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Capitolul 1

Când Livvy ie[i din biroul anchetatorului, se ]inu de balustrad`

pe moment, pentru a se calma [i a-[i p`stra echilibrul. 

Dup` atmosfera \ntunecat` din sala de [edin]e unde i se p`ruse

c` z`bovise o eternitate, soarele ap`rut brusc pe cer \i afect` pe

moment vederea, orbind-o. |nchise repede ochii pentru a se

proteja atât de soare, cât [i de lumea ostil` [i terifiant` din jurul

ei.

|[i sim]i mâinile ude de transpira]ie, avea frisoane. Apoi, când

auzi glasuri, deschise ochii.

Cineva se aplecase spre ea [i \[i feri repede fa]a de bli]ul unui

aparat de fotografiat, apoi mai f`cu o pauz` pentru a-[i reveni,

tr`gând aer \n piept, \nainte de a-[i croi drum printre cei aduna]i

acolo  ca s-o vad` pe ea, presupusa autoare a  crimei.

– Ea a f`cut-o? auzi un glas. Ea l-a ucis pe Clive Berenger?

giannijolys



– Olivia Berenger, e[ti vinovat`?
Olivia \ncerc` s` se controleze; nu fusese acuzat`,

deocamdat`. 
Verdictul judec`torului fusese: crim` cu autor necunoscut.
F`cu un pas \n fa]`, paralizat` de panic`.
– Vino, Livvy, s` p`r`sim acest loc.
|ntorcându-se, \l v`zu pe Simon care o prinse de bra], pentru

a o putea salva din acel loc. Olivia f`cu efortul de a cobor\
treptele, mi[cându-se ca \n vis printre cei aduna]i acolo. Ar fi vrut
s` le strige acelor chipuri \ntoarse spre ea:

"De ce m` privi]i astfel? Simon a fost fratele so]ului meu.
Trebuie s` v` demonstrez c` familia so]ului meu m` consider`
nevinovat`? Pentru c` sunt nevinovat`!"

Se \ntoarse spre Simon, c`ruia reu[i s`-i zâmbeasc`. Observ`,
pentru a câta oar`, asem`narea izbitoare dintre cei doi fra]i.

Cu cinci nop]i \n urm`, Clive, so]ul ei, fusese \mpu[cat, iar
ace[ti oameni a[teptaser` câteva ore aici, \n aceast` zi torid`, ca s`
aud` verdictul judec`torului.

Genunchii Oliviei \ncetar` s` tremure, dar \[i dori s` scape mai
repede din acest loc. Mirosuri puternice, p`trunz`toare, se
ridicau din saco[ele lor: miros de pe[te, de portocale, dar [i de
trandafiri dintr-un buchet mare, aflat \n bra]ele unei femei. Olivia
auzi frânturi de conversa]ie care se refereau la ea [i la presupusa
ei vin`.

6 ANNE MAYBURY



Apoi auzi foarte aproape o voce de femeie  care striga:
– Privi]i! Acolo, \n Market Cross! Vede]i? Este Rorke Hanlan.
Livvy se opri instantaneu [i nu putu s` nu \ntoarc` imediat

capul. Auzi exclama]iile unor persoane aflate \n spatele ei.
Rorke Hanlan este aici, \[i spuse. Trebuie s`-l g`sesc! Rorke,

sunt eu, Livvy!
{i atunci, \l z`ri. |l strig` [i \mpinse mul]imea ca s`-[i fac` loc

spre el.
Rorke era mai \nalt cu un cap decât toat` lumea aflat` acolo;

p`rea un uria[ cu p`rul ro[iatic [i ochi alba[tri, p`trunz`tori, care
\i \ntâlnir` pe ai ei de la distan]`.

Lumea se opri \n loc pentru Livvy. Uit` de moartea lui Clive,
de Simon care era cu ea, de proces, de verdict; Rorke venise din
nou acas` [i toat` dragostea ei o f`cu s` izbucneasc`:

– Rorke!
Da, se duse spre el, dar el se \ntoarse cu spatele, f`cându-[i loc

prin mul]ime.
– S` plec`m mai repede de aici, \l auzi pe Simon. To]i se uit`

la el!
F`r` a-[i lua privirea de la Rorke, ea se scutur` violent.
– M-a v`zut! M-a v`zut, Simon! S-a uitat direct la mine, apoi a

plecat!
– Nu te mai gândi la el. Nu mai conteaz` acum. Vocea lui

Simon, blând` de obicei, c`p`tase accente dramatice. O prinse
strâns de bra] [i o trase spre ma[in`.

– Adrienne ne va duce acas`, \i spuse.
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Portiera ma[inii era deschis`, pentru ca s` scape cât mai

repede de mul]imea aflat` acolo. Adrienne Charles \ntorsese

capul. Un zâmbet \i juca \n col]ul gurii. Livvy reu[i s`-i \ntoarc`

zâmbetul [i urc` \n ma[in`. Simon se a[ez` lâng` ea [i portiera se

\nchise. Dup` o clip`, ma[ina p`r`sea Lingchester Square.

Adrienne \i spuse:

– Ce bine \mi pare s` te v`d, Livvy! 

– Numai dac` ar fi a[a!

N-o auzise nimeni. Simon \ncepu s`-[i caute tabachera [i i-o

\ntinse.

Livvy lu` o ]igar` cu mâinile \nc` tremurând, gândindu-se:

"Fumeaz` la fel ca fratele s`u, Clive. Clive avusese un chip ceva

mai delicat decât fratele s`u. Amândoi fra]ii aveau ochi alba[tri–

cenu[ii, dar Clive fusese mai dur [i mai insensibil; gura cu buze

mai pline [i mai senzuale ca ale lui Simon".

– Revino, Livvy! spuse Simon [i abia atunci realiz` c` \n ma[in`

trebuie s` se fi l`sat o t`cere lung`, nefireasc` [i ap`s`toare. 

Totul va fi bine, ad`ug` el. A fost singurul verdict pe care-l puteau

da.

Livvy nu d`du semne c` l-ar fi auzit. Privea tot \nainte.

Deodat`, \l \ntreb`:

– Crezi c` nu m-a v`zut? Poate c` m-am schimbat prea mult...

-Dac` te referi la Rorke, te-a v`zut foarte bine, dar când a

observat c` vrei s`-i vorbe[ti, a disp`rut imediat!

Livvy stinse ]igara pe jum`tate fumat` \n scrumier`.
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– Poate a ajuns din \ntâmplare acolo [i nu [tia ce se \ntâmpl`.
A fost departe de aceste locuri o bucat` bun` de timp. Poate nici
n-a urm`rit ziarele \n timpul acesta.

– S` fii sigur` c-a ajuns aici din acela[i motiv pentru care a
venit toat` lumea. Rorke [tie perfect de bine ce se \ntâmpl` \n
ora[, Livvy, a venit din curiozitate, ca to]i ceilal]i. Acum, uit`-l.
Mergi acas`, Adrienne are dreptate. S-a terminat totul pentru tine!

Livvy schi]` un zâmbet, dar nu reu[i decât o grimas`. Cu toate
vorbele sale de \mb`rb`tare, cu vocea plin` de siguran]`, Simon
nu reu[ise s`-[i p`streze nici el st`pânirea de sine. |n ciuda
verdictului [i a \ncrederii pe care o avea familia fa]` de ea, r`ul nu
trecuse. Fusese ucis un om, so]ul ei, iar uciga[ul era \nc` liber.

Ma[ina lu` curba, apoi \ntoarse spre drumul care ducea spre
casa ei din Ardern.

– Trebuie s` te obi[nuie[ti, Livvy, \l auzi pe Simon, care
reac]iona de parc` ar fi [tiut ce era \n mintea ei. Ce putea s` fac`
Rorke? S` pretind` c` nu te-a v`zut!

Livvy, care nu era o femeie obtuz`, ci doar afectat` de cele
\ntâmplate, \l privi lung. Apoi se trezi c` repet` vorbele lui Simon,
de parc` i-ar fi fost spuse \ntr-o limb` str`in`, ne\n]eleas` de ea.

– De ce ar fi trebuit Rorke s` pretind` c` nu m-a v`zut?
Apoi, \n]elese. Se cufund` din nou \n t`cere, \ncercând s` fac`

fa]` situa]iei. Desigur, ochii mul]imii erau a]inti]i [i asupra lui, \n
egal` m`sur`... doar erau doi oameni care se iubiser` cândva!
Pentru ei to]i, Rorke era cineva, [i satul Ardern, unde se n`scuse,
se mândrea teribil cu faptul c` el plecase la Londra [i devenise un
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foarte cunoscut reporter al celui mai mare cotidian londonez. 
|i urm`riser` evolu]ia [i [tiau chiar \nainte ca ea s` revin` \n sat ca
so]ia lui Clive, c` rupsese logodna cu Rorke.

Mai [tiau cu to]ii c` nu avusese o c`snicie fericit` [i de[i nu era
localnic`, o \n]elegeau. Fiecare dintre ei fusese mai mult sau mai
pu]in afectat de temperamentul necontrolat al lui Clive, de
micimea lui sufleteasc`. Clive de]inea mai multe pozi]ii cheie \n
sat [i \ntrucât via]a fiec`rui locuitor depindea oarecum de familia
Berenger, \i acordau respect. Dar acum, când Clive fusese ucis,
uitaser` câte le f`cuse. Era omul cu foarte mul]i du[mani, dar
s`tenii nu ezitau s` se \ntrebe:

– Chiar s` fi fost doamna Berenger cea care l-a ucis?
Iar acum, când o v`zuser`, \ncepeau s`-[i aminteasc` aventura

ei cu Rorke. Li se p`rea ciudat ca el s` vin` din str`in`tate unde se
afla, tocmai acum, când doamna Berenger r`m`sese v`duv`. Ar fi
putut s` mai a[tepte pu]in! Dar a[a era Rorke Hanlan, nu-i p`sa
de gura lumii!

Livvy se trezi spunând:
– |ntoarcerea lui Rorke este un alt motiv de suspiciune, nu?
– Nu, nu este, s`ri Adrienne. De ce ar fi?
– Parc` ]i-am spus c` s-a terminat totul, Livvy! interveni [i

Simon.
– V` \n[ela]i! ripost` ea. Cred c` partea cea mai rea abia

\ncepe.
– Nu dramatiza, Livvy! o potoli Simon, apoi schimb` discu]ia,

\ntorcându-se spre Adrienne. 
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Nu trebuia s`-l lu`m cu noi pe Bill Cray?
– Nu, a venit cu ma[ina lui.
Bill Cray,  patronul hanului Leb`da, unde se refugiase ea dup`

cearta teribil` cu Clive; hanul unde  a fost g`sit` de poli]ia venit`
la câteva ore ca s-o informeze c` so]ul ei fusese ucis... Bill Cray, a
c`rui m`rturie o salvase probabil de condamnare...
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Capitolul 2

Totul \i reveni foarte puternic \n minte: anchetele poli]iei,

depozi]iile martorilor, ale medicului. Clive Berenger fusese ucis

cu propriul s`u pistol [i nu existau arsuri \n jurul r`nii [i nici

pulbere ca s` se poat` determina dac` s-a tras de la mic` distan]`;

poate omul se sinucisese.

Se afla o persoan` \n mul]ime, doamna Starr, menajera, care

fusese foarte mul]i ani \n serviciul lui Clive.

Când se c`s`torise cu Livvy, doamna Starr r`m`sese s` lucreze

\n casa lor, organizând mese, \ngrijind de cas`, tratând-o \ns` cu

deferen]` pe Livvy. Nu-i adresase niciodat` un cuvânt bun, nu

dovedise niciodat` sentimente omene[ti fa]` de ea. Nu sunt o

fiin]` uman`, probabil, \[i spusese Livvy.

Fiind audiat` ca martor, doamna Starr relatase c` \n noaptea

cu pricina, fusese plecat` \n vizit` la ni[te prieteni, \n Lingchester.



La \ntoarcere, se gr`bise pe autostrad` pentru c` \ncepuse
furtuna. Pe când se apropia, i s-a p`rut c` aude o \mpu[c`tur`, dar
apoi [i-a spus singur` c` nu \mpu[c` nimeni iepuri pe furtun`.

A intrat \n cas` [i a auzit o bufnitur`, apoi s-a n`pustit \n salon,
\ntrebând:

– Este cineva?
Dar \nc`perea era \n \ntuneric.
|n acel moment, doamna Starr d`duse primele semne de

emo]ie: vocea \ncepuse s`-i tremure [i \nchisese ochii.
– Continua]i, i se ceruse.
– Am crezut c`  m-am \n[elat, c` mi s-a p`rut c` aud ceva

c`zând. Apoi, fulgerul a luminat \nc`perea ca ziua [i am v`zut c`
draperiile fuseser` date la o parte. Cineva p`trunsese pe geam. 
O femeie cu o e[arf` galben -deschis [i un inel cu o piatr` mare,
verde; am v`zut culorile pentru c` fulgerul a fost foarte puternic.

Judec`torul p`ru s` se gândeasc`, apoi zise:
– Continua]i, doamn` Starr. A]i v`zut pe cineva la fereastr`?
– S-a f`cut din nou \ntuneric [i am aprins lumina. 

Domnul Clive z`cea lâng` biroul s`u. C`zuse de pe scaun [i era..
era.. mort.

– Ce -a]i f`cut?
– M-am repezit la fereastr` [i am strigat: doamn` Berenger...

dar nu era nimeni... fulgerul lumina intermitent [i am v`zut c`
gr`dina era goal`.

– V-a]i \ndoit atunci c` pe doamna Berenger a]i v`zut-o la
fereastr`?
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– Nu, murmur` menajera.
Doamna Starr ar fi putut s` mint`, desigur. Dar Livvy era

convins` c`, indiferent ce ar fi sim]it fa]` de aceast` tân`r` care
venise \n cas` ca so]ia lui Clive, doamna Starr nu era capabil` s`
mint`. Dar cine, \n afar` de Livvy, mai avea e[arf` galben` [i inel
cu piatr` verde? |[i pusese aceast` \ntrebare de multe ori \n
ultimele zile, dar nu g`sise r`spuns.

Urm`torul martor fusese Bill Cray, de la motelul Leb`da.
Sub jur`mânt, el declarase c` la ora zece, \n seara aceea, când

furtuna f`cuse ravagii \n localitate [i prin \mprejurimi, el urcase s`
vad` la etajul doi o fereastr` care se sl`bise [i la etajul unu o
\ntâlnise pe doamna Berenger, \mbr`cat` \ntr-un capot albastru,
cu prosopul pe mân`; se ducea spre baie.

Livvy nu-[i mai amintea la ce or` f`cuse baie \n seara aceea.
Judec`torul \ntrebase dac` alt` femeie aflat` \n momentul acela \n
hotel purtase capot albastru. Cray nu [tia.

Livvy era sigur` c` poli]ia nu-l va l`sa pe Cray cu una cu dou`.
{tia sigur c` omul f`cuse o gre[eal` dând aceast` declara]ie,
pentru c`, de fapt, el n-o v`zuse. Dac` ar fi v`zut-o, l-ar fi v`zut [i
ea. De fapt, ea nu avea alibi pentru momentul \n care fusese
\mpu[cat Clive. Se \nchisese \n camera de la han, con[tient` c`
mariajul ei era un e[ec. St`tuse astfel mult timp pe marginea
patului, ascultând ploaia, tunetele. |[i mai amintea c` st`tuse mult
timp a[a destr`mând marginea cordonului de la capot, pân` o
f`cuse franjuri. Oare Bill Cray avea impresia c-o v`zuse? Dar o
cuno[tea prea bine ca s` se fi putut \n[ela. 
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Oare avea [i el, ca majoritatea s`tenilor, pic` pe Clive [i se
r`zbuna acum?

Livvy sim]i nevoia s` fumeze o ]igar`.
– Fumeaz` lini[tit`, Livvy, o s` te calmeze.
Fumând, privi pe fereastr` [i v`zu clubul Lingchester cu

frumoasa lui gr`din`, unde jucase tenis când venise prima oar` la
Ardern. Ce mult timp trecuse de atunci!

Cunoscuse al]i tineri, jucase tenis cu ei.
Ma[ina ie[ise din ora[ [i se \ndrepta spre casa ei aflat` pe

coast`, cu stâncile care coborau abrupt spre mare.
Dar \n loc s` o ia la dreapta, merser` \nainte, ocolind lacul.
Livvy privi uimit` \n jur.
– Unde mergem?
– La Maggie, s` lu`m masa [i s` mai st`m de vorb`.
Livvy \l privi uimit` pe Simon:
– Despre ce s` vorbim?
– Despre viitor, de exemplu.
– Dac` am vreunul!
– Livvy, nu mai vorbi a[a! E[ti nevinovat`. N-ai fost

condamnat`.
– Dar bârfa local` m` vede astfel.
– Astea sunt prostii, interveni Adrienne.
– Oricum, Maggie abia a[teapt` s` afle ce s-a \ntâmplat.
Livvy presupuse c` orice membru al unei familii \n care fusese

ucis cineva, vrea s` [tie cum decursese ancheta. Dar cu Maggie nu
era a[a de simplu... niciodat` nu [tiai ce gânde[te... 
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Livvy considera c` sub acel chip armonios se ascundea ceva ce nu
putea fi deslu[it, o parte secret` a lui Maggie Berenger...

– O, nu! exclam` Adrienne, oprind ma[ina brusc. O ciread`
tocmai traversa drumul. Fratele lui Maggie, Keith, v`zuse ma[ina
[i-i a[tepta, dar nu f`cu nici o mi[care de a le ie[i \nainte. De când,
cu patru luni \n urm`, Keith fusese aruncat din [a de calul pe care
i-l \mprumutase Livvy, el nu mai scosese o vorb`.

Calul Halcyon era un exemplar ie[it din comun. |i fusese
d`ruit Livvyei de so]ul ei, Clive, [i numai ea reu[ea s`-l controleze
perfect. Keith era novice [i ea n-ar fi trebuit s` cedeze la protestele
lui pline de indignare [i la cererea de a-l c`l`ri singur.

– Pentru numele lui Dumnezeu, spusese Clive, nu-l mai
cocolo[i pe Keith; este momentul s` \nve]e s` se comporte ca un
b`rbat adev`rat!

A[a c`, nu avusese \ncotro [i cedase.
La zece minute dup` ce Keith urcase pe Halcyon, acesta se

cabrase [i-l aruncase din [a. Nu v`zuse nimeni accidentul, iar
Keith nu apucase s` spun` cum s-a \ntâmplat, pentru c` acea
c`z`tur` \i provocase paralizia.

Doctorii, diagnosticând [ocul care-l paralizase pe Keith, erau
rezerva]i \n privin]a lui. Deocamdat`, paralizia nu cedase la
tratament, a[a c` nu mai \ndr`zniser` s` se hazardeze cu alte
informa]ii \ncurajatoare. Poate va dura [ase luni... un an... zece ani...

|ntre timp, b`iatul, cu chipul \ntunecat, st`tea nemi[cat \n
scaunul s`u cu rotile. Era imposibil de spus ce gândea, sau dac`
mai gândea.
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Livvy se \ntreba de fiecare dat` dac` [i creierul \i era paralizat,
sau func]iona bine, auzea [i \nregistra ce se petrecea \n jur, f`r` a
putea s` aib` reac]ii fizice.

Clive nu avusese niciodat` timp pentru verii s`i. Pe Keith \l
considera prea moale, iar  pe Maggie prea puternic`. Lui nu-i
pl`ceau aceste femei; de fapt, nu-i pl`ceau femeile deloc. 
Asta f`cea ca faptul c` doamna Starr v`zuse o femeie la fereastr`
\n clipa mor]ii lui, s` par` [i mai ciudat.

Eu nu pot mânui o pu[c`, se gândi Livvy. Dar asta nu era un
argument. Mai fuseser` [i al]ii care ]inuser` un pistol prima oar`
\n mân`, doar când uciseser`.

Un gând, de fapt o speran]`, \ncol]i \n mintea Livvyei. 
Sim]ise c` poli]ia nu era prea convins` c` o femeie \l ucisese pe
Clive. Poate fusese ucis de un b`rbat \nso]it de o femeie.

Probabil, Maggie auzise ma[ina apropiindu-se, pentru c`-i
a[tepta deja la u[`, \mbr`cat` \n rochia ei albastr`, cu guler alb de
organza. Nu era \nalt`, ci mai degrab` solid`. P`rul \i era
castaniu– deschis, u[or ondulat, avea mult calm,  r`bdarea de a
a[tepta, de a urm`ri...

Poate nu se a[tepta s` m` vad` [i pe mine, se gândi Livvy.
Poate a a[teptat s` fiu acuzat` de crim`. Din nou sim]i acea durere
puternic` de cap, tremurul mâinilor [i picioarelor, teama c` \n
fiecare clip` se putea \ntâmpla ceva.

Simon, Adrienne, Keith, dac` ar fi putut gândi un pic, ar fi fost
afecta]i dac` ea ar fi fost condamnat`. Dar Maggie? Sub calmul ei
aparent, n-o mai ura oare pentru ceea ce i se \ntâmplase lui Keith?
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– Pofti]i, v` rog, le spuse Maggie, masa este gata. 
Ridic` privirea spre locul unde se afla Keith, cu mâinile pe
genunchi. O s`-l las acolo la soare, este mai bine a[a.

Mai bine, se gândi [i Livvy, dar asta \n caz c` \n]elegea ce se
\ntâmpla \n jurul lui. Doctorii o sf`tuiser`  s` nu-l bruscheze, s`-l
trateze cu mult calm, ca s` nu st`vileasc` progresele pe care le
f`cea.

Oare Keith era con[tient c` v`rul s`u fusese ucis?
Livvy ridic` mâna [i-i f`cu semne.
Maggie interveni cu vocea ei autoritar` [i ascu]it`:
– Las`-l, Livvy, nu vreau s` simt` c` s-a \ntâmplat ceva [i c` de

asta a]i venit aici la aceast` or`.
Masa era a[ezat` pe o paji[te, \n fa]a salonului. Trandafirii

r`spândeau un parfum minunat; s`lciile cu ramurile verzi se
apleca spre lacul pe care dou` lebede pluteau agale. Lacul era
proprietate na]ional`, de aceea \notul [i mersul cu barca erau
interzise. Era o oaz` \ntre casele din zon`.

– Ei bine, ce s-a \ntâmplat? nu mai r`bd` Maggie.
– Crim` cu autor necunoscut.
– Oh! exclam` Maggie privind-o pe Livvy.
– A fost singurul verdict pe care l-au putut da, o l`muri Simon.
– A durat atât de mult, c` eram deja \ngrijorat`.
– Au fost audia]i to]i martorii.
– Asta \nseamn` c` nu to]i au fost \n consens! se \ncrunt`

Maggie. Nu cumva a fost sinucidere?
– Noi [tim prea bine c` el nu putea avea astfel de tendin]e!
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– {i atunci, de ce a durat atât?
Livvy interveni:
– Maggie, m-a[ putea sp`la?
– Sigur c` da.
Sim]ea nevoia s`-[i spele mâinile care-i ardeau, s`-[i r`coreasc`

fa]a cu ap`, [i mai ales s`-i spun` lui Maggie ceea ce ea nu voia s`
aud`!

Urc` \n baia verde de la etaj, \ncuie u[a, [i se sim]i mai liber`.
Nu f`cu nici o mi[care \n primele clipe, apoi dup` ce se relax`,

\[i scoase p`l`rioara neagr` pe care o purta, iar p`rul castaniu i se
r`sfir` pe umeri. |l piept`n`, spunându-[i c` la tenul ei livid, nu
merita s` foloseasc` nici un pic de ruj, oricât de pal. 

De jos, se auzea murmurul vocilor care-i d`deau un raport
am`nun]it lui Maggie. Desigur, peste tot p`rerile oamenilor erau
\mp`r]ite; unii o considerau nevinovat`, al]ii nu.

Spera doar ca acei prieteni de la Londra care-i scriseser`
oferindu-[i ajutorul, vor \n]elege de ce nu apucase s` le r`spund`.

|ncepu s`-[i spele fa]a cu ap` rece, amintindu-[i ce mult \i
pl`cuse satul Ardern, de cum \l v`zuse. |[i spusese atunci c` va fi
fericit` aici. Ciudat, cum via]a reu[ise s`-i dovedeasc` exact
contrariul!

Cu optsprezece luni \n urm`, p`r`sise Londra, urând ora[ul
pentru c`-i amintea de Rorke, decis` s` [i-l scoat` din minte,
hot`rât` s` \ntemeieze o via]` bun` [i lini[tit` pentru ea [i Clive.

Apoi, ca so]ia lui Clive, tr`ise o perioad` amar`, care o
schimbase mult,  f`când-o s` treac` for]at de la adolescen]` la
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maturitate, [i f`r` s` [tie când, am`r`ciunea \mpotriva lui Rorke se
transformase \n \n]elegere. Dar acum era prea târziu, \l pierduse
definitiv.

|mp`turi prosopul ; se mai privi odat` \n oglind` [i r`mase o
clip` \ncercând s`-[i adune gândurile.

Poate acum, când ancheta era finalizat`, se va sim]i mai bine,
mai relaxat`. Dar [tia c` s`ge]ile aruncate de bârfele din sat vor
continua s-o afecteze pân` va fi aflat uciga[ul.

De ce venise Rorke oare? Ce magnet \l atr`sese tocmai din
Orientul Mijlociu, unde aflase c` o fost` dragoste era chestionat`
pentru moartea so]ului ei? Cine [tia de ce se afl` Rorke aici, cine
[tia ceva despre el, \n afar` de faptul c` nu voia s` discute cu ea?

Se \ntoarse, ie[i din baie [i \ncepu s` coboare scara.
|i g`si pe ceilal]i  \n dreptul ferestrei deschise. Maggie adusese

farfurii cu [unc` [i salat`, nuci [i cire[e; masa p`rea bogat
colorat`.

Adrienne \i zâmbi. Se afla pe o sofa din fa]a ferestrei, r`sfoind
o revist`.

Livvy se gândi, nu pentru prima oar`, c` avea ni[te ochi
superbi, cenu[ii, cu iriza]ii g`lbui, cu o str`lucire interioar`
neobi[nuit`.

Avea \n poal` un num`r al revistei Mireasa. Desigur, \i
apar]inea lui Maggie, al c`rei nume nu fusese niciodat` legat de al
vreunui b`rbat de foarte mul]i ani... de când existase Rorke...

Gândurile ei \ncetar`, fiind atras` \n conversa]ie. Fiecare
\ncerca s` se comporte normal. Adrienne era cea mai t`cut` dar,
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de fapt, ea nu f`cea parte din familie. Cu ani \n urm`, tr`ise \n
Ardern cu p`rin]ii  ei, apoi plecase la Paris la studii. De curând,
revenise \n sat, iar Clive o angajase ca designer la fabrica sa.

Livvy nu putu s` nu se gândeasc`: Adrienne este o femeie
frumoas`. De ce nu s-a c`s`torit? Cu acei ochi foarte speciali,
zâmbetul care-i punea \n eviden]` gura cu buzele pline, nu putea
s` nu atrag` aten]ia b`rba]ilor.

Simon \i \ntinse farfuria cu mâncare, dar ea o refuz` sub
pretext c` nu-i era foame.

– Livvy, trebuie s` m`nânci ceva, insist` el. Maggie ne-a f`cut
o salat` grozav`.

– Bine, Simon, mul]umesc. Las-o aici, poate mai târziu...
– De ce nu vrei s` gu[ti pu]in? insist` Simon.
– Simon, interveni Maggie, las-o \n pace, ea [tie mai bine dac`

vrea sau nu s` m`nânce.
Simon l`s` ochii \n jos, iar Adrienne spuse de parc` [i-ar fi

continuat ni[te gânduri abia \ncepute:
– Am v`zut-o azi pe miss Colby [i mi-a transmis un mesaj

pentru tine, Livvy: te a[teapt` la casa copilului, cu speran]a c` te
vei \ntoarce curând.

– Sigur c` te a[teapt`, Livvy! interveni Simon din nou. 
Cine [i-ar mai sacrifica atâta timp ca tine, ca voluntar? Copiii de
acolo abia a[teapt` s` te \ntorci la ei!

– Dar dup` articolele care au ap`rut,  pe baza spuselor
doamnei Starr...

– Nu te am`r\ degeaba, Livvy! s`ri Maggie. 
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{i ziari[tii trebuie s` tr`iasc` din ceva!
Simon o privi lung pe Livvy.
– Cred c` Rorke Hanlan...
– Rorke? Ce vrei s` spui? Ce leg`tur` are el cu toate astea? s`ri

Maggie pe un ton ascu]it, ro[ind.
– A, nu ]i-am spus? Era acolo, \n Market Square. {tia c` Livvy...
– Gata! \l opri Maggie. Rorke n-a fost niciodat` \nnebunit dup`

[tiri de senza]ie. Dac` a[ fi \n locul t`u, a[ lua leg`tura imediat cu
doamna Colby. Am auzit c` au mai primit patru orfani.

Livvy se gândea c` acea cas` de copii \i d`duse un scop \n via]`,
tocmai atunci când \i sim]ea lipsa. Acolo cunoscuse \mpreun` cu
acei s`rmani copii, momente de adev`rat` fericire. Preg`tirea ei
de fizioterapeut \i fusese de folos. Nu era de mirare c` aveau
nevoie de ea acolo. Dar era imposibil s` se \ntoarc` la casa
copilului, pentru c` voia s` p`r`seasc` satul; nu apucase s`
informeze familia de inten]iile sale.
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Capitolul 3

Brusc, Adrienne se aplec` spre ea.

– Ce-ai zice s` vii s` stai cu mine o vreme, Livvy? Mie mi-ar face

o mare pl`cere. Am o camer` liber`; nu este prea spa]ioas`, dar

eu lipsesc \ntreaga zi de acas` [i ai toat` casa la dispozi]ie.

– Ar fi o idee grozav`, numai c` inten]ionez s` m` \ntorc la

Londra.

Maggie o admonest` imediat.

– Ar fi o prostie s` faci asta, Livvy, lumea ar crede c` vrei s` fugi

de aici. R`mâi, [i nu vei avea de ce s` te temi.

Livvy avu senza]ia c` unul dintre cei prezen]i era cel pu]in

[ocat; dar nu [tia care din ei.

– Nu mai pot tr`i \n casa aceea.

– De ce nu? \ntreb` Simon, de parc` era mirat de ceea ce

auzea. Doamna Starr nu va mai fi acolo. {tii c` [i-a luat alt` slujb`.



Larne este o cas` frumoas`, Livvy. F`-o din nou un c`min fericit.
Dumnezeu [tie c` n-a fost a[a pe vremea lui Clive.

– Simon! exclam` Maggie. Cum po]i face o astfel de afirma]ie
acum când el nu mai este printre noi? }i-ai putea p`stra
sentimentele pentru tine.

– Da, este adev`rat, Clive a murit, dar s` nu ne l`sam purta]i
de sentimentalisme. Avea o mul]ime de defecte. Crezi c` nu [tiu?
Cât timp a trebuit s` pierd de fiecare dat` ca s`-i potolesc pe cei
nedrept`]i]i de el?

– Nu ]i-ai ales bine momentul ca s` ne spui c`-l urai.
– Nu l-am urât, ci l-am cunoscut a[a cum era \n realitate. La fel

[i voi, dac` vre]i s` fi]i cinstite.
– Ce \nseamn` asta? r`cni Maggie.
– Crezi c` n-am auzit de cearta dintre tine [i Clive de acum o

s`pt`mân`? El mi-a povestit; te-a asem`nat unei tigroaice. Nu prea
l-ai iubit nici tu pe Clive, nu-i a[a, Maggie?

– Oamenii mai au [i discu]ii. Asta n-a \nsemnat c` l-am urât.
– Pe naiba, Maggie!
Livvy nu mai putea suporta. Se ridic` [i spuse:
– Adrienne, \]i mul]umesc pentru invita]ie. Ai fost foarte bun`

cu mine, dar este mai bine s` m` duc s` tr`iesc printre oamenii
care nu [tiu prea multe despre mine.

Adrienne o implor`:
– Vino m`car câteva zile, pân` vei putea s` te pui din nou pe

picioare. Dac` n-o s`-]i plac` la mine, po]i face ce dore[ti. Dar nu
lua hot`râri \n privin]a plec`rii, nu \nc`.
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– Nu po]i pleca acum, Livvy, nu s-a dat un verdict definitiv,
interveni Maggie.

– Vrei s` spui ca dac` \ncerc s` plec \n alt` parte voi fi c`utat`
de poli]ie?

– Uit` de poli]ie! s`ri Simon. Tu e[ti cea mai important`
persoan` \n momentul acesta, Livvy.

Maggie se ridic`.
– Dac` a]i terminat de mâncat, v` rog s` v` duce]i \n gr`din`,

s` be]i cafeaua acolo.
Simon o a[tept` pe Livvy, dar ea \i f`cu semn s-o lase singur`.
R`mase lâng` fereastr` urm`rind-o pe Adrienne a[ezat` pe o

banc` aproape de gr`din`. Rochia ei verde umplea de invidie
pân` [i petalele margaretelor. Simon se a[ez` lâng` ea. Adrienne
ridic` privirea [i-i zâmbi.

– Ai [tiut de \ntoarcerea lui Rorke?
– Da, am auzit c-a revenit.
– St` \n sat?
– Nu [tiu, r`spunse Maggie.
– {tii pentru ce s-a \ntors?
Maggie ridic` privirea spre ea.
– De ce ar trebui s` [tiu? Poate c` s-a s`turat de Afganistan [i a

f`cut un ocol pe aici.
– Poate s-ar fi dus la Londra, dar aici...?
– Uneori, b`rba]ii devin sentimentali [i simt nevoia s` se

\ntoarc` \n ora[ul natal. Ce este r`u \n asta?
– Vorbe[ti de sentimente? La Rorke? |l cuno[ti bine, Maggie?
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– Da, zise femeia. |l cunosc de foarte mult timp.
Livvy se \ntreb` cum putea s`-l cunoasc` alt` femeie mai bine

pe Rorke decât ea.
|[i aminti apoi  despre spusele cuiva, c` Maggie fusese  prima

dragoste a lui Rorke; jucaser` tenis, \notaser` \mpreun`, dar mai
ales vorbiser` despre via]`, despre via]a lor \mpreun`, despre
posibilul viitor comun.

Uneori, Livvy [i-i imagina stând pe plaj`, \ntre stânci, doi tineri
de optsprezece ani ]inându-se de mâini... Rorke [i Maggie cu mult
timp \n urm`...

– L-ai v`zut de când s-a \ntors? Nu cumva a revenit auzind de...
Clive?

– Nu intr` \n planurile lui Rorke. |ntoarcerea aici este o simpl`
coinciden]`. D`-mi, te rog, salata; v`d c` nimeni n-a prea mâncat
din ea.

Livvy ie[i din buc`t`rie, l`sând-o pe Maggie cu gândurile sale.
Se \ndrept` spre paji[tea de lâng` lac, unde se afla un stejar foarte
b`trân, la poalele c`ruia cre[tea o mul]ime de maci planta]i de
Keith.

La oarecare distan]`, se vedea Larne House, o re[edin]` tipic`
ridicat` din c`r`mid` ro[ie, cu balcoane de lemn. Casa era
\nconjurat` de o frumoas` gr`din`. Era casa pe care poate doar
doamna Starr o \ndr`gise, pentru c` Livvy  se sim]ea frustrat` de
c`snicia ei e[uat`, iar Clive era preocupat doar s` fac` bani.

Livvy v`zu o ma[in` care se apropia. Oare era inspectorul
Marbin [i ajutorul s`u, sergentul Saddle? Sau un taxi sosit s– o ia
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pe doamna Starr [i lucrurile ei? Ei bine, femeia era liber` s` plece.
Poli]ia notase noua ei adres` [i o vor contacta când va fi nevoie.
Oare o vor l`sa [i pe Livvy s` plece din Ardern? De ce nu? Nimeni
nu dovedise nimic \mpotriva ei. Era nevinovat` [i liber`...

Realitatea o lovi din nou. Sim]i dintr-o dat` c` nu va putea
suporta dac` i se va interzice s` p`r`seasc` localitatea. Nu mai
putea r`mâne la Larne... nu singur`.

Se \ntoarse [i surprinse privirea Adriennei urm`rind-o.
– M-am gândit mai bine [i cred c` voi veni s` stau cu tine,

Adrienne.
– Am sperat c` te vei r`zgândi. De fapt, chiar am o cheie de

rezerv` la mine. I-o \ntinse. Trebuie s` m` duc la Borgen Galleries
din Lingchester \n seara asta; este ultima zi a unei expozi]ii.
Trebuie s` iau de acolo tablourile care nu mi s-au vândut.
Probabil voi reveni târziu, a[a c` tu te po]i duce acolo s` te sim]i
ca acas`. Se uit` la ceasul de mân`. Iar acum cred c` este mai bine
s` nu mai stau la cafea, s` m` \ntorc la slujb`.

– S` mai r`mânem aici pu]in, zise Simon. M` simt ca \n rai
dup` acea sal` de tribunal.

– Simon, am de terminat ceva.
– Acum eu sunt [eful t`u [i-]i cer s` r`mâi!
Adrienne renun]`, zâmbind.
– Maggie nu pare tocmai prietenoas` ast`zi, observ` ea.
– Probabil ancheta a tulburat-o [i pe ea, de[i nu a fost martor.

De fapt, ea este de mult timp stresat` de Keith.
– Se poate ca Rorke s`-i fac` o vizit`. 
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Vezi, asta ar putea s-o fac` fericit`.
Livvy nu se uita la ei. Culese câteva fire de iarb`. Ar fi bine s`

pretinzi c` nu-]i pas` c` umbra lui Rorke este aici cu tine tot
timpul...

***

Seara, Livvy se \ntoarse devreme la Larne, s`-[i ia câteva haine
de schimb. Casa era mare [i rece, de[i \nconjurat` de o frumoas`
gr`din`. U[a dinspre camera doamnei Starr era deschis`. Reu[i s`
se \ndrepte spre ea ca s` se uite. Toate lucrurile care apar]inuser`
acelei femei reci, care nu f`cea nici un compromis, dip`ruser`;
fotografiile familiei, câteva chinez`rii, pernele decorative.
|nc`perea era curat` [i impersonal`,  ca [i cum nu fusese locuit`
mult` vreme.

Simon \i spusese c`-i pl`tise ultimul salariu doamnei Starr [i c`
va trebui s` se intereseze \n sat de o femeie care s` fac` menajul.
Livvy refuzase, explicându-i c` se putea descurca singur`.

Odat` ce ajunse la etaj, se uit` \n jur oarecum uimit`, privind
cu al]i ochi camera ei, \n care predominau nuan]e de gri [i verde.

Lipsise cam mult de aici, conchise ea. Totu[i plecase de aici
diminea]` pentru a se duce la tribunal.. dar i se p`rea o eternitate.
Se \ntinse pe patul cu cuvertur` de m`tase gri [i r`mase 
uitându-se \n tavan.
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|[i aminti c` prin intermediul lui Rorke \l cunoscuse pe

Clive.... Cinau \n ora[ \nainte de acea ceart` teribil` care-i

desp`r]ise, iar Rorke \l v`zuse pe Clive la o mas` \nvecinat` [i-l

invitase s` li se al`ture.

– Este de pe aici, \i explicase Livvyei.

Clive venise la masa lor, se f`cuser` prezent`rile. Cei doi, care

nu se mai v`zuser` de mult timp, schimbar` impresii.

– Cum \]i merg afacerile? \l \ntrebase Rorke. |n timp ce eu asud

prin vreo pia]` din Damasc, sau urm`resc vreun [ef detronat care

este scos din palat, tu \]i spore[ti constant averea cu ol`ritul t`u!

Cum \]i merge?

– Grozav! spusese Clive, am \nceput s` export.

– Ar trebui s` le vezi fabricile din Ardern, \i spusese Rorke lui

Livvy. Le-au ridicat chiar \nainte de plecarea mea.

Clive le spuse:

– De ce n-o aduci pe miss Farland \ntr-o zi, s` le vad`?

{i astfel se aranjase totul.

Dar ea nu s-a dus niciodat` la Ardern – cu Rorke. Ultima lor

ceart` a oprit-o de la acest pas.

Se certau \ntotdeauna din acelea[i motive. Legiunile de femei

ale lui Rorke pe care acesta le cuno[tea \n c`l`toriile sale ap`reau

invariabil la Londra, c`utându-l. Englezoaica aceea superb` cu

p`rul tuns scurt care lucra \n Hong Kong...indiana frumoas` din

Calcutta, care-l ajutase cu cine [tie ce problem`...acea avocat`

sofisticat` din Istanbul...
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Toate o examinau cu interes [i curiozitate pe Livvy, lucru care

pe ea o deranja. {i o \nfuria. Ele aveau avantajul c` erau

inteligente, foarte frumoase, iar ea foarte nesigur` pe sine.

Rorke le trata pe toate cu aceea[i prietenie, dar asta nu

\nsemna mare lucru pentru Livvy. Fiecare dintre aceste tinere

aveau prea multe arme cu care-l puteau atrage pe Rorke, f`r` ca

el s`-[i dea seama, iar ea avea prea pu]ine atuuri cu care s`-l ]in`

lâng` ea.

Prima lor ceart` a fost când el a amânat data c`s`toriei pentru

c` fusese trimis \ntr-o misiune ce nu suporta amânare. Era trimis

la Roma. Rorke f`cea eforturi disperate \n vremea aceea s` ajung`

\n vârful profesiei sale. Pe atunci, editorul s`u era dresorul,  iar

Rorke ursul care dansa dup` cum \i cânta acesta. A[a c` ea \l

s`rutase, l`sându-l s` plece. Mai apoi, aflase c` Rorke fusese

\nso]it de o fotograf`, care se \ntorsese la Roma cu el pentru a face

reclam` la nu [tiu ce eveniment teatral.

Livvy fusese mândr`, afectat` [i furioas`; Rorke avea [i el

destul` mândrie.

– Pentru numele lui Dumnezeu, Livvy, doar n-am invitat-o s`

ne distr`m! {eful ei i-a ordonat s` vin` din Kuweit cu mine pentru

c` era considerat` cea mai bun` fotograf` a noastr`.

– Iar ea n-a ratat ocazia!

– A executat un ordin. {i tu dac` te-ai coace \n Kuweit, n-ai [ti

cum s` zbori mai repede de acolo.

– Da, asta \n]eleg foarte bine. Sper c` a]i petrecut foarte bine!
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– Livvy, eu trebuie s` m` duc acolo unde mi se spune!

ripostase el.

– Foarte bine, dar eu n-am de gând s` las s` mi se amâne data

nun]ii, ori de câte ori acest [ef al t`u te trimite cine [tie unde, cu

cine [tie ce...

Rorke o prinsese de bra] [i o scuturase; \i mai sim]ea [i acum

strânsoarea mâinii.

– Nu m` face s` te ur`sc, Livvy!

– R`mas– bun, Rorke Hanlan! spusese ea, eliberându-se. 

Scrie o cartea despre asta, \ntr-o bun` zi!

Numai când auzise u[a trântindu-se \n urma lui, masca aceea

batjocoritoare \i c`zu de pe fa]`. Realiz` c` nu se descurcase prea

bine; [tia c` Rorke nu-i suport` acest fel de a fi. Ar fi trebuit s`-[i

mu[te limba \nainte de  a fi prea târziu.

Dup` ce se mai lini[tise, realizase c` tot necazul provenea din

faptul c` nu avea \ncredere \n el. Ar fi trebuit s` realizeze c` la ea

se \ntorcea de fiecare dat` dup` misiunile pe care le primea.

Pendula din hol b`tu ora fix`. Livvy  se ridic` de pe pat. De ce

se \ntorsese Rorke chiar acum? Oare era doar coinciden]`? Sau \l

adusese curiozitatea?

Livvy \nchise valiza [i \ncepu s` coboare scara, \nchizând

luminile \n trecere.  Când ajunse \n sufrageria mare, privirea \i

c`zu pe acele piese de por]elan aflate \n vitrine, pe care nu le

sp`la [i [tergea de praf decât doamna Starr. Clive le pre]uia, dar

nu le [i iubea...

{OAPTE |N |NTUNERIC 31



|ntoarse capul pentru a nu le mai vedea, dar tocmai \n clipa
aceea observ` rama unui tablou.

Era pictura unui artist necunoscut la vremea la care \l pictase,
dar care evoluase rapid \n cei dou`zeci de ani care trecuser`.

Reprezenta un b`rbat aflat pe un câmp proasp`t arat, care
privea spre r`s`ritul soarelui. Culorile ar`tau de parc` ar fi fost
a[ezate pe pânz` de mâna unui om furios, un cer stacojiu, un
câmp maro \nchis; un b`rbat cu p`rul ro[u, suflat de vânt, cu gura
mare [i ochii str`lucitori. B`rbatul sem`na la trup cu Rorke. Poate
era ...

|ntoarse privirea pentru a nu-l mai vedea.
|[i aminti zilele când \ncepuse s` lucreze la Londra. Fusese

foarte ambi]ioas`, voind s` ajung` [efa  departamentului de
fizioterapie a unui mare spital. {i mai visase o c`s`torie...

Fuseser` destui b`rba]i, dar nici unul nu aprinsese acea
scânteie care anun]` dragostea adev`rat`, pân` când ap`ruse
Rorke. Rorke,  care parc` umpluse acea camer` de zi a
apartamentului ei din Fulham; Rorke cunoscându-i prietenii;
Rorke  ducând-o la toate piesele; Rorke atât de diferit, parc`
desprins dintr-o alt` lume.

Ce lini[tit` era casa acum! Deodat`, auzi soneria telefonului.
Când ridic` receptorul, o voce spuse:

– Doamna Berenger?
– Da.
– Sunt Guy Glazier, \]i aminte[ti de mine? Sunt reporter la

Lingchester Echo.
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– Da, \mi amintesc c` ne-am cunoscut,  dar acum ce dore[ti?
Nu dau interviuri, a[a c` nu \ncerca...

– Foarte bine, nu pentru asta te-am sunat. Vrei s` ne \ntâlnim
la Dellhanger Lane, \n zece minute?

– Nu accept. Iar acum...
– A[teapt`, doamn` Berenger, \nainte de a \nchide.
Livvy nu-[i amintea vocea reporterului atât de bine pentru a fi

sigur` ce el era cel care-i vorbea.
– Doamn` Berenger, [tiu c` ]i se pare ciudat telefonul meu [i

mai ales invita]ia, dar crede-m`, este un act total lipsit de
egoism....

– Domnule, dac` ai ceva s`-mi spui, o po]i face la telefon.
– Nu pot...dar te asigur c` va fi ceva foarte interesant...
– Bine, domnule Glazier, voi veni. Ai reu[it s` m` faci curioas`.
– Nu po]i ajunge pân` aici cu ma[ina, pentru c` se lucreaz` pe

Dellhanger Lane, dar  vin eu s` te iau de la poarta fermei Fowley.
Telefonul se \nchise, iar ea a[ez` receptorul cu grij` \n furc`,

realizând c` dac` nu-[i putea folosi ma[ina, \[i limita posibilitatea
de a sc`pa, dac` era cazul.

Doar când travers` p`duricea de mesteac`n realiz` c` putea s`
mearg` cu ma[ina pân` la un punct, apoi s-o lase acolo. Era \nc`
o dovad` a reac]iilor ei \ntârziate, dup` [ocul suferit cu cinci nop]i
\n urm`.

Travers` destul de repede zonele \ntunecate, de[i  le cuno[tea
destul de bine de acum. Pe m`sur` ce se apropia de Dellhanger
Lane, decise c` putea merge cu grij` ca s` se asigure c` b`rbatul
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care o a[tepta acolo era chiar Guy Glazier. |ncerc` s` nu fac` nici

un zgomot, s` nu calce pe nici o creang` rupt`, pân` când ajunse

la poarta fermei. De la distan]`, v`zu ma[ina; se opri s`-l priveasc`

pe acel b`rbat sprijinit de portiera deschis`. Era, f`r` \ndoial`,

Guy Glazier.

– Doamn` Berenger!

Probabil avea un sistem mai ciudat de recep]ie, de o

sensibilitate deosebit`, se gândi ea. Altfel cum s-o fi auzit?

– De ce mi-ai spus s` vin f`r` ma[in`, dac` ai [tiut c` puteam

s` ajung pân` aici?

– N-am vrut s` afle nimeni c` ai venit aici. Ma[ina dumitale

este una deosebit`, o recunoa[te toat` lumea.

Clive \i alesese acel model, cu acea culoare \ndr`znea]`,

spunându-i c` este ultima mod`.

– Ei bine, acum c` sunt aici...

– Urc`, te rog. Guy aproape o for]` s` urce \n ma[in`. El se

urc` repede [i porni motorul.

Imediat, Livvy prinse volanul.

– Nu m` voi l`sa dus` nic`ieri!

– Doar câ]iva metri, doamn` Berenger. De fapt, pân` acolo,

ad`ug` el ar`tând  spre Back Gap Hill.

– Nici vorb` ! ripost` Livvy, acolo este plin de [erpi!

– Este un loc sigur, unde putem discuta.

Livvyei i se spusese c` acel loc este locul diavolului, plin de

[erpi.
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Ma[ina lui Guy avea un motor puternic [i imediat ajunser` pe
deal. Guy opri \ntr-un lumini[.

– Po]i cobor\, doamn` Berenger, \i spuse. E[ti \n siguran]` aici,
doamn` Berenger, \i spuse Guy. El \i \ntinse mâna [i dup` ce \i
d`du haina s` [i-o pun` pe umeri, o conduse spre lumini[. S`
sper`m c`  [erpii, ca [i p`s`rile, se duc devreme la culcare, zise el.
Dar cred c` este mai bine s` merg \n fa]a dumitale. Deodat`, el se
opri [i fluier` scurt.

– Ce faci?
– Ssstt... Guy asculta.
{i Livvy ascult`, cu inima b`tându-i repede. Nu se mi[ca nici o

frunz`. Locul avea o frumuse]e aparte; acest deal izolat era locul
unde ziua sau noaptea nu cutezai s` vii singur, un loc  unde
vr`jitoarele \[i puteau ]ine Sabatul, iar [erpii s` intre sub p`mânt...

Dintr-un tufi[ ap`ru un b`rbat.
– |n sfâr[it! exclam` Guy, apoi disp`ru \n \ntuneric, l`sând-o

cu un b`rbat \nalt, masiv, care-i spuse:
– Iat`-te, Livvy!
– Rorke! exclam` ea.
Livvy oft` adânc, sim]indu-se dintr-o dat` eliberat` de orice

amenin]are, de orice primejdie.
– Rorke! exclam` ea de ce aceast` \ntâlnire gen cap` [i spad`?

O, Rorke! exclam` din nou, apropiindu-se de el.
El nu f`cu nici o mi[care pentru a o \ntâmpina.
– |mi cer iertare, Livvy, dar a trebuit s` organizez totul \n acest

fel pentru a pre\ntâmpina s` fim urm`ri]i de poli]ie, eu sau tu.
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– Nu-mi mai pas` de nimic! spuse ea. Acum te-ai \ntors [i...asta
este important!

– Nu face aprecieri gre[ite; dup` acea telegram` pe care mi-ai
trimis-o, cum ai fi vrut s` reac]ionez?

– Telegram`? Ce telegram`? Ce vrei s` spui? N-am trimis
nimic...

– Uite ce este, Livvy, te rog,  suntem oameni maturi; nu are
rost s` ne ascundem dup` deget... [i te rog s` nu mai pari atât de
surprins`...

– Rorke, nu \n]elegi... Nu ]i-am trimis nici o telegram`! Jur! 
Ce-ar fi trebuit s` scriu \n ea?

– Ar trebui s`-]i aminte[ti! A fost o telegram` care spunea:
"Sunt \n mare \ncurc`tur`. A fost comis` o crim`. Te rog, vino.
Livvy ." 

– Rorke, te rog, crede-m`...nu [tiu nimic despre aceast`
telegram`!

– N-ai trimis, nici n-ai rugat pe altcineva s` mi-o trimit`?
– Nu! Nu! Nu!
Rorke \[i trecu mâinile prin p`r, un gest pe care i-l cuno[tea

prea bine. |nsemna c` este una din rarele ocazii \n care este
mi[cat.

– Când ai primit-o?
– Cu patru zile \n urm`.
– Clive a fost ucis cu cinci zile \n urm`, murmur` Livvy.
– Asta \nseamn` c-a fost trimit` chiar \n noaptea aceea!
– Iar tu ai crezut c` eu am trimis-o [i ai venit!
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– N-a[ mai fi fost eu, Livvy, dac` n-a[ fi venit! Telegrama  a fost
trimis` de aici.

– Din Ardern? Dar nu \n]eleg cu ce scop.
El se \ncrunt` t`cut o vreme. Apoi spuse, furios:
– Cineva a  f`cut un lucru condamnabil [i periculos,

considerând c` o telegram` m` va aduce \napoi.
– De ce periculos?
– Pentru c` asta ar putea fi piesa care lipse[te din puzzle-ul

inspectorului Martin! Clive este mort, tu e[ti liber`, iar eu m-am
\ntors. Trei fapte importante, cu care vor s` te \nfunde, Livvy!

Chiar atunci când cineva se a[teapt` la ceva [ocant, lovitura
final` vine tot pe nepreg`tite. Moartea violent` a so]ului pe care
nu-l iubise; o telegram` menit` s`-i fac` r`u... Cineva voia s`-l
aduc` pe Rorke \napoi din motive numai de el [tiute...

Nu se mi[ca nici o frunz`. Rorke st`tea cu spatele la zona din
care str`b`teau razele lunii [i dac` n-ar fi fost culoarea ro[cat` a
p`rului s`u a c`rui intensitate n-o puteau atenua nici m`car razele
lunii, ar fi putut trece drept un str`in cu masc`.

Livvy \ntrerupse t`cerea, starea de tensiune, f`când o
observa]ie melodramatic`:

– Cred c` exagerezi pu]in, Rorke. Trebuie s` existe o explica]ie
mai simpl`.

– Simpl`, dar evident`, r`spunse el furios. Cineva care profit`
de disponibilitatea ziarului meu, de curiozitatea mea natural`,
care [tie de sentimentele mele pentru tine, acela  a telegrafiat \n
numele t`u. Cineva a vrut s` m` aduc` aici. S` fie oare prieten sau
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du[man? Mi se pare normal s` nu-mi fie prieten, a[a c`, vezi tu,
Livvy, melodrama au alc`tuit-o al]ii..

– Ce putem face?
– Nu putem face nimic.
– Rorke, eu sunt cumva implicat` [i m` tem. Ajut`-m`, te rog...
– M` tem c`-mi este imposibil!
Livvy trase aer adânc \n piept [i se \ntoarse s`-[i sprijine un

moment fruntea de trunchiul unui copac.
– |mi pare r`u, Livvy, zise el cu mai mult calm de data asta. 

M-am \ntors adus de acea telegram` [i voi r`mâne, dar m` voi feri
din calea ta, pentru c` sunt ultima persoan` care te poate ajuta.

– Dar ai revenit, ceea ce \nseamn` c-a mai r`mas ceva din...
– Livvy, opre[te-te! Nu este momentul s` discut`m asta cum!

Este vorba de siguran]a ta...
Ea \ncerc` \n van s`-i disting` tr`s`turile. Ar fi trebuit s`

citeasc` bun`tate, \n]elegere [i compasiune \n ochii lui, dar numai
atât. Dreptul la dragostea lui [i-l pierduse.

– Ai familia al`turi de tine, Livvy.
– M` simt mai bine f`r` nici unul din ei! ripost` ea.
– Livvy, este o situa]ie dificil` \n care trebuie s` gânde[ti

s`n`tos. Trebuie s` \n]elegi c` eu nu te pot ajuta!
– {i atunci, de ce ai mai venit aici \n noaptea asta?
– De ce ac]ion`m din impuls? r`spunse el printr-o \ntrebare.
– Foarte bine, r`spunse Livvy. Ai vrut s` m` \ntrebi despre acea

presupus` telegram`. Ei bine, ai f`cut-o, a[a c` nu mai este nimic
de spus.
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Livvy se \ntoarse s` plece.
Rorke o prinse de bra], \ntorcând-o cu fa]a spre el. Se sim]i

]intuit` de trupul lui puternic [i-i p`ru bine. I se p`ru c` el i-a
rostit numele \nainte de a o s`ruta.

– Ce este asta, Rorke? exclam` ea. Ce se \ntâmpl`, de ce nu
putem rezista unul altuia când ajungem \mpreun` din diferite
motive? Suntem atât de diferi]i... [i totu[i...

– Probabil ne amintim c` a mers destul de bine cândva. Livvyei
i se p`ru c` pe moment el a uitat gravitatea situa]iei. Capricorn [i
pe[ti... energie [i vise.... astrologii ne vor spune \ns` c` nu se
potrivesc!

– Ce mare gre[eal` am f`cut s` ne desp`r]im! Rorke... stai
lâng` mine...

Bra]ele lui Rorke c`zur` pe lâng` trup; se d`du câ]iva pa[i
\napoi. Când vorbi, ea sim]i c` era exasperat.

– Nu \n]elegi ce vreau s`-]i spun, Livvy? Gânde[te-te, pentru
numele lui Dumnezeu! Clive e mort, iar eu m-am \ntors....

– De ce s`-mi pese c` lumea din sat vrea s` scoat` o poveste
din asta?

– Vorbele oamenilor ajung la urechile poli]iei. Vrei s` fii
arestat`?

– Dar sunt nevinovat`!
– Tu te gânde[ti ca la o problem` de moralitate doar? Nu este

doar atât! Este o chestiune de supravie]uire, iar tu trebuie s`
r`mâi liber`!

– Cred c` va trebui s` am \ncredere \n justi]ie.
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– Nu consideri c` unii oameni pot face gre[eli? Lipsa de

dreptate nu este ceva ie[it din comun, dar eu sunt dinamit`

pentru tine, \n clipa asta. Vei fi \n siguran]` dac` vei considera c`

prin prezen]a mea te pun \n primejdie.

– Te gânde[ti la ce s-a petrecut doar sub aspectul moralit`]ii,

nu? Ei bine, nu este a[a! Este mult mai mult decât o problem` a

ta personal` de a supravie]ui \ntr-o lume liber`, iar accentul se

pune, draga mea, pe cuvântul" liber".

Livvy zise, cu glas pierit:

– Cred c` trebuie s` cred \n justi]ie.

– Nu te temi deloc de capacitatea b`rba]ilor de a face gre[eli?

Nedreptatea nu este ceva obi[nuit, dar se \ntâmpl` adesea, iar eu

pentru tine sunt dinamit` \n momentul acesta. Nu vreau s` te

sâcâi, dar ai fi mult mai \n siguran]` dac` ai \nfrunta faptele. Rorke

f`cu o pauz`. Dac` vei l`sa s` se \n]eleag` c` mai este ceva \ntre

noi, oamenii vor \ncepe s` comenteze [i unii poate chiar asta

urm`resc. Se va spune c-am pus amândoi la cale totul. Francezii

au un termen pentru asta: crim` pasional`. Crezi c` te voi l`sa s`

cazi \ntr-o asemenea capcan`?

Se aflau la mic` distan]`, doar doi pa[i. Livvy \[i ]inea

respira]ia.

Rorke vorbi din nou, pe un ton mult mai blând:

– Nu [tiu ce s` cred despre tine, Livvy! Dureaz` mult s` te

cuno[ti, dar f`r` s` la[i pe altcineva s`-]i vad` str`daniile. }i-a luat

ceva timp, ai trecut peste durerea din trecut, la fel am f`cut [i eu. 
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|n zilele noastre, oamenii se unesc [i se despart destul de
frecvent. Dar tu te-ai m`ritat cu Clive...

– A[a este.
– Când am primit telegrama, mi-am spus c` \n satul meu natal

s-a petrecut o dram` [i eram \ngrijorat pentru tine. Chiar dac`
dragostea moare, mai r`mâne ceva ...

– Ceva... important...
– Ne-am re\ntâlnit [i am descoperit c` mai exist` atrac]ie fizic`

\ntre noi. Dar tu nu m` mai iube[ti, [i nici eu. S` nu ne am`gim...
– Eu nu m` am`gesc, Rorke...
– O, Livvy! Nici nu [tiu dac` dragostea exist` cu adev`rat.

Oamenilor le place s`-[i fixeze o imagine \n minte, dar este doar
o imagine. Când constat` c` nu se potrive[te, asta \i distruge pe
amândoi!

– Ce faci, Rorke, cau]i s` te convingi c` \ntre noi nu mai exist`
nimic?

– Amândoi dorim acela[i lucru, \n acest moment: s` facem
dragoste. Dar asta este doar simpl` dorin]`, o veche amintire; de
fapt, este doar o am`gire. Nu este dragoste, Livvy!

– Pentru c` lucrezi cu vorbele, crezi c` po]i examina via]a
fiec`ruia, pentru a ajunge la propria ta concluzie. 
E[ti \ntotdeauna atât de sigur...

– Tu ai suferit un [oc teribil, Livvy, dar când totul va trece [i
uciga[ul lui Clive va fi descoperit, vei realiza c` aici, cu mine, \n
seara asta, nimic din ce ai tr`it nu este decât o himer`! O iluzie a
dragostei...
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– {i acum când ai aflat adev`rul despre acea telegram`, ce vei
face, te vei \ntoarce \n Persia?

– Nu, voi mai z`bovi un pic pe aici, pentru c` sunt curios; 
nu-mi plac aceste comploturi, iar dac` cineva  a vrut s` m`
implice, voi afla [i din ce motiv a f`cut-o.

– Deci, vrei doar s` afli sfâr[itul pove[tii!
Rorke \[i a[ez` mâinile pe umerii ei firavi.
– Sigur c` da. Ce tr`im noi nu este poveste, Livvy, este

realitate. Concentreaz`-te acum la un singur lucru, afl` cine l-a
ucis pe Clive [i cu ce scop. Apoi, vei putea s`-]i refaci via]a.

Livvy l-ar fi putut ur\ pentru logica lui rece [i deta[at`.
Ceea ce sim]i pentru mine nu este dragoste, Livvy, \i spusese

el. Numai Dumnezeu [tia c` era mai mult decât atât...
Se l`s` t`cerea. Livvy sim]i c` lacrimile o podidesc, dar se lupt`

s` [i le re]in`, nu voia s` fie v`zut` plângând....
Deodat`, el ridic` \ncet capul, ascultând, de parc` sim]ea

primejdia venind dinspre p`dure. {i ea \[i ]inu respira]ia.
– Ce este, Rorke?
Rorke \i astup` repede gura cu mâna, pentru a o reduce la

t`cere. Nu se mi[ca nici o frunz`.
Rorke se relax`.
– Mi s-a p`rut c` aud pa[i.
– Guy?
El scutur` din cap.
– Guy ne p`ze[te, dar nu se poate asigura c` nu vine cineva

din partea asta. 
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|i ai pe Simon, pe Adrienne [i pe Maggie, sprijin`-te pe ei,
Livvy. Uit`-m`!

Dup` ce o s`rut`, el \i mai spuse:
– Ai mare grij`. Amândoi avem un du[man!

***

Guy st`tea lâng` ma[in`, pe care \n absen]a ei o \ntorsese, iar
acum se afla cu fa]a spre deal. O auzi venind [i arunc` ]igara, apoi
o stinse cu piciorul.

– S-a rezolvat, doamn` Berenger?
– Ai stat de paz`?
– Da. |n cazul \n care poli]ia ne-ar fi putut urm`ri.
– Probabil au date destule ca s` nu mai fie necesar s` m`

urm`reasc`!
Guy urc` la volan [i porni la motorul. O conduse pân` acas`

[i urm`ri cum intr`.
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Capitolul 4

De cum intr`, Livvy \[i strânse câteva lucruri necesare \ntr-un

geamantan mic pe care-l duse la ma[ina sa. R`mase câteva minute

astfel, gândindu-se c`-i promisese Adriennei c` se va duce la ea,

apoi \[i aminti vorbele lui Rorke, sperând s` g`seasc` o speran]`,

s` se aga]e... Uit`-m` ! fuseser` ultimele lui cuvinte. Livvy [tia c`

nu era posibil....

Adrienne tr`ia \ntr-un bungalou din Lingchester. Fusese

construit pentru  fiica unui artist care se c`s`torise de acum [i

locuia \n Rhodesia. Era o cl`dire alb`, joas`, cu dou` dormitoare,

un living, o buc`t`rie [i o baie modern`. Locul era \n \ntuneric

când ajunse Livvy. Aprinse lumina, g`si dormitorul destinat ei [i

despachet`. Admir` mobila de tec, perdelele [i draperiile asortate.

Observ` dou` obiecte decorative, amândou` foarte frumoase. O

panter` enorm` de por]elan aflat` pe un pedestal, cu fa]a spre



\nc`pere. Deasupra [emineului, Adrienne atârnase unul din
tablourile sale, un peisaj citadin.

Livvy tocmai \l admira, când sun` telefonul. Se duse s`
r`spund` [i auzi o voce agitat`:

– Livvy, e[ti bine? o \ntreb` Simon. Am mai sunat de câteva ori,
dar nu mi-a r`spuns nimeni. Am sunat [i la Larne [i nu erai nici
acolo. Am fost foarte \ngrijorat.

– Sunt bine.
– Voiam s` te invit s` cin`m \mpreun`, spuse el.
– E[ti foarte amabil, Simon, dar  sunt foarte obosit` [i a[ vrea

s` m` culc devreme.
|n pauza care urm`, Livvy [tiu c` el a[tepta s`-i spun` unde

fusese.
– E[ti singur`, Livvy? 
– Da. De ce?
– Vorbe[ti de parc`  ar mai fi cineva acolo. Ai nevoie de mine?

Vrei s` vin acolo?
– Nu, Simon, mul]umesc, a[ vrea s` m` culc devreme, sunt

foarte obosit`.
– Dup` ziua asta grea, nici nu este de mirare. Ne vedem

mâine. Te voi ajuta \n tot ce este nevoie, a[a c` s` nu-]i mai faci
probleme. Moartea lui Clive trebuie s` ne apropie. Du-te la
culcare [i aminte[te-]i c` eu sunt aici, veghez asupra ta [i te po]i
bizui pe mine.

Ea reu[i s` murmure ceva [i \nchise telefonul. Se \ndrept` spre
veranda casei, unde se a[ez` pe un [ezlong s` inspire aerul curat
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[i parfumat al nop]ii, \nmiresmat de florile minunate care
cre[teau \n gr`dina dintre casa Adriennei [i casa familiei
Fortescue.

Rorke o respinsese... Simon o dorea... recep]ionase corect
mesajul fiec`rui b`rbat. Zeii \i d`ruiser` exact ce nu-[i dorise.
|nchise ochii, chinuit` de aceea[i \ntrebare pe care [i-o punea
mereu \n ultimul timp: s`-l mai v`d oare pe Rorke?

Observ` printre crengile copacilor c` era foarte mult` lumin`
\n casa \nvecinat`. Clive \i considera plictisitori pe avocat [i pe
so]ia acestuia, dar ei \i pl`ceau. |ncerc` s` se gândeasc` la
afec]iunea dintre ei, la felul \n care avocatul \[i \ngrijea so]ia
invalid`, la atmosfera senin` pe care o duceau cu ei oriunde ar fi
mers.

Dar propria ei problem` era mult prea grav` [i nu putea s-o
dea uit`rii prea mult timp. Nici nu realiz` când trecu timpul, pân`
când nu se opri o ma[in` \n fa]a casei, apoi se auzi zgomotul f`cut
de pa[ii unei femei care purta tocuri \nalte. O v`zu pe Adrienne
oprindu-se o clip` \n prag, de parc` ar fi ezitat. |n cele din urm`
aceasta intr` [i-[i arunc` mantoul pe un scaun aflat la intrare. Se
\ndrept` spre birou de unde scoase o cheie [i descuie o cutie
mare cu model tibetan, aflat` pe birou. L`s` s` cad` \n ea colierul
de la gât [i cerceiii mari, apoi \[i mas` \ncet urechile, de parc`
ace[tia \i f`cuser` probleme. Apoi, \nchise cutia  [i o puse la loc.

– Bun`, Adrienne! spuse Livvy, aflat` \ntrun col] al \nc`perii.
Adrienne se \ntoarse, speriat`.
– Cine este acolo? O, Livvy m-ai speriat!
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– |mi pare r`u.
– E[ti de mult aici?
– Nu.
– A telefonat cineva?
– Simon.
– Oh.
Adrienne ie[i pe veranda casei, se a[ez` \ntr-un scaun, 

ridicându-[i picioarele pe un suport.
– Poate acum, c` s-a terminat ancheta, voi putea s` discut cu

el, nu va mai fi atât de impulsiv.
– Bietul Simon...
Adrienne o privi lung, speculativ.
– A[a crezi? S-ar putea s` te surprind` [i chiar s`-i plac` noul

s`u rol. Dac` ne gândim bine, el trebuie s` ia acum deciziile. Sau
poate când vei mo[teni ac]iunile lui Clive, vei deveni [i tu
interesat`?

– Eu nu [tiu nimic despre afacerea asta; Clive nu discuta
niciodat` cu mine probleme de acest fel.

– Era normal, voia s` de]in` el toate frâiele. M` \ntrebam
adesea dac` Simon nu era afectat de situa]ia asta. Dar poate se
obi[nuise s` fie fratele mai mic al lui Clive. Apropo, zise Adrienne
ca din \ntâmplare, l-am v`zut \n seara asta pe Rorke Hanlan.

Livvy ridic` privirea.
– Am trecut pe lâng` casa lui Maggie [i i-am v`zut discutând

foarte \nfocat \n gr`din`.
– Au fost foarte buni prieteni \ntotdeauna, nu?
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– Cu ani \n urm`, când Rorke tr`ia aici, Maggie era iubita lui.
Mergeau \mpreun` peste tot.

Livvy spuse \ncet:
– Ce mult mi-a[ dori s` fumez o ]igar`! Apoi s` m` culc, pentru

c` am avut o zi teribil`.
– Biata Livvy! o auzi pe Adrienne.
Biata Livvy? De ce? Pentru c` era atât de obosit`, sau pentru c`

Rorke se \ntorsese [i asta nu-i era de nici un folos? Dar Adrienne
\i era prieten`, nu putea s-o suspecteze c` pusese la cale un plan
diabolic de a sc`pa de Clive... apoi de a se re\ntâlni cu
Rorke...Livvy lu` o ]igar`, o aprinse [i se retrase \n camera ei,
pentru ca s` scape de eventuale \ntreb`ri.

***

|ntr-o camer` asem`n`toare celei \n care se aflase Livvy  când
poli]ia venise s`-i anun]e moartea lui Clive, Rorke fuma  ne\ncetat
[i str`b`tea \nc`perea cu pa[i mari. Dedesubt se afla barul de
unde se auzea muzic` [i voci, dar Rorke abia le auzea. Se gândea
doar la Livvy [i la felul \n care razele lunii \i luminau chipul pe
deal, când Guy i-o adusese s` discute. Când primise telegrama,
sim]ise cam la fel. Ei, tipule, nu te mai l`sa sub impresia
amintirilor din nou!  se admonest` singur. Abia ai reu[it s` ui]i!
Sim]ind c` nu mai poate r`mâne \n camer`, ie[ise din motel [i
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pornise cu pa[i mari spre un loc viran din preajm`. |n trecerea
prin holul motelului, luase un ziar vechi cam de o lun`, l`sat
probabil de vreun client al motelului. Ve[tile erau mult prea
perimate pentru a prezenta vreun interes pentru el. Pentru c` 
nu-[i g`sea locul, intr` \ntr-o cafenea. Din p`cate, nici acolo nu
era locul indicat pentru o persoan` \n starea lui, a[a c` se
\ntorsese \n camer`. Atunci g`sise telegrama. O citise repede [i
pornise spre un stand de ziare \n speran]a c` va putea g`si ceva
publicat despre ce-l interesa. Poate va putea suna [i la Londra,
eventual. R`bdarea nu era una din virtu]ile lui Rorke. |n cele din
urm`, ob]inuse leg`tura cu Londra [i MacFisher \ncepuse s` urle
la cel`lalt cap`t al firului.

– Salut! Cine naiba e?
– Hanlan, r`spunse Rorke. Ascult`, Mac, ai aflat ceva despre

crima Berenger?
-{tiu doar comunicatul poli]iei.
– Spune-l repede, \l zori Rorke.
Dup` ce ascultase, Rorke f`cu imediat preg`tirile pentru a

p`r`si Teheranul.
Odat` \ntors \n Anglia, cump`rase o ma[in` la mâna a doua [i

iat`-l la motelul lui Bill Craig. Aici, cu nu prea mul]i ani \n urm`,
fumase prima sa ]igar`, b`use prima sa bere. Iar acum c-o v`zuse
pe Livvy, ce urma? Livvy  mai avea \nc` mult` putere asupra lui,
dar nu-[i f`cea iluzii. Dragostea murise, nu mai exista. Livvy era o
femeie inteligent`, frumoas`, o femeie cald`, apropiat`, dar toate
astea nu mai aveau putere asupra lui. |[i aminti zilele furtunoase
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ale logodnei lor. |n]elesese atunci c` nu-[i putea tr`i via]a \n

certuri interminabile cu femeia iubit` numai pentru c` meseria \i

cerea s` fie când la est când la vest.... [i \ntrucât \n meseria lui erau

implicate [i multe femei, nu le putea evita.

***

Stejarii cu ramurile grele aproape atingeau casa \n care locuia

Adrienne, iar Livvy fu trezit` de corul p`s`rilor de afar`. Se ridic`

[i privi pe fereastr`.

La distan]` se vedeau co[urile \nalte ale fabricilor Berenger.

L`s` draperia s` cad` la loc, se \ntinse \n pat [i \ncerc` s`

gândeasc`. |ncerc` s` se reorienteze. Era miercuri,  una din zilele

\n care ea lucra la Casa Montagne. |i trimiseser` o adres` la

Adrienne \n care-i spuneau c` au mare nevoie de ea. Ei bine, de

ce nu? Ancheta era finalizat`, era liber` s`-[i reia via]a. Destul de

curând, dup` ce se c`s`torise, auzise c` era nevoie de voluntari la

aceast` cas` de copii, a[a c` se dusese imediat s` se ofere pentru

trei zile pe s`pt`min`. Chiar [i acum, \[i amintea ce sim]ise v`zând

prima oar` cl`direa aceea de pe deal. Acolo o ajutase pe

fizioterapeuta rezident`, miss Hume, o tân`r` specialist` care

f`cea tot posibilul s` \mbun`t`]easc` via]a acelor copii

defavoriza]i.
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Faptul c` se \ntorcea ast`zi acolo la munc` era o u[urare
pentru Livvy. Câteva ore va fi prea ocupat` ca s` mai gândeasc`.
Va avea de corectat picioru[e de copii; tratamente pe care le va
face; copii speria]i, care trecuser` prin tragedii, prin foamete,
copii care trebuia readu[i la o via]` normal`.

Când Livvy ap`ru \n buc`t`ria Adriennei, \n care predomina
galbenul, aceasta t`ia pâinea pentru a o pr`ji. Era \mbr`cat` 
\ntr-un halat verde de cas`, cu p`rul ridicat \n vârful capului. 
O privi curioas`.

– Ar`]i mai bine ast`zi? Sau te-ai machiat?
– Ambele! exclam` Livvy. Am dormit de parc` n-a[ avea nici o

problem`.
– Dar nici nu ai, Livvy! S-a terminat totul, a[a c` po]i s`-]i reiei

via]a. Dar dac` vrei s` iei micul dejun m` tem c` va trebui s`-]i
preg`te[ti singur` ceva, eu am \ntârziat deja.

Peste vreo or`, Livvy conducea spre casa Montagne, unde era
a[teptat`. Miss Hume o introduse direct \n probleme, \n cazurile
cele mai dificile. Copiii \i demonstrar` c` \i sim]iser` lipsa; dup`
ce \ncepu s` se ocupe de ei, totul i se p`ru neimportant, lipsit de
substan]` ca un co[mar... \i ocupar` toate gândurile. Zece ore mai
târziu, revenind spre casa Adriennei, v`zu o ma[in` [i sim]i o
strângere de inim`. S` fie oare inspectorul Marbin? Nu, era
Simon, venit s-o ia la cin`, f`r` s` accepte un refuz.

– Nu cred c` mersul cu ma[ina te va obosi mai mult decât dac`
ai r`mâne aici, s`-]i preg`te[ti singur` masa. Nu admit scuze. 
Du-te [i schimb`-te, ca s` putem pleca. Te a[tept pe verand`.
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O s` \mbrac singura rochie de m`tase pe care am adus-o, \[i
spuse Livvy. |[i schimb` rochia, aplic` pu]in ruj [i se minun` c`
\ncepuse s` manifeste interes pentru felul \n care ar`ta.

Simon se ridic` \n picioare la vederea ei, impresionat de
transformare.

– Ce schimbare! exclam` el, v`zând-o. Acum \ncepi s` ar`]i ca
Livvy pe care o cuno[team.

– |nseamn` c` nu m` pl`ceai cum ar`tam dup` acele jocuri la
casa de copii. Ne-am t`v`lit prin iarb`, am prins fluturi, am alergat
dup` iepura[i.

– Te plac oricum, Livvy, o lini[ti Simon. Dar trebuie s`
recunosc c` ar`]i mai bine a[a cum e[ti acum.

Pornir` spre restaurantul unui motel din zon` unde li se servi
cina pe teras` [i discutar` orice \n afar` de problemele comune.
Livvy \l pl`cuse dintotdeauna pe Simon, care avea un
temperament mai blând, total diferit de al fratelui s`u.

– {tii, Livvy, cu tot motivul oribil pentru care te-am scos la
cin`, m` simt foarte bine al`turi de tine. Trebuie s` m`rturisesc c`
abia a[teptam acele seri \n care Clive m` chema s`-]i ]in de urât.
Uneori nu puteam s` nu m` gândesc c` el a avut totul: afacerea
familiei, casa, o so]ie minunat`... Simon o privi lung [i o \ntreb`:
Livvy, mi-ai r`spunde sincer dac` te-a[ \ntreba dac` l-ai v`zut pe
Rorke?

Livvy fu descump`nit` pe moment.
– Da, \n ziua anchetei era acolo, \n Market Square.
– Nu la asta m` refeream...

52 ANNE MAYBURY



– De ce m` \ntrebi, Simon?
– Pentru c` lumea din sat vorbe[te... este de datoria mea s` te

previn...m-au \ntrebat... dar mi-e greu s`-]i spun!
– |n acest caz, voi spune eu \n locul t`u. Se \ntreab` de ce s-a

\ntors Rorke, nu? Ei bine, de ce n-ar fi f`cut-o, doar este satul lui
natal!

– {tiu c` nu este important atâta timp cât nu ia leg`tura cu
tine.

– De ce ar face-o? \ntreb` Livvy, cam cu jum`tate de gur`.
– Da, cred c` dac` ar fi vrut s` discute cu tine, ar fi f`cut-o pân`

acum. Doar ai fost logodnica lui!
– Asta nu-l transform` pe Rorke \n du[manul meu! ripost`

Livvy. De ce \]i displace atât de mult, Simon?
– {tiu [i eu? Poate pentru c` nu-l cunosc prea bine. 

|n copil`rie, fiind cu doi ani mai mare, Rorke avea un aer de
superioritate. Eu m` supuneam ordinelor lui, a[a cum am f`cut \n
continuare cu fratele meu, Clive, pe care l-am ascultat ca un
c`]elu[ supus. Dar acum rolurile s-au schimbat [i cel de pe urm`
a ajuns cel dintâi. De[i majoritatea ac]iunilor \]i apar]in, simt c`
voi face multe transform`ri \n firm`, c` voi \nf`ptui lucruri pe care
\nainte nici nu le-a[ fi visat.

– Simon, te rog, s` nu vorbim acum despre afaceri!
– Am crezut c` vei fi interesat`.
Livvy \l privi lung cu ochii ei mari.
– Simon, n-a trecut nici o s`pt`mân` de la moartea lui Clive!

Cum po]i s` faci planuri?
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– Sunt idei pe care le gândesc de mult timp.
– Atunci, p`streaz`-le, spuse ea scurt. Simon, a[ vrea s`

mergem, m` simt foarte obosit`.
– Eu sperasem c` ne vom bucura din plin de aceast` sear`

frumoas`.
– Te rog s` m` scuzi, dar am avut o zi plin` la casa de copii [i

a[ vrea s` m` odihnesc pu]in.
Simon o privi indulgent [i se ridic`, a[ezându-i [alul pe umeri.
Dup` câteva minute de mers, Simon \i spuse:
– Am uitat ce era mai important, Livvy, ast`zi am fost c`utat de

poli]ie.
Livvy sim]i o strângere de inim`. Nu spuse nimic, a[teptând ca

el s` continue.
– Voiau s` mai arunce o privire prin biroul lui Clive.
– Dar i-au r`scolit biroul deja! ripost` ea.
– {tiu, dar...
– Simon, ce vizeaz` ace[ti oameni?
– Nu [tiu, dar... i-au luat toate registrele personale. Ce ]inea \n

ele? Livvy, [tii c` so]ul t`u p`stra copii dup` orice document?
Chiar [i dup` cele scrise de mân`?

Livvy se \ntoarse spre el, cam descump`nit`.
– Desigur, te \ntrebi dac` sunt acolo [i acte ale mele. Livvy se

opri brusc, p`lind.
– Ce este, Livvy?
Ea ezit`.
– Te rog, las`-m` s` m` gândesc, Simon.
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|[i aminti c` scrisese o scrisoare chiar \n ziua \n care Clive o
ceruse \n c`s`torie. La vremea aceea, ea \i explicase \n scris ce
credea despre cererea lui [i-l refuzase politicos:

" Mai curând sau mai târziu m` voi c`s`tori, pentru a avea un
so] [i copii. Dar ar fi o gre[eal` s` m` m`rit, cu sentimentele pe
care le am acum. Parc` a[ face-o din necaz pentru Rorke. {tii totul
despre ce s-a \ntâmplat cu noi, presupun. Când voi reu[i s` trec
peste asta, poate voi putea s` am sentimente pentru tine.“

Ce impruden]` s`-[i pun` pe hârtie sentimentele atât de cinstit
[i de deschis!

Se mai afla acolo o scrisoare scris` de Clive dup` o ceart` cu
patru luni \n urm`. Cearta \ncepuse pentru c` el obiectase
\mpotriva zilelor pe care ea le lucra la casa de copii. Clive \i
spusese atunci cu dispre]:

– Chiar nu po]i s` ui]i c` ai muncit pentru a-]i câ[tiga
existen]a?

– Nu vreau s` uit, Clive. De ce a[ face-o? Toat` lumea
munce[te, iar mie \mi place ce fac acolo. Iar dac` nu m-a[ mai
duce la casa de copii, cum mi-a[ petrece timpul? Avem menajer`,
buc`t`reas`...

– Trebuie s`-mi cer scuze c-am vrut s`-]i fac via]a foarte u[oar`,
Livvy?

– Eu a[ prefera s` am o familie adev`rat`, copii, Clive!
– |n acest caz, draga mea, vei fi condamnat` la o dezam`gire

perpetu`, pentru c` eu nu suport copiii. Ei \nseamn` zgomote,
plânsete, dezordine \n cas`. Dac` tu crezi...
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– |]i voi spune imediat ce cred, intervenise ea. {tiu c` m-ai

am`git. {tiai dinainte de c`s`torie c`-mi doresc o familie

adev`rat`, copii, iar c` tu nu voiai acest lucru!

– {i de asta te duci la casa de orfani s`-]i pierzi vremea pe

acolo? V`d c` m-am \n[elat \n privin]a ta, Livyy!

– Afirmi \nc` o dat` c` nu vrei s` avem copii?

– Nu vreau, Livvy.

Ea se \ntorsese [i ie[ise din \nc`pere. A doua zi \l p`r`sise.

Din Londra, \i scrisese c` nu avea de gând s` se mai \ntoarc`.

R`spunsul lui o umpluse de mânie [i furie.

" Nu mi-am f`cut false speran]e \n ceea ce te prive[te Livvy. 

|mi este foarte clar c` vrei s` m` atragi \n divor], dar nu vei reu[i.

Dac` tot dup` Rorke Hanlan alergi, mai bine d`-l uit`rii. 

Desigur, dac` vrei atât de mult  copii, \i vei avea".

Ea se \ntorsese acas` numai pentru a descoperi c` scrisoarea

fusese o minciun`; nu aveau s` fie copii \n familia lor.

Probabil printre hârtiile confiscate de poli]ie se afla o copie a

acelei scrisori. Iar poli]ia citise cele dou` scrisori \n care ea

admisese dragostea ei pentru Rorke, [i pe cea \n care Clive

spunea c` n-o va elibera niciodat`. Iar acestea, \mpreun`, puteau

constitui motivul unei crime.

Simon, care o privea lung, intuind c` \n mintea ei se derula

ceva ce nu-i f`cea pl`cere, \i spuse:

– Livvy, hai s` trecem câteva clipe pe la Maggie. Vii cu mine?

Nu st`m decât câteva minute.
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Apropiindu-se de casa lui Maggie, o v`zur` pe aceasta \n
gr`din` cu ... Rorke. Erau apleca]i \mpreun` asupra uni strat de
flori.

– Lui Rorke nu i-a trebuit prea mult s` re\nnoiasc` vechile
cuno[tin]e! Cred c` este curios asupra celor \ntâmplate. Pe mine
nu m` putea \ntreba, a[a c-a abordat-o pe Maggie!

Livvy nu spuse nimic. R`mase lini[tit` cât timp Simon parc`
ma[ina, de[i inima \i b`tea puternic. |l va vedea din nou pe Rorke,
va vorbi cu el!

Simon \ncepu s` strige de la distan]`:
– Bun`, Maggie, bun`, Rorke! Reporterul nostru r`t`citor s-a

\ntors acas`!
Livvy sim]i cum \ncep s`-i tremure genunchii; nu \ndr`znea 

s`-l priveasc` pe Rorke.
– Ce bine c-ai trecut pe aici, Simon! exclam` Maggie, cu chipul

radios. Am ve[ti minunate. Keith a \nceput s`-[i mi[te degetele de
la picior, de parc` ar fi vrut s` trag` cu ele covorul. Nu este
grozav?

– Este un lucru minunat, o mare realizare, draga mea!
– |ncep s` cred c` mintea lui a func]ionat normal tot timpul [i

c` a dus o lupt` fantastic` pentru a-[i reveni!
– Ar putea s` mai dureze destul, dar masorul va trebui s`

lucreze [i mai atent cu el.
Rorke \[i aprinse o ]igar`.
– Este atâta lini[te [i pace aici, Maggie. Nu te mai \ngrijora,

totul se va rezolva cu bine.
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– Crezi, Rorke? Maggie se \ntoarse spre el, radiind de fericire. 
Urm`rindu-i, Livvy sim]i o durere puternic` de inim`,

gândindu-se c` cei doi, Maggie [i Rorke, aveau destule amintiri
comune...

– Am o \ntâlnire cu Guy Glazier, a[a c` trebuie s` plec, zise
Rorke. }i-l aminte[ti, Maggie?

– Da, ne-a fost coleg, zise ea, apoi \i puse o mân` pe bra]. 
Mi-a[ fi dorit s` mai stai.

– Voi mai veni, poate mâine.
– Oricând dore[ti, spuse Maggie, casa este deschis` pentru

tine. |ntotdeauna va fi, sublinie ea [i-l s`rut` pe obraz.
Keith \ncepuse s`-[i mi[te pu]in degetele [i Maggie radia de

fericire. Sau o parte din fericirea ei se datora revenirii lui Rorke?
– Unde vei locui cât stai aici? \l \ntreb` Simon.
– La Leb`da, r`spunse acesta preg`tindu-se de plecare. 

Dup` ce-[i lu` r`mas– bun plec`, iar Simon privi lung \n urma lui,
apoi remarc`:

– Se pare c` nu i-a f`cut pl`cere apari]ia noastr`, Livvy!
– De ce  faci afirma]ii f`r` o baz` real`, Simon? s`ri Maggie.

Rorke era pe plecate. Iar acum, c` e[ti aici, vino s`-l vezi pe Keith.
L-am dus \n pat deja, pentru c` a venit asistenta mai devreme ca
de obicei. M` tem c` Livvy nu va putea  merge la el...

– Nu este nici o problem`, zise Livvy.
– Livvy, a[teapt`-m` câteva minute, o rug` Simon.
Pentru ea, era evident pentru a nu [tiu câta oar` c` nu avea

voie se mai apropie de Keith, pentru a nu-l tulbura amintindu-i
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cumva c` din cauza calului pe care i-l \mprumutase se afla acum

paralizat. Oricum, dac` el gândea corect, dac` mintea \i func]iona

bine,  putea s` \n]eleag` [i singur c` ea nu avusese nici o vin`

pentru comportamentul necontrolat al calului. Keith fusese

destul de apropiat de ea \ntotdeauna. Comunica mult mai bine cu

ea decât cu so]ul ei, care, de fapt, \i era rud` de sânge.

Livvy intui c` ea fusese motivul plec`rii lui precipitate. 

O singur` dat` li se \ntâlniser` privirile...

Ie[i s` fac` câ]iva pa[i prin gr`dina lui Maggie [i aten]ia \i fu

atras` de o umbr`. Era Rorke.

– Am crezut c-ai plecat...

– M-am \ntors, Livvy. Dar acum, dup` ce am f`cut-o, se vede

c` n-am prea avut un motiv! Rorke \ntinse mâna [i-i ridic` \ncet

b`rbia, pentru a o privi \n ochi. Curaj, Livvy! Iar acum, chiar

trebuie s` plec, am o \ntâlnire de afaceri. Apropo, Livvy, te pasc

multe primejdii, \ncearc` s` fii foarte precaut`. |nc` o dat`, fii

atent`...

El disp`ru \n noapte, iar Livvy realiz` c` r`m`sese chiar dup`

plecarea lui \n aceea[i pozi]ie... cu b`rbia ridicat`.

***

Simon ap`ru din cas`.
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– Keith este epuizat! Nu-]i imaginezi ce efort trebuie s`

depun` un om paralizat pentru a-[i mi[ca un deget! Dar am

observat o lumin` nou` \n ochii lui, de parc` ar [ti c` se va

\ns`n`to[i.

Livvy se a[tepta ca Simon sau Maggie s` comenteze \n vreun

fel \ntoarcerea lui Rorke, dar nici unul nu deschise subiectul. 

Pe drumul spre bungaloul Adriennei,  Simon vorbi doar despre

Keith [i \ns`n`to[irea lui.

– Ar fi minunat pentru Maggie, dup` aceste luni de a[teptare.

Ar mai elibera-o [i pe ea. A devenit un fel de prizonier` a lui Keith.

Poate dac` acesta se \nzdr`vene[te, Maggie m` va ierta, se

gândi Livvy. Sau poate [ocul a fost mult prea mare pentru ea,

astfel c` nu va putea ierta niciodat`?

Ajunser` la casa \n care locuia acum Livvy [i Simon o \nso]i pe

treptele verandei.

– Livvy, \ncepu el, nici nu-]i imaginezi cât de fericit sunt s` fiu

cu tine! De fapt, prezen]a ta mi-a produs \ntotdeauna fericire \n

suflet.

Livvy \i evit` privirea, sim]ind primejdia.

– Livvy, draga mea, Clive a murit, dar nu e[ti singur`. Voi fi

\ntotdeauna aici pentru tine. Simon \ntinse mâna mângâindu-o

u[or pe um`r. Livvy se retrase instinctiv.

– Simon, am peste dou`zeci [i unu de ani, [i-mi pot purta

singur` de grij`. Noapte bun`, Simon, zise ea [i porni \n grab`

spre poarta casei.
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Noapte bun` se gândi ea [i las`-m` s`-mi port singur` de grij`.

Intr` repede \n camera ei aprinse lumina [i-[i l`sa jacheta pe pat.

Spera ca acea apropiere a lui Simon s` nu fi \nsemnat c` voia

s-o s`rute. Nu cu Clive mort recent [i \ntr-un mod atât de violent!

|ncerc` s` nu mai fie atât de suspicioas`. S` zicem c` Simon \[i

imaginase c` se simte singur`, c` se teme [i poate acesta fusese

modul s`u de a o consola. Un mod b`rb`tesc...

Auzi cum ma[ina lui se pune \n mi[care [i r`sufl` u[urat`,

plimbându-se prin \nc`pere, adunând câte un lucru aruncat la

\ntâmplare, aprinzându-[i o ]igar`, oprindu-se \n cele din urm` \n

fa]a tabloului la care lucra Adrienne. Aceasta \i explicase c` era

destinat unei expozi]ii care va avea loc iarna, la Lingchester. Era

interpretarea pe care o d`dea ea celor trei Magi. Un rege, un ]igan

[i un cer[etor st`teau laolalt`, ie[i]i dintr-o lume ciudat` de culori

stranii. Era lumea realizat` de culorile darurilor f`cute de Magi

Adriennei; galbenul aurului, chihlimbariul ambrei, maroul

mirtului.

Este minunat, \[i spuse Livvy, s` po]i picta, s` po]i sc`pa de

gânduri [i temeri. Oare Adrienne se folosea de pictur` ca de un

mod de a evada din lumea cotidian`? Sau picta doar pentru c`-i

pl`cea s-o fac`? {i eu am o cale de sc`pare, se gândi ea r`suflând

u[urat`. |[i privi mâinile bronzate, expresive, puternice dar [i

sensibile, mâini care puteau vindeca. Numai verigheta str`lucea

pe degetul ei. Inelul de logodn` cu diamante, inelul cu safire de

la mama ei, disp`ruser`.
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Era o noapte \n`bu[itoare [i Livvy sim]i c` pere]ii casei o apas`,

c` trebuie s` ias` s` se plimbe. Ie[i pe verand`, apoi cobor\

treptele casei [i porni spre lac.

Apa p`rea \ntunecat`, pentru c` luna nu se ivise, ascuns`

probabil de nori; doar la distan]` se vedeau câteva lumini]e de la

casele din apropiere.

La un moment dat, c`rarea pe care pornise o lua printre

copaci \nal]i [i tufe de rubarb`, apoi ajungea la lac.

Auzi cum trezise din somn ni[te p`s`ri, care, dup` ce fâlfâiser`

disperate din aripi [i se ridicaser`  v`zând c` nu era cineva care s`

le fac` r`u, reveniser` la cuiburile dintre trestii. R`mase câteva

clipe nemi[cat`, urm`rind plantele de ap` care cre[teau din

abunden]` \n aceast` zon`. Locul era cufundat \ntr-o t`cere

deplin`.

Deodat`, sim]i din instinct c` nu mai este singur`. Aerul se

tulburase brusc [i \nainte de a realiza ce se \ntâmpl`, ceva trecu

razant pe lâng` capul ei. Se sperie [i ]ip`. 

Apoi, din instinct, se afund` \n ramurile unei s`lcii

plâng`toare. |n clipa aceea, o piatr` \i trecu pe la ureche [i c`zu

\ntre trestii.

Se lipi de trunchiul salciei, p`rul i se \ncurc` \n frunze. 

Inima \i b`tea puternic plin` de team`, o durea um`rul unde

fusese atins`, abia mai respira, [tiind c` fusese ]inta cuiva .

|ncordându-[i auzul, sim]i ceva mi[cându-se dincolo de gardul

acela gros care desp`r]ea lacul de casa lui Maggie.
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Adesea, pu[tii din sat aruncau cu pietre \n lebedele de pe lac,
dar poli]ia \i controlase atent \n ultimul timp, iar la ora asta [i
lebedele se culcaser`. Nu \nc`pea \ndoial` c` fusese chiar ea ]inta.

Oare atacatorul disp`ruse, temându-se de ]ip`tul ei? Orice ar fi
fost, nu mai putea r`mâne \n acest loc, unde via]a \i era \n pericol.
Dar nici nu se putea mi[ca, fiind paralizat` de team`. Cu toate
acestea, trebuia s` scape cumva, s` se mi[te foarte repede, pentru
a nu mai deveni ]int`. Oricine ar fi fost atacatorul, nu avea curajul
s-o mai atace \n teren deschis, a[a c` dac` evita c`rarea putea
sc`pa nev`t`mat`. 

Ie[i din ascunz`toare, trecu de tufele de rododendron, de cele
de iri[i, foarte atent` pentru c` orice pas necontrolat o putea face
s`-[i piard` echilibrul. 

Um`rul o durea [i parc` \ncepuse s-o ard`. Dac` ar fi ]intit mai
sus, piatra i-ar fi spart capul. Probabil dac` ar fi c`zut sub lovitura
pietrei, acel cineva ar fi ap`rut din \ntuneric [i-ar fi \mpins-o \n lac,
pentru ca moartea ei s` par` natural`. Fugi cu disperare, c`utând
s` se dep`rteze de locul acela [i când ajunse acas` form` num`rul
lui Simon. El nu r`spunse imediat [i se temu c` nu era acas`. Dar
apoi \i auzi galsul.

– Livvy? {i el respira greu de parc` ar fi alergat.
– M-am temut c` nu e[ti acas`... \ncepu ea.
– Am fost \n pod, am c`utat ni[te acte... Dar ce este?  Ce s-a

\ntâmplat?
Ea \i spuse totul.
– Stai acolo unde e[ti, vin imediat!
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– S` sun la poli]ie?
– Vorbim când ajung acolo. Nu va dura mai mult de zece

minute. Nu deschide u[a nim`nui. Nim`nui, m-ai auzit?
Livvy l`s` jos receptorul [i-[i aprinse o ]igar` cu mâinile

tremurând.
Cineva voise s-o r`neasc`! Sau poate chiar mai mult, s-o

omoare! Acum nu se mai \ndoia c` fusese un atac deliberat,
pentru ca dup` ce o dobora s-o arunce \n lac. Probabil, acel cineva
voise ca totul s` par` o sinucidere, pe motiv c` nu putuse tr`i cu
vina c`-[i omorâse so]ul. Probabil c` data viitoare omul nu va mai
da gre[. |[i [i imagina un titlu cu litere mari din ziarul satului: a
fost g`sit` \necat` \n lacul ...

Cel care-l omorâse pe Clive o vâna pe ea acum. R`mase s`-l
a[tepte pe Simon [tiind de acum cu certitudine c` este \n pericol
de moarte.

Rorke avusese dreptate, acea telegram` fusese expediat`
tocmai pentru ca s` fac` lucrurile [i mai concludente. Cine putea
fi acela?

***

Auzi pa[i pe aleea pietruit` din fa]a casei. Apoi vocea lui
Simon:

– Livvy, eu sunt!
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Când intr` \n \nc`pere cu mâinile \ntinse spre ea, Simon

exclam` speriat:

– E[ti r`nit` la um`r!

– Am fost doar lovit`.

N-o mai durea ca la \nceput.

– Sângerezi, Livvy... Las`-m` s`-]i cur`] rana.

– Dumnezeule, Simon, nu este nevoie. M` duc sus s`-mi

schimb rochia. Pân` atunci, pune]i ceva de b`ut.

Livvy urc` \n camera ei, \[i cur`]` rana, apoi schimb` rochia,

dar se surprinse c` nu-[i mai poate coordona mi[c`rile, c` scap`

lucrurile din mân`. Când cobor\ \n livingul de la parter, Simon o

a[tepta \ncordat.

– Poveste[te-mi, Livvy, spune-mi \n detaliu ce ]i s-a \ntâmplat.

Spune-mi [i cel mai mic lucru pe care ]i-l aminte[ti, Livvy...

Ea \ncepu s`-i povesteasc` \n detaliu...

– Nu poate fi vreunul din b`ie]ii satului, Simon, pentru c`

ace[tia ar fi aruncat cu piatra [i ar fi fugit; le cunosc prea bine

manierele. Dar acesta, dup` ce m-a lovit, a r`mas \n continuare s`

m` urm`reasc`, m`surând distan]a ca s` mai loveasc` odat` f`r`

s` dea gre[. {i m-a lovit, a[a cum vezi.

– Nu l-ai z`rit, nu?

– Cred c` scopul lui a fost s` m` loveasc` \n cap, apoi s` m`

arunce \n lac, dup` ce-mi pierdeam cuno[tin]a, pentru ca s` par`

c` m-am sinucis.

– Livvy, cine ar fi avut interesul ca totul s` par` un accident? 
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Simon p`ru descump`nit câteva clipe, apoi sorbi din b`utura
pus` \n pahar.

– Din ce motiv? Din cauza [ocului provocat de moartea lui
Clive?

– Simon, nu \n]elegi! Cineva vrea s` m` vad` moart`! Vrea s`
par` c` din cauza con[tiin]ei \nc`rcate m-am sinucis!

Dup` o clip` de t`cere, Simon puse:
– Livvy, drag`... nu da frâu liber imagina]iei...
– Nu mi-am imaginat nimic! izbucni ea cu vehemen]`. 

Am trecut printr-o experien]` dureroas`, violent`, marcant`. 
Pot spune c` astfel de lucruri cumplite nu li se \ntâmpl`
oamenilor obi[nui]i... Cel care l-a omorât pe Clive [i-a imaginat c`
voi fi judecat` [i condamnat`. Dar n-au fost probe \mpotriva mea.
Asta l-a pus pe gânduri pe uciga[ul lui Clive.

Simon d`du paharul peste cap [i se ridic`.
– Nu este posibil! exclam` el, sprijinindu-se de [emineul din

\nc`pere.
– Cu o s`pt`mân` \n urm`, n-ai fi spus c` \n familia ta ar putea

fi ucis cineva, dar asta s-a \ntâmplat. S-a \ntâmplat, Simon, s-a
\ntâmplat! Livvy \[i duse mâinile la frunte, scuturându-[i capul, de
parc` ar fi vrut s` scape de umbra unui du[man nev`zut. Cineva
trebuie s` m` cread`...

Simon \i spuse:
– Iart`-m`, Livvy, n-am vrut s` spun c` nu te cred...
Ea \i \mpinse bra]ul cu violen]`.
– O s` discut cu inspectorul Marbin. 
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Nu [tiu \ns` când este mai bine s` iau leg`tura cu el.
– Cred c` \nainte de a o face ar fi bine s` mai discut`m.
– Ce s` mai discut`m, Simon? }i-am spus tot ce s-a \ntâmplat.
– {tiu. Dar ai vreo dovad`?
– Rana de la um`r [i ... cuvântul meu. Asta , desigur, ar trebui

s` fie de-ajuns... deodat`, Livvy se opri brusc. Simon, ce-ar trebui
s` fac?

– Las`-m` s` m` gândesc, Livvy. De fapt, nu este nimic
suspect...

Nimic \n afar` de telegrama despre care Rorke \i interzisese s`
vorbeasc`! se gândi ea.

– Ai trecut prin evenimente teribile care te-au marcat, te-au
[ocat, iar unii oameni reac]ioneaz` mai ciudat la [ocuri.

– Cu alte cuvinte, consideri c` inventez! Nimeni n-a aruncat cu
pietre \n mine, poate mi-am r`nit um`rul trecând pe sub crengi.
Desigur, n-au fost martori, eram doar eu [i atacatorul, care \n mod
sigur nu se va duce la poli]ie s` spun`: am \ncercat s-o ucid pe
Livvy Berenger \n noaptea asta. Ai dreptate, Simon, r`mâne doar
cuvântul meu. {i cine [tie dac` spun adev`rul, dac` nu sunt o
mincinoas`, sau chiar o uciga[`...

Vocea \ncepu s`-i tremure. Simon o lu` \n bra]e.
– Livvy, \n]elege, vreau s` te ajut!
– M` tem c` mi-am cam pierdut ra]iunea \n seara asta, Simon;

te rog s` pleci acum, ca s` m` pot odihni.
– Livvy, nu m` respinge; nu \ncerc decât s` v`d lucrurile \n

aceea[i lumin` \n care le-ar vedea [i poli]ia. |mi amintesc una din
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no]iunile de baz` care li se pred` poli]i[tilor de la Scotland Yard:
nu te l`sa  atras de detalii, indiferent cât sunt de dramatice sau
pline de savoare...

– A[adar, poli]ia ar putea crede c` \ncerc s-o atrag pe o pist`
fals`?

– {tii, Livvy, m-am tot gândit [i am ajuns la concluzia c` pân`
\[i face poli]ia investiga]iile, ar fi mai bine ca noi to]i, familia,
prietenii, s` ne continu`m via]a obi[nuit`. Dac` ne gândim mai
bine, cel care te-a atacat este deja foarte departe de acest loc...

– Cel care m-a atacat nu este departe deloc [i tu [tii asta prea
bine. Tr`im \ntr-o cutie a Pandorei, c`reia i s-a ridicat acum
capacul.

– |n acest caz, Livvy, las`-m` s` am grij` de tine, nu vezi c` asta
doresc? Las` totul \n seama mea, las`-m` s` iau decizii pentru tine.

-F`r` s`-i spun inspectorului Marbin  ce s-a \ntâmplat?
– Nu \n]elegi, Livvy...
– Simon, de ce nu vrei s` afle poli]ia despre asta? De ce s` nu

consider`m c` m` vor crede?
Privirile li se \nfruntar` o clip`, apoi el \i spuse aproape cu

violen]`:
– Pentru Dumnezeu, Livvy, [tii prea bine! }i-am spus adesea,

vreau s` am grij` de tine, s` te ap`r. {i [tii prea bine din ce motiv.
{tii, Livvy, nu? Simon f`cu un pas \napoi; pentru c` te iubesc,
Livvy. Acum c` fratele meu a murit, nu mai conteaz`, [i pot s`-]i
spun. {tiu c` nu l-ai iubit! Crezi c` n-am suferit destul v`zându-v`
de atâtea ori \mpreun`?
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– Opre[te-te! strig` Livvy, nu mai vreau s` te aud! Nu pot...
Se \ntoarse [i porni spre u[a pe care o deschise \n vitez`. 
Simon o prinse din urm`.
– |mi pare r`u, Livvy, nu era momentul s`-]i declar dragostea

mea, numai c` nu m-am putut ab]ine! Te iubesc de atâta timp!
Livvy, te rog, nu fi sup`rat` pe mine. Nu mi-am ales bine
momentul, [tiu. Iart`-m`!

– S` nu mai vorbim despre asta.
Simon insist`:
– Te conduc la Adrienne, nu te las s` te duci singur`.
– Mul]umesc, spuse ea indiferent`.

– Livvy, suntem cumna]i, am trecut printr-o experien]`
dureroas` amândoi.

– Bine, Simon, s` nu mai discut`m despre cele \ntâmplate!
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Capitolul 5

Curând, ajunser` la casa Adriennei, unde v`zur` luminile

aprinse.

Se apropiar` \n t`cere de cas`. Adrienne purta o rochie

delicat`, de culoarea violetei de Parma. Când ajunser` aproape de

verand`, Adrienne auzind scâr]âitul scândurilor [i se \ntoarse

rapid, cu agilitatea unei pisici.

– Cine e acolo?

– Nu te speria, sunt eu, Simon. Livvy este cu mine.

– Oh! Adrienne se relax`. M-a]i speriat. Intra]i. F`ceam pu]in`

ordine prin cas`, dar am motiv s` m` opresc. Vreau s` v` ofer ceva

de b`ut.

– Ar fi bine s` [tii, o opri Simon, c` Livvy  a trecut printr-un [oc

teribil.

Adrienne \i privi pe amândoi \ncruntat`, apoi uimit`. 



Simon \i povesti totul.
– Fantastic! exclam` ea. Cine ar vrea s`-]i fac` r`u, Livvy?

Probabil b`ie]ii din Lingchester, care caut` necazul cu lumânarea.
– {i eu gândesc la fel, Adrienne, spuse Simon repede, mult

prea repede.
– Scoate]i din cap ideea c` a fost un atac \mpotriva ta! 

Cine l-a ucis pe Clive nu are nimic cu tine.
Livvy observ` dup` expresiile lor c` amândoi \ncercau s-o

conving` de acela[i lucru. Adrienne zâmbea chiar.
– Nu-]i face probleme, te vom p`zi noi. Nu crezi c-ar trebui s`

afle [i John Montesque de asta? Doar este avocatul familiei!
– Nu v`d ce-ar putea face, interveni Simon.
– Livvy, ce vrei s` bei? o \ntreb` Adrienne.
|i spuse, peste um`rul lui Simon:
– O oranjad`, te rog, apoi se \ndrept` spre u[ile care d`deau

spre teras`, privind \n \ntuneric. Se \ntreba mereu oare unde este
Rorke? La han? Cu Maggie?

Se trezi c` este \ntrebat` de Simon:
– Apropo, Livvy, ai fost informat` c` se va ]ine comitetul

director de la Berenger?
Livvy clipi des de câteva ori \nainte de a-i r`spunde.
– Comitet director? O, dar nu pot merge!
– Livvy, trebuie s` vii, am nevoie de sprijinul t`u. {i apoi, via]a

trebuie s` continue.
– Firma Berenger este ceva necunoscut pentru mine, Simon.

Nu [tiu nimic despre aceast` afacere. 
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Clive m-a numit director \mpotriva voin]ei mele.
– Atunci, lucrurile st`teau altfel. Acum, noi doi control`m

Berenger [i vreau s` te implici \n toate planurile. Clive este mort.
Acum doar ideile mele conteaz`.

– Ai fi putut \nv`]a multe de la el, Simon. Clive a pus pe
picioare o afacere foarte profitabil`.

– Dar limitat`, pentru c` era prea prudent! Eu voi merge mai
departe, m` voi extinde. Sper s` m` sus]ii, Livvy.

– Nu pot sus]ine ceea ce nu [tiu.
– Livvy, sper c` n-o s`-mi faci probleme! Trebuie s` colabor`m.
– Trebuie s` ne amintim c` dou` sute de oameni depind de

salariile de la Berenger [i nu voi fi de acord cu nimic care s` le
afecteze vie]ile!

Simon o privi v`dit nemul]umit.
– Nu-]i face probleme, Livvy. Trebuia s` aleg un moment mai

prielnic pentru discu]ie. A, iat-o pe Adrienne!
– |mi cer scuze c-a durat atât, spuse ea. O, dar este teribil de

cald aici. Mai bine s` ie[im pe verand`.
Dar nici acolo nu g`sir` r`coarea dup` care tânjeau. Adrienne,

care nu era lini[tit` [i se a[eza [i se ridica tot timpul,  le spuse:
– S` mergem s` ne a[ez`m pe iarb`. Acolo m`car vom sim]i

r`coarea p`mântului la t`lpi!
Adrienne plec` din nou s` aduc` ni[te biscui]i, iar Simon se

apropie de Livvy.
Ea respinse \n continuare orice propunere de colaborare \n

privin]a firmei, iar Simon \ntr-un târziu se ridic`.
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– Este târziu [i Livvy trebuie s` fie foarte obosit`, \i spuse el

Adriennei. Ai grij` de ea pentru mine.

Livvy se duse \n camera ei, unde somnul \ntârzie s` apar`. 

|[i aminti discu]ia cu Simon despre firma Berenger. Oare tragedia

unui frate devenise avantajul celuilalt? Livvy nu se putea obi[nui

nici cu confesiunea lui Simon \n privin]a iubirii pe care i-o purta,

nici cu purtarea ciudat` a Adriennei. Toate acestea o ]inur` treaz`

peste nopate. St`tea cu ochii deschi[i \n \ntuneric, tânjind din

toat` inima dup` Rorke...

Când Adrienne plec` la lucru a doau zi, Livvy r`mase singur`.

Pe la unsprezece, se hot`r\. |l sun` pe inspectorul Marbin,

spunându-i c` vrea s`-l vad` \ntr-o chestiune foarte important`.

Acesta sosi \ntr-o jum`tate de or`, \nso]it de ajutorul s`u,

sergentul Saddle, un tip cu un aer ve[nic mirat. Plecar` \mpreun`

spre locul unde fusese atacat` Livvy, ea le spuse povestea cu

onestitate, cu detalii. I se puser` \ntreb`ri, o f`cur` s` revin` de

multe ori asupra vreunui detaliu, iar \n timpul acesta Livvy \ncepu

s` se conving` c` Simon avusese dreptate când se \ndoise de

eficien]a poli]iei [i implic`rii acesteia. La lumina zilei, povestea ei

p`rea lipsit` de substan]`, un pic cam ireal` [i neconcludent`.

Ploaia [tersese orice urm`, [i oricum, prea mul]i oameni trecuser`

pe acolo, spre cabanele de pe plaj`.

Livvy \ncerc` disperat` s` descopere un semn pe fa]a

inspectorului, c` o credea. Nimeni n-ar fi putut fi mai politicos,

mai profund ca acest domn, atât de pu]in comunicativ...
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Dup` plecarea poli]iei, Livvy vru s` porneasc` spre casa Larne,
\n ideea de a vedea dac` totul era bine. Plecase \n grab` cu o sear`
\nainte; porni motorul, dar \n loc s-o ia spre Larne, se trezi
pornind spre casa Adriennei. Aceasta era acas`, f`cea ultimele
retu[uri la tabloul lui Maggie, pe care trebuia s`-l expun` a doua
zi.

– Vreau recunoa[tere, Livvy! m`rturisi ea.
– Dac` ai primi-o, ai p`r`si Berenger.
Adrienne se \ntoarse [i o privi ciudat.
– S` p`r`sesc Berenger? Da [i nu! Cred c` trebuie s` mai adaug

pu]in galben aici.
Livvy se \ntreb` ce voise s` spun` Adrienne prin acel da [i nu.
Sun` telefonul; era Simon, care p`rea foarte agitat.
– Livvy, nu [tiu ce s-a \ntâmplat, dar privind pe fereastr`, l-am

v`zut pe inspectorul Marbin, care se ducea acas` la Maggie. 
Ce s-a \ntâmplat?  {tii ceva?

– Cred c` da. L-am sunat ast`zi [i i-am spus ce mi s-a \ntâmplat
asear`.

Livvy \l auzi cum exclam` disperat:
– Livvy, am crezut c` ne-am \n]eles...
– Nu ne-am \n]eles nicicum, replic` ea. Mi-ai dat un sfat pe

care eu nu l-am urmat, asta-i tot.
– Ar fi fost bine s`-l fi ascultat, Livvy.
– Nu v`d ce am f`cut r`u spunându-i inspectorului Marbin.
– Rezultatul este c` mi[un` pe aici [i inoportuneaz` oamenii

cu tot felul de \ntreb`ri.

74 ANNE MAYBURY



– Dac` sunt nevinova]i,  de ce s`-i deranjeze?
Livvy ar fi vrut s`-i strige: de ce-]i pas` atât de mult de ce crede

poli]ia? {tii ceva? Ascunzi ceva? Dar n-o putea face.
– Dac` Maggie este nevinovat`, are doar de spus ceea ce [tie.
– Maggie nu [tie nimic. Este \n afar` de toate acestea.
– Chiar a[a?
– Ce vrei s` spui, Livvy?
– Nu poate s` nu fie implicat`, doar face parte din familie!
– Maggie [i-a devotat via]a lui Keith, nu [tie nimic din ce se

\ntâmpl` \n jur...
– Simon, de ce \]i pas` a[a de mult de Maggie? De ce vrei s-o

protejezi?
– Cineva trebuie s-o fac`. Nu suport ca Marbin s-o h`r]uiasc`

mereu cu \ntreb`ri.
– Casa ei fiind foarte aproape de locul acela, este firesc s`-i

pun` \ntreb`ri.
– Livvy, spuse Simon, ce ]i-a r`spuns inspectorul Marbin dup`

ce i-ai povestit ce ]i s-a \ntâmplat?
– Nimic. Simon, spune-mi, tu nu vrei s` se afle cine ]i-a ucis

fratele?
– Livvy, ce este cu tine \n diminea]a asta? Nu te recunosc!
– |ncerc s` \n]eleg de ce nu vrei s` se afle adev`rul, s` discut

cu poli]ia, s` fie chestionat` Maggie... Te vor chestiona [i pe tine,
Simon, a[a c` fii preg`tit!

– Am ce s` le r`spund. Eram \n cas`. Iar acum, Livvy, trebuie
s` \nchid, plec spre Maggie.
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Livvy realiz` \nc` o dat` c` vizita inspectorului Marbin \l
afectase pe Simon. Adrienne ap`ru \n cadrul u[ii, \mbr`cat` 
\ntr-o pelerin` de culoarea mandarinei.

– Livvy, m` duc la Maggie. M-a rugat s`-i cump`r câte ceva  de
la Lingchester. 

– |n acest caz, ar trebui s` fii preg`tit`: poli]ia este la ea!
– Pentru ce?
– Dup` cum [tii, i-am spus inspectorului Marbin despre atacul

asupra mea. Presupun c` acum \i chestioneaz` pe cei din jurul
meu, dac` au v`zut ceva suspect.

– |n]eleg. {i ce a spus?
– Din cât i-am spus lui Simon, Marbin n-a avut nici o reac]ie!

A[ vrea s` cred \ns` c` nu-[i \nchipuie c-am inventat ceva!
– Niciodat` nu po]i s` [tii ce gânde[te poli]ia, r`spunse

Adrienne. Poate c` m` va interoga [i pe mine. Hai, Livvy, pune]i
jacheta [i vino cu mine, cred c` va \ncepe furtuna.

Dup` câteva minute, t`ind peste câmp, ajunser` la Maggie.
– Cred c-am ajuns prea târziu, remarc` Livvy, ma[ina poli]iei

nu mai este aici.
– Iar Rorke a mirosit cumva c` va veni poli]ia, observ`

Adrienne.
La intrarea \n cas`, observar` cele trei persoane care st`teau de

vorb`; Maggie, Rorke [i Simon.
– }i-am adus fructele pe care m-ai rugat s` ]i le cump`r,

\ncepu Adrienne.
– Mul]umesc, r`spunse Maggie, indiferent`.
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Simon, sprijinit de [emineu, spuse f`r` a o privi pe Livvy:
– Inspectorul Marbin ne chestioneaz` pe to]i [i ne cere alibiuri

pentru ce-am f`cut noaptea trecut`. Chiar [i pe Rorke !
– {i pe Maggie?
– Exact. Nu [tiu de ce nu las` \n pace oamenii serio[i ai satului,

[i s` se concentreze asupra tic`lo[ilor!
– S` \nsemne oare c` m-a crezut [i chiar face cercet`ri?
– Scuz`-m`, Livvy, dar nu vreau ca Maggie s` fie terorizat`.

Desigur,  a fost cu Keith azi noapte [i n-a v`zut nimic!
– N-am stat cu Keith toat` seara! interveni Maggie. Inspectorul

[tia asta \nainte de a veni aici. M-au v`zut doi s`teni, `stora nu le
scap` nimic din spatele perdelelor. Am fost la po[t` s` expediez
ni[te scrisori.

– }i le puteam expedia eu dac`-mi spuneai de ele, o opri
Simon.

– Te-am sunat, dar nu mi-a r`spuns nimeni.
– Am fost acas`, dar... apoi se opri. Am ie[it pentru scurt timp.
– Asta \nseamn` c` am ie[it amândoi.
– Ai v`zut pe cineva pe paji[te, Maggie?
– Nu.
Tot timpul, Rorke a stat cu spatele spre ei, privind pe fereastr`,

de parc` n-ar fi fost deloc interesat de discu]ie. Sau oare \n pofida
acelei indiferen]e afi[ate, \nregistra fiecare inflexiune, fiecare gest,
fiecare mi[care? Era con[tient de prezen]a Livvyei \n \nc`pere? 
Sau nu? Numai dac` ar fi privit-o odat`, dac` i-ar fi zâmbit...

Se auzi o ma[in` oprind afar`.
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Maggie exclam`:
– Doamne, s-a \ntors!
Inspectorul Marbin sun` la intrarea din fa]` a casei.
– A sosit [i miss Charles? \ntreb` imediat ce i se deschise.
– Da, este aici.
Nimic nu se schimb` pe figura Adriennei, nici un mu[chi nu

tres`ri.
– De ce a[ fi fost tocmai eu l`sat` deoparte? zise ea, 

strângându-[i jacheta \n jurul umerilor.
Nimeni nu p`r`si casa lui Maggie cât inspectorul o chestion`

pe Adrienne, \ntr-o alt` \nc`pere. Rorke r`sfoise o revist`, Simon
b`tuse tot timpul darabana \n mas`, iar Maggie st`tuse cu mâinile
\n poal`, cu ochii lipsi]i de expresie. Dar asta era doar aparent;
privirea ei o ]intuia pe Livvy amintindu-i de o meduz`...

Adrienne reveni \n mai pu]in de zece minute.
– Gata! exclam` ea aparent vesel`, de[i cu chipul livid. Se pare

c` trebuie s` ]inem  \n fiecare minut o eviden]` strict` a celor
f`cute! La ce or` am urcat treptele casei, la câte minute am
introdus cheia \n broasc`... cum s` ]ii minte toate prostiile astea?
I-am povestit cu am`nunte inspectorului  cum am fost la
Lingchester, [i cred c` m-am \ntors destul de repede dup` ce s-a
petrecut incidentul t`u, Livvy. Dar m-am oprit la garajul
Crowther, s` umplu rezervorul.

– {i eu i-am spus lui Marbin c` nu am alibi, m`rturisi Simon.
Eram acas`, citeam.

– O, dar... \ncepu Livvy, apoi se opri când v`zu c` to]i ochii o fixau.
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– Ce-ai vrut s` spui? o \ntreb` Maggie.
– C` nu este nevoie s` fie chestionat` toat` lumea de aici,

\ncheie Livvy lamentabil.
Sim]ise c` nu este bine s` vorbeasc` impulsiv; s` nu protesteze

c` Simon ajunsese cam f`r` suflare la telefon, explicându-i c` se
afla \n podul casei unde sorta ni[te acte.

Simon se uit` la ceas.
– A[ fi vrut s` mai stau, Maggie, dar trebuie s` m` \ntâlnesc cu

cineva la Lingchester.
– {i eu merg \n ora[, spuse Adrienne. Ma[ina mea este la garaj.

M` duci tu?
– Sigur c` da, spuse Simon cam f`r` chef, \ns`.
De la distan]`, se auzi un tunet.
– Vine furtuna!  exclam` Maggie. Lui Keith o s`-i plac`. Nu se

mai dezlipe[te de geam.
Adrienne o privi lung:
– Chiar urm`re[te desf`[urarea furtunii?
– Da, de ce te surprinde? \ntreb` Maggie.
– Ei bine.... mi se pare o persoan` prea calm`, imperturbabil`,

pentru ca s` se bucure de ceva violent cum este o furtun`.
– Uneori oamenilor le plac lucrurile ciudate, interveni Simon.
– Eu sunt gata, Simon, zise Adrienne. Ar fi mai bine s`

ajungem la Lingchester \nainte de izbucnirea furtunii.
– Vii cu noi, Livvy? Te las acas` la Adrienne.
– Mul]umesc, \ng`im` ea privindu-l f`r` s`-[i dea seama pe

Rorke. Prefer s` merg pe jos.
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– Crezi c` este bine dup` ce ]i s-a \ntâmplat?
-Cred c` poli]ia vegheaz`, nu m` tem.
Rorke reac]ion`.
– O conduc eu pe Livvy acas`.
Trei perechi de ochi se \ntoarser` spre el.
– Dar... explod` Maggie... spuneai c` r`mâi la mas`. De asta ai

venit... te-am invitat...
-A[a este; o conduc pe Livvy pân` acas`, apoi m` \ntorc.
– Dar nu este necesar, spuse Simon, m-am oferit eu deja s-o

conduc.
– Tu mergi la Lingchester [i nu are rost s` faci un ocol.
– M-am gândit c` ar fi bine s` stai departe de ea. Nu-i e[ti de

ajutor stându-i \n preajm`.
– Asta a fost f`cut evident de cel care m-a vrut aici. Rorke era

pe punctul de  a se \nfuria. Dar dac` plec acum, o ajut [i mai
pu]in; cineva a vrut s` m` implice...

Rorke le a[tept` reac]iile. Ele nu \ntârziar` prea mult; mâinile
lui Maggie \ncepur` s` tremure \n poal`, deveni livid` de parc` ar
fi urmat doar le[inul. 

Cu toate acestea numai Livvy \i observ` reac]ia.
Simon explod`:
– Cum adic`? Ce vrei s` spui? Cine te-a implicat?
– Poate cineva din \nc`perea asta [tie ceva.
Din nou t`cere. Apoi, ca din senin, Maggie strig`:
– N-am putea discuta despre altceva, pentru numele lui

Dumnezeu?
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N-o lu` nimeni \n seam`. Livvy sim]ea privirea lui Rorke asupra
ei. Ochii lui \i transmiteau un mesaj secret:  ai \ncredere \n mine!

Dar cu voce tare, el spuse doar:
– Ei bine, o s` v` spun eu; Livvy, eu [i poli]ia avem câteva

informa]ii. M-am gândit c-ar fi mai bine s` nu le discut; dar  dup`
ce s-a \ntâmplat azi-noapte, se pare c` \ntregul scenariu s-a
schimbat [i ar fi bine s` facem totul cunoscut. Poate nu crede]i c`
Livvy a fost atacat` azi-noapte lâng` lac. Nu [tiu [i nici nu-mi pas`
prea mult. Pentru c` sunt sigur c-a fost atacat`. Dup` cum v`d eu
lucrurile, totul face parte dintr-un plan....

Se auzi pendula bunicului care vestea ora fix`, apoi un tunet
puternic.

– Despre ce plan vorbe[ti? Despre ce informa]ii pe care le ai
tu, Livvy [i poli]ia, vorbe[ti? \l \ntreb` Simon, curios. Pentru
numele lui Dumnezeu, dac` [tii ceva nu ne mai ]ine pe jar!

– O voi face. {i-mi voi asuma responsabilitatea de a v` fi spus
eu, chiar dac` poli]ia nu este de acord. El f`cu o pauz` de parc`
ar fi a[teptat ca vorbele sale s` par` [i mai dramatice. |n noaptea
mor]ii lui Clive, cineva mi-a trimis o telegram`, ca [i cum ar fi
venit din partea Livvyei. Vorbea despre crim` [i-mi cerea s` m`
\ntorc \n Anglia.

Nimeni nu scoase o vorb`. Patru perechi de ochi \l priveau pe
Rorke; Livvy reu[i prima s`-[i desprind` privirea de pe chipul lui,
\ntrebându-se care dintre cei prezen]i o ura a[a de tare...

– Noi de ce n-am [tiut de asta? \ntreb` Simon.
Rorke ridic` din umeri.
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– Nu era de datoria Livvyei, nici a mea s` v` spunem.
– Vrei s` spui c-ai renun]at la misiunea pe care o aveai \n

str`in`tate ca s` te \ntorci, doar pentru c` ai primit o telegram` ca
venind din partea Livvyei?

– Da, \i r`spunse Rorke lui Simon, f`r` \ns` a-i oferi vreo
explica]ie.

– Dar asta presupune c` tu [i Livvy...
– Nu presupune nimic \n afar` de faptul c` s-a s`vâr[it o

violen]` [i c` o prieten` a mea este \n primejdie!
Maggie \ntreb` cu glas stins:
– Poli]ia a aflat cine  a trimis telegrama?
– {tiu doar c` a fost trimis` \n noaptea mor]ii lui Clive de la

firma Berenger.
– Dar nimeni nu [tie cine ...?
Rorke scutur` din cap.
Adrienne interveni.
– Dar dac` a trimis-o cineva de la Berenger a ac]ionat panoul

pe timp de noapte. Paznicul...
– Telefoanele fiind  automate, cine a trimis telegrama ar fi

putut s-o fac` foarte simplu f`r` a fi v`zut.
– Dar de ce nu ne-a chestionat [i pe noi poli]ia?
Rorke replic`:
– N-au [tiut pân` acum patru zile când am venit.
– Asta \nseamn` c` te-ai \ntâlnit cu Livvy [i ai \ntrebat-o? zise

Simon privind-o. Te-ai asigurat c` n-a trimis-o ea.
– Da, zise Rorke am f`cut asta.
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– Dar ea nu mi-a spus, zise Simon mirat. Nimeni nu mi-a spus
nimic! Berenger este firma mea, iar Livvy cumnata mea! explod`
el. De ce nu mi s-a spus?

– Era datoria poli]iei s-o fac`. Eu [i Livvy am decis s` nu
spunem nimic, ca s` nu d`m na[tere la comentarii. Dar acum
Livvy a fost atacat`, [i nici unul din voi nu vrea s-o cread`.

– Presupun c` poli]ia va chestiona personalul firmei [i-i va
speria pe to]i.

– Nu cred. Nu cred c` telegrama  a fost trimis` de cineva din
personalul t`u, Simon.

– Nu \n]eleg. De ce afirmi asta?
– Cineva este interesat de noi, mai ales de Livvy, [i vrea s` m`

foloseasc` pentru a-i face ei r`u!
Adrienne f`cu un pas \napoi, se lovi de un scaun pe care-l trânti.
– Realizezi, zise Simon, c` ne acuzi pe unul din noi? 

Te \ntorci aici la Ardern ca o furtun`, intri cu picioarele \n vie]ile
noastre, apoi \ncepi s` ne acuzi.

– Simon, interveni Maggie, te rog pentru numele lui
Dumnezeu, nu \n]elegi? Suntem cu nervii \ncorda]i la maximum,
ne suspect`m unul pe altul de crim`. S` zicem c` accept`m
faptele a[a cum le spune Rorke. Cineva i-a trimis o telegram`  \n
numele Livvyei. Ea sus]ine c` nu i-a trimis nici o telegram`.

Maggie \nchise ochii.
– Iar tu ai venit cât ai putut de repede \napoi, Rorke!
– Da, zise el foarte simplu, am f`cut-o, Maggie.
Simon interveni.
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– {tii, Rorke, nu avem decât cuvântul t`u c-ai primit acea
telegram`. Ai adus-o cumva ca dovad`?

– Nu, am distrus-o. Dar ave]i cuvântul meu de onoare. Chiar
crede]i c` m` amuz` s` fiu implicat? Crede]i c` m` voi mul]umi s`
stau cu bra]ele \ncruci[ate? Aici, \n Ardern, se afl` un uciga[ \n
libertate, m` voi str`dui din r`sputeri s`-l  descop`r. Apoi m` voi
\ntoarce la Isfahan sau Elephanta, nici nu-mi mai pas` unde, atâta
timp cât voi scutura praful acestui sat de pe picioarele mele!

– Dar nu \n]eleg de ce te-ai mai \ntors, zise Simon, pentru c`
dragostea ta pentru Livvy ]ine de domeniul trecutului, iar ea s-a
m`ritat cu fratele meu.

Rorke \i spuse scurt:
– Nu cred c` trebuie s`-]i dau vreo explica]ie. Livvy [tie [i

\n]elege.
– Pe naiba!
Adrienne spuse [i ea:
– Simon, este târziu, cred c-ar trebui s` mergem. Acum c` am

spus fiecare versiunea noastr` poli]iei, putem l`sa  ca aceasta s`
g`seasc` o rezolvare. 

Simon [i Adrienne plecar` f`r` o vorb`.
Maggie le spuse:
– L-am dus pe Keith \ntr-o \nc`pere al`turat`, v`zând c` poli]ia

vine din nou.
– Eu o voi duce pe Livvy acas`, spuse Rorke.
– |n câteva minute, voi pune masa. Te rog s` nu \ntârzii. 

Livvy se poate duce [i singur`.
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– |mi pare r`u, dar nu risc s-o las singur` la ora asta. Nu va
dura prea mult. Te deranjeaz`?

Maggie ezit` o clip`, apoi izbucni:
– Da, Rorke, m` deranjeaz`! M` deranjeaz` pentru tine. Sunt

sigur` c` Livvy nu va avea probleme. Tu nu e[ti \n siguran]`!
– Eu? \ntreb` Rorke râzând.
Maggie \i spuse:
– {tiu ce se vorbe[te \n sat.
– {i ce se vorbe[te, Maggie? Nu mai este nevoie s`-mi spui,

pentru c`-mi imaginez [i singur. Se spune c` m-am \ntors pentru
c-o iubesc \nc` pe Livvy. Ciudat` afacere! So]ul doamnei Berenger
moare, iar Rorke Hanlan apare [i el! Tu ai putea fi mesagerul
nostru, Maggie.

– Ce-a[ putea s` le transmit eu?
– Le po]i spune c` o consider o femeie foarte atr`g`toare pe

Livvy, iar ei nu-i displace s`-mi vorbeasc`;  chiar dac` am rupt
logodna cândva, nu mai este nimic \ntre noi. Nu este nici o
poveste de dragoste! Nu m-am \ntors pentru c` n-a[ putea tr`i f`r`
ea. Nimic din ce satul ar putea s` exploateze, din care s` fac`
subiect de scandal. {i acum, mai crezi c` Livvy se poate duce
singur` acas` \n siguran]`?

– }i-am mai spus; la siguran]a ta m` gândesc, zise Maggie.
Spune--mi c` te vei \ntoarce repede.

– Bine, Maggie, \]i promit.
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Capitolul 6

Rorke conduse \n t`cere pe scurta distan]` pân` la casa
Adriennei. Acolo, opri motorul.

– A trebuit s-o fac, Livvy! S`-i spun despre telegram`. Când ai
ap`rut cu Adrienne, m-am decis s` le dau o dovad` concret` c`
e[ti \n primejdie.

– Chiar [i a[a, Simon nu te crede.
– Cred c` nu vrea s-o fac`! Dup` cum ]i-am mai spus, vestea c`

ai fost atacat` asear` nu m-a surprins. Dar acum c` suntem
singuri, vreau s` aud versiunea ta asupra celor \ntâmplate.

Erau foarte aproape unul de altul, \n \ntuneric. Rorke \[i ]inea
mâinile pe volan. O singur` mi[care spre dreapta [i Livvy se putea
sprijini de um`rul lui. Dar n-o f`cu [i se rezem` de portiera
ma[inii, spunându-i ce se \ntâmplase.

– Poate cei care m` ascult` m` consider` un pic isteric`, sau
c`-mi imaginez totul. 



Nici pe tine nu te-au crezut când le-ai spus de telegram`. 
Nu [tiu \ns` ce crede poli]ia despre ce am spus.

– Poli]ia este pl`tit` ca s` nu te cread` pân` nu prime[te o
dovad` palpabil`.

– Rorke, m` tem!
– Va trebui s` fii \n gard` tot timpul, Livvy, s` nu faci gre[eli.
– Dar nu pot tr`i temându-m` de toat` lumea.
– Nici nu trebuie. Este ceva trec`tor dar pân` ce se consum`

acest incident, va trebui s` te temi de toat` lumea, s`-i consideri
pe to]i du[manii t`i. Pentru c` printre ei se afl` du[manul t`u!
Cine l-a ucis pe Clive, a \nceput s` intre \n panic` pentru c` n-a
fost arestat nimeni \nc`.

– Dac` atacatorul ar fi reu[it azi-noapte [i a[ fi fost g`sit`
\necat` \n lac, poli]ia ar fi considerat c` n-am mai putut tr`i cu
vinov`]ia de a-mi fi omorât so]ul. Ce s` fac, Rorke, s` plec de aici?

– Nu cred c` ]i se va permite. Nici nu te-ar putea opri, pentru
c` n-ai fost acuzat`, dar ar \ncepe s` te b`nuiasc`. Atunci poate ai
fi [i mai vulnerabil` ca acum, pentru c` n-ai mai avea nici prietenii
\n jur.

Rorke \i cuprinse obrajii \n palme:
– Ai sl`bit mult, Livvy. Ai grij` de tine, [tiu c` sun` proste[te

ce-]i spun! La \nceput, când m-am \ntors am crezut c` e[ti \n
siguran]`, c` ai familia al`turi, dar acum nu [tiu ce s` mai cred.
Nici nu [tiu \n cine s`-]i spun s` ai \ncredere.

– Numai tu...
El o privi lung.
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– Nu ]i-a[ putea face r`u, Livvy! Dup` cum ]i-am mai spus,
chiar dac` doi oameni care s-au iubit se despart, \ntotdeauna va
r`mâne ceva \ntre ei.

– Ceva? Ce?
– Prietenie. Nu...Ceva total diferit sentimentul c` ai iubit

cândva pe cineva, de care \]i pas` \nc`... Livvy, chiar dac` te-a[ lua
acum \n bra]e [i te-a[ s`ruta...dar nu... nu po]i repara ceva ce s-a
rupt odat`. Pentru c` s-ar rupe din nou, continu` el. Ce ne-a
desp`r]it atunci, ne va desp`r]i din nou. Noi tocmai ne-am salvat,
draga mea, de acel ceva ce ar fi putut deveni o c`snicie
dezastruoas`.

– Chiar trebuie s` analizezi dragostea noastr` acum, cu atâta
deta[are, de parc` am vorbi despre altcineva?

– Da, Livvy, când sunt cu tine trebuie s` fac asta, pentru a-mi
p`stra capul pe umeri; s`-mi spun c` am f`cut lucrul cel mai bun
desp`r]indu-ne, c` dragostea nu este de-ajuns \ntr-o c`snicie. Mai
trebuie s` existe ceva– ceva care s` dureze chiar [i atunci când
atrac]ia fizic` dispare.

– |ntotdeauna \ncerci s` g`se[ti explica]ii logice! Dar tu ca om
nu e[ti logic, e[ti impulsiv [i-]i pierzi capul u[or...

Livvy \l auzi râzând.
– Sem`n`m foarte mult!
– Eu m-am schimbat.
– Iar faptul c` sem`n`m atât de mult ne \mpiedic` s` fim

\mpreun`. Este ca [i cum ai purta doi pantofi stângi... 
Dar spune-mi, Livvy, cum te \n]elegeai cu Clive?
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– Nu ne \n]elegeam.
– Am fost convins c` nu avea]i nimic \n comun. El era un tip

prea rece [i nu mi te imaginam nici o secund` fericit` al`turi de
el.

– Nu vreau s` discut acum despre Clive!
– Da, ne vom opri aici. Hai, du-te \n cas`, te urm`resc s` v`d

c` intri \n siguran]`.
Livvy cobor\, dar r`mase lâng` ma[in`, p`rându-i-se c`-l vede

zâmbind. Dar când \i rosti numele, Rorke o lu` de umeri [i o
\ntoarse cu fa]a spre cas`.

– Noapte bun`, Livvy.
Ea plec`, descuie, intr` \n cas`, aprinse luminile [i r`mase la

fereastr`, f`cându-i semne cu mâna.
El o salut`, urc` \n ma[in` [i plec`.

***

Livvy st`tea  \n fa]a oglinzii. Purta un costum negru de m`tase
[i o p`l`rioar` verde, iar p`rul castaniu deschis \i str`lucea \n
lumina soarelui. Cu trei ani \n urm`, \[i aminti, mai avusese un
costum negru tot de m`tase, dar acela fusese unul ieftin,
cump`rat de la magazinele populare. Avusese [i atunci o p`l`rie
verde cump`rat` tot a[a  de pe rafturile cu reduceri ale unui
magazin universal. Acum purta acest costum foarte scump
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cump`rat de la un magazin [ic din Paris. Livvy Farland visase
cândva  s` aib` \ntr-o zi o ma[in` la mâna a doua, dar nu-[i putea
cump`ra atunci nici m`car un televizor. Olivia Berenger avea
acum o cas` \ncânt`toare, era director la firma cu acela[i nume [i
avea putere \n firm`, dac` voia s-o foloseasc`. Totul legat de ea era
acum la superlativ. De parc` ar fi fost vorba de dou` femei
diferite.

Dar aceea[i femeie se privea acum \n oglind`, observând c`
deziluzia, durerea [i teama l`saser` urme adânci pe chipul ei.
Clive, so]ul ei, o f`cuse director la firma Berenger imediat dup`
c`s`toria lor, tocmai pentru a putea p`stra controlul asupra
ac]iunilor companiei.

|n trecut participase doar ocazional la \ntrunirile comitetului
director, pentru c` tot ce se \ntâmpla acolo \i era str`in. Clive nu
se str`duise niciodat` s`-i explice. Pentru ea era pierdere de timp,
nu putea fi cu copiii de la casa de orfani, s`-i ajute s` fac`
progrese.

Alese o pereche de cercei mici cu perl` din colec]ia de bijuterii
gândindu-se la ce mai avea de f`cut dup`– amiaz`. S-ar fi putut
ocupa de Iona, feti]a cu care trebuia s` lucreze foarte mult \n
bazin, pentru a o ajuta s` se recupereze dup` poliomielit`. 
Pe Boogie va trebui s`-l maseze ca s`-[i poat` \ndrepta bra]ul
contorsionat, cine [tie cum, \n acel sat african uitat de lume, unde
fusese g`sit. Dac` n-ar fi fost aceast` [edin]`, s-ar fi putut bucura
de aceast` dup`– amiaz` \n mijlocul copiilor, \nv`]ându-i jocuri
engleze[ti, iar ea repetând toate vorbele \nv`]ate din limbile pe
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care le vorbeau micu]ii. Abia a[tepta s` se lase corectat` de ace[tia
dac` gre[ea vreo vocal`.

|nchise cutia cu bijuterii [i o puse la loc, spunându-[i c` nici
m`car nu se mai recuno[tea \n oglind`. P`rea elegant` [i
sofisticat`, nu ca o femeie c`reia \i murise de curând so]ul. Ceva,
un for l`untric o anun]a c` n-ar fi trebuit s` mearg` la aceast`
[edin]` a comitetului director. Dar Simon insistase [i presupusese
c`  el [tia mai bine ce trebuie f`cut.

Trebuia s` se confrunte cu faptul c` indiferent de cele
\ntâmplate, afacerea trebuia s` continue:" regele a murit, tr`iasc`
regele..."

|ncepu s` se gândeasc` la ceilal]i directori, la ce credeau
ace[tia despre moartea lui Clive. Oare printre ei se aflau [i unii
care puneau la \ndoial` nevinov`]ia ei?

Câ]i dintre ei \l pl`cuser` pe Clive? Era sigur` c` fusese
respectat. Clive era singurul care [tia afacerea pe dinafar`, de la
acel amestec de luturi, pân` la realizarea obiectelor, ambalarea [i
expedierea lor. |n mod inten]ionat, Simon nu fusese l`sat s`
treac` prin toate fazele, pentru c` nimeni nu prev`zuse c` s-ar
putea s` preia controlul afacerii \ntr-o bun` zi. Era doar fratele
mai mic al lui Clive, secundul acestuia, care lua parte din când \n
când la [edin]ele comitetului director unde avea un rol ...
decorativ.

Clive se \nconjurase doar de speciali[ti, de oameni care se
supuneau orbe[te deciziilor lui, de cei care nu-l contestau \n
vreun fel. Iar aceia[i oameni care-l aprobau \n toate pe Clive se
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vor aduna acum \n jurul mesei cu Simon, [tiind  c` de acum
\nainte el va fi conduc`torul afacerii.

Era \nc` destul de devreme [i Livvy se duse \n gr`din` s`
priveasc` cerul [i florile, s`-[i adune puterile ca s` mai treac`
peste o zi grea pentru ea. Cerul era limpede, dar vara fiind pe
trecute, florile aveau acel aer bogat de toamn`, acea str`lucire
special`. |[i dori s` fi fost mai puternic`, pentru a refuza s` se
duc` la aceast` \ntâlnire dup`– amiaz`.

Dup` ce \ncepuse s` se preg`teasc` pentru aceast` \ntrunire,
fusese sunat` de una din secretarele de la Berenger, care o anun]a
c` [edin]a programat` la ora trei [i jum`tate se amâna la patru [i
jum`tate, pentru c` unul dintre directori fusese chemat de
urgen]` la Lingchester. Asta \nsemna c` mai putea petrece \nc` o
or` aici, \nainte de a porni spre Larne. Privi casa, spunându-[i c`
p`rea foarte lini[tit` acum; de câteva zile nu mai venise nimeni pe
aici, nici m`car inspectorul Marbin [i v`zând acestea s-ar fi putut
l`sa atras` de un fals sentiment de siguran]`, de lini[te; asta dac`
Rorke n-ar fi prevenit-o s` fie foarte atent`.

|n cele din urm` veni [i timpul s` plece spre firma Berenger.
I se p`ru c` paznicul firmei o privise ciudat, dar \i zâmbi [i

trecu de el. U[a spre surprinderea ei era \ncuiat`, dar din`untru
se auzeau glasuri. Când i se deschise, b`rba]ii se ridicar`, iar
secretara ad`ug` imediat numele ei pe lista celor prezen]i la
\ntrunire.

Simon o \ntâmpin`:
– Livvy, ce s-a \ntâmplat?
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– De ce \ntrebi? Ce trebuia s` se \ntâmple? Ea privi uimit` la
chipul lui \ngrijorat.

– Ai \ntârziat atât!
Se a[ez` pe scaunul care-i fusese oferit [i spuse:
– Am fost sunat` pentru a mi se spune c` [edin]a va \ncepe la

ora patru [i jum`tate.
– Dar a fost programat` la trei [i jum`tate, spuse Simon

privind-o pe secretar`. Miss Perason, dumneata ai sunat s` anun]i
aceast` modificare?

– Aminti]i-v` c` mi-a]i spus s` iau leg`tura cu doamna
Berenger, apoi a]i fost foarte ocupat, iar eu am crezut c` trebuie
s-o sun.

– Da, am fost informat` c` [edin]a este programat` la ora
patru [i jum`tate, spuse Livvy.

– |nseamn` c` telefonista a f`cut o gre[eal`, conchise Simon.
P`cat c` nu te-am sunt eu! De fapt, am a[teptat câtva timp \nainte
de a \ncepe...

– Nu mai conteaz`, zise Livvy. Voi prelua discu]ia din punctul
\n care se afl` acum.

Simon privi spre b`rbatul din stânga sa.
– Ce spuneai, Jock?
Jock Mansfield, al c`rui cuvânt fusese \ntrerupt de venirea

Livvyei, continu` s` vorbeasc`.
Livvy, care nu asculta ce spunea omul, ci privea biroul directorial

\n care fusese organizat` [edin]a, amintindu-[i cum era pe vremea
când Clive conducea [edin]ele, auzi vag c` Simon i se adresase.
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– .... m` tem c` primele dou` puncte de pe ordinea de zi au
fost aprobate f`r` consim]`mântul t`u. Am avut majoritatea.

Livvy se ridic`. Ceva din privirea lui Simon o pusese pe
gânduri. Privi repede \n jur la chipurile preocupate, aflate \n jurul
mesei.

– Ce a fost aprobat? \ntreb` Livvy.
– Bugetul pentru cheltuielile interne, publicitate \n ]ar`, \n

afara ]`rii, crearea unui birou pe continent...
Nu ceea ce spuse Simon o [oc`, ci felul \n care o f`cu. Simon

continu` s` vorbeasc`, s`-i explice, s`-i prezinte cifre, vorbind
repede, de parc` ar fi vrut s` scape de explica]ii, pentru c` primise
deja aprobarea. Explica]ia pentru ea era mai mult din curtoazie, o
formalitate.

Ascultându-l, Livvy \[i aminti discu]ia lor de acum dou`
s`pt`mâni din studioul Adriennei. Ea protestase atunci la
planurile ambi]ioase ale lui Simon. Dar dac` din gre[eala cine [tie
cui ajunsese ast`zi prea târziu, nu mai putea s` i se \mpotriveasc`
lui Simon [i celorlal]i, care aruncau profitul firmei Berenger pe
lucruri inutile, dar foarte costisitoare.

Oare existase vreun vot \mpotriv`?Privi din nou toate figurile
aflate \n jurul mesei.

Livvy \ncepu s` spun`:
– Dup` cum v`d... dar se opri. Nu [tia nimic despre aceast`

procedur`, nici m`car dac` avea dreptul s` dea glas protestului ei.
Se mai uit` la figurile din jur [i \nghe]`.

– Ce spuneai, Livvy? \ncepu Simon.
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El \i zâmbea, sau mai precis schi]a un zâmbet, pentru c`
privirea lui \ncepuse s` capete ceva din r`ceala privirii lui Clive.
Acum, aflat pe scaunul pre[edintelui, era un st`in pentru ea.

– Nu mai conteaz`, spuse Livvy, continu` [edin]a.
Ar fi fost mai bine s` nu fi venit. Se uit` pe fereastr` la cerul

albastru, \ntrebându-se din nou de ce insistase Simon s` vin` la
aceast` [edin]`.

Dac` telefonista nu f`cuse nici o gre[eal`? dac` Simon pusese
totul la cale ca s` ajung` numai dup` ce se discutau problemele
cele mai importante?

|l privi din nou, constatând c` ar`ta mai mult sau mai pu]in ca
umbra lui Clive. Simon, care mersese atâta timp \n urma fratelui
s`u, iar acum avusese ocazia s`-i ia locul...

La terminarea [edin]ei, Simon se apropie de ea:
– Nu-]i face probleme, Livvy, \mi pare r`u de ce s-a \ntâmplat.

Dar totul este sub control.
– Sub controlul t`u, \i strecur` ea printre din]i.
– Livvy, ar`]i minunat.
– Mul]umesc, zise ea [i plec`.
Pe drum, se \ntreb` dac` nu cumva ultimele s`pt`mâni o

f`cuser` mai suspicioas`. 
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Capitolul 7

Pornind spre cas`, Livvy observ` c` ferestrele erau deschise. Se

auzeau glasuri. Mai multe, sau doar unul? Apropiindu-se, o auzi

pe Adrienne care se r`stea la cineva:

– |ndr`zni]i s`-mi face]i asta mie, voi judec`tori de doi bani?

Ignoran]ilor! A]i stat \n fa]a picturii mele, a]i scuturat din cap, a]i

bomb`nit nu [tiu ce...Apoi, pentru c` nu i-a]i \n]eles mesajul a]i

respins-o! O s` v` ar`t eu! Sunt o artist` str`lucit`! Dar voi nu

\n]elege]i...tr`i]i \n lumea voastr` de mult apus`...

Livvy r`mase la u[`, transfigurat`. O v`zu pe Adrienne cum

ridic` bra]ul \n care ]inea un cu]it [i-l \nfipse cu putere \n pânz`,

de parc` ar fi fost o s`geat` aruncat` spre inamic. Apoi, duse mâna

spre o foarfec` aflat` pe o m`su]` lâng` tablou, pe care o \mplânt`

\ntr-un col] al acestuia. Dup` accea \nc` suspinând, se aplec` s` ia

cu]itul când o z`ri pe Livvy. Se ridic` [i r`mase privind-o.



– De ce e[ti atât de [ocat`? Este tabloul meu! Dac` vreau s`-l
distrug, o fac [i gata, nu m` poate opri nimeni! Apoi, de parc` ar
fi realizat ce f`cuse, duse mâinile la frunte, disperat`. Se pr`bu[i
pe scaunul pe care st`tea când \l pictase.

Livvy veni lâng` ea.
– Este un tablou frumos, de ce vrei s`-l distrugi? o \ntreb` cu

blânde]e.
Adrienne nu-i r`spunse. |[i \ncle[t` pumnii.
Livvy privi lung tabloul pe care Adrienne \ncepuse s`-l

distrug`. Era Magii, cel pe care-l trimisese la expozi]ia de la
Lingchester. V`zu acel semn urât provocat de cu]it [i cel de
foarfec`.

Adrienne \[i ridic` fa]a marcat` de acel moment de r`t`cire;
chipul \i era livid, ochii acum lipsi]i de expresie. Spuse, cu
jum`tate de glas:

– Mi-au respins tabloul.
– O nu, exclam` Livvy. Nu m` pricep la pictur`, dar acesta \mi

place.
– {tiu c` este un tablou bun, dar a fost refuzat ca 

ne\nscriindu-se \n standardele impuse de ei. Ei! Un grup de
pseudo-exper]i care nu deosebe[te un Picasso de Pissarro! 
Ei mi-au refuzat tabloul! A[ fi vrut s` le strivesc tabloul de mutrele
lor stâlcite! Iar acum... uite ce am f`cut!

– Dar pânza nu este t`iat`, observ` Livvy examinând-o atent.
Vei putea picta peste aceste semne.

Adrienne se ridic`. Era ceva mai \nalt` decât Livvy.
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– Dac` n-ai fi intrat, l-a[ fi f`cut buc`]i.
– Ar fi fost mare p`cat...
– A[adar, trebuie s`-i mul]umesc c` mi-ai salvat tabloul...\l voi

duce la Londra anul viitor la expozi]ie, acolo unde sunt adev`ra]ii
exper]i [i va participa la expozi]ia de var` a Academiei Regale. O
s`-i fac pe cei din Lingchester s`-[i mu[te mâinile.

Livvy \i spuse cu blânde]e:
– Vino s` fum`m o ]igar`, s` ne lini[tim.
Adrienne p`ru c` aude ce i s-a spus, dar din privirea ei Livvy

\n]elese c` se mai r`zboia \nc` \n privin]a tabloului cu cei de la
galeria din Lingchester. Nu dep`[ise [ocul provocat de
respingerea tabloului.

Se a[ezar` fa]` \n fa]` la m`su]a pentru cafea [i Adrienne
deschise cutia cu ]ig`ri turce[ti pe care le prefera.

– E[ti foarte elegant` \n seara asta.
– Am fost la [edin]a comitetului. Vreau s` m` asigur c` totul va

merge a[a cum era pe vremea lui Clive. Nu-mi plac schimb`rile.
-Livvy, spuse Adrienne, te-ai gândit vreodat` s` vinzi [i s`-]i faci

o alt` via]`?
– Poate o voi face.
– |i vinzi lui Simon?
– A[a cum scrie \n testamentul lui Clive, doar lui \i pot vinde,

dar deocamdat` nu sunt sigur` ce vreau s` fac.
– Biata, Livvy! exclam` Adrienne. Ai atâ]ia bani, e[ti tân`r`,

frumoas`...
– Nu cred c` ai pentru ce s` m` invidiezi...
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– Nu te invidiez, ci \]i spun c` nu trebuie s` te temi de nimic,
mai ales când ai prieteni...

– Nu toat` lumea \mi este prieten`, murmur` Livvy.
– Te referi la Maggie? De ce nu te place?
– Ai observat [i tu?
– Cred c` din cauza lui Keith.
Adrienne se a[ez` cu picioarele strânse sub ea, mai trase un

fum din ]igar`, apoi \i spuse:
– Dar nu este vina ta c` b`iatul s-a accidentat pe calul t`u.
Livvy \[i mai aprinse o ]igar`, con[tient` c` fuma cam mult.
Adrienne o privea lung, cu paharul \n mâinile ei delicate.
– De ce s-a certat cu Clive cu câteva zile \nainte de moartea

acestuia?
– Nu am nici cea mai vad` idee.
– Poate din motive pecuniare.
– Clive nu mi-a spus nimic despre discu]ia asta. Se pare c`

numai Simon [tie de ea.
– Maggie mi se pare o tip` ciudat`. Prea introvertit`. Nu este

prea atr`g`toare [i nici via]a nu-i ofer` prea mult... nu este de
mirare c`...

– Ce vrei s` spui?
Adrienne \[i d`du capul pe spate, privind \n tavan.
– M` \ntreb dac`-l vrea \napoi pe Rorke.
– Vrei s` spui c` ea a trimis dup` el? O, nu...
– Cineva  a f`cut-o [i acela n-a fost Simon, care nu-l suport`.
Livvy se gândi la o \ntrebare care o chinuia. 
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Se ridic` ducându-se spre fereastr`, unde urm`ri o vreme un
nor mare, alb, care traversa spre vest.

– Tu \l cuno[ti mai bine pe Simon. Crezi c` ar putea conduce
firma Berenger?

– De ce m` \ntrebi?
– Nu mi s-a spus ora exact` la care era programat` \ntâlnirea.

Când am ajuns acolo, o chestiune important` \n privin]a c`reia
am avut discu]ii cu Simon, fusese dezb`tut` [i aprobat`.

– {i asta te-a afectat?
– Da.
Adrienne o privi dintr-o dat` cu mult interes.
– Ce chestiune interesant`, Livvy! Se pare c` Simon vrea s`

preia controlul la Berenger.
– {i tu e[ti convins` c` Simon nu m-a vrut la discutarea acelui

punct important?
Adrienne zâmbi.
– To]i b`rba]ii ambi]io[i se folosesc de tertipuri pentru a-[i

atinge scopul.
– Chiar [i de \n[el`ciune? \ntreb` Livvy.
– Am sentimentul, zise Adrienne \ntinzându-se, c` Simon va

face totul s` pun` cât mai repede mâna pe bani.
– Sau s`-i piard`!
– {tii, Livvy, tata obi[nuia s` spun` c` b`trânul Berenger

f`cuse o adev`rat` pasiune pentru aceast` firm`, pasiune
mo[tenit` de Clive. Mai spunea c`, dac` prin absurd, Simon ar
prelua controlul, firma ar r`mâne ceva ne\nsemnat, care ar
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produce vase de lut ars. Dar mama avea alt` interpretare; spunea
c` sub aerul lui de gentile]e, Simon este la fel de Berenger ca [i
ceilal]i. Iar acum, Simon are ocazia s`-[i dea arama pe fa]`! Se pare
c` vorbele mamei mele se vor confirma.

Livvy nu-i r`spunse, iar Adrienne se ridic` repede [i \ncepu s`
str`bat` \nc`perea cu pa[i mari.

Livvy r`mase \n acela[i loc, l`sându-se asaltat` de miile de
\ntreb`ri c`rora nu le g`sea r`spuns. Oare Simon visa c` va ajunge
singurul mo[tenitor al firmei Berenger? Iar visul acesta devenise
pentru el o obsesie? Oare Simon nu se va da \n l`turi de la nimic
pentru ajunge la  puterea de care-l privase Clive? Nici de la
crim`?Ideea i se p`ru exagerat` [i \ncerc` s` nu se mai gândeasc`
la ea.

Privirile \i alunecar` pe cutia cu motiv tibetan, aflat` pe m`su]a
din fa]a lor.

– Ce p`strezi \n ea, Adrienne? o \ntreb`, pentru a schimba
discu]ia.

– Bijuteriile.
– Arat`-mi-le, te rog!
Adrienne \ncepu s` râd`.
– Sunt ni[te fleacuri, comparate cu ale tale. Doar nu vrei s`

vezi m`rgele... ei, bine, uite, ]i le ar`t. Se duse spre fereastr` [i
trase draperiile. Este o sear` rece, a[a c` s` ne sim]im bine. Scoase
dintr-un sertar o cheie cu care descuie cutia [i scoase din ea un
medalion cu un cap de cal; o br`]ar` persan`, filigranat`, [iruri de
m`rgele din cristal, perle, cercei de aur [i argint de toate felurile,
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inele cu diamante. Pe fundul cutiei se aflau obiecte
desperecheate. Adrienne \ncepu s` râd`, trecându-[i mâna peste
ele.

– Am pierdut cerceii, dar pentru c` mi-au pl`cut, le-am p`strat
perechea. Le p`strez aici \n ideea c` \ntr-o zi le voi repara, dar
pân` acum n-am ajuns s-o fac. Nu este nimic grozav aici, dar n-ai
idee cât le iubesc! Apoi \nchise cutia [i o puse la loc.

|n clipa aceea, pendula b`tu ora fix`.
– Rorke iar a \ntârziat!
-Rorke? repet` Livvy.
– Nu ]i-am spus de diminea]`? L-am invitat \n seara asta s` bem

ceva.
– {i a spus c` va veni? Livvy o privi cu \ndoial`.
– De ce nu? Ne cunoa[tem de mult timp [i a fost de multe ori

\n aceast` cas`. Livvy drag`, spuse Adrienne zâmbindu-i. Nu-]i face
probleme! {tii c` nu te po]i ascunde de mine.

– Ce presupui c` a[ ascunde de tine?
– Rorke... chiar [i dup` atâta timp...
– S-a terminat totul cu mult timp \n urm`, spuse Livvy,

\ncercând s` nu se lase s` vad` c` era tulburat`.
– Adev`rat, Livvy? Nu cumva Rorke s-a \ntors pentru c`, de

fapt, \ntre voi  mai este ceva?
– Cred c` mult` lume gânde[te a[a, \[i ie[i Livvy din min]i. Asta

ar duce la un scandal de toat` frumuse]ea, exact cum spunea
Rorke, atunci seara, la Maggie! Dar te asigur c` nu mai este
nimic... chiar [i el a spus.
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– Draga mea, tu crezi tot ce se spune?
– Rorke nu minte, ripost` sec Livvy.
– Poate a spus-o doar a[a, ca s` nu existe bârfe. Cred c`, de

fapt, amândoi pretinde]i c` nu...dar tu ai putea fi cinstit` cu mine!
– Nu am ce s`-]i spun, Adrienne, chiar dac` te dezam`gesc.
– Un b`rbat ca Rorke nu vine de la o asemenea distan]` numai

pentru c` a primit o telegram`... decât dac`... Adrienne \ncepu s`
râd`. A[a este, Livvy! {i vrei s`-]i dau un sfat? Nu-l mai l`sa s`-]i
scape: Rorke este un b`rbat pe cinste!

Livvy sim]i c` râsul Adriennei o \nfurie. |ncerc` s` g`seasc`
ceva cu care s`-i taie cheful de râs. Dar \nainte s-o fac`, se auzir`
pa[i pe verand`.

– Este cineva acas`? strig` Rorke de pe verand`.
Adrienne \i spuse Livvyei:
– Prime[te-l tu; eu m` duc s` aduc ni[te ghea]`.
A[adar, Livvy \i deschise lui Rorke, invitându-l s` intre.
– Bun` seara, spuse el. Eram a[teptat cumva?
– Da, Adrienne s-a dus s` aduc` ghea]`.
– E[ti sigur` c` eram a[teptat, Livvy? 
Ea \ncepu s` râd`.
– Nu te mai \ncrunta a[a, Rorke! Erai a[teptat! Am sim]it

nevoia s` bem ceva \nainte de venirea ta, asta este tot. Iar
Adrienne chiar se va \ntoarce,  nu te teme c-a fost un plan pentru
a ne l`sa singuri.

De data asta, Rorke zâmbi [i el.
– Continui s`-mi cite[ti gândurile.
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– Nu este foarte greu.
– Observ c` nu mai e[ti a[a de palid`.
– Poate c` nu mai sunt a[a de speriat`.
-De ce?
– Ce vrei s` spui prin acest de ce? Sunt mai pu]in speriat`,

pentru c` lucrurile par s` se fi a[ezat un pic. M` simt mai sigur`
pe mine.

Adrienne ap`ru pe hol, fredonând o melodie, cu bolul de
ghea]` \n mâini.

– Rorke! exclam` ea. Ce bine c-ai venit! {tii la ce m` gândeam?
La ziua \n care am mers cu to]ii la picnic [i am g`sit un m`g`ru[.
Eu [i Maggie ne-am certat care s`-l ia, iar tu i-ai dat zah`r. Apoi a
\nceput s` zbiere [i a plecat....

– Da, ne-am distrat destul de bine atunci.
– Tu, Maggie, Simon [i eu, zise Adrienne. Apoi am crescut [i

via]a ne-a desp`r]it. Ei, asta este via]a .. [i dragostea, ad`ug` ea.
Stai jos, s`-]i preg`tesc ceva de b`ut. Dar mai bine r`mâi la mas`.

– N-ar fi mai bine s` v` scot undeva s` mânc`m? se oferi Rorke.
– Eu te-am invitat prima. {i pot s`-]i ofer ceva mai bun de

mâncare decât ce ni se d` la Swan. Am somon rece cu asparagus
[i o mul]ime de piersici.

– Asta m` face s` r`mân! declar` Rorke solemn.
– |n acest caz, lua]i-v` b`uturile [i plimba]i-v`  jum`tate de or`

prin gr`din`, \n timp ce eu fac preg`tirile. Este invita]ia mea [i
vrea s` fac totul singur`.

– Hai, Livvy, s` mergem, zise Rorke plin de voio[ie.
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Coborâr` treptele verandei [i ajunser` printre mesteceni.
– Cum v` \n]elege]i? o \ntreb` Rorke, sorbind din whiskyul cu

ghea]`.
– Nu [tiu. De fiecare dat` când \i spun c-a[ vrea s` m` \ntorc

acas`, ea insist` s` mai stau, iar eu cedez pân` la urm`.
– }i-ai reluat munca la orfelinat?
– Da, stau pe acolo cât mai mult posibil. |mi place s` lucrez cu

copiii [i asta m` ajut` s` nu m` mai gândesc la problemele mele.
Copiii sunt surprinz`tori [i mul]i dintre ei abia au venit \n acest
c`min, dar sunt interesan]i [i-mi face pl`cere s` fiu cu ei.

– Cred c` seam`n` cu cei care umblau tot timpul dup` mine
\n Afganistan, zise Rorke.

Livvy \i spuse, vesel`:
– Ast`zi am \nv`]at un proverb arab: c`mila nu-[i vede cocoa[a.
– Nu l-am [tiut, este interesant. Ar putea fi tradus \n multe

feluri. De exemplu: „nimeni nu-[i vede propriile gre[eli.“ Sau"
este greu, dac` nu chiar imposibil s`-]i vezi umbra".

Livvy deveni brusc serioas`.
– Chiar trebuia s` faci afirma]ia asta, Rorke? Tocmai când am

reu[it s` dep`[esc momentul, tu trebuie s` r`st`lm`ce[ti
sensurile...

– Iart`-m`, Livvy, nu m` pot opri s` m` tem c` mai e[ti \nc` \n
pericol.

Ea se \ntoarse repede.
– Nu pot continua s` tr`iesc cu sentimentul c` sunt urm`rit`.

Trebuie s` trec [i peste asta.
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-O vei putea face, Livvy, dar \nc` nu este momentul. Poli]ia d`
\nc` târcoale [i asta \nseamn` c` exist` cineva care tremur` la
acest gând.

– {i s-ar putea s` cedeze?
– A[ fi vrut s` fie cineva cu tine \n perioada asta, Livvy. Cineva

care s` te \nso]easc` peste tot!
– Nu mi-ar pl`cea! {i de fapt, nu sunt singur` deloc. Dac` nu

sunt la c`min, sunt aici cu Adrienne, sau ies cu Simon. Mi-ar
pl`cea s-o ajut pe Maggie cu Keith, dar nu vrea s` m` lase, nu 
m-a iertat pentru acel accident.

– Dac` asta te consoleaz`, n-a spus nimic r`u \n prezen]a mea.
– Asta face lucrurile [i mai complicate, Rorke! Dac` m`car

odat` am fi avut o explica]ie, o discu]ie deschis`, \n care s`-mi dea
ocazia s` m` justific, s` m` ap`r. Se consum` ca o lumânare [i...

– S` nu facem digresiuni acum, Livvy. Las-o pe Maggie cu ale
ei. S` ne \ntorcem la tine. Spui c` e[ti mereu \n compania cuiva,
dar p`rerea mea este c` ai fi mai \n siguran]` cu cineva str`in,
pentru c` to]i cei pe care i-ai numit l-ar fi putut omor\ pe Clive.

– M` faci s` m` simt foarte singur`! 
Rorke o prinse de umeri, tr`gând-o mai aproape.
– Fiecare dintre noi este aproape singur, Livvy.
– Numai c` unora le place s` fie singuri. }ie, de exemplu.
– Ar putea exista [i pentru mine o via]` mai bun`, dar nu eu

sunt acum subiectul discu]iei. S` nu mai discut`m acela[i lucru de
zeci de ori– cicatricele s-au vindecat, s` l`s`m lucrurile a[a cum
sunt. Când toate astea se termin`, pleac` de aici, Livvy, f`r` s` te
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gânde[ti la partea de mo[tenire de la Berenger. Ref`-]i via]a. Sunt

sigur c` vei putea; e[ti plin` de curaj [i ini]iativ`.

Rorke f`cu o pauz`, privind-o lung. Apoi, se aplec` [i o s`rut`

pe buze.

– Ai aceea[i gur` superb`, Livvy. S` ne \ntoarcem, ne a[teapt`

Adrienne!

Pornir` spre cas`, Livvy cu sentimentul c` poate acel s`rut

fusese lipsit de semnifica]ie, dar continua s`-i ard` buzele ca un

foc la care s` se \nc`lzeasc` \ntr-o zi friguroas`.

***

Cum se apropiar` de cas`, auzir` voci.

– La naiba! exclam` Rorke, sunt vizitatori. Ultimul lucru pe

care mi-l doresc este s` fim v`zu]i \mpreun`.

– Ce putem face? Adrienne ne-a trimis la plimbare prin

gr`din`. Este mai bine s` nu ne pese.

– Dac` tu te-ai hot`rât s` fii  curajoas` [i deschis`, altcineva

trebuie s` aib` grij` de tine, ripost` Rorke. }i-am spus de când 

ne-am re\ntâlnit c` sunt ca dinamita pentru tine.

– Nu-]i mai face atâtea probleme; Adrienne vorbe[te la telefon.

N-a venit nimeni, nu ne-a v`zut nimeni plimbându-ne \n aceast`

postur` romantic`.
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Rorke o prinse dup` umeri [i intrar` astfel \mpreun` pe
veranda Adriennei. De cum intrar`, aceasta exclam`:

– Dar n-a]i stat prea mult! Nu mai avea]i ce discuta?
– Ne era foame, zise Rorke.
– Foarte bine, pofti]i aici. Livvy, tu po]i pune masa. Am cam

discutat la telefon [i am r`mas \n urm` cu treaba. Simon vine s`
ia masa cu noi.O, apropo, ad`ug` ea \ntorcându-se spre Livvy cu
un zâmbet ciudat, i-am telefonat doamnei Slater, [tii cea care-mi
lucreaz` rochiile. Fiica ei, Nina,  cea care mi-a r`spuns, este
telefonist` la Berenger. |n timpul discu]iei a venit vorba despre
tine, iar ea \[i aminte[te c` Simon a spus s` fii sunat` s` ]i se
comunice schimbarea orei. Probabil a fost atât de entuziasmat c`
era pre[edinte de [edin]` pentru prima oar`, c` a \ncurcat orele.

Livvy [tia de acum s` interpreteze zâmbetul Adriennei. 
|nsemna c` nu prea credea \n ce spunea...

|n timp ce Livvy a[eza masa, Rorke o \ntreb` \n [oapt`:
– De ce  a fost nevoie s`-l invite [i pe Simon?
– Nu [tiu, presupun c` patru sun` mai bine ca trei.
Imediat, auzir` motorul unei ma[ini .
Adrienne strig` din buc`t`rie:
– Acesta trebuie s` fie Simon. Primi]i-l voi.
Simon intr` cu un aer de mare director de companie, foarte

corect \mbr`cat.
Adrienne sosi cu b`utura lui Simon. Acesta lu` paharul,

spunând:
– S` toast`m! Pentru viitor!

108 ANNE MAYBURY



– Al cui viitor, Simon? \l \ntreb` Rorke.

Simon p`ru  dezorientat.

– Al nostru, al tuturor, pentru felul \n care fiecare dore[te s`-i

mearg` \n viitor. Este bine?

– Bine.

– Eu [i Livvy  avem un viitor extraordinar.

Rorke \i privi pe sub sprâncene pe amândoi.

– Vom face  lucruri grozave cu firma Berenger. |n special

exporturi... dar nu are rost s` m` lansez acum \n explica]i...

– Atunci n-o face, \l temper` Rorke.

-V-a[ ruga s` nu vorbim despre munc` \n seara asta, \i opri

Adrienne. Simon, chiar dac`-mi e[ti [ef cinci zile [i jum`tate pe

s`pt`mân`, acum te rog, s` uit`m asta.

Simon \i zâmbi cam f`r` chef.

Livvy, care nu participa la discu]ie, aprecia aceast` \ntâlnire ca

pe un spectacol cu conversa]ie planificat`, râsete [i glume

politicoase, dar cu ceva negativ \n sufletul fiec`ruia, de parc`

fiecare din ei ar fi pândit ceva...

La cafea, Adrienne spuse f`r` nici o introducere:

– Ce gaf` ai f`cut, Simon, c` i-ai dat Livvyei alt` or` pentru

[edin]`!

– Nu da vina pe mine. Telefonista nu mi-a ascultat corect

instruc]iunile. Va primi ceea ce merit` pentru asta.

– Adev`rat? Livvy \l privea de pe scaunul ei, \mbr`cat` cu o

superb` rochie de culoarea violetei de Parma.
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– Doar nu-]i imaginezi c-a[ l`sa nepedepsit` o astfel de

gre[eal`? Doar nu crezi c`....

– C`-]i place s` fii [ef la Berenger? zâmbi Livvy de sub

sprâncenele arcuite.

Rorke se sprijini de sp`tarul scaunului f`r` a se gândi la nimic

special.

– Ai \ntârziat tocmai la [edin]a comitetului director, Livvy? o

\ntreb` el.

– Da, a  fost o ne\n]elegere \n privin]a orei.

– Am a[teptat-o doar zece minute, zise Simon, pentru c`

aveam subiecte foarte importante pe agend`.

Rorke \i zâmbi Livvyei.

– Vezi ce important` ai devenit deodat`?

– Nu prea, zise Livvy, s-au descurcat foarte bine f`r` mine.

Rorke \l privi pe Simon.

– Vorbeai despre extindere, despre exporturi. Când eram la

Paris, la Martillon, am v`zut  vazele voastre de lut expuse \n hol.

Ar`tau grozav!

– Ne vom extinde foarte mult, zise Simon, am luat deja

leg`tura cu câteva televiziuni pentru campanii publicitare.

– ~sta da progres! exclam` Rorke.

Livvy observ` c` Simon nu \nregistrase sarcasmul.

– Mi-ar pl`cea s` c`l`toresc a[a de mult ca tine, Rorke.

– Vei avea multe ocazii, acum.

– La Paris mergi des, Rorke? \l \ntreb` Adrienne.
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– Era o vreme când cuno[team Parisul mai bine ca un [ofer de

taxi; aveam un apartament \n rue Des Colones Renards.

-Este interesant, spuse Simon, c` dup` atâta vreme la Paris te

stabile[ti aici \n s`tucul `sta, monocolor.

– Ardern nu este un s`tuc monocolor! |ntotdeauna te atrage

satul \n care te-ai n`scut! S`-]i mai citez din Stevenson, care

spunea c`...

– {tiu foarte bine ce spunea Stevenson! s`ri Simon.

Adrienne sc`p` cea[ca din mân`; aceasta se sparse \n mii de

buc`]i de podea. Adrienne r`mase pe scaunul ei, foarte \ncordat`,

dând senza]ia c` dac` cineva ar atinge-o \n clipa aceea, ar exploda.

Nu f`cu nici o \ncercare de a aduna cioburile.

Simon se ridic` [i le adun` el. Livvy \i arunc` o privire lui

Rorke. El se ridicase de pe scaun [i se dusese spre pantera de

por]elan, p`rând s` nu g`seasc` nimic deosebit \n sc`parea ce[tii.

Livvy se ridic` ducându-se la buc`t`rie s` aduc` un mop cu

care s` cure]e cioburile. |n timp ce era acolo, Simon ap`ru [i

arunc` cioburile la gunoi.

– Adrienne a \nceput s`-[i distrug` casa pies` cu pies`. zise

Livvy. Ieri o farfurie, azi o cea[c`....

– Livvy, [tii prea bine c` nu-mi place deloc acest Rorke! De ce

naiba nu pleac` din Ardern? Nu observi c` v` tulbur` pe

amândou`?

– Rorke nu are cu ce s` m` tulbure! min]i Livvy, 

\ndreptându-se spre u[`.
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– Pentru numele lui Dumenzeu, nu-]i mai imagina c` oamenii
sunt orbi! Simon aproape strig` aceste ultime cuvinte. Nu e[ti o
actri]` bun`, [i [tii asta, Livvy.

Ea ie[i din buc`t`rie f`r` a-i r`spunde. De unde putea s` [tie
Simon c` ea \l mai iubea \nc` pe Rorke?

Adrienne st̀ tea \nc  ̀nemi[cat̀ , iar Rorke spunea c  ̀trebuie s  ̀plece. 
– Am de lucru, trebuie s` a[tern câteva gânduri pe hârtie,

atâta timp cât sunt \nc` proaspete \n minte.
Adrienne murmur`:
– Noapte bun`, Rorke.
|nainte de a ie[i, el o privi pe Livvy [i murmur`:
– }i-ai v`rsat cafea pe rochie; ar fi bine s-o cure]i pân` nu se

usuc` pata.
Livvy se \ndrept` spre buc`t`rie [i \ncerc` s` cure]e pata cu ap`

cald`, curioas` ce se \ntâmpla \n camera de zi. Era evident c`
Rorke o nelini[tise pe Adrienne. Se \ntreb` ce-[i spuseser` el [i
Adrienne cât ea [i Simon fuseser` la buc`t`rie. O explica]ie? O
scuz`?

Simon veni s-o ajute.
– Ce– a fost tot acest spectacol, Simon?
– Rorke [tie.
– Se pare c` [i tu [tii foarte bine, Simon. A[a c`, te rog, 

spune-mi [i mine. {i fii atent cu acel pahar, s` nu-l spargi!
– A[ vrea ca `sta s` fie gâtul lui Roreke!
– Ai putea s`-mi explici despre ce vorbe[ti. Ce s-a \ntâmplat \n

seara asta?
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– Foarte bine, ced` el. De fapt, de ce n-ai afla? Dar nu vreau ca
Adrienne s` [tie c` ]i-am spus. {tii c` ea a studiat artele la Paris?

– Da.
– Acolo s-a \ndr`gostit de un b`rbat. Un scriitor \n plin`

ascensiune, care a scris o pies`" Cas`, dulce cas`". S-a reprezentat
[i aici. Adrienne a fost cu el \n seara premierei. Mai apoi,
\ntorcându-se la Neuilly, unde locuia [i unde prietenii \i
organizau o petrecere, a murit \ntr-un accident de automobil.
Adrienne [i cei doi prieteni care st`teau \n spate au sc`pat. 
Se pare, \ns`, c` ea n-a reu[it \nc` s` dep`[easc` acel moment.

– Simon, ce-mi spui este teribil! N-am [tiut....
– Tu ai venit aici la câtva timp dup` ce Adrienne a trecut prin

acest incident, \n perioada \n care n-a mai vrut s` discute cu
nimeni despre asta. |ntr-o zi, mi-a spus \ns` c` se simte foarte
deprimat`. Rorke [tia toate acestea [i trebuia s` fie foarte atent!

– Cum s` [tie Rorke dac` acest eveniment s-a petrecut la Paris?
– Livvy, observ c` nu vrei s`-l vezi pe Rorke a[a cum este.

Totu[i, ar trebui s`-l cuno[ti bine, pentru c` ai fost la un pas de a
te m`rita cu el! Dar probabil ai observat c` este un individ
necru]`tor [i de asta ai renun]at. Livvy, nu trebuie s`-]i plac` acest
individ.

Ea \i spuse \ncet:
-Iar tu ai putea s` nu-l mai ur`[ti. |n fond, nu ]i-a f`cut nimic.
– Ura este un cuvânt prea puternic.
– {tiu, dar este singurul care exprim` adev`rul.
Livvy [i-ar fi dorit ca Simon s` plece.
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– {tii bine c` te iubesc, Livvy, [i de aceea sunt gelos.

– Simon, nu trebuie s` fii gelos pe Rorke!

– Dar mi-ai spus foarte clar c`...

– C` Rorke nu este un b`rbat a[a cum sus]ii tu. Iar acum, s`

schimb`m subiectul!

– Te rog, Livvy, fii cinstit` cu mine!

– A[a cum ai fost tu \n dup`– amiaza asta?

Cuvintele fuseser` rostite \nainte ca ea s`-[i fi dat seama [i

v`zându-i reac]ia, realiz` c` ar fi fost mai bine s` nu le rosteasc`.

Dar v`zându-i figura uimit`, realiz` c` trebuia s` continue.

– Ai vrut s` vin mai târziu, tocmai ca subiectele cele mai

importante de pe agend` s` treac` f`r` votul meu?

– Nu ]i-ai ales un moment prea bun pentru a pune \ntrebarea

asta, Livvy.

– Era o \ntrebare care trebuia pus` cândva.

El scutur` din cap.

– N-ar fi trebuit pus` niciodat`, dac` ai fi avut \ncredere \n

mine.

Ea nu zise nimic.

– Hai s` ne l`murim, Livvy, continu` el. Tu [i cu mine de]inem

majoritatea ac]iunilor. Unul se pricepe la afacere, cel`lalt nu [tie

nimic. Iat` r`spunsul : las` totul \n seama mea!

Nu era un r`spuns la \ntrebarea ei, dar ea \i r`spunse doar atât:

– L-am ascultat pe Clive la toate [edin]ele. El \ntotdeauna

spunea c` este periculos s` vrei s` faci prea mult deodat`.
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– Clive este mort! Cu el a murit [i aceast` politic`; de altfel, ce
i-a adus mai mult decât o \nmormântare?

– A[ putea s`-]i amintesc c` a fost so]ul meu.
– {i ce mult` fericire ]i-a adus! Livvy, s` nu ne cert`m. 

Trecutul este trecut, am r`mas doar noi. Simon \ntinse mâinile
spre ea, dar Livvy \l evit`. Trebuie s` \ncepi s` tr`ie[ti din nou,
Livvy. Tocmai despre asta este vorba.

– Nu gr`bi lucrurile. Ai gr`bit afacerea [i acum vrei s` m`
gr`be[ti [i pe mine, spuse ea sup`rat`. Sunt \nc` suspect` de
crim`. Nimic din ce s-a \ntâmplat de la moartea lui Clive nu m`
poate absolvi de vina aceasta. Pentru mine, este destul de greu de
suportat.

– M` comport proste[te, nu? Dar ca fiecare b`rbat, vreau s`-mi
cunosc viitorul.

– {i eu a[ vrea s` arunc m`car o privire \n ce-mi rezerv`
viitorul, zise Livvy cu am`r`ciune. Sau poate n-ar trebui s` vreau
asta. Nu sunt destul de curajoas` s` fac ceva, ci doar s` tr`iesc de
pe o zi pe alta.

– Cu fiecare zi care trece \]i va fi tot mai u[or, draga mea, spuse
Simon. Apele se vor lini[ti, vei vedea. Cred c` nu se va afla
niciodat` cine l-a ucis pe Clive; acela a fost un om foarte de[tept,
n-a l`sat nici cel mai mic indiciu.

– Este e[arfa galben` [i acel inel verde.
– {i vorbele doamnei Starr...
– Doamna Starr n-a min]it, Simon. Poli]ia nu [tie \ns` dac`

femeia aceea l-a ucis, sau a fost aici din \ntâmplare. 
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Dar acum du-te la Adrienne, am l`sat-o prea mult timp singur`. 
– Adrienne nu are chef de companie, acum.
– Oricum, ar fi mai bine s` te duci, voi termina singur`

farfuriile.
Când Simon deschise u[a s` ias`, Livvy observ` cu coada

ochiului, poala fustei Adriennei, care se pare c` se aflase tot
timpul \n camera vecin` buc`t`riei, tr`gând cu urechea la discu]ia
lor. Oare cât reu[ise s` aud`? Pere]ii erau foarte sub]iri, ni[te
desp`r]ituri formale, a[a c` mai mult ca sigur auzise totul. Chiar
[i discu]ia despre episodul de la Paris...

Când se duser` \mpreun` \n camera de zi, Adrienne nu se afla
acolo. St`tea afar`, pe marginea verandei, privind \n gol.

– Ce-a]i zice s` mai bem ceva? spuse Simon doar pentru a o
face s` se ridice de acolo.

– Dac` ai chef de b`ut, g`se[ti ce-]i trebuie \n dulapul din
camera de zi.

|n clipa aceea, Simon  o prinse pe Livvy de mân`.
Adrienne v`zu mi[carea [i se \ntoarse spre ei.
– Acum v` ]ine]i de mân`! Ce sunte]i voi?" Copiii din P`dure"?
– Nu, ripost` Simon, "Copiii din buc`t`rie". Am sp`lat toate

vasele.
– Mul]umesc.
– Nu ave]i pentru ce s`-mi mul]umi]i.
– Tu ai preg`tit cina asta minunat`!
– Seara a a \nceput frumos, dar s-a terminat oribil. Oribil,

oribil! Adrienne cobor\ de pe balustrada verandei [i fugi \n cas`.
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– Adrienne? o strig` Simon.
– Poftim?
– Nu e[ti sup`rat` pe mine, sper?
– Ce mai conteaz`, acum, Simon? E[ti un b`rbat \n toat` firea,

nu ai nevoie de consolare. {i oricum, pentru consolare o ai pe
Livvy.

Auzir` cum se trânti u[a de la camera Adriennei.
– Te rog s` m` conduci pân` la ma[in`, Livvy, o rug` Simon.
– Nu, mai am de strâns scrumierele din sufragerie, apoi m`

duc la culcare.
– Rorke a sup`rat-o mai r`u decât mi-a[ fi \nchipuit.
– Vrei s` nu mai discut`m despre asta, Simon? Noapte bun`!
– Mai bine mi-ai da un s`rut.
– Nu am chef de s`ruturi fr`]e[ti.
Cu aceste cuvinte, Livvy se \ntoarse [i \nchise u[ile \n urma ei.

Lui Simon nu-i r`mase decât s` porneasc` pe \ntuneric spre
ma[in`. 

Livvy scutur` scrumierele, apoi \nchise lumina [i se duse la
culcare. Din camera Adriennei nu se auzea nici un sunet, nu se
vedea lumin`.
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Capitolul 8

Livvy \ncepu s` se r`suceasc` pe o parte [i pe alta \n somn,

sim]ind ceva ciudat, o prezen]` nedorit`, ceva care o amenin]a.

|ncerc` s` se \mpotriveasc` acestui gând, pentru c` nu voia s` se

trezeasc`, dar acel ceva era mai puternic decât voin]a ei.

Deschizând ochii, l`s` s`-i scape un strig`t de team` [i puse

mâna pe pern`.

|n lumina lunii care str`b`tea \n \nc`pere, o v`zu pe Adrienne

la capul patului, \mbr`cat` \ntr-un capot, alb, lung.

– Ce este? \ntreb` Livvy, \nfiorându-se. Cât e ceasul? Ce s-a

\ntâmplat?

– {i eu mi-am pus aceea[i \ntrebare. M` bucur c` te-ai trezit.

Adrienne se apropie [i aprinse veioza aflat` la capul patului.

Lumina acesteia o f`cu s` arate mai pu]in cadaveric`. Puse un

pahar cu lapte pe noptier`.



– Plângeai [i strigai, Livvy, de asta am venit s` v`d ce s-a
\ntâmplat. Numai dup` ce am deschis u[a, am realizat c` probabil
ai un co[mar. Mi-am \nchipuit, zise ea privind spre fereastra
deschis`, c` te-a speriat cineva.

– Am avut un co[mar? Ce ciudat! Nu-mi amintesc nimic!
– Uneori, când te treze[ti, nu-]i mai aminte[ti nimic. Uite, dac`

am v`zut c` nu s-a \ntâmplat nimic, m` duc la culcare. }i-am adus
un pahar cu lapte, \n caz c` ai avea envoie.

– Mul]umesc, dar...
– Bea-l, \]i va face bine. |mi pare r`u c` te-am trezit atât de

brusc. {tiu c`-]i va lua câtva timp ca s` adormi la loc. Laptele te va
ajuta. Bea-l. Adrienne se aplec` [i o s`rut` pe frunte. S` [tii c` 
m-ai speriat. Era s` vin \narmat` \n camera ta, dar am descoperit
c` nu am nimic de acest gen. Nici m`car un v`trai.

– Dac` am \nceput s` am co[maruri [i s` plâng \n somn, mai
bine m` \ntorc la Larne.

– O s` discut`m mâine, dac` vrei, despre asta; \n nici un caz la
ora trei noaptea. Acum, bea laptele. {i las` deschis` partea de sus
a geamului, este mai bine decât s`-l la[i pe tot. Nu  c` m-a[ teme
de ho]i, dar s-ar putea ca vreo pisic` s` prefere patul t`u [i s` te
sperie. Bine, acum te las.

– Adrienne, \mi pare teribil de r`u...
– Nu-]i face probleme, eu adorm imediat la loc.
Adrienne se ridic` [i, ajungând la u[`, ie[i [i o \nchise \n urma ei.
Livvy se ridic`, scuturând din cap ca s` se trezeasc`. Indiferent

ce s-ar fi \ntâmplat, nu-[i putea aminti s` fi visat ceva urât.
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Se uit` ciudat la paharul cu lapte de pe noptier`, apoi l`s`
capul pe pern` [i \nchise ochii.

A doua zi diminea]` când se trezi, Livvy v`zu paharul cu lapte
[i-l v`rs` \n chiuvet`. Adrienne nu va [ti c` laptele pe care i-l
oferise cu cine [tie ce scop, era irosit.

Intr` \n buc`t`rie destul de devreme [i se confrunt` cu privirea
uimit` a Adriennei.

– Bun` diminea]a, spuse Livvy cu voio[ie. De ce m` prive[ti
a[a? o \ntreb` pe Adrienne care r`m`sese cu sticla de lapte \n
mân`, privind-o de parc` ar fi v`zut o n`luc`.

– Mi-am imaginat c` vei dormi mai târziu ast`zi. Nu m`
a[teptam s` te v`d a[a devreme.

– Este ora opt [i...
– {tii, Livyy, noaptea trecut` ]i-am pus un sedativ u[or \n lapte,

de asta am fost convins` c` vei dormi mai mult. Voiam s`-]i aduc
micul dejun \n camer`. Nu te sim]i ame]it`?

– Nu mai mult ca \n orice alt` zi, r`spunse Livvy.
– E[ti extraordinar`! exclam` Adrienne. Dac` iau un somnifer,

ceea ce se \ntâmpl` foarte rar, sunt ame]it` toat` ziua. Livvy, draga
mea, e[ti unic`! Ei bine, a[a nu va mai trebui s`-]i aduc micul
dejun pe celebra mea tav` verde, pictat` de mân`. Iar acum, dac`
tot e[ti aici, du-te s` vezi dac` a venit ziarul de diminea]`.

***
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Ma[inile treceau pe lâng` ea, \n timp ce Livvy se oprise s`
priveasc` \n vitrina unui magazin cu antichit`]i din Ardern. 
|n vitrin`, \[i z`ri chipul obosit [i palid. Se sim]ea epuizat`, pentru
c` nu se cru]a deloc la casa copiilor, tocmai pentru a obosi peste
m`sur` [i a nu mai avea putere s` gândeasc`  dup` ce termina
programul [i nu avea ce face.

-Bun` diminea]a, doamn`, auzi o voce cu accent cockney.
Livvy se \ntoarse [i zâmbi acelei figuri cu pome]i puternici, cu

p`rul \nc`run]it, ascuns sub o glug` de impermeabil.
– Doamn` Groom!
– Eu sunt, doamn`, zise femeia, l`sând jos co[ul cu salat`. 

Abia a[teptam s` v` \ntâlnesc [i s` v` \ntreb dac` nu ave]i nevoie
de ajutor la menaj.

– Voi decide asta la \ntoarcerea acas`.
– Mi-ar pl`cea s` lucrez pentru dumneavoastr`, doamn`,

desigur, dac` nu vre]i s` angaja]i pe altcineva.
Livvy \i spuse:
– Iar eu am crezut c`-mi va fi greu s` g`sesc un ajutor!

Oamenilor nu le place s` vin` s` munceasc` \ntr-o cas` unde...
– Unde a fost omorât cineva? Am v`zut prea multe \n via]`

doamn`, ca s` m` mai sperie ceva...
– Atunci, doamn` Groom, ]i-a[ fi recunosc`toare dac` ai veni.

|n prezent, locuiesc la miss Charles.
– Da, dar v` ve]i \ntoarce, nu? Larne este o cas` superb`,

doamn`. |mi amintesc cum m` l`sa]i s`-l aduc pe Charlie cu mine,
s` stea \n gr`din`. Bietul de el, dac` ar putea s` gândeasc`, v-ar
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spune ce mult \i place acolo. Gr`dina [i lacul.... Dar nu v` mai
re]in, doamn`.

Livvy \i spuse cu prietenie:
– M` bucur foarte mult c` ne-am \ntâlnit, dar m` bucur [i mai

tare c` ve]i veni s` lucra]i pentru mine.
– Da]i-mi de [tire când va trebui s` \ncep. Ave]i adresa mea,

nu? Locuiesc lâng` doamna Grant, sp`l`toreasa. 
Dup` ce se desp`r]i de doamna Groom [i-[i continu` drumul,

Livvy se sim]i dintr-o dat` reconfortat`. Aceast` femeie \i indusese
\n mod ciudat o stare de bine, de echilibru; era o femeie
puternic` [i f`cea fa]` necazurilor vie]ii cu o for]` de invidiat.
So]ul ei, care fusese [ofer la Berenger, murise \ntr-un accident;
fiul cel mic, Charlie, era mongoloid, iar Livvy o l`sase s`-l aduc`
\n fiecare zi cu ea la slujb`, ca s` stea \n gr`din`, femeia având
astfel posibilitatea de a-l supraveghea.

Clive se \mpotrivise [i se certaser` [i pe acest motiv, dar Livvy
argumentase c` oricum pân` se \ntorcea el acas`, doamna Groom
\[i termina treaba [i pleca acas` luându-[i fiul cu ea, a[a c` nu
existau impedimente.

De aceea, sau poate tocmai de aceea, când se re\ntâlni seara cu
Adrienne, Livvy \i spuse foarte hot`rât` c` voia s` se \ntoarc` la
Larne.

– M-am temut c` va veni [i acest moment; \mi vei lipsi mult,
Livvy.

– {i tu \mi vei lipsi, dar vezi, trebuie s`-mi reiau via]a.
– Nu-]i va fi urât s` stai singur` la Larne?
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– Poate, nu [tiu. Dar voi fi \n casa cu care sunt obi[nuit`, voi
intra \n programul meu zilnic, care va fi foarte \nc`rcat... iar
Simon este foarte aproape.

– Da, a[a este! \nt`ri Adrienne ridicându-[i \n sus mâinile
ciudat de sub]iri. {i Maggie...

– Cu ea nu m` v`d deloc.
– Da, presupun c` nici pe viitor lucrurile nu se vor schimba

prea mult. Adrienne o privi lung, de parc` ar fi vrut s` mai adauge
ceva. M-am tot gândit la ce mi-ai spus despre felul \n care se
poart` Maggie cu tine. M-am \ntrebat dac` [tii de cearta ei cu
Clive... poate se teme c` [tii prea mult [i...

– De ce se teme? Ce s` [tiu prea mult?
– Presupun c-a fost ceva legat de bani.
– Dar Maggie nu are probleme financiare. Are ac]iuni la

Berenger [i cred c` de la accidentul lui Keith, Clive i-a atribuit [i
acestuia ni[te ac]iuni. Nu [tiu sigur, pentru c` el nu discuta
niciodat` problemele astea cu mine.

– Atunci, zise Adrienne brusc, poate \ntre voi este o problem`
de ordin... emo]ional.

– Te referi la Keith?
– Sau la altele...la dragoste, de exemplu.
– La dragoste? repet` Livvy, uluit` peste m`sur`. Dac` te referi

la Rorke, Maggie [tie prea bine c` \ntre noi nu este nimic, totul
este de domeniul trecutului.

– Maggie [tie c` a fost trimis` o telegram` semnat` cu numele
t`u [i c` el s-a \ntors imediat. 
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Poate crede c`...vocea Adriennei pieri brusc.
– Crede la fel ca toat` lumea din Ardern, c` Rorke s-a \ntors

din dragoste pentru  mine. I-am mai spus [i lui Simon c` nu este
adev`rat. Rorke st` aici doar pân` se afl` cine l-a ucis pe Clive.

Adrienne o privi lung.
– Asta este de durat`, dup` cum se desf`[oar` lucrurile. 

Nu [tiu dac` uciga[ul lui Clive va fi aflat prea u[or. Inspectorul
Marbin are [i alte probleme de rezolvat. Uite, mai bine ia ceva
dulce, zise ea \ntinzându-i cutia cu bomboane de ciocolat`. Vrei
un sfat prietenesc, Livvy? Vinde-]i ac]iunile de la Berenger [i cu
banii pe care-i po]i ob]ine, pleac` departe de aceste locuri.

– Adrienne, exist` [i posibilitatea s` nu fiu l`sat` s` plec.
– Atunci, r`mâi [i \ncearc` s` dai uit`rii trecutul. Nu mai

amplifica lucrurile.
S` amplific lucrurile? Cineva \ncercase s-o \nl`ture cu totul, de

dou` ori. Cu asta nu era de glumit.
"Calc` totul \n picioare, \i spusese Rorke, dar fii foarte atent`

cum calci. Calci pe propria mea via]`..."

***

Livvy nu se \ntoarse \ntr-o cas` goal`. Când ajunse la Larne
dou` zile mai târziu, doamna Groom \[i pusese deja amprenta
asupra buc`t`riei. |[i l`sase acolo un [or] viu colorat, galben cu
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portocaliu, deschisese toate ferestrele aerisind casa, [tersese
praful peste tot, [i f`cuse asta fredonând un cântec vesel.

Dup` o zi lung` [i f`r` a se cru]a la casa copilului, Livvy se
\ntoarse [i o g`si preg`tindu-i o mas` bun`. Peste tot erau aranjate
flori \n vaze.

Dormitorul liber pentru musafiri era camera ei de acum. 
Cel pe care-l \mp`r]ise cu Clive ]inea \nc` prea multe amintiri ale
lui. |[i aminti rela]ia lor, care fusese una rece, lipsit` de afec]iune,
de c`ldur`, de sentimente. Felul \n care o trata ca [i cum ar fi fost
un obiect din cas`. Privi]i, parc` spunea el, privi]i ce am f`cut din
aceast` femeie, care \nainte de c`s`torie era doar frumoas`; acum
este sofisticat`, este marca succesului meu. Clive, cel care avea un
sloi de ghea]` \n loc de inim`...

Dup` ce mânc`, Livvy f`cu du[, se aranj` pu]in [i r`mase \n
fa]a televizorului. Poate cineva \[i va aminti de ea; Simon o va
invita undeva, sau poate inspectorul Marbin va avea nout`]i pe
care s` i le comunice. Sau pur [i simplu o va invita la sediul
poli]iei din Lingchester...

Scoase o pereche de cercei cu perle din cutia de bijuterii.
Lumina c`zu brusc pe acel frumos inel cu briliant, pe care
doamna Starr avusese impresia c` l-a v`zut str`lucind \n noaptea
când fusese ucis Clive. |l lu` [i-l studie cu aten]ie. |[i aminti când
sunase poli]ia la Leb`da s`-i spun` c` so]ul ei fusese ucis. Atunci,
avusese inelul pe deget. Nu-[i imaginase  c` ar putea fi
condamnarea ei... dac` poli]ia ar demonta alibiul lui Bill Cray...
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Capitolul 9

Dac` angaja]ii casei copilului nu i-ar fi reamintit c` duminic`

era cea de a treia aniversare a casei, ar fi uitat.

Le promisese daruri [i desigur le va duce vasele firmei

Berenger, care s` decoreze locul \n care acei bie]i copii \[i

petreceau via]a. F`cuse comanda la fabric` [i abia [tepta s` le

poat` ridica pentru a le duce personal la casa copilului, dintr-o

dorin]` aproape fireasc` de a le vedea micu]ilor bucuria pe

chipuri. Tocmai se preg`tea de plecare când sun` alarma la casa

copilului [i din  toate direc]iile ap`rur` chipuri \ngrijorate,

anun]ând c`  acel micu] b`iat arab, ultimul sosit, disp`ruse!

Bougie Souraya fusese g`sit  abandonat [i foarte speriat cu o lun`

\n urm`, \ntr-un s`tuc din Africa de Sud. Nu-[i [tia numele [i nici

nu putea da numele de contact al unor persoane cunoscute, a[a

c` fusese numit dup` locul \n care fusese g`sit: Souraya.



Nimeni din casa de copii nu-l mai v`zuse de o or`, când copiii

avuseser` timp liber de joac`. Desigur, se organiz` c`utarea lui. 

|l g`sir` pu]in \nainte de ora [apte, \nvelit \ntr-un [al de ca[mir al

directoarei, pe craca unui copac din curtea [colii.

Livvy s-a dus s`-l vad` dup` ce a fost g`sit, hr`nit [i dus la

culcare. I-a spus câteva vorbe bune, l-a mângâiat, l-a \nvelit bine,

explicându-i c` aici \n Anglia \ncepe ploaia din senin [i este mai

bine s` te prind` \n interior, ca s` nu r`ce[ti.

– Este mai bine s` nu te mai ascunzi din nou \n copaci,

\ncheiase ea. Apoi \i murmurase o alt` vorb` auzit` de la un alt

b`iat arab din casa copiilor:

– Salam Aleikoum.

Copilul se ridic` mirat, o privi lung, apoi schi]` un zâmbet,

dup` care \ncepu s` turuie \n arab`, sigur c` ea \l \n]elegea \n

sfâr[it.

Livvy \i repet` aceste cuvinte pe un ton blând, asigurându-se

c` fusese \n]eleas` de micu].

Porni apoi pe acel coridor lung, cu sentimentul c` vorbele"

Salem Aleikoum"– Dumnezeu fie cu tine– \i aduseser` [i ei pacea

\n suflet.

Pentru prima oar` de la moartea lui Clive, avu sentimentul c`

iese din \ntuneric spre lumin`. Acele s`pt`mâni teribile de team`,

de \ntuneric, trecuser` pentru ea.

Acest moment frumos fu \ntrerupt de sora Black, pentru c` era

c`utat` la telefon.
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Primul ei gând zbur` spre inspectorul Marbin; dar când ridic`
receptorul [i auzi glasul lui Simon, r`sufl` u[urat`.

– Sper c` nu munce[ti pân` târziu, Livvy! Te invit s` lu`m masa
\mpreun`.

Ea ezit`, \ncercând s` g`seasc` o scuz`.
-Te rog s` vii, Livvy. |]i promit c` nu voi discuta nici o tem`

interzis`. {tii ce vreau s` spun.
Livvy [tia.
– Simon, m` tem c`...
– {tiu c` vei \ncerca s` g`se[ti scuze. N-o face! S` revenim la

vechea noastr` prietenie. Dac` doar asta vrei acum, ce s` fac decât
s` accept, de[i nu pot spune c`-mi convine.

– Oricum, o s` mai \ntârzii, zise Livvy. Am \ntârziat deja [i i-am
promis Adriennei c`-i voi cump`ra ni[te legume. Apoi trebuie s`
iau ni[te vase. Va fi destul de târziu când voi termina, a[a c-o s`
vin doar la o cafea.

– Abia a[tept s` te v`d! exclam` Simon.
Acceptase invita]ia lui Simon din la[itate. Voia s` fie cu cineva,

s` se asigure c` acel incident de la \ntrunirea comitetului director
fusese gre[eala telefonistei; ar fi vrut s` aib` din nou \ncredere \n el.

Când trecu pe lâng` casa lui Maggie, o v`zu \n gr`din`. 
|ncetini [i cobor\ geamul portierei.

– Cum se simte Keith? o \ntreb`.
– Este bine. A \ncercat [i ast`zi s`-[i mi[te degetele de la mân`,

iar masorul a spus c`-i va prelungi tratamentul la o or` pe zi. Dar
tu ai \ntârziat cam mult ast`zi, \i spuse Maggie, apropiindu-se.
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Livvy \i spuse despre Bougie [i felul \n care fusese g`sit.
Maggie se \ncrunt`.
– {tii c` Rorke vrea s` se \ntoarc` la Londra?
Ea \ncerc` s` r`spund` cu calm.
– Am crezut c` va sta aici pân`...
– Nu este genul de b`rbat care s` piard` vremea pe aici, prin

Ardern.
Rorke este un gazetar mult prea bun.
– Spunea c` va r`mâne aici pân` este prins asasinul, pentru c`

se consider` implicat \n toat` afacerea asta din cauza acelei
telegrame pe care a primit-o.

– Cred c` exagerezi importan]a telegramei pentru Rorke.
– Din ceea ce-mi spui, se pare c-o fac, r`spunse Livvy mai

\ncet.
Tocmai când voia s` \nchid` portiera ma[inii, realiz` c` Maggie

voise cu tot dinadinsul s`-i spun` acest lucru.
– Apropo. O mân` bronzat` se a[ez` pe portiera ma[inii.

Adrienne  a sunat azi diminea]`. Eu eram la cump`r`turi, a[a c`
masorul a vorbit \n locul meu. Adrienne s-a oferit s` vin` s` stea
cu Keith, pentru ca s` pot ie[i când am nevoie. Vrei s`-i
mul]ume[ti din partea mea [i s`-i transmi]i c-o voi suna eu când
va fi cazul?

Era \n zadar ca Livvy s` \ncerce s`-[i ofere [i ea ajutorul. Spuse
doar c`-i va transmite mesajul Adriennei.

Privirea lui Maggie z`bovi asupra rochiei verzi cu care era
\mbr`cat` Livvy.
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– Nu mai por]i doliu?
|ntrebarea nea[teptat` o lu` prin surprindere pe Livvy.
– Nu, am purtat doar \n ziua \nmormânt`rii. Clive nu suporta

doliul, mi-a spus asta \n ziua \n care a  murit m`tu[a Jennifer.
– Mi se pare, \ncepu Maggie, c` \n condi]iile date ar fi mai bine

s` ... dar mai apoi, am realizat. Cum s` por]i doliu dup` cineva pe
care-l... urai?

– Ce des folose[ti cuvântul acesta, Maggie! L-ai folosit \n rela]ia
dintre Simon [i Clive, iar acum... Maggie, n-am fost fericit` \n
adev`ratul sens al cuvântului cu Clive, dar nu l-am urât. {i tot
negrul din lume nu mai poate readuce la via]` un om mort.

– {i nici pe Rorke nu-l poate ]ine aici? spuse Maggie cu
duritate. Ce-ai crezut, Livvy, c` va r`mâne aici doar pentru c` e[ti
v`duv`? Sau numai pentru c` te-a pl`cut cândva? Ai considerat c`
trebuie s` ridici degetul mic [i va fi din nou la picioarele tale?

– De ce crezi c` po]i fi atât de insolent` cu mine, Maggie?
– Consider c` pot s`... s` spun ce gândesc! ripost` Maggie. De

ce nu? Ai provocat deja mult` confuzie aici!
– Dac`-]i displac atât de mult, de ce \n ziua anchetei mi-ai spus

c` este mai bine s` r`mân la Ardern, decât s` plec?
– Nu vedeam de ce s` nu stai ca s` te confrun]i cu comentariile

oamenilor, cu suspiciunea.
– Legate de sosirea lui Rorke? Dar tu te-ai bucurat de

\ntoarcerea lui, Maggie?
Livvy o v`zu clipind; \[i mi[c` mâinile \n susul [i-n josul

rochiei, de parc` ar fi vrut s` [i le [tearg` de ea.
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Livvy oprise motorul ma[inii [i acum lini[tea era \ntrerupt`
doar de strig`tele pesc`ru[ilor, care plonjau \n mare dup` pe[te.

– S` fiu bucuroas` de \ntoarcerea lui Rorke? De ce a[ fi? Nu-[i
ridic` privirea din p`mânt. Ce bine mi-ai f`cut vreodat`, Livvy, ca
s`-]i spun ce gândesc?

– A[ fi vrut s`-]i pot face un bine, Maggie. A[ vrea s` te ajut [i
acum cu Keith. De asta nu m` placi deloc, nu? Din cauza lui? Sau
din cauza lui Rorke? Dac` a[a este, afl` c` nu mai este nimic \ntre
noi. Nu va mai fi nimic, niciodat`. Livvy \i evit` privirea pentru c`
abia \[i mai st`vilea lacrimile, v`zând ne\ncrederea [i dispre]ul atât
de deschis afi[ate pe chipul lui Maggie. |mi pare r`u c` ]i-am
provocat atâta nefericire [i durere din cauza lui Keith, Maggie.
|n]elege \ns` c` am \ncercat s`-l opresc s` se urce pe calul acela!
Numai Dumnezeu [tie c` am f`cut-o! Ce-a[ fi putut face mai mult,
Maggie?

Cu aceste cuvinte, Livvy porni motorul.
Maggie se aplec` spre ea.
– Livvy!
Ea a[tept`.
– Indiferent ce se va \ntâmpla, Keith nu trebuie s` afle c` \ntre

noi exist` ni[te resentimente, s` le zicem a[a. Trebuie ferit de
toate astea. Starea lui evolueaz` spre bine, dar trebuie ]inut
departe de tot ce-i poate tulbura lini[tea. A[a c` po]i veni la noi \n
continuare ca o prieten`.

– O prieten` nedorit`! remarc` Livvy pe un ton amar.
– Pentru Keith. Ca s`-l aju]i. 
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M-ai \ntrebat ce-ai putea face pentru el.
– A[ fi putut sta cu el.
– Nu este nevoie, pe urm` se va \ntreba de ce nu te mai vede.
– Maggie, dac` \i func]ioneaz` creierul normal, crezi c` nu se

\ntreab` de ce nu-l mai vede pe Clive?
– Clive n-a fost niciodat` binevenit aici. 
Când rosti aceste cuvinte, Livvy observ` o umbr` adânc` \n

privirea ei, apoi mâinile i se \ncle[tar` de portiera ma[inii. 
– L-am urât pe Clive. Acum, [tii. Eu...brusc, Maggie se crisp`,

pe figur` i se \ntip`ri teama. Spusese ceva ce nu trebuia. Folosesc
cam mult cuvântul ur`, nu-i a[a, Livvy? Apoi se \ntoarse spre locul
unde l`sase furtunul cu care uda gr`dina.

Livvy \nchise portiera ma[inii [i porni. Sim]i c` mâinile \i cam
tremur` din cauza acestei discu]ii \n care se spuseser` prea multe,
\ntr-un mod prea brutal.

Maggie chiar \l urâse pe Clive. Deodat`, Livvy realiz` acest
lucru \ntr-un mod care o duse la cu totul alte realiz`ri. Oare-l
urâse de-ajuns ca s`-l  ucid`? Livvy [tia c`, de fapt, Clive \l
batjocorise pe Keith convingându-l s` urce pe acel cal. |[i aminti
vorbele Adriennei: Maggie [i comportamentul ei straniu...

Deodat`, \[i aminti ceva. Cu mult timp \n urm`, \ntr-o sear` \n
care erau cu to]ii \mpreun`, Magie admisese c`-i pl`cea c`l`ria. |i
spusese lui Livvy:

– |n acea perioad` ]inteam foarte bine. Puteam nimeri ]inta cu
precizia lui Wilhelm Tell.

Pe atunci, râseser` cu to]ii. 
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Dar acum Clive era mort, mort prin \mpu[care!
O team` ducea la alta. Pe drumul spre casa Adriennei, c`reia

trebuia s`-i duc` legumele, se gândi cum o \ndemnase Maggie s`
r`mân`, s` vin` pe la ei ca \ntotdeauna, pentru ca nu cumva Keith
s` simt` ceva...

Rorke \i spusese s` fie mereu vigilent`, s` se p`zeasc` ...
Adrienne era acas` când ajunse.
– Livvy, \]i mul]umesc mult pentru aceste cump`r`turi, \i

spuse de cum o v`zu. Sper c` r`mâi s` mânc`m \mpreun`, nu?
– |mi pare r`u, Adrienne, Simon m-a invitat \naintea ta.
|n clipa aceea, Adrienne lu` o salat` \n mân` cu o mi[care

brusc`, \n care Livvy observ` c`-[i vopsise unghiile \n ro[u
strident, o culoare neobi[nuit` pentru ea, care o f`cea s` aib`
mâini ca ni[te gheare de pas`re r`pitoare.

– Ei bine, zise ea, \n acest caz o s` iau o gustare doar, [i de[i
este sâmb`t` seara ,voi lucra la un model nou pe care mi l-a cerut
Simon. Asta \nseamn` c` voi putea cere [i o m`rire de salariu,
glumi ea. Dar dac` tot e[ti aici, s` bem un sherry \mpreun`,
m`car.

– A[ r`mâne cu pl`cere, dar asta m` va face s` \ntârzii sau s`
renun] la du[.

– Po]i face du[ aici cât preg`tesc eu b`uturile.
Livvy ced`. Lu` un halat de baie curat, d`du drumul la muzica

lui Bach [i se bucur` din plin de prospe]imea du[ului. Când ie[i,
observ` c` se \ntunecase deja, dar tot nu putuse s`-[i alunge din
minte discu]ia cu Maggie.
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O g`si pe Adrienne pe sofa, cu picioarele strânse sub ea,
pozi]ia ei preferat`.

– Te sim]i mai bine acum? o \ntreb`.
– Mult mai bine.
Adrienne era bine dispus`. |i povesti despre o petrecere la

care fusese cu o sear` \n urm`. Livvy \i transmise mesajul lui
Maggie, dar nu-i spuse nimic despre restul discu]iei. Apoi, dup`
ce termin` b`utura se ridic`, sub pretext c` era a[teptat` de
Simon.

Adrienne \[i privi unghiile lungi:
– Ai observat ce mult s-a schimbat Simon de la moartea lui

Clive?
-Da.
– Parc` ar fi revenit la via]`! remarc` Adrienne zâmbind.
Livvy nu voia s` discute despre Simon; ar fi vrut s` continue s`

aib` \ncredere \n el. De aceea, spuse, \ndreptându-se spre u[`:
– Cred c` dup` ce s-a consumat [ocul acestei \ntâmpl`ri

nefericite, a realizat responsabilit`]ile care-i revin [i mai ales c` nu
trebuie s` dea gre[.

– Tu ai \ncredere \n oameni, Livvy, nu?
|ntrebarea pus` brusc o uimi. Se opri [i o privi pe Adrienne.
– Dac` am \ncredere \n oameni? |n Simon? Sigur c` am.
Adrienne, care se ridicase de pe sofa, spuse \ncet, urm`rind

contururile panterei de por]elan din \nc`pere.
– Biata, Livvy!
– Ai mai spus-o odat`. De ce ?
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– Dac` vei s` [tii, zise Adrienne oprindu-se din  mângâierea
animalului de por]elan, pentru c` e periculos s` ai atâta
\ncredere. Po]i fi u[or r`nit`, draga mea.

– Foarte bine, spuse Livvy, atunci s` fiu r`nit`! Livvy \[i
continu` drumul. Când ajunse la verand`, se opri. Mul]umesc
pentru baie [i pentru b`utur`, Adrienne. M` simt mai bine acum.
La revedere.

– La revedere, r`spunse Adrienne cu acela[i glas stins.
Livvy urc` \n ma[in` [i porni.
Adrienne \i spusese" tu ai prea mult` \ncredere \n oameni,

Livvy". {i ea avusese cândva, dar un accident teribil [i propria-i
via]a pus` \n primejdie schimbaser` toate astea. Livvy [tia c` \n
sinea ei nu avea \ncredere \n nimeni, nici \n Simon, nici \n
Adrienne, sau \n Maggie.
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Capitolul 10

Livvy parcursese deja jum`tate din distan]a pân` la sediul

firmei Berenger când ma[ina se opri brusc. Ne[tiind mare lucru

despre  partea mecanic` a unei ma[ini, \ncerc` toate butoanele a

c`ror semnifica]ie le cuno[tea folosindu-le zilnic. Ultimul lucru pe

care-l f`cu fu s` verifice  indicatorul de benzin`. Ar`ta ca nu mai

era nici o pic`tur`. Dar diminea]`, când \l verificase, acesta indica

un galon, iar \n timpul zilei nu f`cuse decât acest drum scurt pân`

la Adrienne, care nu avea cum s` consume atâta benzin`. 

|nsemna c` indicatorul era defect. Ajunse pe jos pân` la cea mai

apropiat` benzin`rie, cump`r` \nc` un galon, iar când \l turn`,

ma[ina porni imediat, f`r` probleme. |ntoarse spre blocul

administrativ al fabricii [i v`zu luminile de la distan]`. Una era la

expozi]ia de vase realizate de Berenger, unde  se aflau [i vase din

por]elan rar: Sevre, Limoges, Ming. Acest muzeu fusese mândria



b`trânului Joseph Berenger, iar Simon spusese o dat` \n glum` c`

exponatele de acolo ar trebui p`zite de \ngeri.

Livvy cobor\ din ma[in` [i se \ndrept` spre birourile care aveau

\n fa]` câteva straturi de flori. Era o cl`dire cu un singur etaj.

Ridicându-[i privirea, Livvy observ` c` nu era nici o lumin`

aprins`. Vara, personalul de aici lua masa sus pe teras`, uneori.

Iarna aveau acces la sala de gimnastic` ridicat` special pentru ei.

Livvy se opri o clip` ascultând. Era o lini[te perfect`. Paznicul

de noapte \[i f`cea rondul [i probabil l`sase lumina aprins` la

muzeu doar din gre[eal`. 

C`ut` cheile \n po[et`. Descuie u[a de la biroul principal, intr`

\ntr-un hol p`trat unde se afla [i cu[eta portarului. La sala de

consiliu u[a fusese l`sat` deschis`. Aprinse lumina [i \nc`perea

reveni brusc la via]`, cu masa cea mare \n mijloc [i dulapurile cu

exponate pe ambele p`r]i. Pe o m`su]` lateral` se aflau mai multe

pachete cu numele ei [i lu` câteva, ducându-le cu greu spre

ma[in`. Era uimit` c` paznicul de noapte nu ap`ruse s-o ajute cu

pachetele. Dar Joe \mb`trânise [i nu avea agilitatea de alt`dat`.

Sediul firmei Berenger nu fusese atacat niciodat`, a[a c` nu fusese

nevoie s` angajeze un alt portar mai tân`r.

Dup` primul transport, aprecie c` vor mai fi necesare \nc`

dou` pentru a duce tot ce i se l`sase acolo pentru comanda de la

casa copilului. Când ajunse \n dreptul liftului auzi un zgomot

ciudat, ca un cioc`nit care venea de undeva de sus. 

Era intermitent dar foarte slab [i inima ei \nghe]` dintr-o dat`.
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Dac` cumva bietul Joe urcase pe acoperi[ [i c`zuse de acolo? Dac`

era r`nit [i nu avea cine s`-l ajute? Dac` avusese un infarct? Acel

cioc`nit se auzi tot mai clar, tot mai disperat, a[a interpret` ea.

L`s` jos pachetele [i se duse \n hol. Urc` scara spre acoperi[.

Când ajunse acolo se opri o clip`, se prinse cu mâna de

balustrada din fier [i \ntreb`:

– E cineva acolo?

Nici un r`spuns.

Dar ochii ei obi[nui]i de acum cu \ntunericul deslu[ir` ceva

lâng` partea de jos a balustradei. I se p`ru c` acolo se afl` f`r`

suflare o fiin]` omeneasc`.

Reu[i s` strige:

– Joe?

Acea f`ptur` nu se mi[c`. Porni spre scar`, dar fiind foarte

\ntuneric se \mpiedic` [i nu reu[i s` fac` prea mul]i pa[i. |n acela[i

moment se sim]i violent \mpins` din spate [i lovit` cu putere.

C`zu lovindu-se tocmai de acea mas` diform` pe care o crezuse a

unui trup omenesc \ntins la picioarele sc`rii. R`mase acolo câteva

secunde, apoi \[i reg`si suflarea [i \ncepu s` strige dup` ajutor cu

mâinile ridicate, ca pentru a para o lovitur` care urma s` vin`. Dar

acest lucru nu se \ntâmpl`. Masa aceea f`r` form` era prea moale

ca s` fi fost corpul lui Joe [i \n cele din urm` realiz` c` era doar

un sac cu paie.

Se ridic`, nevenindu-i s` cread` c` se va putea salva; \[i spuse

c` va fi lovit` din nou, dar dac` va reu[i s` \ntoarc` pu]in capul
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care o durea cumplit din cauza loviturii, \l va vedea pe uciga[ul lui

Clive [i... al ei. |ntoarse capul, dar nu v`zu nimic. A[a cum venise

\n lini[te deplin`, tot a[a [i plecase. Se sprijini cu spatele de

balustrad`, epuizat`. Se uit` \n jos [i \n jur, realizând c` acela care

o \mpinsese, pl`nuise s-o fac` s` cad` pe scar`, unde sigur n-ar fi

supravie]uit pân` jos.

– Joe! Joe! continu` s` strige.

Nici un r`spuns.

Se uit` din nou \n jur \n \ntunericul acela cumplit,

imaginându-[i c` acel cineva a[tepta s` se ridice, pentru a o lovi

din nou. Apoi, ne\nregistrând nici o mi[care, se ridic` brusc \n

picioare [i o porni \n fug` pe trepte, cu inima b`tând nebune[te.

Când ajunse jos \n fa]a cl`dirii, unde se aflau straturile cu flori,

reu[i s` respire. O lu` la fug` spre locul \n care-[i l`sase ma[ina,

con[tient` c` pericolul pândea din orice col]. Când g`si ma[ina

c`reia nu-i \ncuiase portiera, urc` \n grab` cu mâinile tremurând

[i porni spre Simon, unde s` fie \n siguran]`. |i era atât de team`,

\ncât nici nu observ` c` o ma[in` pornise imediat dup` ea. Apoi

o v`zu \n oglinda retrovizoare [i \ntoarse din scurt ie[ind de pe

[oseaua spre Ardern. Ma[ina care o urm`rea \ntoarse [i ea.

Livvy [tiu \n acel moment c` era urm`rit`. Drumul pe care

mergea acum era plin de hârtoape [i destul de \ngust. Ma[ina care

o urm`rea se apropie tot mai mult, iar ea acceler` dar la scurt

timp caroseria ma[inii se ridic` de parc` ar fi lovit un teren mai

ridicat. Livvy \[i ]inea ochii doar pe retrovizoare, intuind c` planul
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urm`ritorului era s` ajung` cumva \naintea ei, s-o for]eze s`

opreasc`. Dar Livvy opri \n mijlocul drumului pentru a bara

drumul ma[inii care voia s-o blocheze. Din nefericire, accelerase

prea mult [i ma[ina ei se r`suci pe drum, iar cel care o urm`rea

reu[i s` ajung` atât de aproape, barându-i calea.

|n orice clip`, se gândi ea, voi afla cine l-a ucis pe Clive [i cine

vrea s` m` omoare, dar din nefericire nu voi mai tr`i ca s` pot

spune.

Numai dac` ar fi blocat toate u[ile ma[inii pentru ca

urm`ritorul s` nu poat` ajunge la ea! Dar era prea târziu s` se mai

gândeasc` la asta acum. Ap`s` cu putere pe claxon, sperând s`

trezeasc` localnicii care se aflau probabil \n fa]a televizorului. Dar

nimeni nu reac]ion`.

Livvy se \ntoarse [i-i arunc` urm`ritorului o privire disperat`.

Chipul lui era \n \ntuneric, iar marca ma[inii \i era imposibil 

s-o deslu[easc`. Dar acesta era b`rbatul care o urm`rise de la

Berenger. |n clipa aceea, \l v`zu pe Rorke la volan.

***

Livvy \[i sim]i lacrimile curgându-i pe obraji. Nu vedea nimic,

nu sim]ea nimic. Numai undeva, \n adâncul sufletului ei, d`inuia

ideea [ocant` c` Rorke fusese acela care...
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– Livvy, pentru numele lui Dumnezeu! Livvy! striga Rorke.

Livvy ,m` auzi? Striga atât de tare c`-l putea auzi prin ferestrele

\nchise.

Ea \[i ]inea mâinile \n]epenite pe mânerul portierei pe care

acest b`rbat puternic ar fi putut s-o deschid` f`r` prea mare efort.

Nu se putea uita la el. Privea undeva \n \ntuneric, a[teptând ca

acel lucru cumplit de care se temea s` se \ntâmple.

Deodat`, sim]i cum i se smulge mânerul portierei din mân`,

iar Rorke, care p`rea acum un uria[ \i bloca trecerea.

– Livvy, \ncepu el.

Ea \[i auzi propria voce slab`, pierdut`.

– De ce m` urm`re[ti, Rorke? De ce m-ai oprit?

– Pentru c` mergeai aiurea [i ai fi putut avea un accident, dac`

ar fi fost circula]ie intens`.

– Un accident! se \nfior` ea.

Rorke \ntinse mâna, dar ea se retrase speriat`, ne\n]elegând de

ce o urm`rise. Ea f`cea exact ce-i spusese el; nu avea \ncredere \n

nimeni, se temea de oricine.

– Hai, Livvy coboar`, \i spuse el pe un ton care nu suferea

contrazicere.

– Nu!

– {tii c` nu-mi este greu s` te scot de acolo!

– Dac` ai ceva s`-mi spui...

Rorke se aplec` [i o scoase din ma[in`. Apoi o sprijini de un

pârleaz.
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Livvy r`mase unde o pusese el, incapabil` s` se \mpotriveasc`.

Rorke \i bloca trecerea cu ambele bra]e.

– Spune-mi ce s-a \ntâmplat.

– Unde ai fost? Unde m-ai v`zut prima dat`?

– Eu tocmai treceam, iar tu ie[eai de la Berenger. Când am

v`zut cum conduceai, mi-am dat seama c` ]i s-a \ntâmplat ceva,

a[a c` m-am luat dup` tine. Ce este, Livvy, ce s-a \ntâmplat?

– Am fost atacat` pe acoperi[ul cl`dirii de birouri.

Rorke a[tept`; acum se mai calmase. O l`s` s`-i spun` \n lini[te

ce se \ntâmplase chiar de la \nceput, apoi se opri pentru c` ea

izbucnise \n plâns.

Rorke fusese \n trecere.

– To]i ave]i impresia c` mi-am imaginat ce s-a \ntâmplat acolo,

la lac. Dar n-a fost a[a. {i nici asta nu este rodul imagina]iei mele!

Rorke, reu[i s` mai spun`, a re\nceput totul.

– Adic` nu s-a terminat cu adev`rat, Livvy, asta \ncerc s`-]i

spun. Livvy, dac` mai umbli singur` noaptea o s` te \mpu[c cu

mâna mea \n picior ca s` nu te mai po]i mi[ca, s` te [tiu \ntr-un

loc, unde e[ti \n siguran]`.

– De unde s` [tiu cum a[ putea fi \n siguran]`? Peste tot este

numai primejdie.

– Te duc acas`, acum, apoi \l sun pe inspectorul Marbin.

– O s` vrea s`-l ducem la fabric`, spuse ea. Asta \nseamn` c`

va trebui s` merg [i eu.

– Ar fi mai bine, pentru c` astfel vei fi \n siguran]`. 
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Voi avea eu grij` s`-]i iau ma[ina din locul `sta. Ai l`sat cheile

\n contact?

– Cred c` da. Dar va trebui s`-mi dai un r`gaz s`-l sun pe

Simon; trebuia s` cinez cu el.

– Las`-l s` a[tepte, zise Rorke [i porni spre ma[in`.

Când se \ntoarse, \[i aprinse o ]igar`.

– Mergem direct la firm` când vei sim]i c`  po]i face fa]` unei

discu]ii cu inspectorul Marbin.

– Cine ar putea s`-mi vrea moartea, Rorke?

– Cineva care [tia c` te vei duce acolo dup` c`derea

\ntunericului.

– Dar tu ce c`utai la Berenger noaptea?

– Te c`utam, Livvy. Cei de la casa copilului mi-au spus

despre evenimentul de mâine, despre ini]iativa ta de a le aduce

vesel` nou` [i m-am gândit s` le fac [i eu mici daruri. Tu erai

cea care [tia cel mai bine ce le-ar face bucurie micu]ilor, a[a c`

te-am sunat acas`, apoi la Adrienne, la Maggie, dar nici una nu

era acas` [i asta mi-a dat de gândit. Sau poate intui]ia de

reporter.... Cine [tia c` te vei duce la Berenger dup` l`sarea

serii?

– Cei de la casa copilului, Adrienne [i Simon... [i Maggie...

– Dar ce-ai f`cut, ai folosit un megafon ca s` afle tot satul?

– Dar ce motiv aveam ca s` fiu ultrasecret`?

Se \ntoarser` la Berenger [i-l sunar` pe inspectorul Marbin.

Acesta nu era de g`sit, dar \n locul lui veni sergentul Saddle, care
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dup` ce ascult` tot ce -i spuser`, o privi speculativ pe Livvy, apoi

\i mul]umi pentru informa]ii.

Livvy realiz` din nou c` nu exista decât cuvântul ei c` fusese

atacat` [i c` din nou putea fi suspectat` c` inventase, pentru c` la

fa]a locului nu se g`si nimic suspect, \n afar` de sacul de care se

\mpiedicase, dar care nu putea constitui o prob`. Firma Berenger

folosea acest fel de material pentru a  izola produsele \nainte de

a le livra.

– A[ vrea s` nu te mai duci la Simon \n seara asta, \i spuse

Rorke.

– De ce? \l \ntreb` ea, surprins`.

– Pentru c` vreau s` te [tiu \n siguran]`. Nu e[ti \n siguran]`

cu nimeni, \n conjunctura actual`, de fapt.

– Simon este cumnatul meu; \l cunosc de atâta timp! Mi-a spus

c` vrea s` aib` grij` de mine.

– Da, \n]eleg, putea s` g`seasc` un alt moment ca s`-]i fac`

declara]i... dac` tu crezi c` te poate face fericit`, este bine.

***

Sufrageria lui Simon era decorat` cu piese vechi de mobilier,

pe care Clive, care avea alte concep]ii \n privin]a decor`rii casei,

le refuzase.
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Simon, care o a[tepta, \i oferi imediat un loc comod pe unul

din fotoliile din \nc`pere.

– Cum a ajuns Rorke s` te aduc` aici? o \ntreb`.

– Trecea prin fa]a firmei [i m-a v`zut ie[ind de acolo, \ntr-o

stare care i-a dat de gândit. M-a urm`rit [i m-a oprit tocmai pentru

c` era \ngrijorat.

Livvy \i povesti tot ce i se \ntâmplase.

– {i astfel l-ai l`sat pe el s` sune la poli]ie \n loc s` apelezi la

mine. Te-ai dus cu el la Berenger, \n loc s` vii aici!

– Era acolo, Simon.

– Dar ce ]i se \ntâmpla ]ie este probleme mea, Livvy, nu a lui

Rorke!

– Simon, am fost atacat` pe acoperi[ul firmei Berenger, n-am

avut timp de gândire! Am vrut s` lu`m imediat leg`tura cu poli]ia,

asta a fost.

– Dar ce c`utai pe acoperi[?

– Nu ]i-a spus poli]ia?

– Da, dar vreau [i versiunea ta. Inspectorul mi-a spus c-ai

alunecat din cauza unui sac.

– Nu crezi c-am fost \mpins`?

– Cine mai [tia c` te vei duce acolo noaptea?

– Dup` cum am declarat [i poli]iei, toat` lumea.

Simon r`mase pe gânduri.

– Livvy, cine ar avea de câ[tigat dac` ]i s-ar \ntâmpla ceva?
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Ea nu putu s` nu se gândeasc` la testamentul lui Clive, \n care

scria clar c` dac` ei i s-ar \ntâmpla ceva, ac]iunile ei i-ar reveni lui

Simon...

Sun` telefonul; era Adrienne.

– Da, Adrienne, \l auzi pe Simon. Livvy este aici. Ai auzit ce i 

s-a \ntâmplat? Apoi se \ntoarse spre Livvy transmi]ându-i ce-i

spunea Adrienne; detectivul ]i-a verificat ma[ina [i a observat c`

pierdea combustibil. Poate cineva ]i-a perforat rezervorul. Ce

crezi, Livvy?

– Nu [tiu ce s` cred, [tiu \ns` c` aveam destul` benzin`.

– Adrienne \ntreab` dac` vrei s` te duci s` dormi la ea, ca s`

nu-]i fie team`.

– Nu, mul]umesc. Vreau s` dorm \n patul meu, doar asta \mi

mai doresc acum. Apropo, Simon, ai fost acas` toat` seara?

– Sigur, doar te-am a[teptat! Am declarat asta [i poli]iei!

– M-am gândit c` poate ai lipsit câteva minute, poate te-ai dus

la Maggie.

– De fapt, chiar am fost la ea! Dar nu era acas`.

– |mi pare r`u c` ]i-am stricat seara, Simon.

– Nu-]i face probleme! Trecând prin ce-ai trecut...

Livvy deschise u[a [i v`zu afar` ma[ina lui Rorke.

Când ajunser` acas` la ea, v`zur` de departe luminile aprinse.

– Poli]ia... \ncepu ea.

– Poli]ia n-ar intra \n casa cuiva....

– Poate au mandat, \ncepu Livvy.
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– |nseamn` c` tu ai l`sat luminile aprinse.

– Dar eu n-am mai fost cas` de diminea]`, Simon! Oare cine

m` a[teapt` acolo?

– Vom vedea imediat.

Nici nu ajunser` pe treptele din fa]a casei, c` ap`ru imediat

doamna Groom.

– Sper c` nu v` sup`ra]i, doamn`, dar domnul Hanlan a venit

[i m-a rugat s` stau aici pe timpul nop]ii. Mi-a spus c-a]i suferit un

[oc teribil.

– Ar fi trebuit s` te \ntrebe \nainte s` fac` asta, s`ri Simon,

revoltat.

– Doamn` Groom, v` sunt recunosc`toare c` a]i venit \i spuse

Livvy.

– Intra]i, doamn` Berenger, sunte]i epuizat`.

– Vreau s` intru [i eu, interveni Simon, trebuie s` discut`m.

– Nu am chef de discu]ii \n noaptea asta, Simon. Doamna

Groom are dreptate, m` simt epuizat`.

– Atunci, te sun mâine s` vorbim!

-S` vorbim? Nu mai vreau s` vorbesc niciodat`!

– Livvy!

– Noapte bun`, Simon!

Dup` ce intrar` [i \ncuiar` bine u[ile, Livvy izbucni \n plâns,

iar doamna Groom, dup` ce o alin`, \i d`du s` bea un ceai

fierbinte cu mult` l`mâie.
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– Fi]i lini[tit`, doamn`, poli]ia va afla cine face toate astea,

spuse doamna Groom.

***

A doua zi, sosi inspectorul Marbin care, de data asta p`ru s`

dea crezare spuselor Livvyei. |n acela[i timp, omul se ar`t` uimit

de unele puncte ale povestirii ei. De ce nu se dusese s`-l caute pe

paznicul de noapte, \n loc s` se repead` pe acoperi[ul cl`dirii?

Pentru c`, fu r`spunsul ei, crezuse c` acolo l-ar putea g`si pe Joe

Manders.

– Nu v-a]i gândit nici un moment c` \n contextul dat ar trebui

s` fi]i mai prudent`?

– Nu s-a mai \ntâmplat nimic de câteva s`pt`mâni [i m-am

sim]it ceva mai sigur`.

Cu aceste cuvinte, inspectorul Marbin plec`, iar Livvy r`mase

cu ochii a]inti]i pe fereastr`, de unde vedea casa [i curtea lui

Maggie. O v`zu pe aceasta \mbr`cat` \ntr-o rochie gri, iar pe

Adrienne, aplecat` asupra lui Keit. Maggie plec`, iar Livvy se gândi

cu strângere de inim`, s` fac` tot ea primul pas [i s-o ajute pe

Adrienne.
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Când ajunse \n dreptul casei lui Maggie, la intrarea dinspre lac,

\l v`zu pe Rorke; acesta rupea buruienile de pe marginea care

ducea la lac.

– Bun`, Livvy, \i spuse. Ce p`cat c` sunt buruieni! Vezi ce

culoare frumoas` au? Parc` ai avut o rochie \n culoarea

aceasta....

Ea \[i aminti rochia de satin pe care o purta atunci când el \i

spusese c` ar fi mai bine s`... dar alung` acest gând.

– Cum se simte Keith?

– Se pare c` evolueaz` spre bine. |[i mi[c` degetele de la

mâini, iar Maggie sus]ine c-ar fi observat c` mi[c` [i piciorul stâng.

Am venit aici la rug`mintea lui Maggie [i am sim]it, chiar dac` o

s` râzi, un fel de chemare a p`mântului [i am \nceput s` rup

buruienile. Livvy, a[ vrea s` te \ntreb ceva, \ns` nu sunt sigur c`

mi-ai r`spunde.

– Despre ce este vorba, Rorke?

– Ce prevede testamentul lui Clive, \n privin]a afacerii de familie?

– |n cazul \n care moartea lui Clive ar precede moartea mea,

[i n-am avea urma[i, totul i-ar reveni lui Simon.

– {i dac  ̀jura]ii te-ar g`si vinovat̀ , mo[tenirea ar urma acela[i drum?

– Cred c` da.

– Bine, Livvy, du-te la Adrienne [i a[tepta]i-m` acolo. 

Livvy porni spre casa lui Maggie, unde Adrienne o primi destul

de rece.

– Ai probleme cu Keith? o \ntreb` ea.
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– Ce probleme? s`ri Adrienne, indignat`.

Cele dou` \ncetar` discu]ia, pentru c` Rorke se apropia.

Deodat`, Livvy observ` c` figura lui Keith era marcat` de

team`.

– Pare bolnav, murmur` ea. Sau speriat.

Maggie venea spre ei pe paji[te.

Chiar de la distan]`, Livvy sim]ea c` acesteia nu-i face deloc

pl`cere s-o g`seasc` \n preajma lui Keith.

Maggie \l privi [i ea pe Keith [i exclam`:

– Dumnezeule, ce este cu el? Ce i-ai f`cut, Livvy? Parc` ]i-am

interzis s` te apropii de el.

– Stai pu]in, Maggie, interveni Rorke. Livvy a venit de câteva

minute, doar. Altcineva l-a speriat pe Keith. Maggie, a[ vrea s`-mi

spui ce ai \mpotriva Livvyei? Ea n-a f`cut r`u nim`nui! Ce s-a

petrecut atunci a fost doar o \ntâmplare. Po]i da vina pe Clive

poate, dar nu pe Livvy.

Livvy nu mai suporta acest dialog plin de venin, a[a c` se

\ntoarse [i \ncepu s` alerge peste paji[te ca s` ajung` acas` la

ea.

Deodat`, auzi un glas disperat de femeie, care implora ajutor.

Livvy porni [i când ajunse tot privind \n jur la marginea

stâncilor dincolo de care \ncepea marea, strig`tele se auzeau tot

mai clar. Deodat`, observ`  cum Adrienne se ]inea cu amândou`

mâinile de r`d`cinile unui tufi[ de pe marginea pr`pastiei. 

– Stai acolo, nu te mi[ca, \i strig` Livvy. |ncerc s` cobor la tine.
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Pentry Livvy pericolul nu era prea mare, avea de coborât o

pant` nu prea abrupt`. |ns` dincolo de locul unde se afla

Adrienne pericolul era mare.

– Livvy, mul]umesc lui Dumnezeu c` e[ti tu!

– Nu te speria, o s` te ridic \napoi! \i strig` ea.

– Nu m` pot mi[ca! Nu suport \n`l]imile! striga Adrienne.

|n cele din urm`, Livvy reu[i s` ajung` la ea [i s-o ridice la loc

pe stânc`.

– Ce te-a f`cut s` ajungi pân` aici dac` ur`[ti \n`l]imile?

– Era atât de frumos...

– Era la fel de frumos [i de acolo din vârf. Haide, Adrienne,

mai f` un efort.

– |n locul t`u nu m-a[ mai uita \n jur, o auzi pe Adrienne. Dar

Livvy, care nu avea r`u de \n`l]ime, se uit` \n jur [i chiar \n jos.

Deodat`, se sim]i cuprins` de o team` disperat`. Se uit` spre

stânc` [i vru \ntind` piciorul ca s` coboare.

– Stai acolo unde e[ti! auzi glasul Adriennei  din care, de data

asta, nu mai r`zb`tea teama. Livvy realiz` c` fusese atras` spre un

loc din care cea de deasupra ei putea foarte u[or s` \ntind` mâna

[i s-o \mping`, a[a cum voise s` fac` de pe acoperi[ul firmei.

Dar nu... Adrienne nu putea face asta...

Livvy o privi cum st`tea ghemuit` acum \ntr-un loc sigur

deasupra ei [i zâmbea ciudat.

– Dac` vine cineva, o s` spun` c` eu am fost cea care a \ncercat

s` te salveze. Numai c` tu te-ai  \mpotrivit, Livvy, iar eu n-am fost
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atât de puternic` [i ai c`zut.... Biata Livvy, pe care am \ncercat s-o

salvez, dar f`r` reu[it`!

– }i-ai pierdut min]ile, Adrienne! De ce faci asta?

– Pentru c` \n curând poli]ia va afla cine l-a ucis pe Clive.

– Dar nu eu l-am ucis, Adrienne...

– {tiu c` nu e[ti vinovat`!

Deodat`, privirea Livvyei c`zu pe mâna pe care Adrienne se

prinsese de stânc`, mân` pe care lucea un inel, pe care Adrienne

\l purta mai rar.

Nu este adev`rat! \[i spuse Livvy. Se sim]ea ca \ntr-un co[mar,

ca \n acea noapte când se trezise [i o g`sise pe Adrienne lâng`

patul ei. Lucrurile \ncepur` s` se l`mureasc` pentru ea. |[i spuse

c` trebuia s` câ[tige timp, s-o fac` s` vorbeasc`, s`-i spun` cât de

de[teapt` fusese, cum pusese totul la cale...

Inelul str`lucea pe mâna Adriennei cu lumini verzui! Oricine

putea spune c` era un inel cu piatr` verde. Astfel se l`sase am`git`

[i doamna Starr...

– De ce m` prive[ti astfel? o \ntreb` Adrienne.

– Inelul...[opti Livvy. Cel care p`rea ro[u purpuriu pân` acum.

– Ei bine, ce este cu el? Doar l-ai mai v`zut!

– Dar acum piatra [i-a schimbat culoarea!

– Piatra se nume[te alexandrit. Este verde ziua [i ro[u

purpuriu la lumina artificial`. 

Gândurile \i zburar` spre acea noapte \n care fusese o furtun`

puternic`, noaptea \n care fusese ucis Clive. 
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Fulgerele luminau ca ziua [i \n acea lumin` piatra inelului

fusese verde.

– L-ai purtat \n noaptea \n care a murit Clive. Ai fost acolo...

– Sigur. Eu l-am ucis!

Livvy fu [ocat` de explica]ia Adriennei, f`cut` cu mult calm, cu

detalii.

– I-am luat pistolul din birou cu câteva zile \nainte [i am

a[teptat ocazia. Aceasta s-a ivit \n noaptea \n care v-am auzit

certându-v`; era o noapte cald` [i ferestrele erau deschise. Când

tu ai ie[it \n goan` din cas` am intrat ca s` discut cu Clive, s`-i mai

dau o [ans`. Eram sigur` c` va refuza [i de data asta, a[a c` am

venit preg`tit`. Purtam o e[arf` galben` ca a ta [i inelul pentru ca

\n lumina lunii cine m` vedea s` spun` c-a v`zut un inel cu piatr`

verde. {i doamna Starr m-a v`zut, nu? S` nu faci nici o mi[care [i

nici s` nu \ncerci s` strigi dup` ajutor, pentru c` oricum nu te

aude nimeni.

– M-ai urm`rit, nu? \ntreb` Livvy.

– Te urm`resc de mult timp, de fapt. Iar dac` acum te a[tep]i

s` apar` de undeva Rorke s` te salveze, te \n[eli, Livvy, nu mai e[ti

demult sufletul [i inima lui. El este cu Maggie,  \l supravegheaz`

pe Keith [i se \ntreab` ce este cu el. Eu n-am putut s` le spun.

Adrienne \ncepu s` râd` tare. L-am speriat atât de tare azi, \ncât

probabil n-o s` se mai fac` bine niciodat`. 

{tii, el se uita pe geam \n noaptea mor]ii lui Clive [i m-a v`zut

trecând.
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– Adrienne, e[ti o femeie bolnav`...

– Nu, Livvy, nu \n]elegi ce-]i spun. Eu lupt pentru

supravie]uire. {tiu, fiecare o face, numai c` eu trebuie s` fiu ceva

mai dur` ca restul.

– De ce, Adrienne?

– Clive s-a \mpotrivit  c`s`toriei mele cu Simon. Nu s-a

\mpotrivit chiar de la \nceput, ci dup` ce a fost la Paris [i a aflat

ceva despre mine. Clive a trebuit s` moar`, dar Simon s-a

\ndr`gostit de tine. Ce proast` am fost c` n-am prev`zut asta! De

fapt, i-am subestimat ambi]iile.

– |l iubeai pe Simon [i nu-]i f`cea pl`cere s` ne vezi \mpreun`.

– Nu fi  naiv`, Livvy. Ce este dragostea? Tu \l iube[ti pe Rorke

[i uite unde ai ajuns! Pe Simon \l voiam ca s` pun mâna pe

Berenger.

– De ce nu voia Clive s` te m`ri]i cu Simon?

– Pentru c` la Paris se vorbe[te despre mine c-a[ fi ucis pe

cineva. Se numea Max Hindorre, autorul piesei" Cas` dulce cas`".

Ne \ntorceam la Neuilly [i am avut un accient. Eu n-am murit, cei

doi din spate n-au murit, dar \n acea \nv`lm`[eal` am reu[it s` fac

s` fie un accident fatal pentru el. S-a vorbit mult pe tema asta, dar

n-au existat probe, iar eu am p`r`sit la scurt timp Parisul. Clive a

aflat [i a  trebuit s` moar` pentru ca Simon s` nu afle.

Livvy \ncerc` s` se mi[te f`r` ca Adrienne s` observe, pentru a

se dep`rta de ea. Dar Adrienne o v`zu. Livvy se rostogoli spre un

tufi[, de[i ghimpii acestuia \i r`nir` pielea. 
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Imediat o piatr` o lovi cu putere. Cu toat` durerea, auzi vocea

Adriennei:

– Acum [tii tot ce s-a \ntâmplat.

Livvy  nu mai v`zu nimic, dar realiz` c` aceast` frumoas`

femeie nebun` reu[ise .... \ncerc` s` lupte cu \ntunericul care

pusese st`pânire pe ea [i [tiu c-a pierdut. {tiu c` \ncepuse s`

alunece. Moartea o a[tepta pe stâncile de dedesubt.

***

Rorke Hanlan avu o acut` senza]ie de team`; sim]ea c` Livvy

este \n primejdie. Lu` lanterna  aflat` pe masa lui Maggie [i porni

spre casa ei. Pentru c` o luase pe scurt`tur`, \ncepu s` lumineze

toate tufi[urile pe lâng` care trecea. Deodat`, z`ri farurile unei

ma[ini. Era a inspectorului Marbin. O l`s` pe Maggie s`-i spun`

acestuia ce se \ntâmplase [i-[i continu` drumul. Livvy!

Acela[i cli[eu se repeta obsesiv: doar atunci când te confrun]i

cu primejdia, apreciezi ce ai fi putut avea... Livvy! Teoretic, Livvy

putea fi oriunde; printre s`lcii, trestii sau sus pe stânci. Dac` ar fi

fost acas`, i-ar fi r`spuns la telefon. Deodat`, \[i spuse c` era mai

bine s` lase restul lacului lui Simon care-[i \ncepuse c`utarea de

acolo, [i el s-o ia pe drumul ce ducea la stâncile din Ardern.
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Locul era p`r`sit; nici m`car cuplurile de \ndr`gosti]i care se

mai retr`geau aici pentru intimitate, nu mai ajunseser` aici. 

Livvy! Se \nfior` la gândul c-ar putea fi moart` deja.

– Livvy! Livvy!

Nici un r`spuns.

Privi speriat la poalele stâncii, luminând zona cu lanterna. La

\nceput, nu v`zu nimic. Apoi, deodat`, i se p`ru c` z`re[te rochia

verde \n care fusese \mbr`cat`, undeva la poalele stâncii. Nici nu

[tiu cum ajunse la ea. }inând lanterna  \n din]i, pentru a avea

mâinile libere, \[i croi disperat drum spre ea. Livvy!

Acum când putea fi prea târziu, dragostea lui deveni tot mai

puternic`. Livvy \l fascina la fel ca \nainte. Nu era vechea dragoste

care ren`scuse, ci un sentiment nou, mai puternic, izvorât din

faptul c` ea era genul lui de femeie. Iar acum, ea se afla doar la

câ]iva pa[i. Cu lanterna \n din]i, continu` s`-[i croiasc` drum spre

ea. Dumnezeu [tie ce se \ntâmpla, dac` acea bucat` de stânc` nu

suporta greutatea amândurora! Trase aer \n piept.

– Livvy, o chem`.

Dar ea nu-l auzea.

Se aplec` asupra ei, \ncercând s` vad` dac` avea oase rupte.

Livvy p`rea foarte lini[tit` \n somnul ei. Sângera dintr-o ran` la

cap [i nu [tia prea bine cum putea s-o ridice, pentru a nu-i face

r`u. Nici nu voia s-o lase acolo, ne[tiind cine era du[manul ei [i

mai ales unde era acesta.

Drumul de urcu[ i se p`ru o ve[nicie. 
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Când ajunse pe platform`, dezbr`c` jacheta [i o \nveli cu ea,

apoi o transport` spre locul cel mai apropiat: casa lui Maggie.

– Rorke! exclam` aceasta. Sper c` nu este moart`!

– Nu. Cheam` un medic [i telefoneaz`-i inspectorului Marbin,

spune-i c-am g`sit-o.

Maggie tremura.

– Tot timpul am crezut c` Livvy l-a ucis pe Clive. Am crezut c`

ea...

– Vei putea s`-]i repari gre[eala când \[i va reveni.

– Dac` nu m-a[ fi \ntors \n Ardern, n-a[ mai fi iubit-o din nou.

M` bucuram de libertate. Dar acum este prea târziu. Am iubit-o

cândva, o voi iubi din nou.

Rorke [tiu c` dac` Livvy se va \ns`n`to[i, n-o va mai l`sa s`

plece.

Doctorul, care veni curând, spuse c` Livvy putea fi dus` acas`

[i \ngrijit` acolo.

– Dar poate sta aici, Rorke, interveni Maggie.

– Tu ai destule probleme, voi avea eu grij` de ea, \mpreun` cu

doamna Groom.

Toat` noaptea, el veghe la capul Livvyei, iar doamna Groom \l

servi cu cafea tare.

Primul lucru pe care-l auzi Livvy fu soneria telefonului, dar

durerea puternic` de cap \i aminti scena petrecut` cu o zi \n

urm`. Vru s` spun` ceva, dar Rorke o opri:

– Te rog, Livvy, nu vorbi...
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– Trebuie s`-]i spun...

– Acum trebuie s` te odihne[ti, apoi când vei fi mai bine, vom

discuta totul.

Livvy adormi din nou, dar \[i aminti stânca, inelul care-[i

schimba culoarea, apoi durere [i mult` team`. Adrienne! Desigur,

din cauza ei nu mai \ndr`znea s` adoarm`. Adrienne \ncercase 

s-o ucid` [i Livvy trebuia s` fac` ceva s-o opreasc` s-o viziteze \n

somn. |[i aminti cum Adrienne sfâ[iase pânza acelui tablou cu

cu]itul. Adrienne, cu care se trezise \n miezul nop]ii la capul

patului, sim]ind c` este \n primejdie...

Doamna Groom \i aduse o can` de lapte cald.

– Nu vreau lapte cald! scânci ea. Rorke? Rorke?

– A fost aici toat` noaptea, draga mea; a[teapt` s`-i spun când

te vei sim]i mai bine, spuse doamna Groom. Domnul Hanlan 

mi-a povestit tot ce s-a \ntâmplat. A fost \ngrozitor. Dumnezeu 

s-o odihneasc`...

– Ce spui, doamn` Groom?

– Miss Charles a murit. A fost g`sit` destul de aproape de

stânci.

– Cine m-a adus aici?

– Domnul Hanlan.

La câteva minute, Rorke ap`ru cu un chip \ngrijorat.

– Te rog, Rorke, trebuie s` discut`m, \ncepu Livvy.

– Foarte bine, cred c` vrei s` afli cum te-am g`sit. Keith mi-a

spus cine l-a ucis pe Clive.
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– Keith?
– Chiar el mi-a spus prin semne c` Adrienne este uciga[a lui

Clive. Dar ce s-a \ntâmplat acolo pe stânci, Livvy?
– Rorke, am ]inut \n mâinile mele acel inel cu piatra care-[i

schimb` culoarea. Imagineaz`-]i c` l-a ucis pe Clive, pentru c` s-a
opus c`s`toriei ei cu Simon!

– Livvy, s` l`s`m toate astea! }i-am spus vreodat` c` ai cele mai
minunate buze din lume? Te iubesc, Livvy.

– Eu te-am iubit \ntotdeauna, Rorke, chiar dac` n-ai crezut.
– Nu ne vom mai desp`r]i, Livvy... chiar dac` ne vom mai

certa, cum f`ceam pe vremuri.

Sfâr[it
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