst`. 

Era obligat` s` accepte aranjamentele f`cute ini]ial, dar cât de

repede posibil va c`uta alt serviciu [i alt` locuin]`. |ntr-un ora[ la fel

de mare ca Victoria, ar fi posibil s` dispar` \n lini[te– doar dac`

permisul de munc` nu-i va permite decât un anumit tip de serviciu. 

Va trebui s` verifice acest lucru. Oricum, va trebui s` se elibereze de

Cal Garrard. Era singurul mod \n care putea trece peste dragostea

pentru el. 
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Fu greu s`-l vad` din nou la micul dejun, mai ales c` Dallas \i
urm`rea cu aten]ie. Regan avea impresia c` femeia [tia foarte bine ce
se petrecuse \ntre ei seara trecut` [i era amuzat`. Nu f`cu nici un
comentariu când Cal anun]` c` invitata lui va pleca \n ora[. 

Nu-i d`dea nici o [ans` s` se r`zgândeasc`, \[i spuse tân`ra. Nu c`
ar fi dorit. |ntâlni pentru o clip` privirea enigmatic` a ochilor cenu[ii,
dar privi repede \n alt` parte, temându-se de plimbarea \n doi care va
urma. 

|ns` Dallas avea alt` idee. 
– Cred c` voi merge \n ora[ cu voi, spuse ea. Ave]i timp s` lu`m

prânzul?
– Am aranjat totul, de aceea m-am v`zut seara trecut` cu Smithson,

r`spunse Cal. |ntâi mergem la banc`, apoi v` las pe amândou` unde
ave]i nevoie s` v` face]i cump`r`turile [i ne vedem pentru masa de
prânz. Apartamentul poate s` a[tepte pân` dup`-amiaz`. 

– Nu pot s` m` duc acolo imediat dup` ce mergem la banc`?
\ntreb` Regan. Pot s` fac mai multe cump`r`turi mâine, când
magazinele sunt deschise toat` ziua.      

– Mâine ai \ntâlnire cu directorul [colii care pred` cursurile de sec-
retariat. E o [coal` mic`, dar rezultatele sunt excelente, declar` el,
ridicându-se \n picioare. }i-ai f`cut bagajul?

– Valiza e \n hol. Nu mai trebuie decât s`-mi iau haina. 
C`l`toria spre Victoria p`ru s` dureze de dou` ori mai mult ca la

venire. Regan st`tea \n spate, privind pe fereastr`, ignorând persoanele
de pe scaunele din fa]`. Dallas era vorb`rea]` [i ironic`, parc` pentru
a scoate \n eviden]` t`cerea ei. Numai Cal era neafectat de atmosfera
tensionat`. 

Banca era mare [i modern`. Cal o conduse spre un func]ionar care
p`rea s` [tie despre tranzac]ie [i avea totul preg`tit. Nu fu nevoie decât
s` semneze pentru primirea unui carnet de cecuri. Cal nu o l`s` s`
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vad` suma pe care o depusese pe cec, iar func]ionarul introduse datele
\n calculator. 

– Ar trebui s` [tiu câ]i bani am \n cont, spuse ea \n cele din urm`,
cu tot calmul de care putea da dovad`. Poate cheltuiesc mai mult. 

Func]ionarul \l privi nedumerit pe Cal, dar acesta \i f`cu un semn
aprobator. Lu` o foaie de hârtie [i not` suma de bani care intrase \n
cont, apoi i-o d`du. Când citi suma, Regan se \ncrunt`. Era a[a cum
b`nuise: toate lucrurile ei costaser` mai pu]in de jum`tate din suma pe
care o primise. Deschise gura s` protesteze, dar se sim]i ridicat` \n
picioare aproape cu for]a. 

– Mul]umesc, i se adres` Cal func]ionarului, conducând-o spre
fotoliul \n care Dallas a[tepta cu ner`bdare \ntoarcerea lor. Orice ai
vrea s` spui, murmur` el, poate s` a[tepte pân` când ie[im. 

Ma[ina era parcat` \n apropiere, iar \n clipa \n care urcaser` to]i
trei, b`rbatul se \ntoarse spre ea:

– Bine, s` vedem ce ai de spus. 
Regan ridic` b`rbia cu mândrie. Nu voia s` vorbeasc` despre bani

de fa]` cu Dallas. 
– Nici un comentariu, murmur` ea. 
– Foarte bine, d`du el din cap, pornind ma[ina. E timpul s`

cump`r`m ni[te haine decente pentru tine. 
– S` cump`r`m? \ntreb` Dallas, uluit`. Vrei s` spui c` vii cu noi? 
– Dac` nu, domni[oara independent` de fa]`, o s` cheltuiasc`

minimum posibil, explic` el, \ntâlnind privirea lui Regan \n oglind`. 
Eu o s` pl`tesc pentru tot, apoi o s`-mi scrii un cec pentru suma total`.
E bine?

– Dac` a[a spui tu…
Nici m`car nu mai voia s` discute acest subiect. Inten]iona s`-l lase

s` fac` orice voia. Nu era obligat` s` poarte hainele pe care o s-o oblige
s` le cumpere [i era hot`rât` s` \napoieze toat` suma de bani primit`. 
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Dac` lucrurile ar fi stat altfel, diminea]a ar fi fost pl`cut`. S` \ncerce
haine noi [i elegante, sandale de piele care \i subliniau frumuse]ea
gleznelor, s` se bucure de materialele scumpe, ar fi putut fi \ncânt`tor.
Dallas se plictisi repede [i plec` s`-[i fac` propriile cump`r`turi, dar
Cal r`mase fidel cuvântului dat. Când terminar`, cheltuise o mic`
avere. 

– Sper c` ai fost sincer când ai spus c` vei accepta un cec pentru
toate cump`r`turile de azi, spuse ea, la un moment dat. Dac` refuzi, o
s` retrag oricum bani [i o s` ]i-i trimit prin po[t`!

– Nu m` amenin]a, zâmbi el pentru ochii celor din jur. Vom vorbi
despre toate acestea dup`-amiaz`.

Cal fu cel care observ` costumul verde cu o bluz` de m`tase
asortat`. Regan \l \ncerc` f`r` convingere, con[tient` c` pre]ul era mult
prea mare pentru ea. Cal avea un ochi foarte bun, pentru c` \i venea
de minune. R`mase uimit` când vânz`toarea, entuziasmat`, d`du la o
parte draperia de la cabina de prob`, ca s`-l lase s-o vad`. 

– |mi place, spuse el. O s`-l lu`m. De fapt, ar fi bine s` r`mâi
\mbr`cat`. 

Amintindu-[i de hainele elegante ale lui Dallas, Regan recunoscu \n
cele din urm` c` nu era o idee rea. Oricum, costumul nu se compara
cu rochia elegant` [i taiorul asortat pe care le purta mama lui vitreg`,
dar era un pas \n direc]ia cea bun`. |n pantalonii [i puloverul ei uzat,
ar`ta ca o veri[oar` de la ]ar`, venit` \n vizit`. 

Sandalele pe care le cump`raser` mai devreme se potriveau foarte
bine cu noua achizi]ie. |nainte s` plece din magazin, se duse la toalet`,
unde \[i aranj` p`rul [i se ruj`. Se sim]ea alt` persoan`, chiar dac` nu
una foarte fericit`. Trebuie s`-[i revin`, \[i spuse ea, privindu-se \n
oglind`. N-ar trebui s` fie prea greu. |l cuno[tea pe Cal de o s`pt`mân`
[i i se p`rea imposibil ca sentimentele pentru el s` fie prea profunde. 

Când se \ntâlnir` din nou, b`rbatul o privi aprobator. 
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– E mai bine, spuse el. Ca un fluture care tocmai a ie[it din
crisalid`. Probabil c` Ben te-ar recunoa[te mai repede acum. 

Regan trebui s` fie de acord cu el. {i-ar fi dorit ca Ben s` fie \n
Victoria. Sau poate c` era mai bine c` avea timp la dispozi]ie s`-[i
recapete \ncrederea \n propria persoan`, \nainte de a se vedea din nou
cu el. 

Dallas \i a[tepta lâng` ma[in`. Nu f`cu nici un comentariu despre
\nf`]i[area schimbat` a lui Regan, de[i p`ru s` se \ncrunte \n clipa \n
care Cal se duse s` pun` restul pachetelor \n portbagaj, neputând s` o
vad`. Apoi, b`rbatul le conduse la un restaurant din apropiere,
mergând \ntre ele. Amândoi, el [i Dallas, erau foarte cunoscu]i \n acest
ora[, dac` era s` judece dup` num`rul de persoane care \i salutau. 

Mâncar` friptur` rece [i salat`, urmate de pl`cint` cu afine [i
\nghe]at` pentru Regan [i Cal, Dallas refuzând desertul. Pân` la urm`,
Cal fu cel care o oblig` s` fac` un comentariu privind \nf`]i[area lui
Regan, \ntrebând-o ce p`rere are de aceast` transformare. 

– O \mbun`t`]ire clar`, spuse ea, \ntorcându-se spre Regan. E un
costum fermec`tor, draga mea, de[i era o alegere evident`, având \n
vedere culoarea p`rului. 

– Cal l-a ales, r`spunse tân`ra cu mali]ie. 
B`rbatul râse. 
– Dallas are dreptate, evident. Suntem creaturi ale logicii, nu ale

subtilit`]ii. 
– Atunci când vrei, po]i s` fii destul de subtil, coment` blonda,

privindu-l cu r`ceal`. Tân`ra fu con[tient` de mesajele subtile pe care
privirile lor le schimbau. V`zu de asemenea [i \ncle[tarea maxilarului
lui. 

– |n aceast` dup`-amiaz`, trebuie s` ne ocup`m de pa[aportul lui
Regan, spuse el. E aproape gata, dar mai sunt câteva acte care trebuie
semnate. Vrei s` vii cu noi, sau ai alte lucruri de f`cut?
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– O s` iau un taxi spre Oak Bay, ca s` fac o vizit` familiei
Calbourne. {tiai c` locul de lâng` ei va fi pus \n vânzare? ad`ug`
femeia, schimbarea din tonul ei fiind u[or de observat. 

– Nu, nu [tiam. 
Dup` cum era vizibil, nici nu era interesat de acest aspect. 

Dar Dallas alese s` ignore mesajul.
– Ai putea face o ofert` \nainte de a se anun]a. 
– N-am nevoie de alt` cas`, declar` el cu fermitate. Nu e nimic \n

neregul` cu cea pe care o am deja. 
– |ntr-adev`r, nu e nimic \n neregul` cu casa. Dar Kenny e prea

departe, iar Oak Bay ar fi mai convenabil.
– Tot nu am nevoie de alt` cas`. Iar tu ai ma[in`. 
– E[ti obtuz! exclam` ea, \nfuriat`. Voiam s` te mu]i \n ora[,

desigur. 
El o studie o clip`; amândoi p`reau s` fi uitat de prezen]a lui

Regan. 
– Dar nu te \mpiedic` nimic s` te mu]i tu \n ora[, dac` asta vrei. 
Expresia ei se schimb` imediat.
– {tii c` nu asta vreau, declar` ea cu voce blând`, aproape

rug`toare. Cal…
– Alt` dat`, o \ntrerupse el, ca [i cum [i-ar fi amintit de prezen]a lui

Regan. O s`-]i chem un taxi. 
Regan r`mase t`cut` \n urm`toarea or`, \n timpul formalit`]ilor.

Semn` tot ce i se ceru [i r`spunse la \ntreb`rile puse, f`r` s` fie atent`.
Dallas p`rea s`-[i ascund` foarte bine emo]iile, dar ast`zi renun]ase
pentru o clip` la acest lucru. Era evident c` era \ndr`gostit` de Cal,
destul de mult \ncât s` lase s` se vad` suferin]a produs` de el. 
Cal [tiuse c` o r`ne[te, dar de ce o f`cuse? Datorit` rela]iei lor? 
Pentru c` nu putea suporta gândul c` fusese so]ia tat`lui lui? Era ceva
\n neregul` \n aceast` poveste. Dallas p`rea s` fi mo[tenit foarte pu]in
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sau chiar nimic la moartea so]ului ei. Ce fel de b`rbat [i-ar l`sa so]ia s`
depind` de mila fiului ei vitreg? Numai Cal [tia r`spunsul la aceste
\ntreb`ri, dar nu credea c` e dispus s` r`spund`, chiar dac` ar fi avut
curajul s`-l \ntrebe. 
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Capitolul 8

|n drum spre apartamentul \n care urma s` locuiasc` Regan, trecur`
pe lâng` birourile Corpora]iei Garrard, o cl`dire impun`toare cu [ase
etaje, care purta numele scris cu litere aurii deasupra intr`rii. Blocul se
afla \ntr-o gr`din` plin` de flori multicolore, având cu totul opt
apartamente. Cal o conduse la ultimul etaj, prezentându-i
apartamentul. 

Era mai mare decât se a[teptase, constituit dintr-o sufragerie, un
dormitor, o baie [i o buc`t`rie complet utilat`. Avea [i un balcon larg,
cu vedere spre parcul ora[ului, iar dincolo de el spre mare [i spre
mun]i. |[i d`du seama c` pre]ul pentru \nchirierea unui astfel de
apartament era astronomic. Cu siguran]`, mult mai mult decât \[i
permitea ea s` pl`teasc`. 

– E un apartament frumos, spuse ea cu r`ceal`, \ntorcându-se de
pe balcon spre sufrageria \n care Cal, aparent netulburat, citea o
revist`. Din nefericire, nu pot sta aici. Trebuie s` fie ceva mai ieftin. 

– O s` stai, r`spunse el cu fermitate, f`r` s` ridice privirea. 
Vei descoperi c` \n buc`t`rie sunt deja provizii. Vrei s` faci ni[te ceai?

Propunerea o lu` prin surprindere, a[a cum probabil inten]ionase.



– Ceai? 

– Da, e aproape ora pentru ceai, o ironiz` el. Crezi c` Anglia are

monopol asupra ceaiului?

– Nu, recunoscu ea. Laura f`cea \n fiecare dup`-amiaz`. 

– Dar nu m` vezi ca un partener la o cea[c` de ceai. Nu-]i face

probleme, nu cer decât ca s` te fac s` te sim]i acas`. Nu sunt chiar atât

de masochist. 

– Doar prea generos, observ` ea. 

– Generozitatea este u[oar` când nu ai ce sacrifica, replic` el,

p`rând iritat. }i-a trecut m`car prin cap ideea c` Ben poate s` acopere

o parte din cheltuielile tale?

– Nu atât de mult. Nu prea cred c`-[i poate permite. 

– N-ai idee cât poate câ[tiga un b`rbat care lucreaz` ca el, a[a c`

mai bine nu vorbi. 

– Pot oricând s`-i scriu [i s`-l \ntreb. 

– Te rog. |ntre timp, sunt mai interesat de acel ceai. 

Regan renun]` [i se duse \n buc`t`rie. Era inutil s` se certe cu el \n

aceast` clip`. Dup` ce va avea o slujb`, va avea pozi]ia potrivit` pentru

a-[i rec`p`ta independen]a. 

Buc`t`ria era foarte pl`cut`, sau poate se afla \n starea de spirit

potrivit` pentru a o aprecia. F`cu ceaiul [i \l servi pe o tav`, folosind

serviciul de ceai descoperit \ntr-unul dintre multele sertare din

buc`t`rie. 

– Când o s` \ncep s` lucrez? \ntreb` ea, dup` ce amândoi avur`

ce[tile de ceai \n fa]`. 

El ridic` din umeri.

– Presupun c` dup` ce actele tale vor fi gata. 

– Ar putea dura o ve[nicie. 

– Nu cred. Str`inii neautoriza]i nu sunt foarte dezirabili. 
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B`rbatul v`zu \ncordarea mu[chilor maxilarului ei [i murmur` ceva
pentru sine, \nainte de a spune tare:

– A fost o replic` prosteasc`. Nu e vina ta c` nu mai ai acte. 
– Nu e nici a ta, dar te por]i de parc` ar fi. 
– Cineva trebuie s` accepte responsabilitatea. Se \ntâmpl` s` fiu

\ntr-o pozi]ie mai bun` decât fratele t`u, atâta tot. 
Nu putea s`-l contrazic` \n aceast` problem`, o dovedise deja de

mai multe ori. 
– |n acest caz, cum \mi petrec timpul \nainte s` \ncep s` lucrez? 
– }i-am spus deja: cursurile de secretariat. 
– N-am nevoie de acte s` m` duc acolo?
– Cred c` putem aranja acest lucru. 
Probabil c` putea aranja orice dac` dorea, \[i d`du ea seama.
– Oak Bay este cartierul select al ora[ului?
– Se poate spune [i a[a. Este locuit \n majoritate de englezi. 
Lipsa lui de reac]ie o \mpinse s` \ntrebe:
– De aceea vrea Dallas s` locuiasc` acolo?
– |n parte. 
Cal scoase pachetul de ]ig`ri, \ntrebând-o dac` dore[te [i, când

refuz`, \[i aprinse una. Ochii lui \i \ntâlnir` pe ai ei \n clipa \n care se
l`s` pe spate \n scaun. 

– Nu te implica \n lucruri pe care nu le po]i \n]elege. Dallas poate
avea grij` de ea. 

– Sunt sigur` c` poate, r`spunse ea cu o r`ceal` care o mir`. 
Era doar curiozitatea. Nu vreau s` m` implic \n… rela]iile voastre. 

Mica ezitare nu trecu neobservat`. Ochii lui Cal se \ngustar`. 
– }i-am mai spus c` nu-mi plac insinu`rile. 
– Mai ales de la copile, \ncheie ea \n locul lui. Iar eu ]i-am spus c`

nu sunt una. Sunt recunosc`toare pentru tot ce faci pentru mine, dar
asta nu-]i d` dreptul s` m` tratezi de sus. 
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Ai f`cut acest lucru \nc` din prima clip` \n care ne-am cunoscut, iar
acum mi-a[ dori s` \ncetezi. 

Pentru câteva secunde, el nu spuse nimic, apoi se aplec` \n fa]` [i
stinse ]igara \n scrumiera de cristal de pe m`su]`. 

– Bine, spuse b`rbatul, dac` vrei s` spunem lucrurilor pe nume, o
s-o facem. Atunci, când eram \n p`dure, ceva s-a \ntâmplat \ntre noi. 
|n acele circumstan]e, era inevitabil. Pu]ini b`rba]i pot ]ine \n bra]e un
corp cald de femeie, f`r` s` simt` nimic. E nefiresc, declar` el, apoi
cl`tin` din cap v`zând-o c` vrea s` spun` ceva. Nu, vom limpezi
atmosfera pe loc, dac` tot vorbim despre asta. Ceea ce voiai de la mine
era confort [i siguran]`– po]i s`-i spui cum vrei. Dac` a[ fi mers \nainte
[i a[ fi luat ce-mi ofereai \n acea noapte, crezi c` ai fi fost fericit` c` e[ti
tratat` ca o femeie? Ar fi mai simplu acum dac` te las s`-mi pl`te[ti
pentru tot ce fac pentru tine? 

Ochii lui erau mânio[i \n timp ce vorbea, devenind din ce \n ce mai
periculos. 

– Problema ta este c` nu ai avut [ansa s` cre[ti normal, continu` el.
Ai instinctele unei femei, dar nu [tii cum s` le canalizezi. 

Instinctul pur fu cel care o f`cu s` replice:
– Poate a[ putea lua lec]ii de la Dallas. 
Din]ii lui se \ncle[tar` vizibil. 
– Oricum, ai nevoie de o lec]ie, iar acum poate fi un moment la fel

de bun ca oricare…
|ncremenit`, Regan \l v`zu ridicându-se de pe scaun [i sco]ându-[i

haina, pe care o arunc` neglijent pe sp`tar. O urm` cravata. Apoi se
\ndrept` spre ea [i o ridic` \n picioare, \ntorcând-o spre dormitor [i
\mpingând-o.

– Intr`. S` rezolv`m problema asta. 
Ea \ncerc` s` scape din strânsoarea lui, dar nu-i d`du drumul,

deschizând u[a cu piciorul [i \mpingând-o \n`untru, apoi \nchizând-o
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[i r`sucind cheia \n broasc`. Apoi trase draperiile. Regan \[i scosese
haina de la costum, r`mânând doar \n c`ma[a sub]ire, care o f`cea s`
se simt` vulnerabil`, când b`rbatul se opri \n fa]a ei. 

– Bine, murmur` ea, nu e nevoie s` mergi mai departe. 
}i-ai demonstrat punctul de vedere. 

Era greu s`-i vad` expresia \n semi\ntunericul din \nc`pere, dar
tonul lui nu se schimbase semnificativ. 

– Nici m`car n-am \nceput demonstra]ia… Asta e altceva ce trebuie
s` \nve]i. Nu po]i \ncepe ceva de genul acesta, apoi s`-l opre[ti
spunând c`-]i pare r`u. Noaptea trecut` te-am l`sat s` pleci, pentru c`
nu credeam c` [tii ce faci, dar de data asta ai mers prea departe. 

– Pentru c` am vorbit despre Dallas? \ntreb` ea, retr`gându-se. 
Nu voiam s` sune a[a. 

– Nu m` intereseaz` ce ai vrut. N-are nici o leg`tur` cu tine sau cu
mine \n aceast` clip`. Trebuie s` \ncheiem ce am \nceput \n p`dure [i
s`-]i satisfac \n cele din urm` curiozitatea. 

– Nu, Cal! protest` ea, prinzându-i mâinile care se \ndreptaser`
spre nasturele de la gât al bluzei ei. Nu vreau… Nu a[a… Te rog!

– Ar fi trebuit s` te gânde[ti \nainte s` m` atragi \n asta. 
O lu` pe sus [i o arunc` pe pat, urmând-o imediat [i imobilizând-o

sub corpul lui puternic. 
– Asta \nseamn` s` fii femeie!
|ncepu s` o s`rute ap`sat, urmând linia buzelor, apoi b`rbia [i

gâtul, bra]ele lui alunecând \n interiorul bluzei, peste umeri [i spre
partea superioar` a bra]elor ei. Sub presiune, nasturii \ncepur` s` se
deschid` unul câte unul. Buzele lui fierbin]i \i ardeau pielea. Regan ar
fi vrut s`-l opreasc`, dar \n acela[i timp ar fi dorit cu disperare s`
continue.

Ca [i cum ar fi avut via]` proprie, bra]ele ei alunecar` peste umerii
lui, degetele mângâindu-i gâtul musculos. Reac]ia lui fu u[or de sim]it.
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|[i afund` fa]a \n p`rul aspru, sim]indu-i parfumul proasp`t, iar buzele
ei \i s`rutar` u[or tâmpla. Nu avea decât un singur lucru \n minte:
b`rbatul pe care-l iubea, urma s` fac` dragoste cu ea. Nimic altceva nu
mai conta. 

Mi[carea lui de retragere fu un [oc. |i v`zu grimasa \ntunecat` [i
lucirea amenin]`toare a ochilor [i avu o presim]ire vag` a ceea ce urma,
\nainte ca el s` o prind` de umeri [i s-o \ntoarc` pe burt`. Cu fa]a \n
perna care \i atenu` ]ip`tul stins, tres`ri sim]ind arsura palmei lui. 
Se crisp`, a[teptând urm`toarea lovitur`, dar nu veni. |n schimb Cal,
cu un sunet de dezgust, se ridic` \n picioare, apoi se \ndrept` spre u[`
[i o descuie, ie[ind \n hol. 

Z`când nemi[cat` \n pat, \l auzi mi[cându-se \n cealalt` camer`.
Când se \ntoarse [i o privi din prag, \nc` nu se mi[case. 

– Plec, spuse el. Sper c` vei profita de ce ai \nv`]at azi, de[i m`
\ndoiesc. |ntâlnirea la [coal` este fixat` pentru ora unsprezece. O s`
vin s` te iau la unsprezece f`r` un sfert. 

– Prefer s` m` descurc singur`, morm`i ea. Numai spune-mi unde
este. 

– Bine, r`spunse el. Pentru numele lui Dumnezeu, \nceteaz`! 
N-ai primit nici m`car un sfert din ce meri]i!

Regan ridic` privirea spre el.
– Ar trebui s` fiu recunosc`toare?
– Ar fi cazul. Ai fi putut s` o p`]e[ti mai r`u.
– Cu un b`rbat mai pu]in integru?
– Da, dac` vrei s` pui problema a[a. }i-am mai spus: nu vreau acest

gen de reponsabilitate, oricât de tentant` ar fi oferta. 
– Nu f`ceam nici o ofert`, spuse ea rug`tor. Sincer, nu. A fost la fel

de mult vina ta, ca [i a mea. 
– Sunt de acord, replic` el, p`rând obosit. A[ fi trebuit s` m` ]in

departe de tine, \nc` de la \nceput. Nu-mi caut scuze, numai c` trebuie
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s` \ncetezi s`-]i imaginezi c` e[ti atras` de mine. Dac` ai fi fost mai
mare, ar fi fost altceva, dar nu vreau o rela]ie cu o fat` mai mic` decât
mine cu doisprezece ani. 

Gâtul ei se strânse. 
– Trebuie s` \ncep de undeva. 
– Po]i s` \ncetezi [i cu asta. Nu \ncepi de nic`ieri! Ai nevoie de doi

ani doar ca s` \nve]i s` te sim]i bine f`r` s` te implici. |ntr-o zi, vei
\ntâlni pe cineva de vârsta ta, care ar fi ideal pentru tine [i vei
descoperi despre ce vorbesc. Numai s` nu confunzi ceea ce sim]i
pentru mine cu o emo]ie mai profund`. 

– Bine, declar` ea cu gravitate, n-o s-o fac. 
Se ridic`, aruncând o privire scurt` spre silueta \nalt` din cadrul

u[ii, bucuroas` de \ntunericul care nu permitea s` i se vad` figura. 
– Pot s` te \ntreb ceva? spuse ea, \nainte s`-[i piard` curajul. 
– S` te aud. 
– E[ti \ndr`gostit de Dallas?
El se \ndrept` brusc, f`r` s`-[i schimbe expresia. 
– Dac` a[ fi, ar fi problema mea. O s`-]i las indica]ii cum s` ajungi

la [coal` lâng` telefon. Dac` ai nevoie s` dai de mine, pentru orice
problem`, mai dregrab` d`-mi un telefon la serviciu, nu acas`. Dac` o
s` ceri s` vorbe[ti cu mine, ]i se va face imediat leg`tura. 

Regan ascult` sunetul pa[ilor lui traversând camera, apoi o scurt`
pauz`, timp \n care scria instruc]iunile [i din nou pa[ii lui spre u[`.
Dup` ce auzi u[a \nchizându-se, \[i d`du seama c` e singur`. 

Mai r`mase câteva clipe nemi[cat`, apoi se \ndrept` spre oglind`,
privindu-se lung. Bluza de m`tase era distrus`, pentru c` nasturii se
smulseser`. Trase marginile aproape, cu mâini tremur`toare. Cal nu
trebuia s`-i r`spund` la \ntrebare, ca s`-i fie clar. Se v`zuse din reac]ia
lui. Acum \n]elegea mult mai multe. Poate c` o iubea pe Dallas, dar nu
va face niciodat` vreo mi[care. Fusese so]ia tat`lui lui, de aceea orice
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rela]ie era interzis`. Cu toate acestea, de ce se torturau singuri,
\mp`r]ind aceea[i cas`? De ce nu se desp`r]eau, s` o ia de la \nceput
cu altcineva? 

***

Actele lui Regan sosir` dup` câteva zile. Era o u[urare s` aib` din
nou o identitate [i s` [tie c` poate r`mâne \n aceast` ]ar` cel pu]in
pân` la sfâr[itul lui decembrie. Cal nu o contact` personal, dar primi o
scrisoare \n care i se spunea s`-l contacteze pe unul dintre asisten]ii
contabilului-[ef al Corpora]iei Garrard, domnul Maurice Bellamy. 

Acesta o primi cu o rezerv` vizibil` \ntr-unul dintre birourile
spa]ioase ale cl`dirii Garrard. Era un b`rbat de patruzeci [i cinci de ani,
cu p`r blond [i tr`s`turi inteligente, ochii lui alba[tri [i sfredelitori
privind-o printr-o pereche de ochelari cu ram` metalic`. 

– Eu [i domnul Smithson suntem singurii care [tim despre leg`tura
pe care o ave]i cu domnul Garrard, spuse b`rbatul, dup` ce se
\ncheiar` formalit`]ile. Ar fi mai bine dac` ar r`mâne a[a, cel pu]in pe
moment. Aceast` slujb` necesit` o persoan` care scrie foarte bine la
ma[in`, iar dumneavoastr` sunte]i abia la \nceput, dac` am \n]eles
bine. Oricum, vor fi câteva specula]ii privind faptul c` i se d` aceast`
slujb` unui str`in, de[i sunt persoane \n firm` care ar putea promova
pe aceast` pozi]ie, continu` el, f`r` s` mai a[tepte confirmarea. 
Pentru câteva zile, ve]i fi privit` cu suspiciune, dar sunt sigur c`
lucrurile se vor rezolva. 

– Dac` vor fi probleme, interveni ea repede, a[ prefera s` fac
altceva. Cal– domnul Garrard– a sugerat s` am ceva de lucru pân` m`
pot descurca singur`. 
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– Aceast` slujb` a fost sugestia dumnealui, veni replica rece. 

Sunt sigur c` v` crede capabil` s` o ocupa]i. Apropo, aici ne adres`m

unul altuia pe numele mic, cu câteva excep]ii: domnul Garrard,

domnul Smithson [i \nc` unul sau doi domni. 

– Ierarhia? \ntreb` ea zâmbind [i primind un zâmbet similar ca

r`spuns.    

– A]i prins ideea. Dac` v` pute]i ab]ine, nu v` referi]i la domnul

Garrard spunându-i Cal. Altfel, bârfa va \ncepe. 

– Nu o voi face, d`du ea din cap, \ntrebându-se câte [tia acest

b`rbat despre rela]ia ei cu Cal. 

Nu-[i imagina c` patronul Corpora]iei Garrard fusese foarte

generos cu detaliile. Trecând peste aceast` nepl`cere, \ntreb`:

– Când \ncep?

– Mâine diminea]`. Am \n]eles c` ve]i urma ni[te cursuri de trei ori

pe s`pt`mân`, dup`-amiaz`. Ce anume studia]i, mai exact?

– Dactilografiere, stenografiere [i ini]iere \n afaceri.

– |nv`]a]i repede?

Tân`ra \nghi]i greu. 

– A[a mi s-a spus. Oricum, m` voi str`dui.

El d`du din cap, apoi r`mase pe gânduri. Nea[teptat, o \ntreb`:

– Sunte]i fiica lui Elliot Ferris, nu-i a[a?

– Da. L-a]i cunoscut?

– Nu, dar am auzit de el. Numele acesta a fost celebru la un

moment dat \n lumea finan]elor, declar` b`rbatul, apoi ezit`, jenat: \mi

pare r`u, nu am vrut s` spun c`…

– E \n regul`, \l asigur` ea, f`r` emo]ie. {tiu ce voia]i s` spune]i.

Tata ar prefera s` fie ]inut minte prin succesele lui, decât prin e[ecuri. 

– Nu a[a dorim cu to]ii? ridic` el din umeri, ridicându-se \n

picioare. O s` a[tept`m s` v` vedem mâine, a[adar. 
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Dificult`]ile \nceperii lucrului fur` mai mici decât anticipase Regan.
Era o oarecare r`ceal` \n grupul de secretare, dar, \n general, prezen]a
ei fu acceptat` curând. Cele mai multe glume, unele mai bune, altele
mai proaste, se f`ceau pe baza accentului ei englezesc.  Unele dintre
noile ei colege \i d`deau lec]ii de pronun]ie specific`. |n cele din urm`,
\ncepu s` se obi[nuiasc`, deoarece \i f`cea pl`cere. 

|ntre serviciu [i cursuri avea prea pu]in timp s` se gândeasc` sau s`
se \ntristeze. |n cele din urm`, \ncepu s` frecventeze locurile favorite
de distrac]ie ale ora[ului \mpreun` cu noile cuno[tin]e, b`rba]i [i
femei. Era o u[urare s` fac` parte din mul]ime [i singura preocupare s`
fie g`sirea unui local mai bun \n care s` danseze sau a unuia mai ieftin,
\n care s` m`nânce. Uneori accepta invita]ii de la tinerii de la serviciu,
dar urma sfatul dat de Cal s` nu se implice [i refuza a doua invita]ie.
Pe Cal nu-l mai v`zu, pentru c` el lucra la ultimul etaj. Se str`duia s`
nu se gândeasc` la el, dându-[i seama \n cele din urm` c` era
imposibil. 

Fu nevoie de o scrisoare nea[teptat` de la Ben ca s`-[i dea seama
c` nu f`cuse nici un pas \n direc]ia restituirii banilor pe care \i datora.
|i confirma c` era un aranjament financiar \ntre el [i Cal, dar nu preciza
suma exact`. Singura sum` de care era sigur` era cea cheltuit` pe
garderob`. Dac` n-ar fi fost evenimentele din acea sear`, probabil c` 
i-ar fi restituit banii lui Cal. |n cele din urm`, scoase o sum` din cont,
la care ad`ug` dobânda calculat` [i o trimise prin mesager la Kenny's
Bay. 

R`spunsul veni a doua zi: o foaie de hârtie \ntr-un plic purtând
antetul firmei. Scrisul era ap`sat [i ascu]it, ca [i cum starea de spirit a
celui care scrisese nu era una de calm. Nu con]inea decât o singur`
propozi]ie: "Ceri o repetare a demonstra]iei." Chiar [i semn`tura p`rea
furioas`, ultima liter` terminându-se cu o linie lung`. Regan o puse pe
pervaz, \n spatele unui vas pe care \l cump`rase din primul salariu,

SINGURI |N JUNGL~ 109



inten]ionând s-o rup`, dar neavând \nc` puterea. Era singurul semn de
via]` pe care \l avea de la el de mai bine de o lun`. Chiar [i mânia era
mai bun` decât indiferen]a. 

Urma s` ia cina \mpreun` cu un tân`r care lucra cu ea. Rob Duncan
avea dou`zeci [i cinci de ani [i era cam insistent, dar \i pl`cea
lejeritatea [i veselia lui. Pân` acum, evitase s` aduc` pe cineva la
apartament, [tiind foarte bine c` salariul ei nu i-ar permite o astfel de
locuin]` [i nedorind s` dea na[tere la specula]ii. Rob refuzase s` ia \n
considerare motivele ei vagi pentru care voia s`-l \ntâlneasc` \n ora[.
Avea ma[in`, deci era firesc s` vin` s` o ia de acas`. |n cele din urm`,
renun]ase. Ce mai conta, oricum? Cu siguran]`, nu se va gândi prea
mult la locuin]a ei. 

Chiar dac` i se p`ruse ceva ciudat, Rob nu f`cu nici un comentariu.
Cineva spusese la serviciu c` Rob este prea frumos pentru binele lui [i,
privindu-l acum, Regan aproape c` ajunse la aceea[i concluzie. 
Avea tr`s`turi fine [i o fa]` oval`. Ochii mari, c`prui \nchis, erau sco[i
\n eviden]` de p`rul blond deschis. Regan se \ntreba de ce se gândea
la Cal de fiecare dat` când \l studia pe Rob; poate pentru c` era un
contrast prea mare. Cal nu era frumos, nu \n acela[i mod. El era
atr`g`tor prin puterea care emana din el, prin caracterul neclintit [i
siguran]a de nezdruncinat. Probabil c` farmecul lui masculin va rezista
mult mai mult decât frumuse]ea de star de cinema a lui Rob. Era de
mirare c` acesta nu folosise avantajele de la natur` pentru o alt`
carier`. Era bun \n ceea ce f`cea, dar ar fu putut s` aleag` [i un alt
drum. 

– Nu e[ti gata \nc`? o \ntreb` el acum, observând c` nu se rujase.
Nu am venit mai devreme, nu?

– Nu, eu am \ntârziat cu preg`tirile. 
Dup` ce \nchise u[a, \i f`cu semn spre un scaun.
– Simte-te ca acas`. Sunt gata \n câteva minute. 
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– Nici o grab`, zâmbi el. Masa e rezervat` de la opt. M` gândeam s`
mergem \ntâi la Brentwood [i s` ne uit`m la gr`dini. N-ai v`zut \nc`
Butchart, nu-i a[a? 

Ea cl`tin` din cap.
– Pare o idee bun`. Sunt gata curând. 
Când se \ntoarse \n camer`, el se uita pe fereastr`. |n prima clip`,

avu impresia c` are o expresie ciudat`, dar apoi el zâmbi aprobator la
vederea rochiei ei. 

Lui Regan \i f`cu pl`cere plimbarea, iar gr`dinile erau \ntr-adev`r
minunate. Erau deja la jum`tatea mesei, când Rob \ncepu s` o \ntrebe
despre familia ei. |i povesti despre Ben [i c` \l a[teapt` s` vin` \n
Victoria la toamn`. Abia când el se dovedi prea interesat de modul \n
care alesese ora[ul [i firma la care s` lucreze, \ncepu s` b`nuiasc`
adev`rul. 

– Ai v`zut scrisoarea, nu-i a[a? \l \ntreb` ea f`r` ocoli[uri, \n cele
din urm`. Ai citit-o!

– Nu m-am putut ab]ine, recunoscu el, f`r` s` par` prea jenat. 
Am vrut s` v`d vasul [i a c`zut pe podea. Foaia de hârtie a ie[it din plic.
A fost imposibil s` nu citesc cele câteva cuvinte…

B`rbatul r`mase pu]in pe gânduri, apoi \[i exprim` nedumerirea:
– S-a semnat Cal. V` cunoa[te]i chiar atât de bine? 
– E o poveste lung`, oft` ea. 
V`zând expresia lui, \[i d`du seama c` va trebui s` povesteasc`.

V`zuse apartamentul, citise scrisoarea… Era evident c` va ajunge la o
concluzie gre[it`. 

Avu nevoie de destul de mult timp s`-i povesteasc`. Rob o ascult`
cu simpatie [i f`r` s-o \ntrerup`, cu excep]ia câte unui comentariu
murmurat. 

– Ai avut noroc, spuse el la final. E bine c` a fost el cel cu care ai
c`zut. Ar fi putut fi mai r`u. 
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– Mult mai r`u, aprob` ea, apoi \l privi nelini[tit`: Rob, asta este

doar \ntre noi. Sper c` nu vei transmite mai departe.

– |]i e team` c`-]i vei pierde slujba?

– Nu, nu e vorba despre asta. Mi s-a cerut s` ]in totul ascuns, atâta

tot. Poate Cal…el a crezut c` e mai bine. {tii ce fel de ne\n]elegeri se

pot crea. 

– Da, sigur! O tân`r` englezoaic` singur` \n p`dure cu un magnat

canadian puternic [i atr`g`tor. 

V`zând privirea ei, f`cu un gest de scuze, \nc` zâmbind pe

jum`tate.

– Era doar o glum`, nu m` privi a[a. 

– Nu-mi place acest gen de glum`, spuse ea. Dac` nu mi-ai fi citit

scrisoarea, n-ai fi aflat niciodat`. 

– Dar poate c` m-a[ fi \ntrebat cine pl`te[te pentru apartamentul

t`u, replic` el. Astfel, totul e clar. {eful nostru e un adev`rat filantrop!

– Fratele meu pl`te[te pentru apartament, interveni Regan, cu mai

mult` grab` decât siguran]`. Nu putem uita aceast` poveste? N-are nici

o importan]`. 

– Nu o s`-mi spui ce \nseamn` acea propozi]ie ciudat`? râse el,

cl`tinând din cap. Bine, glumeam din nou. Nu e treaba mea, oricum. 

Era abia zece [i jum`tate când o conduse acas`, dar nu-l invit` s`

urce. Pe punctul s` coboare din ma[in`, nu avea cum s` evite s`rutul

de r`mas-bun pe care el \l a[tepta. Fu un s`rut scurt, pentru c` se

retrase imediat \n clipa \n care el \ncerc` s`-i mângâie sânii. Nu dorea

decât un singur b`rbat care s` o ating` astfel, iar acesta nu era Rob.

Ridicând b`rbia, spuse cu un zâmbet rece [i ironic:

– Mul]umesc pentru o sear` pl`cut`. Cea mai mare parte a ei a fost,

\ntr-adev`r. 

El era pe jum`tate amuzat [i pe jum`tate iritat.

112 JEANNE WORLEY



– Ce e \n neregul` cu tine? E[ti destul de mare s` po]i fi s`rutat`,
nu?

– Numai când vreau s` fiu s`rutat`, r`spunse ea, coborând din
ma[in`. Noapte bun`, Rob!

– Trebuie s` ie[im din nou.
– Sigur! \l ironiz` ea. Ne vedem. 
Scrisoarea fu primul lucru pe care \l z`ri când intr` \n apartament.

Se aplec` [i o lu`, r`mase o vreme nemi[cat`, apoi \ncepu s` o rup`
metodic, \n buc`]i din ce \n ce mai mici. Era prea târziu, oricum, dar
nu mai voia s` ri[te. Spera numai ca Rob s`-[i ]in` promisiunea. 
Numai c` nu promisese, nu? tres`ri ea. Iar la desp`r]ire, nu p`rea
foarte \ncântat de ea. 
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Capitolul 9

Trecur` dou` zile pân` când Regan fu sigur` c` temerile ei nu
fuseser` ne\ntemeiate. Privirile curioase, murmurele, bru[tele [i
evidentele schimb`ri de subiect când se apropia de un grup– ajunser`
s` o aduc` \ntr-o stare de frustrare iritant`. Nu \ndr`znea \nc` s`
\ntrebe, de team` c` poate se \n[elase. Presupuse c` persoana potrivit`
ar fi fost Rob, dar acesta o evita cu hot`râre. Probabil c` nu mai fusese
refuzat [i nu-i f`cuse pl`cere când se \ntâmplase. Regan ar fi vrut s`-[i
dea palme pentru c`-i oferise o arm` pe care s-o foloseasc` \mpotriva
ei, de[i nu-[i d`dea seama ce ar fi putut s` fac`, ]inând cont de
circumstan]e. Spera c` informa]iile oferite de Rob \[i vor pierde
noutatea, mai ales când se va dovedi c` patronul corpora]iei, Cal
Garrard, nu era interesat de ea. Spera doar c` povestea va r`mâne la
acest etaj.

Dar nu avu acest noroc. Chemarea veni prin intermediul lui
Maurice Bellamy, a doua zi diminea]a. 

– Sunte]i a[teptat` la etajul [ase, spuse acesta, controlându-[i
expresia. |n biroul domnului Garrard. Imediat, ad`ug` el, v`zând-o c`
st` pe loc, f`r` s` se mi[te. 



Liftul care o duse la etajul [ase \i l`s` stomacul \n urm`, la trei. 
P`[i pe covorul gros cu dorin]a aproape irezistibil` s` p`r`seasc` acest`
cl`dire, pentru a nu se mai \ntoarce vreodat`. Cum avea s` dea ochii cu
Cal de data asta, era greu de [tiut. Nu putea exista decât un singur
motiv pentru care trimisese dup` ea: aflase zvonurile. |[i imagina
reac]ia lui, mânia care \l cuprinsese la vederea nerecuno[tin]ei ei, când
\i ceruse s` p`streze t`cerea asupra acestui subiect. Desigur, va
presupune c` detaliile vin de la ea, cine altcineva mai era la curent?

Biroul exterior era mobilat ca dintr-o revist`, iar secretara blond`
p`rea copia multor altora pe care le z`rise \n biroul tat`lui ei. 
Sau poate acesta este prototipul, \[i spuse ea, a[teptând s` fie
observat`. Se sperie de-a dreptul când, f`r` s` ridice privirea, secretara
spuse cu r`ceal`:

– Trebuie s` intra]i imediat, domni[oar` Ferris. 
Biroul interior era [i mai impresionant, o combina]ie de lemn [i

piele care d`dea impresia de for]` [i durabilitate. Cal era la telefon,
vorbind \n propozi]ii scurte [i ap`sate, de parc` interlocutorul \i punea
r`bdarea la \ncercare. Nu f`cu nici o mi[care când o v`zu intrând, ci \i
f`cu semn spre unul dintre scaunele din fa]a biroului. Ea hot`r\ s`
r`mân` \n picioare, stând retras` \n spatele scaunului [i \ncercând 
s`-[i st`pâneasc` tremurul. Vederea de la fereastra din spatele lui era
magnific`: \ntreaga \ntindere a ora[ului, pierzându-se \n marea
m`rginit` de piscurile seme]e ale mun]ilor. Se concentr` asupra ei. 

Receptorul fu pus \n furc`. |[i \ntoarse privirile de la imaginea
mun]ilor pentru a \ntâlni sclipirea ochilor cenu[ii care o fixau. 
Se str`dui s` nu dezv`luie nimic din tulburarea care o cuprinsese. 

– Ai trimis dup` mine, spuse ea, apoi ad`ug`, f`r` s` se poat`
ab]ine: domnule. 

Ochii lui se \ngustar`, dar el l`s` replica s` treac`. 
– Stai jos. 
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– Mul]umesc, dar a[ prefera s` stau \n picioare. 
– Iar eu a[ prefera s` stai jos, replic` el, cu mânie re]inut`. A[a c`

stai jos!
Regan se a[ez`, p`strându-[i controlul asupra expresiei faciale. 

|[i fix` privirea \ntr-un punct din spatele um`rului lui stâng [i a[tept`,
con[tient` de b`taia gr`bit` a inimii. Nu putea fi indiferent` la vederea
lui, \i era imposibil. Acesta era Cal, cu aceea[i putere de a o emo]iona,
numai c` lucrurile st`teau altfel acum. Era una dintre angajatele
corpora]iei. Locul ei era s` asculte, iar al lui s` vorbeasc`.   

– Uit`-te la mine, spuse el, iar când ea continu` s` fixeze peretele
ridic` vocea: am spus s` te ui]i la mine, la naiba!

Cuvintele lui mânioase fur` urmate de o lovitur` cu pumnul \n
birou, care o sperie atât de tare, \ncât se a[ez`. Era mai sup`rat decât
\l v`zuse vreodat`, cu maxilarele strânse [i \ncruntat. Sfidarea o p`r`si,
l`sând-o f`r` ap`rare. 

– Nu e a[a cum pare, explic` ea. N-am r`spândit povestea
inten]ionat [i \mi cer scuze dac` te-a derajat. 

El o studie o vreme.
– Dac` n-ai r`spândit-o inten]ionat, cum s-a \ntâmplat? \ntreb` el \n

cele din urm`. Am auzit trei variante– nici una dintre ele foarte
apropiat` de adev`r. Dup` ultima versiune, am o amant` de dou`zeci
de ani pe care o ]in pe cheltuiala firmei, ascunzând scurgerea de
fonduri sub pretextul filantropiei. 

– Cineva a v`zut nota pe care mi-ai trimis-o, spuse ea. A adunat doi
cu doi [i i-a dat cinci. M-am gândit c` e mai bine s`-i spun adev`rata
poveste, ca s` nu \n]eleag` gre[it. Se pare c` am avut \ncredere \ntr-o
persoan` nepotrivit`. 

– Cine? \ntreb` el \ncruntat. 
– Nu pot s`-]i spun. 
– Nu po]i, sau nu vrei?
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– |n acest caz, nu vreau. |n primul rând, e vina mea c` am l`sat

scrisoarea \ntr-un loc vizibil. Ar fi trebuit s`-mi urmez primul instinct [i

s` o ard. 

– De ce n-ai f`cut-o? se interes` el, cu o expresie curioas` pe figur`. 

Cuvintele ie[ir` f`r` s` se gândeasc`. 

– M-am gândit s` o \nr`mez [i s` o ag`] deasupra patului, ca o

amintire permanent`. 

– Dac` o s` continui cum ai f`cut-o \n aceste ultime s`pt`mâni, o

s` ai nevoie. Nu ai ie[it cu aceea[i persoan` de dou` ori. 

– M-ai sf`tuit s` nu m` implic. 

– Te-am sf`tuit s` te sim]i bine cu prietenii, nu cu o \ntreag` serie

de leg`turi de o sear`!

– Dac` m-ai ]inut sub observa]ie, cum e clar c` ai f`cut-o, presupun

c` [tii. Varietatea este sarea [i piperul vie]ii, cel pu]in a[a se spune.

Inten]ionez s` m` descurc cum [tiu mai bine, declar` ea, privindu-l

sfid`tor. Nu vreau s` fac aceea[i gre[eal` de dou` ori. 

Trecur` câteva minute \nainte s` primeasc` r`spunsul lui. Cal avea

un creion \ntre degete, cu care b`tea ritmic \n birou. Mâna care ]inea

bucata de lemn era puternic`, dar acea putere era re]inut` pe moment.

Dac` ar fi vrut, ar fi putut s` o rup` dintr-o singur` mi[care. Regan \[i

aminti senza]ia bra]elor lui \n jurul ei, sensibilitatea degetelor care o

atinseser`. Era cople[it` de dorin]a de a fi din nou \n bra]ele lui, dar se

str`dui s` ascund` acest lucru.

– Te-ai schimbat, observ` el. 

– Am avut ajutor. Ai spus s` profit de el [i am f`cut-o. 

M-am maturizat. Presupun c` ar trebui s`-]i mul]umesc pentru c` m-ai

f`cut s` v`d cât eram de ridicol`. 

– Nu te-am crezut niciodat` ridicol`. 

– Dac` nu ridicol`, naiv`. 
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– |nc` e[ti naiv`, dac` \]i imaginezi c` ai \nv`]at totul \n [ase
s`pt`mâni. 

– N-am spus c` am \nv`]at totul, ci am spus c` m` str`duiesc. 
S-ar putea s`-mi mai ia \nc` [ase s`pt`mâni. 

Zâmbetul lui era lipsit de umor. 
– Foarte amuzant. 
Se ridic` \n picioare, aruncând creionul pe birou [i \ntorcându-se

s` priveasc` pe fereastr`. 
– |]i dai seama c` nu te mai pot l`sa s` lucrezi aici. 
– De ce? \ntreb` ea cu voce r`gu[it`. O s` se uite. Sunt sigur` c`

nimeni \n toate min]ile nu crede c` sunt amanta ta. Dac` a[ fi, nu m-ai
pune la munc`. 

– Nu, fu el de acord cu r`ceal`, a[ vrea s` fii odihnit` pentru a m`
ajuta s` m` relaxez dup` serviciu. 

Se \ntoarse s` o studieze, privind-o de sus \n jos, insistând pe
buzele ei pline. 

– Nimeni \n toate min]ile nu va crede c` am petrecut trei zile [i trei
nop]i singur cu tine, f`r` s` te ating. Nici un b`rbat, oricum. 

– Nu-mi pas` ce cred oamenii. 
– |n acest caz, e timpul s` \nceap` s`-]i pese. Nu vei r`mâne \n acel

birou, iar aceast` decizie este definitiv`.
– Bine, spuse ea, ridicându-se pe picioarele care-i tremurau u[or.

|n acest caz, va trebui s`-mi g`sesc altceva de lucru. 
– Nu po]i s` o faci f`r` permis de munc`. 
|l privi o vreme \n t`cere, \nainte s` recunoasc` \nfrângerea. 

Umerii ei c`zur`. 
– Ce vrei s` fac?
– Vreau s` te \ntorci acas` [i s` m` a[tep]i \n aceast` sear`, când

vom avea timp s` discut`m. Orice problem` are o solu]ie, ad`ug` el,
p`rând obosit. Poate c` ar fi trebuit s` profit de aceasta. 
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Regan nu se obosi s` \ntrebe ce voia s` spun`, [tiind c` va afla doar
când va fi preg`tit. 

– Ce le voi spune celor cu care lucrez: domnului Bellamy, de
exemplu? Nu pot pleca pur [i simplu \n mijlocul dimine]ii. 

– Nu spui nimic. O s`-i dau un telefon lui Bellamy [i o s`-i spun
doar ce trebuie s` [tie. Ia-]i lucrurile [i coboar` la parter. O s` te
a[tepte o ma[in`. 

|l privi lung, neajutorat`. 
– |]i dai seama c` nu vom face decât s` confirm`m zvonul?
– Nu mai conteaz` acum, declar` el, privindu-[i ceasul. Am o

\ntâlnire peste cinci minute, altfel a[ fi venit [i cu tine [i am fi pus totul
la punct. Dac` nu se \ntâmpl` ceva nea[teptat, o s` fiu la tine la cinci
[i jum`tate. 

– Crezi c` aceast` discu]ie va dura mult?
Zâmbetul lui era enigmatic.
– Depinde. Nu m` mai \ntreba nimic. O s` ne vedem mai târziu.
Un b`rbat a[tepta \n anticamer`. Trecu pe lâng` el, \ndreptându-se

spre lift. Se sim]ea ciudat, [tiind c` va p`r`si aceast` cl`dire pentru
totdeauna. Sim]i curiozitatea celor de la etajul la care lucra [i nu [tia
\ncotro s` priveasc` \n timp ce-[i recuper` obiectele personale de pe
birou. Sue Gibbons fu cea care puse \ntrebarea a[teptat`:

– Ce se \ntâmpl`?
– Plec, r`spunse Regan. 
– Asta v`d [i eu, dar de ce?
– |ntreab`-l pe Rob Duncan, veni replica amar`. El [tie toate

r`spunsurile– iar ceea ce nu [tie, poate oricând inventa. 
Ochii celeilalte femei o urm`reau curio[i. 
– A[adar, nu este adev`rat despre tine [i… ezit` femeia, ridicând un

deget spre tavan [i v`zând-o cl`tinând din cap. Nici nu credeam c` poate fi.
N-ai face o astfel de munc`, dac` ai fi \n rela]ii atât de bune cu marele [ef. 
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– M` bucur c` asta e p`rerea ta. Acum \ncearc` s`-i convingi [i pe ceilal]i. 
Regan se ridic`, v`zându-l pe Maurice Bellamy care se apropia. 
– Ma[ina a[teapt`, anun]` acesta. Trebuie s` te conduc. 
– N-o s` fug, promise tân`ra, \ncercând s` glumeasc`. Deja am

primit ordinul de plecare, ad`ug` ea, ridicând o mân` sub form` de
salut c`tre fo[tii colegi. La revedere, tuturor! Fi]i cumin]i, Big Brother
v` urm`re[te!

– N-ar fi trebuit s` spui asta, coment` Maurice Bellamy când se
\ndreptar` spre lift. Domnului Garrard n-o s`-i plac`. 

– Domnul Garrard nu are decât s-o \nghit`, replic` ea, nu mai sunt
angajata lui. 

V`zând expresia de pe figura \nso]itorului ei, oft`. 
– |mi pare r`u, Maurice, nu e vina ta c` s-a \ntâmplat acest lucru.

Oricum, nu e decât o furtun` \ntr-un pahar cu ap`. 
– O s` ne lipseasc` replicile tale, zâmbi el. Te-am avertizat s` nu

poveste[ti nim`nui despre rela]ia ta cu domnul Garrard. 
– {tiu, dar ai uitat s` m` avertizezi s` am grij` unde las scrisorile

personale, r`spunse ea, \ntinzându-i mâna când ajunser` \n hol. 
La revedere, Maurice [i mul]umesc. Mi-a f`cut pl`cere s` lucrez pentru
tine, cât a durat. 

Ma[ina a[tepta \n fa]a intr`rii principale. {oferul avea deja adresa [i
o conduse acas` \n câteva minute.

Apartamentul p`rea foarte t`cut, pentru c` nu era obi[nuit` s` fie
acas` \n timpul zilei, cu excep]ia weekendurilor. |[i prepar` ceva de
mâncare, dar era incapabil` s` \nghit` ceva. A[tepta cu ner`bdare s` se
fac` ora cinci [i jum`tate, dar se [i temea de aceast` clip`. Cal spusese
c` are o solu]ie, dar care era aceasta? Un lucru era sigur: nu inten]iona
s` tr`iasc` din mila lui. 

Ora cinci [i jum`tate veni, apoi trecu. La [ase f`r` un sfert, primi un
telefon de la secretara lui, care o anun]` c` domnul Garrard este
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re]inut [i va ajunge cât poate de repede. Seara continu`, nesfâr[it`,
plin` de nesiguran]a [i \ndoiala care o chinuiser` toat` ziua. 
Când soneria sun` \n cele din urm`, dep`[ise dorin]a de a-l vedea pe
Cal, vrând doar s` fie l`sat` \n pace. V`zu cu uimire figura furioas` a
lui Rob Duncan, devenind impacientat` când acesta \[i f`cu loc \n`utru
cu for]a. 

– }i-ai folosit influen]a, nu-i a[a? o acuz` el mânios. Am fost
concediat!

– |mi pare r`u, r`spunse ea, ne[tiind ce ar putea spune. De fapt, nu
este vina mea, dar presupun c` nu m` vei crede. 

– |]i dai seama c` nu te cred! Ai fost azi-diminea]` la etajul de sus,
iar dup`-amiaz`, sunt concediat. Coinciden]`? Când o zbura porcul!

– Numele t`u nu a fost men]ionat, explic` ea cu toat` r`ceala de
care era \n stare. N-ar fi fost \ns` dificil pentru cineva s` afle de la cine
au pornit zvonurile. Ar fi trebuit s` te gânde[ti la acest lucru, \nainte s`
le r`spânde[ti!

– Nu i-am spus decât unei singure persoane. Uneia singure! 
De unde era s` [tiu c` va ajunge \n toat` cl`direa?

– Pentru c` a[a se r`spânde[te bârfa, spunând unei singure
persoane. Am descoperit [i singur`, declar` ea, sim]ind c` se
enerveaz`. Nici m`car n-ai spus adev`rul!

– Sunt sigur c` nu eram prea departe de el, insinu` b`rbatul,
aruncând o privire \n jur. O mic` schimbare dup` superba Dallas. 
Nu prea cred c` are ce s-o \nve]e!

– Ie[i afar`! se r`sti ea, str`duindu-se s` nu-l lase s` vad` cât o
afectau cuvintele lui. Ie[i imediat afar`!

Pentru o clip`, el p`ru uimit, apoi ridic` din umeri. 
– Bine, plec. Am spus ce voiam s` spun– mai mult sau mai pu]in. 
– Ai spus mult prea mult, r`sun` o voce m`surat` din cadrul u[ii.

Ai exact zece minute s` dispari. {i s` dispari de tot!
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Rob nu protest`. Era cu un cap mai mic [i mult mai slab decât Cal.
Acesta se d`du la o parte l`sându-l s` treac`, ar`tând ca [i cum
inten]iona s`-l ajute cu o lovitur` de picior s` se gr`beasc`. 
Dup` plecarea lui Rob, \nchise u[a [i r`mase o clip` \n hol, \nainte s`
se \ntoarc` spre Regan. 

– De când era aici? \ntreb` el.
– De cel mult cinci minute, r`spunse tân`ra, str`duindu-se s`-[i

controleze vocea. Nu aveam nici cea mai mic` idee c` va veni. 
– Nici nu credeam asta, d`du el din cap, privind-o cu aten]ie. 

Nu mai fi atât de alarmat`. Nu e[ti singura care are idei ciudate \n leg`tur`
cu mine [i Dallas. Sunt [i mai mul]i cei care \mi cer s` fac o mi[care. 

– N-am nici o idee ciudat`, protest` tân`ra. Poate am avut, dar nu
mai am. 

– Ce te-a f`cut s`-]i schimbi p`rerea? 
– Tu. Mi-ai vorbit despre principiile tale morale [i cred c` se aplic`

\n mai multe situa]ii.
– Mul]umesc pentru votul de \ncredere, zâmbi el cu ironie, chiar

dac` nu-l merit \n \ntregime. 
– Vrei o cafea? \ntreb` ea. Am f`cut un ibric exact \nainte de sosirea lui Rob. 
– Ceea ce \mi trebuie acum este o b`utur` tare, dar m` voi mul]umi cu o

cafea. Po]i s` aduci \ntregul ibric, o s` dureze o vreme convorbirea aceasta. 
Regan aduse cafeaua, apoi o puse \n ce[ti. Cal se sprijinea de perna

fotoliului. P`rea obosit, cu riduri \n jurul ochilor pe care nu le
observase pân` acum. Lu` cea[ca de cafea de la ea [i o b`u imediat,
refuzând s`-[i mai pun`. 

– Te deranjeaz` dac` \mi dau jos haina? \ntreb` el. E cald aici. 
– Pot s` dau aerul condi]ionat mai tare, propuse ea.
– Nu, e bine a[a. 
Se ridic` [i \[i d`du jos haina, r`mânând \n c`ma[a de m`tase care

\i scotea \n eviden]` umerii musculo[i. Amintirea \mbr`]i[`rii lui o
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cople[i, iar Regan \[i mu[c` buzele ca s` se calmeze. El v`zu [i zâmbi
\ncurcat. 

– Cât de bine am reu[it s` te resping \n acea dup`-amiaz`? \ntreb`
el brusc. 

Ea f`cu ochii mari, apoi se \ntunec`. 
– Chiar trebuie s` vorbim despre asta?
– Da, d`du el din cap, trebuie. 
– De ce?
El murmur` ceva ner`bd`tor, dar p`rea s` fie sup`rat pe propria

persoan`, nu pe ea. 
– Nu vrei s` spui, nu-i a[a? |n acest caz, trebuie s` aflu singur. 
El se ridic` [i \nconjur` masa, luându-i cea[ca de cafea din mân` [i

punând-o pe mas`. 
– Cred c` [tiu pân` unde am ajuns…
Regan \ncremeni \n clipa \n care o cuprinse cu bra]ele, ridicând-o

de pe scaun. 
– Cal…
– Relaxeaz`-te, spuse el. Nu te \mpotrivi. Nu voi merge prea

departe, nu de data asta. 
}inând-o \n continuare \n bra]e, se a[ez` pe canapea, strecurând o

mân` \n jurul taliei ei [i cu cealalt` sprijinind-o. Când se aplec` spre
ea, atingerea buzelor lui era blând`, mângâietoare, devenind din ce \n
ce mai pasionat`, pe m`sur` ce ea r`spundea. Toate \ntreb`rile se
evaporar` din mintea lui Regan. Puteau s` mai a[tepte. Nu-i p`sa de ce
se \ntâmpla acest lucru, [tia doar c` asta \[i dorea, mai mult ca orice pe
lume. Bra]ele ei \i \nconjurar` gâtul, strângându-l spre ea. Nu p`rea s`
se sature de atingerea [i de s`rut`rile lui. De data asta, nu se mai juca!
P`rea s` fie sincer… trebuia s` fie sincer!

– Mul]umesc lui Dumnezeu c` n-ai \nv`]at s` te prefaci, spuse el cu
blânde]e, când f`cu o pauz` pentru respira]ie, l`sându-[i mâna pe
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pieptul ei, pentru a sim]i b`t`ile gr`bite ale inimii. Reac]ionezi \n
func]ie de ce sim]i. 

– E ceva r`u? \ntreb` ea, s`rutând pielea gâtului lui [i 
bucurându-se de parfumul slab de aftershave. Miro[i minunat!

Râsul lui u[or era amuzat. 
– N-ar trebui s` spui a[a ceva unui b`rbat!
– De ce?
– Pentru c` ar trebui s`-]i spun eu asta– sau ceva asem`n`tor. 
– Nu po]i, pentru c` nu m-am dat cu parfum. 
Mintea ei tulburat` \ncepea s` revin` la realitate, suficient ca s-o fac`

s` simt` o oarecare retincen]`. Se retrase, bucuroas` c` p`rul r`v`[it \i
acoperea fa]a. Când \ncerc` s` se ridice \n bra]ele lui, el o opri. 

– S` nu \ncepi s` devii con[tient` de tine, spuse Cal. Nu acum.
Putem s` vorbim mult mai bine a[a, decât stând pe scaune, la distan]`
unul de altul. Ai vreo idee despre ce vreau s` vorbim? \ntreb` el,
c`utând cuvintele potrivite. 

Ea cl`tin` din cap, evitându-i privirea. 
– Ai hot`rât s` faci ce se a[teapt` de la tine, presupun. De aceea

trebuie s` [tii ce simt eu. 
Figura lui avea o expresie ciudat`. 
– Ai fi de acord?
– Eu… nu [tiu. 
– Vrei s` fac dragoste cu tine, declar` el, f`r` s` se oboseasc` s`

\ntrebe un lucru atât de evident. Ai vrut la fel de mult ca [i mine, cu
câteva minute \n urm`. 

– Asta \nseamn` c` nu mai vrei? 
B`rbatul se \ncrunt`.
– Am spus cumva c` nu [tii s` te prefaci? Regan, d`-mi un r`spuns

direct!
– Bine. Nu, r`spunse ea. N-ar fi trebuit s`-mi dai timp s` m` gândesc. 
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Ochii cenu[ii sclipir`. 
– Crezi c` nu te pot convinge?
– Nu vreau s` \ncerci, declar` ea, \ncercând s` se elibereze [i

devenind agitat` când el refuz` s`-i dea drumul. Cal, nu!
– Calmeaz`-te, n-o voi face, r`spunse el, sl`bind strânsoarea, f`r` s`-i

dea drumul. E un lucru bun c` ai spus nu. Dac` ai fi spus da, te-a[ fi b`tut!
Tân`ra \l privi câteva secunde, nedumerit`. 
– Nu \n]eleg. Dac` asta vrei, atunci de ce…
– O s` fii so]ia mea, spuse el calm. {i o vom face a[a cum trebuie.

O femeie trebuie s` aib` o noapte a nun]ii de care s`-[i aduc` aminte,
nu doar o continuare legalizat` a ceea ce a fost. 

Regan r`mase uimit`, privindu-l cu ochi mari. Pe m`sur` ce
descoperea c` nu era o glum`, era mai cople[it`. Prima reac]ie era
fireasc`, la fel ca sentimentele pentru el: fericire, u[urare, emo]ie. 
Apoi v`zu expresia lui rece, evaluatoare, \n timp ce-i urm`rea reac]iile,
iar adev`rul ie[i la iveal`. Nu o iubea, avea nevoie doar de o fa]ad`
pentru a ascunde sentimentele profunde pentru Dallas. O so]ie tân`r`
prezenta avantajele ei. Putea fi antrenat`; deja \ncepuse. |ncerc` plin`
de disperare s` ra]ioneze. Oare conta cu adev`rat de ce o cerea \n
c`s`torie, ]inând cont de faptul c` o iubea? Era la \ndemâna ei s` i-o
scoat` pe Dallas din minte, dac` \l iubea suficient. Dar \l iubea
suficient? Ceea ce sim]ea pentru el era dragoste, sau o pasiune
copil`reasc`, peste care va trece? |n aceast` clip`, nu era sigur`. 

– Hei! zâmbi Cal, cu sprâncenele ridicate \ntreb`tor, nu primesc un
r`spuns?

R`spunsul veni f`r` s` se gândeasc` la el:
– Nu mi-ai pus o \ntrebare. Doar mi-ai spus. 
– E obi[nuin]a, ridic` el din umeri. Vrei tot tacâmul, cu

\ngenuncheat [i tot restul?
Imaginea o f`cu s` zâmbeasc`. 
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– Nu se potrive[te cu tine.
– Probabil c` ai dreptate. A[adar?
– Vrei s` spui c` am de ales?
– Vrei s` ai?
Regan privi cu aten]ie figura cu tr`s`turi puternice, gura care \n

urm` cu câteva secunde o ridicase pe culmile pasiunii [i se \nfior`. 
– Nu [tiu. Nu mi-ai dat impresia c` vrei acest lucru. Când ]i-a venit

ideea?
– Pe la zece [i jum`tate \n aceast` diminea]`, când ai fost la mine \n birou. 
– Pur [i simplu?
– Pur [i simplu, zâmbi el, mângâindu-i fa]a cu un deget. St`team pe

scaun, devenind din ce \n ce mai nervos, apoi tu ai intrat pe u[` [i am
fost cople[it. Am \ncercat s` r`mân sup`rat pe tine, dar continuam s`
vreau s` te iau \n bra]e [i s` te s`rut. Dac` nu ai fi plecat atunci,
\ntâlnirea mea de la unsprezece ar fi trebuit s` a[tepte mult [i bine. 

Era atât de priceput! \[i spuse ea. Aproape \l credea. Numai c`
exista un lucru pe care nu-l spunea [i-l respecta pentru asta. 
Acest cuvânt n-ar trebuit spus f`r` s`-l sim]i cu adev`rat. 

– Vrei s` te mai conving? \ntreb` el. Nu p`reai s` ai prea multe
dubii când te s`rutam. 

– Când m` s`ru]i, nu mai e loc de dubii, recunoscu ea. {tii foarte
bine cum m` faci s` m` simt. 

– Nu e decât \nceputul. E mult mai mult. Vreau s` te ]in \n bra]e
toat` noaptea, s` m` trezesc diminea]a al`turi de tine [i s` facem
dragoste la orice or`. Te sperie acest gând?

Regan cl`tin` din cap, cople[it` de imaginile pe care le evoca. 
– Nu m` sperie decât gândul c` s-ar putea s` nu m` ridic la

\n`l]imea a[tept`rilor tale. 
– E imposibil. R`spunzi minunat la cea mai mic` atingere. E[ti o

senzual` fermec`toare, cu doar câteva inhibi]ii, din fericire, râse el,
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v`zând c` se \mbujoreaz`. Nu c` ar conta, oricum. S` \n]eleg c`

r`spunsul e da?

– Ai accepta dac` a[ spune nu?

– M` \ndoiesc. Nu f`r` lupt`. Am prea mult` nevoie de tine ca s`

renun] atât de u[or. 

Putea s` accepte acest lucru cu u[urin]`. Nevoia e cea mai aproape

de dragoste. Se aplec` spre el [i-l s`rut`, sim]ind cum bra]ele lui o

cuprind [i o trag mai aproape. 

– Nu mai crezi s` sunt prea tân`r` pentru tine? murmur` ea ceva

mai târziu, sprijinindu-[i capul de um`rul lui. A[a credeai. 

– A fost cândva. Ai crescut \n ultimele luni, sau poate c`

doisprezece ani nu mai \nseamn` mult. Cunosc c`snicii fericite [i cu o

diferen]` mai mare de vârst`. Oricum, când \mpline[ti dou`zeci [i unu

de ani?

– Peste nou` luni.

– Draga de tine! Ai fost chiar o copil`, când ai r`mas singur`. 

Va trebui s` preg`tim ceva special pentru ziua ta de na[tere, ca s`

recuper`m ce ai pierdut. 

O s` locuiasc` la Kenny's Bay, casa aceea minunat` de lâng` mare.

{i Dallas? Oare va fi acolo? Nu era sigur` c` e capabil` s` accepte acest

lucru. Ar fi vrut s` \ndr`zneasc` s` \ntrebe, dar nu putea aborda acest

subiect tocmai acum. De[i se \ndoia c` viitorul ei so] va accepta s`

locuiasc` \mpreun` cu mama lui vitreg`. Ar fi probabil prea dureros.

Inima ei se strânse. |l va face s-o uite! Nu conteaz` cât va dura. 

– Un lucru e bun, observ` ea, o s` pot s`-mi p`strez slujba ceva mai

mult, acum c` vom ucide zvonurile atât de eficient. 

– |n nici un caz, declar` el cu fermitate. Nu te vei duce \napoi acolo

[i nici \n alt` parte. 

– Dar ce voi face?
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– Te vei ocupa de garderob` [i de toate cele necesare pentru
nunt`. O s` fim c`s`tori]i la sfâr[itul lunii. Unde vrei s` ne petrecem
luna de miere?

Tân`ra se \nfior` la acest gând.
– Nu [tiu, surprinde-m`. 
– O s-o fac, zâmbi el, apoi o s`rut` cu pasiune, \ndelung [i delicios.
|n cele din urm`, o l`s` din bra]e [i se ridic`. 
– Ar fi mai bine s` plec. 
Ea \l privi cu ochi mari. 
– Chiar trebuie?
– Nu, nu trebuie, r`spunse el, dar dac` nu plec, o s` termin prin a

r`mâne peste noapte [i mi-am promis deja c` n-o voi face. 
– Vrei s` spui c` nu vrei. 
– Nu m` tenta, am destul de multe probleme cu propria convingere.

O s` m` \ntorc mâine pe la nou`. S` ai bagajele f`cute [i s` fii gata. 
– Gata? [opti ea \ntreb`tor. 
– Te \ntorci la Kenny cu mine. Doar nu credeai c` o s` te las aici

singur`?
– F`r` supraveghere?
El râse.
– |nceteaz` s` m` faci s` ar`t ca un gardian. Vreau s` fii acas`, unde

s` te pot vedea oricând. Unde [tiu c` e[ti \n siguran]` [i nu te agaseaz`
tipi ca Rob Duncan. 

Adunându-[i tot curajul, Regan observ`:
– Nu cred c` Dallas va fi foarte fericit` s` m` aib` acolo. 
Pentru o clip`, b`rbatul se \ntunec`. 
– Dallas va fi ocupat` cu propriile planuri de plecare. Desigur, va

p`r`si casa \nainte s` ne \ntoarcem din luna de miere. 
Regan fu cople[it` de u[urare. Nu o dezam`gise. {tiind acest lucru,

putea s` accepte compania femeii o vreme. Deodat`, o cuprinse panica:
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– Cal, dar mai sunt trei s`pt`mâni pân` la sfâr[itul lunii!
– {tiu. E foarte bine, r`spunse el, prinzându-i fa]a \n mâini [i

privind-o cu aten]ie: e "da" f`r` rezerve?    
– Da.
Dac` avea vreo rezerv`, disp`ru când o lu` din nou \n bra]e. 

Poate c` nu o iubea la fel cum \l iubea ea, dar o voia [i avea nevoie de
ea. Era la \ndemâna ei s`-l ajute s-o iubeasc`.

– Ben o s` aib` o surpriz` când va afla, râse ea. 
– Nu va fi singurul. |mi este team` c` va fi o [tire important`, dup`

ce se va afla. Un motiv \n plus pentru care prefer s` te [tiu la Kenny.
Nu vei fi h`r]uit` de reporteri.

– Tot uit ce om important e[ti, recunoscu ea. Singura dat` când 
te-am v`zut \n perspectiva corect` a fost când m-ai chemat \n biroul
t`u. 

– Nu era perspectiva corect`, ci doar un alt unghi de vedere. 
|mi pare r`u c` te-am tratat a[a, ar fi trebuit s` te \ntreb aici care este
adev`rul despre acele zvonuri. Oricum, rezultatul ar fi fost acela[i.

– Oare? \ntreb` ea, sim]ind nevoia s` fie asigurat`. Chiar f`r` timp
de gândire?

– M-am gândit la acest lucru de s`pt`mâni \ntregi, m`rturisi el. 
De fapt, de ultima oar` când am fost aici. De ce crezi c` te-am urm`rit
de aproape? Am avut nevoie de toat` puterea de st`pânire s` nu te
\mpiedic s` ie[i cu acei b`rba]i. {tiu cât e[ti de senzual`. 

– Doar cu tine, zâmbi ea. N-am l`sat un alt b`rbat s` m` ating`. 
Cal o studie cu aten]ie, cu o expresie ciudat`. 
– De ce? \ntreb` el. |]i place s` fii mângâiat` [i s`rutat`, e firesc. 

Din cei opt b`rba]i diferi]i cu care ai ie[it, trebuie s`-]i fi pl`cut m`car
unul. Ai fost foarte sensibil` la prima mea atingere, dac` \mi aduc bine
aminte. 

– A fost diferit. 
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– Pentru c` era vorba despre mine? zâmbi el, mângâindu-i obrazul.
E bine s` [tiu c` pot s`-]i provoc reac]ii pe care al]i b`rba]i nu le pot
provoca, chiar dac` este limitat.

Ea \nchise ochii, bucurându-se de atingere, trecând peste afirma]ia
lui, care o r`nise. 

– Ai spus la un moment dat c` \nv`] repede. 
– |n anumite cazuri… coment` el, apoi cl`tin` din cap cu triste]e.

A[tept prea mult, prea devreme. S` uit`m. Du-te la culcare, somn u[or
[i vise pl`cute. 

O s`rut` din nou \nainte de plecare, dar destul de rezervat. 
Regan \nchise u[a [i grij` [i o \ncuie, apoi r`mase o vreme nemi[cat`,
\ncercând s` \n]eleag` tot ce se petrecuse. Cal nu fusese c`lug`r \n
rela]iile cu alte femei; acest lucru era evident. {tia prea multe despre
ele, despre nevoile [i dorin]ele lor. Dar nu [tia totul. Era blând cu ea
pentru c` nu fusese a[a \n trecut [i credea c` acum are nevoie de acest
lucru. Numai c` nu avea. Ar fi avut nevoie de el s` r`mân` \n aceast`
sear`, s` o ]in` \n bra]e [i s-o fac` s`-i apar]in`, cel pu]in \ntr-un sens.
Urma s` fie so]ia lui [i \l iubea; acum era mai sigur` decât fusese
vreodat`. Era oare gre[it s`-l doreasc`, ]inând cont de cuvintele dintre
ei care nu fuseser` spuse?

Era \n pat, cu lumina stins`, când \n]elese care era problema. 
Avea nevoie de siguran]`. |n clipa \n care i-ar apar]ine lui Cal trup [i
suflet, ar fi un angajament. El spusese acest lucru [i-l credea, pentru c`
era acest gen de b`rbat. Dac` \[i schimba punctul de vedere [i nu mai
voia s` fie so]ia lui \n cursul urm`toarelor s`pt`mâni care urmau s` fie
interminabile, n-ar putea s` \ndure. Nu acum. Nici m`car nu-i mai p`sa
c` sentimentele lui nu erau cum trebuia s` fie. Dorea doar s` fie so]ia
lui. 
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Capitolul 10

Ajunser` la Kenny dup`-amiaz`, iar soarele lumina vârfurile
\ndep`rtate ale mun]ilor, dându-le o frumuse]e uluitoare. Marea nu
ar`tase niciodat` atât de albastr`, iar cerul atât de senin. V`zând casa
care se ridica deasupra golfului, Regan se sim]i cople[it` de bucurie.
Era acas`. Poate c` \ntr-o zi, nu prea departe \n viitor, copiii lor se vor
juca pe plaj`. |[i putea imagina fiul lui Cal, o miniatur` a lui: cu p`r
negru, ochi cenu[ii [i foarte independent. Va fi un tat` ferm, dar bun. 

Ajuns` la acest punct, \ncepu s` zâmbeasc`. Mergea cam departe \n
viitor! Nici m`car nu erau c`s`tori]i. Poate c` el nici nu voia copii. 

Dallas nu era acas`. Menajera– care se numea Marie– lu` bagajul
lui Regan [i-l duse \n camer`. Pân` acum, doar ea [i so]ul ei [tiau
despre planurile de c`s`torie, dar pân` la urm` vor afla cu to]ii. 
Tân`ra se \ntreb` dac` viitorul ei so] va face un soi de anun] oficial, sau
va l`sa [tirea s` circule, pornind de la ni[te prieteni apropia]i. 

Cal nu f`cu nici un comentariu referitor la lipsa lui Dallas. 
Trebuia s` se \ntoarc` la patru \n ora[, dar fu bucuros ca, \n cele dou`
ore pe care le avea la dispozi]ie, s` o fac` s` se simt` acas`. 
Mâncaser` \nainte s` plece din apartament, iar acum Cal propuse o



baie \n mare. Regan accept` imediat, temându-se de clipa \n care o va

l`sa singur`, de[i urma s` se \ntoarc` pe sear`. 

Dormitorul ei era acela[i pe care \l ocupase data trecut`. 

Se schimb` repede \n costumul de baie galben pe care \l scoase din

valiz`, apoi se privi \n oglind`. Ar`ta diferit fa]` de data trecut`, la fel

de supl`, dar \ntr-un fel mai feminin`. Ar fi vrut s` observe [i Cal,

pentru c`-[i dorea cu disperare s` o vad` ca pe o femeie, nu ca pe o

copil`. 

Când ie[i, el o a[tepta, purtând un halat alb, lung pân` la jum`tatea

coapsei. Nu f`cu nici un fel de comentariu la vederea noului costum de

baie, dar ochii lui urmar` curbele corpului ei cu o admira]ie vizibil`. 

S` vad` c` avea aceast` putere asupra lui \i d`ruia sentimentul dorit de

\ncredere. |i zâmbi vesel`, coborând \mpreun` treptele de piatr` spre

mare. 

Apa era cald` [i destul de agitat`. Cal nu-i d`du voie s` \nainteze

prea mult \n larg, \notând pe lâng` ea [i blocându-i trecerea de fiecare

dat` când \ncerca s` evadeze.

– Mai \n larg, sunt curen]i cu care s-ar putea s` ai probleme, explic`

el. Nu trebuie s` dep`[e[ti niciodat` linia rocilor de acolo, decât dac`

sunt cu tine. Promite-mi, Regan.

– Acum e[ti cu mine, r`spunse ea, tachinându-l, apoi se scufund`

[i-l dep`[i, f`cându-i un semn cu mâna. S` ne \ntrecem!

O urm` cu mi[c`ri rapide [i puternice, prinzând-o de talie [i

oprind-o. Doar \n clipa \n care \i v`zu figura, descoperi c` nu era deloc

amuzat. 

– Nu m` joc, spuse el cu severitate. E timpul s` \nve]i care este

diferen]a dintre \ndr`zneal` [i nechibzuin]`! Dac` nu accep]i sfaturi de

la mine privind subiecte pe care le cunosc, iar tu n-ai nici cea mai mic`

idee, e mai bine s` r`mâi doar cu piscina!
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O ]inea lâng` corpul lui puternic [i musculos, f`r` s`-i dea voie s`
se mi[te. 

– |mi pare r`u, Cal, spuse ea cu o voce supus`. Era doar o glum`.
N-a[ fi mers mai departe. 

– N-ai fi avut nici o [ans`, o \ntrerupse el, p`rând intolerant. 
Dac` vrei s` m` provoci, a[teapt` s` ajungem pe uscat. Bine?

– Da. 
Tân`ra avu prevederea s` nu spun` mai mult. 
|notar` \mpreun` c`tre plaj`. Regan se \ndrept` spre locul \n care

\[i l`sase halatul [i se \mbr`c`, r`mânând cu spatele spre el \n timp 
ce-[i usca p`rul cu prosopul. Când bra]ele lui o cuprinser` din spate,
se crisp` pe moment, apoi se relax` când buzele lui descoperir` pielea
sensibil` din spatele urechii. 

– N-ar fi trebuit s` m` r`stesc la tine, murmur` el. Nu era necesar. 
O trase mai aproape, palmele lui acoperindu-i sânii prin halat.
– E[ti atât de frumoas`, Regan! O minunat` vr`jitoare, care m`

scoate din min]i! Te vreau…
Respira]ia ei deveni gr`bit`, iar inima \ncepu s`-i bat` mai tare. 
– N-a fost ideea mea s` a[tept`m, [opti ea, cu voce r`gu[it`. 
– {tiu, morm`i el cu triste]e. A fost a mea. O idee la care m`

gândesc \n mod serios s` renun]. 
Regan râse, rec`p`tându-[i \ncrederea \n ea, v`zând c`-l poate

cuceri.
– Nu mai sunt decât una sau dou` s`pt`mâni, Cal. Po]i s` a[tep]i atât. 
– Asta vrei?
– Da, r`spunse ea, sigur` acum. Da, asta vreau. Ai avut dreptate.

|nseamn` mai mult astfel. Pentru amândoi. 
– |n acest caz, vom a[tepta– dar nu va fi u[or. 
Era cople[it` de dragostea pentru el, dar nu g`sea cuvintele

potrivite pentru a o spune. Poate c` mai târziu, când va fi momentul
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potrivit, când va fi \n bra]ele lui [i va putea s`-i [opteasc` la ureche, \n
\ntunericul nop]ii. 

La trei [i jum`tate, el plec` spre ora[, \mbr`cat \ntr-un costum
sobru, de culoare gri. Regan se a[ez` la soare lâng` piscin`. |n câteva
ore, se va \ntoarce. O s` m`nânce \mpreun`, apoi poate vor face o
plimbare pe malul m`rii. Mâine era sâmb`t`. Pot s` petreac` toat` ziua
\mpreun`. Nu-i p`sa cum, dorea doar s` fie \mpreun`. Aveau atât de
multe despre care s` vorbeasc`, atât de multe planuri de f`cut.
S`pt`mâna viitoare va trebui s` se gândeasc` la rochie. Va fi alb`,
desigur, pentru c` avea tot dreptul. {i un v`l, ]inea s` poarte v`l, pe
care \l va da pe spate \n clipa \n care preotul va spune c` mirele poate
s`-[i s`rute mireasa– dac` a[a se \ntâmpl` \n realitate. O s` se
c`s`toreasc` \n biseric`, [tia deja acest lucru, dar nu [tia \n care, sau
câ]i invita]i vor fi. Vor fi cu to]ii str`ini, dar nu conteaz`, din moment
ce Cal va fi lâng` ea–  Cal, so]ul ei. O s`-l fac` fericit, \[i promise ea. 
N-o s` regrete niciodat` clipa \n care o ceruse de so]ie. 

|[i aminti de Dallas abia \n clipa când auzi ma[ina oprind pe alee,
dar refuz` s` se \ntristeze. Oricum, de unde [tia ce simte Cal pentru
aceast` femeie? Erau numai presupuneri din partea ei. Doar pentru c`
nu spusese c` o iube[te, nu \nsemna c` nu o face. Ea \l iube[te, dar nu
o spusese \nc`. 

St`tea pe [ezlong \n clipa \n care Dallas se apropie de u[ile de
sticl`. Expresia de pe figura ei era \ncremenit`, iar Regan b`nui
motivul.

– E[ti mul]umit` de tine? veni \ntrebarea, pe un ton veninos. 
Te sim]i un pic precum motanul care a mâncat ca[cavalul?

– De fapt, m` simt mai mult decât motanul care a mâncat
ca[cavalul, o corect` Regan, netulburat`. Nu vreau s` m` cert cu tine,
Dallas. E clar c` nu vom fi prietene, dar cel pu]in putem s` fim
civilizate. 
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Pentru o vreme, se l`s` t`cerea. Femeia p`rea s` fi fost luat` prin
surprindere. Tân`ra nu putea s` o condamne, chiar [i ea r`m`sese
uimit` de propria reac]ie. Nu se gândise la aceste cuvinte, ci pur [i
simplu \i veniser` pe limb`. Când Dallas hot`r\ s` replice, era preg`tit`
pentru cuvintele ei, de[i \mpuns`tura o duru:

– {tii c` nu te iube[te, nu-i a[a?
Tân`ra se crisp`, dar reu[i s` p`streze acela[i ton:
– Ce te face atât de sigur`?
– Pentru c`, draga mea, se \ntâmpl` s`-l cunosc pe Cal Garrard

mult mai bine decât \l vei cunoa[te vreodat`!
Nu l`sa s` se vad` c` te doare! \[i spuse Regan. Nu-i da satisfac]ia s`

[tie c` te-a r`nit!
– Presupun c` \l cuno[ti mai bine, spuse ea cu greu, dar acest lucru

se va schimba cu timpul. Iar timp avem din bel[ug. Toate zilele vie]ii
noastre– [i toate nop]ile. 

Râsul fu aspru [i scurt. 
– Nu ve]i avea decât acele nop]i cât o s`-l amuze inocen]a. Cal e la

fel ca majoritatea b`rba]ilor– \[i imagineaz` cât e de interesant s`
ini]ieze o tân`r` \n tainele amorului. Dar are nevoie de mai mult de la
o femeie decât vei fi \n stare s`-i oferi. Dup` ce noutatea \[i va pierde
farmecul, o s` se \ntoarc` la mine. 

|n acea clip`, controlul lui Regan se risipi.
– E[ti o mincinoas`! strig` ea, privind-o cu ochi lucitori. 

Cal niciodat` n-a…
– Ce n-a f`cut? N-a f`cut dragoste cu mine? o ironiz` femeia. 

Draga mea, chiar e[ti inocent`! De ce crezi c` m-a adus la Victoria, \n
urm` cu trei ani? Cine crezi c` m-a prezentat tat`lui lui? |l cuno[team
pe Cal de mai multe luni. Era nebun dup` mine, voia s` ne c`s`torim. 

– A[adar, l-ai luat \n c`s`torie pe tat`l lui, observ` Regan cu voce
tremur`toare. Ce perfect logic!
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Femeia ridic` din umeri cu r`ceal`. 
– Circumstan]ele erau altele \n acea vreme. Cal, din nefericire, era

singurul copil [i mo[tenitor, iar Paul p`rea s`n`tos [i plin de vitalitate.
Nu era b`trân. Avea doar cincizeci de ani [i o constitu]ie atletic`. 
Ne-am \n]eles de minune de la \nceput, zâmbi femeia. Cred c` i s-a
p`rut grozav c` a putut s` m` fure fiului lui. Erau opu[i ca fire,
discutând mereu \n contradictoriu. Cal a plecat din Victoria \n ziua
nun]ii [i nu s-a \ntors niciodat` mai mult de o lun`. Locuia \n ora[, 
\ntr-unul dintre apartamentele firmei, dar nu putea s` stea prea mult
departe de mine.

Dallas se a[ez` pe cel`lalt [ezlong, \ncruci[ându-[i picioarele lungi
[i elegante. Vocea ei era lipsit` de emo]ie. 

– Peste câteva luni, Paul a murit \ntr-un accident de circula]ie. 
Regan \nghi]i cu greu, sim]ind c` i se face r`u. 
– Pare s` te fi l`sat f`r` nici un ban, coment` ea, apoi i se f`cu

ru[ine. |mi pare r`u, era un comentariu inutil. Oricum, nu [tiu
detaliile. 

– De fapt, ai dreptate, d`du din cap Dallas, netulburat`. Nu s-a
gândit s`-[i schimbe testamentul. Presupun c` mul]i b`rba]i prefer` s`
ignore faptul c` nu tr`iesc o ve[nicie, mai ales dup` cincizeci de ani.
Oricum, Cal a mo[tenit totul. A[ fi putut merge la tribunal, desigur, dar
de ce s` târ`sc numele familiei \n noroi? {i nici nu era nevoie. 
Când s-a mutat \napoi la Kenny, Cal mi-a fixat o rent` foarte generoas`.
E un b`rbat special, viitorul t`u so]. Dar cred c` [tii deja asta?

– Da, [tiu, murmur` Regan, ridicându-se \n picioare [i luându-[i
halatul. Nu mai vreau s` te mai ascult. 

– Nu vrei s` auzi mai multe? {tii foarte bine c` e adev`rat. Cal nu
m-a ]inut aici ultimii doi ani din simpatie. Nu poate s` m` lase s` plec,
la fel cum nu pot nici eu s`-l p`r`sesc. 

Era o prostie din partea lui Regan s` r`mân` acolo, dar nu se putea ab]ine. 
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– }i-a spus c` po]i pleca \n acea zi \n care ai vorbit despre

cump`rarea unei case noi. 

– A fost o pedeaps` pentru c` am vorbit despre asta. Sunt sigur` c`

nu e o noutate pentru tine c` pedepse[te pe to]i cei care nu-l ascult`.

}ie ce-]i face, te pedepse[te ca pe copii? coment` Dallas, cu r`utate. 

Se c`s`tore[te cu tine pentru c` are nevoie de o so]ie care s`-i ofere fiul

dorit. Chiar dac` a[ dori s-o fac eu, ceea ce nu e adev`rat, tot n-ar putea

s` fie so]ul meu. Oricum, nu mi-ar pl`cea s` am copii– poate c` acesta

este unul dintre motivele pentru care am ales un so] care avea deja un

fiu. 

– E[ti dezgust`toare, veni replica lipsit` de emo]ie, dar mu[c`toare.

{i nu te cred. 

Ochii alba[tri sclipir` cu mali]ie. 

– Foarte bine, sorteaz` tu adev`rul de minciun`. Sau \ntreab`-l pe

Cal [i urm`re[te-i reac]iile. Când ceva \l afecteaz` puternic, i se

\ncordeaz` mu[chii maxilarului. Poate c` nu-[i d` seama, dar pentru

cei care \l cunosc, este un semn clar. 

Dallas nu se temea s` spun` aceste cuvinte, pentru c` [tia foarte

bine c` Regan nu va spune nimic despre aceast` conversa]ie. Era o

femeie [ireat` [i intuitiv`. 

Regan avu nevoie de toat` st`pânirea de sine s` se ridice [i s` plece,

dar controlul dur` doar pân` când intr` \n cas`. Ajunse cu greu \n

camera ei [i se pr`bu[i pe pat, acoperindu-[i gura cu palma [i

\ncercând s` nu plâng`. Nu pot crede, nu e adev`rat, repeta ea. 

Dallas min]ise; trebuia s` fi min]it! Cal n-ar fi acceptat niciodat` s` aib`

amant` pe femeia care \l p`r`sise ca s` devin` so]ia tat`lui lui. Nu era

genul lui! Dar cum putea s` fie sigur`? |l cuno[tea de prea pu]in timp.

Oare chiar \l cuno[tea, sau vedea numai ce voia s` vad`? |ndoielile o

chinuiau. 
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R`mase \n camera ei restul dup`-amiezii, incapabil` s-o vad` din
nou pe Dallas. Era \nc` acolo, când Cal se \ntoarse nea[teptat de
repede din ora[. Draperiile erau trase, iar camera era \n penumbr`,
când b`tu la u[`. Regan era pe pat, iar figura lui exprim` \ngrijorarea
la vederea ei.

– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` el, a[ezându-se pe marginea patului [i
luându-i mâna. E[ti bolnav`?

– Cred c` am stat prea mult la soare, [opti ea, cu ochii \nchi[i. 
O s`-mi revin curând.

Abia se putu ab]ine s` nu \nceap` s` plâng` când el \i puse mâna pe
frunte, apoi \i mângâie obrajii. 

– Draga mea, ce mod nefericit de a \ncepe primul nostru weekend
\mpreun`. 

– Mâine diminea]` o s` m` simt mai bine.
Nu [tia ce diferen]` ar face o noapte, dar \i d`dea un timp s` respire

[i s` se gândeasc`. Timp s` se gândeasc`? Dar ce f`cuse \n ultimele
dou` ore? 

– M` \ndoiesc, spuse el. Nu dac` ai f`cut o insola]ie. Ar fi mai bine
s` chem doctorul s` te consulte. 

– Nu! exclam` ea, prinzându-i mâna [i deschizând repede ochii,
dându-[i seama de gre[eal` abia \n clipa \n care \l v`zu \ncruntându-se.
Te rog, Cal, nu te agita. Nu e nimic \n neregul` cu mine care nu poate
fi rezolvat peste noapte, cu un somn bun. 

– Bine, fu el de acord, doar ca s`-i fac` pl`cere. O s` a[tept`m pân`
diminea]`. Dar ar fi mai bine s` te vâri \n pat. Ai o c`ma[` de noapte?

Ea d`du din cap.
– Pot s` m` descurc [i singur`, protest` ea, \n clipa \n care el se

\ndrept` spre sertarul pe care \l indicase. Nu \mi e chiar atât de r`u. 
– Nu m` gândeam s` te \mbrac eu, zâmbi el. Nu te mai speria,

copil`!
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– Nu-mi mai spune a[a! 
Dându-[i seama c` reac]iona ciudat, \[i mu[c` buzele sup`rat`,

con[tient` de \ncruntarea lui [i de modul \n care o privea. 
– |mi pare r`u, \[i ceru ea scuze. Nu voiam s` m` r`stesc. 
– Dac` te doare capul, nu e de mirare c` ]i-ai pierdut calmul, spuse

el dup` o clip` de t`cere. O s` \]i aduc o aspirin`, \n timp ce te schimbi.
De[i c`ma[a asta de noapte nu arat` potrivit` pentru o bolnav`. 
M` \ntorc \n dou` minute. 

Când se \ntoarse, Regan era deja \n pat, acoperit` cu p`tura.
Adusese un pahar cu ap` [i câteva aspirine. Nu f`cu nici un comentariu
când ea strânse p`tura la piept, ridicându-se s` ia aspirina, dar
exasperarea lui era vizibil`. Se purta ridicol [i [tiau prea bine amândoi.
Era o dovad` de st`pânire de sine c` nu-i spusese pân` acum s`
\nceteze s` se poarte ca un copil. 

– |ncearc` s` dormi, o sf`tui el. O s` vin s` te v`d mai târziu. 
Ar fi vrut s`-i spun` s` nu se deranjeze, dar [tia c` nu va accepta a[a

ceva. 
– Bine, spuse ea, \nchizând ochii. 
Fie c` aspirina avea un efect calmant asupra ei, fie c` \ncepuse s`

ra]ioneze \n cele din urm`, nu [tia nici ea prea bine, dar \n urm`toarea
or` pe care o petrecu fixând tavanul, ajunse la o concluzie. Nu era
relevant dac` o credea sau nu pe Dallas. Nu conta decât prezentul. 
Cal spusese c` mama lui vitreg` va p`r`si aceast` cas`, \nainte de
\ntoarcerea lor din luna de miere, ceea ce \nsemna c` era preg`tit s-o
lase s` plece. Orice existase \ntre ei doi, nu trebuia s` afecteze acum
sentimentele ei pentru Cal. |l iubea, a[adar \l va accepta a[a cum este
– la bine [i la r`u. Dac` o s`-[i ]in` promisiunile, nu avea de ce s`-i
pese de trecut. 

Uimirea lui Dallas era evident` a doua zi la micul dejun, când fu
\ntâmpinat` ca [i cum nu s-ar fi \ntâmplat nimic. Regan suprinse de
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câteva ori ochii alba[tri care o priveau cu uimire [i se bucur` s` par`

preocupat` doar de problemele zilei. Cal era evident u[urat [i fericit s`

o g`seasc` neschimbat` [i de ce n-ar fi fost? Tân`ra era hot`rât` s`

cread` c` ]ine la ea [i c` o dore[te: un b`rbat nu se poate preface \n

acest sens. Cinismul vine repede, constat` ea. Nu e nevoie decât de

pu]in` am`r`ciune. 

Merser` la o plimbare cu ma[ina pe coast`, urmând s` ia un picnic

\n doi. Admirar` celebra cascad` [i mâncar` la umbra unor copaci

impresionan]i, vorbind despre subiecte care \i interesau pe amândoi.

O dat` sau de dou` ori, Regan \l surprinse pe Cal urm`rind-o cu coada

ochiului, parc` suspectând c` are o problem`, dar \i era imposibil s`

ghiceasc` despre ce e vorba. {tia c` veselia ei era artificial`, dar nu avea

ce face. Atâta vreme cât el nu o lua la \ntreb`ri, o s` fie \n regul`. 

Putea s` fac` fa]` la orice, mai pu]in la asta. 

Fu nevoit` s` fac` apel la toat` t`ria de caracter ca s` reziste, \n

clipa \n care Cal o lu` \n bra]e. Nu era nici o schimbare \n atingerea lui,

ci doar \n mintea ei. B`rbatul sim]i rezerva ei [i-i d`du drumul dup`

câteva secunde, f`când un pas \napoi ca s-o priveasc` \n ochi. 

– Nu vrei s` te s`rut? \ntreb` el. 

– Ba da, r`spunse ea, cuprins` de team` la gândul c` va trebui 

s`-[i explice reticen]a. Ba da, desigur!

– Numai c`…? insist` el, ridicând sprâncenele \ntreb`tor. 

Trebuie s` fie o problem`. Nu sunt insensibil. Te crispezi când te ating. 

– |mi pare r`u. 

Era inutil s` nege; \n schimb, trebuia s` g`seasc` un motiv. 

Se apropie de el [i \[i plec` \ncet capul pe pieptul musculos,

ascunzându-[i fa]a de privirea lui atent`. 

– Cal, nu e vorba c` nu te vreau. Dimpotriv`, problema e c` te

vreau prea mult. Ai spus [i tu c` nu va fi prea u[or. 
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– Am spus c` nu va fi prea u[or pentru mine, murmur` el,
mângâindu-i gâtul [i spatele. Nu este, dar nu-mi voi c`lca promisiunea.
A[adar, nu trebuie s` te temi [i s` te fere[ti de mine. 

Ea râse.
– Mi-e team` c` eu voi fi cea care uit` promisiunea! Nu pot s` cred

c` mai avem atât de mult de \ndurat, dou` s`pt`mâni! 
– {i care e solu]ia? \ntreb` el. Ar trebui s`-mi petrec urm`toarele

dou` s`pt`mâni departe de tine?
Ideea aceasta i se p`rea \ngrozitoare, dar [tia c` nu are alt` solu]ie. 
– Presupun c` ar fi mai bine. 
– La naiba! strig` el, ridicându-i b`rbia cu un deget, ca s-o priveasc`

\n ochi. Regan, despre ce e vorba? {i nu mai \ncerca s` m` min]i, altfel
m` voi sup`ra cu adev`rat!

– M` doare, se plânse ea.
– O s` te doar` [i mai tare, dac` nu vei \nceta s` te joci cu mine!

Vreau un r`spuns!
Dar nu avea nici un r`spuns– cel pu]in nu unul pe care s` vrea 

s`-l dea. Disperat`, spuse:
– Bine, te tachinam! |ncercam s` te provoc!
– S` m` provoci? Ce s` fac? o privi el \ntreb`tor. 
– Nu [tiu, chiar nu [tiu, cl`tin` ea din cap, neputând s`-i

\ntâlneasc` privirea. Cal, te rog…
– Când o s` te maturizezi? se r`sti el cu s`lb`ticie. Te a[tep]i s` te

tratez ca pe un adult, dar te por]i ca o copil` r`sf`]at`! Mai \ncearc`
asta cu mine [i o s` uit tot ce am spus despre a[teptare. Crede-m`, nu
te vei bucura de ce pot face. Mânia nu e o motivare pl`cut`!

– Nu cred c` e, murmur` ea, \n clipa \n care o l`s` din bra]e [i se
\ntinse spre cheile ma[inii. A fost doar un impuls…

El nu r`spunse nimic, ci porni ma[ina. Regan sim]i c` se enerveaz`. 
– Poate c` vrei s`-]i schimbi p`rerea? Pot oricând s` m` \ntorc \n Anglia. 
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Cal se \ntoarse spre ea, privind-o cu duritate cu ochii lui cenu[ii. 
– Nu mi-am schimbat p`rerea [i nici tu n-o vei face. O s` fii so]ia

mea [i o s` fac un adult din tine, chiar dac` va fi ultimul lucru pe care
\l fac! Acum, taci!

Nu mai avea ce face. |n aceast` stare de spirit, era capabil de orice.
Cuvintele lui o dureau, dar era clar c` el credea c` le meritase. Ar fi
vrut ca, printr-o minune, s` [tearg` ultimele minute. Totul sc`pase de
sub control, creând o impresie gre[it`. Nu era un copil, nici m`car nu
mai era o fat`. De noaptea trecut`, se maturizase dureros. 

Dup` o vreme, el \ncepu s` vorbeasc`. Nu g`sea rostul t`cerilor
lungi [i sup`r`rii. Dup` ce spunea ce avea de spus, continua s`-[i vad`
de via]`. Regan \ncerc` s` fac` la fel, dar nu reu[ea prea bine. 

Când se \ntoarser` la Kenny, era aproape ora mesei. Regan urc` s`
se schimbe, f`r` s`-i pese prea tare ce poart`. Când se \ntoarse \n
salon, Cal era singur cu Dallas, iar atmosfera \nc`rcat` \i spuse imediat
c` schimbaser` replici dure. Era imposibil s` spun` dup` figurile lor
despre ce fusese vorba. 

Masa fu un chin. Tân`ra mânc` pu]in [i se bucur` când lu` sfâr[it.
Cafeaua se servi lâng` piscin`, sub razele soarelui care cobora la apus.
Frumuse]ea naturii era cople[itoare, contrastând cu tensiunea dintre
ei. Regan fu aproape bucuroas` când Cal suger` c` un somn bun o va
ajuta s`-[i recapete culorile din obraji. 

– N-ar fi trebuit s` te obosesc atât de tare, dup` problema cu
insola]ia, observ` el. Sper c` nu te sim]i r`u din nou?

Ea cl`tin` din cap, refuzând s` se uite \n direc]ia lui Dallas. 
– Nu, sunt doar obosit`. Ne vedem mâine diminea]`. 
– Nu prea devreme, hot`r\ el. Va fi o zi de odihn`. 
Dup` un sfert de or`, era deja \n pat, dar nu putea s` doarm`. 

|n cele din urm`, se ridic` [i se duse la fereastr`, admirând valurile
argintii sub lumina lunii [i ascultând murmurul lor. Scâr]âitul u[or al
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u[ii o sperie, f`când-o s` tresar`. |ntoarse capul [i-l z`ri pe Cal, care o
privea din prag. 

– Am v`zut lumin` pe sub u[`, explic` el. Am crezut c` ai adormit
cu lumina aprins`. Ce faci acolo?

– Privesc [i m` gândesc, r`spunse ea. 
F`cu o pauz`, con[tient` c` nu e momentul potrivit pentru

\ntrebare, dar dorind s` [tie:
– Cal, vrei copii imediat?
El r`m`sese lâng` u[`, chiar dac` o \nchisese. |ntrebarea \l lu` prin

surprindere. P`ru s` stea o vreme pe gânduri, c`utând cuvintele
potrivite. 

– Nu m-am gândit când, spuse el \n cele din urm`, dar vreau cu
siguran]`, la un moment dat. Tu nu vrei?

– Ba da, oft` ea. 
Cal se apropie [i se a[ez` pe marginea fotoliului ei, cuprinzându-i

umerii goi cu bra]ul. 
– Ar trebui s` iei ceva pe tine, coment` el. Ai putea s` r`ce[ti stând

\n fa]a ferestrei deschise. 
– E prea cald, replic` ea, crispându-se o clip` la atingerea lui, dar

relaxându-se imediat. Chiar crezi c` va merge c`snicia noastr`?
– Sunt sigur c` va merge, veni r`spunsul, cu fermitate. 

Dup` c`s`torie, totul va p`rea altfel. 
– Noi vom fi la fel. 
– Nu, oamenii s` schimb` [i ei, odat` cu circumstan]ele.
– Crezi c` m` voi maturiza? 
– Poate c` va declan[a acest proces, zâmbi el slab, aplecându-se 

s`-i depun` o s`rutare pe p`r. Am fost dur cu tine [i \mi cer scuze. 
– A fost vina mea, recunoscu ea. 
– {tiu, cl`tin` el din cap. Numai c` ai ales un moment nepotrivit ca

s` m` tachinezi. Frustrarea \mi pune r`bdarea la \ncercare. Poate ar fi
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trebuit s` fi disp`rut o vreme, f`r` nici un fel de agita]ie [i s` ne fi
c`s`torit pe loc. 

Regan sim]i c` se sufoc`. 
– Chiar am fi putut face acest lucru?
– Presupun c` nu. N-ar fi fost bine nici pentru tine. Ai nevoie de un

moment de care s`-]i aduci aminte tot restul vie]ii, ca momentul t`u de glorie. 
– Dar un b`rbat nu are nevoie? \ntreb` ea \ncet. 
– Nu \n acela[i mod. Nun]ile au fost inventate de femei pentru

femei: mirele e doar un accesoriu. Timpul lui vine mai târziu, dup` ce
invita]ii au plecat acas`. Atunci, mireasa devine so]ie, explic` el,
mângâind-o cu blânde]e. Vrei ca Ben s` te conduc` la altar?

– Oh, da! exclam` ea, privindu-l cu ochi lucitori. Dar cum?
– O s` trimitem un avion dup` el. O s` \l contactez pe Royd

Patterson [i o s`-i cer s` se ocupe de aranjamente. 
Regan \ncerc` s`-[i imagineze reac]ia lui Ben, dar nu putu. 

Fratele ei era un str`in [i avea nevoie de timp s` se reg`seasc`. Dac` ar
putea petrece câteva zile \nainte de nunt`, poate c` mai au [anse. 

– Presupun c` po]i aranja s` primeasc` un concediu, zâmbi ea.
Cred cu adev`rat c` po]i aranja orice dore[ti. 

– Nu chiar tot, r`spunse el cu o privire ciudat`. 
O s`rut` u[or pe tâmpl` [i se ridic`. 
– Nu sta prea mult la fereastr`. 
– Nu o voi face. 
Ar fi vrut s`-l \ntrebe dac` se duce [i el la culcare, dar nu \ndr`zni.

|[i imagina c` Dallas \l a[tepta la parter, pentru c` pe figura se citise
acea expresie special`, pe care o rezerva doar pentru el. Chiar dac` nu
vorbiser`, tensiunea era vizibil`. Tensiunea \nc`rcat` de frustrarea
amar` a unui b`rbat care dorea o femeie pe care nu o putea avea. 

Trebuie s` \ncetez, \[i spuse Regan cu disperare, \n timp ce u[a se
\nchise dup` el. |ncepea s` o obsedeze. 
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Capitolul 11

Zilele urm`toare, avu prea pu]in timp la dispozi]ie pentru a se
gândi [i a se \ngrijora. Regan \[i comand` rochia, iar croitoreasa care
\i lua m`surile \i amintea din cinci \n cinci minute c` numai faptul c`
urma s` fie so]ia domnului Garrard determinase salonul de croitorie
s` accepte comanda pentru o perioad` atât de scurt`. Rochia urma s`
fie de vis, iar v`lul care se asorta era acoperit de o broderie delicat`.
Ar`ta atât de bine, \ncât ar fi fost visul oric`rei femei, dar tân`ra nu era
fericit`. |n ziua c`s`toriei, Cal o va privi [i-i va spune c` arat` minunat,
dar n-o s` spun` cuvintele pe care dorea s` le aud`… N-ar fi fost
adev`rat. Poate c` nu i le va spune niciodat`. 

Anun]ul formal al apropiatei c`s`torii fu urmat de recunoa[terea
instantanee \n multe magazine din ora[, \n ciuda calit`]ii proaste a
fotografiei care \nso]ea articolul din ziar. Fiind un cet`]ean de frunte,
toate activit`]ile lui Cal erau de interes local, de[i Regan ar fi preferat
s` se bucure de anonimat. 

– Acesta este pre]ul care trebuie pl`tit, sosise r`spunsul lui când i
se plânse. Gânde[te-te cum ar fi s` fii o adev`rat` celebritate: o actri]`
sau un membru al familiei regale. Nici m`car nu pot pune piciorul
afar` din cas`, f`r` s` ajung` pe prima pagin` a ziarelor. Nici o
problem`, o s` se uite curând. A fost considerat interesant doar
pentru c` un cunoscut burlac a reu[it s` prind` o viitoare so]ie atât de
tân`r` [i de frumoas`. 



B`rba]ii din ora[ se uit` la fotografia ta [i se \ntreab` ce vezi la
mine. 

– Cal, te rog s` nu fii cinic, \l rug` Regan. Dac` un b`rbat ar crede
c` te iau de so] doar pentru avantajele materiale, o femeie ar fi sigur`
c` nu e `sta motivul. 

Expresia lui se \mblânzi pentru o clip`. 
– Mul]umesc, ochi verzi. {tii cum s` atingi mândria unui b`rbat!
M`car atât. Nu trebuia s`-i spun`, pentru c` era foarte con[tient`

de propriile limite. Dallas spusese c` o s` se plictiseasc` foarte repede
de inocen]a ei, iar Cal ar`ta deja primele semne. Cu toate astea, nu va
fi prea mult timp inocent`, dac` asta era problema. Regan cl`tin` din
cap. Nu trebuia s` se molipseasc` de cinism!

S`pt`mâna trecu repede. |n fiecare diminea]`, Cal o conducea \n
ora[ [i o l`sa s` fac` singur` cump`r`turile. Apoi se \ntâlneau la prânz
[i ori o ducea acas`, ori \i comanda un taxi, dac` avea o \ntâlnire
stabilit`. Dup` ce se vor \ntoarce din luna de miere, va urma s` \nve]e
[i ea s` conduc`. Cal refuzase s`-i fie profesor [i pretextase c` e cea
mai rapid` cale s` rupi o c`snicie. O s` aib` nevoie de un instructor
impersonal, care s-o corecteze cu toleran]`, chiar dac` face aceea[i
gre[eal` de mai multe ori. Dup` ce va avea permis, o s`-i cumpere o
ma[in`. Dac` nu voia s` g`seasc` via]a la Kenny restrictiv`, avea
nevoie de mobilitate. Regan se str`dui s` reziste dorin]ei de a spune
c` nu va fi niciodat` restrictiv`, atâta vreme cât erau \mpreun`. 
P`rea un lucru prea copil`resc pe care s`-l spun` unui b`rbat. 

Dallas nu f`cu nici o \ncercare s`-i ofere compania ei la
cump`r`turi, spre u[urarea tinerei. S-o aib` pe aceast` femeie de fa]`
\n timp ce face cump`r`turile pentru nunt` ar fi fost un adev`rat chin.
Cele mai multe probleme le avea la cump`rarea lenjeriei [i c`m`[ilor
de noapte. Era dificil s` se ab]in` s` nu cumpere piese ademenitoare
[i dantelate, care ar ar`ta de minune pe un corp ca al lui Dallas, dar
ei i-ar scoate \n eviden]` lipsa de maturitate. 

|nceputul weekendului fu o adev`rat` u[urare. Sâmb`t` diminea]`
primi un mesaj de la Ben, care o anun]a c` va veni joi seara. Nunta era
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planificat` pentru luni, ceea ce \nsemna c` aveau destul de pu]in timp
de petrecut \mpreun`, dar era mai bine decât deloc. 

Sâmb`t` sear` fu programat` o petrecere, cu ocazia c`reia Regan
trebuia s` cunoasc` prietenii [i apropia]ii logodnicului ei. Tân`ra purta
o rochie alb` simpl`, m`rginit` cu panglici argintii. Singurele bijuterii
erau inelul de logodn` cu diamant, pe care Cal i-l pusese pe deget \n
urm` cu trei zile [i o br`]ar` de argint. P`rul \i crescuse destul de mult
\n ultimul timp, devenind str`lucitor [i des [i \ncadrându-i figura de
copil. 

Dallas era \mbr`cat` \n ro[u, ar`tând frumoas` [i seduc`toare. 
Cal era atr`g`tor \n costumul albastru \nchis, care \i accentua umerii
largi. Stând lâng` el la intrare, ca s` primeasc` invita]ii, Regan era
cople[it` de emo]ii contradictorii. Era greu s` zâmbeasc`, dar era
nevoit` s-o fac`. Nimeni nu trebuia s` [tie c` nu e totul perfect \ntre
ei. 

Oamenii p`reau s` o accepte cu evident` curiozitate, iar Regan \[i
d`dea foarte bine seama ce gândeau cu to]ii. Suspiciunile ei fur`
confirmate la un moment dat, când ie[ise o clip` s` respire aer curat.
Era pe jum`tate ascuns` de unul dintre stâlpii de piatr` care
sprijineau terasa, când auzi \n apropiere conversa]ia dintre doi
b`rba]i:

– Cal [tie foarte bine care-i sunt priorit`]ile. Ce n-a[ da s` am acea
frumoas` nimf` \n patul meu, luni seara!

– Ai grij` s` nu te aud` so]ia ta. Moya m-a prins deja de dou` ori
gândind acela[i lucru. Femeile sunt diavole[ti, nu crezi? Spune c`
prietenul nostru Cal nu are genul de temperament s` profite de o
tân`r`. Ceea ce nu \n]eleg eu, e ce are de-a face temperamentul?

Regan \[i mu[c` buzele, \n timp ce râsul b`rba]ilor se stinse \ncet
\n dep`rtare. Nu erau deliberat cruzi, pentru c` nu aveau de unde s`
[tie c` se afla \n preajm`. Presupuse c` astfel vorbesc b`rba]ii \n
circumstan]e asem`n`toare. Celor mai mul]i dintre ei le place s` se
considere libertini. Poate c` singura excep]ie era Cal. |n nici un caz nu
[i-l imagina comentând frumuse]ea unei femei a[a cum o f`cuser` cei
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doi b`rba]i. P`streaz` prea bine ce simte doar pentru el. Mult prea
bine…

Când invita]ii \ncepur` s` plece, r`sufl` u[urat`. |[i lu` r`mas-bun
de la to]i cu zâmbetul pe buze, care nu pieri nici \n clipa \n care
recunoscu vocea unuia dintre b`rba]ii pe care \i auzise. So]ia lui era
una dintre cele mai atractive femei prezente la petrecere, pe când el
\ncepuse deja s`-[i piard` p`rul [i s` fac` burt`. Unul care crede prea
mult \n vise ca s` vad` realitatea, \[i spuse ea cu cinism.

Cal o cuprinse cu bra]ul, \n clipa \n care ultimul grup se \ndep`rt`. 
– E[ti obosit`? \ntreb` el. Ai fost cam t`cut` \n ultimele dou` ore. 
– Cople[it`, recunoscu ea. Cuno[ti atât de mul]i oameni, Cal! 

O s`-mi ia o vreme s` m` obi[nuiesc. 
El o privi cu aten]ie. 
– }i-a adus cumva aminte de func]iile pe care le \ndeplineai

pentru tat`l t`u?
Zâmbind u[or, cl`tin` din cap. 
– |n nici un caz. Vorbeam despre num`rul lor, doar atât. 

Oamenii cu care se vedea tat`l meu erau cu totul altfel. 
– Cu toate astea, ai reu[it s` te ]ii deoparte.
– Probabil c` eram prea tân`r` ca s` fiu altcineva decât eu \ns`mi.

Tata se enerva când \ncercam s`-mi g`sesc scuze ca s` nu m` amestec,
a[a c` am \ncetat s` mai \ncerc. C`utam un col] lini[tit [i luam o carte. 

Ajunseser` \n hol. Cal se opri [i o \ntoarse spre el, cuprinzându-i
talia.

– Trebuie s` te fi sim]it foarte singur`.
– Probabil. Rareori cuno[team pe cineva de aceea[i vârst`, cu care

s` vorbesc. Chiar [i când c`l`toream, pentru c` o f`ceam mereu la
clasa \ntâi, num`rul cuno[tin]elor era limitat. 

Ridic` privirea spre figura lui masculin`, sim]indu-[i inima
cople[it` de dragoste. Buzele ei tânjeau s` rosteasc` tare cuvintele pe
care inima le cânta, dar ceva o \mpiedica. 

– Voi \ncerca s` nu te dezam`gesc, Cal, [opti ea \n cele din urm`. 
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– {tiu c` o vei face, zâmbi el oarecum amar, aplecându-se s-o
s`rute u[or pe buze. Ar fi mai bine s` te duci la culcare. 

Noaptea era cald`, iar aerul greu de respirat. Poate c` se preg`tea
o furtun`. Regan a]ipi o or`, dar se trezi des, dându-[i seama c` \i va
fi imposibil s` doarm`, dac` nu obose[te fizic. Gândul apei r`coroase
din piscin` o tenta. Poate dou`, trei lungimi de piscin` o vor obosi
suficient ca s` poat` adormi. Sau m`car o vor relaxa.

|[i lu` repede costumul de baie, halatul [i papucii. Casa era t`cut`
[i pluti f`r` zgomot pe coridor. Totul era \n \ntuneric, inclusiv piscina.
Nu avea nici o importan]`. O s`-i fac` pl`cere s` \noate \n \ntuneric,
acompaniat` doar de lun` [i de stele. Alunec` repede \n ap`, f`r` s`
fac` zgomot. Parcurse aproape f`r` s`-[i dea seama trei lungimi de
piscin`, iar respira]ia \i deveni mai accentuat`, f`r` s` oboseasc` \ns`.
Se opri o clip`, sprijinindu-se de marginea bazinului [i privindu-[i
picioarele care pluteau cu mi[c`ri line. Sunt un nuf`r, \[i spuse ea,
l`sându-[i mintea s` pluteasc`.

Sunetul slab care ajunse la urechile ei \i atrase aten]ia. Cal ap`ru
din cadrul u[ilor de sticl`, f`când un pas \n noapte. Purta un halat
peste pijamaua de m`tase. Regan nu-i putea z`ri tr`s`turile ascunse de
\ntuneric, ci doar b`rbia ridicat` cu mândrie. Era pe punctul s`-l
strige, dar se r`zgândi. Ceva din atitudinea lui o \mpiedic`. 
R`mase nemi[cat`, f`r` s` spun` nimic. 

O [uvi]` de fum se ridica \ncet din ]igara pe care o ]inea \ntre
degete. O ridic` [i o privi o clip`, ca [i cum nu s-ar fi hot`rât dac` vrea
sau nu s-o termine. Aparent, decizia era negativ`, pentru c` o arunc`
nep`s`tor pe sc`ri. Regan avu impresia c`-l aude murmurând ceva. 

A[tept` pân` când el disp`ru \n interior, apoi ie[i \ncet din ap`.
Halatul [i papucii erau acolo unde le l`sase, lâng` scar`. Probabil c`
b`rbatul ajunsese deja la camera lui. Era \n siguran]`. |i era imposibil
s`-i explice de ce nu-l anun]ase c` e \n piscin`. 

}igara mai ardea \nc`, \n clipa \n care ajunse pe sc`ri, unde o
aruncase. Str`lucirea ro[ietic` era vizibil`. 
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Nu era genul lui Cal s` fac` un asemenea gest, dar \i d`duse
impresia c` era foarte gânditor. |i sim]ea [i-i \n]elegea sentimentele,
dar nu avea cum s`-l ajute. 

Ridicase ]igara [i o fixa cu privirea, f`r` s-o vad` cu adev`rat. 
Când ochii ei se fixar` cu adev`rat asupra ei, inima i se opri
descoperind marca ]ig`rii, scris` cu auriu sub filtru. Numai o singur`
persoan` din cas` fuma aceast` marc` de ]ig`ri, o marc` foarte
scump`, pe care Cal o dispre]uia. Era [i o urm` vag` de ruj pe filtru,
de aceea[i culoare cu rujul pe care Dallas \l purtase la petrecere. 

Nu [tia nici ea cât` vreme r`mase pierdut`, fixând ]igara. 
Mintea p`rea s` i se fi oprit, iar membrele \i amor]iser`. Când reu[i \n
cele din urm` s` se mi[te, p`rea un robot. Se asigur` c` ]igara este
stins`, deoarece erau foarte mul]i copaci [i tufi[uri cu frunze uscate,
ca s` ri[te un incendiu. 

Intr` \n cas`, sigur` de ceea ce avea de f`cut, ignorând durerea
ascu]it` din piept. Trebuia s` plece, desigur. Chiar acum, \n aceast`
sear`. Nu putea s` conduc`, iar alt` form` de transport nu exista, dar
avea telefon. O s` dea telefon unei firme de taxi [i o s` fac` o
comand`. Când va ajunge ma[ina, va avea bagajele f`cute [i va fi gata
de plecare. 

Nu avea nici o idee unde se va duce, dar nu-i p`sa. Undeva unde
Cal n-o va putea g`si, era singura hot`râre. Undeva unde s` fie singur`
[i s` poat` \n]elege ce se petrecuse \n ultimele zile. Fusese cu Dallas
\n aceste ultime ore, dup` ce o trimisese la culcare. |mbr`cat a[a cum
fusese, era imposibil s` fi stat doar de vorb`! Imaginea femeii blonde
\n bra]ele lui, tr`gându-l spre ea [i s`rutându-l cu pasiune era mai
mult decât putea suporta. Era sigur` c` el r`spunsese cu aceea[i
\nfierbântare, mai ales dup` restric]iile pe care [i le impusese \n
ultimul timp. Mai târziu, ea \[i aprinsese probabil ]igara, pe care i-o
d`duse apoi \n clipa \n care plecase din patul ei. Erau asem`n`tori [i
meritau s` fie \mpreun`. A[adar, singura solu]ie era s`-i lase. Doar nu
va r`mâne aici, martor al dragostei lor, ca s` ofere o fa]ad`
convenabil` pentru adev`ratele sentimente ale lui Cal. 

150 JEANNE WORLEY



|i lu` foarte mult s` descopere num`rul unei firme de taxiuri, dar
\l form` repede, \ncercând s`-[i p`streze vocea cât mai joas` \n timpul
conversa]iei. Dispecerul \i promise c` o ma[in` va ajunge \n cel mult
trei sferturi de or` [i nu manifest` nici o surprindere când ceru s` fie
a[teptat` la intersec]ia autostr`zii cu drumul spre cas`. Motivele
pentru care dorea aceste lucruri nu-l interesau, atâta vreme cât era
dispus` s` pl`teasc` pre]ul destul de piperat. 

Nu-i lu` mai mult de un sfert de or` s`-[i fac` bagajele. Nu lu`
decât ce era strict necesar. Cal putea s` fac` orice credea de cuviin]`
cu restul; nu le voia. Inelul \l l`s` pe m`su]a de toalet`, la vedere. 
Pe scaun l`s` costumul de baie ud. Nu era nevoie de nici o scrisoare
de explica]ie, va \n]elege [i singur. Iar dac` n-o va face, cu atât mai r`u
pentru el. N-are decât s` se \ntrebe. Spera c` mândria lui va rezista
[ocului de a fi p`r`sit atât de aproape de data fixat` pentru cununie. 

Nu privi \napoi dup` ce p`r`si casa, bucuroas` c` un nor acoperise
str`lucirea lunii. Va fi deja diminea]` când va reu[i s` ia un feribot
spre continent, dar cu un pic de noroc lipsa ei la micul dejun \l va face
pe Cal s` cread` c` e obosit` [i c` doarme ceva mai mult. Poate c` nici
nu va verifica \nainte de masa de prânz, pentru c` era duminic`. El [i
Dallas aveau nevoie de o diminea]` \mpreun`, s`-[i revin` dup`
noaptea trecut`. 

Ma[ina ajunse la timp, iar [oferul \i lu` valiza [i o puse \n portbagaj
f`r` s` spun` nici un cuvânt. Regan se \ntreb` câte cazuri
asem`n`toare \ntâlnise acesta [i dac` \[i d`dea seama de cine fugea.
Oricum, nu p`rea s` fie prea interesat. |[i f`cea doar datoria. 

Hotelul din Vancouver era mic [i ne\ngrijit, prea aproape de
docuri pentru o clientel` prea rafinat`. Dar era ieftin, iar \n situa]ia \n
care se afla Regan, asta conta cel mai mult. Luase to]i banii pe care \i
avea \n acea clip`, dar nu erau foarte mul]i. Avea suficient pentru o
vreme, pân` când va hot`r\ ce va face. Poate c` e posibil s` g`seasc`
de lucru [i f`r` permis de munc`. Sunt destui care vor mân` de munc`
ieftin`, chiar dac` este ilegal. Problema e s`-i g`seasc`. Dac` face o
mi[care gre[it`, ar putea s` se trezeasc` arestat`. 
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{i de aceast` dat` recep]ionerul \i veni \n ajutor [i, pentru o sum`
oarecare, \i promise c`-i va prezenta pe cineva care o poate ajuta.
Zâmbetul care \nso]ise aceste cuvinte era sugestiv, iar Regan \ncepu s`
aib` b`nuielile ei cu privire la genul de munc` la care se referea. 
Din nefericire, nu-[i permitea s` refuze. |ntr-o s`pt`mân`, nu va mai
avea nici un ban. 

Dup` dou` zile, era la fel de dezorientat`. Evitase s` se gândeasc`
la Cal, de[i era greu. Uneori se trezea noaptea, sufocat` de durerea
pierderii. Dar \[i spunea c` va reu[i s` treac` peste aceast` perioad`.
C` trebuie s` uite!

Miercuri, recep]ionerul o anun]` c` aranjase \ntâlnirea despre care
vorbise. Era stabilit` seara, undeva \n cartierul chinezesc. Regan \[i
alung` cu greu suspiciunile. Dac` urma s` fie altceva decât ce dorea,
putea oricând s` refuze. Dar, dac` nu se ducea, de unde putea [ti?

Dup`-amiaz` ie[i la plimbare, hot`rât` s` scape de starea de
deprimare. Admir` peisajul [i privi vasele care intrau \n port. 
Vederea mun]ilor acoperi]i de z`pad` \i aminti cu durere de
priveli[tea de la fereastra camerei ei. Starea de amor]eal` care o
st`pânise zilele astea se risipi, iar suferin]a o cople[i. Cu toate acestea,
ochii \i r`maser` usca]i. Poate c` era mai bine. Ce rost avea s` stea aici
[i s` plâng` dup` Cal? Nu o s` rezolve nimic. 

Când se \ntoarse la hotel, recep]ionerul era la locul lui. O privi cu
o expresie ciudat`, f`r` s`-i \ntind` cheia, a[a cum a[tepta. 
Instinctul o \ndemn` s` se \ntoarc` spre holul pe care se g`seau câteva
scaune. |ncremeni, \n clipa \n care silueta lui Cal se desen` \n
semi\ntuneric, venind spre ea. 

Figura lui era lipsit` de emo]ie, dar \ncle[tarea maxilarului era
vizibil`. Purta o hain` de var` pe care n-o mai v`zuse [i o c`ma[` cu
gulerul mototolit, ca [i cum nu fusese foarte atent la cum se \mbrac`. 

– Lucrurile tale sunt \n ma[in`, spuse el. Vino. 
|l urm`, pentru c` nu avea alt` solu]ie. Dac` nu mergea cu el, era

capabil s-o ia pe sus. Ma[ina era parcat` \n apropiere. 
Deschise portiera [i-i f`cu semn s` urce pe scaunul din dreapta, apoi
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\nconjur` ma[ina [i urc` la volan. Toate acestea le f`cu \n t`cere, de[i
\ncheieturile degetelor erau albite de for]a cu care strângea volanul,
\ncercând s` se controleze. 

Conduse o vreme de-a lungul golfului, apoi ajunse \ntr-o parcare
lini[tit`, aproape de malul m`rii. Dup` ce opri motorul, urmar` câteva
minute de t`cere. Nu \ntoarse capul spre ea. 

– De ce? \ntreb` el, \n cele din urm`. Pentru \nceput, asta vreau s`
[tiu. De ce a[a? Dac` ideea de c`s`torie \]i displ`cea atât de mult, \mi
datorai m`car sinceritatea de a mi-o spune \n fa]`. 

– Nu m-ai fi l`sat s` plec, r`spunse Regan, cu voce tremurând`. 
– Nu \n acest mod, sunt de acord, d`du el din cap, \ntorcându-se

spre ea [i privind-o cu ochii \ntuneca]i de o emo]ie profund`. Ai idee
prin ce am trecut \n ultimele trei zile? A[ putea s` te omor, Regan. 
A[ putea s`-mi pun degetele \n jurul gâtului t`u frumos [i s` te
sugrum!

– A[ vrea s-o faci, murmur` tân`ra. Mai bine moart`, decât s`
tr`iesc acea via]` pe care ai gândit-o pentru mine, declar` ea,
\nghi]ind greu. Eram dornic` s` accept c` lucrurile nu sunt perfecte
\ntre noi [i credeam c` [i tu e[ti. 

El o privi \ncruntat. 
– Ce ]i-a schimbat p`rerea?
– Tu. 
Regan privi prin parbriz, urm`rind razele soarelui care poleiau

\ntinderea m`rii.
– Eram \n piscin` când ai plecat de la Dallas sâmb`t` seara– sau

mai bine spus, duminic` diminea]a. Nu m-ai v`zut. Erai prea cufundat
\n farmecele amantei tale!

– Poftim? exclam` el, \ntinzându-se spre ea [i obligând-o s`-l
priveasc` \n fa]`. Repet` ce-ai spus, dac` \ndr`zne[ti!

Ochii lui erau mânio[i, iar mu[chii maxilarului vizibil \ncle[ta]i. 
Regan \l privi cu ochi mari. 
– |ncerci s` spui c` nu e adev`rat? strig` ea, luptându-se s` se

elibereze. 
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– Nu \ncerc s` spun ceva, ci spun. Dallas nu e amanta mea! declar`
el cu violen]`. Ar trebui s` te fac s` suferi pentru aceste cuvinte. 

– Cal… [opti ea, prinzându-l de mân` [i \ncercând s` se elibereze
din strânsoare, te rog…

El o eliber` brusc, ca [i cum s-ar fi ars.
– Ai dreptate, morm`i el, nemul]umit. Dac` te r`nesc, nu rezolv`m

nimic. Poate c` e vina mea…
Vocea ei era [ov`itoare, iar fa]a aproape alb`:
– Dac` m` \n[el, \mi pare r`u. Numai c`…
– Dac` te \n[eli? repet` el, cu un calm \nsp`imânt`tor dup` ce

aproape \[i pierduse controlul. Ce vrei s` fac, s`-]i jur?
– Nu, cl`tin` ea din cap, incapabil` s` gândeasc`. Dac` spui c` nu

a fost nimic \ntre voi, o s` te cred. 
Expresia lui se schimb`. 
– N-am spus c` n-a fost nimic \ntre noi, ci doar c` nu mai este

acum. 
– A[adar, spunea adev`rul, declar` ea cu am`r`ciune. 
– Cine spunea adev`rul? \ntreb` Cal. Dallas?
Ochii cenu[ii se \ngustar` mânio[i. 
– Când a vorbit cu tine?
– |n ziua \n care m-ai adus a doua oar` la Kenny, dup` ce ai plecat.

Mi-a spus c` sunte]i aman]i de doi ani, de la moartea tat`lui t`u. 
– {i tu ai crezut-o. 
– Cum a[ fi putut s` n-o cred? {tia atât de multe despre tine–

lucruri intime; lucruri pe care numai o femeie care a locuit cu un
b`rbat le [tie. 

– A locuit cu mine. Sau a locuit \n aceea[i cas`, ceea ce e cam
acela[i lucru. Dar doar atât. Am avut mereu camere diferite. Poate c`
n-ar fi trebuit s-o las s` r`mân`. Poate c` ar fi trebuit s`-i fac rost de
alt` cas`. E u[or s` prive[ti \n urm` [i s` vezi cum ar fi trebuit s` faci
lucrurile, dar nu e u[or s` le repari când \]i dai seama c` ai gre[it. 

– Vrei s` spui c` ai \ncercat s` treci peste sentimentele pentru ea
[i nu ai putut?

154 JEANNE WORLEY



– Vreau s` spun c` am ]inut-o acolo pentru un motiv care nu-mi
face cinste– [i nu e cel la care te gânde[ti. Nu, cl`tin` el din cap,
v`zând-o c` vrea s` spun` ceva, o s` ascul]i toat` povestea \nainte s`
spui ceva. Am cunoscut-o pe Dallas \n Vancouver, \n urm` cu peste trei
ani. Plecase din Anglia cu un b`rbat de care se plictisise deja [i c`uta o
nou` leg`tur`. Se pare c` eram corespunz`tor [i nu pot spune c` am
ezitat s` accept ce \mi oferea. Era destul de matur` s` [tie ce vrea [i de
ce. 

– Spunea c` ai vrut s` te c`s`tore[ti cu ea, interveni Regan, dorind
s` afle adev`rul. 

– |n nici un caz nu m-a[ fi c`s`torit cu o femeie ca ea! {tiam cel
pu]in de un alt b`rbat din via]a ei. Cred c` \naintea lui mai fuseser` o
duzin`.

– Tat`l t`u pare s` nu fi fost deranjat. 
– Tata nu [tia nici jum`tate. De[i nu cred c` ar fi schimbat ceva. 

A vrut-o pentru c` \[i imagina c` o vreau eu. 
– Era gelos pe propriul fiu?
– Era gelos pe oricine avea mai mul]i ani de tr`it ca el. Nu se putea

ab]ine. A[a era el. S` o cucereasc` pe Dallas, care credea c` este iubita
mea, a fost o victorie. A satisf`cut-o chiar [i pe ea \n scurta perioad` a
c`s`toriei, de[i nu prea cred c` ar fi durat prea mult din partea ei. 
Nu a fost niciodat` genul credincios. 

Vocea lui \[i mai pierduse din duritate, astfel \ncât Regan cutez` s`
\ntrebe:

– Dar dac` s-a schimbat? |n ultimii doi ani, pare s` fi r`mas fidel`
\ncerc`rii de a te cuceri. 

– Dac` s-a schimbat, e doar o schimbare de suprafa]`. Nu e vorba
de fidelitate. Cred c` e vorba despre speran]`. 

– Sper` c` te vei c`s`tori cu ea?
– Nu, [tie c` n-o voi face. A [tiut mereu. Ceea ce vrea, e capitulare

din partea mea, s` admit c` o mai doresc. Are nevoie s` se [tie dorit`.
Cu to]ii avem nevoile noastre…

Tân`ra oft` \ncet. 
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– Care era nevoia ta? \ndr`zni ea. 
– Voiam s` m` r`zbun, r`spunse el cu duritate. Voiam s-o v`d

epuizându-[i toate trucurile, apoi s`-i ar`t c` nu m` poate cuceri. 
Dar n-am crezut c` va rezista doi ani. Inten]ionam s`-i cer s` plece
când m` \ntorceam din excursia la Fort Lester. M-am s`turat. 
Apoi, te-am \ntâlnit pe tine [i nu mi-a mai p`sat– nu pân` când nu 
mi-am dat seama ce voiam de la tine. 

Regan era prea tulburat`, ca s`-[i dea seama ce auzea. 
– Nu \n]eleg, cl`tin` ea din cap. Ai f`cut tot ce trebuia s` faci

pentru mine când m-ai adus la Victoria, mi-ai f`cut rost de o slujb` [i
mi-ai dat un apartament. 

– Asta am \ncercat s`-mi spun [i eu, mai ales când mi-am dat seama
ce \ncepi s` sim]i pentru mine. Orice spuneai [i f`ceai p`rea menit s`
scoat` \n eviden]` pr`pastia dintre noi. |n acea dup`-amiaz` când 
m-ai provocat, voiam s` te sperii [i s`-]i dau o lec]ie. Numai c` m-ai
luat prin surprindere, refuzând s` te sperii. Nici nu [tii cât de aproape
ai fost s` prime[ti o adev`rat` lec]ie. Eram la limit` [i m` \mpingeai
dincolo. 

Regan se \ncrunt`:
– A[a c` m-ai lovit, f`cându-m` s` cred c` sunt un copil care se

poart` proste[te. 
– Era pentru binele amândurora. Aveam nevoie s` fim trezi]i la

realitate. Problema era c` te doream \n continuare, a[a c` a trebuit s` plec
repede. 

– Apoi m-ai l`sat singur` [ase s`pt`mâni. 
– Aveam nevoie de timp s`-mi dau seama ce vreau. {i tu aveai

nevoie, ca s` po]i cunoa[te al]i oameni [i al]i b`rba]i. Nu mi-am dat
\ns` seama c` vei fi atât de dornic` de companie masculin`. 

– A[a p`rea, dar am explicat deja. 
– Ai dreptate, ai explicat, d`du el din cap, privind-o lung. Voiam s`

urmez acel bilet cu o vizit`, ca s` clarific zvonurile. Am crezut c` vrei s`
te r`zbuni pe mine. Erai capabil` s`-]i faci singur` r`u, f`r` s`-]i dai
seama c` te afecteaz` mai mult decât pe mine. B`rba]ii sunt avantaja]i
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din acest punct de vedere. Ideea e c` voiam s`-]i dau ocazia s` te
explici. 

Regan plecase capul, mu[cându-[i buzele. 
– Vrei s` spui c`, dac` a[ fi venit [i ]i-a[ fi cerut o explica]ie \n

leg`tur` cu Dallas, mi-ai fi dat-o?
– Exact asta vreau s` spun. Dar pentru tine nu exist` solu]ii

simple. Tu a trebuit s` fugi \n toiul nop]ii. 
– Am fost… r`nit` [i nefericit`. 
– Bine, ai fost r`nit` [i voiai s` m` r`ne[ti. Pot s` \n]eleg, dar nu

a[a. Trei zile \n care te-am c`utat peste tot; f`r` s` [tiu unde e[ti [i
cum tr`ie[ti. Apoi, te-am g`sit \n locul acela! S` nu-mi mai faci a[a
ceva, pentru c` nu pot s` garantez ce voi face!

Tân`ra r`mase nemi[cat`.
– M` duci \napoi la Kenny?
– Dar ce credeai c` voi face cu tine? râse el. Oh, da! |]i datorez o

explica]ie, nu-i a[a?
– Nu mai conteaz`. Am spus c` te cred, interveni ea repede,

str`duindu-se s` nu plâng`. Te rog, Cal…
– O s`-]i explic, totu[i, declar` el, ignorând cererea. M-am \ntâlnit

cu Dallas dup` petrecere, desigur. Numai c` ea a venit la mine, nu
invers. Era ultima \ncercare, asul din mânec`. E destul de viclean` ca
s` nu renun]e u[or. Când am refuzat-o, a \ncercat s` m` ard` cu ]igara.
Am dat-o afar` [i i-am dat timp pân` duminic` diminea]a s` p`r`seasc`
acea cas`. 

– Apoi ai ie[it [i ai aruncat ]igara, iar eu am g`sit-o, \nc` murdar`
de ruj, d`du tân`ra din cap. Oh, Cal, \mi pare r`u!

– {i mie \mi pare r`u. Aveam nevoie de aer curat, de aceea am
ie[it. Dac` mi-a[ fi dat seama c` \ncrez`toarea mea viitoare so]ie e prin
apropiere, a[ fi avut mai mult` grij` cu acea ]igar`. Oricum, de unde
s` [tiu ce interpretare po]i da unui asemenea act?

– Nu te cunosc foarte bine, spuse ea. Dragostea ar trebui s` aduc`
\ncredere, dar nu poate decât \n cazul \n care oamenii se cunosc mai
\ntâi. 
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– Dragoste? zâmbi el ironic. Nu cuno[ti sensul acestui cuvânt. 
Nu confunda ceea ce am reu[it s` te fac s` sim]i fa]` de mine cu
dragostea. Vrei s` te iubesc– sau, mai precis, vrei s` fac dragoste cu
tine. Vrei senza]ia atingerii [i a s`rut`rilor, vrei puterea de a m`
aprinde. E ceva nou, ce nu ai mai experimentat, dar nu e dragoste, ci
dorin]`!

Regan ridic` privirea, cu ochii plini de mânie. 
– Venind de la tine, e aproape amuzant! Foarte bine, am gre[it \n

ceea ce te prive[te pe tine [i pe Dallas. Dac` te face s` te sim]i mai
bine, mi-a fost foarte greu. Dar nu \ncerca s` m` faci s` cred c` te-am
r`nit! Nu e vorba decât de mândria ta! Eram posesiunea ta: copila
naiv` cu care po]i face orice. Ei bine, Cal, nu mai e cazul! Am f`cut
acel pas \nainte despre care vorbeai. {i, ca de la adult la adult, trebuie
s`-]i spun: nu m` voi c`s`tori cu un b`rbat care crede despre mine ce
crezi tu! Nici m`car…

Se opri brusc, dându-[i seama ce enormit`]i spunea [i v`zând
expresia de pe figura lui. 

– Nu! exclam` ea, aruncându-se \n bra]ele lui. Cal, te iubesc! 
Nu-mi pas` ce sim]i pentru mine, dar eu te iubesc!

Pentru o secund`, el r`mase nemi[cat, apoi bra]ele lui puternice o
cuprinser` [i o traser` spre el, acoperind-o cu s`rut`ri. Se ag`]` de el
cu disperare, f`r` s` fie con[tient` de obrajii uzi, decât \n clipa \n care
Cal f`cu o pauz` [i scoase o batist`. 

– Arma cea mai puternic` a femeii, zâmbi el, [tergându-i lacrimile.
Prea pu]ini b`rba]i pot rezista lacrimilor. 

– Sunt sincere, declar` ea privindu-l cu aten]ie, con[tient` c` nu-l
convinsese \n \ntregime. Cal, crede-m`, [tiu ce spun. Te iubesc \n
orice fel posibil. Ce trebuie s` spun sau cum s`-]i dovedesc?

– Nu trebuie decât s` fii luni \n biseric`, spuse el, mângâindu-i
obrajii. E \n regul`, ochi verzi, am [tiut mereu c` nu po]i s` sim]i
pentru mine ceea ce simt eu pentru tine. Poate c` mai am [i eu de
\nv`]at. O s-o facem \mpreun`. 
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– Nu va schimba nimic, cl`tin` ea din cap. Nu vei accepta niciodat`
c` sunt la fel de capabil` ca orice femeie s` te iubesc din toat` inima.
Ai spus c` sunt senzual`. Da, sunt, dar numai cu tine [i pentru tine,
pentru c` ai nevoie de asta, iar eu vreau s` fiu orice vrei tu. Dar ce rost
are s-o spun? Orice a[ spune, tu gânde[ti acela[i lucru. Poate c`, dup`
na[terea primului copil, o s`-mi dai voie s` cresc pu]in…

– Regan, [opti el, privind-o de parc` ar fi v`zut-o pentru prima
oar` \n via]`, cu ochii plini de emo]ie, te cred! Chiar te cred!

Tân`ra \l strânse \n bra]e, f`r` nici o team` pentru viitor. Cal o va
\nv`]a tot ce trebuie s` [tie. |ncetul cu \ncetul, va \nv`]a s`-l fac`
fericit, \ndep`rtând nesiguran]a din inima lui. Dar avea o via]`
\ntreag` s-o fac`. 

Sfâr[it
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