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Capitolul 1

Era foarte cald, iar ziua era luminoas`, a[a cum sunt unele zile \n
aceast` zon` a Spaniei.

Laura opri ma[ina pentru o clip`, admirând mun]ii care se z`reau
\n dep`rtare. Era mai mult decât frumuse]e \n m`re]ia lor; vârfurile
\nalte p`reau s` binecuvânteze terenurile care se \ntindeau la poalele
lor. Era sigur` c` f`cuse o alegere bun`, venind aici. Era un sentiment
profund de siguran]`, [i se sim]ea de parc` ar ajunge \n sfâr[it acas`.

Un sat se z`rea \n dep`rtate, dar claritatea atmosferei \l f`cea s`
par` la câteva sute de metri distan]`. |n c`l`toria prin Spania ajunsese
s` \n]eleag` c` este un alt fel de lume, unde nimic nu este imposibil.
Era un ]inut magic, \n care prezentul se \mpletea cu trecutul, unde
\ntunericul [i lumina c`l`toreau \mpreun`, ca tovar`[i de drum.

Dincolo de fa]ada prezentat` turi[tilor, a[tepta adev`rata Spanie,
veche de secole, plin` de romantism.

Se \nfior` la acest gând, iar figura i se lumin` \ntr-un mod care 
le-ar fi f`cut pe fostele ei colege s` se \ntrebe dac` este ea. Sora Laura
Marsh, \ncântat` ca o [col`ri]`, gândindu-se la romantism [i aventuri.
|i p`rea foarte bine c` venise, c` l`sase totul la o parte [i sc`pase de
inevitabilitatea vie]ii pe care \ncepuse s-o duc`.
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Porni din nou motorul, \ndreptându-se spre râul zglobiu, care
susura \n apropiere. Dincolo de el, va fi aproape de mun]i, c`l`torind
pe un drum m`rginit de copaci \nal]i, care \[i \ntindeau umbra asupra
c`l`torilor. 

De unde se afla, p`durea p`rea \ntunecat`, alarmant`, dar soarele \i
\nc`lzea bra]ele [i f`cea ca p`rul ei auriu s` str`luceasc`. Figura ei cu
tr`s`turi delicate era hot`rât`. Putea \nfrunta orice se afla \n fa]a ei. Venise
aici cu ochii larg deschi[i [i nimic nu putea fi mai \nfrico[`tor decât
eventualitatea c`s`toriei spre care era \mpins` de prietenii lui David.

Avusese nevoie de timp s` se gândeasc`, s` priveasc` lucrurile din
alt punct de vedere, iar acesta p`rea un loc potrivit pentru a sc`pa de
letargia care o cople[ise. Va descoperi \n curând dac` afec]iunea
pentru David era doar un sentiment de prietenie, sau era dragoste.
Poate c` gre[ea a[teptând mai mult de la dragoste decât un sentiment
cald de prietenie, dar nu era preg`tit` s` se c`s`toreasc` [i s`
descopere c` a f`cut o gre[eal`.

Nici m`car nu [tia prea bine cum ajunsese \ntreg spitalul s`
vorbeasc` despre ea [i David ca despre un cuplu. Doctorul Elliot [i
sora Marsh. Presiunea lui David, care \ncerca s-o conving` s` fie so]ia
lui, \mpreun` cu acceptarea acestui lucru cu foarte mare u[urin]` de
prietenii lor, fuseser` motivele pentru care acceptase aceast` aventur`.

Când z`rise anun]ul \n ziar, ac]ionase f`r` nici o ezitare. Asistent`
medical` [i \nso]itoare \n Spania, pentru o contes` spaniol`. Nu era
tocmai specializarea Laurei, care era obi[nuit` cu probleme cardiace,
dar cel pu]in va avea timp s` se gândeasc`. 

Spania era foarte departe de Londra... poate chiar prea departe, \[i
spusese ea, de-a lungul c`l`toriei obositoare prin Fran]a. Spre
surprinderea firmei care intermediase contractul, renun]ase la biletul
de clasa \ntâi [i, \n loc s` zboare spre Spania, preferase s` conduc`
propria ma[in`. I se p`ruse un fel de vacan]`, dup` care va putea s`
re\nceap` lucrul.
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|n timp ce str`b`tea dealul \mp`durit, aten]ia \i fu atras` de un
castel. Pozi]ia [i frumuse]ea lui \]i t`iau respira]ia, iar Laura opri
ma[ina s`-l poat` admira. 

Zidurile \nalte [i turnurile cu cupole str`luceau \n lumina soarelui.
Ferestre \nalte, cu arcade [i balcoane de piatr`, se z`reau de-a lungul
zidurilor [i, chiar dac` era foarte departe, cl`direa o cuprinse \n
farmecul ei, de parc` ar fi fost vr`jit`.

Zidurile mai scunde erau acoperite de verdea]`, iar castelul d`dea
impresia c` se ridic` dintre copaci ca un miraj, aproape str`lucind pe
fondul \ntunecat al p`durii.

Un sentiment ciudat o cople[i, \n timp ce st`tea nemi[cat`, cu
privirile a]intite asupra castelului. |ntr-un fel special, sim]ea c` era
vorba despre un moment important din via]a ei. Orice ar face, nu
trebuie s` ignore acest semn. Era sigur` \n inima ei c` avea \n fa]a
ochilor "Castelul Focului", "Castillo del Fuego", destina]ia ei [i casa de
genera]ii a familiei aristocratice Montanas.

Avoca]ii care o angajaser` fuseser` foarte impresiona]i de trecutul
tulbure al acestei familii [i nu-i l`saser` nici o \ndoial` c` era o
adev`rat` onoare s` lucreze acolo. |n plus, performan]ele ei urmeaz`
s` se reflecte asupra firmei lor, care reprezenta interesele familiei
spaniole \n Anglia.

Acum nu i se mai p`rea atât de ridicol. Putea s` \n]eleag`
sentimentele reprezentantului firmei [i se \ntreb` curioas` dac`
fusese vreodat` invitat aici.

Dorin]a de a r`mâne pe loc \ntreaga zi, admirând priveli[tea din
fa]a ochilor, era foarte mare, dar datoria era mai puternic`. A doua zi
trebuia s` \nceap` s` lucreze, [i nu se \ndoia c` toat` lumea se va
a[tepta s` \nceap` cu bine. |[i mu[c` buzele, aducându-[i aminte
cuvintele mânioase ale lui David, \nainte de plecare:

– Sper c`-]i dai seama ce faci, Laura? Ai renun]at la o pozi]ie
important`, demisionând de la spital. Acolo, nu vei avea nici un fel de
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autoritate, feti]o. Vei fi un soi de servitoare \ntr-o re[edin]` spaniol`.
O \nso]itoare pl`tit` [i asistent` medical` care va trebui s` \ngrijeasc`
toate fi]ele unei contese ramolite. Nu va dura foarte mult pân` când
\]i vei de seama la ce ai renun]at. Nu vei mai auzi nici o "Da, sor`
Marsh. Imediat, sor` Marsh". O s` fii \ntr-o pozi]ie inferioar`, probabil
\ntr-unul dintre turnurile castelului. 

Ei bine, erau foarte multe turnuri, va vedea. Porni ma[ina [i-[i
continu` drumul, adâncindu-se \n amintiri [i impresii, prins` \ntre
lumea real` pe care o p`r`sise [i magia castelului din fa]a ei. Nu mai
[tia nici ea dac` f`cuse sau nu o gre[eal` venind aici. Ar fi putut la fel
de bine s` plece din spital \n orice alt loc, unde s` nu-l aib` pe David
\n fiecare zi \n preajm`, presând-o [i dându-i ordine pân` când nu mai
[tia nici ea ce vrea.

Cu siguran]`, grandoarea castelului o impresionase, chiar dac` se
sim]ise u[urat` la vederea lui. |ntoarse capul o ultim` oar` pentru a
admira castelul, iar aceast` mi[care se dovedi o gre[eal`. Roata din fa]`
a ma[inii lovi o piatr` [i Laura intr` \n panic`, \n clipa \n care volanul
\i fu smuls din mân`. Rec`p`t` imediat controlul, dar nu suficient de
repede, deoarece ma[ina se \ndrepta cu vitez` spre un [ant de lâng`
drumul \ngust [i nu mai avea destul timp s-o \mpiedice. Ro]ile din fa]`
intrar` \n [an], iar capul el se lovi de volan, l`sând-o ame]it` câteva
secunde. 

Opri motorul [i r`mase o vreme nemi[cat`, [ocat` [i ame]it`. Ca
accident, nu era decât unul minor, dar [tia foarte bine c` un accident
minor poate provoca un [oc major. Chiar dac` nu se ridicase \n
picioare, le sim]ea moi. Durerea de cap pe care o sim]ea \i spunea c`
va \ncepe a doua zi cu o vân`taie impresionant` \n frunte.

Din apropiere r`sun` un zgomot puternic [i Laura \ntoarse capul,
str`duindu-se s` se mi[te, dar descoperind cu frustrare c` u[a era blocat`.

– Stai lini[tit`!
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Vocea r`sun` din senin, ca o plesnitur` de bici, iar ea se \ntoarse
s` descopere de unde venea, \nghi]ind ]ip`tul care \i venise pe buze. 

Un b`rbat se apropia cu repeziciune spre ea. Zgomotul pe care-l
auzise fusese produs de copitele calului lui, care se apropiase de
drum str`b`tând p`durea.

Ochii Laurei urm`rir` \naintarea calului, dar nu m`rimea lui
impresionant` o f`cuse s` se team`, ci b`rbatul din [a.

Era \mbr`cat \n negru, c`ma[a \ntinzându-se f`r` vreo cut` pe
pieptul larg, iar mânecile largi fiind fixate de \ncheieturi. Un sombrero
negru \i ascundea fa]a \ntunecat`, iar tân`ra se sim]i cuprins` de fric`.

Probabil c` sentimentele ei puteau fi citite cu u[urin]`, deoarece
b`rbatul cl`tin` din cap iritat [i s`ri din [a, apropiindu-se de ea.

– U[a... e blocat`! Nu pot s` ies!
Se str`dui s`-[i recapete calmul, dar nu se sim]ise niciodat` astfel,

iar b`rbatul putea vedea f`r` probleme ce efect avea asupra ei.
– |mi dau seama c` asta e problema, replic` el scurt. O s` te scot.

Se simte un miros puternic de benzin`, iar soarele este foarte
fierbinte. Nu vreau s` te v`d prins` ca un porumbel \ntr-un cuptor,
senorita.

Vocea lui p`rea s`lbatic`, iar prezen]a cople[itoare, de parc` ar fi
coborât dintr-o poveste cu bandi]i. Laura se \nfior` la auzul cuvintelor lui,
spuse cu calm, iar sentimentul de team` fu \nlocuit de unul de iritare.

– Cred c`...
– T`cere! Trebuie s` te scot.
Vocea lui dur` o f`cu imediat s`-l asculte. Faptul c` vorbea

engleze[te aproape f`r` urm` de accent nu reu[ea s-o lini[teasc`.
Mintea ei se \nvârtea nebune[te de la realitate la fantezie. B`rbatul
p`rea, ca [i castelul, coborât din vremuri apuse, \n care cavalerii se
luptau pentru onoare.

El f`cu un pas lateral, iar un picior puternic \nc`l]at \ntr-o gheat`
neagr` se ridic` [i izbi cu putere mânerul portierei. Acesta ced` ime-
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diat, f`când-o pe Laura s` se \ntrebe cine ar fi putut rezista, \n timp 
ce-l privea cu ochi mari.

– E[ti liber`, senorita.
Câteva secunde, ochii \ntuneca]i se fixar` asupra ei, iar tân`ra

r`mase hipnotizat`. Figura rece [i aristocrat` nu se \mblânzise [i nu
ar`ta nici un semn de emo]ie, chiar dac` fusese convins c` ma[ina va
exploda la un moment dat. Era o figur` frumoas`, dur` [i col]uroas`,
cu pome]i \nal]i, nas drept [i sprâncene \ntunecate. 

Mirosul de benzin` era foarte puternic, iar gândul unei posibile
explozii o f`cu pe Laura s` se str`duiasc` s` p`r`seasc` scaunul.
Ma[ina era \nclinat` \ntr-un unghi ciudat [i ie[irea se dovedi destul de
dificil`, dar el r`mase nemi[cat urm`rind-o cu privirea, chiar dac`
vedea c` e [ocat` [i tremur`toare.

Enervarea o f`cu s` se \mbujoreze, o \mbujorare care spori când
descoperi c` efortul \i f`cuse fusta s` se ridice deasupra genunchilor,
iar ochii lui urm`reau lungimea picioarelor ei. Urmar` apoi f`r` jen`
curba corpului ei, destul de u[or de v`zut \n rochia sub]ire de voal
albastru.

Tân`ra reu[i s` se ridice \n ciuda prezen]ei lui deranjante [i a
unghiului ciudat \n care era \nclinat` ma[ina, dar imediat dup` ce
picioarele \i atinser` p`mântul sim]i c` n-o pot sus]ine [i ar fi c`zut,
dac` o pereche de bra]e puternice n-ar fi prins-o imediat.

– Ah! B`nuiam c` ve]i avea probleme s` r`mâne]i \n picioare,
senorita. Te-a[ fi ajutat s` te ridici din ma[in`, dar expresia de pe
figura dumitale mi-a dat de \n]eles c`, dac` te-a[ fi atins m`car cu un
deget, ]ipetele s-ar fi auzit de la castel.

O ]inu la pieptul lui puternic, apoi plec` privirea spre ea.
– E[ti incredibil de blond`, murmur` el.
P`rul ei se r`sfirase pe mâneca lui, iar b`rbatul \l privea cu uimire.
– P`rul t`u e ca argintul topit \n lumina soarelui. Ai ochi ca safirele,

ad`ug` gânditor, cercetându-i fa]a. 
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Lumin` [i \ntuneric, tu [i eu... soare [i umbr`.
Se opri brusc, \ncruntându-se ca [i cum s-ar fi sup`rat pe propria

persoan` din cauza alunec`rii \n specula]ii poetice.
– Vino, suntem \nc` prea aproape de ma[in`, de[i acum nu prea

cred c` mai este vreun pericol. Oricum, trebuie s` te duc la spital; nu
e foarte departe. Cred c` ai primit o lovitur` destul de serioas`, [i
probabil e[ti \n stare de [oc.

Laura sim]ea c` [ocul se datora \n mare parte prezen]ei \ntunecate
a salvatorului ei, [i indiferen]ei de care d`dea dovad` acesta. Era
uimit` c` era destul de interesat de starea ei \ncât s` sugereze s` vad`
un medic. 

– M` simt bine, senor. Pute]i s` m` l`sa]i jos, spuse ea cu atâta
fermitate cât` \i permiteau buzele tremur`toare. 

– Nu prea cred, r`spunse el, \ncepând s` se mearg` cu pa[i mari.
– A[tepta]i! se zb`tu Laura, f`r` nici un efect \n afar` de faptul c`

b`rbatul se opri. Pot s` merg, nu este nevoie s` m` duce]i \n bra]e. {i
ce se va \ntâmpla cu bagajul meu? ad`ug` ea f`r` suflare, descoperind
c` b`rbatul n-avea nici cea mai mic` inten]ie s`-i dea drumul.

El p`ru neinteresat [i o privi zâmbind slab.
– Inten]ia mea este s` te duc \n bra]e cel pu]in pân` la Diablo,

senorita. {i nu trebuie s` m` prive[ti cu ochi mari cât farfuriile,
deoarece m` refer la cal [i nu la cel care b`nuie[ti c`-mi este st`pân.

– Dar nu putem s` \ncerc`m s` pornim ma[ina? se bâlbâi Laura,
iritat` din nou de aprecierea corect` pe care o f`cuse p`rerii ei despre el.

– E \ntr-un [an], senorita. Sunt puternic, dar nu mi s-a cerut
niciodat` s` \nlocuiesc un camion. Nu e inten]ia mea s` \ncep acum!

– Dar calul? N-am putea lega o frânghie...
Vocea i se stinse \n clipa \n care o privire \ntunecat` o ]intui, ca o

s`geat`. 
– Diablo este un arm`sar pursânge arab, un miracol de mu[chi [i

oase, cu viteza [i puterea unui vultur [i cu focul soarelui de[ertului \n

SOARE {I UMBR~ 11



n`ri. Nu e un cal de povar`! N-a[ risca frumuse]ea lui [i nici
temperamentul destul de nesigur, cerându-i s`-]i scoat` ma[ina din
pozi]ia nefericit` \n care se afl`!

B`rbatul continu` s` mearg` cu pa[i mari, iar Laura se sim]i pus`
la punct.

– A[ putea m`car s`-mi iau po[eta? Restul bagajului este \ncuiat \n
portbagaj. M` a[tept s` fie \n regul`.

– Va fi, senorita. E[ti pe domeniul Montanas. Nici un r`uf`c`tor nu
se va aventura aici [i chiar dac` o va face, nu prea cred c` va avea chei
pentru a deschide.

– Dumneavoastr` v-a]i aventurat, senor, replic` Laura repede,
fiind fixat` cu o privire dezaprobatoare. 

– Din fericire pentru tine, senorita. De fapt, am tot dreptul s` m`
aventurez pe aceste terenuri. De fapt, aceasta este una dintre
\ndatoririle mele.

– Lucra]i la castel?
Tân`ra femeie se \ntreba ce slujb` putea avea cineva atât de

mândru [i de arogant ca acest str`in \ntunecat, cu pielea ars` de soare
[i p`rul negru [i lucios.

– Da, dar pentru moment nu te voi \ntreba care este motivul
pentru care ai intrat pe terenurile domeniului. S` mergem la spital,
unde medicii pot arunca o privire la starea ta.

– N-am nevoie de un medic, senor! Nu sunt r`nit` [i [tiu foarte
bine cum m` simt. Sunt asistent` medical`.

– Asistent` medical`? repet` el, privind-o cu aten]ie. Cum te
nume[ti?

|ntrebarea era rostit` pe un ton poruncitor, al cuiva care este obi[nuit
s` dea ordine [i Laura se sim]i nesigur` \n clipa \n care fu l`sat` jos.

– Laura Marsh. Dar nu prea cred c` v` spune ceva, senor.
– Ba da, senorita. E[ti asistenta medical` care va trebui s` aib` grij`

de contes`, nu-i a[a? Sora Marsh, dac` nu m` \n[el, d`du el din cap,
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oarecum dezaprobator. M` a[teptam la cineva mai \n vârst` [i mai...
solid. E[ti prea sub]ire pentru a face ce este nevoie [i mult prea tân`r`.
Se pare c` \n Anglia calific`rile se dau cu u[urin]`, dac` o persoan`
atât de tân`r` [i de fragil` poate fi \ntr-adev`r asistent` medical`!

Insolen]a lui \i t`ie respira]ia, dar numai pentru moment.
– Am dou`zeci [i patru de ani, senor, iar m`rimea nu are nici o

leg`tur` cu eficien]a! Am trecut prin toate probele necesare la
angajare [i nu v`d de ce v-ar preocupa! Ca s` v` fac pe plac, o s` v`
citesc recomand`rile [i calific`rile mele, dar nu le ]in lipite pe mine!

Tonul ei sugera c` se \ndoia de capacitatea lui de a citi, iar figura
\ntunecat` se \ntunec` [i mai mult. 

– Sor` Marsh, ai limba unei ]ig`ncu[e enervate! Devii din ce \n ce
mai nepotrivit` pentru aceast` slujb`!

– De unde [ti]i cum sunt? \ntreb` Laura cu r`ceal`. Oricum, nu
trebuie s` stau de vorb` decât cu angajatorii mei, contele [i contesa.
Sper cu sinceritate c` nu va trebui s`-mi dovedesc abilitatea \n fa]a
oric`rui lucr`tor de pe domeniu!

– Sosirea ta, sor` Marsh, este a[teptat` cu respira]ia t`iat`, explic`
el, zâmbind ironic. |ntreg castelul tremur` \n a[teptare. Cred c` s-au
lustruit toate argint`riile, iar paturile au fost f`cute cu cea mai mare
grij`. De asemenea, sunt sigur c` li s-a explicat tuturor c` nu vei
verifica \n fiecare zi dormitoarele [i c` nu vei patrula pe coridoare la
miezul nop]ii cu o lamp` \n mân`, dar continu` s` tremure. Aici, \n
mun]i, suntem oameni simpli, senorita. O asistent` medical` din
Anglia este privit` cu uimire. Nici nu-mi dau seama ce vor crede
despre silueta zvelt` [i p`rul arginitiu. Cu siguran]`, li se va p`rea
dificil s` te ia \n serios. M` \ndoiesc foarte mult c` vei rezista \n acest
post, presupunând c` ]i se va permite s` \ncepi.

Tonul lui [i zâmbetul ironic o \nfuriau pe Laura la fel de mult ca
senza]ia de a fi \n bra]ele lui. 

– Sunt asistent`, nu locotenent \n armat`, senor! se r`sti ea. 
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{i dac` sunt sau nu potrivit` nu v` prive[te! A[ fi recunosc`toare
dac` mi-a]i permite s`-mi iau po[eta, ca s` putem continua drumul
spre castel.

– O clip`, murmur` el, ridicând-o f`r` nici un efort [i punând-o \n
[aua calului.

Lui Diablo nu-i pl`cu mai mult decât ei, iar Laura \i z`ri ochii mari
[i expresia pe care o calific` drept r`ut`cioas`. Nu mai avu timp s` se
\ngrijoreze deoarece fusta se ridicase din nou, descoperindu-i
picioarele. 

– |ncet, murmur` b`rbatul \n spaniol`, mângâind arm`sarul pe
gâtul m`t`sos. O s`-]i aduc po[eta, se \ntoarse el spre femeia din [a. 

Se \ntoarse \n câteva secunde, \ntinzându-i po[eta \nainte s` sar`
cu u[urin]` \n [a \n spatele ei.

– Cred c` e mai bine s` te ]in. Sper c` nu vei considera acesta \nc`
un semn de insolen]`, senorita?

Vocea lui p`rea tensionat`, dar Laurei nu-i p`sa. Cu cât mai repede
ajungea la castel, departe de acest b`rbat enervant, cu atât mai bine.
De fapt, era prea enervat` ca s` fie \n vreun fel nelini[tit` c` este
singur` \n p`dure cu un necunoscut. 

– M` simt foarte bine!
Avusese impresia c` e cazul s` spun` repede aceste cuvinte,

\nainte ca b`rbatul s` ia o alt` m`sur` drastic`.
Aproape f`r` s` vrea, compar` comportamentul lui arogant cu

blânde]ea de care d`dea dovad` David. Dac` David ar fi salvat pe
cineva, s-ar fi comportat cu totul altfel. Acest spaniol plin de autoritare
crezuse c` are nevoie de un consult medical, dar asta nu-l \mpiedicase
s-o insulte [i s` se amestece \n problemele ei. Ar fi putut muri din
cauza unei sânger`ri interne, \n timp ce-[i aruncau cuvinte mânioase
despre lucruri care oricum nu-l priveau.

– Nu m` gândeam la tine, senorita, ci la Diablo. E[ti \n siguran]`
\n [a doar pentru c` eu te-am pus \n spatele lui. Este neobi[nuit s`
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duc` orice alt` persoan` \n afara mea [i e nesigur cum va reac]iona la
aceast` schimbare.

Laura \[i d`dea seama despre ce vorbea. Calul era \ncordat ca un
arc, cu urechile l`sate pe spate, iar când un bra] puternic \n cuprinse
talia, tr`gând-o mai aproape de corpul suplu al b`rbatului, alese s`
r`mân` t`cut`. Desigur, \[i spuse ea enervat`, se gândise la cal, nu la
ea. Poate c` se \n]elegea mai bine cu animalul acesta \nfrico[`tor,
decât cu restul semenilor lui. Nu e de mirare c` nu [tie s` se poarte!
Probabil c` slujba lui presupunea raiduri \n p`dure, [i nu ie[ea prea
des din ea. Era o adev`rat` minune c`-[i aducea aminte cum se
vorbe[te; dar cum ajunsese s` vorbeasc` o englez` impecabil` era [i
mai ciudat. Gândul acesta o nedumerea [i o nelini[tea. 

Cu siguran]`, avea o educa]ie aleas`. Un s`lbatic educat! Un b`rbat
imposibil. 

Oricum, nu-[i putu \mpiedica un fior de \ncântare [i de team`
sim]ind puterea corpului lui masculin [i fermitatea bra]ului care o
cuprinsese. Se \mbujor`, auzind din nou murmurul lui:

– |ncet!
Nu [tia dac` i se adresase ei sau calului, dar râsul slab care urm`

cuvintele \i d`du impresia c`, de aceast` dat`, nu vorbise cu Diablo.
Poate c` era doar un muncitor pe domeniu, dar era prea b`rbat ca s`
poat` fi ignorat \n totalitate. Tân`ra femeie spera din toat` inima c`
nu-l va mai \ntâlni. O transformase dintr-o femeie st`pân` pe ea, 
\ntr-una furioas` [i tremur`toare, doar cu câteva cuvinte.

Castelul era mai aproape decât crezuse, iar nelini[tea o p`r`si când
constat` c` se \ndreptau \n direc]ia cea bun`. Ritmul calului, confortul
ciudat oferit de corpul de care se sprijinea [i siguran]a bra]ului care o
cuprinsese strâns o f`cur` aproape s` adoarm`. Se relax` \n bra]ele lui
[i str`b`tur` \mpreun` lumini[ul \nsorit al p`durii. Aproape c` regret`
c` totul va lua sfâr[it, \n clipa \n care \[i d`du seama c` vor ajunge
curând la castel. 
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– E[ti \n siguran]`, r`sun` vocea profund` a \nso]itorului ei.
Diablo cunoa[te drumurile cele mai sigure [i nu vei aluneca din [a.
Po]i s` te relaxezi din nou.

Dar aceste cuvinte nu-i permiteau s` se lini[teasc`. B`rbatul
sim]ise c` se sprijinise de el, iar Laura fu recunosc`toare c` p`rul
argintiu care-i c`dea pe fa]` \i ascundea obrajii ro[ii. Dup` câteva
momente de pace, se dovedise din nou arogant [i imposibil. Se
\ndrept`, r`mânând aceea \n pozi]ia prea pu]in confortabil` tot restul
drumului, ignorând sentimentul c` b`rbatul râdea de ea, f`r` \ndoial`
continuând s` completeze lista defectelor ei. 

Dac` ar fi fost \n c`utarea spectaculosului, intrarea \n curtea
"Castelului Focului" ar fi fost tot ce [i-ar fi putut dori. Zgomotul
copitelor calului pe dalele din interior p`rea s` vin` din secolele
apuse ale conchistadorilor, fiind un semnal u[or de perceput, care
determin` apari]ia imediat` a doi servitori.

– Ma[ina mea, imediat! 
B`rbatul rosti aceste cuvinte \n timp ce s`rea din [a, depunând-o cu

u[urin]` pe Laura pe pavaj [i predând calul unuia dintre servitori.
– D`-mi cheile de la ma[in`, senorita, ad`ug` el, \ntorcându-se 

s-o priveasc`. Când ne vom \ntoarce de la spital, bagajul t`u va fi deja
aici [i voi avea grij` ca ma[ina s` fie scoas` din [an] [i reparat`. 

Ar fi vrut s`-i spun` s` dispar` [i s`-[i vad` de treburile lui, dar to]i
servitorii p`reau s`-l asculte [i nu p`rea momentul cel mai potrivit s`
se certe cu el. |i \ntinse imediat cheile, cu o promptitudine care o uimi
[i pe ea. B`rbatul pred` cheile unuia dintre servitori, care spuse
repede câteva cuvinte \n spaniol`, \ncheind cu:

– Da, domnule conte.
Laura r`mase privindu-l fix, f`r` s` se mi[te, \n timp ce ma[ina pe

care o ceruse fu adus` cu repeziciune, iar b`rbatul deschise portiera
privind-o ner`bd`tor, cu sprâncenele ridicate \ntreb`tor.

– Sunte]i... sunte]i contele? murmur` ea, uimit`.
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– Da, senorita, r`spunse el imediat, privind-o cu r`ceal`. Rodrigo
Esteban Diaz, conte de Montanas, la dispozi]ia ta [i a[teptând s` te
duc` la spital.

El f`cu un semn spre ma[in`, dar era r`mase pe loc.
– A fost \ngrozitor din partea dumneavoastr` s` nu-mi spune]i cine

sunte]i, senor conte! \l acuz` ea cu sup`rare. Mi-a]i dat voie s`-mi
\nchipui c` interveni]i \n probleme care nu v` privesc. Nu e tocmai
reac]ia unui gentleman!

– Poate c` nu, ridic` el din umeri dispre]uitor, dar mi-a permis s`
aflu mai multe despre tine decât dac` am fi purtat acea conversa]ie
politicoas` cum obi[nui]i \n Anglia. Mi-ai descoperit ni[te lucruri care
nu-mi plac prea mult, dar vom vorbi despre ele mai târziu. Cred c`
spitalul este prima preocupare.

F`cu din nou un semn spre ma[in`, dar Laura r`mase pe loc,
privindu-l cu nepl`cere. 

– Nu este nevoie de asta, senor conte. Sunt perfect capabil` s`
apreciez starea mea de s`n`tate. Am venit aici pentru o slujb` [i v-a[ fi
recunosc`toare dac` m-a]i conduce la so]ia dumneavoastr`.

– Asta ar fi dificil, senorita, murmur` el, sprijinindu-se de portier`,
ca [i cum ar fi avut tot timpul din lume [i inten]ia s` fie ascultat cu orice
pre]. Nu sunt c`s`torit. Contesa este mama mea [i va fi pacienta ta dac`
vei r`mâne, dar nu te voi prezenta \n aceast` clip`. Ai o vân`taie pe
frunte, rochia ta nu e tocmai curat` [i obrajii palizi sunt neobi[nuit de
\mbujora]i. Este clar c` ai avut un accident [i poate c` mama se va gândi
la acela[i lucru la care m-am gândit \n clipa \n care am descoperit cine
e[ti. Cum se poate a[tepta cineva s` ai grij` de s`n`tatea unei persoane,
când nu e[ti \n stare s` ai grij` de tine? Nu d` o impresie prea bun`
despre abilit`]ile tale, \n afar` de celelalte sc`p`ri. 

– M` insulta]i, senor conte! 
Laura \[i dori din toat` inima s` nu-i mai tremure picioarele; ar fi

trebuit s` intre \n castel [i s`-l sfideze. 
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S` se prezinte singur` \n fa]a contesei!
– Sunt doar specula]ii, sor` Marsh. Mergem? 
B`rbatul ]inu portiera larg deschis`, iar ea nu avu alt` solu]ie decât

s`-l asculte, producându-i o satisfac]ie evident`. Era obi[nuit s` fie
ascultat [i fiecare mi[care a lui vorbea despre acest lucru, \n timp ce
ocoli ma[ina cu pa[i mari [i u[ori ca de felin`, strecurându-se la volan.

– Sper c` aceast` plimbare nu va fi la fel de iritant` ca cea cu
Diablo. S` sper`m c` nu vei fi la fel de agitat`, observ` el cu cinism,
f`când-o s` se \nfurie din nou. 

Acum era agitat`? Lista defectelor ei p`rea s` nu aib` sfâr[it!
– Sunt recunosc`toare c` m-a]i salvat, senor conte, r`spunse Laura

cu r`ceal`, dar nu-mi aduc aminte s` fi fost agitat`!
– Dup` cum am observat deja, continu` el cu un calm enervant,

e[ti prea tân`r` pentru acest post. Desigur, ac]iunile tale au fost
determinate de instincte de protec]ie, dar aceast` situa]ie nu este una
obi[nuit`, sor` Marsh. Trebuie s` ai grij` de mama mea. Dac` dai
dovad` de vreun fel de disciplin` dobândit` \n spital, cu siguran]` 
te-a p`r`sit \n timpul c`l`toriei prin p`dure. M` a[teptam la o asistent`
medical` eficient`, obi[nuit` cu responsabilit`]ile [i cu luarea
deciziilor. Nu e[ti decât o femeie... aproape o adolescent`.

Ultimele cuvinte fur` \nso]ite de o privire dispre]uitoare.
– Am calific`rile, eficien]a [i disciplina unei asistente de dou` ori

mai mari decât mine, senor conte. Oricum, dac` ave]i nevoie de o
asistent` mai solid`, o s` \ncerc s` m`nânc mai mult!

Reu[i cu greu s` ascund` c` se \ndoia c` va avea poft` de mâncare,
locuind \n castel cu el, dar b`rbatul p`ru s` \n]eleag`, \ntunecându-se. 

– De fapt, sunt destul de con[tient` c` sunt femeie! Mai mult decât
atât, sunt logodit`!

Remarca final` fu aruncat` cu for]`, iar efectul fu cel a[teptat. Mâna
lui, care se \ndrepta spre volan, \ncremeni \n loc, iar el se \ntoarse 
s-o priveasc`.
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– Logodit`? Nu por]i inel de logodn`, senorita. Credeam c` \n ]ara
ta este un obicei ca toate tinerele logodite s` poarte un inel cu
diamant, iar unele dintre ele se logodesc pentru acest inel, chiar dac`
nu sunt mul]umite de b`rbat. 

– Nu suntem \nc` logodi]i oficial. Avem o... \n]elegere.
Laura [i-ar fi dorit s` nu mai fie studiat` cu atâta aten]ie. Ochii lui

p`reau s-o ]intuiasc` de scaunul \mbr`cat \n piele al Mercedesului,
dându-i sentimentul prea pu]in confortabil c` \i cite[te gândurile. 

– O \n]elegere? |n]eleg... trebuie s` fie un b`rbat foarte \n]eleg`tor.
{i cine este exemplul de virtute care \]i permite s`-l p`r`se[ti [i s` te
aventurezi \ntr-o ]ar` str`in` \nainte s` te ia sub aripa lui protectoare
[i s` te \mblânzeasc`?

O privea de parc` ar fi fost un copil neascult`tor, iar iritarea ei
crescu, \n acela[i timp cu o jen` accentuat`.

– |n Anglia, femeile nu se c`s`toresc pentru a fi \mblânzite, senor
conte, observ` ea cu r`ceal`.

– Un lucru care poate explica num`rul mare de divor]uri. Dac` 
m-ai p`r`si pe mine, te-a[ aduce \napoi cu vitez` [i te-a[ pedepsi pe
loc, ad`ug` el cu o \ngâmfare care o \nfurie.

– Când voi pleca de la Castelul de foc, senor conte, nu va fi pentru
c` v` voi p`r`si, ci pentru c` \mi voi da demisia.

Se \ncrunt`, privindu-l urât, iar el ridic` sprâncenele \ntreb`tor.
– Poate c` ar fi mai pu]in complicat pentru toat` lumea dac` ai

demisiona de acum, sor` Marsh, suger` el, de[i presupun c` ar fi mai
bine dac` ai a[tepta s-o cuno[ti mai \ntâi pe contes`. Poate c` te va
pl`cea, ridic` b`rbatul din umeri, de[i p`rea s` nu fie sigur. Nu
seam`n` deloc cu mine. Este englezoaic`.

– Englezoaic`?
Laurei nu-i venea s` cread`. Cu siguran]`, era imposibil ca \n

venele acestui b`rbat arogant [i \ntunecat s` curg` sânge englezesc.
– Da, englezoaic`. 
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Ai asigurarea mea [i, \n orice caz, o s` vezi [i tu \n curând. Nu este
atât de uimitor de blond` ca tine, dar a fost [i \nc` mai este foarte
frumoas`, ad`ug` el, ridicând din umeri. Cred c` se poate spune c`
sunt pe jum`tate englez, de[i nu simt acest lucru. O asem`nare ciudat`
este vizibil` \n toate portretele familiei, pe care le vei vedea pe holurile
castelului. Se continu` cu mine. Genele Montanas sunt prea puternice
pentru a fi supuse. Sem`n foarte mult cu tata, care a sem`nat foarte mult
cu tat`l lui. Secole de asem`nare. }i se pare plictisitor, sor` Marsh? E[ti
\n c`utarea a ceva deosebit, iar familia Montanas dore[te s` r`mân` la fel.

– Nu, mi se pare fascinant.
Pentru o clip`, Laura uit` c` e sup`rat`, privind cu ochi mari figura

\ntunecat`, p`rul negru [i des [i genele lui, care \i atingeau obrajii
când privea \n jos. I se p`rea cel mai frumos b`rbat pe care-l \ntâlnise
vreodat`; probabil [i cel mai lipsit de mil` [i mai greu de suportat!

El \[i l`s` p`l`ria pe frunte, l`sându-se pe spate. Mâinile lui erau
puternice [i pricepute, iar ochii pe jum`tate \nchi[i, pentru a-i proteja
de lumina soarelui. P`rea atât de departe, \ncât tân`ra femeie aproape
tres`ri \n clipa \n care se \ntoarse s-o priveasc`. 

– La ce concluzie ai ajuns dup` aceast` inspec]ie, senorita?
– M` gândeam c` a]i fi un pacient foarte enervant, senor conte,

min]i ea cu naturale]e, zâmbind pentru prima oar` de când se
cunoscuser`.

– A[a crezi?
Privirile lui \ntârziar` câteva clipe pe figura ei, apoi b`rbatul \[i fix`

aten]ia asupra drumului, zâmbind la rândul lui. 
– O s` m` str`duiesc s` nu m` \mboln`vesc \n perioada cât vei fi

la noi. Nu mi-a[ dori s`-]i ver[i iritarea pe care ]i-o provoc \n clipa \n
care trebuie s`-mi faci o injec]ie.

– Nu v-a[ r`ni niciodat`, senor conte, \l asigur` ea cu dulcea]`,
amuzându-se la gândul de a-l avea la mila ei.

Ochii b`rbatului se \ngustar` [i mai mult.
– Nu cred c` o poate face cineva, declar` el cu r`ceal`, \ncheind

astfel conversa]ia.
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Capitolul 2

Dup` spendoarea castelului, spitalul fu un [oc [i o revela]ie pentru
Laura. Se afla pe drumul principal, la câteva mile de castel, [i nu era
cum crezuse ea, o cl`dire veche, renovat` \n grab`; fiecare piatr` era
nou` [i vopsit` \ntr-un alb str`lucitor. Terenurile din jur erau verzi [i
\ngrijite, dând de \n]eles c` fuseser` investi]i bani buni [i mult` grij`.

F`r` s` fi intrat \nc`, tân`ra femeie era impresionat` [i, dup` ce
dep`[i u[ile masive, impresia bun` fu \nt`rit`. Era un spital mic dar
modern, cu echipamente noi, cump`rate \n ultimii ani.

– E[ti mul]umit` de el?
Contele o privi cu un zâmbet superior, dar nu putea da un

r`spuns negativ. Era mult mai mult decât te-ai putea a[tepta la un
spital din mun]i.

– Ah, doctore Hernandes!
Figura contelui nu-[i pierdu din r`ceal` \n clipa \n care-l \ntâmpin`

pe doctorul care se apropiase de ei. Poate din cauz` c` era foarte
diferit de el, \[i spuse Laura. Oricare ar fi fost motivul, i se p`rea c` o
\ntâlnire foarte rece. 

– Ea este senorita Marsh, doctore Hernandes, declar` contele cu
r`ceal`. De fapt, este sora Marsh, [i cred c` vei descoperi c` ave]i
multe \n comun. Oricum, meritele diferitelor spitale le pute]i discuta



mai târziu, dac` va mai r`mâne. Pentru moment, a avut un accident \n
timp ce se \ndrepta spre castel [i v-a[ fi recunosc`tor dac` a]i 
examina-o s` vede]i dac` n-a fost r`nit` \n vreun fel.

Pentru o secund`, ochii alba[tri ai Laurei fixar` figura zâmbitoare
a doctorului. Ochii lui c`prui erau calzi [i inteligen]i, iar cei doi p`rur`
s` se \n]eleag` instantaneu. Tân`ra femeie r`sufl` u[urat`. Nu to]i
spaniolii erau arogan]i; \ntâlnise un prieten [i un ajutor care-i
\n]elegea problemele f`r` s` spun` nici un cuvânt. P`rea o adev`rat`
oaz` de calm.

Se \ndrept` f`r` un cuvânt spre salonul pe care b`rbatul i-l
indicase, \ncântat` c` \nso]itorul ei nu f`cuse nici o \ncercare s-o
urmeze.

– Ia loc, sor` Marsh [i spune-mi despre r`nile pe care le-ai suferit.
Ochii lui râdeau, iar Laura se a[ez` u[urat` pe un scaun din

apropiere.
– N-am nici o ran`, doctore Hernandes, dac` n-o iau \n

considerare pe cea a mândriei.
– Cunosc sentimentul, zâmbi el. Cine se confrunt` cu senor conte

este \ntotdeauna \nvins. Ce s-a \ntâmplat?
Tân`ra femeie \i povesti, repede [i cu u[urin]`. Era atât de pl`cut

s` stea de vorb` cu cineva aproape de normalitate, dup` timpul
petrecut \n compania contelui.

– Bine! exclam` b`rbatul, apropiindu-se de ea. O s` verific`m,
pentru orice eventualitate. Apoi, vom petrece timpul stând de vorb`.
Nu sunt sigur c` senor conte va fi p`c`lit, dar cel pu]in va trece destul
timp s`-i atenueze suspiciunile. Oricum, sunt sigur c` ai dreptate.

Scoase din buzunarul halatului o lantern` mic` [i, \n timp ce-i test`
reflexele, \i examin` pupilele [i morm`i cu satisfac]ie.

– Cred c` ai fost uimit` s` descoperi acest spital atât de departe \n
mun]i, nu-i a[a?

– Am fost. Mi se pare c` banii nu sunt o problem`. 
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Mi-a[ dori s` fi avut la spitalul de la care vin câteva din
echipamentele de aici.

– Da, suntem noroco[i [i, dup` cum ai observat, banii nu sunt o
problem`. Contele a \nfiin]at acest spital \n urm` cu doi ani, iar de
atunci continu`m s` \mbun`t`]im situa]ia.

– Contele? exclam` ea surprins`. Ca s` fie un spital \n apropiere
pentru mama lui?

– Oh, nu, sor` Marsh. Cred c` nici nu s-a gândit la a[a ceva. |n
ciuda durit`]ii lui aparente [i a dorin]ei de a se face totul a[a cum vrea
el, ]ine cu adev`rat la oameni. Era \ngrijorat de ceva vreme din cauza
distan]ei mari care desp`r]ea unele dintre sate de un spital [i când, \n
urm` cu câ]iva ani, un copil a murit \n San Fredo \ntr-un accident, a
hot`rât c` vrea s` \nfiin]eze un spital aici. Când contele vrea s` fac` un
anume lucru, se \ntâmpl` \ntotdeauna, ad`ug` b`rbatul cu un
zâmbet. M-a ademenit din Madrid cu un salariu pe care nu-l credeam
posibil, iar amândoi am pus la punct planurile pentru acest spital. A
fost o aventur` interesant`; este \n continuare [i, oricât ar p`rea de
ciudat, nu intervine niciodat`, ci ofer` bani de fiecare dat` când este
nevoie. Oamenii din mun]ii [i v`ile din vecin`tate ar avea mari
probleme dac` n-ar exista generozitatea contelui. 

– Cum l-a]i cunoscut?
Laura nu-[i imagina cum au ajuns s` se cunoasc`, dar explica]ia era

la \ndemân`.
– Contesa, spuse doctorul lini[tit. A fost la Madrid la spital de

câteva ori [i mi-a fost pacient`. {i-a adus aminte de mine, atâta tot.
Crezi c` nu m` place, nu-i a[a? râse el, v`zându-i expresia. Te \n[eli,
sor` Marsh. Avem o b`t`lie continu`, eu [i senor conte. Mama lui este
foarte bolnav` [i sper c` \n]elegi responsabilitatea care apas` pe
umerii dumitale firavi. Ar putea muri oricând, dar nu va fi cazul. Exist`
cincizeci la sut` [anse, \n cazul ei, dar contele nu vrea s` aud` despre
asta, iar eu nu vreau s` renun]. De aceea, din când \n când, avem
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discu]ii mai aprinse. Nu trebuie s` v` spun c` senor conte este cel care
câ[tig`, de fiecare dat`.

– Ce p`rere are contesa? \ntreb` ea ner`bd`toare.
– Cunoa[te care sunt riscurile, dar [i le-ar asuma, pentru a tr`i o

via]` mai apropiat` de normal. Dar nu vrea s`-[i supere fiul, iar el este
de p`rere c`, dac` este \ngrijit` cum trebuie, o s` se bucure de o via]`
normal`. Se \n[al`. Aducerea dumitale aici este un soi de compromis.

– Un compromis?
– Da. Contesa crede c` prezen]a dumitale i-ar putea restric]iona

activit`]ile. Face foarte multe lucruri pe care n-ar trebui s` le fac`; cum
ar fi, de exemplu, gr`din`ritul. Gr`dinile de la castel sunt via]a ei.
Contele n-o poate supraveghe mereu, iar ea crede c` o parte dintre
\ndatoririle dumitale vor fi s` raportezi contelui dac` a fost sau nu
ascult`toare.

– Oh! murmur` Laura, nemul]umit`. 
Dac` senor conte se a[tepta s` ac]ioneze ca un spion pentru el,

atunci ce \n[ela amarnic! Când ridic` privirea, descoperi c` medicul o
privea uimit.

– Ah! Poate c`, de data asta, Rodrigo Esteban Diaz, conte de
Montanas, [i-a g`sit na[ul. Pot vedea hot`rârea de a nu renun]a f`r`
lupt` \n ochii dumitale, sor` Marsh.

B`rbatul se ridic` repede \n picioare.
– Mi se pare c` deja sunt \ntr-o b`t`lie cu contele, coment` Laura

cu ironie. Se pare c` sunt prea tân`r` [i prea sub]ire. Mi se face r`u
când m` gândesc la asistenta care l-ar mul]umi pe el.

Doctorul zâmbi, p`rând amuzant.
– Continu`, sor` Marsh, o sf`tui el. Dar s` mergem la el, \nainte s`

dea buzna \n cabinet [i s` constate c` st`m de vorb`.
– Doar nu \ndr`zne[te s` fac` a[a ceva?
– |ndr`zne[te s` fac` orice, sor` Marsh, o asigur` medicul. Este

contele de las Montanas [i sângele s`lbatic [i uneori violent al
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\nainta[ilor lui \i curge \n vene. Nu cred c` sunt sigur s` existe un
lucru pe care nu l-ar face, dac` [i-ar dori cu adev`rat. N-are team` [i
este foarte arogant. Dac` vrea s` fac` un anumit lucru, s` fii sigur` 
c-o va face!

Contele p`rea s` fiarb` deja \n clipa \n care i se al`turar`, iar tân`ra
femeie se bucur` c` nu st`tuser` mai mult de vorb`. B`rbatul acesta
o enerva \ntr-un mod pe care nu-l crezuse posibil.

– Ei bine?
|ntrebarea r`stit` nu p`ru s`-l tulbure \n vreun fel pe medic, acesta

informându-l cu calm c`, \n afara unei vân`t`i de pe frunte care se va
vindeca repede, sora Marsh se afl` \ntr-o stare excelent` de s`n`tate.

– Excelent`? E palid` ca o raz` de lun`! replic` b`rbatul, 
privindu-i suspicios, de parc` puseser` la cale o conspira]ie. Pare abia
capabil` s` stea \n picioare!

– Este s`n`toas`, senor conte. Genetic, este programat` s` fie
palid` [i delicat`. 

Dumneavoastr` sunte]i brunet [i puternic. Este s`n`toas` [i f`r`
\ndoial` puternic`, altfel n-ar fi rezistat atât de mult \n profesiunea
ei.

Contele p`rea s` se \ndoiasc` de aceast` apreciere, dar se \ncrunt`
[i o conduse afar`, vizibil nemul]umit c` medicul \l contrazisese. 

Pe drumul spre castel, \n ma[in` domni t`cerea, iar Laura \ncepu
s` se \ngrijoreze. |ntâlnise destui pacien]i dificili \n g`rzile ei, dar
ace[tia r`m`seser` destul de pu]in \n spital. Acest b`rbat va face parte
din via]a ei o perioad` destul de lung`, iar ea \nc` nu g`sise cea mai
bun` cale de a se \n]elege cu el. 

– Trebuie s`-mi comunica]i care sunt \ndatoririle mele, senor,
spuse ea \n cele din urm`, mai degrab` pentru a rupe starea \ncordat`
care p`rea s` fi coborât asupra lor.

– Vei fi \nso]itoarea mamei mele, iar calit`]ile de asistent` medical`
vor fi utilizate doar dac` este nevoie.
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R`spunsul lui era scurt, dându-i de \n]eles c` nu este necesar s`
mai adauge ceva.

– Mi-am dat seama de acest lucru, senor. Numai c` nu \n]eleg de
ce ave]i nevoie de o asistent` medical`. Sunt sigur` c` o infirmier`
calificat` ar fi fost suficient`...

– Regre]i hot`rârea de a veni?
|i arunc` o privire plin` de speran]`. F`r` \ndoial`, i-ar fi f`cut

pl`cere s` spun` c` regret` c` a venit. Probabil c` ar deveni de-a
dreptul fermec`tor, dac` i-ar spune asta. Poate c` s-ar oferi s-o
conduc` la Londra, doar ca s` scape mai repede de ea.

– Nu, declar` ea cu fermitate. Vreau doar s` [tiu cât mai multe. Nu
vreau s`...

– S` gre[e[ti? se interes` el cu ironie. Foarte bine, senorita. Am dat
un anun] pentru cineva cu calific`ri \nalte deoarece doream o
persoan` matur` [i stabil`. E[ti o surpriz`, dup` cum cred c` ]i-ai dat
seama. Cred c` domnul Bloom a fost cucerit de \nf`]i[area ta [i,
pentru prima oar` \n via]`, a uitat de datorie.

– Calific`rile mele sunt foarte bune, senor conte, se r`sti Laura,
confuz` [i jenat` de remarca lui. Domnul Bloom este un domn cu
maniere impecabile. 

– {i vedere foarte bun`, nu m` \ndoiesc, murmur` el, f`r` s`-[i ia
ochii de la drum. 

– Nu mi-a]i spus nimic ce s` nu fi [tiut dinainte, senor conte. Nu
mi-a]i vorbit despre contes`, despre zilele libere, despre starea
s`n`t`]ii ei, despre ce-i place [i ce nu-i place...

– Senorita, cred c` trebuie s` te preocupe mai mult ce-mi place [i
ce nu-mi place mie, o avertiz` el. Contesa este bun` [i blând`. Eu nu.
|n ceea ce prive[te starea s`n`t`]ii ei, m` a[teptam s-o afli de la Miguel
Hernandes \n timpul discu]iei \ndelungate pe care a]i purtat-o. 

– Oh, a[a \l cheam`? spuse Laura repede, dornic` s`-l \ndep`rteze
de la subiectul discu]iei lor, nedorind s`-i fac` probleme medicului.
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– Sunt surprins c` nu [tii deja acest lucru, replic` el cu duritate. P`rea
c` v-a]i descoperit suflete pereche de la prima vedere. A]i stat destul de
mult \n cabinet, \ncât putea]i planifica o conspira]ie de propor]ii!

– Practic`m aceea[i profesie, senor. Nu e firesc s` ne sim]im bine
unul \n compania celuilalt? Desigur, sunt obi[nuit` s` stau de vorb`
cu medicii, am f`cut-o destul de mult.

– {i nu e[ti obi[nuit` s` stai de vorb` cu personaje \ntunecate [i
furtunoase ca mine, \ncheie el, privind-o cu r`ceal`.

– N-am spus a[a ceva, r`spunse Laura, enervat`. Sper din toat`
inima c` nu ve]i l`sa antipatia pentru doctorul Hernandes s` v`
influen]eze \n ceea ce m` prive[te.

Ochii lui \ntuneca]i o ]intuir` pe scaun. 
– Te asigur, senorita, c` nu voi l`sa s` m` influen]eze nimic \n ceea

ce te prive[te. {tii deja ce p`rere am despre tine, care poate fi
reflectat` \ntr-un singur cuvânt: nepotrivit`! |n ceea ce-l prive[te pe
doctorul Hernandes, de ce crezi c` \mi este antipatic? L-am ales special
pentru a conduce acest spital. N-a[ putea lucra cu o persoan` care 
nu-mi place.

– |mi pare r`u, murmur` Laura, evitându-i privirea, confuz` [i
deranjat`. V-a]i purtat de parc` a]i fi fost enervat.

– M` comport cum vreau, remarc` el, f`r` s` vrea s` continue
discu]ia despre acest subiect, iar Laura se \ncrunt`.

Cu siguran]`, asta f`cea! Nu era de mirare c` mama lui avea
probleme cu inima, \[i spuse ea, f`r` \ndoial` c` [i ea va avea nevoie
de \ngrijire medical` \nainte s`-[i termine perioada de stat la castel.
Numai firea ei \nc`p`]ânat` [i dorin]a de a duce lucrurile la cap`t o
\mpiedica s`-i spun` c` nu e cazul s` se mai oboseasc` s`
despacheteze, c` n-are decât s`-[i g`seasc` o alt` asistent` medical`,
pe gustul lui.

– Bagajul t`u va fi deja la castel când vom ajunge, spuse el dup` o
vreme, oarecum \mblânzit, dar ea nu se sim]ea mai bine.
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|ntr-un fel, nu se gândea la noua ei slujb` \ntr-un mod profesional.
El fusese cel care o determinase s` o priveasc` personal. Era iritant [i
o f`cea s` se simt` confuz`, continu` ea, privindu-i pe furi[ profilul
arogant. Reu[ise s-o fac` s` se simt` nesigur`, iar nimic din spusele [i
reac]iile lui nu erau fire[ti. Undeva \n inima ei, era sigur` c` nu-i poate
face fa]`, iar acest lucru o f`cea s` se enerveze.

Dup` c` ajunser` la castel, o ajut` s` coboare din ma[in` 
oferindu-i mâna cu un gest care trebuia s` fie unul de curtoazie. Oricum
ar fi fost, tân`ra femeie se sim]ea ca un copil neascult`tor care fusese
g`sit colindând f`r` [tirea p`rin]ilor, iar acum era adus acas` pentru a fi
pedepsit. Orice f`cea, oricât de ne\nsemnat, p`rea s-o lase f`r` urm` de
autoritate, iar acum era aproape sigur` c` gre[ise venind aici.

– Condu-o pe sora Marsh \n camera ei, ordon` contele unei tinere
brunete [i solide care ap`ruse ca prin minune.

Chiar [i aceste cuvinte \i p`rur` Laurei amenin]`toare. Ca [i cum
ar fi spus c` este prizonier`.

– Po]i s` te prezin]i [i s`-i spui care sunt \ndatoririle tale, ad`ug`
el cu r`ceal`.

– Da, senor. 
Tân`ra nu f`cu o reveren]`, dar era ca [i cum ar fi f`cut-o. Laura

respir` adânc, \ncercând s`-[i ascund` pornirea de enervare care o
cuprinsese.

De ce o enerva atât de mult acest lucru nu putea nici ea s`-[i dea
seama. Nu-i p`sa ce p`rere avea despre ea, deoarece era sigur` de
abilit`]ile [i calific`rile ei profesionale, iar el avea libertatea s` se
poarte cum dore[te \n propriul castel. {tia deja c` era un nobil, iar
str`mo[ii lui f`cuser` parte din o[tirile care se luptaser` pentru
libertatea Spaniei, dar o enervase [i \i va fi destul de greu s`-l trateze
ca pe angajatorul ei. O s`-i fie destul de greu s` se comporte ra]ional,
\[i d`dea foarte bine seama; acum era st`pânit` de o dorin]` fierbinte
de a-l prinde pe picior gre[it. 
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Numai c` el se ridica asupra ei, \nfrico[`tor ca o fantom` a trecutului.
Vederea camerei \n care urma s` stea \i alung` toate gândurile. S`

spun` c` e frumoas` era prea pu]in. |n interior domnea o lini[te care
ac]iona ca un drog puternic, iar tân`ra femeie sim]i c` se relaxeaz`
instantaneu.

Camera era luxoas`, albul pere]ilor fiind \mblânzit din loc \n loc
de lucirea stins` a pietrei din care fusese construit` cl`direa. Cu toate
acestea, camera p`rea elegant`, datorit` ornamentelor din por]elan [i
din argint.

Pe pere]i erau ag`]ate picturi frumoase, cu rame aurii, iar covorul
de un verde blând d`dea camerei un aer de feminitate care o
cople[ea.

Un perete era dominat de o fereastr` \nalt`, fran]uzeasc`, acum
u[or deschis`, l`sând s` p`trund` briza u[oar` a serii, care f`cea
perdelele din m`tase s` fluture u[or. Parfumul florilor cuprinsese
\ntreaga camer`, iar tân`ra femeie se \ntoarse \ncântat` spre menajer`.

– Ce camer` minunat`!
– Da, senorita. Trebuia s` ave]i o alt` camer`, \n zona mai

\ndep`rtat` a castelului, dar contele a dat un telefon de la spital [i a
anun]at c` o ve]i avea pe aceasta. V-am c`lcat deja hainele [i le-am
aranjat \n dulap.

– Dar de ce? Pot s` fac [i eu aceste lucruri. E foarte dr`gu] din
partea ta, dar...

– Voi fi camerista dumneavoastr`, senorita. Senor conte a ordonat
acest lucru, iar eu sunt onorat`. Sunt de asemenea surprins`. Nu prea
m` place. 

Brusc, Laura \ncepu s` râd`, umorul ei natural [i exuberan]a de
care d`dea dovad` de obicei ridicându-se deasupra nepl`cerilor zilei.

– Acum suntem dou`. Cred c` senor conte nu m` place nici pe
mine; dar sincer, n-am nevoie de o camerist`. O s`-i vorbesc despre
acest lucru. 
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Nu putea s`-[i dea seama despre ce era vorba. I se d`duse o
camer` special` [i o menajer`, ca [i cum urma s` stea mai mult la
castel, dar cu câtva timp \n urm` contele p`ruse ner`bd`tor s` scape
de ea. Probabil c`-i d`duse telefon contesei \n timp ce era \n cabinetul
doctorului Hernandes. Poate c` mama lui \i ceruse s-o lase s` r`mân`.
Gândul acesta o \nveseli [i o mai lini[ti. Cineva era capabil s`-i dea
ordine contelui. Era un gând \ntr-adev`r pl`cut. 

– V` rog, senorita, nu-i cere]i s` nu mai ave]i camerist`. Contele va
crede c` v-am nemul]umit deja [i, deoarece nu m` place prea mult, o
s` fiu trimis` imediat la etajele inferioare.

– Dar nu [tiu ce ai putea face pentru mine, ...
– Maria, senorita. Pot s` fac orice ave]i nevoie– s` v` preg`tesc

hainele, s` v` preg`tesc baia... sunt atât de multe lucruri de care pute]i
avea nevoie. Sunte]i o asistent` medical` venit` din Anglia, [i nimeni
nu se va a[tepta s` face]i diverse lucruri pentru propria persoan`.

Pe moment, p`rea c` n-are ce face, iar Laura d`du din cap
aprobator, cerând s` fie condus` la contes`. Camerista disp`ru cu un
zâmbet larg pe fa]`, promi]ând s` se \ntoarc` foarte repede cu ve[tile.

|ntr-o situa]ie cu care nu se mai confruntase vreodat`, tân`ra
femeie se \ndrept` spre balcon oftând u[or, \ntrebându-se cum s-ar fi
descurcat \n aceast` situa]ie asistentele cu experien]` pe care le
cunoscuse.

Era tân`r` pentru pozi]ia ei. Dedicarea de care d`duse dovad` [i
flerul natural o f`cuse s` promoveze foarte repede, dar abia \n
ultimele [ase luni ajunsese la statutul de asistent` [ef`. |[i d`duse
seama c` senor conte se a[teptase la o persoan` mult mai \n vârst` [i,
din replicile lui, \n]elesese c` se a[teptase la un fel de campioan`
olimpic` la lupte, cu pieptul lucind de aurul medaliilor. Oare cum ar
fi reac]ionat la o astfel de persoan`? Cuno[tea destule asistente care 
l-ar fi pus la punct din dou` cuvinte, dar \ncepuse s` cread` c` ea nu
f`cea parte din aceast` categorie.
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R`mase câteva secunde privind gr`dina care se \ntindea sub
picioarele ei. Soarele cobora repede spre apus, dar era \nc` destul`
lumin`. Ca totul din preajm`, gr`dina era frumoas`. Apa fântânilor
arteziene \i atrase aten]ia, dând un aer de basm potecilor \ntunecate.
Gr`dina p`rea foarte bine \ngrijit`, un loc de lini[te [i pace, \nconjurat
de ziduri \nalte. |[i d`dea foarte bine seama de ce era locul preferat al
contesei.

Cu un alt suspin, se \ntoarse \n camer`. Se \ndrept` spre baie,
admirând instala]ia modern`, prosoapele fine [i s`punul parfumat.
Decora]iile \n culoarea piersicii erau o \ncântare pentru ochi, iar Laura
se str`dui din r`sputeri s` nu se mai gândeasc` la nimic. Cu atât mai
pu]in, s` se gândeasc` la conte. Se dezbr`c` [i f`cu un du[, 
relaxându-se cât era posibil [i periindu-[i p`rul pân` când \ncepu s`
str`luceasc`. Maria o a[tepta \n camer`.

– Contesa v` va vedea diminea]`, senorita. Acum se odihne[te, iar
contele nu mi-a dat voie s-o deranjez. Spune c` nu e nici o grab`. Nu
s-a sim]it prea bine azi, ad`ug` ea \ngrijorat`. Ne bucur`m c` sunte]i
aici. Contesa este foarte iubit` la castel. E o doamn` foarte bun`.

– O s` fac tot ce pot mai bine pentru ea, Maria, spuse Laura cu
blânde]e, fiind r`spl`tit` cu un zâmbet larg. E bine c` o voi vedea
mâine. 

Replica b`rbatului \i r`sun` \n minte. Da, \ntre timp va putea s`-i
schimbe punctul de vedere mamei lui. Nu era de mirare c` nu-l putea
uita, p`trundea chiar [i \n gândurile ei.

– Ave]i o vân`taie mare pe frunte, senorita, observ` Maria cu
solemnitate. Ne pare r`u c` a]i avut un accident. Ma[ina a fost dus` \n
sat, dar s-ar putea s` fie nevoie s` mearg` la un mecanic \n ora[. Am
auzit c` radiatorul a fost distrus, ad`ug` ea \ncântat` de exactitudinea
informa]iilor pe care le oferea. 

Tân`ra femeie se \ntreba dac` camerista folosea \ntotdeauna
pluralul maiest`]ii, sau dac` se considera purt`toarea de cuvânt a
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\ntregului personal. Era vorb`rea]` [i deschis`. Nu era de mirare c`
senor conte n-o pl`cea! Ar`ta ca genul de persoan` care mai [i
r`spunde, nu doar ascult`.

– |n acest caz, cred c` m` voi duce \n gr`din`, anun]` Laura, dar
Maria cl`tin` din cap.

– Soarele aproape a apus, senorita, iar gr`dina e foarte \ntins`. E
posibil s` v` r`t`ci]i \n \ntuneric. A[ putea veni cu dumneavoastr`, dar
cred c` senor conte nu va fi de acord. Sunt zone ale gr`dinii \n care
nu putem p`trunde; apar]in doar familiei.

– Atunci, m` a[tept s` nu-mi fie permis accesul acolo, d`du din
cap Laura, hot`rât` s` nu se lase sedus` de manierele aristocratice ale
contelui. O s` fiu \n siguran]`, nu-]i face probleme.

– V` pot conduce pân` la u[a lateral`, care d` \n gr`din`, insist`
camerista, nelini[tit`. Dac` ve]i cobor\ la parter [i ve]i traversa holul,
senor conte v` va vedea [i va remarca [i cicatricea de pe fruntea
dumneavoastr`. Se va \nfuria pe mine c` nu v-am trimis direct la culcare.

– Bine.
Laura nu se putu \mpiedica s` nu râd` la ideea c` putea fi trimis`

la culcare ca un copil, precum [i la convingerea Mariei c` senor conte
ar observa chiar dac` ar fi toat` acoperit` de vân`t`i, dar pentru c` nu
voia ca aceasta s` sufere din cauza ei, \i permise s-o conduc` pe o scar`
\ntunecat` [i \ngust`, ajungând \n \ntunericul gr`dinii.

Era aproape ca o c`l`torie \n paradis. Parfumul florilor era aproape
prea puternic, iar aerul era ca un balsam pe pielea ei. Tân`ra femeie
respir` adânc, cu capul pe spate [i ochii aproape \nchi[i. Atmosfera o
f`cea s` se simt` senzual`, mai femeie decât fusese vreodat`. |[i
imagin` vremurile apuse, solda]ii care luptau pentru independen]a
Spaniei, spanioli \nal]i [i \ntuneca]i.

|[i \ntrerupse repede [irul gândurilor. Spaniolul \nalt, \ntunecat [i
ar`tos din castel urma s` o provoace la lupt` \n fiecare zi, [i va avea
destul de multe de \ndurat f`r` s`-[i mai lase imagina]ia s-o ia razna.
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Sunetul apei curg`toare o atrase spre curte, la intrarea c`reia se
afla o fântân` artezian` ale c`rei ape cristaline, luminate de razele
soarelui aproape apus, erau de o frumuse]e ireal`. 

Brusc, din apropiere r`sun` zgomotul unor aripi imense, iar
curentul provocat de o pas`re uria[` care p`rea s`-[i ia zborul din
apropiere \i atinse fa]a. Laura scoase un ]ip`t de surpriz`, 
acoperindu-[i capul [i alergând de lâng` fântân` \ntr-o pereche de
bra]e puternice care se strânser` momentan \n jurul ei. Când ridic`
privirea, ochii ei speria]i \ntâlnir` privirea rece a contelui.

– Te-a speriat ceva, sor` Marsh? \ntreb` el, de parc` s-ar fi a[teptat
s-o sperie orice.

– Am fost uimit`, recunoscu ea, str`duindu-se s` se elibereze din
bra]ele lui. Ceva s-a ridicat \n zbor de lâng` mine.

– Nu pari s` fi p`]it ceva, observ` el, studiind-o cu r`ceal`. De[i m`
a[tept ca o englezoaic` blond` cu ochi alba[tri s` nu fie la fel de
curajoas` ca o spaniol`.

– Femeile din Anglia nu sunt obi[nuite s` fie atacate de lilieci
imen[i [i murdari, senor conte! se r`sti ea, \nc` speriat`.

– E o mare exagerare, senorita, replic` el, cl`tinând din cap.
Bufni]a vultur care a zburat aproape de tine nu este un liliac murdar,
cum ai spus f`r` nici o elegan]`. E o creatur` foarte frumoas`, [i o
specie ocrotit`. Plecase la vânat [i, f`r` \ndoial`, p`rul t`u argintiu a
atras-o. E adev`rat c` are o preferin]` pentru porumbeii argintii, dar
nu e un pericol pentru tine. Sunt sigur c`, dac` te-ar fi capturat, s-ar
fi str`duit din r`sputeri s` te aduc` \napoi din clipa \n care ai fi deschis
gura. 

– M` \ntorc \n castel, anun]` Laura cu fermitate, respirând adânc
\n \ncercarea de a-[i controla iritarea. 

|n camerele de la parter, luminile erau deja aprinse, luminând
p`rul ei argintiu [i l`sându-l pe conte \ntr-un \ntuneric mai de
nep`truns. Acum, \i era aproape imposibil s` descopere u[a de la
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sc`rile pe care coborâse. Sim]indu-se foarte dezavantajat` c` nu putea
citi \n ochii lui \ntuneca]i, f`cu un pas ezitant \nainte.

– O s`-]i ar`t drumul, sor` Marsh, spuse el, ridicând din umeri. Nu
e o idee prea bun` s` ie[i pe \ntuneric [i, pentru timpul \n care e[ti
aici, se presupune c` e[ti \n grija mea. Nu vreau s` ai un nou accident
[i, cine [tie, poate c` bufni]a aceea e prin preajm`, c`utând \nt`riri. 

Laura nu se \njosi s` r`spund` ceva la aceast` remarc` sarcastic`.
Nu putea suporta gândul c` râde de ea, dar [tia c` asta f`cea.

Chiar dac` era enervat`, nu se putea \mpiedica s` admire silueta
castelului care se profila pe cerul senin al serii. Contele se opri lâng` ea.

– Impresionant, nu-i a[a? \ntreb` el \ncet. 
– E de necrezut, m`rturisi ea. E atât de frumos, \ncât pare pu]in

\nfrico[`tor.
– Nu e[ti obi[nuit` cu atâta grandoare, senorita?
Pentru prima oar`, vocea lui nu suna ironic, iar Laura \l privi cu un

râs u[or, surprins`.
– N-am mai v`zut un castel vreodat`, senor conte, decât \n ruine.

Foarte pu]ini oameni au destui bani \ncât s` tr`iasc` \ntr-o asemenea
splendoare. Nu e ceva obi[nuit. 

– |n Anglia, unde ai locuit \nainte de a \ncepe [coala? Unde este
casa ta?

– Presupun c` nu am una, r`spunse ea. Dup` moartea tat`lui meu,
am \nceput s` locuiesc \n c`minele de la [coal`. 

– Iar mama ta?
– A murit când aveam [apte ani, murmur` ea. Tata [i cu mine am

r`mas mult` vreme singuri. Am fost foarte apropia]i..
– {i te-ai dus la facultate, l`sându-l singur?
Ea se crisp` o clip`, \ntrebându-se dac` \ncerca s-o \nfurie din nou,

dar \[i d`du seama c` era doar curios, a[a c` se relax` din nou.
– Nu, nu m-am dus la facultate. Mi-am dorit \ntotdeauna s` fiu

asistent` medical` [i mi-am \nceput preg`tirea din liceu. Puteam s`
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locuiesc acas`, pentru c` nu era foarte departe. Oricum, ad`ug` ea cu
un zâmbet, nu mi-a[ fi permis s` m` duc la facultate.

– |]i pare r`u? \ntreb` el, iar tân`ra femeie se \ntoarse s`-l
priveasc`, stânjenit`.

{tia c` nu se poate discuta normal cu aceast` persoan` rece [i
arogant`.

– Nu, desigur! Nu cred c` m-a[ fi dus, nici dac` mi-a[ fi permis.
Tata [i cu mine eram singuri pe lume. Aveam nevoie unul de altul!

– Da, d`du el din cap. E un [oc pentru un copil s`-[i piard` mama.
Oricum, acum nu mai e[ti singur`, senorita. |l ai pe logodnicul t`u...
sau aproape. Cum \l cheam` [i cu ce se ocup`? 

– Se nume[te David Elliott [i este medic, declar` ea scurt, \nc`
sup`rat` pe el.

– Medic? Da, acum \mi dau seama c` este firesc. Femeile au
tendin]a s` se c`s`toreasc` \n general cu b`rba]ii cu care lucreaz` sau
care le-au fost colegi. E mai sigur, nu? Mai confortabil. 

– |ntr-o c`s`torie trebuie s` fie mai mult decât siguran]` [i confort,
din punctul meu de vedere, spuse Laura cu fermitate, \ntrebându-se
nesigur` cum ajunsese s` vorbeasc` despre aceste lucruri cu contele.
|n orice caz, nu sunt \nc` sigur` c` vreau s` fiu so]ia lui David.

Tonul ei era ferm [i \ncerca s` pun` cap`t conversa]iei, dar
b`rbatul nu era de aceea[i p`rere. 

– Ai venit aici s` scapi de el? S` te hot`r`[ti ce vrei s` faci? \ntreb`
el cu r`ceal`. Sper, sor` Marsh, c` nu vei fi distras` de aceste gânduri,
astfel \ncât s` n-ai destul1 grij` de contes`!

– Nu sunt distras`, senor conte! Sunt foarte atent` [i eficient`!
– Mama are nevoie de mai mult decât eficien]`, senorita! Are

nevoie de grij` [i de bun`tate. Este bun` [i blând` [i nu i-ar prinde
bine s` se preocupe de problemele altcuiva sau s` nu primeasc`
aten]ia de care are nevoie. 
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Tân`ra femeie deschise gura s` r`spund`, sim]indu-se la limita
nervilor dar, spre mirarea ei, el zâmbi [i ridic` mâna.

– Oricum, deoarece m` asiguri c` nu e[ti distras`, nu v`d de ce am
mai vorbi despre acest lucru, iar mie mi se pare evident c` nu te vei
gândi prea mult la acest b`rbat dac` ai fost gata s` pleci atât de departe
de el. De asemenea, este clar c` nu te iube[te, altfel nu te-ar fi l`sat s`
pleci de lâng` el. Putem s` uit`m aceast` problem`.

Dup` o clip` de uimire c` poate s` intervin` cu atâta r`ceal` \n
via]a ei personal`, Laura izbucni, furioas`:

– Nu [ti]i nimic despre mine \n afar` de ce a]i citit \n dosarul
pentru sluljb`, se r`sti ea. Nu [ti]i nimic despre sentimentele mele,
despre via]a mea personal`, despre visele [i speran]ele mele. De
asemenea, nu [ti]i nimic despre David! Nu este \n nici un caz
problema dumneavoastr`! Sunte]i doar angajatorul meu, [i nu-mi
aduc aminte s` v` fi cerut un sfat \n ceea ce prive[te via]a mea
sentimental`!

– Poate c` nu [tiu nimic despre visele [i speran]ele tale, senorita,
fu el de acord, privindu-i fa]a mânioas` cu sprâncenele ridicate, dar
[tiu c` ai un temperament foarte exploziv. Poate c` medicul acela,
prietenul t`u, a descoperit [i el acest lucru [i te-a l`sat s` pleci cu
\ncântare? Poate c` acum e lini[tit, \n timp ce tu \]i descarci furia \n
Spania? |mi dau foarte bine seama de ce nu e preg`tit pentru mai mult
decât s` fie "aproape" logodnicul t`u! |ncep s` m` \ntreb dac` e bine
sau nu s` te prezint contesei. Oricum, vom vedea. Pe moment, s` ne
\ntoarcem \n castel \nainte ca vreo creatur` cu pene s` fac` gre[eala
fatal` de a te ataca!

Contele ignor` faptul c` ea tremura de furie [i o conduse cu calm
[i fermitate spre intrarea castelului, f`cându-i semn s` intre prin u[ile
\nalte de stejar. Ignor` starea ei de furie, iar tân`ra femeie fu nevoit`
s` uite orice ar fi vrut s` spun` \n clipa \n care p`trunse \n ceea ce
Maria denumise "holul mare". 
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|ntinderea vast` de podea din marmur` de Andaluzia \ng`lbenit`
de vreme, \n`l]imea impresionant` a tavanului, frumuse]ea sobr` a
pere]ilor de piatr` \i t`iar` respira]ia. 

O mas` lung` de stejar se \ntindea \n centrul \nc`perii, culoarea ei
sumbr` fiind \nveselit` de vasele cu flori aranjate de-a lungul ei. Pe
pere]i erau scuturi [i s`bii, gravate cu blazonul care domina [i arcada
de piatr` de la intrarea \n curte. La cap`tul holului se \n`l]a o scar`
impun`toare, care p`rea destul de larg` \ncât s` primeasc` o \ntreag`
companie de solda]i. 

|n partea de sus, scara se \mp`r]ea \n dou`, dar restul era cufundat
\n \ntuneric.

– E un [oc, nu-i a[a?
Contele urm`rea expresiile care se citeau pe figura ei, iar tân`ra

femeie se \ntoarse spre el cu ochi mari, uitând toat` mânia.
– Cum de nu l-am v`zut când am intrat \n castel, mai devreme?

\ntreb` ea.
– Am intrat direct din curtea din spate. Holul de acolo e mai pu]in

impun`tor, dar [i mai pu]in alarmant pentru vizitatori.
– Mi se pare c` ar trebui s` vorbesc \n [oapt` sau c` trebuie s` m`

\nvârtesc \n jur, privind pân` când m` apuc` ame]eala, murmur` ea,
cu voce sc`zut`.

– Cred c` ai fost destul de ame]it` pentru o singur` zi, cl`tin` el
din cap. Pe fruntea ta este vizibil` o vân`taie interesant` [i cred c`, de
data asta, e mai bine s` ]i se aduc` masa \n camer`, astfel \ncât s` te
po]i duce devreme la culcare. De mâine, vei cina \mpreun` cu mine
[i cu restul locatarilor acestui domeniu.

– Oh, nu cred...
{tia c` este inutil s` protesteze din clipa \n care \i v`zu lucirea

hot`rât` din ochi. 
– Dar eu cred, senorita, o corect` contele cu hot`râre. Nu vei

mânca \n buc`t`rie [i nu te vei ascunde \n camera ta, cu excep]ia
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cazului \n care te sim]i r`u. Nu te teme, ad`ug` el cu r`ceal`, o s` m`
asigur c` folose[ti furculi]a potrivit`.

– Sunt perfect capabil` s` m`nânc civilizat, se r`sti Laura, enervat`
din nou. Am presupus doar c` un castel splendid ca acesta va avea o
sal` de mese la fel de splendid`. Deoarece am venit aici pentru a
lucra, nu cred c` mi-am adus haine potrivite pentru mese de gal`.

– |n acest caz, dac` r`mâi, va trebui s` remediem aceast` situa]ie,
nu? murmur` contele \ncet, privind-o cu ochi str`lucitori. Orice te
deranjeaz`, poate fi rezolvat foarte repede. Nu trebuie decât s`-]i
folose[ti talentele [i bun`tatea inimii s` ai grij` de contes` [i s` fii
rezonabil de ascult`toare.

– Ascultarea nu mi se potrive[te, senor conte! replic` Laura cu
aprindere, dându-[i seama c` orice dr`g`l`[enie din partea gazdei ei
era doar momentan` [i c` trebuie s` continue b`t`lia.

Dar b`rbatul nu se l`s` provocat. |n loc s` replice la fel, o prinse
de bra] [i o conduse spre una dintre u[ile de pe hol.

– {i neascultarea ta se poate rezolva la fel de repede, o amenin]`
el. Dar, pentru moment, s`-]i domolesc temerile. Aceasta este sala de
mese!

Deschise u[a [i aprinse lumina. Imediat, camera fu inundat` de
lumina care provenea de la trei candelabre imense, iar inima Laurei se
opri \n loc la vederea unei s`li care p`rea mai degrab` una pentru
banchete, decât pentru mese luate \n familie.

Totul era la o scar` impresionant`, de la argintul str`lucitor, pân`
la scaunele masive din lemn.

– Dup` cum po]i vedea, aceasta este sala de mese, spuse contele,
fixând-o cu un amuzament sardonic. Dar acesta este locul unde
mânc`m.

Cu acela[i zâmbet pe buze, deschise o alt` u[` care d`dea spre o
camer` mai mic` [i confortabil`, preg`tit` deja pentru masa de sear`.
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– Ne place s` ne sim]im bine. Nu folosim sala principal` decât
dac` este necesar. |mi imaginez c` vei putea s` te descurci. Hainele nu
sunt o problem`, iar \n ce prive[te furculi]a potrivit`, o s`-]i semnalez
de fiecare dat` alegerea corect`. 

– De ce m` insulta]i atât de des [i v` purta]i distant? \ntreb` Laura
sup`rat`, \ntorcându-se s`-l priveasc` cu hot`râre, \nfuriat` [i mai tare
descoperind amuzamentul din privirile lui.

El \i prinse b`rbia, ridicând-o s`-i studieze figura.
– Poate c` sco]i la iveal` diavolul din mine, suger` el amuzat. Poate

c` este profesia ta de vin` [i dorin]a mea de a dovedi c` nu e[ti
potrivit`, sau poate c` pur [i simplu vreau s` v`d cât e de arz`tor focul
din tine.

|i d`du drumul [i trase de un cordon de m`tase care atârna lâng`
u[`. Aproape imediat, Maria ap`ru, oprindu-se nesigur` \n cadrul u[ii
[i ascultând [uvoiul de spaniol` rapid` pe care contele aproape \l
arunc` \n direc]ia ei.

– Da, senor conte, r`spunse ea, dând din cap \n timp ce re]inea
ordinele date. 

– Maria se va asigura c` ai ajuns \n siguran]` \n camera ta, senorita.
Va avea grij` [i de vân`taia aceea nepl`cut`.

– Dar pot...
Replica \i \nghe]` pe buze \n timp ce el \i lu` mâna [i o ridic` s` 

i-o s`rute.
– Sunt sigur c` po]i, murmur` el. Pe mâine, senorita. 
Se r`suci  pe c`lcâie [i se \ndrept` spre hol. |[i d`duse

instruc]iunile. Nu mai era nimic de spus, iar interesul lui pentru ea
disp`ruse. Umerii largi [i mersul elastic erau martori, iar tân`ra femeie
r`mase s` se \ntrebe dac` va reu[i vreodat` s` se \n]eleag` cu acest
b`rbat imprevizibil [i deranjant. Putea \nc` sim]i c`ldura mâinii lui pe
piele, iar obrajii i se \mbujorar` când \[i d`du seama c` atingerea \i
f`cuse pl`cere. 
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Capitolul 3

Diminea]a urm`toare, Laura se trezi devreme, recuperat` \n
\ntregime dup` accidentul avut [i hot`rât` s` revin` la normal.
Contele era un b`rbat care trebuie ]inut la distan]`, iar ast`zi
inten]iona s` intre \n rolul sorei Marsh \nainte ca b`rbatul s-o fac` din
nou s`-[i piard` cump`tul.

|[i observ` imaginea din oglind` cu satisfac]ie. Albastrul \nchis al
uniformei proasp`t sp`late contrasta puternic [i cu boneta, [i cu
mânecile de un alb imaculat. P`rul argintiu, care \i c`dea de obicei pân`
la jum`tatea spatelui, era ridicat \ntr-un coc, pentru a fi fixat sub bonet`.

Sora Marsh, teroarea saloanelor! Zâmbi larg, amintindu-[i privirea
uimit` a Mariei când venise s` ia tava pe care fusese micul dejun [i
descoperind-o pe vulnerabila senorita din seara trecut` stând dreapt`
[i hot`rât`, cu o expresie rece [i profesional`.

Nu va accepta nici o porunc` de la m`ria-sa! Ie[i din camer` cu
pa[i mari, \ndreptându-se spre sc`ri cu o expresie calm`, sigur` pe
rolul [i competen]ele ei.

Oricum ar fi fost, inima i se strânse \ntr-un mod neprofesional
când, aproape la baza sc`rii imense, ridic` privirea [i-l descoperi pe
conte a[teptând-o \n capul sc`rilor, cu mâinile \n [olduri [i cu o
expresie uciga[` pe figur`.



– Ce Dumnezeu por]i? morm`i el sup`rat.
– Ast`zi este prima zi de serviciu. Desigur, port uniforma. Dac` \mi

arat` cineva drumul spre camerele contesei...
El o privi cu nemul]umire. 
– Vrei s-o sperii cu imaginea unei eficien]e scor]oase? E[ti aici s`-i

fii \nso]itoare [i s`-]i folose[ti calit`]ile de asistent` medical` doar \n
cazul unei crize. Nu trebuie s` provoci aceast` criz` ap`rând atât de
rigid` [i formal`, cu p`rul ascuns sub o bonet` cu marginile atât de
ascu]ite, \ncât ar putea t`ia degetele unui b`rbat!

– Este uniforma mea obi[nuit`, replic` Laura cu r`ceal`,
nemul]umit` c` f`cuse din nou o gaf`.

– Ceea ce pare obi[nuit \ntr-un spital londonez, nu este obi[nuit
[i \n castelul meu! se r`sti el. Nu pot decât s`-mi spun fie c` e[ti prea
ner`bd`toare s` ajungi lâng` mama, fie c` te-ai retras \n fort`rea]a ta
de carton ca s`-mi dovede[ti c` \n venele tale, unde femeile obi[nuite
au sânge, tu ai antiseptic. Schimb`-te imediat!

– N-o voi face!
R`mase \n fa]a lui, mic` dar sfid`toare, privindu-l cu ochi

str`lucitori, iar el f`cu un pas spre ea, morm`ind.
– Ai un minut. Dup` expirarea timpului, te schimb eu!
– N-a]i \ndr`zni!
Calmul ei disp`rea cu repeziciune, dar era hot`rât` s` nu cedeze. 
– Dac` mi se pare necesar, \ndr`znesc orice, senorita. S` te schimb

\napoi \ntr-o femeie ar fi o activitate provocatoare care nu mi-ar lua
prea mult timp. Timpul se scurge. 

Se apropie mai mult, iar ea era pe punctul s` cedeze. Oricum, fu
salvat` de apari]ia unei femei \nalte [i sub]iri, care ap`ru dintr-o
camer` de lâng` sc`ri.

– Rodrigo, dragule, parc` e[ti o furtun` care se avânt` deasupra
mun]ilor, observ` femeia cu o voce blând`, vizibil amuzat`. Ce \]i
provoac` atâta enervare?
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Contesa. Laura nu avea nici cea mai mic` \ndoial`. P`rea s` nu
semene deloc b`rbatului \nalt [i \ntunecat, o femeie de o frumuse]e
tulbur`toare [i palid`, dar a c`rei ]inut` vorbea despre avere [i
autoritate. {i despre lini[tea unor ani \ndelunga]i de dragoste, ad`ug`
tân`ra femeie \n minte, \n timp ce contele o prinse de bra],  palma lui
puternic` [i \ntunecat` acoperind degetele sub]iri.

– Oh! ridic` femeia privirea, descoperind-o pe Laura [i zâmbind
larg. Sora Marsh. Nu speram s` fiu atât de norocoas` \ncât o persoan`
atât de frumoas` s` r`spund` la anun]ul meu.

– Contesa de las Montanas, sora Marsh, f`cu b`rbatul prezent`rile,
privind-o pe tân`ra femeie cu iritare, cu mâna \nc` acoperind-o
protector pe cea a mamei lui, statura lui \nalt` \ncremenit` \n
\ncercarea de a-[i controla furia.

– Vino, sor` Marsh, murmur` contesa \ncântat`, \ndep`rtându-se
de fiul ei, \n timp ce-i f`cea Laurei un semn spre u[a deschis`. Ce
\ncântare! S` mergem \n camerele mele.

– Mam`!
Tonul \ngrijorat al contelui o f`cu pe contes` s` se \ntoarc` [i s`-l

priveasc` uimit`.
– E \n regul`, Rodrigo. De ce e[ti atât de \ngrijorat? Sora Marsh [i

cu mine suntem capabile s` ne descurc`m [i singure. Abia a[tept s`
stau de vorb` cu ea.

Ochii \ntuneca]i ai contelui Rodrigo Esteban Diaz \ntâlnir` ochii
de un albastru str`lucitor ai sorei Marsh, iar ea ridic` sprâncenele
\ntreb`tor. Ar fi vrut s` izbucneasc` \n râs la vederea expresiei lui
r`zboinice. Era clar c` accepta s` fie \nfrânt de mama lui, dar nu de
altcineva; era un adev`rat spaniol, iar ochii lui \ntuneca]i o avertizau
c` se va r`zbuna la momentul potrivit. 

Camera \n care intrar` era tulbur`tor de frumoas`. Tavanul \nalt,
cu arcade [i sculpturi de piatr`, o amintire a vechii cl`diri, era alb cu
dungi aurii \n zonele cele mai \nalte.
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Ferestrele \nalte d`deau spre gr`dinile care \i erau atât de dragi
contesei, iar mobila era atât de frumoas`, \ncât p`rea coborât` 
dintr-o poveste. 

Era atât de fermecat` de frumuse]ea camerei, \ncât se \ntoarse
speriat` la auzul unui hohot de râs care \i atrase aten]ia spre contes`,
a[ezat` pe un scaun bogat ornamentat lâng` un birou.

– |mi aduci aminte atât de mult de reac]ia mea când am venit
prima oar` la castel. Am r`mas uimit` luni \ntregi. Felipe trimitea tot
timpul servitori s` vad` dac` nu m-am pierdut \n vreun col] al
castelului sau prin preajm`. Dar tu o s` fii u[or de g`sit, cu p`rul t`u
de o culoare atât de neobi[nuit`. Rodrigo mi te-a descris asear` [i \n
nici un caz nu ]i-a f`cut o descriere corect`. P`rea s` cread` c` nu te
voi dori aici. A spus c` nu semeni \n nici un fel cu o asistent` medical`.
Cât s-a \n[elat! zâmbi ea, privind-o din cap pân`-n picioare. E[ti atât
de elegant` [i de eficient`. Poate c` modul \n care te-a g`sit s`-i fi
afectat ra]ionamentul? Dac` tot vorbeam despre asta, cum te sim]i?

– M` simt bine, r`spunse Laura repede. Cum v` sim]i]i
dumneavoastr` este problema.

A[adar, contele ajunsese la concluzia c` mama lui nu va dori s-o
primeasc`. Ei bine, mama lui p`rea s` ia singur` decizii [i nu putea
convins` s` gândeasc` lucruri care nu-i erau proprii. 

O s`-i fie foarte greu s`-[i p`streze imaginea rece [i profesional` \n
fa]a acestei femei \ncânt`toare [i delicate. Frumuse]ea [i râsul ei vesel
erau prea atr`g`toare ca s` fie date la o parte [i ignorate. Probabil c`
va fi mai greu s` fii o asistent` pentru contes`, decât o \nso]itoare.
Oricum, e destul de greu s` fii asistent` medical` \n acest castel
splendid [i \n apropierea influen]ei tulbur`toare a contelui. Acest loc
o luase prin surprindere. 

– Ar fi bine s` [tiu ce fel de regim alimentar urma]i, spuse ea
repede. N-am avut ocazia s` stau de vorb` despre acest lucru cu
doctorul Hernandes.
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– Desigur, l-ai cunoscut pe Miguel. E foarte dr`gu], nu crezi?
Presupun c`-l vei vedea destul de des– practic bântuie acest castel.
|ntre Miguel [i Rodrigo, chiar m` simt pus` la col]; unul dintre ei pare
s` m` aib` mereu sub observa]ie. Speram s` g`sesc un aliat \n tine.

– Ave]i unul, spuse Laura \ncântat`, figura ei luminându-se. Doi
b`rba]i n-au nici o [ans` \mpotriva a dou` femei. 

– Ce u[urare! Uit`-te la medicamentele mele, dac` vrei, [i apoi s`
ie[im \n gr`din`. Nu mai pot face ce obi[nuiam s` fac, dar \mi place
foarte mult s` m` aflu printre flori. Uneori m` tem c` vor muri din
cauza neglij`rii dac` nu m` ocup personal de ele, chiar dac` gr`dinarii
sunt foarte buni, dar Rodrigo nu-i las` niciodat` s` vin` s` m`
consulte. Astfel, sunt foarte multe lucruri care m` deranjeaz`.

Dup` jum`tate de or` de plimbare \n gr`dina plin` de parfumul
florilor, admirând fântânile [i lacurile, tân`ra femeie se sim]ea deja
acas`, singura preocupare de care nu reu[ea s` scape fiind prezen]a
contelui undeva \n apropiere. 

La un moment dat, contesa \[i strecurase bra]ul sub al ei, \n timp
ce urm`reau pe[tii aurii care s`getau apele unuia dintre lacuri, iar
apoi nu-[i retr`sese mâna. 

Ceva atrase aten]ia Laurei c`tre una dintre ferestre, [i spre uimirea
[i teama ei, descoperi privirea \ntunecat` a contelui. Cu siguran]`, nu
voia s` ri[te ca mama lui s` fie sup`rat`. Le spiona pe amândou` [i, \n
loc s-o enerveze, mai degrab` o sperie. P`rea o fantom` a trecutului.
|[i d`du seama c` b`rbatul o privea \n ochi mari [i oarecum speria]i [i
privi repede \n alt` direc]ie, o privire furi[` aruncat` \n direc]ia
ferestrei câteva secunde mai târziu ar`tându-i c` plecase.

– Mi-a[ dori foarte mult s` m` mai pot ocupa de gr`din`rit, spuse
contesa cu regret. Nu pot face nimic cu aceste lucruri m`runte care
nu sunt \n regul`, chiar dac` uneori m` strecor neobservat` [i mai
muncesc pu]in. Presupun c` ]i se pare c` sunt prea preten]ioas`, nu?

– Nu, \n]eleg cu adev`rat. Tata \[i iubea gr`dina [i avea acela[i
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sentiment ca dumneavoastr`, de fiecare dat` când era bolnav [i nu se
putea ocupa de ea. Ce p`rere ave]i despre un compromis? O s` m`
ocup de gr`din`rit, iar dumneavoastr` \mi ve]i spune ce trebuie s` fac.

– Dar e[ti asistent` medical`! exclam` contesa, uimit`.
– Speram c` voi reu[i s` fiu o prieten`, murmur` tân`ra femeie.

Iar numele meu este Laura. V` rog s` nu-mi mai spune]i "sora Marsh".
Cedase \n cele din urm` farmecului contesei, iar un sentiment de

nelini[te \i spunea c` senor conte va reu[i \n cele din urm` s` fac` tot
ce vrea. Dac` voia s`-i ]in` piept, trebuia s` fie mai subtil`; era prea
puternic [i prea tulbur`tor pentru atacuri \n for]`.

– Oh, ce dr`gu]` o s` fii! se bucur` contesa. Te pricepi la
gr`din`rit?

– Nu, dar o s` m` \nv`]a]i, declar` Laura cu fermitate. Acum, lua]i
loc pe banca de acolo [i nu v` mi[ca]i. O s` caut salopeta [i uneltele
pentru gr`din`rit.

Sunetul râsului contesei o urm` [i-i r`sun` \n continuare \n urechi
\n timp ce str`b`tu holul cel mare [i urc` \n camera ei. Blugii vechi,
pe care avusese inten]ia s`-i arunce dar nu se putuse desp`r]i de ei,
luar` repede locul uniformei. |mbr`c` un tricou ro[u aprins [i-[i puse
o pereche de sandale confortabile. P`rul ei lung, eliberat de
strânsoarea bonetei, fu piept`nat repede [i strâns \ntr-o coad`. Ie[i
repede din camer`, lovindu-se de conte care tocmai trecea prin fa]a
camerei ei.

– Oh! |mi pare r`u.
R`mase pe loc, privindu-l cu ochi mari, expresia de pe figura lui

\mpiedicând-o s` se mi[te. 
– Cred c` e[ti cea mai uimitoare persoan` pe care am \ntâlnit-o,

spuse el, privind-o lung. Ai plecat mai devreme de lâng` mine \n
siguran]a rigid` a uniformei, cu o figur` calm` [i rece, iar acum apari
ca o rachet`, alergând din camera ta ca un copil ner`bd`tor s` plece
la mare.
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– O s` fac s`p`turi \n gr`din`, declar` Laura cu o fermitate care
spera c`-l va \mpiedica s` mai dea vreun ordin care s-o opreasc`, dar
se fâstâci sub privirea lui scrut`toare.

– Da? Sper c` nu \ntr-un mod haotic, precum un câine care \[i
caut` osul, dac` nu vrei s` ai probleme cu gr`dinarii.

– Contesa este nemul]umit` din cauza lucrurillor m`runte pe care
nu le poate face, iar eu m-am oferit s` le fac \n locul ei, \n timp ce st`
[i-mi d` indica]ii. N-ar trebui s` fie agitat`, ad`ug` ea, ridicând privirea
spre figura lui surprins`, cu o expresie rug`toare. 

Aproape \l implora s` n-o opreasc`. Era sigur` c` acest lucru \i va
face bine contesei, dar el putea s-o \mpiedice doar cu un singur
cuvânt.

– Te-am urm`rit \n timpul plimb`rii cu mama, spuse el calm. |]i
datorez scuze pentru remarcele mele nepl`cute [i pentru
comportamentul de mai devreme. Poate c` nu e[ti atât de rigid`
precum p`reai, poate c` a fost din cauza mea, sau poate c` e o
diferen]` foarte mare \ntre culturile noastre. Mama pare calm` [i
mul]umit`. Sper c` vei r`mâne aici, cu noi.

B`rbatul st`tea nemi[cat, fixând-o cu privirea, iar tân`ra femeie nu
[tia ce s` spun` sau s` fac`. Poate c` ar fi o idee bun` s`-i mul]umeasc`
[i s`-i zâmbeasc`, apoi s` fug` spre sc`ri. Ar fi vrut s`-[i fac` o ie[ire
demn`, dar nu era sigur` cum putea face a[a ceva. De asemenea, o
cople[ise dorin]a de a r`mâne s` priveasc` \n ochii lui \ntuneca]i, pân`
când toat` lumea din jur va disp`rea. 

Când mâna lui alunec` pe ceafa ei, tr`gând-o u[or mai aproape, se
l`s` ca \ntr-un vis, incapabil` s` fac` vreo mi[care \n timp ce buzele lui
\i luau \n st`pânire gura \ntr-un s`rut fierbinte.

– De ce a]i f`cut asta? murmur` ea \n clipa \n care b`rbatul se
\ndrept`, privind-o cercet`tor.

– Erau mul]umirile mele, desigur, r`spunse contele, continuând 
s-o priveasc`, [i de asemenea dorin]a de a afla cum este s` s`ru]i o
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englezoaic` mic`, dar hot`rât`, cu p`r argintiu ca razele de lun`. {i,
ad`ug` el, cuprinzându-i umerii, ca orice experiment reu[it, trebuie
repetat. 

Se aplec` din nou spre ea, s`rutând-o cu pasiune, \ntr-un mod \n
care nu mai fusese s`rutat` vreodat`, \n timp ce o cuprindea cu
bra]ele, f`când evadarea imposibil`. 

Nu c` ar fi vrut s` scape, \[i spuse singur`, con[tient` c` accepta cu
prea mare u[urin]` sentimentul magic provocat de atingerile [i
mângâierile lui. Palmele ei, care \ncercaser` s`-l \mping`, se relaxar`,
odihnindu-se pe pieptul lui puternic.

Deoarece nu mai trebuia s-o ]in` captiv`, strânsoarea lui se relax`,
iar mâinile \ncepur` s`-i exploreze spatele, umerii [i pielea sensibil` a
gâtului. S`rutul continu` s` se adânceasc`, pân` când Laura nu-[i mai
aducea aminte de nimic \n afar` de puterea corpului lui [i de
fierbin]eala buzelor.

Când o eliber` \n cele din urm`, se cl`tin` ame]it` pe picioare,
\nc` pierdut` \ntr-o lume de vis. Bra]ele lui o cuprinser` din nou,
ajutând-o s`-[i recapete echilibrul. Ochii lui negri [i arz`tori p`reau s`
apar]in` unui b`rbat din genera]iile trecute de lupt`tori, duri [i cruzi.

– |]i e team` de mine, observ` el calm, dar nu conteaz`. Fugi la
mama. Ai permisiunea mea s` sapi \n gr`din` câte gropi \]i dore[te
inima. Dac` gr`dinarii vor protesta, \i voi \ngropa \n ele pân` la gât. 

|i mângâie obrazul cu degetele, apoi se \ndep`rt`, p`rând
netulburat de ceea ce fusese pentru Laura cea mai devastatoare
experien]` din via]a ei. Ea r`mase locului pe coridorul \ntunecat, cu
inima b`tând cu putere, speriat` s` descopere c` nu-[i putea reveni
din tulburarea care o cuprinsese \n clipa \n care fusese strâns` \n
bra]ele lui puternice. 

Avu nevoie de toat` puterea de st`pânire ca s` se poat` \ntoarce la
contes`. Era sigur` c` se putea citi pe figura ei ce sim]ise, iar acest
lucru o enerva. 
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Contele spusese c` este vorba despre un experiment, [i probabil
c` asta fusese pentru el. Numai dac` nu era o capcan`.

Oare contele, dup` cu fusese \nfrânt \n \ncercarea de a sc`pa de
el, se hot`râse acum s` abordeze altfel situa]ia? E cel mai potrivit mod
de a face o femeie ascult`toare, un mod masculin [i care p`rea tipic
pentru un b`rbat cum era contele de las Montanas.

Se \mbujor` amintindu-[i reac]ia pe care o avusese \n bra]ele lui;
era imposibil ca el s` nu fi observat. Totul p`rea acum o nebunie, ca
un joc de [ah. Strânse din din]i, \ntorcându-se la ce avea de f`cut cu
o iritare crescând`.

Chiar dup` un timp \ndelungat petrecut cur`]ind zona de gr`din`
de sub fereastra contesei, care o nemul]umea, tân`ra femeie \nc`
tremura din cauza atrac]iei bru[te pe care o sim]ise pentru conte.

Abia terminase, dup` ce fusese avertizat` de contes` c` folosea
mu[chi pe care nu-i folosise de când se a[ezase \n genunchi lâng` tat`l
ei ajutându-l la gr`din`rit, când un b`rbat \nalt [i brunet ap`ru pe
alee, zâmbind la vederea lor.

– Eduardo, dragul meu! exclam` \ncântat` contesa, \n timp ce
b`rbatul se apleca s`-i s`rute mâna. Uit`-te la asistenta mea. Nu e
\ncânt`toare?

– |n mod sigur, e neobi[nuit`, spuse el, f`când o plec`ciune [i
zâmbind larg. 

– E abordarea Laurei pentru tratamentul meu, explic` zâmbind
contesa. A hot`rât s` fac` pentru mine lucrurile pe care nu le mai pot
face [i care m` deranjeaz`. M` simt deja mai bine. Sunt sigur` c` voi fi
\n regul`– pân` când Carlota Martinez va veni la cin`! {i nu m` privi a[a,
ad`ug` ea la vederea privirii b`rbatului, Rodrigo [tie c` nu-mi place.

El ridic` din umeri [i se \ntoarse spre Laura.
– Sunt Eduardo Calvedos. Sunte]i sora Marsh, nu-i a[a?
– Oh, Laura, \mi cer scuze, am uitat s` fac prezent`rile, spuse

contesa cu u[urin]a unei persoane obi[nuite s` fie iertat`. Eduardo
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este administratorul domeniului [i bun prieten al lui Rodrigo. A fost
la Cordoba o s`pt`mân` [i ne-a fost dor de el.

– V` mul]umesc, contes` Helen. {i mie mi-a fost dor de
dumneavoastr`. A[ fi vrut s` fiu aici, s` v` protejez de \ngrozitoarea
asistent` pe care o a[tepta]i.

Zâmbetul adresat Laurei \ndulci cuvintele, iar contesa \ncepu s`
râd`.

– De diminea]`, era o asistent` adev`rat`, cu o uniform` sobr`,
dar cred c` nu e mai conven]ional` decât mine. Ne potrivim de min-
une. {i ea se lupt` cu Rodrigo, am descoperit diminea]`.

– Se pare c` a]i fost foarte ocupat`, observ` Eduardo zâmbind. {i
a]i supravie]uit unei b`t`lii cu Rodrigo, senorita? Foarte bine! Se poate
enerva ca un taur la o corid`!

Laura se \mbujor` [i sper` c` Rodrigo e la mile distan]`. Nu
supravie]uise deloc \n coridorul \ntunecat, iar amintirea era prea
proasp`t`, f`cându-i inima s`-i bat` mai tare. 

Zgomotul altor pa[i o f`cu pe contes` s` se ridice [i s` \ntind` o
mân` spre doctorul Hernandes, care ap`ruse pe alee.

– Atât de mul]i vizitatori! exclam` ea, \ncântat`. S` mergem \n
apartamentul meu, s` bem o cafea. Eduardo, du-te \nainte [i sun`
camerista.

– Am aflat c` sunte]i aici. Credeam c` o s` v` g`sesc din nou
\ncercând s` ne p`c`li]i, senora contes`, m`rturisi medicul cu
zâmbetul unui oaspete obi[nuit al casei. Am sperat de asemenea c`
voi putea sta de vorb` cu dumneavoastr`, sor`.

Sprâncenele lui se ridicar  ̀amuzate descoperind \mbr`c`mintea Laurei.
– Este asistenta pe care ]i-ai dorit-o, declar` contesa, dar o prefer

a[a cum este, a[a c` ai grij` cum vorbe[ti, Miguel. S` mergem. 
Contesa se sprijini de bra]ul medicului, \ndreptându-se spre

camerele ei. Laura \i urm`, \ntrebându-se cum se va integra \n noul rol
pe care-l adoptase.
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Dar era foarte u[or s` stea de vorb` cu ei. Se a[ez` pe un scaun
confortabil, vorbind cu Eduardo, \n timp ce contesa comandase
cafeaua. B`rbatul avea o vârst` apropiat` de a contelui, dup` cum
presupunea, treizeci [i [apte sau treizeci [i opt de ani, dar asem`narea
dintre ei se oprea aici. El p`rea foarte blând, chiar dac` ochii \i
str`luceau din când \n când, dând dovad` de un adev`rat
temperament latin, dar era atât de diferit de conte, \ncât ar fi putut
avea alt` na]ionalitate.

De fapt, cu to]ii erau diferi]i de el, iar contele p`rea s` fie un b`rbat
unic, purtându-[i mo[tenirea de secole \n vene, p`rând coborât direct
din trecut. P`rea s` apar]in` timpurilor lui Cortez, al luptelor pentru
libertate. Avusese dreptate când spusese c` se teme de el. Tân`ra
femeie se \ntreb` dac` se sim]ea vreodat` singur, dac` se sim]ea un
str`in.

– Cu ce v` ocupa]i aici, senor Calvedos? \ntreb` ea, \ncercând s`
scape de gândurile care-i d`dau târcoale.

– M` ocup de administrarea propriet`]ilor. Este vorba despre
aceasta [i \nc` alte trei din provincie, chiar dac` proprietatea care
\nconjoar` castelul este de departe cea mai extins` [i-mi ocup` cea
mai mare parte din timp. C`l`toresc destul de mult, dar nu la fel de
mult ca Rodrigo. Familia a investit \n foarte multe domenii \n ultimele
secole, iar el are foarte mult de lucru. Zboar` prin toat` lumea. De
fapt, se \ncrunt` b`rbatul, uneori am impresia c` nu-i face foarte
mult` pl`cere. E mai fericit aici, c`l`rind pe Diablo prin p`dure, [i
urm`rind activit`]ile contesei. Ea are de multe ori probleme cu
s`n`tatea, dar e la fel de \nc`p`]ânat` ca \n tinere]e. 

– A]i cunoscut-o \n tinere]e? 
Laura nu-[i putu re]ine surpriza din voce, iar el \ncepu s` râd`.
– Da! Locuiesc aici. Am crescut cu Rodrigo. Tata a fost

administratorul tat`lui lui Rodrigo, iar la moartea lui i-am preluat
sarcinile. Contele de las Montanas [i cu mine am crescut \mpreun`,
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aproape ca ni[te fra]i, \n ciuda faptului c` el este nobil iar eu nu. |n
Spania nu exist` deosebiri chiar atât de mari \ntre nobili [i oamenii de
rând cum a]i crede, sor` Marsh. Aici suntem cu to]ii oameni.

– Nu voiam s` spun asta, cl`tin` din cap Laura, jenat`. V` rog 
s`-mi spune]i Laura.

– {tiu c` nu voiai, Laura, [i cred c` toat` lumea te va pl`cea aici, la
Castelul de Foc, ad`ug` el, aruncând o privire spre contes`. Arat` deja
mai bine [i toat` lumea o ador`. Rodrigo nu va mai avea \n curând
scuze s` mai piard` vremea pe domeniu. O s` fie mai relaxat acum, c`
e[ti aici, iar \n curând \[i va continua c`l`toriile. Chiar dac` nu-i place
s` plece de acas`, sentimentul datoriei este foarte puternic la el [i va
face tot ce trebuie, chiar dac` \i va fi greu.

– Eduardo, vino s`-mi poveste[ti cum a fost la Cordoba, spuse
contesa, surprinzând privirea lui. Miguel vrea s` vorbeasc` despre
mine cu Laura \n [oapte profesionale discrete, nu-i a[a?

– Chiar a[a, râse medicul, a[ezându-se lâng` Laura \n timp ce
Eduardo se \ndreptase spre contes`.

– I-ai f`cut deja un bine, zâmbi medicul. E foarte relaxat`, dar
continu` s` fii vigilent` [i, dac` vei \nceta b`t`liile cu contele,
vorbe[te-i despre opera]ie. 

B`rbatul p`rea \ngrijorat, iar ea d`du din cap aprobator.
– O s-o fac, dac` voi ajunge s` stau de vorb` cu el mai mult de un

minut f`r` s` ne cert`m.
– {tiu, d`du Miguel din cap râzând. Suntem \n aceea[i barc`. O s`

st`m spate \n spate \n fa]a oric`rui atac, chiar dac` avem destul de
pu]ine [anse de succes. E prea formidabil pentru orice muritor!

B`rbatul formidabil despre care se vorbea alese tocmai acel
moment s` apar`, iar Laura observ` cu \ngrijorare c` inima i se
strângea \n piept de fiecare dat` când \l vedea.

– V`d c` ai vizitatori, zâmbi el \n direc]ia contesei [i arunc` o
privire rece spre col]ul \n care medicul st`tea de vorb` cu Laura.
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Eduardo, v`d c` te-ai \ntors. Ar fi trebuit s` [tiu c` te vei gr`bi s-o vezi
pe mama \nainte s`-mi raportezi nout`]ile.

– E mai frumoas` decât tine, prietene, replic` Eduardo cu un zâmbet. 
Contele \i r`spunse la zâmbet [i se a[ez` \n apropierea lor, f`când

un scurt semn din cap spre doctorul Hernandes [i ignorând-o pe
Laura, de parc` n-ar fi fost \n camer`.

Tân`ra femeie se sperie, dându-[i seama c` era foarte dezam`git`.
Se p`rea c` avusese dreptate, iar acest gând o f`cu s`-[i continue
conversa]ia cu medicul, adoptând atitudinea deta[at` a contelui,
comportându-se de parc` \ntâlnirea de pe coridor nu avusese loc. |[i
concentr` toat` aten]ia asupra medicului [i abia mai târziu, când
ridic` privirea, descoperi c` b`rbatul disp`ruse la fel de discret cum
ap`ruse, f`r` s`-i adreseze nici un cuvânt.

Nu-[i putea da seama la ce se a[teptase. Se comporta exact cum
prev`zuse. Dac` se purta diferit cu cunoscu]ii, fa]` de ea era \n
continuare la câ]iva ani lumin` distan]`. Oricum, \[i spuse ea cu
hot`râre, nici nu-l pl`cea. Nu era decât o alarmant` atrac]ie fizic`, iar
din partea lui nu putuse fi decât hot`rârea de a o face s` se simt`
jenat`. Era de neiertat!

Mai târziu, \n timp ce se plimba prin gr`din`, \ncepu s` se
gândeasc` la cin` cu \ngrijorare. Contele ordonase s` se prezinte, iar
contesa era sigur` c` va avea compania [i sprijinul ei, m`rturisind c`
f`r` ea s-ar fi pref`cut obosit` doar ca s` scape de mas`.

– Ur`sc s` fac asta, spusese contesa. Rodrigo este \ngrijorat, dar 
n-o suport pe senorita Martinez, iar ea va veni la timp pentru mas`,
sunt sigur`.

– N-ar trebui s` v` agita]i, observase Laura iritat`, opinia
profesional` permi]ându-i ceva ce eticheta ar fi considerat inadecvat.

– {tiu, oftase contesa, dar cred c` Rodrigo este prea cucerit de
aceast` femeie ca s`-[i dea seama cât de mult \mi displace. La urma
urmei, are deja treizeci [i opt de ani [i n-a manifestat nici cea mai mic`
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inten]ie s` se \nsoare. Carlota Martinez este singura femeie care-l
atrage cât de cât, din câte am observat. Desigur, trebuie s` se \nsoare,
dar dac` o alege pe ea, cred c` timpul meu la Castelul de Foc a luat
sfâr[it. Nu-mi pot imagina c` voi fi vreodat` capabil` s-o v`d \n fiecare
zi. |n aceast` sear`, te am pe tine [i pe Eduardo [i l-am invitat [i pe
Miguel Hernandes. Dup` cum vezi, sunt viclean`, râsese ea. Am
construit o fort`rea]` \mpotriva senoritei Martinez. O s` m` po]i ajuta,
Laura drag`?

Nu putuse s-o refuze, dar acum când se plimba singur`, Laura se
\ntreba cine era aceast` senorita care capturase inima contelui [i cum
\ndr`znea acesta s` se poarte a[a cum o f`cuse pe coridorul \ntunecat,
\n timp ce inten]iona s` ia de so]ie o alt` femeie. 

P`rerea despre el i se schimbase, iar acum se enerva [i mai tare pe
propria reac]ie. 

Gândurile acestea nu reu[ir` \ns` s` \mpiedice de acum familiara
strângere de inim` la vederea lui.

– Maria mi-a spus c` e[ti aici, dup` ce ziua de lucru a luat sfâr[it.
Vino, vreau s`-]i ar`t ceva.

O prinse de bra] [i o \ntoarse \ntr-o nou` direc]ie cu atâta
naturale]e, \ncât ai fi crezut c` numai zâmbete [i cuvinte bune
schimbaser` \ntre ei. Ca [i cum n-ar fi ignorat-o \n camerele contesei.
De atunci, avusese treab` cu Eduardo [i era vizibil c` e obosit, dar
Laura refuz` s` se poarte altfel decât formal.

– Trebuie s` m` \ntorc \n castel, senor conte, remarc` ea cu
r`ceal`. 

Dar el o conduse mai departe, cu fermitate. 
– Imediat, ridic` el din umeri. Mai \ntâi, e ceva ce trebuie s` vezi.

|]i promit c`-]i va p`rea interesant.
Era evident c` inten]iona s` fac` doar ce voia, ca de obicei, iar

singura modalitate de a sc`pa de el ar fi fost aceea de a se zbate. Laura
fu nevoit` s` accepte s` fie condus` de-a lungul aleilor pân` \ntr-o
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zon` deschis` a gr`dinii, care permitea o splendid` vedere asupra
p`r]ii din fa]` a castelului.

– Bine, ajungem la timp. Stai aici [i prive[te pere]ii. 
Se \ntoarse \n direc]ia indicat`. Era o pl`cere s` priveasc` acea

cl`dire imens`, chiar dac` nu avea nici cea mai mic` idee ce ar trebui
s` caute. Laura r`mase t`cut` [i privi, enervarea pe care o sim]ise
calmându-se sub influen]a lini[titoare a locurilor.

Brusc, deveni atent`, v`zând o flac`r` care se \ntindea peste
zidurile \nalte de piatr`.

– Oh! 
Se \ntoarse spre Rodrigo, dar \[i feri privirea descoperind c`

b`rbatul o fixa cu o intensitate nelini[titoare.
– Continu` s` prive[ti, o sf`tui el, abia a \nceput [i nu dureaz`

foarte mult. 
Flac`ra pâlpâi din nou, iar apoi \ntregul spectacol al fl`c`rilor de

la castel prinse via]` \n fa]a ochilor ei. Fl`c`ri portocalii, ro[ii [i
galbene amestecat cu albastru viu [i violet dansau pe zidurile
castelului, descoperindu-i tinerei femei motivul pentru care se numea
Castelul de Foc.

R`mase uimit` [i t`cut`, \n timp ce fl`c`rile colorate \[i continuau
dansul.

– Ce este? murmur` ea, f`r` s`-[i ia ochii de la spectacolul uimitor.
– Soarele care apune, r`sun` vocea contelui lâng` urechea ei. De

multe ori, castelul a fost atacat din cauza acestor fl`c`ri. |n vechime,
se credea c` str`mo[ii mei au adus bijuterii impresionante din
c`l`toriile lor \n America de Sud. {i-au imaginat c` fl`c`rile sunt de
fapt str`lucirea bijuteriilor \ncrustate \n pere]i. Dac` te ui]i cu aten]ie,
vei descoperi g`urile [i zgârieturile f`cute de acei oameni \n
\ncercarea de a scoate bijuteriile care nu erau decât \n imagina]ia lor. 

– |n acest caz, de unde apar lucirile [i fl`c`rile? 
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Nici de aceast` dat` Laura nu \ntoarse capul; spectacolul era prea
fascinant ca s` poat` pierde câteva secunde din el. 

– Când castelul a fost construit, r`spunse contele, fie din accident
fie din dorin]a cuiva, au fost \ncrustate \n pere]i buc`]i de roc` cu
sclipiri colorate. Poate c` a fost o idee a unuia dintre str`mo[ii mei,
dar oricare ar fi fost motivul, cred c` rezultatul a fost surprinz`tor
pentru constructori, deoarce aceast` piatr` f`r` valoare devine de-a
dreptul vie sub sclipirile soarelui la apus. Este acela[i spectacol oferit
de auror` \n ]`rile nordice. Aici este capturat pentru vecie \n zidurile
castelului meu.

– E minunat!
Laura era atât de cople[it`, \ncât [i apropierea lui p`rea fireasc` [i

confortabil`, \n timp ce urm`reau \mpreun` spectacolul oferit de
razele soarelui.

Dup` câteva minute, \n care r`maser` t`cu]i, fl`c`rile \[i pierdur`
din str`lucire, ceea ce \nsemna c` soarele cobora spre apus. Contele
\i puse mâna pe um`r [i o \ntoarse spre aleea pe care veniser`.

– Oh, nu st`m s` le vedem murind?
– Nu!
|n vocea lui revenise duritatea obi[nuit`.
– Sunt sigur c` ai lucruri mai bune de f`cut!
– Mi-am terminat ziua de lucru! V` a[tepta]i s` muncesc zi [i

noapte?
Se \ntoarse spre el enervat`, deranjat` de insinuarea c` ar pierde

timpul pentru care i se pl`tea o sum` considerabil`.
– Oricum, trebuie s` te preg`te[ti pentru cin`, replic` el cu

r`ceal`, \mpingând-o spre castel. Deoarece spuneai c` n-ai nimic
potrivit, cred c` vei avea nevoie de mult timp s` hot`r`[ti ce s` por]i,
\nainte s` cinezi cu mine.

Insolen]a lui i-ar fi t`iat respira]ia, dac` n-ar fi f`cut-o deja viteza cu
care o obliga s` mearg`. Tân`ra femeie nu reu[i s` spun` nimic pân`
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când nu p`trunser` \n marele hol [i u[a masiv` nu se \nchise \n urma
lor. 

Se \ntoarse spre el, cu pumnii \ncle[ta]i [i cu corpul tremurând de
furie.

– Dumneavoastr`, senor conte, sunte]i cel mai enervant [i
dezagreabil b`rbat pe care am avut nefericirea s`-l \ntâlnesc!

– Asta doar pentru c` nu te-am l`sat s` prive[ti fl`c`rile murind,
senorita? \ntreb` el cu sprâncenele ridicate. Cred c` este o decizie
prea pripit`. 

– Oricum ar fi, e p`rerea mea, senor. Sunte]i imposibil, arogant,
nepl`cut [i insensibil. Poate c` sunt doar o angajat` \n splendidul
dumneavoastr` castel, dar nu sunt obi[nuit` s` fiu tratat` a[a cum m`
trata]i!

– A[adar, mârâi el, ai ales ce rol \]i vei asuma? Poate vrei s`
p`r`se[ti frumoasa camer` [i s` fii trimis` \ntr-unul dintre turnuri,
unde \]i imaginezi f`r` \ndoial` c` locuiesc restul servitorilor? Sunt
sigur c`-]i \nchipui c` m` comport ca un senior al p`mânturilor din
jur, cerând o cot` din produsele fermierilor? {i, f`r` \ndoial`, prin
micu]a ta minte r`zboinic` a trecut deja ideea c` am pretins "dreptul
seniorului" tuturor fecioarelor din sate!

– Nu m-ar mira, se r`sti ea, \ntorcându-i spatele. Sunte]i complet
nesim]itor!

Mâinile lui se \ndreptar` cu viteza fulgerului spre ea [i, \nainte s`
se poat` mi[ca, fu tras` \n bra]ele lui, o mân` cuprinzându-i mijlocul,
iar cealalt` ceafa, sub p`r.

– Oricum a[ fi, senorita, nu sunt nesim]itor, nu când te am \n bra]e!
Buzele lui le luar` \n st`pânire pe ale ei, iar tân`ra se sim]i pentru

o secund` ca [i cum ar fi fost violat`. Nu era urm` de senzualitate sau
de tandre]e \n atingerea lui. Era mai degrab` o pedeaps` pentru
modul \n care i se adresase, ca [i cum i-ar fi fost egal`, iar Laura se
zb`tu, \ncercând s` se elibereze. 
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B`rbatul o eliber` abia când \ncet` s` se zbat`, r`mânând apoi s-o
priveasc` lung, mânios, atât de tensionat, \ncât \i era team` s` fac`
vreo mi[care. Tân`ra femeie avea impresia c` se afl` \n fa]a unui tigru
care la orice mi[care o poate sfâ[ia. 

– Bine, morm`i el, respirând greu. Acum [tii la ce s` te a[tep]i dac`
m` mai \nfrun]i, dragon mic [i cu limba ascu]it`!

– Nu sunt obligat` s` suport un astfel de tratament! se r`sti Laura
imediat ce respira]ia \i permise, con[tient` c` se aflau \n holul cel
mare al castelului, unde orice servitor i-ar fi putut surprinde, chiar
dac` lui nu p`rea s`-i pese prea mult. O s`-mi fac bagajele [i o s` m`
\ntorc \n Anglia mâine!

– Ai un contract! \i reaminti contele cu nervozitate.
– Nu m` deranjeaz` c` va trebui s` rup contractul, declar` ea,

arogan]a de care d`duse dovad` f`când-o s` nu se mai gândeasc` la
nimic. Oricum, n-am folosit biletul de avion pe care mi l-a]i trimis. Am
venit aici cu propriile mijloace [i pe cheltuial` proprie!

– Iar eu te-am salvat! rosti el printre din]i. Mijloacele tale erau
nepotrivite, când ai ie[it din spital [i a trebuit s` te aduc acas`. 

– Pute]i s-o considera]i experien]` de via]`, senor conte, \l sf`tui
ea cu r`ceal`. De mâine voi locui la un hotel pân` când \mi va fi
reparat` ma[ina. Nu v` face]i probleme, o s` pl`tesc repara]iile. O s`
merite, dac` astfel reu[esc s` scap de dumneavoastr`!

– Desigur, e[ti gata s-o p`r`se[ti pe mama, care a \nceput s` aib`
\ncredere \n tine. E[ti obi[nuit` s`-]i p`r`se[ti pacien]ii, sor` Marsh?

– Nu, dar de obicei nu sunt tratat` abuziv [i asaltat` fizic de rudele
acestora, replic` ea.

– Asaltat` fizic? Crezi c` asta e? \ntreb` el cu o voce calm`, care ar
fi trebuit s-o avertizeze. |n acest caz, trebuie s` corectez eroarea.

|nc` prea aproape de el, Laura nu reu[i s` scape de bra]ele
puternice, iar contele o trase \n bra]e, f`r` s`-i pese de locul \n care se
aflau. 
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|ncepu s-o s`rute, dar de aceast` dat` \ncet, deliberat [i senzual,
f`cându-i inima s` bat` mai tare. 

– |n bra]ele mele, nu pari foarte dornic` s` scapi, murmur` el
\ncet, fixând-o cu privirea lui aproape hipnotic`, astfel \ncât nu putea
face nici o mi[care. Sim]i acela[i lucru când te s`rut` prietenul t`u,
doctorul? {i eu m` \ntreb, dar cred c` nu. Dac` ar fi fost a[a, ai fi \nc`
\n Anglia, planificând c`s`toria [i a[teptând cu ner`bdare noaptea
nun]ii.

|i d`du drumul brusc \n clipa \n care auzir` zgomotul unei ma[ini
care se opri \n fa]a u[ilor de la intrare. |n timp ce el se \ndrept` spre
u[`, Laura se \ndep`rt` cât de repede o puteau purta picioarele
tremur`toare.

– Ah, Carlota! Ce mai faci?
– Dragule, acum c` te v`d, fac foarte bine. 
Tân`ra femeie \ntoarse capul la timp s`-l vad` pe conte ]inând \n

bra]e o alt` femeie [i s`rutând-o la fel cum o s`rutase pe ea. Spre
groaza ei, sentimentul care o cuprinse sem`na foarte mult cu gelozia. 

Desigur, senorita Martinez. Ce p`cat c` nu sosise pe nea[teptate,
câteva secunde mai devreme!

Laura se \ndrept` spre camera ei, \nchizându-se \n baie ca s` scape
de ochii cercet`tori ai Mariei. Era ultragiat`, tremur`toare [i, spre
ru[inea ei, dornic` s` fie din nou \n bra]ele lui. 

– Se crede prea iste] pentru tine, \[i spuse tân`ra femeie cu voce
tare \n fa]a oglinzii. A g`sit o modalitate potrivit` s` te tulbure.
|ncearc` s`-i r`spunzi cu aceea[i moned`!

Oricât de sup`rat` ar fi fost, trebuia s` admit`: se temea de el. Era
capabil de orice. Oh, ce b`rbat crud [i imposibil!
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Capitolul 4

{tia foarte bine c` va fi un adev`rat chin s` stea \n fa]a lor la mas`,
dar nu putea decât s` se preg`teasc` a[a cum putea mai bine. Dac` ar
fi fost vorba doar despre conte, ar fi refuzat s` ia masa cu ei, preferând
s` fl`mânzeasc` \n loc s` stea la mas` lâng` el. Dar \i promisese
contesei c` va fi acolo. Trebuia s` apar`, iar faptul c` Miguel
Hernandes va fi de fa]` era un lucru bun.

Avea destul de pu]ine haine potrivite pentru o asemenea ocazie.
Nu se a[teptase s` ia masa \mpreun` cu contele [i cu mama lui; de
fapt, nici nu se gândise la acest lucru. Provenea dintr-o familie
obi[nuit` [i n-avea nici cea mai mic` idee ce se a[tepta de la ea.

Cu ajutorul Mariei, alese o rochie de un turcoaz deschis, 
bazându-se pe simplitatea croielii ca s` ascund` orice defecte. Nu c`
ar fi avut prea multe, \[i spuse ea, privindu-se \n oglind`. Rochia era
foarte frumoas` din punctul de vedere al Mariei, lung` pân` la
jum`tatea pulpei [i cu bretele sub]iri, care-i scoteau \n eviden]`
frumuse]ea umerilor. P`rul arginitiu \i c`dea \n valuri pe spate. Nu
purta multe bijuterii, \n afara br`]`rii de argint care fusese a mamei ei
[i a cerceilor lungi, din acela[i metal, primi]i cadou de la tat`l ei cu
pu]in \nainte de a muri.

|n aceast` sear` \i era mai dor de el ca niciodat`. 



Se sim]ea foarte singur` \ntr-un loc str`in [i nimeni nu-i putea
\n]elege suferin]a. Se sim]ea de parc` ar fi plâns, secat` de emo]ie, cu
ochii str`lucitori ca dup` o furtun` de plânsete.

Descoperi c` fusese a[ezat` \ntre contes` [i Miguel Hernandes,
sim]indu-se oarecum \n siguran]`. Zâmbi mul]umit`, pân` când
surprinse privirea contelui fixat` asupra ei [i privi repede \n alt` parte.

– Cred c` ai cunoscut pe toat` lumea cu excep]ia senoritei
Martinez, nu-i a[a, sor` Marsh? spuse el \nainte s` poat` sc`pa \n
totalitate. 

Expresia lui era crud`, iar inima tinerei femei se strânse. Ar fi
insuportabil s` suporte atacurile limbii lui ascu]ite \n fa]a atâtor
str`ini.

– A[adar, este asistenta care se ocup` de dumneavoastr`, contes`
Helen? \ntreb` Carlota Martinez f`r` m`car s` arunce o privire \n
direc]ia Laurei. Sper c` va fi potrivit` pentru slujba ei. Sunte]i destul
de neastâmp`rat`, f`când lucruri care v` fac r`u.

Cât` arogan]`! Se purta de parc` ar fi fost deja urm`toarea contes`
de las Montanas, iar contesa puse o mân` tremur`toare pe bra]ul
Laurei. Tân`ra femeie nu-[i d`dea seama dac` tremura de mânie, sau
dac` fusese deranjat` astfel de destule ori \ncât efectele erau deja
instantanee. Propria suferin]` deveni neimportant` [i se \ntoarse spre
conte, privindu-l cu ochi reci, a[teptând s` intervin`. El nu spuse
nimic.

Oricum, Carlota p`rea preg`tit` s` umple t`cerea. 
– Arat` la fel de palid` ca dumneavoastr`, contes`. Nu putea]i s`

ave]i o \nso]itoare mai plin` de energie [i de vigoare.
– De obicei, ar`t palid` [i insipid`, interveni Laura, f`r` s`-i pese

dac` remarcele i se adresau sau nu ei. Contesa nu trebuie s` se agite,
pentru moment. Poate c` are nevoie de o atmosfer` mai lini[tit` [i de
mai pu]ine interferen]e. Desigur, dac` vrea s` m` vad` str`lucind ca o
lalea, pot oricând s`-mi pictez fa]a ca un clovn!
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|n \nc`pere se l`sase t`cerea. Carlota Martinez era o adev`rat`
frumuse]e, cu p`rul ei negru [i des, hainele scumpe [i elegante, dar
rujat` cu o nuan]` uluitoare de ro[u. Laura se \ntrebase cu enervare
dac` Rodrigo nu trebuise s` se [tearg` dup` s`rutul de bun venit.
Machiajul ei era f`r` \ndoial` scump, dar fusese aplicat \n exces.

Tân`ra femeie primi privirea furioas` a contelui cu r`ceal` [i
indiferen]` [i apoi, pentru c` nu f`cuse nici o mi[care s`-[i apere
mama [i pentru c` o f`cuse s` se simt` jenat`, s`rutând-o pân`
aproape de limita incon[tien]ei, se \ntoarse spre el.

– Senor conte, am ales furculi]a potrivit`? \ntreb` ea cu dulcea]` [i
pref`cut` inocen]`, \ncepând s` m`nânce.

Senorita Martinez fusese cople[it` [i \[i p`str` replicile doar
pentru urechile contelui. Din când \n când Laura ridica privirea,
descoperind ochii \ntuneca]i ai acestuia fixa]i asupra ei. P`rea \ncordat
[i amenin]`tor.

Dup` mas`, juc` bridge \mpreun` cu contesa, Eduardo [i Miguel
Hernandes, pân` când medicul spuse c` trebuie s` plece. |nainte de
a ie[i, b`rbatul se aplec` [i-i s`rut` mâna Laurei cu aceea[i c`ldur` cu
care o s`rutase pe cea a contesei.

– S-a dus [ansa s`-l farmeci [i s`-l convingi s` fie de acord cu
opera]ia, observ` el, urm`rind cu privirea cuplul alc`tuit din femeia
brunet` [i seniorul castelului.

Laura ridic` din umeri, zâmbind \ncurcat`.
– Mi-e team` c` uneori limba mi-o ia \nainte, m`rturisi ea, dar

b`rbatul zâmbi larg.
– Ai spus doar ce mi-ar fi pl`cut s` spun [i eu cu alt` ocazie, o

asigur` el, chiar dac` n-am \n]eles remarca legat` de furculi]`. Oricum,
ai grij`. 

Vei pl`ti pentru asta.
Nu se \ndoia de acest lucru. La vederea s`rutului depus de Miguel

pe mâna ei, figura contelui se \ntunec` [i mai mult.
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Contesa o rug` s-o conduc` \n camera ei [i, \n clipa când intr` pe
u[`, izbucni \ntr-un hohot de râs. 

– M-am ab]inut toat` seara, m`rturisi ea, cu lacrimi \n ochi. Ai fost
ceea ce Rodrigo nume[te "magnifico"! Dar a fost la fel de uimit ca [i
mine. Ieri l-am auzit numindu-te "dragon argintiu", iar acum [tiu de
ce. N-am mai fost niciodat` atât de vesel` [i de \ncrez`toare \n mine
cu acea femeie la mas` cum am fost \n aceast` sear`!

|n timp ce urca sc`rile spre camera ei, Laura se gândea la aceste
cuvinte. Era hot`rât` s` nu cedeze. Da, contele avusese dreptate.
Fusese pe punctul s`-[i p`r`seasc` pacienta, dar nu mai era cazul.

– Senorita Marsh! r`sun` o voce ca o salv` de tun.
Se opri [i privi \n josul sc`rilor. 
– A[ dori s` st`m pu]in de vorb`, dac` nu v` deranjeaz`.
O deranja, dar n-avea rost s` amâne. Se \ntoarse [i \ncepu s`

coboare sc`rile, cu spatele drept. Nu e decât un b`rbat, trebuie s`-i
fac` fa]`.

Acesta nu p`rea s` doreasc` s`-[i rosteasc` sentin]a \n mijlocul
holului. |i f`cu semn spre o camer` care se dovedi a fi biroul lui. Mare
[i confortabil ca restul camerelor, era dominat de un birou mare de
mahon [i de prezen]a \ntunecat` a seniorului castelului.

B`rbatul \nchise u[a [i se \ndrept` spre birou, sprijinindu-se de el.
Era furios, nici urm` de \ndoial`. Ar fi fost impresionant, dar Laura se
sim]ea destul de sigur` pe ea.

– Vrei s`-mi explici de ce ai g`sit necesar s` fii nepoliticoas` cu
senorita Martinez? se r`sti el imediat. Nu este locul t`u s`-mi insul]i
oaspe]ii!

– Locul meu este s` am grij` de contes`. Este singurul motiv
pentru care sunt aici, [i pentru c` n-a]i crezut necesar s-o proteja]i de
senorita Martinez, a trebuit s-o fac eu.

– {i remarca despre furculi]`? 
– Din r`utate, senor, \l inform` ea cu r`ceal`, \ncepând s` se amuze.
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– Sunt suprins c` te-ai obosit s-o faci, dup` declara]ia c` vei pleca
mâine diminea]`, continu` el s-o atace. A[ fi crezut c`-]i vei p`stra
puterile pentru lucruri mai bune, cum ar fi de exemplu medicul
Miguel Hernandes.

– Doctorul Hernandes [i cu mine aveam o discu]ie profesional`, \l
asigur` ea cu r`ceal`.

– }inându-v` de mân`?
– Nu ne ]ineam de mân`! |mi spunea noapte bun`. |n ceea ce

prive[te declara]ia de mai devreme, m-am hot`rât s` r`mân. 
– |n]eleg.
B`rbatul r`mase o vreme nemi[cat, iar Laura \[i d`du seama c` se

gândea la o solu]ie, \ntrebându-se de ce nu merg trucurile lui. Era
alarmant [i destul de dureros s` fie dispre]uit` atât de mult, ceva ce
nu i se mai \ntâmplase. Era obi[nuit` s` fie pl`cut`, s` se \n]eleag`
bine cu oamenii, dar lui nu-i pl`cuse de la prima vedere. Nimeni nu
mai f`cuse a[a ceva. Se \ntreba ce va face acum.

– {i dac` m` hot`r`sc s` te dau afar` dup` comportamentul insolent?
– O s` v` dau \n judecat` pentru ruperea contractului, senor conte

[i sunt aproape sigur` c` senora contes` m` va sus]ine. Probabil o va
face [i doctorul Hernandes. {tie, f`r` \ndoial`, c` mama
dumneavoastr` are nevoie de protec]ie.

– Oh, sunt sigur c` doctorul Hernandes te va sus]ine \n aproape
orice, senorita. Mi se pare preg`tit s` \ngenuncheze la picioarele tale.

Contele se apropie de ea, privind-o de sus.
– A[adar, e[ti de p`rere c` senora contes` are nevoie de protec]ie?

\ntreb` el, ridicând sprâncenele. Las`-m` s` te anun] c` mama este o
femeie puternic`. Ne poate face s-o ascult`m [i acum, la fel cum o
f`cea când era s`n`toas`. Este doamna castelului, a[a cum a fost \ntot-
deauna [i nu [tiu ce pove[ti ]i-a spus despre Carlota sau ce pune la
cale, dar dac` n-ai fi intervenit cu atâta curaj [i d`ruire, ai fi v`zut-o pe
senora Martinez pus` imediat la punct. 
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– O s` fie altfel dup` ce v` ve]i c`s`tori! exclam` tân`ra femeie. Ar
trebui s` v` gândi]i ce atmosfer` va fi pentru contes` când va ap`rea
noua st`pân` a domeniului.

– Când o s` m` c`s`toresc? Cu Carlota? \ntreb` el, surprins. E o
alt` idee a mamei, sau te-ai gândit singur` la ea?

Cum Laura r`mase t`cut`, el o privi lung, p`rând s`-[i cânt`reasc`
atent cuvintele.

– Mama [tie c`, mai devreme sau mai târziu, va trebui s` m`
c`s`toresc. E datoria mea, de[i nu vreau s-o fac. Cu toate acestea, 
n-am dreptul s` las linia de sânge a tat`lui meu s` se sting`. Trebuie
s` apar` un mo[tenitor. Dac` a[ fi avut un frate, a[ fi fost tentat s`-i las
aceste responsabilit`]i, dar nu am, a[a c` e datoria mea. 

Se \ntoarse cu spatele [i se \ndrept` spre birou, aprinzându-[i o
]igar`. R`mase o vreme fixând fumul care se ridica \ncet, f`r` s` spun`
nimic.

– A[adar, mama crede c` am ales-o pe Carlota? {i nu-i place deloc.
Nu vreau s-o sup`r [i nu m` intereseaz` cu cine m` c`s`toresc,
murmur` el, apoi ridic` brusc privirea, fixând-o cu intensitate. Pe tine
te place. Cum ]i-ar pl`cea s` preiei aceast` slujb`?

– Poftim?
Ochii Laurei erau pe punctul s`-i acopere \ntreaga fa]`.
– Cred c` m-ai auzit [i m-ai \n]eles foarte bine, sor` Marsh, spuse

el calm. Trebuie s` m` c`s`toresc [i s` am un mo[tenitor. Mama este
bolnav`, iar gândul c` senorita Martinez va fi so]ia mea pare s-o
\mboln`veasc` [i mai tare. Te place pe tine. C`s`tore[te-te cu mine!

– Sunte]i... sunte]i nebun!
Laura \l fixa cu privirea, uluit`. Orice [i-ar fi imaginat \n leg`tur` cu

aceast` discu]ie, dar mai pu]in ce se \ntâmpla. Dac` era [i aceasta o
alt` \ncercare de a sc`pa de ea, nu vedea sensul ei. De aceast` dat`, o
luase \ntr-adev`r prin surprindere.

– Dar nu m` cunoa[te]i! 
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Nu-i pute]i cere cuiva s` fie so]ia dumneavoastr` a[a, pur [i simplu! 
– De ce nu? se interes` el cu voce blând`. Dup` ce ne vom

c`s`tori, te voi cunoa[te, iar tu vei ajunge s` m` cuno[ti. |l cuno[ti pe
acest David de mult timp, dar ezi]i \n continuare s` fii so]ia lui. Cât
vrei s` a[tep]i?

– E altceva, insist` ea, sim]indu-se de parc` era prins` \ntr-un vis
nebunesc. Nu eram sigur` c`-l iubesc destul de mult \ncât s` fiu so]ia
lui.

– {i acum e[ti?
– Nu! N-am spus asta. Aceast` idee este ridicol`, [i cred c` e mai

bine s` uit`m amândoi c` a]i sugerat a[a ceva– numai dac` nu v`
amuza]i din nou pe seama mea...

– Nu, cl`tin` el din cap, [i nu-mi aduc aminte s-o fi f`cut vreodat`,
senorita Marsh. Nu e[ti amuzant`, ci sursa unei continue irit`ri.
Acum, s` continu`m. Te-am cerut de so]ie, cu calm [i cu seriozitate.
Am nevoie de un r`spuns!

I se adresa de parc` ar fi fost un interogatoriu de poli]ie, iar tân`ra
femeie reac]ion` imediat. Acest b`rbat nu [tia s` se comporte ra]ional,
era prea preocupat de propria importan]`, iar o femeie nu \nsemna
nimic \n ochii lui.

– Dac` vorbi]i serios, senor conte, atunci r`spunsul este nu, sigur
c` nu! Ideea este absurd`! De ce eu?

– De ce nu, senorita? Am nevoie de un mo[tenitor [i nu exist`
decât o cale de a-l avea. Trebuie s` m` c`s`toresc [i s` am o so]ie
legal`, spuse contele cu r`ceal`. Dac` vei fi so]ia mea, ai potoli
temerile mamei [i mi-ai asigura viitorul dintr-o lovitur`. Pari s` te fi
ata[at deja de mama, [i s-ar putea s`-i fac` bine s` te aib` mereu \n
preajm`. Desigur, nu po]i fi \n continuare asistenta medical` care se
ocup` de ea. Ai fi contesa de las Montanas, cu multe alte \ndatoriri, iar
cea mai important` ar fi asigurarea mo[tenitorului domeniului. Acea
\ndatorire \]i va ocupa o mare parte din timp, zâmbi el ironic, 
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privind-o cu aten]ie. Dar mama va fi foarte \ncântat` s` se bucure de
compania [i de prietenia ta. 

Laura se \mbujor`, \ntorcându-se s` priveasc` \n alt` direc]ie,
jenat` [i uimit`.

– Acum, dup` ce v-am ascultat cererea \n c`s`torie, declar` ea cu
ironie, [i dup` ce mi-a]i auzit r`spunsul, sugerez, senor conte, s`
trecem la scopul vizitei mele \n biroul dumneavoastr`, care era, dac`
nu m` \n[el, problema comportamenului meu fa]` de senorita
Martinez.

– Po]i s` fii cât de nepoliticoas` vrei cu senorita Martinez, ridic` el
din umeri cu indiferen]`. Nu m` preocup`. Nu este \n nici un fel
potrivit` pentru rolul de nou` contes` de las Montanas. 

– Nici eu nu sunt! exclam` tân`ra femeie, ridicând privirea spre el
cu regret, dându-[i seama c`, de data asta, chiar va fi nevoit` s` plece
din Spania. 

– E[ti foarte potrivit`, senorita, o inform` el cu r`ceal`. |n ciuda
diferen]ei culturale [i de vârst`, e[ti foarte potrivit`. C`s`toria este o
b`taie de cap, dar cred c` \n ceea ce te prive[te, merit`. Te vreau foarte
mult.

Declarase acestea f`r` nici o urm` de emo]ie, dar cuvintele avur`
efectul dorit, iar picioarele Laurei se \nmuiar`. Se pr`bu[i pe cel mai
apropiat scaun

– Eu... murmur` ea f`r` r`suflare, iar contele o urm`ri cu o
intensitate rece, care o f`cea s` i se par` imposibil` declara]ia de mai
devreme. Mi-e imposibil... nu \n]eleg...

– Ba \n]elegi foarte bine, senorita, remarc` el calm. Cred c` ai
\n]eles de ceva vreme, dar n-ai fost prea dornic` s` iei aceast` idee \n
considerare. |n cazul \n care e[ti prea tân`r` s` \n]elegi, o s`-]i explic
altfel. Te doresc. Te-am dorit din prima clip` \n care te-am v`zut, iar
sentimentul a crescut pân` la o intensitate care, trebuie s`
m`rturisesc, m` surprinde. 
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B`rbatul se \ndrept` \ncet spre ea, oprindu-se \n apropiere de
scaunul pe care st`tea tân`ra femeie, tremurând [i speriat` de moarte.

– Nu fi alarmat`, senorita. Prive[te totul din punct de vedere logic.
Ai dou`zeci [i patru de ani. Ai plecat din ]ara ta pentru a c`uta o nou`
provocare, un alt drum, diferit de cel spre  care se \ndrepta via]a ta. |n
declara]ia dat`, ai spus c` n-ai nici o rud`. Ce te poate re]ine \n Anglia,
\n afar` de un b`rbat cu care s` vrei s` te c`s`tore[ti? Aici ai fi contes`,
st`pâna Castelului de Foc. Copiii t`i vor fi mo[tenitorii a secole 
\ntregi de avere [i cultur` [i, \n ceea ce m` prive[te, mama se va relaxa
[i va fi fericit`, voi avea mo[tenitorul pe care mi-l doresc [i pot s` uit
aceast` problem` deranjant`.

Dup` câteva momente de uimire, Laura s`ri \n picioare ca s`-l
\nfrunte, \nfuriat`.

– Pute]i s` uita]i aceast` problem`? Aceasta este imaginea rece pe
care o ave]i despre c`s`torie, senor conte? Mi-am exprimat o dat`
p`rerea legat` de c`s`torie, care trebuie s` fie mai mult decât o
problem` de confort. Trebuie s` fie mai mult decât rezolvarea unei
probleme deranjante!

– Mai e [i dragostea? \ntreb` el cu ironie. Acea emo]ie
schimb`toare [i apreciat` prea mult de femei? }i-am spus deja c` te
doresc. Te-am dorit din prima clip` când te-am v`zut [i te-am ridicat
\n bra]e. Dorin]a cre[te cu fiecare or` care trece. E un sentiment mai
puternic decât dragostea, senorita. }i-am oferit solu]ia c`s`toriei, titlul
de contes` [i dreptul s` conduci castelul meu. Nu e suficient? Nu e
onorabil? 

Brusc, contele se \ntinse [i o ridic` \n picioare, tr`gând-o \n bra]e.
– }i-e team` de c`s`toria cu mine [i de responsabilitatea pe care

o va aduce? Ai prefera s` te iau pur [i simplu? Vrei s` fii doar amanta
mea?

Laura fix` ochii str`ini [i reci, \ncremenit` [i speriat`, spunându-[i
c` a[a ceva nu se \ntâmpla. Acesta este un teritoriu vechi, cu o cultur`
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renumit`. Contele e un b`rbat educat, \n ciuda \nclina]iei spre
comportamentul aristocratic. Dar ochii lui p`reau c` vin din trecut, iar
bra]ele aveau puterea unui cuceritor.

– N-a]i \ndr`zni!
Chiar \n timp ce rostea aceste cuvinte, \[i aminti avertismentul lui

Miguel Hernandes: "Dac` vrea ceva, po]i s` fii sigur` c` va ob]ine."
– Asta vreau, \i aminti contele cu o voce sc`zut`, dar

amenin]`toare. R`spunzi foarte bine la atingerile mele. Cred c` nu-]i
imaginezi, senorita, c` n-am observat acest lucru? |mpotrivirea a fost
minim`, \nc` de la \nceput. Nu ]i-ar fi mai bine ca so]ie a mea? Te-a[
p`stra cu \ncântare ca amant`, dar \n acest caz problema c`s`toriei ar
continua s` m` deranjeze.

– M` amenin]a]i! murmur` ea, incapabil` s` se retrag`. 
Acest b`rbat avea puterea ciudat` de a-i anihila orice \ncercare de

rezisten]`, iar corpul ei p`rea s` a[tepte cu ner`bdare momentul \n
care buzele lui o vor atinge. 

– |]i promit, o corect` el. M` vrei. Din prima clip` \n care te-am
atins, fiecare milimetru de piele s-a trezit la via]`. Ai \ncercat doar
pu]in s` rezi[ti. Din acest punct de vedere, e[ti foarte potrivit`. {i
foarte dornic`...

– Nu e adev`rat! exclam` ea, \ncercând cu disperare s`-l \mping`.
Ochii lui se \ntunecar` [i-i d`du drumul. 
– Ba e adev`rat! se r`sti el, dar o s`-]i dau timp s` te obi[nuie[ti cu

ideea. O s` mai vorbim despre asta. Ai avut o zi lung` [i obositoare.
Du-te la culcare, senorita, [i, \n timp ce traversezi holul [i urci sc`rile,
gânde[te-te c` toate astea pot fi ale tale la un moment dat. Nu trebuie
decât s` spui "da".

– Nu-mi doresc posesiuni materiale, senor conte, declar` Laura cu
mai mult curaj, acum c` nu mai era \n bra]ele lui. 

– {tiu, d`du el din cap, altfel n-a[ fi atât de dornic s` ]i le acord.
E[ti frumoas` [i curajoas`. 
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Oare curajul t`u va fi destul de mare s`-]i permit` s`-]i urm`re[ti
dorin]ele, senorita, [i s`-mi apar]ii? 

Ea r`mase \n picioare, \ntâlnind ochii negri [i hot`râ]i, ne[tiind
dac` s` fie u[urat` sau speriat`. Nu glumise, fusese foarte hot`rât. Era
clar din privirea lui, din \ncordarea corpului.

Era el \nsu[i, un b`rbat venit din trecut, f`r` scrupule [i 
urmându-[i dorin]ele f`r` s`-i pese de conven]iile timpului \n care
tr`ia. |n acea clip`, Laura se sim]i \ntr-un fel recunosc`toare c` m`car
i se d`duse timp pentru a alege.

U[oara b`taie \n u[` o f`cu s` tresar`, sim]indu-se de parc` era
smuls` dintr-un loc \ndep`rtat. Imediat, u[a se deschise [i contesa
intr` \n birou.

– |mi pare r`u, Rodrigo, spuse ea, dar eram sigur` c` Laura este
aici [i aveam nevoie de ea.

– Ce s-a \ntâmplat? \ntrebar` ei, aproape \n acela[i timp, cu aceea[i
nelini[te. 

– Cred c` nimic... spuse contesa, dar m-am sim]it pu]in ciudat [i...
am avut nevoie de Laura.

– S` mergem \n dormitorul dumneavoastr`, declar` Laura,
ajungând prima lâng` contes`, l`sând calmul profesional s` ia locul
nelini[tii fire[ti.

– Vin [i eu.
Contele f`cu un pas hot`rât spre u[`, dar mama lui \l privi cu

nelini[te.
– Dragul meu, te rog s` nu te sim]i jignit, dar am nevoie de Laura.

E atât de dr`gu]` [i de lini[tit` [i [tie ce trebuie s` fac` dac`... Sincer`
s` fiu, n-am nevoie de agita]ie sau de simpatie.

Tân`ra femeie se \ntoarse spre conte privindu-l cu r`ceal`, gata 
s`-l opreasc`, dac` era nevoie cu for]a, dar el d`du din cap aprobator,
fixând fa]a palid` a mamei lui cu \ngrijorare \n timp ce deschidea u[a
masiv` pentru ele.
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– O s` a[tept`m, spuse el cu blânde]e. Nu-]i face probleme, mam`,
nu sunt r`nit sau jignit. |n]eleg.

Seara fusese foarte solicitant` pentru contes`, \[i spuse Laura.
Prezen]a Carlotei Martinez fie o sup`rase, fie o speriase. Jocul de
bridge care urmase o solicitase [i minutele \ntregi de râs, chiar dac`
pl`cute, fuseser` o gre[eal`. Dac` voia s` supravie]uiasc`, avea nevoie
de un cu totul alt fel de via]`. 

Când ie[i mai târziu din camera contesei, contele o a[tepta afar`,
plimbându-se nelini[tit pe coridor. 

– E \n regul`?
– Da [i nu, r`spunse tân`ra femeie, \nchizând u[a de la intrarea \n

zona locuit` de contes`, ca s` p`streze conversa]ia lor când mai
departe de urechi indiscrete. Ridic` mâna, descoperind c` b`rbatul
\ncepuse s` se \nfurie, [i spre surprinderea ei, t`cu imediat.

– Nu vreau s` v` ascund ceva, senor conte, explic` ea. Pentru
moment se simte bine. Dup` ce m` voi schimba, m` voi \ntoarce s`
mai stau pu]in cu ea. Dar, pe termen lung, nu este deloc \n regul`,
dup` cum [ti]i prea bine. |n aceast` sear`, a avut palpita]ii provocate
de nimicuri. Are nevoie de o opera]ie, lucru care v-a fost explicat de
mai multe ori, iar aceast` opera]ie trebuie f`cut` \nainte s` fie prea
târziu. 

– Cred c` ]i s-a explicat deja, sor` Marsh, declar` contele cu
gravitate, c` nu-i voi risca via]a \ntr-o astfel de opera]ie.

– |i risca]i via]a \n fiecare zi, senor, \l \ntrerupse Laura cu fermitate.
Fiecare or` din via]a ei este petrecut` \n pericol. P`[e[te pe o frânghie
sub]ire la limita dintre via]` [i moarte, f`r` plas` de siguran]`.
Permisiunea pentru opera]ie ar \ndep`rta acest pericol.

– {i o va pune \ntr-un pericol [i mai mare! mârâi el. E[ti aici s`-i
asiguri ajutorul. Tu, senorita, e[ti plasa ei de siguran]`. Ai calmat-o.
Te-a cerut pe tine [i nu pe mine– deja se bazeaz` pe tine. Sper c`
inten]ionezi s` r`mâi, nu?
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– Da, r`spunse ea lini[tit. N-o voi abandona. 
Dup` seara care trecuse, descoperise c` prezen]a ei era o

necesitate. Se \ntreba cum supravie]uise contesa pân` acum, dar era
sigur` c` trebuie s`-l conving` pe conte s` permit` opera]ia. 

– |n acest caz, po]i s` r`mâi aici permanent, suger` el, 
relaxându-se. Accept` cererea mea \n c`s`torie. O s-o fac` fericit` [i nu
pot spune c` m` va l`sa indiferent. 

– Provin dintr-o familie modest`, spuse Laura, respirând adânc.
Am fost crescut` ra]ional [i am continuat s` dezvolt aceast` latur` a
caracterului meu. Nu-mi permit s` m` las prad` fanteziei [i v-a[ fi
recunosc`toare, senor, dac` a]i uita aceast` problem`.

– Mama are nevoie de tine permanent, senorita, declar` el, cu
voce sc`zut`. Iar eu am nevoie de tine, ca mam` a copiilor mei.
Doctorul Hernandes a spus c` e[ti puternic` [i s`n`toas` [i sunt
preg`tit s`-l cred, deoarece \n ciuda delicate]ei, dai dovad` de un foc
\n vene asem`n`tor cu cel de pe zidurile castelului. E[ti foarte
potrivit` s` aduci pe lume mo[tenitorul familiei las Montanas [i te
vreau \n bra]ele mele cât mai repede. Nu m` pot gândi la nimic
potrivnic acestei c`s`torii.

– Nu sunte]i un \mblânzitor de cai, senor conte! se r`sti Laura,
tremurând de furie la auzul acest motive reci [i calculate, cu obrajii
\mbujora]i. Mama dumneavoastr` are nevoie de mine doar temporar,
a[a cum e cazul cu to]i pacien]ii. Nu sunt un soi de talisman norocos!
Contesa are nevoie de o opera]ie. L`sa]i aceast` idee s` p`trund` \n
mintea dumneavoastr` ne\ncrez`toare. La urma urmei, ave]i [i
dumneavoastr` nevoie urgent` de un medic: sunte]i nebun! Oamenii
cu iluzia atotputerniciei sunt de obicei \nchi[i [i urm`ri]i cu aten]ie.
Noapte bun`!

Se \ndrept` cu hot`râre spre scar`, cu pumnii \ncle[ta]i, trecând
pe lâng` Carlota Martinez care st`tea la jum`tatea sc`rii, privind scena
cu ochi \ntuneca]i [i mânio[i.
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Numai tonul nea[teptat al râsului s`n`tos al contelui o opri [i o
f`cu s` arunce o privire \n urm`. B`rbatul st`tea la baza sc`rilor,
urm`rind-o cu admira]ie [i râzând cu poft`.

El ridic` mâna la buze \ntr-un salut final.
– Magnific! Focul t`u va arde \ntr-o zi castelul din temelii, senorita!

Decizia mea e din ce mai hot`rât`. Vorbim mâine. Noapte bun`!
Laura se r`suci pe c`lcâie [i alerg` spre camera ei, \n timp ce

contele \i \ntinse mâna Carlotei [i o conduse afar`.
A doua zi diminea]`, tân`ra femeie \[i puse uniforma. R`m`sese

treaz` mult` vreme, stând lâng` contes` pân` când fusese sigur` c` se
simte bine, iar restul nop]ii o petrecuse \ntre vise erotice [i s`lbatice
\n care era \mpreun` cu contele [i co[maruri \ngrozitoare, \n care era
urm`rit` de un str`in \ntunecat, c`lare pe un cal negru. Se trezi
epuizat` [i cu cearc`ne sub ochi, dar hot`rât` s` revin` la realitate, o
realitate \n care contele, mama lui [i castelul erau din ce \n ce mai
departe.

Se refugiase \n ceea ce contele numise: "fort`rea]a ei de carton",
iar ochii negri care o studiar` la micul dejun p`reau convin[i de acest
lucru.

|n afar` de un scurt "Bun` ziua, senorita", contele nu spuse nimic,
iar Carlota Martinez nici m`car n-o salut`. Dup` ce mânc` atât de
pu]in \ncât putea spune c` venise degeaba la mas`, Laura se ridic` [i
se duse s-o caute pe contes`, urm`rit` cu aten]ie de privirile lui.

|n aceast` diminea]` contesa p`rea s` se simt` bine, iar ziua se
transform` \n ceea ce tân`ra femeie spera c` va fi o rutin` normal`:
câteva clipe de conversa]ie, o plimbare \n gr`din` [i apoi prezen]a ei
calm` [i discret` \n apropierea contesei care scria scrisori. 

De aceast` dat`, Laura r`mase \n siguran]a imaculat` oferit` de
uniform`, [i fu speriat` [i alarmat` când, dup` mas`, contele ap`ru \n
camerele mamei lui pentru a solicita o favoare.
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– Dac` te po]i lipsi de ea, a[ vrea s`-i ar`t sorei Marsh o parte din
domeniu, declar` el cu un farmec pe care, f`r` \ndoial`, \l rezerva
pentru rarele ocazii \n care ordinele nu aveau nici un efect. 

– Ce idee bun`, dragul meu! exclam` contesa \ncântat`. Voiam s`
m` odihnesc, oricum, iar Laura pare atât de obosit` [i de palid`, azi.
M` simt atât de vinovat` c` am re]inut-o atât de mult noaptea trecut`.
Haide, fugi]i.

Deoarece nu i se d`duse nici o [ans` s` intervin`, Laura ajunse \n
hol, privind figura \ncântat` a c`l`ului ei cu suspiciune [i \ngrijorare.

– Po]i s` c`l`re[ti? \ntreb` el pe un ton firesc.
– Poftim?
Tinerei femei i se p`rea c` \n acest loc nu f`cea decât s` treac` de

la o uimire la alta.
– Po]i s` c`l`re[ti? repet` b`rbatul, r`bd`tor, ridicând mâna s`

testeze rigiditatea bonetei ei, pe care o descoperi atât de tare pe cât se
a[tepta. Un cal, ad`ug` el ca explica]ie.

– Da, dar...
– Bine. Vom c`l`ri pe dealuri– de acolo, domeniul se vede

excelent. Pân` ce te schimbi cu ceva potrivit, o s`-l aduc pe Diablo
\mpreun` cu un cal mai pu]in alarmant pentru tine.

Laura deschise gura s` spun` ceva, dar el declar`, râzând:
– Unu, n-ai nimic potrivit de \mbr`cat. Doi, \]i este team` s` mergi

cu mine, deoarece sunt nebun. {i trei, oricum n-ai nici un chef s` vii.
Num`ra scuzele pe degete, privind-o cu intensitate, v`dit amuzat.

Tân`ra femeie d`du din cap aprobator.
– Corect, replic` ea, dar b`rbatul o prinse de bra], f`r` s` ]in`

seama de dorin]ele ei.
– Po]i s` por]i blugii aceia pe care i-ai luat \n prima zi când ai

alergat \ncântat` s` lucrezi \n gr`din`. N-ai de ce s` te temi, deoarece
\n aceast` diminea]` mi-am schimbat planurile. |n ultimul rând, ar`]i
palid` [i obosit` [i poate c` \]i va face bine. Haide, te rog frumos! |mi
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pare r`u pentru comportamentul meu de ieri. Te rog s` ai r`bdare cu
mine, a[a cum ai avut cu mama, \n gr`din`.

Se privir` lung \n ochi, iar contele p`rea foarte relaxat, chiar dac`
Laura nu era preg`tit` s`-l cread`. Sim]ea nevoia cople[itoare de a ie[i
la aer curat, atât de puternic` \ncât dep`[i teama de a fi singur` cu el
\n p`durea \ntunecat`. Poate c` era la fel de nebun` ca el, dar voia s`
se duc`.

– Foarte bine, dar v` avertizez, n-am mai c`l`rit de la
[aptesprezece ani. Pot s` cad de pe cal dup` prima sut` de metri.

– Senorita, dac` vrei s`-]i asumi riscul, sunt la fel de preg`tit ca [i
tine, murmur` el.

Laura nu era foarte sigur` c` [tia la ce se refer`. Dac` s-ar fi
comportat la fel ca seara trecut`, nu s-ar fi dus. Chiar [i acum, \n ochii
lui era o lumin` care o avertiza c` fusese din nou p`c`lit`. Se \ntoarse
[i plec` \nainte ca b`rbatul s`-[i dea seama cât era de speriat`, iar râsul
lui u[or nu-i potoli temerile. 

Cu toate acestea, era la fel de \ncântat` ca un copil, gr`bindu-se s`
scape de uniform` pentru confortul blugilor. Ad`ug` o c`ma[`
albastr` [i, dintr-un impuls, \[i prinse p`rul \n dou` cozi, cum f`cuse
cu ocazia primelor lec]ii de c`l`rie.

|i spusese contelui c` poate c`l`ri, dar nu era tocmai adev`rat,
]inând cont de faptul c`-l v`zuse pe spatele lui Diablo. Dar ideea i se
p`ruse foarte atr`g`toare [i, \n ciuda temerilor, \ncântarea de a petrece
un timp \n compania contelui nu era u[or de trecut cu vederea.

– Foarte bine, d`du el din cap aprobator, cercetându-i corpul cu
o privire senzual` pân` când z`ri iritarea din ochii ei [i zâmbi u[or,
aducându-i calul. Haide, s` vedem cum te descurci. 

Calul p`rea lini[tit; era o iap` maronie, care nu p`rea s` aib`
problemele temperamentale ale lui Diablo. Laura se rug` \ncet \n
gând [i urc` \n [a. Urcarea fu destul de reu[it`, f`cându-l pe conte s`
dea aprobator din cap.
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– Bine, se pare c` po]i s` \ncaleci. S` vedem acum dac` po]i s` [i
r`mâi \n [a.

B`rbatul se arunc` \n [aua lui Dialbo cu u[urin]`, iar Laura \l
urm`ri printre gene. Era un b`rbat \ncânt`tor, puternic [i dominator,
dar care o putea face s` se team` \n acela[i timp [i s`-l doreasc`.

– Suntem gata, iar eu sunt cople[it de aprobarea cu care m`
prive[ti, senorita.

O urm`rise, sim]ind privirea cu care-l studia, iar tân`ra se
\mbujor` la vederea privirii intense [i a sprâncenelor ridicate. 

– Stilul \n care ]i-ai legat p`rul este foarte interesant, ad`ug` el cu
ironie. S` [tii c` ar`]i ca o copil` cu p`rul argintiu; f`r` \ndoial`, te face
s` te sim]i mai sigur`, dar nu te alarma. Te asigur c` nu-]i doresc r`ul. 

– De ce m-a]i invitat? \ntreb` ea nelin[tit`, \n clipa \n care ie[eau
pe poart`.

– La micul dejun am observat c` ar`tai palid` [i [tiam c` ai
petrecut câteva ore nepl`cute, supraveghind-o pe mama. M-am gândit
c` poate aerul proasp`t al mun]ilor te va revigora. |n plus, ad`ug` el,
privind-o pe sub borul p`l`riei, ca s`-]i fac declara]ii.

– Cum? 
Exclama]ia nelini[tit` a tinerei femei \i f`cu pe ambii cai s` tresar`,

iar contele \[i calm` instantaneu calul, punând apoi o mân` pe gâtul
iepei. 

– E expresia corect`, nu? o ironiz` el. Ai fost jignit` de r`ceala
cererii \n c`s`torie. M-ai refuzat [i mi-ai ar`tat acest refuz 
retr`gându-te \n fort`rea]a ta de carton. Foarte bine, te voi curta. O s`
m` port cum se purta un pretendent din zilele bunicilor mei. Pentru
moment, orice alt rol de-al t`u va r`mâne \n fundal. P`rul e legat ca al
unei feti]e, iar ochii t`i sunt mari [i alba[tri. |mi imaginez c` aceast`
deghizare va fi suficient` s`-]i asigure pozi]ia... pentru azi.

Laura \[i dorea din toat` inima s` nu fi fost de acord s` vin`. Era
cuprins` \n acela[i timp de team`, dar [i de o agita]ie mai degrab`
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pl`cut`, \n timp ce ochii lui o fixau pe sub borul p`l`riei, silueta lui
profilându-se \nalt` [i sigur` \n [a. Era obi[nuit s` câ[tige [i nu vedea
nici un motiv pentru care ar pretinde c` lucrurile stau altfel. Laura era
un trofeu care trebuia dobândit prin lupt`, iar tân`ra [tia c` lupta i se
parea cu atât mai atr`g`toare cu cât prada era mai inteligent`.

– Te voi conduce. Vino dup` mine! spuse el cu r`ceal`,
conducându-l pe Diablo prin arcada \nalt` a por]ii, iar ea sim]i c` se
referea la mai mult decât la o simpl` plimbare. 

B`rbatul ridic` mâna \ntr-un salut rece adresat Carlotei, care
ap`ruse \n pragul u[ii cu figura \ntunecat` de sup`rare. Probabil c`
apari]ia ei fu motivul care o \mpiedic` pe Laura s` descalece [i s`
alerge spre siguran]a oferit` de camerele contesei. Dar tân`ra femeie
\[i mu[c` buzele [i-l urm` pe conte, sim]indu-se speriat` de parc` ar
fi permis s` fie târât` \n vremuri barbare.
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Capitolul 5

Urcau \n pas domol dealurile acoperite de iarb`. Calul pe care se
afla era sigur pe el [i lini[tit, c`utând calea cea mai potrivit` [i
dovedind c` era foarte obi[nuit cu terenul. V`zându-l pe conte c` st`
relaxat \n [a, permi]ându-i lui Diablo s` alearg` singur drumul cel mai
bun, Laura f`cu la fel.

Din când \n când, b`rbatul \ntorcea capul s-o priveasc`, s` se
asigure c` este \n regul`. Când ajunser` la marginea p`durii, se opri
s-o a[tepte, f`cându-i semn s` priveasc` \napoi, spre castelul care se
profila maiestuos pe cer.

Era greu s` fii nep`s`tor \n fa]a unei asemenea frumuse]i. |n ciuda
st`rii de spirit \n care plecase de la castel, \n jur domnea atâta lini[te
[i pace, \ncât tân`ra femeie se sim]i cucerit`.

Puternicul [i alarmantul spaniol devenise o parte din via]a ei, iar
Laura \[i d`du seama speriat` c`, \n clipa \n care va pleca din Spania,
\i va r`mâne \n minte pentru totdeauna. Se putea vedea undeva \n
Anglia, \ntr-un spital oarecare, prad` rutinei [i cu emo]iile sub control,
dar cu amintirea contelui Rodrigo Esteban Diaz de las Montanas
mereu \n minte.

Deja \i bântuia visele, iar prezen]a lui \ntunecat` \i umplea zilele.
Nu-[i mai controla propria via]`, deoarece \n clipa \n care era sigur`



c` a ajuns la o stare de normalitate, cum crezuse cu câtva timp \n
urm`, el era imediat \n preajm`, enervând-o, debusolând-o,
amenin]ând-o sau s`rutând-o. O f`cuse s` uite de David. Intrase ca o
furtun` \n via]a ei, iar acum \[i anun]a inten]ia s` r`mân` pentru
totdeauna.

Pentru totdeauna! O speria, dar i se p`rea [i incitant, iar tân`ra
femeie c`ut` o urm` din via]a ei trecut` de care s` se aga]e. Oare
pentru a g`si a[a ceva plecase din Anglia? F`r` s` se uite \n direc]ia lui,
putea vedea fiecare tr`s`tur` a fe]ei lui, \ntunecimea ochilor [i p`rul
des, perfec]iunea [i puterea corpului lui.

Se \ntoarse repede s`-l priveasc`, sperând s` afle c` se \n[elase, dar
inima i se strânse din nou la vederea lui.

El o urm`rea cu privirea, t̀ cut [i hot̀ rât, iar ea privi repede \n alt̀  parte. 
– Cred c` te-ai speriat singur` cu un gând, declar` el cu blânde]e.

De data asta, sunt sigur c` nu sunt eu cel care te-a speriat.
– Poate prezen]a dumneavoastr` m` sperie, senor, spuse ea cu

calm, \ntorcând calul cu spatele spre castelul care exercita o atrac]ie
magic` asupra ei, cople[it` de triste]e. 

– Poate ai dreptate, fu el de acord. Am mai spus [i cu alt` ocazie
c` suntem foarte diferi]i, umbr` [i soare, dar nu pot fi considerat
responsabil pentru modul cum ar`t. Dup` cum spunea Miguel
Hernandes, suntem la mila genelor noastre, [i [tiu c`-l crezi, senorita.
Ast`zi [tiu c` purtarea mea nu este \n nici un fel alarmant`.

– Cum pute]i [ti? \ntreb` Laura contrariat`, sup`rat` c` o putea
face s` se simt` astfel f`r` s` fac` mare lucru. 

– Cum ar putea fi altfel decât excelent? \ntreb` el cu ironie. Doar
te curtez, nu?

B`rbatul \l \ndemn` pe Diablo la trap vioi pe pantele arse de soare
ale dealului, iar Laura \l urm` ceva mai \ncet. Era perfec]iunea \n
mi[care: arogant, imposibil, ne\n]eleg`tor, dar \n inima ei [tia c` nu-l
va putea uita vreodat`. Era parte din magia p`mântului, o fiin]`
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ap`rut` din cele mai adânci abisuri ale viselor ei, [i tân`ra femeie \l
urm` cu inima strâns`, urmându-l ca [i cum [i-ar fi urmat destinul. Nu
va [ti niciodat` ce simte pentru el; cu siguran]`, nu va accepta
niciodat` acea cerere \n c`s`torie, f`cut` cu atâta r`ceal`. Ra]iunea o
avertiza s` nu mai ajung` niciodat` \n puterea lui. Era capabil de
tandre]e, dar nu-i putea citi visele, oricât de p`trunz`toare ar fi
privirile lui. Era destul de r`u c` era victima unei iubiri bru[te [i
ame]itoare pentru el; nu trebuie s` afle niciodat` care este adev`rul. 

Era o dup`-amiaz` care \i va r`mâne mereu \n inim`, era sigur` de
acest lucru. Contele era un \nso]itor t`cut [i atent, ar`tându-i
frumuse]ile domeniului, lini[tind caii ca s` poat` vedea c`prioarele
care alergau prin p`dure, conducând-o spre pantele peste care
domneau vulturii.

Pe lâng` potecile \nguste curgeau cascade, iar câmpurile din jur
erau pline de flori s`lbatice care nu cre[teau \n alt` parte.

Se \ntoarser` acas` \ncet, pe drumul pe care veniser`,
conducându-[i caii la pas. Nu discutaser` foarte mult, dar Laura se
sim]ea de parc` ar fi fost o parte din fiin]a b`rbatului \nalt [i \ntunecat,
care mergea lâng` ea. 

– O clip`, o opri el, cu ochii pe iapa ei, numit` Morena. Cred c`
are o problem`.

|ntr-adev`r, avea. |n timp ce iapa d`dea nelini[tit` din picioare,
Laura descoperi c` [chiop`ta destul de r`u, iar contele \i ridic`
piciorul, \ncruntându-se.

– O piatr`, intrat` prea adânc ca s-o pot scoate acum. O s` mearg`
foarte greu pân` la castel, suntem destul de departe.

– Oh, biata de ea! O s` merg \n continuare pe jos. Nu m` poate
duce cu o ran` la picior. 

– Nu poate, fu el de acord. Dar, dac` vrei s` te \ntorci pe jos,
senorita, nu doar iapa va avea probleme cu picioarele. Nu cred c`-]i
dai seama cât de departe am ajuns. 
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|n plus, dac` vrei s` mergi pe jos, trebuie s` fac la fel [i n-am nici
un chef. Urc` lâng` mine!

|nainte s` poat` protesta, o luase de talie [i o urcase lâng` el \n
[aua lui Diablo. 

Leg` apoi frâul iapei de [aua calului negru, l`sând-o s`-i urmeze la
oarecare distan]`. S`ri repede \n [a, tr`gând-o pe Laura \n bra]ele lui. 

– Am ajuns din nou \n aceast` pozi]ie, senorita, observ` el amuzat.
Diavolul din spatele t`u [i diavolul de sub tine– a[a te gânde[ti la noi,
nu-i a[a?

– |ncerc s` nu m` gândesc deloc, senor conte, r`spunse ea cu ceea
ce spera c` este o voce ferm`. 

– {i e[uezi lamentabil, senorita, murmur` el, orice urm` de
amuzament pierind din vocea lui. Oricum, po]i s` \ncetezi s` tremuri,
e[ti \n siguran]`.

|n ciuda hot`rârii de a r`mâne rigid`, \n ciuda sentimentului de
alarm` care o cople[ise, Laura descoperi c`, dup` câ]iva metri, era din
nou cucerit` de prezen]a lui. Se relax`, sprijinindu-se de pieptul lui
larg. N-ar fi trebuit s` fie surprins` \n clipa \n care sim]i bra]ele lui
cuprinzând-o cu putere [i buzele lui s`rutându-i obrazul.

– Nu! 
|ncerc` s` se \ndrepte, dar bra]ul din jurul taliei ei se transform`

\ntr-o menghin` de o]el, iar buzele fierbin]i continuar` explorarea
gâtului ei.

– De ce nu? murmur` el. S` nu ui]i c` \ncerc s` te curtez. Ce face
un b`rbat din Anglia \n timp ce curteaz` o fat`? Stau \mpreun` \n
sufragerie [i schimb` memorii scrise?

– N-ar trebui s` spune]i c` m` curta]i!
Laura \[i mi[c` repede capul, iar b`rbatul \i permise s` scape,

ridicându-[i capul [i râzând \n hohote.
– Dac` vrei s` nu spun nimic, o voi face, o ironiz` el. Prefer s`

ac]ionez, deoarece sunt un b`rbat de ac]iune. E natura mea, sunt
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genele mele. Oricum, senorita, te avertizez c`-]i vei aminti ac]iunile
mult timp dup` ce cuvintele vor fi uitate.

Redus` la t`cere de aceste cuvinte amenin]`toare, Laura r`mase
nemi[cat`, ca un [oarece \ntr-o curs` [i care \ncearc` s` scape
pref`cându-se c` nu e acolo. Recompensa ei fu un hohot de râs, iar
contele \[i ridic` mâinile spre codi]ele ei copil`re[ti, desf`cându-le
repede.

– Vreau s`-]i v`d p`rul fluturând \n soare, ordon` el cu fermitate.
Când o s` te c`s`tore[ti cu mine, purtând rochia alb` tradi]ional` a
mireselor din familia las Montanas, \ntreaga adunare din biseric` va fi
cople[it` de frumuse]ea ta [i de p`rul t`u argintiu.

– Nu voi fi de fa]`, senor conte, spuse ea, de[i \ntreg corpul \i
tremura.

– Nu fi atât de sigur`, o amenin]` el. Dac` n-ar exista problema
enervant` a unui mo[tenitor al titlului, n-a[ sta atât de lini[tit \n [aua
lui Diablo. Suntem departe de castel, \n adâncimile p`durii. O nunt`
\n catedral` presupune multe aranjamente [i câteva s`pt`mâni
nesfâr[ite de a[teptare. Ai putea mai u[or s`-mi fii amant` [i n-ar
trebui s` a[tept mai mult de câteva minute. Simt corpul t`u suplu
tremurând \n bra]ele mele [i chiar dac` [tiu c` \n mare parte este de
vin` teama, nu e doar atât. Poate \]i imaginezi c` sunt diavolul \n
persoan`, dar \n aceast` clip` sunt con[tient c` sunt doar un b`rbat,
frustrant de aproape de \mplinirea dorin]elor mele. Ar fi poate mai
bine dac` am r`mâne t`cu]i, bucurându-ne de peisaj. Oricum, ar fi cel
mai bine pentru tine.

Contele lini[ti cu câteva cuvinte \n spaniol` iapa care [chiop`ta \n
urma lor, \ndemnându-l pe Diablo s` mearg` la pas. Tân`ra femeie se
str`dui s`-i urmeze sfatul, \ncercând s` nu mai tremure. Când
p`trunser` pe sub arcada de piatr` de la intrarea \n castel, \ntregul ei
corp era \n]epenit din pricina \ncerc`rii constante de a nu se sprijini
de el. 
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S`-[i imagineze c` invitata lui, Carlota Martinez, era \n fa]a intr`rii
de la plecarea lor era ridicol, dar gândul \i trecu prin minte \n clipa \n
care o z`ri pe sc`ri. Cu alt` ocazie, expresiile care se succedar` rapid
pe figura acesteia ar fi amuzat-o pe Laura: gelozie, mânie [i satisfac]ie.
Motivul satisfac]iei fu evident \n clipa \n care vorbi:

– |n cele din urm`, nu e \n stare s` c`l`reasc`, Rodrigo?
Modul \n care femeia aceasta o ignora o f`cea s` se \ntrebe dac`

nu cumva reu[ise s` devin` invizibil` pentru unele persoane. 
– Ba c`l`re[te, r`spunse el scurt. Morena are o piatr` \n copit`.

Dar nu e prima oar` când Diablo ne duce pe amândoi [i nici nu cred
c` va fi ultima oar`. Temperamentul lui trebuie s` se schimbe... Dac`
nu, voi avea nevoie de alt cal.

Laura nu-[i putea da seama dac` replicile lui nu erau un mod
subtil de a-i spune Carlotei s`-[i vad` de treburile ei. Oricum, femeia
se \mbujor` [i, pentru prima oar`, o privi direct, cu ochi plini de ur`.

Oricum ar fi fost, contele nu p`rea un pretendent, chiar dac` o
ajut` s` coboare de pe cal. 

– Trebuie s` faci o baie fierbinte, o sf`tui el cu cinism. |n ultimul
timp, ai stat la fel de ]eap`n` ca boneta ta. Mi-a[ fi putut imagina c` ai
fost [i tu apretat`!

– {tiu cum m` simt, mul]umesc, r`spunse tân`ra femeie, jenat` de
apropierea Carlotei. 

– {i eu, replic` el cu r`ceal`. Treci de la dorin]` la team`. Câteva
nop]i \n bra]ele mele vor rezolva aceast` problem`. Cu cât mai repede
vom pune la punct viitorul, cu atât mai bine va fi pentru amândoi.

– Nu avem nici un viitor, senor conte! r`spunse ea, deranjat` s`
descopere cât de mult o \ntrista acest gând.

– Viitorul pe care \l vom afla depinde \n totalitate de tine, \i aminti
el. Dar hot`r`[te-te mai repede, nu te pot a[tepta o ve[nicie. |n aceast`
clip`, ai libertatea s` alegi; dac` \ntârzii prea mult, voi face alegerea
pentru tine [i nu-]i vei mai face probleme \n leg`tur` cu \ndatoririle
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tale de contes` de las Montanas; singura datorie va fi s`-mi faci pe
plac. 

O urm`rea cu r`ceal`, iar ea \i \ntoarse privirea, incapabil` s`-l
anun]e, cum ar fi dorit, c` este liber` s` aleag` ce e mai bine pentru
ea, liber` s` p`r`seasc` acest castel [i aceast` ]ar`. Era din nou
\ncol]it`, a[teptând.

– O s` m` ocup de cai. Du-te s` faci baie, mârâi el, cu o \ncruntare
brusc` de frustrare, aducând-o \ntr-o situa]ie imposibil`.

Orice ar fi r`spuns, ar fi fost o copil`rie.
– Vin cu tine la grajduri, Rodrigo, spuse Carlota cu fermitate,

ajungând la ei.
B`rbatul se \ntoarse spre ea cu un zâmbet fermec`tor, pe care 

nu-l adresase niciodat` Laurei.
– Te rog– nu prea am avut ocazia s` petrecem un timp \mpreun`.

Vino s` st`m de vorb`, \n timp ce v`d ce pot face pentru Morena.
Se \ndep`rtar` imediat, iar Laura \ntoarse capul la timp s`-l vad`

pe conte cuprinzând-o cu bra]ul. Discutau cu capetele apropiate, iar
spaniola rapid` \n care vorbeau o dep`[ea. Brusc, \[i aduse aminte
cum o s`rutase pe Carlota la sosire, iar un acces brusc de gelozie o
f`cu s` se \ncrunte. Î[i reveni repede. La urma urmei, se potriveau
foarte bine [i sem`nau foarte mult. Se \ndrept` spre camera ei
aproape alergând, sup`rat`, geloas` [i frustrat`. 

Cu o dorin]` copil`reasc` s` \nfrunte ordinele lui, f`cu un du[
rapid [i se \mbr`c` \ntr-o fust` alb` [i o bluz` de culoarea piersicii.
Starea de iritare trebuia \nfrânt`, cu atât mai repede cu cât la cin`
urma s-o vad` din nou pe Carlota. Cobor\ \n gr`din`, dornic` s` fac`
o plimbare. 

|n gr`din` era r`coare, iar susurul apelor o \nso]i tot drumul. Oricum,
era prea sup`rat` s` observe ceva din toat` frumuse]ea care o \nconjura.
Singurul gând din mintea ei era necesitatea de a p`r`si castelul [i pe conte
\nainte ca inima ei s-o fac` s` r`mân` aici pentru totdeauna. 
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Mai era de asemenea [i problema contesei. La urma urmei, era un
pacient care avea mare nevoie de \ngrijire. |n plus, se ata[ase foarte
mult de ea [i-i era practic imposibil s-o p`r`seasc` acum, mai ales c`
nu [tia cum va evolua starea ei de s`n`tate. 

Apari]ia lui Miguel Hernandes \n fa]a ei o f`cu s` se opreasc`
brusc. Era evident c` o c`uta [i, de[i avea nevoie de companie, puse
profesia pe primul loc.

– E ceva \n neregul` cu contesa? 
Ar fi trebuit s` se duc` s-o vad`, \n loc s` se gândeasc` la conte.
– Nu, nu, o lini[ti medicul. Am v`zut c` ai ie[it [i m` \ntrebam dac`

ai vreo problem`. Pari agitat`. Ai cumva nevoie de un medic?
– Poate de un psihiatru, ridic` ea din umeri. Am c`l`rit \mpreun`

cu contele.
– Poate c` ai nevoie de un sedativ?
Se uitar` unul la altul [i \ncepur` s` râd`. 
– Draga mea Laura– pot s`-]i spun a[a? \ntreb` Miguel, primind

imediat r`spunsul pozitiv. Consider` c` orice timp petrecut \mpreun`
cu contele este pentru binele unui pacient. E un sacrificiu pentru
profesia aleas`, nu?

Tân`ra femeie râse, o parte din tensiunea care o cuprinsese
evaporându-se. 

Desigur, el nu \ncepea s` se \ndr`gosteasc` profund de conte.
Vedea lucrurile foarte diferit, dar era o u[urare s` stea de vorb` cu el
[i s` aib` un aliat. 

Apari]ia brusc` a contelui la cap`tul aleii o f`cu s` se crispeze [i s`
se \ncrunte.

– Ah, murmur` Miguel ridicând privirea, apoi ridic` din umeri.
Presupun c` discu]ia noastr` a luat sfâr[it.

– Ai venit la cin`? \ntreb` Laura nelini[tit`, dar el cl`tin` din cap.
– Nu. Am un caz foarte dificil [i trebuie s` stau aproape de spital.

Am fost invitat, dar am refuzat. Cred de altfel c` am fost invitat s` v`d
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mar[ul for]elor contesei \mpotriva senoritei Martinez, nu c` prezen]a
mea ar fi prea pl`cut`.

Medicul se \ntoarse [i-l salut` pe conte, care p`rea pe punctul s`
izbucneasc` \ntr-o criz` de mânie.

– O s`-]i spun r`mas-bun, Laura, zâmbi el, neintimidat de prezen]a
contelui. Ne vedem curând.

Laura r`mase s` \nfrunte furia contelui, iar ochii ei urm`rir` cu
regret plecarea medicului. Ar fi vrut s` fi plecat [i ea.

– Discu]ia cu Miguel Hernandes s-a terminat atât de repede? mârâi
contele \n clipa \n care se \ntoarse spre el. |mi pare r`u c  ̀am \ntrerupt-o.

– Discutam despre pacienta noastr`! spuse tân`ra femeie, enervat`. 
Se \ndrept` spre fântân`, dar el o urm`.
– Scuza asta devine prea obi[nuit`, replic` el. E obi[nuit s` le

spun` colegilor pe numele mic?
– Cred c` da, ridic` ea din umeri. E un b`rbat atent [i blând.
– Tot ce eu nu sunt? \ntreb` contele cu sarcasm. Este atât de blând

\ncât po]i risca s`-l \ntâlne[ti ar`tând a[a? continu` el, studiind-o cu
ochi mânio[i.

– Cum anume?
– Este clar c` nu por]i mare lucru pe sub bluz` [i pe sub fust`.

Astfel nu po]i ap`rea decât pentru ochii mei, indiferent ce pozi]ie vei
ocupa \n via]a mea!

Tân`ra femeie [tia c` bluza de m`tase era destul de sub]ire, dar
lenjeria de corp era foarte decent`. O purtase \n Anglia f`r` nici o
problem`, dar acum se sim]ea jenat`.

– N-ave]i nici un drept s` face]i observa]ii despre hainele mele!
Se \ntoarse spre el ca s`-l \nfrunte, dar jena o f`cu s` adauge:
– Oricum, nu voi fi...
– Hainele tale \mi atrag aten]ia, o \ntrerupse contele iritat, [i sunt

sigur c` la fel a sim]it [i doctorul Hernandes!
– O s` plec mâine de la castel, \l amenin]` Laura. 
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Nu v`d de ce a[ \ndura un astfel de comportament!
– {tii foarte bine c` po]i spune orice vrei, observ` el cu voce

sc`zut`, deoarece \]i este clar c` nu te voi l`sa s` pleci.
Vocea lui o sperie. Cuvintele lui exprimau sentimentul posesiei,

iar ea se \ntoarse s` plece, speriat` c` va descoperi ce simte pentru el. 
|n agita]ia ei, nu [tia \ncotro s` alerge, unde s` se \ntoarc`, uitând

pentru moment c` erau aproape de fântân`. Piciorul ei se prinse \n
marginea sculptat` [i, dac` n-ar fi fost viteza lui de reac]ie, ar fi c`zut
cu capul \nainte \n ap`. Din fericire, nu se ud` decât pe piept, dar
r`ceala apei o f`cu s` tresar`. 

– Oh! 
Ar fi vrut s` dea vina pe el, dar [tia foarte bine c` era doar vina ei.

Abia acum \[i d`dea seama de ce se enerva atât de tare \n preajma lui.
Ar fi vrut s` fie aproape de ea, s`-i arate o tandre]e care nu-i era \n
caracter. De aceea, calmul, disciplina [i hot`rârea ei p`reau s-o
p`r`seasc`.

Orice ar fi vrut s` spun` \i muri pe buze, \n clipa \n care privirile
lui fl`mânde o studiar`. Mu[chii lui erau tensiona]i, ar`tând cât efort
f`cea pentru a se controla.

Contele nu spuse nici un cuvânt, dar ea privi \n jos, urm`rindu-i
direc]ia privirii [i descoperind rezultatul \ntâlnirii cu apa. Bluza de
m`tase i se lipise de piele, sco]ându-i formele \n relief, mai seduc`tor
decât ar fi putut-o face dac` ar fi dorit.

– Oh, nu!
Se \ntoarse cu spatele, dar mâinile lui o prinser` de umeri,

for]ând-o s` se \ntoarc` din nou spre el.
– Niciodat` \n via]a mea nu am dorit o femeie de la prima vedere,

murmur` el. Nu fi jenat`, am v`zut doar ce imagina]ia mi-a ar`tat deja
prima oar` când te-am luat \n bra]e. Nu te voi l`sa s` pleci de lâng`
mine. Vreau s` te v`d din nou. 
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Laura ar fi trebuit s` se zbat`, dar nu putea face nimic \n fa]a
pasiunii care se citea pe figura lui, mai ales c` palmele lui se mi[caser`
pe pielea ei, acoperind cu blânde]e por]iunea umed`. Atingerea era
u[oar`, dar senzual`, iar tân`ra femeie \nchise ochii, incapabil` s`
reziste. 

Geam`tul care-i sc`p` de pe buze \l f`cu s` ridice privirea spre fa]a
ei. Ar fi vrut s`-i cear` s`-i dea drumul, dar expresia lui \i t`ie
r`suflarea.

– Nu te superi când te ating, oft` el. |]i e un pic team`, dar nu te
\nfurii, iar eu vreau s` ating fiecare parte din tine. Am dorit asta din
clipa \n care te-am g`sit \n p`durea mea.

P`rea s-o domine cu \n`l]imea [i puterea lui, ]inând-o prizonier`
cu privirea fierbinte \n timp ce continua s-o mângâie. 

Brusc, o trase \n bra]e, ridicându-i b`rbia.
– E[ti neobi[nuit` cu asta, declar` el cu o siguran]` satisf`cut`.

Nimeni nu te-a atins \naintea mea. E[ti inocent` [i speriat`, cald` [i vie
\n bra]ele mele, tremurând [i cuprins` de sentimente pe care nu le
\n]elegi \n totalitate. 

Buzele lui se plimbau mângâietor pe pielea ei fierbinte, \n timp ce
continua s` [opteasc`:

– O s` te \nv`] s` \n]elegi, iar \n curând nu te vei mai teme.
Buzele care-i luar` \n st`pânire gura erau dornice [i insistente, iar

ea ced` aproape imediat. |[i pierduse identitatea, ra]iunea ei cedând
\n fa]a unui b`rbat pe care aproape nu-l cuno[tea, care o speria, dar
o [i atr`gea \n acela[i timp. 

F`r` s`-i pese de hainele ude, b`rbatul o strânse mai aproape,
cuprins de dorin]`, recunoscând cedarea ei cu satisfac]ie.

– Doamne, morm`i el, te vreau atât de mult! Cât de mult trebuie
s` a[tept pân` când te voi ]ine \n bra]e, pân` când voi gusta fiecare
parte din tine? 

– V` rog, senor! 
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Mâinile Laurei tremurau \n timp ce-i mângâiau fa]a, dar i se p`rea
ridicol s` se adreseze cu atâta formalism acestui b`rbat care-i luase \n
st`pânire \ntreaga fiin]`. Dar replica ei \l aduse la realitate, f`cându-l
s` zâmbeasc` [i s` se retrag` ca s-o poat` privi.

– O s`-mi spui \n continuare "senor" [i dup` ce vei fi a mea?
\ntreb` el \ncet.

– Nu voi fi...
Cl`tin` din cap, dar el \i prinse b`rbia, obligând-o s`-l priveasc`:
– Vei fi! mârâi el cu hot`râre. {tim amândoi acest lucru. Mi-e

foame de tine. Suntem la kilometri buni de orice persoan` care nu-mi
datoreaz` supunere. Dac` refuzi s` fii so]ia mea, te voi lua cu for]a!

– Contesa nu va permite...
– Contesa nu va [ti, o asigur` el \ncruntat. E[ti o asistent` medical`

prea bun` ca s`-i pui via]a \n pericol cerându-i ajutorul. 
– N-ai \ndr`zni!
Laura g`si puterea s` se zbat` [i, spre u[urarea ei, b`rbatul \i d`du

drumul. 
– Te vreau, ridic` el din umeri. E un sentiment care le dep`[e[te

pe toate celelalte, inclusiv pe acela pe care \l numi]i dragoste. Nu
a[tept de obicei dup` lucrurile pe care le vreau [i am un alt castel, nu
foarte departe de acesta. Dac` m` refuzi, te voi duce acolo. {i, dac`
m` \nfrun]i \n continuare, voi uita problema mo[tenitorului familiei
las Montanas. Când m` uit la tine, nu m` mai intereseaz` problema
ducerii mai departe a liniei de sânge. Sunt foarte tentat s` uit cererea
\n c`s`torie, s` te iau din castel \n aceast` sear` [i s` te ]in doar pentru
mine, \n castelul de peste mun]i.

R`maser` privindu-se o vreme, Laura fiind incapabil` s` se mi[te.
{tia c` ar trebui s` fug`, s` scape din aceast` gr`din` [i din acest castel,
dar ochii lui o ]ineau prizonier` [i nu-i d`deau voie s` fac` nici o
mi[care.

– De-ajuns!
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Cu o mi[care hot`rât`, contele \[i d`du jos puloverul [i-l trase
peste capul ei, sco]ându-i apoi p`rul de sub guler cu mi[c`ri blânde.

– |mi aduc aminte c` prima oar` când te-am v`zut am crezut c`
e[ti o copil`, nu o femeie. E[ti \n stare s` m` p`c`le[ti, Laura, nu-i a[a?
Folose[ti mânia ca s`-]i ascunzi dorin]a, iar eu te sperii mai mult cu
fiecare cuvânt [i gest pe care-l fac.

Se opri o clip`, hot`rât s-o \mbrace ca pe un copil, prinzându-i
apoi fa]a \n palme.

– C`s`tore[te-te cu mine. O s` alung diavolul departe de mine [i
vei \nv`]a \n curând s` nu te mai temi. O s` te protejez \ntotdeauna.
Nu e[ti indiferent` la mângâierile mele. Arzi de un foc interior, iar eu
m` simt de parc` te cunosc de foarte mult timp, de parc` te-am dorit
dintotdeauna, ca [i cum timpul s-ar fi scurs \napoi, ducându-m` 
\ntr-un loc \ndep`rtat, unde sunt lini[tit. 

Cuvintele lui o impresionar`. Era un fel de cerere de ajutor, iar
tân`ra femeie \[i aminti c`-l v`zuse la un moment dat ca pe un str`in,
nepotrivit cu timpurile prezente. Aceste gânduri \i aduser` lacrimi \n
ochi, iar el o privi cu o expresie ciudat`.

– M` \ntreb dac` plângi pentru tine sau pentru mine? \ntreb` el
\ncet. Dac` este vorba despre tine, \mi pare r`u, dar nu m` pot ab]ine,
trebuie s` te am. Dac` este pentru mine, nu-]i irosi compasiunea. Nu
am nevoie de mila ta, ci vreau s` fii lâng` mine, \ncepând de acum
pân` departe \n viitor.

Se aplec` spre ea [i o s`rut` din nou, strângând-o apoi \n bra]e ca
s-o \nc`lzeasc`. 

Tân`ra femeie era incapabil` s` fac` vreo mi[care [i r`mase \n
bra]ele lui ca o p`pu[` de cârp`, tremurând. El o privi cu o blânde]e
pe care n-o credea posibil`.

– Vino, murmur` contele. S` mergem \n`untru, \nainte s` r`ce[ti. 
Mâinile lui \i cuprinser` din nou fa]a.
– Laura, vei descoperi curând c` te pot face fericit`, promise el. 
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Ne amuz`m unul pe altul [i, de[i ne cert`m tot timpul, suntem
foarte compatibili. Ce altceva ne mai trebuie? Nu po]i pleca s` te
c`s`tore[ti cu un b`rbat care nu te-a ridicat niciodat` pe culmile
pasiunii, cum ]i s-a \ntâmplat \n bra]ele mele. Crezi c` vei putea s` m`
ui]i, sau c` \]i voi da drumul s` pleci? Dac` sim]i c` vrei s` evadezi,
adu-]i aminte c` te voi c`uta [i te voi aduce \napoi. Aceste nimicuri nu
fac decât s` pierdem timpul care ar putea fi petrecut mult mai pl`cut.

O conduse spre castel, mâna de pe bra]ul ei fiind o dovad  ̀c  ̀era foarte
sincer. N-avea nici cea mai mic  ̀inten]ie s-o lase s  ̀plece de la castel.

Când intrar` \n hol, o \ntâlnir` pe Maria, care \i privea uimit`.
– Senorita a c`zut \ntr-o fântân`, declar` el, spre sup`rarea Laurei. 
{tia foarte bine c` asta nu explica \n nici un fel prezen]a lui [i

poate c` era foarte bine c` o f`cuse de data asta. N-o \ntreb` pe
camerist` ce caut` \n holul cel mare, dar ea oferi repede explica]ia,
\nainte s` se enerveze:

– Sora Marsh a primit un telefon. 
Era de la doctorul Elliott, care a spus c` va da telefon din nou,

peste o jum`tate de or`.
– Bine, morm`i contele. Po]i s` aduci un ceai pentru senorita \n

birou, o s`-l bea dup` ce se schimb`. Poate vorbi la telefon de acolo. 
Laura n-avea alt` solu]ie decât s` accepte [i se \ndrept` spre

camera ei s` se schimbe, \nc` tremurând dup` atingerea lui. |i
r`m`sese \n minte expresia lui din clipa \n care auzise de telefonul
primit. Singura solu]ie era s` se \ntoarc` \n birou [i s`-l \nfrunte, dar
trase de timp cât putu de mult. Când ajunse \n birou, contele tocmai
r`spundea la telefon.

– E pentru tine. 
|i \ntinse receptorul [i se \ndep`rt`, ignorând ceaiul care se r`cise

deja. Laura ridic` receptorul la ureche, r`spunzând cu nervozitate la
auzul vocii pe care o cuno[tea atât de bine.

– Laura? Ai ajuns foarte repede la telefon. A[teptai, draga mea?
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{ocul determinat de cuvintele dr`g`stoase o f`cu s`-[i dea seama
cât de mult se schimbase \ntr-un timp atât de scurt. Era aproape ca [i
cum un str`in \i adresa cuvinte dulci, iar r`spunsurile la \ntreb`rile lui
fur` scurte [i for]ate. Sentimentele ei se schimbaser`, având acum
leg`tur` cu Castelul de foc [i cu b`rbatul f`r` mil` c`ruia \i d`ruise
inima ei.

|n timp ce David vorbea, tân`ra femeie se gândea la Rodrigo,
temându-se c` era foarte tentat` s` accepte propunerea lui, inima ei
nebun` f`când-o s` se \ntrebe dac` nu e mai bine s` fie so]ia lui chiar
dac` n-o iube[te, decât s` nu-l mai vad` niciodat`. Aici, dorin]a pentru
ea p`rea s`-l cople[easc` [i nu p`rea atât de ireal` [i de neacceptat
cum ar fi p`rut \n lumea modern` \n care tr`ise pân` acum.

– Laura, ai auzit m`car ce spuneam?
|[i reveni, dându-[i seama c` ratase mai mult de jum`tate din cele

spuse de David. Era \nc` \mbujorat` [i agitat` dup` \ntâlnirea cu
contele \n gr`din`, [i nimic altceva nu p`rea s` mai aib` realitate.

– Nu, n-am auzit. Se \ntrerupe, \ncheie ea.
– Am spus c` am câteva zile libere [i vreau s` vin s` te v`d.
– Nu!
Exclama]ia \i ie[ise de pe buze \nainte s-o poat` opri, dar teama era

real`. Ce ar face contele \n clipa \n care l-ar \nfrunta pe David era greu
de spus. Avea deja ideea fix` despre Miguel Hernandes, pe care \l
vedea ca pe un posibil rival.

– Laura, pentru numele lui Dumnezeu! Când se va termina prostia
asta? Uite, vin s` te v`d [i ne putem \ntâlni oriunde vrei, dac` nu se
poate s` vin la castel. 

E timpul s` ne c`s`torim, sau cel pu]in s` ne logodim oficial. Dup`
ce ne vom revedea, \]i vei veni \n fire.

Laura abia auzi restul conversa]iei. Cuvintele ei erau \n totalitate
\ncerc`ri de a-l convinge pe David s` r`mân` \n Anglia. Dar toate fur`
ignorate.
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Puse receptorul jos cu mâini tremur`toare, nesigur` dac` totul era
aranjat. Toate sim]urile p`reau s-o p`r`seasc`. Nu mai era sigur` nici
m`car c` este o asistent` medical` bun`. Nu se gândea decât la scena
dintre David [i conte. Se sprijini de birou, acoperindu-[i fa]a cu
mâinile.

– Te-a sup`rat!
Se \ntoarse, descoperindu-l pe conte \n cadrul u[ii, privind-o \nfuriat.
– Asculta]i conversa]iile telefonice ale altor persoane? \ntreb` ea

cu voce tremur`toare, jenat` [i nefericit`.
– Numai \n cazul \n care conversa]ia lor m` intereseaz`, o asigur`

el cu r`ceal`, apropiindu-se de ea. {i pot vedea c` te-a sup`rat.
– Spune c` vine s` m` vad`, declar` ea, [tiind c` e mai bine s`-i

spun` acum, decât s` stea cu teama reac]iei lui. Vrea s` ne logodim
imediat. Spune c` e timpul s` ne c`s`torim [i c`...

Vocea ei se stinse la vederea expresiei lui amuzate. Se a[teptase la
orice, dar nu la o asemenea reac]ie.

– Iar r`spunsul pe care l-ai repetat a fost nu, d`du el din cap,
p`rând foarte satisf`cut. Se pot afla destul de multe când ascul]i
conversa]iile telefonice ale altora...

V`zând expresia ei, contele o \ntreb` cu voce calm`:
– De ce te sup`r` atât de mult c` vrea s` vin` \n vizit`? Cele mai

multe femei ar fi \ncântate s` aib` doi pretenden]i. |n cazul t`u, trei.
– Dac` v` referi]i la doctorul Hernandes...
– Taci, Laura. Nu pot s` te tachinez din când \n când? {i nu fi

sup`rat`. Dac` vrea s` vin`, n-are decât. Nu pot spune c` va fi binevenit,
dar ai dreptul la vizitatori. Nu e[ti nici servitoare, nici prizonier`.

– Vrea fie s` ne vedem \n alt` parte, fie s` vin` aici, \l anun]` Laura.
– Dac` preferi, te voi conduce cu ma[ina la locul \ntâlnirii, sau

poate veni s` te vad` aici. 
Nu conteaz` prea mult, nu?
– De ce sunte]i atât de dr`gu] cu mine?
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|l privi mai degrab` cu uimire decât cu suspiciune, iar el râse \ncet,
dându-i la o parte p`rul de pe frunte.

– N-ar trebui s` fiu dr`gu] cu persoana pe care o curtez? glumi el.
Dac` a[ fi sim]it c` este o amenin]are, m-a[ fi purtat altfel, dar tocmai
te-am ]inut \n bra]e. {tiu ce sim]i [i ochii t`i \mi vorbesc chiar acum.
Numai mintea ta cea \nc`p`]ânat` are nevoie de alte asigur`ri. Ai v`zut
portretele str`mo[ilor mei? |n acele vremuri, ai fi fost dus` pe sus la
etaj [i cineva ar fi hot`rât pentru tine. Nu m` simt foarte diferit de
acele vremuri. Cred c` regulile acestor timpuri sunt enervante [i
ridicole. }i-am spus deja ce simt, iar \ntârzierea m` face ner`bd`tor. 

Se aplec` spre ea [i-i cuprinse fa]a \n palme.
– Dac` te-a[ duce acum \n camera mea, dac` m-a[ hot`r\ s` decid

pentru tine, ai fi lini[tit` mâine diminea]`, f`r` team`, cu toate
dorin]ele \mplinite. Sunt foarte aproape s-o fac, dar o s` a[tept \n
continuare hot`rârea ta. 

– N-am spus nimic despre cererea \n c`s`torie, \n afar` de faptul
c` nu vreau, \i aminti Laura, nelini[tit`. Nu v` cunosc prea bine, senor
[i [tiu c` nu m` place]i. 

– Rodrigo, o corect` el, studiindu-i figura [i descoperind nelini[tea
din ochii ei. Nu-mi place temperamentul t`u, abilitatea de a m`
\nfrunta, hot`rârea \nc`p`]ânat` de a face doar cum vrei, dar asta e tot.
Nu poate fi decât un singur st`pân la castel [i nu poate fi decât un
st`pân pentru tine. M` amuz` gândul c` te voi \mblânzi; singura
nepl`cere este c` nu pot \ncepe s-o fac din aceast` sear`. {i vei fi so]ia
mea, sau voi fi amantul t`u atâta vreme cât \mi va face pl`cere.
Alegerea pe care o ai de f`cut este simpl`. Trebuie s-o faci repede. 

Te-am avertizat c` sunt cam ner`bd`tor.
|ncepu s` râd` brusc [i o lu` de mân`, conducând-o spre un scaun. 
– Vino, am cerut s` se aduc` un alt ceai. Sunt sigur c` ai nevoie de

unul, dup` grijile provocate de acel telefon. De aceast` dat` vei lua loc
lâng` mine, \mi vei servi ceaiul [i vom discuta lini[ti]i. De aceast` dat`,
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nu vei avea ocazia s` te ascunzi \n camera ta, \n timp ce a[tept
nelini[tit s` te v`d, declar` el, privind-o cu aten]ie. Mi se pare destul
de u[or s` descop`r ce-]i trece prin cap, Laura. Sunt la fel de
\nc`p`]ânat, adu-]i aminte. S` nu ui]i asta când vei dori s` m` sfidezi.
|ntreab`-te ce ai face dac` n-ai avea nici un scrupul [i, s` fii sigur`, c`
o voi face. 
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Capitolul 6

Buna dispozi]ie a lui Rodrigo dur` câteva zile, zile \n care
sentimentele Laurei pendular` \ntre fericire [i nelini[te. Dup`
incidentul de la fântân`, nu mai \ncercase s-o ating`. Era fermec`tor
[i atent [i cu ea [i cu Carlota, dar Laura \ncepuse s`-l cunoasc` prea
bine ca s` nu [tie c` era doar o aparen]`. Insistase de mai multe ori
s`-i spun` pe nume, iar \n cele din urm` insisten]ele lui avuseser`
efectul dorit. Pân` [i vizitele lui Miguel Hernandes nu-l mai enervau,
iar \ntreg castelul se bucura de o stare de lini[te. 

Cu toate acestea, \ntr-o diminea]` o g`si pe contes` agitat`, \ntr-o
stare de s`n`tate proast` [i, deoarece rela]iile lor p`reau s` permit`,
hot`r\ s` \ncerce din nou s`-i vorbeasc` despre opera]ie.

St`tea \n hol, nehot`rât` dac` s`-l caute \n birou sau s` a[tepte un
moment mai favorabil, când d`du peste ea.

– Bine! Dac` tot bântui prin castel f`r` nici o treab`, po]i s` bei o
cafea cu mine.

Laura se \ntoarse, descoperind silueta lui \nalt` \n fa]a ei. Teama
pe care o sim]ise la vederea lui \n p`dure [i strângerea obi[nuit` de
inim` care \nso]ea de fiecare dat` apari]ia lui se combinaser` \ntr-un
atac subit de ame]eal`, [i tân`ra femeie se cl`tin` pe picioare, 
ridicându-[i mâna la piept. 



– Ce s-a \ntâmplat? E[ti bolnav`? 
Vocea lui Rodrigo era nelini[tit`, iar bra]ul lui o cuprinse.
– Nu, m` simt bine. M-ai luat prin surprindere, atâta tot.
– Vrei s` spui c` te-am speriat, o corect` el cu r`ceal`, tr`gându-[i

bra]ul. Nu m` menaja, te rog. Sunt con[tient c` uneori te sperii,
alteori chiar te \nsp`imânt. Cred c` nu m` pot a[tepta la altceva, din
moment ce suntem atât de diferi]i. |mi dau seama c` este o stare cu
care trebuie s` \nv`] s` tr`iesc. De obicei, ai timp s`-]i revii din [oc, un
truc pe care sunt sigur c` l-ai \nv`]at \n anii de meserie, dar acum am
ap`rut pe nea[teptate [i ai reac]ionat instinctiv, cu team`. Teama
trebuie s` fie \ntr-adev`r mare pentru cineva curajos ca tine, dac` te
face s` tremuri.

Era crispat [i furios, retras din nou \n carapacea lui aristocrat`, iar
Laura nu se putea gândi la o explica]ie satisf`c`toare. Simpla negare
nu l-ar fi satisf`cut.

|[i dorea din toat` inima s`-i poat` spune c` orice team` pe care o
sim]ea acum se datora dragostei [i siguran]ei c` nu va p`r`si niciodat`
castelul, c` nu va fi \n stare s` reziste hot`rârii lui.

– Ai curajul necesar s` intri \n biroul meu pentru cafea? \ntreb` el
cu sarcasm, iar Laura \[i mu[c` buzele, evitând s` dea o replic` la fel
de dur`. 

Avea o misiune, iar acum era timpul potrivit. Era prea pu]in
probabil s` revin` la starea de spirit pl`cut`. O convinsese prin
reac]iile ei c` nu-l putea privi decât ca pe un tiran.

– Desigur. Oricum, voiam s` st`m de vorb`.
El d`du din cap [i o conduse \n`untru, r`mânând t`cut pân` când

cafeaua fu adus` [i servit`, neridicând privirea decât dup` ce
camerista \nchisese u[a [i plecase.

– S` auzim despre ce vrei s` vorbim, senorita, o invit` el, 
privind-o cu r`ceal`, \ntorcându-se la formalismul primelor zile. 

Tân`ra femeie se \ntrist`.
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– Contesa nu se simte bine azi.
– {tiu, am v`zut-o. Se simte r`u destul de des. E o realitate trist`,

cu care trebuie s` tr`im. E adev`rat c`, dup` ce ai \nceput s` te ocupi
de ea, se simte mai bine, dar nu va fi complet ref`cut` niciodat`. E un
lucru pe care trebuie s`-l accep]i, din moment ce o vei vedea a[a tot
restul vie]ii. Dup` cum am spus, este o realitate cu care trebuie s`
tr`ie[ti.

– Este o realitate inutil`, declar` Laura cu pasiune. Sunt doctori \n
Anglia care fac opera]ia de care are nevoie \n fiecare zi. Sunt sigur` c`
sunt destui medici [i \n Spania care o pot face cu acela[i succes. 

– Nu!
Laura \l privi, f`r` s`-i vin` s` cread`. Era clar c` nu era preg`tit nici

s` se gândeasc` la aceast` problem`. 
– Nu po]i s` spui "nu" cu atâta u[urin]`! Este vorba despre via]a

ei.
– O via]` care pentru mine \nseamn` mai mult decât \]i po]i

imagina, o \ntrerupse Rodrigo cu hot`râre. Sunt con[tient c` \n
discu]iile pe care le ai cu Miguel Hernandes a]i vorbit despre opera]ia
aceasta ca despre o prioritate. Dar pentru mine nu este! Aici,
responsabilitatea pentru toate apas` pe umerii mei, inclusiv
responsabilitatea pentru via]a ei. Trebuie s` m` \ntreb ce-ar fi f`cut
tata, [i n-am nevoie de un glob de cristal. A iubit-o, ar fi f`cut orice
st`tea \n puterea lui ca s-o p`streze. N-ar fi acceptat nici un risc, mai
ales când sunt cincizeci la sut` [anse.

– Chiar dac` ar fi condamnat-o s` fie o invalid` tot restul vie]ii ei,
o minte activ` prizonier` \ntr-un corp care refuz` s` func]ioneze
corespunz`tor? Este dragoste? Oricum o s-o pierzi, indiferent de
decizia luat`. Nu e decât o problem` de timp. 

– Timpul pe care \l mai are va fi petrecut cu cei pe care-i iube[te
[i o iubesc! r`spunse el cu r`ceal`. 

– Ca o pas`re prins` \ntr-o colivie? 
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Nu m` mir` c` v` imagina]i dragostea ca un vis imposibil, senor
conte, replic` tân`ra femeie acuzator. Nu [ti]i ce \nseamn`. Pentru
dumneavoastr`, \nseamn` s` p`strezi cu orice pre] lucrurile care \]i
convin, inclusiv oamenii!

– Cred c` te referi [i la tine de data asta, observ` el, vizibil nervos
[i enervându-se din ce \n ce mai tare. N-am spus c` te iubesc, sor`
Marsh. Te doresc, dar \n aceast` clip` a[ fi \n stare s` te omor. |ntorci
pietre care ar trebui l`sate ne\ntoarse, \mi aduci \n minte ceea ce este
o ran` permanent` [i \nvâr]i cu]itul \n ran` cu limba ta cea ascu]it`.
E[ti crispat` [i rece.

– Pledez pentru pacienta mea!
Cuvintele lui o dureau mai mult decât crezuse posibil.
– Nu pot sta aici s` v`d \n lini[te cum starea ei se deterioreaz`

v`zând cu ochii. Nu voi fi aici când va muri, [tiind c` este o irosire
crud` [i inutil` a unei vie]i minunate!

– A[adar, m` amenin]i? concluzion` el. Dac` nu sunt de acord cu
opera]ia, vei pleca din Spania [i te vei \ntoarce \n spitalul t`u
englezesc?

– N-am venit aici s` v` amenin], se enerv` Laura. N-am spus
niciodat` c` m` voi gândi la propunerea f`cut`. Toate deciziile \n
aceast` privin]` au venit de la dumneavoastr`. Ei bine, poate c` ave]i
acest drept sau v` imagina]i c` ave]i acest drept de via]` sau de moarte
aici, dar nu ave]i nici un drept \n ce m` prive[te. Dac` nu pot s`-mi
fac slujba, atunci timpul pe care-l petrec aici nu este decât o irosire a
\nclina]iilor [i capacit`]ilor mele. A[ demisiona din orice spital \n care
pacien]ii sunt pur [i simplu l`sa]i s` moar`...

– Tu...
Nu mai afl` ce voia s` spun` Rodrigo sau ce inten]iona s` fac`,

deoarece, \n clipa \n care b`rbatul s`ri \n picioare cu ochi str`lucitori,
r`sun` o b`taie \n u[` [i Maria ap`ru dup` aceea. 

– Un vizitator, senor conte, spuse ea, oarecum tem`toare.
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– |n acest caz, condu-l \n`untru, se r`sti el. Ar trebui s` fii
camerista sorei Marsh, [i nu s` te ocupi de alte probleme. De ce ai
r`spuns la u[`?

– Vizitatorul este pentru sora Marsh, murmur` camerista
aruncând o privire nelini[tit` spre Laura. E un domn englez.

Rodrigo se \ntoarse spre ea cu o privire \nghe]at`, iar tân`ra femeie
se sim]i cuprins` de o team` asem`n`toare cu cea a Mariei. Spusese
c` avea toate drepturile s` primeasc` vizitatori, dar figura lui exprima
clar c` nu voia s` \ntâlneasc` acest vizitator din Anglia. Cu inima
strâns`, Laura \[i d`du seama despre cine este vorba. David \i spusese
c` inten]ioneaz` s` vin`, iar \nc`p`]ânarea de care d`dea dovad` \l
f`cuse probabil s`-[i rezerve bilet pentru primul zbor spre Spania. 

Când contele ie[i din camer` cu pa[i mari, Laura sim]i c` inima i
se \mpietre[te. David nu putea s` aleag` un moment mai nepotrivit;
contele era \n cea mai proast` stare de spirit \n care \l v`zuse vreodat`.
Dup` ce arunc` o privire nelini[tit` \n direc]ia ei, Maria ie[i, iar Laura
ar fi dorit din toat` inima s` poat` pleca [i ea.

Dar vederea siluetei \nalte, a binecunoscutului p`r blond [i a
figurii zâmbitoare a lui David \i d`du un sentiment de u[urare. Pe
figura ei se citea pl`cerea de a-l vedea, [i când se \ndrept` cu pa[i mari
spre ea [i o prinse \n bra]e, nu rezist`.

– Ce se \ntâmpl` cu tine? \ntreb` el, privind-o cu aten]ie. Am avut
impresia c` ai auzit cam un sfert din tot ce-am spus. Ar fi trebuit s`-mi
dai un telefon [i s` stabilim o \ntâlnire. 

– Am uitat.
Laura \l privi cu ochi rug`tori, iar el zâmbi larg [i cl`tin` din cap.
– Ce s-a \ntâmplat cu foarte-eficienta sor` Marsh? {i ai uitat de

mine? Mul]umesc!
– |mi pare r`u, David. Ai f`cut un drum atât de lung...
– {tiu! râse el, relaxându-se brusc. Dar c`l`toria a fost pl`cut`.

Unde putem sta de vorb`?
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– Pute]i vorbi [i aici, doctore Elliott.
Rodrigo st`tea \n pragul u[ii, fixând cu privirea bra]ul cu care

David o cuprinsese pe Laura. 
– Pute]i discuta \n biroul meu, \n cazul \n care nu prefera]i s`

merge]i \n alt` parte? ad`ug` contele, privind-o pe Laura cu o expresie
imposibil de descifrat.

– E un ora[ nu prea departe, interveni David \nainte ca tân`ra
femeie s` poat` r`spunde. Am venit pe drumul de coast`. O s` te duc
acolo la masa de prânz, draga mea, \n cazul \n care e[ti liber`.

– E liber` s` fac` orice dore[te, spuse contele cu r`ceal`, 
privindu-i cu ochi \ngusta]i la auzul cuvintelor spuse cu familiaritate.
Cum se va \ntoarce?

– O s-o aduc \napoi, desigur, r`spunse David, p`rând surprins. Am
o camer` la hotel. O s` lu`m masa \n restaurant [i apoi o s` urc`m \n
camera mea s` st`m de vorb`. 

Laura \[i imagin` c` aceste sugestii de intimitate o s` provoace o
izbucnire din partea contelui. David nu avea nici o idee despre rela]ia
care exista \ntre ea [i Rodrigo, iar ast`zi era ziua potrivit` pentru a-i
spune. {tia, de asemenea, c` azi va trebui s`-i dea r`spunsul lui
Rodrigo. Hot`râse care va fi acesta. Nu mai putea s` mai r`mân`
acum, s` vad` cum contesa se simte din ce \n ce mai r`u, \ndr`gostit`
de Rodrigo [i amintindu-[i \n fiecare clip` c` el n-o iubea. Era timpul
s` plece.

Se duse s` se schimbe [i se \ntorcea din camera ei, proasp`t` \n
rochia de bumbac de culoare albastr`, care se potrivea de minune cu
ochii ei, când aproape se izbi de conte. Polite]ea lui spaniol` nu se
\ntinsese atât de departe \ncât s`-i permit` s` poarte o conversa]ie
politicoas` cu David.

– O s` te mai \ntorci?
Laura \l privi uimit`. Pentru o secund`, avusese impresia c` vocea

lui era rug`toare, dar ochii care o fixar` erau reci care apele de munte.
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– Desigur, afirm` ea cu o voce la fel de rece ca privirea lui. Hainele
[i lucrurile mele sunt \nc` aici [i nu mi-am \ndeplinit contractul.

– O s`-i spui c` vei fi so]ia mea? \ntreb` el.
– Nu-i voi spune a[a ceva! Nu v-am l`sat niciodat` s` crede]i c`

inten]ionez s` fiu so]ia dumneavoastr`!
– |nc` n-ai spus ce trebuie s` spui, recunoscu Rodrigo, dar ai cedat

\n toate celelalte privin]e. 
– Senor, nimeni nu ne poate p`c`li mai mult decât ne putem

p`c`li singuri, declar` Laura. N-am nici o inten]ie s` fiu so]ia
dumneavoastr`, iar dac` vre]i s` m` for]a]i, voi p`r`si Spania
\mpreun` cu David.

– Nu m` crezi? \ntreb` el cu voce joas`, f`când un pas spre ea.
– Nu! Dup` discu]ia de azi [i declara]iile pe care le-a]i f`cut, nu v`d

nici un motiv s` continu`m aceast` [arad`.
Trecu pe lâng` el, ]inându-[i spatele drept, chiar dac` picioarele \i

tremurau, iar inima \i b`tea ca o tob`, dar el o l`s` s` treac`. Abia când
era cu David \n ma[in`, \[i d`du seama c` nu se comportase deloc
cum se a[tepta de la el.

Nu urc` \n camera lui David. Dup` masa de prânz, \n care nu reu[i
s` m`nânce sau s` fac` o conversa]ie obi[nuit`, [tiind foarte bine c`
trebuie s`-l anun]e c` nu vrea s` mai continue logodna, se a[ezar` \n
holul t`cut [i gol al hotelului. Aici nu putea face nici o scen`; era prea
civilizat pentru a[a ceva. Rodrigo ar face o scen` oriunde, iar \n cazul
\n care i-ar spune lui ce voia s`-i spun` lui David, nici un hol plin de
oameni nu l-ar convinge s` nu fac` orice i-ar trece prin minte.

– Nu suntem aici decât de dou` minute, protest` b`rbatul la auzul
cuvintelor ei. Nu po]i lua o decizie care va afecta via]a amândurora cu
atâta rapiditate.

– David, nu te iubesc. Nu va merge, [i sunt sigur` c` nici tu nu m`
iube[ti. E doar o rela]ie confortabil`.

– {tiu foarte bine ce simt, mul]umesc, replic` el cu r`ceal`. 
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Nu \ncerca s` iei decizii pentru mine. M-am hot`rât deja ce vreau,
[i nu-mi vei schimba punctul de vedere cu câteva cuvinte. Ne potrivim
unul cu altul.

– Asta nu este dragoste, cl`tin` din cap tân`ra femeie, [tiind foarte
bine ce sim]ea pentru Rodrigo. Dragostea e ca un foc. Noi nu suntem
\ndr`gosti]i.

– Pari foarte sigur`. Sim]i a[a ceva pentru acel personaj rece [i
intimidant cu care erai când am ajuns la castel? \ntreb` David, cu o
intui]ie brusc`.

– Da, recunoscu ea, nedorind s` mint`. Sim]ind a[a ceva pentru
el, nu m` pot c`s`tori cu nimeni.

– O s` te c`s`tore[ti cu el?
– Nu. M-a cerut \n c`s`torie, dar nu. 
B`rbatul o privi ca [i cum ar fi considerat c` a fost cuprins` de o

criz` brusc` [i inexplicabil` de nebunie. 
– Nu m` iube[te, explic` ea repede, cu triste]e. 
– |n acest caz, care este diferen]a? ridic` el din umeri. E[ti convins`

c` nu te iubesc. {tii c` el nu te iube[te. A[adar, dac` nimeni nu te
iube[te, te po]i c`s`tori cu mine, draga mea. 

El zâmbea larg [i tân`ra femeie \i r`spunse la zâmbet, dându-[i
seama c` erau \ntr-adev`r buni prieteni.

– David, te iubesc, dar ca pe un prieten, ca pe un frate. Pe Rodrigo
\l iubesc pasionat, ca un foc sc`pat de sub control. Nu vreau s`
p`c`lesc pe nimeni. O s`-mi dau demisia [i o s` m` \ntorc \n Anglia.
Timpul [i distan]a m` voi ajuta. Am v`zut oameni revenindu-[i dup`
probleme mai dificile decât dragostea.

Laura se ridic` \n picioare, luându-[i po[eta.
– Ar fi mai bine s` m` \ntorc. Poate contesa are nevoie de mine.
– Te-ai ata[at de ea, nu? observ` b`rbatul. Laura, o s` ]inem

leg`tura?
– Mai târziu, promise ea. 
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Dup` ce \mi vor reveni, o s`-]i dau de veste.
– |l ur`sc pe nemernic, \]i dai seama? mârâi el.
– David, \mi pare r`u c` te-am r`nit, dar \]i dai seama c`...
– |mi dau seama c` o c`l`torie \n Spania ne-a distrus ambele vie]i,

cl`tin` el din cap. Dar nu te consider vinovat`. Ai luat o decizie [i ai
fost sincer`. Dac` ai nevoie de mine pentru ceva sau ]i-ai schimbat
punctul de vedere, [tii unde m` g`se[ti.

Ie[ir` \mpreun` din holul \ntunecat al hotelului \n lumina
str`lucitoare a soarelui, iar Laura r`mase uimit` s` descopere ma[ina
lui Rodrigo parcat` \n fa]`, iar pe el sprijinindu-se de ea [i a[teptând.

– Doctore Elliott, o s` te scutesc de drumul lung [i obositor spre
castel, spuse el. Deoarece sunt aici, o s-o conduc pe Laura acas`.

Era din nou "Laura", un pion \ntr-un joc de [ah, dar mâna ei pe
bra]ul lui David \i opri reac]ia nervoas`.

– M` duc cu el, spuse ea \ncet. Oricum trebuie s` m` \ntorc, de ce
nu m-a[ duce cu el?

– Dar este \n regul`?
– Este \n regul`. 
|l privi cu afec]iune, iar b`rbatul o prinse \n bra]e, strângând-o cu putere.
– Dac` ai nevoie de mine, o s` te ajut oricând, draga mea,

murmur` el.
– {tiu. La revedere, David.
Nu-[i putea ascunde lacrimile \n timp ce se \ndrept` spre ma[in`

[i se strecur` \n`untru pe portiera pe care Rodrigo o ]inea deschis` ca
o porti]` a unei colivii, care urma s` se \nchid` dup` ce pas`rea se
\ntorcea \n captivitate.

– I-ai spus? \ntreb` el mai târziu, când ma[ina intrase deja pe
drumul spre castel.

– I-am spus.
R`mase cu capul \ntors, nedorind s`-i vad` lacrimile care-i curgeau

pe obraji. 
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– E[ti sup`rat`, murmur` el, cu privirile fixate asupra drumului.
– Desigur! Tocmai am \ncheiat o prietenie lung` [i pre]ioas`.
– I-ai spus c` o s` ne c`s`torim? \ntreb` b`rbatul, cu o siguran]`

care o irit`.
Se \ntoarse spre el cu ochi str`lucitori, chiar dac` obrajii ei erau

\nc` uzi de lacrimi.
– Nu, nu i-am spus! N-am nici o inten]ie s` fiu so]ia dumneavoastr`!
– Nu te iube[te, observ` el, \ntorcând privirile de la fa]a ei cu urme

de lacrimi [i \ncle[tându-[i degetele pe volan.
– Din moment ce sunte]i ultima persoan` competent` s` judece

dragostea, n-am nevoie de nici un sfat de la dumneavoastr`! se r`sti
Laura, \ntorcându-se din nou spre fereastr` [i refuzând s` mai
r`spund` data urm`toare când i se adres`.

Drumul spre castel se desf`[ur` \n t`cere, \n timp ce se gândea la
durerea [i mânia ei. Mila pentru David, pentru propria persoan` [i
triste]ea care o cuprindea când se gândea la contes` o f`cu s` se simt`
c` arde de mânie.

Ie[i din ma[in` cu vitez` [i se \ndrept` direct spre camera ei. Dup`
cinci minute se \ntoarse la parter [i intr` cu hot`râre \n biroul
contelui, trântind pe mas` o foaie de hârtie. 

– Ce este asta? ridic` el privirea surprins, fixându-i fa]a mânioas`.
– Demisia! Voi \ncheia luna [i apoi voi pleca!
– Nu te voi l`sa niciodat` s` m` p`r`se[ti! exclam` el, \nconjurând

biroul masiv [i prinzând-o \n bra]e. Dac` ai fi plecat ast`zi cu el, v-a[ fi
urm`rit [i te-a[ fi adus \napoi. Chiar crezi c` eram \n fa]a hotelului din
\ntâmplare? N-am fost mai departe de câ]iva kilometri \n spatele
vostru. Oricum, nu mai ai libertatea de a alege. Deoarece m` amenin]i
c` po]i pleca oricând \ntr-o criz` de furie, o s` te c`s`tore[ti cu mine
[i voi avea dreptul legal de a te recaptura!

– S` m` recaptura]i? se enerv` ea. Brut` nesim]itoare [i arogant`!
Nu sunt un trofeu!
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– Acum \mi apar]ii, [i nici un b`rbat nu te va mai atinge. Nu crezi
c` eram pe punctul s` comit o crim` azi, când l-am v`zut pe prietenul
t`u luându-te \n bra]e? Te-am mai avertizat c` nu e bine s` spui c` sunt
nesim]itor.

O strânse mai tare, s`rutând-o violent, mai mult ca pedeaps`.
|ncercarea ei de a sc`pa era inutil`. Bra]ele de o]el o strângeau cu
atâta putere, \ncât credea c` va \nceta s` respire.

– Acum vei rupe demisia, mârâi el, privind fa]a ei \nsp`imântat`,
f`r` s` regrete c` o r`nise. Pozi]ia pe care o ocupi \n castel nu-]i
permite demisia. E[ti a mea, iar contesa de las Montanas nu
demisioneaz`!

Orice ar fi avut de spus era inutil, deoarece r`sunar` lovituri
puternice \n u[` [i Maria, cu voce ascu]it` [i aproape \n pragul isteriei,
strig`:

– Senor! Senor!
Rodrigo \ntoarse capul spre u[`, furios [i nemul]umit.
– Pleac`! 
Furia din vocea lui era u[or de observat, dar Maria nu plec`.

Dimpotriv`, loviturile r`sunar` mai tare.
– Contesa! Senor, contesa moare!
La auzul cuvintelor, Laura se repezi spre ie[ire, \n acela[i timp cu

contele. 
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Capitolul 7

Când ajunser` \n camera contesei, era o agita]ie [i o g`l`gie care
nu p`ruse posibil` \n castelul acesta disciplinat. Contesa era \ntins` pe
aceea[i canapea pe care st`tuse de vorb` cu Laura ceva mai devreme,
iar \n jurul ei erau adunate mai multe persoane decât tân`ra femeie
credea c` sunt \n castel. Când Rodrigo se repezi spre mama lui, palid
dar hot`rât, Laura f`cu primul lucru necesar.

– Afar`!
Vorbise \n englez`, dar figura ei hot`rât` [i autoritatea de care

d`dea dovad`, ca [i faptul c` era singura persoan` care o putea ajuta
cu adev`rat pe contes`, avur` efectul scontat.

Contesa se zb`tea \n durerile agonizante ale unui atac de cord, iar
Laura recunoscu imediat simptomele, deoarece v`zuse destul de
multe cazuri. Cu toate acestea, nu fusese nevoit` niciodat` s` acorde
singur` primul ajutor. Rodrigo era prea cople[it s` reac]ioneze \n
vreun fel, iar singura persoan` care o putea salva era ea.

– D` telefon medicului!
|l \mpinse pe Rodrigo la o parte [i smulse partea din fa]` a rochiei

contesei.
– Ce faci? Las-o s` moar` \n pace!
– Dac` va muri, nu va fi din cauz` c` o las! Taci, pentru numele lui

Dumnezeu, [i d`-i telefon lui Miguel!



– E pe drum, senorita!
Vocea Mariei r`sun` din apropiere, iar Rodrigo se \ntoarse spre ea:
– Pleac`!
– Nu, stai! o opri Laura, f`r` s`-i pese de ordinul lui. Poate voi avea

nevoie de tine, Maria. Stai aici.
|ncepuse masajul cardiac, dar [tia c` va obosi destul de repede.

Fusese de fa]` la aceast` procedur`, dar teoria [i practica erau lucruri
foarte diferite, iar medici cu mult mai mult` for]` decât ea obosiser`
repede. 

Transpira]ia \ncepuse s` curg` pe fa]a ei palid`, iar Rodrigo
interveni.

– Las`-m` pe mine. Spune-mi doar ce trebuie s` fac.
– Nu. Te rog s` nu spui nimic. Roag`-te doar ca Miguel s` ajung`

cât mai repede.
Dat la o parte, o privi de parc` ar fi v`zut-o pentru prima oar` \n

via]`, ochii lui trecând de la mama lui la fa]a ei \ncordat`.
– S-a \nvine]it, murmur` el, speriat poate pentru prima oar` \n

via]`. 
– {tiu acest lucru. Dac` nu-i pot for]a inima s` reia b`taia

normal`...
Respira]ia ei era neregulat`, iar \n timp ce lucra cu ultimele for]e,

se ruga \ncet.
Aproape le[in` de u[urare \n clipa \n care doctorul Hernandes

intr` \n camer`, cuprinzând dintr-o privire \ntreaga scen`. F`cându-i
semn s` se dea la o parte, prelu` sarcina ei. Câteva secunde mai târziu,
ochii li se \ntâlnir` cu u[urare, \n timp ce contesa respir` adânc [i
deschise ochii, fixând-o pe Laura.

– Laura, stai jos, spuse Miguel \ncet, urm`rind cu privirea
mi[c`rile u[oare ale contesei [i ascultându-i apoi b`t`ile inimii. 

Tân`ra femeie se \ndrept` spre fereastr`, privind spre gr`din`.
Chiar dac` Rodrigo se apropie de ea, nu se \ntoarse spre el. Se sim]ea
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de parc` tr`ise un co[mar devenit realitate. Pân` \n urm` cu câteva
minute, nu fusese con[tient` cât de mult ajunsese s` \nsemne contesa
pentru ea. Nu-[i amintea figura mamei ei, dar contesa umpluse foarte
repede locul r`mas gol atâta vreme \n inima ei. Fusese cople[it` de un
fapt care este simpl` rutin` pentru o asistent` medical`, [i asta pentru
c` pacienta \nsemna prea mult pentru ea.

Dac` mama lui ar fi murit \n acea clip`, l-ar fi p`r`sit imediat pe
Rodrigo. Nu-i p`sa decât de mama lui; orice altceva nu avea prea mult
sens. Contesa p`rea singura persoan` care-l p`stra \n prezent.

– Foarte bine, Laura. Ai mai f`cut vreodat` a[a ceva?
Miguel Hernandes se apropiase de ei, iar Rodrigo f`cu o mi[care

spre mama lui, oprit` imediat de medic. Contesa adormise, iar Maria
r`m`sese lâng` ea, ]inând-o de mân`.

– Nu. Am v`zut cum se desf`[oar` aceast` procedur`, dar...
Laura era prea obosit` s` spun` mai multe, prea u[urat` c`

medicul se ocupa acum de toate [i c` responsabilitatea vie]ii contesei
era acum a lui.

– Ai fost rapid` [i curajoas`. Ai f`cut singurul lucru care o putea
salva. Mul]umesc Domnului c` erai aici!

Medicul se \ntoarse spre conte cu o flac`r` de mânie neobi[nuit`
pentru el \n ochi.

– V` da]i seama c` nu mai poate face fa]` unui atac asem`n`tor?
Acum o s`-i dau cele mai puternice medicamente pe care poate s` le
ia [i s` sper`m c` o vor ]ine \n via]` pân` când vom programa
opera]ia. 

– Nu!
Rodrigo p`rea pe punctul s` izbucneasc`, iar Laura [tia c` medicul

nu va mai da \napoi de aceast` dat`. Interveni, prea implicat` acum s`
poat` fi doar un privitor.

– Senor conte, vreau s` v` vorbesc. |ntre patru ochi, dac` este
posibil.
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Nu [tiu care era mai surprins, Rodrigo sau Miguel. Era cuprins` de
febrilitate, [tiind ce inten]iona s` fac`, dar se gândise la acest lucru
\nc` din clipa \n care o z`rise pe contes` zb`tându-se \ntre via]` [i
moarte, de când \[i d`duse seama de cât de mult s-a ata[at de aceast`
femeie. Totul depindea acum de cât de mult o dorea Rodrigo, de cât
de mult` nevoie avea de un mo[tenitor. 

Privirile lui \ntunecate trecur` de la mama lui la figura hot`rât` a
Laurei, dar \n cele din urm` d`du din cap aprobator, conducând-o
spre biroul lui.

|i deschise u[a, f`cându-i loc s` intre \naintea lui, iar tân`ra femeie
se \ntoarse repede spre el. 

– Suntem \ntre patru ochi, mârâi el. Acum, ce este atât de urgent
\ncât s` trebuie s` plec de lâng` mama?

– Vreau s` facem un târg. 
El o privi \n t`cere, cu o nemi[care care o speria mai mult decât

cuvintele mânioase. Numai dragostea profund` pe care i-o purta o
\mpiedic` s` fug` din camer`.

Acum era spaniol sut` la sut`, imaginea \ncarnat` a potretelor de
pe holurile castelului. |i era aproape imposibil s`-l vad` \n costume
impecabile, cu o serviet` \n mân`, ocupându-se de afacerile familiei.
N-avea nevoie decât de o sabie de Toledo, ca s`-i arate adev`rata
natur`. 

– Te afli \n pozi]ia de a face un târg, senorita?
– Dac` lucrurile pe care mi le-a]i spus sunt adev`rate, da. 
El nu spuse nimic, iar ea continu`, \nainte s`-[i piard` curajul:
– V` imagina]i c` m` pute]i obliga s` m` c`s`toresc, sau chiar mai

r`u. Cred c` [tim amândoi c` este imposibil. V-a]i bazat pe teama mea
[i pe...

– Pe atrac]ia fizic` dintre noi? complet` el propozi]ia.
– Nu prea m-am \mpotrivit pân` ast`zi, admise ea, 

\mbujorându-se, dar acum o voi face. Nu-mi mai este team`.
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– Nu?
Ochii lui \ntuneca]i o ]ineau prizonier`.
– |n ciuda temperamentului t`u curajos, nu-mi aduc aminte vreo

ocazie \n care s` nu-]i fi fost team` de mine, \ntr-un fel sau altul. Mi se
pare greu de crezut c` lucrurile s-au schimbat.

– M` pot \ntoarce \n Anglia oricând doresc, cred c` [tim asta foarte
bine amândoi. 

– {i vrei s` alegi acest moment, când \n castel este haos? 
De[i st`tea la oarecare distan]` de ea, o domina, cu o privire pe

care nu avea nici timpul, nici curajul s` \ncerce s-o \n]eleag`. Trebuia
s` spun` cât mai repede ce are de spus, \nainte s-o p`r`seasc` toate
for]ele.

– Voiam s` v` spun c` m` voi c`s`tori cu dumneavoastr`, dac` mai
dori]i acest lucru.

– Doresc.
St`tea atât de nemi[cat, \ncât Laura se \ntreba dac` mai respir`.

Din nou, p`rea sculptat \n piatr`. 
– Dar exist` o condi]ie. M` voi c`s`tori cu dumneavoastr`, dac`

ve]i fi de acord cu opera]ia de care are nevoie contesa.
Timp de câteva secunde, el o privi \n t`cere, apoi se \ntoarse spre

fereastr`, cu mâinile \n buzunare.
– E[ti preg`tit` s` faci acest sacrificiu? E[ti atât de convins` de

necesitatea opera]iei?
– Sunt, desigur! A]i v`zut-o, a fost \n pericol de moarte!
Laura era cuprins` de un vârtej de emo]ii contradictorii. Nu era un

sacrificiu s` fie so]ia lui, s` aib` dreptul s` fie lâng` ea \ntreaga via]`,
fie c` o iube[te sau nu.

– {i dac` opera]ia va fi un e[ec? Cum vei face fa]` consecin]elor? 
Se \ntoarse s-o priveasc`, ochii lui negri p`rând pumnale.
– F`r` opera]ie va muri, sunt sigur`. Dac` va fi un e[ec, cel pu]in

n-am stat cu mâinile \n sân, a[teptând s` se \ntâmple. 
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O s` tr`iesc [i cu con[tiin]a alegerii.
– Dar crezi c` eu o voi face? murmur` el cu voce amenin]`toare,

dar tân`ra femeie \l \nfrunt`. 
– Acesta este un pod peste care vom trece la momentul respectiv,

senor, r`spunse ea cu o r`ceal` care se potrivea cu a lui, iar b`rbatul
d`du din cap cu admira]ie.

– Foarte bine, sunt de acord. Am nevoie de un mo[tenitor, mama
te place [i, dup` ce s-a \ntâmplat azi, chiar cred c` are nevoie de tine.
|n plus, te vreau. Sunt de acord.

– O s`-i spune]i chiar acum doctorului Hernandes! ceru Laura,
\ntrebându-se de unde \i venise curajul s` cear` a[a ceva. 

B`rbatul se \ntoarse s-o priveasc` \ntreb`tor, cu sprâncenele
ridicate. 

– Acum da]i ordine, senorita? \ntreb` el cu r`ceal`.
– {i dumneavoastr` mi-a]i dat ordine, replic` ea pe acela[i ton. Ba

chiar m-a]i amenin]at. O s` m` ]in de promisiune doar dac` doctorul
Hernandes este informat acum, \nainte s` plece de la castel. 

– N-ai \ncredere \n cuvântul meu? 
Se \ndrepta \ncet spre ea, dar tân`ra femeie r`mase pe loc, chiar

dac` inima \i b`tea cu putere.
–  De ce a[ avea? V-a]i folosit de pozi]ia pe care o ave]i ca s` face]i

presiuni asupra mea. Se pare c` v-a]i uitat o singur` dat` la mine [i a]i
hot`rât c` sunt numai bun` pentru a v` \ndeplini dorin]ele [i nevoile.
Cred c` nu ave]i nici un drept s`-mi cere]i s` am \ncredere \n
dumneavoastr`.

Cuvintele reci, rostite f`r` emo]ie, chiar dac` sim]ea c` inima i se
opre[te \n piept de durere, \l f`cur` s` se opreasc` [i s-o priveasc`
atent.

– Oricum, nu din lipsa \ncrederii insist s`-l informa]i pe doctorul
Martinez. Simt c` senora contes` va dori s` fie aproape de castel \n
timpul opera]iei [i va fi nevoie de ceva timp pentru a aduce o echip`
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de medici competen]i la acest spital. Nu avem foarte mult timp la
dispozi]ie. Cred c` [ti]i foarte bine acest lucru, \n ciuda hot`rârii de a
se face doar cum dori]i.

El primise aceste cuvinte aspre \n t`cere [i, dac`-l atinsese \ntr-un
loc sensibil, nu d`duse nici un semn de suferin]`. Primea exact ce
dorea, iar Laura [tia c` acum \[i d`dea seama c` trebuie s` se
ac]ioneze.

– Foarte bine, \l voi informa acum, d`du el din cap, 
\ndreptându-se spre u[`, dar aruncând peste um`r: vrei ca opera]ia s`
aib` loc \nainte de nunt`?

– Nu.
R`spunsul ei \l surprinse, f`cându-l s` se \ntoarc` [i s-o priveasc` atent.
– Nu-]i este team` c` dup` nunt` m` voi r`zgândi?
Laura alese s` ignore aceast` replic` sarcastic`. Curajul o p`r`sise

[i se sim]ea obosit`, resim]it [ocul atacului contesei. Pic`turi de
transpira]ie i se scurgeau pe frunte [i-[i d`du seama c`, dac` nu se
odihne[te, va le[ina de epuizare.

– {tiu c` este un risc. Opera]ia poate e[ua, de aceea cred c` este
bine s` v` vad` c`s`torit \nainte s` se duc` la spital. O s` fie mai
lini[tit`, [tiind c` linia de sânge nu va fi \ntrerupt`. Cred c` l-a iubit
foarte mult pe tat`l dumneavoastr` [i c` va dori s` [tie c` are
mo[tenitori.

– Chiar l-a iubit, senorita. A fost un b`rbat norocos. 
Ochii lui Rodrigo erau ca ni[te fântâni adânci de \ntuneric. Laura

privi repede \n alt` parte. Nimeni nu putea iubi mai mult decât \l
iubea ea.

– |n acest caz, ne vom c`s`tori repede, astfel \ncât s` [tie c` linia
de sânge va continua.

B`rbatul o privi t`cut, \ncercând s` citeasc` expresia de pe figura
ei, dar Laura \[i p`str` gândurile ascunse cu ajutorul [uvi]elor dese de
p`r care-i c`deau pe fa]`. 
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– Foarte bine, senorita, d`du el din cap. M` \nclin \n fa]a
\n]elepciunii tale superioare. Nu pot s`-]i promit fericirea, este un
lucru foarte volatil [i greu de g`sit, dar \]i jur c` te voi onora [i te voi
proteja cu toat` puterea mea.

Contele ie[i repede din camer`, iar Laura se lupt` cu lacrimile care
amenin]au s`-i curg` pe obraji. Luase o hot`râre cu care va fi nevoit`
s` tr`iasc` \ntreaga via]`. Promisese s` fie so]ia unui b`rbat care n-o
iubea, insistase \n favoarea unei opera]ii care poate e[ua [i [tia foarte
bine cum va fi via]a ei dac` nu va reu[i. Dac` exista vreo urm` de
dragoste \n inima lui Rodrigo, era \n totalitate pentru mama lui [i
pentru lungul [ir de tradi]ii l`sate de str`mo[i. De fapt, era norocoas`
c` o dorea, dar nu [tia cât o s` dureze.

Cu un oftat resemnat, ie[i \n hol. Servitorii care umpluser`
camerele contesei disp`ruser`, [i totul revenise la normal, acum c`
iubita lor contes` era bine. 

Alfredo, majordomul castelului, se apropie [i-i lu` mâna,
zâmbindu-i cu ochii plini de lacrimi.

– Bravo, senorita, murmur` el \n spaniol`. V` mul]umim.
A[adar, \ntreg castelul [tia despre atacul de cord al contesei [i c`

Laura se luptase s`-i salveze via]a. Tân`ra femeie se \ntreba ce altceva
mai [tiau [i dac`, dup` ce dorin]a contelui va disp`rea, va fi nevoit` s`
se mul]umeasc` doar cu afec]iunea lor.

Miguel Hernandes ie[i din camera contesei, iar Laura se \ndrept`
repede spre el.

– Cum se simte? 
|i era team` de r`spuns, dar el zâmbi, dând din cap cu satisfac]ie.
– Doarme. Contele st` cu ea pentru moment, dar inten]ionez s`

nu plec prea devreme. Nu [tiu cum ai reu[it s`-l convingi pe conte de
necesitatea opera]iei, zâmbi el mai larg, dar \]i mul]umesc. Am e[uat
de atâtea ori \n \ncercarea de a-l convinge, \ncât \n cele din urm` am
renun]at când mi-a fost clar c` risc o b`taie. Pot s`-]i sugerez s` te duci
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la culcare? Ar`]i foarte obosit`. Am deja un pacient aici [i cred c` nu
ar`]i foarte bine. 

– Crezi c` mâine se va sim]i bine? 
– Perfect. Dup` cum ai v`zut, deja \[i revenise. Acum, i-am prescris

un tratament care o va ]ine \n siguran]` pân` la opera]ie. 
Laura urc` \ncet scara. Era secat` de energie [i ar fi dorit ca

Rodrigo s-o duc` \n bra]e. Se sim]ea singur` [i pierdut`, dup` ce
epuizase tot curajul de care d`dea dovad`. {tia \ns` c` va fi nevoit` 
s`-l recupereze, dac` voia s` tr`iasc` \ntreaga via]` cu el, [tiind c` n-o
iube[te. Avea doar promisiunea lui c` o va onora [i proteja. 

Maria o a[tepta, iar figura ei de obicei zâmbitoare era grav`. Laura
nu protest` când fu ajutat` s` se dezbrace de rochie, r`mânând doar
\n lenjerie intim`, [i fu a[ezat` \n pat.

Când deschise ochii \n cele din urm`, \n camer` era \ntuneric. Nu
[tia prea bine din ce cauz` se trezise. Toate \ntâmpl`rile zilei \ncepur`
s` i se \nvârteasc` prin cap. Oare cum se simte contesa? O anun]ase
Rodrigo de inten]iile lor? Oare cina luase deja sfâr[it?

Abia \n clipa \n care puse picioarele jos din pat, \[i d`du seama c`
nu era singur` \n camer`.

– Maria? De ce m-ai l`sat s` dorm atât de mult?
– Nu e Maria.
Vocea profund` a lui Rodrigo o sperie.
– Pot s` aprind veioza?
O aprinsese \nainte ca tân`ra femeie s` poat` protesta, iar ea \[i

acoperi ochii cu mâna. 
– N-ar trebui s` fi]i aici, murmur` ea, con[tient` de \mbr`c`mintea

sumar`, dar incapabil` s` se ascund` din nou sub a[ternuturi.
– Voiam s`-]i vorbesc. |mi spui doar ceea ce exprimau ochii plini

de repro[uri ai Mariei. Nu-]i face probleme, dup` ce logodna va fi
anun]at`, nu voi mai avea voie s` m` apropii de tine f`r` o \nso]itoare.
Vino, ]i-a adus o cea[c` de ceai. 
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B`rbatul ridic` de pe scaun halatul ei albastru [i se apropie de ea.
|nc` ame]it` [i jenat`, Laura \i permise s-o ajute s` se \mbrace.

– Ceaiul este pe noptier`, o anun]` el. Po]i s`-l bei \n timp ce st`m
de vorb`.

|n siguran]` \n halat, tân`ra femeie se \ndrept` spre noptier` [i
ridic` peria de p`r. O trecu repede prin pletele argintii.

– Ceaiul, repet` el cu blânde]e, sprijinindu-se de marginea
m`su]ei de toalet` [i privind-o de aproape.

– Ar trebui s` pleca]i, \i aminti ea, aruncând o privire spre cea[ca
de ceai. 

– Posibil, fu el de acord, dar am prea pu]in timp pentru
conversa]ii. Vreau s` st`m de vorb` acum, nu când va fi decent. Nu
trebuie s`-]i faci probleme pentru reputa]ia ta, a mea este cea care va
suferi. |n acest moment, e[ti eroina castelului. |n plus, zâmbi el u[or,
e[ti sora Marsh, cea care nu accept` copil`riile. Toat` lumea [tie acest
lucru.

Laura nu [tia ce s` r`spund`. Se sim]ea mai singur` [i mai
vulnerabil` decât fusese vreodat`. |l iubea pe acest b`rbat \ntunecat [i
periculos mai mult decât crezuse posibil. Era aici, \n camera ei,
c`lcând \n picioare conven]iile, dorind s` stea de vorb` despre nunta
lor, f`r` \ndoial`. Trista realitate i se \nf`]i[` \n fa]a ochilor. Promisese
c` va fi so]ia lui, f`r` s` primeasc` \n schimb dragostea lui, promisese
s`-[i asume o via]` \ntreag` de responsabilit`]i [i o cultur` str`in`. 

Ar fi dorit din toat` inima s` fie strâns` \n bra]ele puternice, acum
\ncruci[ate pe piept, s` fie iubit` [i lini[tit`. Ar fi vrut s`-i aud` vocea
[optindu-i c` totul va fi bine, c` o iube[te [i c` vor \nfrunta viitorul
\mpreun`.

– Problema este cum s`-i spunem vestea mamei, \ncepu el cu
hot`râre. Sunt sigur c` va fi \ncântat`, desigur, dar vreau s-o scutesc
de [oc. Am vorbit despre acest lucru cu Miguel Hernandes, care a spus
c` mâine va fi momentul potrivit.
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– I-a]i spus lui Miguel? \l privi Laura cu ochi mari [i uimi]i. Ce a
spus?

Ochii \ntuneca]i o privir` cu aten]ie, figura arogant` se relax` [i un
zâmbet u[or \i ap`ru pe buze.

– Uneori ar`]i ca un copil, observ` el. Inocent, uimit... Ce a spus?
Tocmai ce ]i-am spus mai devreme. Voiai s` [tii, desigur, cum a primit
vestea. Pu]in [ocat, pu]in dezam`git, pu]in invidios. Atâta tot.

– A]i venit s`-mi spune]i c` ve]i anun]a logodna mâine, a[adar?
Ea \[i feri privirea, iar b`rbatul oft`.
– N-am venit s`-]i spun nimic. Am venit s` discut`m despre acest

lucru. Miguel Hernandes spune c` va fi \n regul`, dar voiam s` [tiu ce
p`rere ai.

– N-a]i mai vrut pân` acum s` [ti]i ce p`rere am, replic` tân`ra
femeie, sup`rat` c` o punea \ntr-o situa]ie jenant`. Nu-mi dau seama
de ce \ncepe]i s` dori]i p`rerea mea, ad`ug` ea, tr`gându-[i halatul
peste picioare. 

Ochii b`rbatului se \ntoarser` s`-i studieze fa]a, dup` ce
alunecaser` spre picioarele ei dezvelite.

– Acum, pentru c` vei fi so]ia mea, ocupi o alt` pozi]ie. |n ciuda
p`rerii tale despre mine, nu sunt un tiran dornic de putere [i oricum
]in la p`rerea ta profesional`. Toate deciziile majore vor fi discutate cu
tine \n viitor, dar aceasta este mai mult la latitudinea ta decât la a mea.
N-am nici o idee ce efect va avea o astfel de veste asupra ei.

– Nu [tiu, se \nc`p`]ân` ea. Nu mai vreau responsabilitatea
nim`nui. 

– S` fii contes` de las Montanas este o responsabilitate [i [tiu
foarte bine c` e[ti capabil` s` te descurci, se r`sti el. E[ti doar
\nc`p`]ânat` [i nu vrei s` cooperezi. Ai descoperit o alt` modalitate s`
m` sfidezi.

– Pute]i s` crede]i orice dori]i, r`spunse ea pe acela[i ton, privindu-l
pe sub sprâncene, \n timp ce strângea cu putere cea[ca de ceai.
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Temperamentul furtunos al lui Rodrigo izbucni.
– |nceteaz`! exclam` el, smulgându-i cea[ca din mâini [i 

punând-o pe noptier`. |nceteaz` s` te ascunzi de fiecare dat` când
vreau s`-]i citesc gândurile. |nceteaz` s` te lup]i cu mine \n orice
privin]`. Vei fi so]ia mea. Vrei s` ne cert`m tot timpul? 

O prinse de umeri, iar ea ridic` privirea. 
Avusese prea multe de \ndurat pentru o singur` zi, iar ochii ei mari

[i plini de lacrimi \l calmar` imediat.
– Laura, murmur` contele cu blânde]e, tr`gând-o spre el \ncet [i

cuprinzând-o cu bra]ele. 
Ea ced` imediat, apropiindu-se dornic` de el, l`sându-[i capul pe

um`rul lui [i cuprinzându-i gâtul cu bra]ele. 
– Ce \nseamn` asta? murmur` el, leg`nând-o \ncet. Ai \ncetat

b`t`lia, sau e[ti prea obosit` pentru moment, dup` ziua aceasta
\ngrozitoare?

– Poate \nseamn` c` te vreau la fel de mult cum m` vrei [i tu, [opti ea.
Era acolo unde dorea s` fie, unde dorise s` fie din prima clip`

când \l v`zuse, topindu-se \n \mbr`]i[area lui. 
Degetele sensibile ale contelui \i mângâiar` u[or p`rul, apoi se

strecurar` sub b`rbia ei, ridicând-o ca s`-i poat` \ntâlni privirea.
– Nu m` po]i dori la fel de mult, murmur` el. N-ai putea \ndura.

Nu e[ti la fel de puternic`... 
Câteva secunde o privi lung, pân` când ochii ei se \nchiser`,

incapabili s` \ndure dorin]a arz`toare din privirile \ntunecate, iar
b`rbatul o strânse cu putere. 

– Te doresc, gemu el. Nici nu [tii cât de mult!
Corpul lui puternic se \nfior`, iar Laura oft`, cucerit` de s`rutul lui

pasional, \mb`tat` de dorin]a care \i curgea prin vene ca plumbul topit. 
Renun]ase s` se mai prefac` [i-l \mbr`]i[` cu pasiune, ridicându-se

pe vârfuri ca s` fie mai aproape de el, \n timp ce s`ruturi s`lbatice \i
dansau pe fa]`. 
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– E[ti tot ce mi-am imaginat, murmur` el, e[ti perfect`. Fiecare
parte din tine este un rai pentru mine.

Laura nu vedea nici un motiv pentru care s` reziste. Urma s` fie
so]ia lui, \l iubea [i voia s` fie a lui, iar buzele ei fierbin]i \i \ntoarser`
s`ruturile cu o pasiune care se potrivea cu a lui. 

Halatul de m`tase nu era o barier` pentru mâinile lui dornice, iar
tân`ra femeie se \nfior` când sim]i atingerea degetelor lui pe piele. 

– Dulce [i inocent`, cl`tin` el din cap uimit, l`sându-[i buzele s`
coboare de-a lungul pielii sensibile a gâtului ei, din ce \n ce mai jos.
Oare te-am prins \ntr-un moment vulnerabil, \ncânt`toare f`ptur`, sau
acesta este sfâr[itul \mpotrivirii tale? 

Ridic` privirea s-o mai admire o dat`, iar ea gemu, ridicându-se pe
vârfuri ca s`-l s`rute din nou. 

– {tii ce se va \ntâmpla cu noi dup` anun]area logodnei? \i [opti el
la ureche, \n timp ce inimile lor b`teau la unison, iar \mbr`]i[area era
atât de strâns` \ncât nu mai [tiau unde \ncepe unul [i unde se termin`
cel`lalt. Tradi]ia ne va ]ine la distan]`. Abia o s` te v`d. Aici \n castel,
timpul se va \ntoarce \n zilele bunicului [i nu mi se va da voie nici 
s`-]i ating mâna \nainte de noaptea nun]ii. Tebuie s` a[tept atât de
mult pân` când \mi vei apar]ine? Vino cu mine acum, s` petrec
noaptea cu tine \n bra]e.

– Nu pot! Eu...
Protestele Laurei fur` oprite de buzele lui arz`toare.
– Vrei s` spui c` nu vrei, gemu el. |]i este \n continuare team`,

arzând de dorin]` dar \nc` tem`toare s` mi te d`ruie[ti. Mintea ta
\nc`p`]ânat` nu s-a predat \nc`.

Când ridic` privirea spre el se a[tepta s` fie mânios, dar nu era nici
urm` de mânie pe figura lui.

– Cred c` ziua de azi a fost prea mult pentru disciplina ta rece,
Laura, observ` Rodrigo, legându-i cordonul de la halat. Abia te-ai
trezit din somn [i te-am prins nepreg`tit`. Dar a meritat. Haide, zâmbi

118 MARY PEARSON



el, ridicându-i b`rbia s`-i citeasc` \n ochi, suntem amândoi prea
implica]i ca s` te mai ascunzi de mine. {tim ceva clar: ardem de
aceea[i dorin]`. Bine sau r`u, avem nevoie unul de altul. |n
consecin]`, trebuie s` facem repede aranjamentele pentru nunt`, de
dragul mamei dar [i al nostru. 

Laura \[i ascunse brusc fa]a la pieptul lui, nevrând s`-l lase s`
plece, dorind s` se aga]e de magia pe care o crease \n jurul ei. Nu
spusese nimic despre dragoste, dar dorin]a lui era fierbinte. Poate c`
va suferi, dar \l iubea cu o pasiune pe care n-o crezuse posibil` \n
urm` cu câteva s`pt`mâni. 

– Ce este? \ntreb` el, strângând-o \n bra]e. 
– Nimic, cl`tin` ea din cap, ridicând privirea spre el, dându-[i

seama c` uitase ceva. Am ratat cina? 
El râse tare, prinzându-i fa]a \n mâini [i privind-o lung.
– E[ti o \ncântare pentru mine, [tiai? M` cer]i, te lup]i cu mine, te

predai ca o flac`r` \mbr`]i[`rilor mele [i apoi, ca un copil, spui c`-]i e
foame! Dac` nu vii la mine, te voi plasa \ntr-o pozi]ie mai pu]in
vulnerabil`. |n ceea ce prive[te cina, da, ai ratat-o. Miguel [i cu mine
am mâncat \n birou. Nu avea nimeni dispozi]ia necesar` pentru o
mas` formal` [i Eduardo, din câte [tii, e plecat.

– Dar Carlota?
– Cred c` a mâncat \n camer`. Din câte \mi dau seama, e sup`rat`.

E deranjat` de laudele care ]i se aduc peste tot, zâmbi Rodrigo,
privind-o lung. E[ti geloas`?

– Da, declar` Laura, privindu-l cu sfidare. 
Promisese c` va fi so]ia lui, dar nu va fi de acord cu prezen]a

prietenelor lui prin preajm`.
– Foarte bine! Progres`m!
Privirile lui erau amuzate.
– Rodrigo, dup` c`s`torie...
– Vei dormi \n patul meu, o \ntrerupse el cu hot`râre. 
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Am cerut cumva mai mult, viteaza mea? Crezi c` am nevoie de mai
mult de o singur` femeie? Crede-m`, \mi vei ocupa zilele [i nop]ile o
bun` bucat` de vreme. Singurul lucru care trebuie s` te preocupe e
c` vei avea foarte pu]in timp liber [i nu vei dormi practic decât foarte
pu]in. 

|i mângâie \ncet obrajii, apoi \i s`rut` mâna. 
– Deoarece refuzi s` m` vezi \n seara asta, ne vedem mâine. Maria

\]i va aduce cina [i nu-]i face probleme pentru mama. Camerista ei e
cu ea, dar doarme lini[tit` [i Miguel se va \ntoarce peste dou` ore s`
verifice cum se simte. A dat ordin s` dormi pân` mâine diminea]`.

– Atunci, de ce nu m-ai l`sat s` dorm pân` târziu? \ntreb` ea,
hot`rât` s` aib` ultimul cuvânt.

– Am vrut s-o fac, ridic` el din umeri, dar am \nceput s` m`
gândesc la nunt` [i, desigur, la pat. Pe mâine, Laura. Somn u[or. 

Nu sunt prea multe [anse s-o fac, \[i spuse ea frustrat`, ame]it` de
s`rut`rile lor fierbin]i. Era \nc` nesigur` ce s` fac`, dar Maria intr` \n
camer` cu tava [i cu un pahar de [ampanie printre farfurii.

– De ce mi-ai adus [ampanie la aceast` or`? \ntreb` Laura,
nedumerit`. 

– Oh, contele a propus acest lucru, explic` femeia ridicând din
umeri. Mi-a spus s` v` transmit c` v` va ajuta s` dormi]i dup` toat`
agita]ia de care a]i avut parte. Probabil este o idee bun`. Probabil c`
v` sim]i]i destul de agitat` dup` ce a]i salvat via]a contesei [i l-a]i
convins s` fie de acord cu opera]ia.

– Da, are dreptate, r`spunse Laura, \ntorcând capul \n alt` parte. 
Rodrigo se referise la cu totul alt lucru; avea dreptate când se

compara cu diavolul. 
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Capitolul 8

Chiar dac` Laura se trezi devreme a doua zi diminea]`, nu-l v`zu
pe Rodrigo. Se p`rea c` p`r`sise castelul la prima or` pentru a face o
c`l`torie spre Cordoba– ca s`-l vad` pe Eduardo, f`r` \ndoial`.
Carlota fusese l`sat` \n urm`, iar tân`ra femeie se \ntreba când va
sc`pa de aceast` musafir` care devenise o nepl`cere. 

Fa]a \ncruntat` a spaniolei p`rea s` fie peste tot, iar Laura fu
\ncântat` s` petreac` diminea]a \mpreun` cu contesa, ca [i cea mai
mare parte a dup`-amiezii, s` ia masa de prânz \n apartamentele ei.
Spre marea u[urare a tuturor, contesa p`rea s` se fi \ntors la
normalitate.

Subiectul opera]iei era preferat \n toate conversa]iile. Contesa voia
s` afle totul despre procedur` [i, cu ajutorul lui Miguel Hernandes, i
se explic`. Laura \[i imaginase c` medicul va spune ceva despre
apropiata ei c`s`torie, dar acesta nu abord` subiectul când r`maser`
singuri. Curtoazia specific spaniol` \l f`cea s` nu spun` nimic [i p`str`
orice gând despre anun]ul permisiunii pentru opera]ie cam \n acela[i
timp cu cel a c`s`toriei. 

Era clar c` pe contes` o bucura gândul c` va face opera]ia, dup`
cum era evident c` [tie cui trebuie s`-i mul]umeasc` pentru
permisiunea fiului ei. 



– Laura, am [tiut de la \nceput c` o s`-l impresionezi. Sper doar c`
\n clipa \n care hot`r`[te s` se c`s`toreasc` va alege o persoan` care
s`-i calmeze temperamentul [i s`-l fac` s` asculte de ra]iune. Nu prea
cred c` va g`si a[a ceva cu senorita Martinez.

– Nu mi-a[ face... probleme \n aceast` privin]`, murmur` tân`ra
femeie, dorindu-[i din toat` inima s`-i spun` adev`rul contesei [i s-o
lini[teasc` pe tema asta.

Cu toate acestea, erau o familie nobil`. Poate c` femeia nu va fi
prea \ncântat` de ideea c`s`toriei, a[a cum credea Rodrigo.Nu [tia
nimic despre mediul din care provenea Carlota, dar dup` maniere [i
haine, era u[or de ghicit c` e mai potrivit` din punct de vedere al
pozi]iei sociale. 

De foarte multe ori, descoperi c` st`pâna casei o urm`rea cu
aten]ie [i, când aceasta se duse la culcare, cu camerista stând pe un
scaun cu un lucru de mân` ca s` se asigure c` totul e \n regul`, Laura
fu bucuroas` s` scape. 

Nu-i pl`ceau subterfugiile [i ochii cenu[ii ai contesei puteau fi la
fel de p`trunz`tori ca ai fiului ei. 

Cu doctorul Hernandes venind [i plecând toat` ziua, g`sise
necesar s` poarte uniforma. Când ajunse \n camera ei, fu o adev`rat`
u[urare s` arunce boneta [i s` se \ntind` pe pat. Comportamentul
acesta misterios e foarte obositor, \[i spuse ea. Era hot`rât` s`-i
vorbeasc` lui Rodrigo \nc` din clipa când va ajunge acas`. |ntr-adev`r,
drumul de la Cordoba era lung [i obositor. Poate c` nici nu se va
\ntoarce \n aceea[i zi.

Aceast` \ngrijorare o p`r`ri repede, când u[a se deschise [i Maria
intr` cl`tinându-se, cu fa]a aproape ascuns` de un teanc de cutii, cu o
expresie pendulând \ntre uimire [i amuzament. Rodrigo o urma, la fel
de \nc`rcat.

– Pe pat, Maria, ordon` el. O vom \nconjura pe senorita cu ele ca
\ntr-un castel de juc`rie, nu?
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Maria f`cu imediat ce i se ceruse, apoi ie[i din camer` chicotind
amuzat`, \n timp ce Laura se ridic` speriat`, \n mijlocul dezordinii
care \i cucerise patul ei confortabil de aranjat. 

– E[ti nebun de-a binelea! exclam` ea, râzând cu o familiaritate
care \n urm` cu o zi ar fi fost de necrezut, \ngenunchind \n mijlocul
haosului [i privind uimit` cutiile de diferite forme [i m`rimi care o
\nconjurau. 

Ei bine, despre ce este vorba?
Rodrigo se sprijinea de u[`, atât de diferit de b`rbatul pe care \l

considerase foarte alarmant \n prima clip` când \l \ntâlnise. Inima ei
se umplu de iubire.

– Când vom fi c`s`tori]i, declar` el cu ochii pe uniforma albastr`,
cred c` voi ordona  ca uniforma asta apretat` s` fie expus` \n holul
mare, \mpreun` cu restul relicvelor din b`t`lii. Ce este \n cutii? Noile
tale haine. Ar fi trebuit s` plec la Sevilia, dar era prea departe. O s`
mergem \mpreun`, mai târziu.

Lovitura fu mai purternic` decât crezuse, figura ei pierzându-[i
str`lucirea \n timp ce-[i aminti cum i se adresase cu atâta familiaritate
\n timp ce intrase \n camer`, \n timp ce se \ntreba dac` pentru contes`
nu pare mai potrivit` Carlota pentru a fi so]ia lui. Rodrigo se str`duia
s-o fac` s` arate mai acceptabil.

Se sim]ea nelalocul ei, con[tient` ca niciodat` de originea ei
modest`, de stilul de via]` pe care-l ducea \n Anglia. Era la ani lumin`
distan]` de contele unui asemenea castel, nu [tia ce \nseamn` s` fii
contes`, nici cum trebuie condus un castel cu atât de mul]i servitori. 

Hainele erau primul pas \n procesul de reeducare. Va fi modelat`
\ntr-o persoan` nou`, propria ei personalitate fiind \ngr`dit` ca o
pas`re \n colivie. Rodrigo alesese pentru ea, fiind sigur f`r` \ndoial`
c` alegerea ei ar fi fost nepotrivit`.

– N-am mai dat haine unei femei, observ` el \ncet, urm`rind-o cu
ochii lui \ntuneca]i \n care era imposibil s` cite[ti, dar mi-a[ fi imaginat
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c` acea femeie ar fi acum \n plin proces de desfacere a cutiilor, cu
\ncântarea cuiva care a descoperit pe[tera lui Aladin.

– E foarte dr`gu] din partea dumneavoastr`, senor, dar nu le pot
accepta, declar` Laura cu r`ceal`, cu palmele strânse \n poal`.

Scoase un ]ip`t de surpriz` când bra]ele lui o prinser` de talie [i
b`rbatul o ridic` la \n`l]imea lui ca s-o priveasc` \n ochi. Pozi]ia
precar` o oblig` s` se sprijine de umerii lui, iar el o l`s` s` aterizeze
\n picioare, prinzând-o \n bra]e.

– "Senor"? \ntreb` el. Când am intrat m-ai \ntâmpinat ca pe iubitul
t`u, iar acum sunt "senor"? Ai alergat din nou \n fort`rea]a ta pentru
c` am condus ca un nebun de la Cordoba, \nfruntând c`ldura [i
oboseala, str`duindu-m` s` fiu cât mai repede \napoi, \nainte de
anun]area logodnei, când tradi]ia ne va desp`r]i? Pentru acest efort,
sunt dat afar` din via]a ta [i u[a \mi este trântit` \n fa]`?

– Am spus c` a fost dr`gu], murmur` ea, ascunzându-[i fa]a.
– A fost mai mult decât dr`gu], se r`sti el enervat, ridicându-i

b`rbia cu degete ner`bd`toare. Cred c` e nebunia de care vorbeai! 
M-am a[teptat s` te bucuri, dar e clar c` nimic din ceea ce fac nu-]i este
pe plac. Majoritatea b`rba]ilor s-ar a[tepta s` fie recompensa]i; tu m`
tratezi cu r`ceal`!

– V-am r`nit, murmur` ea, nefericit`.
– Nu pot spune c` m` simt foarte fericit, mârâi el, cu ochii

\ncepând s` luceasc` de furie.
– {tiu c` sunt nepotrivit` s` fiu urm`toarea contes` de las

Montanas, \ncepu Laura \ncet, temându-se s` nu fac` lucrurile [i mai
rele, [tiu c` a]i \ncercat doar s` m` face]i s` ar`t mai aproape de cum
ar trebui, dar m` simt oricum nepotrivit`, f`r` graba dumneavoastr`
de a m` schimba atât de repede. {tiu c` trebuie s` m` schimb, d`du
ea din cap nelini[tit`, c` trebuie s` ar`t altfel. Nu v` voi dezam`gi. O
s` am mult` grij`, dar nu pot \ncepe din senin.

Ochii ei alunecar` spre cutiile care o \nconjurau.
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– Nu pot trece de la cine sunt la cine vre]i s` fiu \ntr-o singur` zi,
\ncheie ea.

Ridic` privirea spre el, a[teptând s`-l vad` furios, dar strânsoarea
lui se transform` \ntr-una tandr`, iar privirea cu care o fixa era
uimit`.

– Asta crezi? \ntreb` el, f`r` s`-i vin` s` cread`. Crezi c` vreau s` te
schimb? 

Mâna lui \i prinse obrazul, privind-o lung. Chiar dac` era imaginea
aristocra]iei, cuvintele lui o uimir`:

– Vreau s` r`mâi a[a cum e[ti, Laura. |]i cer s-o faci! Nu vreau o
creatur` str`lucitoare [i lustruit`. Dorin]ele mele sunt legate de tine
a[a cum e[ti. Dac` te sim]i nepotrivit`, continu` el, privind-o cu
aten]ie, e timpul s` te protejez, a[a cum am promis. E timpul s` afli c`
e[ti mai mult decât potrivit` pentru mine. |n ceea ce prive[te hainele,
te-ai plâns c` n-ai adus decât haine potrivite pentru munc`. N-am vrut
decât s` te bucuri, a[a cum ai vrut [i tu seara trecut`. Nu sunt decât
un cadou.

– |mi pare r`u...
Degetele ei nelini[tite se \mpletir` \n jurul cravatei lui de m`tase,

iar el \i mângâie p`rul.
– O s` le accep]i? o \ntreb`. O s` deschizi cutiile [i o s` fii fericit`

ca orice femeie cu haine noi [i multe cadouri?
Laura d`du din cap, ridicând privirea spre el [i zâmbind u[or.
– Da. Mul]umesc, Rodrigo.
El o fix` cu privirea lui intens`, iar lumina din ochii lui nu mai era

una de mânie, ci de dorin]`. Tân`ra femeie se \nfior`, \n timp ce
bra]ele lui se strânser` mai tare \n jurul ei. Se privir` lung, \n t`cere,
iar Rodrigo \i prinse b`rbia.

– S`rut`-m`, \i ceru el. S`rut`-m`, Laura!
Nu fusese niciodat` ea cea care s` ini]ieze schimbul de s`rut`ri, de

aceea se sim]ea oarecum nelini[tit`. Dar nu era decât ce dorea din
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toat` inima, a[a c` \i cuprinse gâtul cu bra]ele, ridicându-se \n vârful
picioarelor s`-l s`rute. 

El nu r`spunse \n nici un fel la u[oara ap`sare a buzelor ei; mai
mult decât atât, bra]ele lui \i d`dur` drumul. Numai palmele o mai
atingeau u[or. |l s`rut` mai ap`sat, cerând un r`spuns, iar strânsoarea
lui \ncepu s` se accentueze.

Nu f`cu nici o mi[care pân` când nu-l s`rut` cu pasiune, aproape
cu disperare. Degetele lui se plimbar` pe corpul ei sensibil, 
atingându-i gâtul, apoi pieptul [i fixându-se \n cele din urm` pe
[oldurile ei. 

Ajuns` la o limit` aproape insuportabil`, Laura gemu de pl`cere,
sim]ind corpul lui puternic presând-o, mângâierile \ndr`zne]e
aprinzându-i sângele \n vene. 

Brusc, b`rbatul o ridic` \n bra]e, \ntinzând-o apoi pe pat, dup` ce
m`turase cu un singur gest cutiile.

Laura era incapabil` s` spun` ceva, cucerit` de dorin]a n`scut` de
atingerile lui, dorindu-[i ca timpul s` se opreasc` \n loc. Degetele lui
gr`bite \ncepuser` deja s`-i descheie nasturii rochiei.

Auzi geam`tul lui de pl`cere când nu mai fu nici o barier` \ntre
pielea fierbinte [i degetele lui.

– Rodrigo!
Laura se \nfior` când buzele luar` locul degetelor, dansând pe

pielea sensibil` a gâtului, apoi mai jos, spre sâni. Tremura de dorin]`,
sub mângâierile lui pasionale. Nu-[i dorea decât s` fie luat` \n
st`pânire de el. Dar \n clipa \n care mâinile lui se strecurar` de-a
lungul picioarelor ei suple, atingând pielea satinat` a pulpelor, se
crisp`, ridicându-se imediat, cu fa]a ro[ie [i respirând greu. Spre
uimirea ei, Rodrigo zâmbea.

– Aproape te-am scos din fort`rea]a ta, draga mea, râse el, 
ridicându-se \n picioare [i tr`gând-o dup` el, \ncepând apoi s`-i
\ncheie nasturii. Crezi \n continuare c` nu e[ti potrivit` pentru mine?
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Te-a[ lua de so]ie \n uniforma aceea nesuferit`, dac` acesta este
singurul mod \n care accep]i s` vii la mine. Lumea poate crede ce vrea.
Când suntem \mpreun`, nimic altceva nu mai exist`. Nu-mi aduc
aminte decât cât de mult te doresc.

– Aproape mi-ai rupt rochia, murmur` ea cu voce tremur`toare,
cu capul pe um`rul lui, ne\nduplecându-se s`-i dea drumul. 

– Mai sunt altele \n cutii, ridic` el din umeri, iar \n Sevilia altele de
cump`rat, dac` le voi rupe [i pe acestea. Haide, s` alegem o rochie
pentru cin`. |n aceast` sear` vom anun]a logodna, iar rochia pe care
o por]i acum e foarte [ifonat`.

Laura se \mbujor`, \ntâlnind privirea lui atent`.
– Fa]a ta se \mbujoreaz` ca un trandafir, observ` contele, uneori

de furie, dar cel mai des când te privesc; e ciudat pentru cineva care
simte atâta dorin]`. O s` fie neobi[nuit s` fiu iubitul cuiva cu atâtea
sentimente tandre [i cu o timiditate profund`. Laura, m` \ntreb
adesea ce sim]i cu adev`rat? Ce gânduri trec prin mintea ta cea
preocupat`?

|i ridic` b`rbia cu degete ferme, for]ându-i ochii s`-i \ntâlneasc` pe
ai lui.

– |ntr-o zi, vei fi \n bra]ele mele [i-mi vei spune tot ce vreau s` [tiu.
|ntr-o zi, voi fi atât de total iubitul t`u, \ncât \mi vei m`rturisi tot ce e
adânc \n sufletul t`u. 

Pân` atunci, voi a[tepta, mul]umit c` te am \n posesia mea, chiar
dac` mintea nu-]i apar]ine decât ]ie.

Tân`ra femeie se eliber`, luându-[i halatul [i retr`gându-se \n baie,
dureros con[tient` c` nu vorbise despre dragoste, c` era plin doar de
dorin]` [i de nevoia de a o poseda. Nici m`car nu-[i spusese "so]",
când se referise la viitorul lor. Va fi iubitul ei [i nimic mai mult. |[i
f`cea legile lui proprii [i, f`r` \ndoial`, dup` c`s`torie va face [i legi
pentru ea.
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Lini[tit` de baia fierbinte, cu inima r`nit` \ncepând s` se vindece,
se \ntoarse \n dormitor, unde Maria se \ncrunta privind cutiile
\mpr`[tiate prin camer` [i patul cu a[ternuturi r`v`[ite.

– Nu v-a]i deschis cadourile, senorita, o acuz` ea, ochii \ntreb`tori
interesându-se ce altceva i-a ocupat timpul.

– Eram prea obosit`, Maria, improviz` ea, cu o arogan]`
asem`n`toare cu cea a lui Rodrigo, co[tient` c`, dac` inten]iona s` fie
st`pâna castelului, trebuia s` se poarte la fel cu so]ul ei. {tiu ce con]in,
o s` te rog mai \ncolo s` m` aju]i.

Merse atât de bine, \ncât aproape stric` totul izbucnind \n râs.
Atitudinea Mariei se schimb` imediat, \ncepând s` aranjeze patul cu
un zâmbet fericit, lini[tit` de non[alan]a cu care se purta Laura. Dar
se opri brusc, la fel de surprins` ca Laura, \n clipa \n care Carlota
Martinez intr` \n camer`, f`r` m`car s` bat` la u[`.

– Vreau s` stau de vorb` cu sora Marsh– \ntre patru ochi! anun]`
ea cu ner`bdare. Las`-ne singure!

F`r` \ndoial`, nu urma o discu]ie prieteneasc`, iar Maria ezit`,
aruncând o privire 

\n direc]ia Laurei, cerându-i confirmarea. Acest lucru o irit` [i mai
tare pe Carlota.

– Las`-ne! O s` fii chemat` doar dac` avem nevoie de tine!
– E \n regul`, Maria, interveni Laura cu o voce calm` [i lini[tit`,

calmând-o pe camerist`.
Aceasta ie[i \ncet, dar Carlota era prea enervat` ca s` aib` r`bdare

s` se \nchid` u[a, \nainte s` \nceap` s` vorbeasc`.
– V`d c` Rodrigo ]i-a cump`rat cadouri, se r`sti ea. E datorit` efor-

turilor pentru mama lui, sau datorit` serviciilor aduse lui?
– Ce anume vre]i s` spune]i? \ntreb` Laura, iritat` de arogan]a

spaniolei [i de implica]iile remarcelor ei.
– Cred c` e evident! L-am v`zut pe Rodrigo intrând \n camer`

\mpreun` cu camerista aceea f`r` minte, apoi am v`zut-o plecând. A
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ie[it [i el, dar mult mai târziu. Sunt sigur` c` nu e[ti decât o pasiune
trec`toare pentru el, continu` femeia, neagr` de furie. Sunt obi[nuit`
cu asta, dar partenerele lui nu locuiesc de regul` \n aceea[i cas`.

– Cred c` mai bine a]i p`r`si camera mea, senorita Martinez.
Furia Laurei cre[tea v`zând cu ochii, dar cealalt` femeie o ignor`.
– Iar eu cred c` mai bine ai p`r`si Spania, sor` Marsh! Serviciile

tale nu vor mai fi necesare dup` ce m` voi c`s`tori cu contele.
Contesa Helen nu va avea nevoie de o asistent` medical`; \i va fi mai
bine \ntr-un sanatoriu.

– Senorita, sunte]i sigur` c` senor conte v` va lua de so]ie? \ntreb`
Laura \n cele din urm`. 

Cuvintele femeii fuseser` mai mult decât [ocante pentru ea, dar
mintea ei refuza s` cread`. {tia foarte bine c` Rodrigo n-ar putea
permite ca mama lui s` fie trimis` la un sanatoriu, cum inten]iona
aceast` fiin]` crud`. Carlota ar fi cea mai monstruoas` nor` pe care o
poate avea cineva, [i era imposibil s` cread` o clip` c` Rodrigo ar fi
vrut s-o ia de so]ie. 

Laura era sigur` c` dragostea lui era \n totalitate pentru femeia
delicat` care a[tepta acum opera]ia. Atitudinea Carlotei fa]` de
contes` era prea evident`, astfel \ncât contele nici nu s-ar fi gândit la
ea ca la o so]ie.

– Am vorbit destul de des cu contele despre viitor, continu` tân`ra
femeie, [i n-a men]ionat o apropiat` c`s`torie cu dumneavoastr`. |mi
dau seama c` spune]i acest lucru doar ca s` provoca]i necazuri.

– Desigur c` n-a spus nimic. |i face pl`cere s` aib` o amant`, una
mai mult decât dornic` de compania lui. Contele [i cu mine suntem
deja logodi]i. P`str`m acest lucru secret, pân` când mama lui se va
sim]i destul de bine ca s` primeasc` aceast` veste. Din câte ai observat,
acea femeie nu m` place. S`n`tatea ei este o nepl`cere continu`;
desigur, nu-i putem \nc` spune. Dup` opera]ie \ns`, va fi nevoit` s`
accepte adev`rul. 
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Expresia sceptic` a Laurei p`rea s-o amuze pe Carlota.
– Inelul, sor` Marsh! exclam` ea, sco]ând un lan] de aur de sub

rochie de care era ag`]at un inel cu diamant. Din câte spuneam, este
un secret, dar nu voi accepta ca amanta lui s` stea sub acela[i acoperi[
cu mine. Dac` nu promi]i c` vei pleca de la castel, o s`-i spun contesei
chiar acum.

Laura r`m`sese neclintit`, f`r` s`-[i cread` ochilor, când u[a se
deschise din nou [i Rodrigo intr` \n camer`, urmat de aproape de
Maria.

– Laura, te rog s` m` ier]i c` n-am b`tut la u[`, dar Maria era sigur`
c` ai putea avea nevoie de ajutor, de[i nu prea cred c` nu po]i face
fa]` acestei situa]ii. 

Ochii lui \ntuneca]i \n c`utar` fa]a, iar ceea ce z`ri pe figura ei 
nu-i \mblânzi expresia.

– Ce cau]i \n camera senoritei Marsh?
Tonul mu[c`tor nu avea nici urm` de polite]e, iar fa]a Carlotei se

\nro[i, arogan]a ei sc`zând v`zând cu ochii.
– F`ceam o vizit`, Rodrigo, zâmbi ea cu dulcea]`, dar nu primi nici

un r`spuns.
– |n acest caz, poate c` e vremea s` \nchei vizita. O s` ne vedem

cu to]ii la cin`. Maria, condu-o pe senorita Martinez afar` [i 
a[teapt`-m` la u[`!

Era impresionant seniorul castelului, iar Laura se \ntreb` cum o 
s`-i spun` ce aflase. Desigur, nu [tia c` femeia \i ar`tase deja inelul.
Nici m`car nu p`rea s`-i pese de ce crede acea Carlota. Continu` s-o
priveasc` pe Laura cu aten]ie, pân` când u[a se \nchise dup` cele
dou` femei.

– Ce \]i spunea? \ntreb` el, devenind un str`in amenin]`tor [i nu
b`rbatul care o ]inuse \n bra]e. {i s` nu \ncerci s-o protejezi de mânia
mea. Vreau s` [tiu ce are s`-]i spun` cineva care n-a avut curtoazia 
s`-]i adreseze vreun cuvânt pân` acum. 
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Tân`ra femeie se sperie, dându-[i seama c` Rodrigo observase c`
femeia o ignora constant, bucurându-se la gândul c` p`rea s`-l fi
enervat, chiar dac` nu spusese nimic. Dar mai era inelul...

– A venit s`-mi spun` c` e logodit` cu tine.
|l privi \n fa]`, temându-se de clipa \n care va auzi confirmarea de

care se temea.
– {i tu ai crezut-o, fire[te, se r`sti el. Desigur, vreau s` am dou`

so]ii. Ar fi firesc pentru un barbar, a[a cum m` vezi tu!
– Nu, n-am crezut-o! r`spunse ea pe acela[i ton, cu ochii

str`lucind de mânie [i de lacrimi re]inute. Chiar dac` m-am \ndoit
pu]in \n clipa \n care mi-a ar`tat inelul.

Ochii lui se \ngustar`.
– A[adar, ai v`zut celebrul inel de logodn` al familiei Montanas? 
Fiecare cuvânt p`rea s-o loveasc` precum o und` de [oc, iar

lacrimile amenin]au s-o \nece.
– A[a se pare, murmur` ea, \ntorcându-se cu spatele, dar contele

o \ntoarse spre el.
– Descrie-l!
– {tii foarte bine cum arat`! E un diamant imens!
O lacrim` i se prelinse u[or pe obraz. Rodrigo o urm`ri cu privirea

uimit, dar nu se calm`.
– {i dac` ]i-a[ spune c` n-am dreptul s`-]i ofer inelul de logodn`

al familiei? Prin tradi]ie, este p`strat de contes`, a[a cum s-a \ntâmplat
de genera]ii. Este un smarald, \ntr-o montur` veche [i extraordinar de
frumoas`. Este un inel unic, nepre]uit!

|n timp ce vorbea, b`rbatul privea lacrimile care-i udau obrajii. 
Laura era uimit`, a[teptând ca mânia lui s-o loveasc`, a[teptând s`

fie acuzat` c` n-are \ncredere, iar el continu`, ignorându-i lacrimile:
– Inelul va fi al t`u numai când vei na[te un mo[tenitor al

castelului, iar atunci va fi datoria ta s`-l p`strezi [i s`-l oferi fiului
nostru, la logodna lui. Când o s`-mi faci un b`iat, o s`-]i dau diamante
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\n dar, e de asemenea o tradi]ie. De aceast` dat`, o s` fie o schimbare:
diamantul va fi \nconjurat de safire, care s` se potriveasc` ochilor t`i
mânio[i [i care se \ndoiesc mereu de mine!

Ochii ei nu mai erau mânio[i, ci plini de lacrimi, dar Rodrigo
continu` s-o ignore.

– Ai prea pu]in` \ncredere \n cuvântul meu [i se pare c`-i vei
permite oric`rei nebune s` te fac` s` te \ndoie[ti.

– Poate c` a[ putea \nfrunta totul mai u[or dac` m-a[ potrivi mai
bine aici, cl`tin` ea din cap. Carlota e mai degrab` genul t`u, e...

– Destul cu prostia asta! exclam` el, prinzând-o \n bra]e. Lacrimi?
Te-am v`zut plângând o singur` dat`, iar atunci o f`ceai de sup`rare.
Acum de ce plângi, draga mea? Crezi cumva c` suntem iubi]i [i de
aceea se simte destul de \ncrez`toare ca s` inventeze minciuni? Ei
bine, nici m`car n-am fost vreodat` iubi]i.

– |n acest caz, de ce este aici? \ntreb` Laura, \ntorcându-[i fa]a de
la el.

– Tat`l ei a fost prieten cu tata. A venit aici \nc` din copil`rie. De
aceast` dat`, am ]inut-o aici ca s` te fac geloas`, dar tot ce am reu[it a
fost s-o alarmez pe mama. Pân` acum, n-ai dat nici un semn c` e[ti
geloas`...

Mânia lui o irita. De ce era sup`rat?
– Foarte bine, atunci ce cazul s` plece! Spunea c` nu vrea s` ai o

amant`, dar nici eu nu vreau [i te avertizez, Rodrigo...
Se opri brusc, v`zând zâmbetul larg de pe figura lui.
– Ah, dragonul meu mic, gelozia ta se arat`, \n cele din urm`!

exclam` el, [tergându-i lacrimile cu tandre]e. Acum, pot s`-]i [terg
lacrimile [i s` te iubesc mai mult. Asta vrei, nu-i a[a?

Buzele lui \i luar` \n st`pânire gura, \n timp ce mâinile o mângâiau
\ncet, lini[titor.

– Gata, murmur` el. Din aceast` clip`, nu vei mai fi r`nit`, nu voi
mai permite. Dup` aceast` sear`, vei purta inelul cu smarald al
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familiei [i vei fi \n siguran]`. Voi a[tepta cu r`bdare s` fii a mea. Nu-]i
face griji. Am ce-mi doresc mai mult, lacrimile [i corpul t`u tremur`tor
\mi spun. 

O privi \n ochi cu satisfac]ie, apoi \i d`du drumul [i o chem` pe
Maria, zâmbindu-i cu blânde]e. 

– Ai mul]umirile mele pentru c` m-ai anun]at c` senora Martinez
a venit aici. Acum v`d c` am f`cut bine când te-am ales s` ai grij` de
logodnica mea.

Figura Mariei era o pictur` de bucurie [i de uimire. 
– F`r` \ndoial`, tot castelul va fi \ncântat c` urm`toarea contes` de

las Montanas va fi tot o englezoaic`. {tiu c` to]i o iubesc. Nici n-am
trecut cu vederea faptul c` loialitatea pentru senorita Laura ]i-a dat
curajul s` m` sfidezi. 

Maria se \mbujor`, dar contele râse.
– Nu-]i face probleme. Datoria fa]` de ea e mai important` decât

orice alt ordin [i asta m` mul]ume[te. Atât de mult, \ncât e[ti prima
care afl` c` ne-am logodit. Ai aflat chiar \naintea contesei. Acum,
preg`te[te-o pe senorita pentru cin`, apoi po]i s` dai vestea mai
departe, a[a cum sunt sigur c` abia a[tep]i s-o faci. Cererea oficial` va
avea loc \nainte de cin`. {tii ce s` faci?

– Da, senor conte!
Camerista intr` \n camer`, atacând imediat cutiile, iar Rodrigo mai

arunc` o privire \n direc]ia Laurei. Mânia din ochii lui era vizibil`, iar
tân`ra femeie se \nfior`, chiar dac` [tia c` era adresat` Carlotei. De
acum, viitorul ei p`rea stabilit. Laura nu se gândea decât c`-[i dore[te
din toat` inima ca reac]ia contesei s` semene cu cea a Mariei.

Când cobor\ la cin`, Rodrigo o a[tepta \n hol. Faldurile rochiei
albastre de [ifon pe care o alesese din colec]ia de rochii scumpe \i
c`deau elegant \n jurul gleznelor. 

– Vino, [opti contele, privind-o cu admira]ie. E[ti minunat` [i totul
va fi bine. Din aceast` clip`, \ntreg castelul te va proteja.
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Cuvintele erau lini[titoare [i frumoase, aducându-i o str`lucire
ireal`, care r`mase pe figura ei \n timp ce p`trundeau \n sala de mese.

Formalitatea intr`rii o f`cu pe contes` s` se ridice \n picioare,
brusc emo]ionat`. 

– Mam`, declar` Rodrigo formal, vreau s` ]i-o prezint pe senorita
Laura Marsh, care a fost de acord s` fie so]ia mea.

Contesa trase aer \n piept, iar Laura o privi nelini[tit`. Avea dou`
motive s-o fac`: pe de o parte, riscul unui [oc produs de emo]ie, pe
de alt` parte, eventualiatea s` nu fie de acord. La urma urmei, era doar
o asistent` medical`, poate nepotrivit` pentru a fi urm`toarea contes`
de las Montanas. Mai mult decât atât, [tia foarte bine de unde
provenea.

Pentru o secund`, femeia nu spuse nimic, apoi f`cu un pas \n fa]`
[i o \mbr`]i[` pe Laura cu mai mult` putere decât [i-ar fi imaginat.

– Ultimele mele griji au luat sfâr[it! Cred c` [i-a g`sit na[ul,
murmur` ea la urechea tinerei femei. F`-l fericit, Laura!

M`car dac` ar putea! Se \ntoarse s`-l priveasc`, iar b`rbatul \i
cuprinse umerii \ntr-un gest \n acela[i timp protector [i posesiv. Nu
privise spre ea \n acea clip`, deoarece se uitase spre Eduardo cu un
zâmbet, dar sim]ise imediat c`-l prive[te. Protec]ia pe care o
promisese era deja \n jurul ei. 

Aprobarea lui Eduardo era vizibil`, iar b`rbatul veni s`-i s`rute
mâna. Laura se sim]i ca [i cum descoperise brusc prezen]a unui frate.
Carlota r`mase pe loc, palid` [i crispat`.

– Haide, Carlota, spuse Rodrigo cu voce ferm`, nu ne-ai urat toate
cele bune. E foarte bine c` ai fost aici \n ultimele zile. Acum, dup` ce
ai fost de fa]` la logodna mea, po]i s` ne p`r`se[ti cu inima \mp`cat`.

Cuvintele lui erau clare pentru toat` lumea, inclusiv pentru femeia
care se apropia \ncet. 

O invita s` plece cât mai repede, iar Laura spera c` n-o va mai
vedea vreodat`.
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– Voi fi invitat` la nunt`, Rodrigo? \ntreb` ea zâmbind, dar cu ochi
\ntuneca]i [i mânio[i.

– Desigur, d`du el din cap. Ar fi ciudat dac` n-a[ face-o. Tat`l t`u
a fost cel mai bun prieten al tatei, [i \mi imaginez c` vei dori s` m` vezi
c`s`torit cu Laura.

Laura se \nfior`, speriat` de expresia de pe figura Carlotei, chiar
dac` bra]ul protector din jurul umerilor se strânse \n jurul ei. Era ceva
dintr-un animal s`lbatic \n ochii \ntuneca]i a spaniolei, o mânie care
spunea c` nu va ceda niciodat`. Rodrigo spusese c` este cam ciudat`,
dar acum era [i mai clar. Chiar dac` buzele ro[ii zâmbeau, ochii ei
erau reci. Din nou, bra]ul lui Rodrigo se strânse mai tare \n jurul ei,
\ncruntarea lui f`când-o s` se retrag` din fa]a persoanei care intrase
deja \n inimile celor de la castel.

Contesa disp`ruse, iar contele o conduse pe Laura \n hol, 
]inând-o de mân` \n timp ce mergeau spre masa lung`, acoperit` cu
flori. Mama lui a[tepta acolo, \mpreun` cu to]i servitorii care fuseser`
disponibili atât de repede. Formaser` un cerc imens, fiecare ]inând un
pahar de [ampanie, cu fe]e pline de bucurie [i \ncântare, a[teptând 
s-o vad` mai bine pe tân`ra care va fi so]ia contelui. 

Cutia \n care se afla inelul era veche, destul de veche \ncât s` fi fost
cea original`, iar contesa scoase inelul [i i-l \ntinse fiului ei. Rodrigo
lu` mâna Laurei cu degete sigure, strecurându-i inelul pe deget. 

Ea ridic` privirea, iar el o fix` cu intensitate, \n ochii lui fiind
vizibil` o emo]ie care aproape \i f`cu inima s` se opreasc` \n piept. Era
ca un fulger, dar pentru o clip` p`rur` s` fie singuri \n holul imens. 

Mâna lui puternic` \i cuprinse degetele, prinzând-o posesiv de
mân`, privind-o \n ochi cu o expresie solemn`.

– E[ti a mea, murmur` el doar pentru urechile ei. Acum, pe
degetul tale str`luce[te inelul, [i nu te voi l`sa s` pleci. Dac` m` vei
p`r`si vreodat`, te voi urma [i te voi ucide.

Ridic` mâna ei \n aer, ca toat` lumea s-o vad`, iar vraja cuvintelor
lui fu rupt` de anun]ul contesei:
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– Logodnica lui Rodrigo Esteban Diaz, conte de las Montanas!
– S` tr`iasc`! r`sun` un strig`t din toate piepturile celor aduna]i

\n marele hol. 
Paharele se ridicar` \n aer, iar Rodrigo s`rut` mâna logodnicei lui. 
Apoi, fu condus` de-a lungul holului [i prezentat` fiec`rei

persoane \n parte, nume pe care nu le va re]ine, dar mâna ei era \n
siguran]` \n cea a contelui [i nu se temea de nimic. Dimpotriv`, o
izbucnire de fericire \i cuprinsese inima, dându-[i seama c` acum
nimic n-o mai poate separa de b`rbatul pe care-l iube[te [i care
zâmbea acum lâng` ea. 

– M` simt ca o prin]es`, murmur` ea, uimit` c` era \n centrul
acestei ceremonii tradi]ionale.

– Pentru prima oar`, ar`]i cu adev`rat vulnerabil`, r`spunse el. {i
te-a[ lua \n bra]e ca s`-]i calmez temerile, dar Maria e deja preg`tit`
penru rolul ei [i, din aceast` clip` pân` la c`s`torie, de talentele ei
depinde via]a noastr` a amândurora. Mai ales a ta, dac` o s` r`mâi un
dragon curajos sau te vei transforma \ntr-o porumbi]` timid`.

– Ce vrei s` spui? \ntreb` ea, aruncând o privire spre camerist`,
care era \n centrul unui grup de femei care discutau cu hot`râre. 

– Am ales-o s` te p`zeasc`, zâmbi Rodrigo, [i [tiu c` o va face.
Acum nu mai este propriu-zis servitoarea ta, ci paznicul t`u. M` bucur
c` avem o scuz` s` gr`bim nunta, altfel toat` lumea ar fi scandalizat`,
\ntrebându-se de ce este nevoie de aceast` grab` aproape indecent`!

Laura se \mbujor`, sim]ind un semnal de alarm` când \ntâlni
privirile hot`râte ale Mariei, dar degetele lui \i mângâiar` u[or pielea
sensibil` a bra]ului [i fericirea ei era aproape complet`.

De-a lungul timpului, multe cupluri se c`s`toriser` astfel, \n holul
acesta imens. Probabil c` nu fusese vorba despre dragoste de la
\nceput, dar nu toate c`s`toriile fuseser` nefericite. Poate c`, odat` cu
venirea copiilor, Rodrigo o va privi altfel, poate c` \ntr-o zi o va privi
[i cu dragoste, nu numai cu dorin]`. 

136 MARY PEARSON



Capitolul 9

Invita]ii la nunt` \ncepuser` s` se adune: rude \ndep`rtate, vechi
prieteni, oameni pe care Laura nu-i v`zuse niciodat` [i pe care
probabil nici nu-i va mai vedea. Aproape toate camerele din castel
erau pline, iar contesa p`r`sea camerele ei destul de rar, 
conserându-[i cu \n]elepciune puterile pentru sarcina care-i era
rezervat` ca mam` a ginerelui. 

Preg`tirile tradi]ionale erau u[or de urm`rit, astfel \ncât foarte
multe puteau fi l`sate pe mâinile altora. Cum Laurei nu i se d`duse
voie s` ajute, petrecea cea mai mare parte din timp stând de vorb` cu
contesa, chiar dac` nu-i putea \mp`rt`[i toate temerile [i suferin]ele. 

Zilele se târau \ncet, [i nu-l z`rea pe Rodrigo decât la cin`, când
camera era plin` de musafiri.

Se p`rea c` era \n regul`, tradi]ia era cea care dicta
comportamentul tuturor, iar Maria p`rea s` se fi schimbat acum 
dintr-o tigres` protectoare \ntr-un dragon periculos care o urm`rea
peste tot. Tân`ra femeie avea impresia c` va fi certat` [i dac` va privi
\n direc]ia logodnicului ei. 

Afl` c` miresele din familia Montanas intr` \n catedral` singure,
f`r` un bra] care s` le sprijine, iar explica]ia oferit` de Eduardo nu i se
p`ru prea amuzant`: probabil c` \n zilele str`mo[ilor lui Rodrigo,



mireasa era r`pit` [i nu avea lâng` ea nici un membru al familiei care
s-o sprijine. Logodnica unui las Montanas intra singur` \n catedral` [i
parcurgea \ntregul drum \n rochia alb` [i virginal`, iar acest gând era
destul de \nsp`imânt`tor. 

Preg`tirile de amploare care aveau loc la castel \ncepur` s-o
nelini[teasc`, amintindu-i nesiguran]a ei [i gândurile c` nu se
potrive[te cu acest rol. Era ceva pe care trebuia s`-l \nfrunte f`r`
Rodrigo, deoarece acum \l vedea mai mult pe Eduardo decât pe
viitorul ei so]. Acesta era atât de distant [i de \nstr`inat, \ncât \ncepuse
s` se \ntrebe dac` nu cumva regret` c` fusese de acord cu cererea ei
\n c`s`torie. St`tea cât mai departe de ea la mas`, replicile lui erau vagi
[i politicoase, pân` când tân`ra femeie \ncepu s` se simt` de-a dreptul
str`in`.

|ncepu s` se plimbe singur` prin gr`din`, dar [i aceast` \ncântare
era mic[orat` de grijile pe care [i le f`cea pentru contes`. Nu vor avea
lun` de miere, deoarece nici unul dintre ei nu voia s-o p`r`seasc` pe
contes`, iar Laura petrecea cea mai mare parte din timp urm`rind-o cu
\ngrijorare. {tia de la Miguel c` echipa de medici va fi gata \n ziua
nun]ii, iar de atunci nu vor avea decât s` aib` \ncredere \n abilit`]ile lor.

|n ziua de dinaintea nun]ii, avu loc o repeti]ie la catedral`. Contesa
nu f`cuse acest drum lung, a[adar Rodrigo fu singurul care observ`
teama de pe figura Laurei când cobor\ din ma[ina lui Eduardo la
\ntoarcerea la castel. Nu mâncase nimic la prânz, apoi fugise [i de
camera ei, incapabil` s` mai suporte aglomera]ia [i agita]ia din jur [i
vorb`ria Mariei.

Era lini[titor s` se plimbe prin gr`din`, dar u[urarea fu de
moment, pân` când Rodrigo se opri \n fa]a ei, f`când-o s` tresar`
surprins`. Probabil [i el se hot`râse s` fac` o plimbare de unul singur
[i poate c` o va acuza c` \ncalc` tradi]ia, venind dup` el. 

Laura se \ntoarse s` plece, dar el o prinse de bra] cu fermitate [i o
\ntoarse spre el, ridicându-i b`rbia ca s-o priveasc` \n ochi.
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– Vino! ordon` el cu o voce f`r` urm` de tandre]e. Lupt`-te cu
mine, strig` la mine, dar nu te teme.

– Dar... tradi]iile?
– La naiba cu tradi]iile! se r`sti el, tr`gând-o \n bra]e. Nu vreau

decât s` [tiu c` nu m` vei p`r`si, c` ai destul curaj s` stai cu mine \n
ciuda acestor lucruri str`ine, care te sperie.

Lumina din ochii lui o nedumerea, iar atitudinea lui nu i se p`rea
prea \ncurajatoare.

– N-ar trebui s` ne \ntâlnim singuri, \i aminti ea, iar figura lui se
\ntunec` de sup`rare.

– }i-am mai spus, nu fac decât ce vreau. Te-am v`zut c` vii aici. 
}i-am v`zut [i fa]a la catedral` [i la \ntoarcerea la castel. Vrei s` m`
p`r`se[ti.

– Nu! exclam` ea, \ncepând s` se enerveze din cauza atitudinii lui
[i a strânsorii dureroase. Nu sunt o [col`ri]` speriat`. Voi fi so]ia ta, \]i
aduci aminte? Da, \mi este team`, dar asta nu \nseamn` c` nu-mi voi
respecta cuvântul dat. |n Anglia am tr`it o via]` obi[nuit` [i, dac` 
m-a[ fi c`s`torit cu David sau cu oricare alt b`rbat, cineva, poate chiar
un prieten, m-ar fi condus la altar. N-a[ fi \ntr-o catedral` imens`, \n
care s` m` simt ca un star de cinema care nu-[i aduce aminte replica.
Da, mi-e team`!

– Asta e tot? Vei face fa]` unui viitor \n  care vei fi contes` de las
Montanas [i so]ia mea?

O privea cu intensitate \n ochi, de parc` ar fi vrut s` citeasc` \n
sufletul ei, strângând-o atât de tare, \ncât protest` cu un geam`t. 

– Nu m` pot ab]ine, cl`tin` el din cap. Sunt disperat s` fii a mea.
Nu te voi putea l`sa s` pleci.

– Nu vreau s` plec.
Laura era sigur` c`, dintr-un motiv sau altul, el avea nevoie de

asigur`ri. Acest b`rbat, obi[nuit s` tr`iasc` dup` propriile reguli [i
decizii, avea un col] \ntunecat \n inima lui care trebuia calmat [i
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lini[tit, iar degetele ei \i atinser` fa]a cu tandre]e, gata s`-[i
m`rturiseasc` dragostea.

El o privi surprins, \ncepând s` se relaxeze dup` izbucnirea de
agresiune.

– Sim]i tandre]e fa]` de mine? \ntreb` el cu o uimire aproape
arogant`.

– N-a[ \ndr`zni, senor conte, replic` ea zâmbind, dând la o parte
o [uvi]` de p`r care \i c`zuse pe frunte. 

Zâmbetul lui fu singura recompens` pe care [i-o dorise.
– Dulcea mea Laura, [opti el, uneori \mi spun c`, la fel ca mine, ai

\ndr`zni s` faci orice. Ceremonia nu e foarte lung` [i se va \ncheia
\nainte s`-]i dai seama. Restul vie]ilor noastre este mai important. 
N-ai decât s-o vezi ca pe o zi mai dificil` de la spital.

Tân`ra femeie râse tare, iar Rodrigo o l`s` singur`, dup` ce o
s`rutase u[or pe buze. Nimic nu se schimbase, dar descoperise un loc
sensibil \n armura lui [i care, \n loc s-o deranjeze, o f`cea s`-l simt`
mai aproape [i mai uman.

Laura avu nevoie de tot curajul \n ziua nun]ii. Se anun]a o zi
fierbinte, a[a cum fuseser` [i zilele trecute. Maria plânse [i un [ir
\ntreg de slujnice se perindar` prin apropiere, tr`gând cu ochiul [i
[optind \ntre ele, \n timp ce era preg`tit` pentru ceremonie. Când
ajunse \n catedral`, era deja rece ca ghea]a, \n ciuda c`ldurii zilei [i a
trenei lungi a rochiei.

Rochia grea de m`tase [i p`rul argintiu o f`ceau s` arate ca o
apari]ie de vis, iar tradi]ia fu perturbat`, pe m`sur` ce oaspe]ii se
\ntoarceau uimi]i s-o admire, \n timp ce p`[ea \ncet spre altar.

F`r` un v`l sub care s` se ascund`, tân`ra femeie \[i spuse c` nu
va ajunge niciodat`, sau c` va face o gre[eal` \ngrozitoare, cum ar fi s`
se \mpiedice. Ridic` \ns` b`rbia [i \[i \ndrept` spatele, p`[ind cu
hot`râre, chiar dac` picioarele \i tremurau. O zi mai dificil` de spital.
Gândul \i aduse un zâmbet pe buze, chiar dac` ochii \i r`maser` mari
[i nelini[ti]i. 
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Apoi, Rodrigo \ntoarse capul, privind-o lung din cap pân`-n
picioare, fixându-se apoi pe fa]a ei speriat`. Zâmbi u[or [i f`cu un pas
s-o \ntâmpine, cu mâna \ntins`. Laura \[i aminti declara]ia lui: "la
naiba cu tradi]iile", \n timp ce contele de las Montanas \[i conduse
singur mireasa la altar, f`r` s`-i pese c` \ncalc` [i ultima tradi]ie.

Se \ntoarser` apoi la castel pentru petrecerea de dup` ceremonie,
iar tân`ra femeie avu impresia c` num`rul oaspe]ilor crescuse, de[i nu
mai conta. Oricât ar fi p`rut de ciudat, era fericit`, mai fericit` decât
fusese vreodat`, chiar dac` \n timpul ceremoniei so]ul ei redevenise
un str`in \nalt [i \ntunecat, mereu atent la tot ce se petrecea \n jurul
lui. Chiar dac` ceremonia propriu-zis` luase sfâr[it, oaspe]ii d`deau
dovad` de un formalism [i un comportament rigid care o f`cea s`
cread` c` marea lor majoritate aveau titluri nobiliare. |ncerc` s` nu se
lase impresionat` de arogan]a unor persoane, dar rareori \n]elese
despre ce este vorba din conversa]ia purtat` cu repeziciune. Era
imposibil s` cread` c` era acum contes` de las Montanas, so]ia acestui
spaniol \nalt [i curtenitor, dar care nu [tia s` zâmbeasc`.

Laura fu cea care o observ` pe contes` disp`rând cu discre]ie dup`
primele toasturi, iar instinctul o f`cu s-o urmeze. Contesa era \n
apartamentul ei, atât de dornic` s` fie \n siguran]a propriei camere,
\ncât l`s` u[a deschis` iar Laura se putu strecura \ncet \n spatele ei [i
o v`zu l`sându-se s` cad` pe un scaun.

– M` simt bine, se \ntoarse ea la auzul pa[ilor Laurei, 
str`duindu-se s` se \ndrepte \n scaun, dar tân`ra femeie nu fu p`c`lit`.

– |l voi chema pe medic.
Se \ndrept` spre telefon [i descoperi c` avusese dreptate,

deoarece contesa nu f`cu nici o \ncercare s-o \mpiedice.
Era foarte târziu, iar Laura tres`ri pentru a zecea oar`, sim]ind c`

ochii i se \nchid. St`tea \mpreun` cu Rodrigo de ore \ntregi \n spital,
a[teptarea monoton` fiind \ntrerupt` de nesfâr[itele ce[ti de cafea [i
de sunetul pa[ilor lor.
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Nu putea decât s`-i mul]umeasc` lui Dumnezeu pentru viteza cu
care se mi[case Miguel, adunând echipa de medici [i f`când
preg`tirile pentru opera]ie. A[adar, contesa fusese dus` direct \n sala
de opera]ii.

Rodrigo fusese t`cut \n tot acest timp, iar Laura era nelini[tit` din
mai multe motive. Nu putea suporta s-o piard` pe contes` acum [i,
dac` ea va  muri, Rodrigo se va transforma \ntr-o statuie de ghea]`,
dând vina pe ea pentru c`-l convinsese s` accepte opera]ia.

|[i aminti uimirea oaspe]ilor când ap`ruse \n mijlocul lor \n blugi
[i c`ma[` albastr`, dând la o parte toat` formalitatea [i ac]ionând cum
\i spuneau anii de practic`. Privirile uimite nu \nsemnaser` nimic
pentru ea, \n timp ce se \ndreptase repede spre Rodrigo. El p`r`sise
petrecerea f`r` o privire \n urm`, urmând-o \n ma[ina lui \n timp ce
ea urcase \n ambulan]` \mpreun` cu contesa.

Aceast` perioad` scurt`, \mpreun` cu femeia palid` [i obosit`, o
f`cea pe Laura s`-l priveasc` acum cu dragoste [i compasiune pe
b`rbatul de lâng` ea, de[i el aproape nu-[i d`dea seama c` ea era
acolo.

– Laura, trebuie s` stau de vorb` cu tine, spusese contesa,
respirând cu greutate.

– Nu, mai târziu. Acum trebuie s` v` odihni]i [i s` nu spune]i nimic.
Dar contesa era prea nelini[tit` s` se poat` odihni, iar tân`ra

femeie, con[tient` c` nelini[tea \i putea face mult r`u, o l`s` s`
vorbeasc`.

– |nainte s` m` internez \n spital, trebuie s`-]i spun despre
Rodrigo. Dac` voi muri, nu vei afla niciodat`, [i trebuie s` [tii.

Mâinile contesei o prinseser` cu ultimele puteri.
– Ar fi trebuit s -̀]i spun mai de mult, dar voiam s  ̀fie fericit [i am a[tep-

tat. Nu sunt foarte bun  ̀la \n[el̀ torii, dar pentru Rodrigo a[ face orice.
– Desigur, spusese Laura. Orice mam` ar face la fel pentru fiul ei.
– Nu este fiul meu.
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{ocul o f`cuse pe Laura s-o priveasc` uimit`, iar femeia continuase:
– Felipe [i cu mine ne-am cunoscut \n Anglia, unde el \[i f`cea

studiile. Era foarte tân`r, tata era unul dintre profesorii lui [i venea
deseori la noi. Ne-am \ndr`gostit unul de altul, iar el m-a cerut de
so]ie. Am refuzat. {tiam c` nu voi putea avea copii [i, de asemenea,
[tiam c` este datoria lui s` aib` un mo[tenitor. S-a \ntors \n Spania [i
apoi am aflat c` s-a c`s`torit cu o femeie pe care o cunoscuse la Madrid.
{i ea era englezoaic`, presupun c` de aceea s-a c`s`torit cu ea.

Femeia oftase, iar Laura \ncercase s-o opreasc`.
– Era o fat` slab` [i speriat`, nepotrivit` pentru Felipe [i pentru

rolul de st`pân` a castelului, continuase contesa cu hot`râre. Dup`
na[terea lui Rodrigo, a hot`rât s` fug` de responsabilit`]i. Disp`rea
pentru o vreme, oriunde numai s` fie cât mai departe de pozi]ia pe
care n-o putea sus]ine. Fiul ei avea cinci ani când a plecat din nou, iar
Felipe n-a mai putut s-o aduc` \napoi: a fost ucis` pe un versant al
muntelui, de o inunda]ie. Oricum, noi \nc` ne iubeam, iar Felipe a
venit dup` mine. |l adusese cu el pe Rodrigo, un b`ie]el \ntunecat [i
t`cut, care \n]elegea mai multe decât se crezuse la prima vedere. Se
sim]ea respins. Se sim]ea ca [i cum fusese p`r`sit, pentru c` nu
\nsemna nimic pentru ea. Mi-a luat foarte mult timp s`-l fac s`
\n]eleag` c` nu putuse accepta responsabilit`]ile Castelului de Foc [i
povara statutului. |n cele din urm` a \n]eles [i n-a mai vorbit despre
ea. De la \nceput, mi-a spus "mam`" cu vocea lui rece [i ferm` [i n-a
mai avut \ncredere \n nici o alt` femeie. Au fost multe femei \n via]a
lui, draga mea, dar nici una nu l-a f`cut fericit. Când te-am v`zut, când
am v`zut ce efect ai asupra lui, cum i-ai rezistat [i cum l-ai \nfruntat,
am sperat c` [i-a g`sit perechea. Dac` \l p`r`se[ti, o s`-i distrugi via]a
pentru totdeauna.

– |l iubesc, spusese ea, gândindu-se cu mil` la b`iatul r`mas
singur, care crescuse \n s`lb`ticie, capabil de afec]iune doar pentru
femeia care-i umpluse golul din via]` când era singur [i vulnerabil.
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|[i d`dea seama c` nu va mai permite s` mai fie vulnerabil
vreodat`. |n]elegea foarte bine de ce sentimentele lui nu puteau fi
altceva decât dorin]` [i poate, cu timpul, prietenie.

Laura arunc` o privire spre so]ul ei [i tres`ri, descoperind c` o
privea \ncruntat.

– Las`-m` s`-l trimit pe Eduardo s` te duc` acas`, spuse el calm.
Ai avut o zi foarte obositoare. Ar`]i epuizat`.

–  Nu, vreau s` r`mân, declar` ea, ridicându-se \n picioare [i
\ncepând s` se plimbe.

Trebuia s` r`mân` [i sim]ea c` restul vie]ii ei depindea de
supravie]uirea contesei. Acum \n]elegea de ce Rodrigo se temuse atât
de opera]ie: nu putea s`-[i permit` s` piard` singura femeie care-i
fusese sprijin \n copil`rie. 

Era diminea]`, când Laura deschise ochii. Lumina p`trundea prin
perdele, dar era sigur` c` era deja la castel. Memoria \i reveni imediat.
Opera]ia fusese un succes, iar contesa supravie]uise. |[i amintea c` se
urcase \n ma[in` dup` ce li se spusese c` n-o pot vedea, dar amintirile
se opreau aici.

Soneria telefonul o f`cu s` tresar` [i s` se \ntoarc`, dar mi[carea
\ncremeni la jum`tate, descoperind c` Rodrigo era lâng` ea. Capul lui
acoperit cu p`r \ntunecat se odihnea pe pern`, iar \n cele din urm`
soneria telefonului reu[i s`-l trezeasc`.

Cu un geam`t, se ridic` \ntr-un cot [i ridic` receptorul.
– Da?
Laura era fascinat` de vocea lui profund`, ca mârâitul unui tigru [i

de pielea \ntunecat`, vizibil` odat` cu alunecarea cear[afurilor. Era
clar c` era gol sub a[ternuturi. O privire rapid` spre propria persoan`
o lini[ti. Ea nu era goal`, reu[ise s` se \mbrace \n c`ma[a de noapte
care o a[tepta.

Nu-[i d`dea seama ce se vorbea, dar conversa]ia fu destul de lung`
[i Rodrigo se rostogoli pe spate, cu receptorul \n mân`, f`când din
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când \n când câte un comentariu scurt. Brusc, [i el p`ru s`-[i dea
seama unde se afl`, deoarece privirea \ntunecat` se \ndrept` spre ea.
Se privir` lung, con[tien]i c` se aflau \n apartamentul nup]ial al
castelului.

|n cele din urm`, el l`s` receptorul jos, f`r` s`-[i ia ochii de la ea,
[i se \ntoarse pe o parte.

– Se simte bine, murmur` el cu blânde]e. Era Miguel. A avut o
noapte lini[tit` [i, chiar dac` nu avem \nc` voie s-o vizit`m, \[i revine
repede.

– M` bucur, d`du ea din cap, [tiind c` ochii ei erau mari [i speria]i.
Cum... cum am ajuns aici?

– Te-am adus \n bra]e \n aceast` diminea]`, senora contes`, o
ironiz` el. Erai epuizat` [i ai adormit \n ma[in` \nainte s` ajungem la
castel. Te-am adus \n camera noastr`. Dup` cum spunea Maria, ar`tai
ca o mic` fantom` adormit`. 

El se opri, urm`rind amuzat privirile ei, care treceau de la pieptul
lui \ntunecat la albea]a imaculat` a c`m`[ii de noapte.

– Maria a... \ncepu ea
– |n nici un caz! N-are voie \n apartamentul nup]ial [i [tie acest

lucru. Zilele \n care trebuia s` aib` grij` de tine au luat sfâr[it. De
altfel, ad`ug` el ridicând o sprâncean`, cred c` e de datoria mirelui 
s`-[i preg`teasc` mireasa epuizat` pentru culcare.

Tân`ra femeie se \mbujor`, iar so]ul ei \ntinse o mân` s-o mângâie
\ncet pe obraz.

– Ai fost foarte cuminte, o inform` el. Am fost foarte tentat s` las
c`ma[a de noapte pe scaun, dar erai o tenta]ie prea mare... M-am
str`duit s` te \mbrac [i am r`mas pe partea mea de pat toat` noaptea. Nu
pot spune c` am dormit bine. Nu a[a mi-am imaginat noaptea nun]ii. 

Laura \nchise ochii, ame]it` la vederea dorin]ei de pe figura lui,
sim]ind cum tot corpul i se tensioneaz` \n a[teptare, respirând deja
mai repede, de[i nici m`car n-o atinsese. 
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|l sim]i mi[cându-se spre ea, apoi prinzând-o \n bra]e [i
acoperindu-i fa]a cu s`rut`ri. Un fior o cuprinse, iar el veni mai
aproape.

– S` nu-]i fie team`, draga mea, [opti el. Ne dorim unul pe altul;
las` ca totul s` vin` de la sine.

Tonul vocii lui profunde [i lini[tite, mângâierile delicate o f`cur`
s` se relaxeze, dar [i s` se apropie mai mult de el. |nc` pe jum`tate
adormit`, era vulnerabil`, iar el o trata cu o blânde]e de care nu-l
crezuse capabil. Se \ntoarse s`-l s`rute, c`utându-l cu pasiune, dar el
se retrase, dându-i voie doar s`-l ating` u[or.

– |ncet, frumoasa mea Laura, murmur` Rodrigo. |ncet, pân` când
focul va \ncepe s` ard`.

Mâinile lui coborâr` apoi spre umeri, tr`gând-o spre el [i
strecurându-[i degetele sub bretelele c`m`[ii de noapte. Laura gemu,
sim]ind mângâierea intim` [i nea[teptat`, iar curând buzele urmar`
traseul degetelor. Trase \ncet de bretele, eliberând-o treptat din
\nchisoarea de m`tase alb`, mângâindu-i pielea moale a abdomenului.

Tân`ra femeie se \nfior` de team` \n clipa \n care el d`du la o parte
cuverturile, arzând-o cu privirea lui \ntunecat`. Dar so]ul ei o calm`
cu mi[c`ri blânde, f`când-o s`-[i revin` \nainte s` se apropie din nou
de ea, s`rutând-o cu pasiune pân` când un sunet gutural \i sc`p` de
pe buze.

– E \n regul`, spuse el \ncet, mângâindu-i picioarele lungi. Nu-]i
fie team` s` spui ce sim]i, mica mea porumbi]` argintie. Acelea[i
sentimente sunt [i \n mine. Nu e[ti singur`. 

Continu` s-o s`rute cu pasiune, mai intim decât o f`cuse vreodat`.
Chiar dac` era speriat`, Laura era prea prins` \n vârtejul pasiunii ca s`
protesteze. Mângâierile [i s`rut`rile lui o purtau pe culmi pe care nu
mai fusese vreodat`, f`când-o s` simt` o nevoie arz`toare. 

Cuprins` de fiori, \l strânse cu putere \n bra]e, tremurând [i
privindu-l rug`tor. Corpul lui puternic se cutremur`, iar b`rbatul
murmur` la urechea ei:
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– Pentru numele lui Dumnezeu, vino la mine! 
Dincolo de durerea momentan`, se \ntinser` valuri de pl`cere [i

de senza]ii noi [i neobi[nuite. Totul disp`ru \n jurul lor, iar lumea se
\nvârti din ce \n ce mai repede, ridicându-i pe culmile pasiunii. 

Laura pluti \ncet \napoi la realitate, con[tient` abia acum de totul
din jur, de corpul lui puternic \ntins lâng` al ei. Rodrigo se mi[c`
\ncet, punându-i capul pe piept, [i strângând-o \n bra]e cu pasiune.

Contele r`mase t`cut o vreme, pân` când Laura \ncepu s` se simt`
ciudat, de parc` l-ar fi dezam`git. 

– A fost \n regul`? [opti ea \n cele din urm`, f`r` s` mai poat`
suporta t`cerea.

Dac` \l dezam`gise, voia s` [tie.
– |n regul`? se \ntoarse el s-o priveasc`. Prima dat` când te-am

v`zut \n p`dure, când ]i-am v`zut frumuse]ea, când te-am ridicat \n
bra]e, mi-am spus c` o s` m` duci \n paradis. Am fost \n paradis, [i a
fost atât de bine, \ncât vom merge din nou, \mpreun`.

V`zându-i expresia, râse u[or, tachinând-o. 
– Azi nu putem merge la spital. |n castel sunt \nc` oaspe]i pe care

nu ]in neap`rat s`-i v`d. Mi-e team` c` suntem prin[i \n camera
aceasta. Ce putem face? O s` st`m \n pat, f`când excursii repetate \n
lumea pe care am descoperit-o \mpreun`.

Laura \l prinse \n bra]e, tr`gându-l mai aproape, dorindu-[i din
toat` inima s`-i spun` cât de mult \l iube[te, dar neavând curajul.

– M` \ncurajezi, draga mea, [opti el \ncet, s`rutându-i sânii goi.
– Ave]i nevoie de \ncuraj`ri, senor conte? \ntreb` ea râzând.
– Nu când sunt \n bra]ele tale, contes`, cl`tin` el din cap, 

tr`gând-o \n bra]e. Hm, cred c` ]i-e foarte foame, mica mea. Ieri n-ai
mâncat nimic, sau a[a sus]ine Maria. |n curând, voi cere un mic dejun
imens, dar mai \ntâi \mi voi potoli o foame pe care n-o pot satisface
decât cu tine.
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Dornic` din nou s`-i apar]in`, Laura se mul` pe corpul lui
puternic, cople[it` de fericire. Ochii \ntuneca]i care o fixau erau
aprin[i ca de un foc interior. 

– E[ti a mea, murmur` el cu pasiune. |mi apar]ii, vei fi mama
copiilor mei, [i vei sta lâng` mine pân` la moarte. Dac` m` vei p`r`si
vreodat`, te voi g`si [i te voi ucide!

Mângâierile [i s`ruturile lui aprinse \i alungar` teama de moment,
iar valurile pasiunii \i purtar` din nou pe culmile lor.

– {tii c` acum e[ti a mea pentru vecie? o \ntreb` el cu voce
r`gu[it`.

– {tiu, Rodrigo, d`du ea din cap, cuprinzându-l cu bra]ele [i
s`rutându-l cu tandre]e.

– Sunt prins \n vraja ta, a[a cum te-am prins [i eu pe tine,
murmur` el. O s` tr`im \mpreun` [i o s` murim \mpreun`, micu]o.
Dar nu ne vom desp`r]i niciodat`.

– Asta este tot ce vreau, Rodrigo, \l asigur` ea cu voce blând`. S`
fiu cu tine [i s` \ncerc \n fiecare zi s`-]i fiu pe plac. 

– Cum ai putea s` nu \ncerci? zâmbi el, cercetându-i fa]a cu o
privire p`trunz`toare. 

Laura \nchise ochii, \ncercând s` scape de privirile lui. Ar fi fost o
nebunie s`-i spun` c`-l iube[te. Poate c` \ntr-o zi, când vor avea copii,
când se va sim]i sigur` pe pozi]ia [i pe c`s`toria lor, poate o s`-i
spun`, sc`pând pentru \ntotdeauna de team`. 

– Cred c` e timpul s` te hr`nesc, declar` el, ridicându-se din pat
[i tr`gând-o spre el. Po]i s` faci o baie, \n timp ce m` ocup de meniu.

Când privirile lui alunecar` peste corpul ei gol, Laura se \mbujor`.
El \ncepu s` râd` [i o ridic` \n picioare, \ndreptând-o cu fa]a spre baie.

– Pot s`-]i promit c` te voi vindeca repede de timiditate, o asigur`
el. Dac` m` a[tep]i, putem face du[ \mpreun`.

Râsul lui \nc` \i r`suna \n urechi, \n timp ce se \ndrepta \n grab`
spre sala de baie.
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Capitolul 10

Câteva zile mai târziu, \n timp ce se \ntorceau de la vizita f`cut`
contesei la spital, Laura r`mase t`cut`, stând pe scaunul din dreapta
lui Rodrigo. Drumul \mp`durit spre castel o \ncânta \ntotdeauna, cu
copacii lui magnifici, \n umbra c`rora p`reau c` se ascund creaturi de
poveste.

Aruncând o privire spre ea, Rodrigo \ncetini [i se l`s` pe spate,
aruncând apoi o privire \n jur.

– |]i place foarte mult acest drum, nu-i a[a?
– Da, d`du ea din cap. E atât de secret [i de... sigur.
– Te sim]i \n siguran]` cu mine?
Ochii lui misterio[i p`reau la fel de greu de p`truns ca umbra de

sub copaci.
– De ce nu m-a[ sim]i? r`spunse Laura, \ntorcând capul. Suntem

c`s`tori]i [i \ncep s` m` obi[nuiesc [i eu cu via]a pe picior mare.
Nu voia s`-l critice sau s`-l ironizeze, dar respira]ia lui gr`bit` \i

spuse c` o f`cuse.
– Nu vorbesc despre lucruri materiale [i concrete. Te-am \ntrebat

dac` te sim]i \n siguran]` cu mine, insist` el, privind-o cu calm. |mi
dau seama c` e[ti foarte controlat`, dar uneori e[ti de-a dreptul
retras`. 

SOARE {I UMBR~ 149



Laura, cât va dura pân` când vie]ile noastre se vor amesteca ziua
la fel de bine cum o fac noaptea?

Obrajii ei ro[ii p`rur` s`-l irite [i s`-i arunce o privire de exasperare
amestecat` cu ceva care, dac` ar fi fost vorba despre altcineva, ar fi
putut fi disperare.

Din noaptea nun]ii, surprinsese de câteva ori pe figura lui aceast`
expresie, dar care disp`rea imediat. Uneori sim]ea ochii lui care o
urm`reau cu aten]ie, studiind-o ca [i cum ar fi dorit s`-i citeasc` \n
suflet. |n acele clipe, se sim]ea stingher`, spunându-[i c` nimeni nu
poate avea afec]iunea lui, \n afar` de contes`.

Era ner`bd`tor s` fie liber, s` \ncalece pe Diablo [i s` se piard` \n
s`lb`ticia dealurilor, c`utându-[i pacea. Dac` ar fi iubit-o, ar fi fost
altfel. Dar n-o iubea [i nici nu se pref`cea.

Nu avea ce s` spun`, iar ambii so]i continuar` drumul \n t`cere.
Nu se certau, deoarece orice ne\n]elegere era rezolvat` foarte repede
de Rodrigo. La primul semn c` nu sunt de acord \ntr-o privin]`, o lua
\n bra]e [i o subjuga imediat. Dup` câteva \ncerc`ri, Laura nu mai avea
nici o dorin]` s` i se mai opun`.

– Ce naiba caut` aici? 
Exclama]ia lui o lu` prin surprindere.
– Cine?
Din câte putea spune, nu era nimeni prin apropiere. Curtea era

goal`, luminat` de soare.
– Carlota! Tocmai a intrat \n grajd. Am recunoscut de departe

bluza aceea hidoas` de un verde deschis, pe care o poart` \n zilele cu
cea]`. Am v`zut-o!

Opri repede ma[ina, s`rind de pe locul [oferului [i ocolind ma[ina
s`-i deschid` portiera.

– Intr` \n cas`!
Era un ordin, iar el se \ntoarse spre grajd, \ndreptându-se cu pa[i

mari spre el, f`r` s` \ntoarc` nici o clip` privirea. Orice ar fi v`zut, era
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hot`rât s` investigheze, [i era mânios. Laura avea impresia c` se
\n[elase [i \ncepu s` se \ndrepte spre u[a de la intrare, dar abia se
mi[ca. O cuprinse brusc un sentiment ciudat. 

Sim]urile ei erau alertate, iar instinctul o avertiz` c` este ceva \n
neregul`. Se \ntoarse imediat spre grajd, urmându-l pe Rodrigo, cu
sentimentul unui pericol. 

F`cuse câ]iva pa[i, când nechezatul unui cal dinspre grajduri o
\nlemni. Nici m`car nu avu timpul s` p`[easc` \nainte, c` Diablo ]â[ni
din interior. 

P`rea ca o viziune din iad, cu coama str`lucind, cu ochii mari [i
s`lbatici, dând din cap cu frenezie. Pentru o secund` r`mase pe loc,
dornic s` g`seasc` o ie[ire, dar ma[ina bloca u[a. Laura, luat` prin
surprindere, f`cu gre[eala s` se mi[te. Arm`sarul o v`zu imediat [i se
\ndrept` \n goan` spre ea. Un singur gând plutea \n mintea ei: "Vrea
s` m` omoare!"

{tia c` dac` se va \ntoarce s` fug`, arm`sarul o va c`lca \n copite;
din]ii dezveli]i erau un semn clar al inten]iilor lui. |n copil`rie v`zuse
un cal atacând \ntr-un mod asem`n`tor [i [tia c` n-are nici o sc`pare,
dac` nu reu[e[te \n vreun fel s`-l distrag`. |l v`zu pe Rodrigo ie[ind \n
fug` din grajd, urmat de doi gr`jdari, dar era imposibil s` ajung` la
timp. Singura ei solu]ie era s`-[i p`streze sângele rece.

|n ultima clip`, Laura reac]ion`, ]ipând [i dând din bra]e, 
rotindu-[i po[eta, iar calul se opri o secund`, cu ochi injecta]i. Dup`
cum se a[teptase, se ridic` pe picioarele din spate, dând din copite [i
nechezând \ntr-un mod pe care nu-l crezuse posibil. P`rea de-a
dreptul ie[it din min]i. 

F`cu o mi[care lateral`, evitând lovitura care ar fi fost mortal`. {tia
foarte bine c` nu va mai reu[i s` repete mi[carea; arm`sarul era prea
rapid, prea hot`rât, prea iste]. Se d`du \napoi, preg`tit s` atace din
nou. Rodrigo ajunse la el chiar \n acea clip`. 
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Palid la fa]` [i p`rând capabil de crim`, f`cu singurul lucru posibil,
repezindu-se la cal ca un fulger [i lovindu-l \n um`r, \n cel mai sensibil
loc. Calul se cl`tin` [i c`zu. 

Contele [i cei doi gr`jdari fur` imediat asupra lui, legându-l cu
frânghii solide.

– Pu[ca! strig` Rodrigo, s`rind \n picioare, cu mâna \ntins` spre
pu[ca de vân`toare pe care o ]inea un al treilea gr`jdar. 

Laura r`mase nemi[cat`. |nfruntase moartea ani de zile, iar acum
frumosul arm`sar se afla \n fa]a sfâr[itului. 

Diablo se str`duia s` se ridice, dar \i era imposibil. Cu toate
acestea, p`rea \ntr-o furie distructiv`, cl`tinându-[i capul puternic, cu
coama magnific` ud` de sudoare... [i de altceva!

– Stai! Rodrigo, a[teapt`!
Laura alerg` spre ei, evitând din]ii calului [i ignorând strig`tul

so]ului ei, prinzându-l de bra] ca s`-i arate sângele ce curgea \n valuri
de sub coama arm`sarului. Z`rir` cu to]ii ceea ce observase [i ea–
mânerul unui pumnal se ivea din gâtul arm`sarului, pe jum`tate
ascuns de coama deas`. Lucr`tura scump` nu l`sa urm` de \ndoial`;
cu to]ii v`zuser` pumnalul. Era unul din cele dou` expuse \mpreun`
cu alte relicve \n marele hol al castelului.

Rodrigo \l scoase din ran`, \njurând cu asemena furie, \ncât Laura
avu impresia c` o s`-i ia foc urechile. Din fericire, nu \n]elegea ce
spune, dar era suficient s` vad` figurile speriate ale gr`jdarilor. |n
timp ce animalul se \nfior`, to]i \[i d`dur` seama ce-l adusese \ntr-o
asemenea stare. 

– Bietul de tine!
Laura \ntinse batista spre ran`, ca un pansament care s` opreasc`

[uvoiul de sânge, iar calul \ntoarse capul.
– Laura! 
Rodrigo nu fu destul de rapid s-o \mpiedice, dar nelini[tea lui era

inutil`. 
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Nebunia \l p`r`sise pe Diablo, care accept` palma ei lini[titoare.
– Dumnezeule! Dac` mai \ndr`zne[ti s` ri[ti atât de mult, o s` te

bat! se r`sti Rodrigo, ridicând-o \n picioare, dar sc`p` repede de furia
lui, c`zând \ntr-un le[in profund.

Când \[i reveni era \n pat, iar capul o durea cumplit.
– Te-ai lovit la cap, o anun]` Rodrigo, \nlocuind compresa pe care

o ]inuse pe fruntea ei. E[ti cam prea rapid` pentru mine. Acum \n]eleg
de ce ai nevoie de bonet`, glumi el.

– Nu l-ai \mpu[cat pe Diablo, nu? \ntreb` ea nelini[tit`.
– Nu, cl`tin` el din cap. Mi-ai spus s` a[tept [i asta fac. Este calm

[i se poart` normal. E clar c` durerea i-a provocat criza de nebunie,
dar a \ncercat s` te omoare. Nu mai pot avea \ncredere \n el.

– Nu vreau s`-l omori, [opti ea, cu lacrimi \n ochi.
– Nu pot s`-]i risc via]a, dar vom discuta despre acest lucru cu alt`

ocazie, r`spunse so]ul ei, [tergându-i lacrimile. De ce m-ai oprit? Acum
s-ar fi terminat. }i-ai riscat din nou via]a, apropiindu-te de el. De ce?

– |l iube[ti, d`du ea din cap, cu lacrimile curgându-i pe obraji. {tiu
ce \nseamn` pentru tine. Eduardo spunea c` te lini[te[ti doar cu
Diablo, c`l`rind prin p`dure. {tiu c` \n ultimul timp ]i-ai dorit s-o po]i
face. 

– }i-ai riscat via]a ca s` salvezi un animal la care credeai c` ]in
foarte mult? exclam` Rodrigo, privind-o nedumerit. Ai crezut c`-mi va
p`rea r`u de el? C` merita riscul vie]ii tale? De ce, pentru numele lui
Dumnezeu?

Laura \nchise ochii, incapabil` s`-l priveasc`. 
– Ai nevoie de el, [opti ea. N-a[ fi putut s` \ndur s` suferi dup`

pierderea lui.
– De ce, Laura? o prinse el \n bra]e cu putere. De ce nu trebuie s`

suf`r?
– Te iubesc, declar` ea cu ochii \n lacrimi, \ntorcându-se s`-l

priveasc`. {tiu ce p`rere ai despre dragoste. {tiu c` nu vrei s` te

SOARE {I UMBR~ 153



iubesc [i c` nu m` vei iubi vreodat`, dar nu-mi pas`. Te iubesc, iar asta
\mi e de-ajuns.

– Nu e de-ajuns! exclam` el, ridicând-o \n bra]e. Dragostea mea!
Crezi c` n-am nevoie de dragostea ta? C` n-o vreau? Am avut nevoie
de ea din clipa \n care te-am z`rit. Dar mi-a fost atât de team`! Suntem
diferi]i \n foarte multe privin]e, soare [i umbr`, veni]i din lumi
diferite. Aveai o carier`, o via]` care nu m` includea, dar trebuia s` fii
a mea, oricum ar fi fost. Ai fost \nc`p`]ânat` din prima clip`, dar era
team` \n ochii t`i când m` priveai. {tiam c`, dac` \]i vei da seama c`
m-am \ndr`gostit de tine la prima vedere, o s` pleci din Spania atât de
repede, \ncât o s` am nevoie de câteva luni bune pentru a te g`si. 
Mi-a[ fi petrecut \ntreaga via]` c`utându-te! Am z`rit ochii t`i
str`lucitori, firea ta focoas` [i asta a fost tot! {tiam c` dac` voi declara
c` vreau s` pleci, te vei \nc`p`]âna s` r`mâi, doar din...

– Din spirit de contradic]ie? \l ajut` Laura, zâmbind.
– E un cuvânt potrivit?
– Descrie foarte bine reac]ia mea fa]` de tine, râse ea, 

mângâindu-i fa]a cu degetele. Dar Eduardo a spus...
– Eduardo nu [tie tot, draga mea. Nu [tia decât c` e[ti aici. I-am

dat telefon la Cordoba [i i-am spus: "este aici, am g`sit-o". A venit
foarte repede acas`, ca s` te cunoasc`. Tot ce ]i-a spus era inten]ionat
\n favoarea mea, zâmbi Rodrigo. Ce idee, c` am atâta nevoie de acest
cal! N-am mai c`l`rit din ziua \n care te-am g`sit, cu excep]ia zilei când
am mers \mpreun` la plimbare. Nu voiam decât s` stau cât mai
aproape de tine.

B`rbatul oft` profund.
– Cu fiecare zi, te iubeam mai mult. E[ti tot ce-mi trebuie. Dac` am

dragostea ta, am la dispozi]ie \ntregul paradis. 
O s`rut` pe frunte cu blânde]e, apoi se \ncrunt` cu hot`râre.
– |n ceea ce-l prive[te pe Diablo, voi lua un alt cal.
– Nu! insist` Laura. Vreau s`-l p`strezi. 
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A suferit mult, de aceea a reac]ionat astfel. O s` m` plac`, \n cele
din urm`. 

– Nu te placem cu to]ii, \n cele din urm`? râse so]ul ei. Nu cred c`
exist` vreo persoan` de la castel care s` nu fie cucerit` de tine. Eu, cel
mai mult. 

Dup` ce Miguel declar` c` este \n regul`, Laura fu ajutat` s` se
a[eze confortabil \n pat de Maria, c`reia i se permise s` stea cu st`pâna
ei \n timp ce Rodrigo se \ndrept` spre grajd. Când se \ntoarse, ar`ta
mânios. Mai mult decât atât, p`rea dornic de r`zbunare.

– A fost Carlota, mârâi el. Nu ]i-am spus c` i-am z`rit bluza? A intrat
\n grajd, spunând c` vrea s` c`l`reasc` pân` la \ntoarcerea noastr` [i
c` va pune singur` [aua pe cal. Am v`zut-o când fugea, avea ma[ina
parcat` \n p`dure. Poate chiar am trecut pe lâng` ea. O s` m` duc
mâine s-o \ntreb cum i-ar pl`cea s` petreac` o vreme la rudele ei din
Mexic. Cred c` se va sim]i mai bine acolo decât la \nchisoare.

Ie[i din camer` ca o furtun`, dornic s` fac` o baie, iar Laura fu
mul]umit` c` nu era \n pielea Carlotei. Rodrigo era un du[man
periculos, iar Carlota f`cuse o gre[eal` imens`. Laura nu avea nici o
inten]ie s` intervin`. 

St`tea \n pat, gândindu-se la aceast` situa]ie, când so]ul ei se
\ntoarse de la du[. 

– Te mai doare capul, draga mea? \ntreb` el \ncet, iar când tân`ra
femeie cl`tin` din cap, ad`ug`: dac` nu, de ce e[ti atât de t`cut` [i de
gânditoare? Ai descoperit c` totu[i nu m` iube[ti?

Chiar dac` glumea, ochii lui erau nelini[ti]i, iar Laura \i \ntinse
bra]ele, privindu-l cu afec]iune.

– Trebuie s` st`m de vorb`, \l anun]` ea. Trebuie s` l`s`m s` apar`
la iveal` toate gândurile, \ndoielile [i temerile noastre.

B`rbatul se retrase, privind-o \ntreb`tor, dar Laura nu mai voia s`
existe secrete.

– Rodrigo, [tiu despre mama ta. 
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Contesa mi-a spus \n drumul spre spital, când credea c` poate
muri. Vrei s` st`m de vorb`?

– Nu! mârâi el, \ntorcându-i spatele o secund`, apoi privind-o cu
ochi \ngusta]i. De aceea spui c` m` iube[ti? Asistenta medical` a ie[it
la iveal` [i-i este mil` de mine?

– Rodrigo, când e[ti cu mine, nu m` simt ca o asistent` medical`,
r`spunse ea cu calm. M` simt ca o femeie. Presupun c`-mi pare r`u de
tine, dar nu din mil`, ci din prea mult` dragoste. Ai o mam` care te-a
iubit din copil`rie, iar faptul c` nu te-a n`scut ea nu \nseamn` aproape
nimic. Poate c` ar trebui s`-mi fie mil` de mine; nu mi-am cunoscut
mama, iar tata a murit de ceva timp. Nu mai am pe nimeni.

– M` ai pe mine!
Rodrigo se apropie de ea, tr`gând-o \n bra]e. 
– Nu mai ai nevoie de nimeni. Am destul` dragoste pentru o

duzin` de familii!
– A[a te iubesc [i eu, d`du ea din cap. Nu vreau s` mai plângi

pentru o femeie pe care abia ai cunoscut-o. Ai o mam` minunat` [i o
so]ie care te ador`. S` l`s`m \ntunericul pentru lumina soarelui!

– Creatur` viclean`! zâmbi el larg. Folose[ti propriile mele arme
\mpotriva mea. Trebuie s` fiu mai atent, dac` vreau s`-mi p`strez mica
pas`re argintie. 

O cuprinse cu bra]ele, tr`gând-o spre el [i s`rutând-o cu pasiune. 
– Cine te-a \mbr`cat \n c`ma[a aceea? murmur` el. {tii c` va

ajunge pe podea.
– Maria m-a ajutat s` m` preg`tesc pentru culcare, [opti ea. Nu

voiam s`-i dau explica]ii, a[a c` am f`cut cum a vrut.
– {i acum, vei face cum vreau eu? 
– Dar pot s` te opresc?
Se privir` cu intensitate, zâmbind ademenitor.
– Po]i s` te lup]i cu mine, iubito, dar presupun c`-mi va face

pl`cere, declar` el, aruncând c`ma[a de noapte pe podea.
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Palma lui cu degete r`sfirate se plimb` pe pielea sensibil`.
– Acum nu mai sunt surprins când te ating, [opti el. Acum, fiecare

parte din tine \mi este cunoscut`. Te mângâi cu amintirea trecutului,
bucuria prezentului [i ner`bdarea viitorului.

– E[ti atât de frumos! [opti Laura, prinzându-i fa]a \n palme.
– Eu? Frumos? 
B`rbatul se retrase, zâmbind surprins.
– Perfect, \l asigur` ea, s`rutându-l cu pasiune. Ca un zeu din

p`dure, \ntunecat [i puternic. Crezi c` [i copiii no[tri vor sem`na cu
tine? Adev`ra]i Montanas?

– Va trebui s` vedem, nu crezi? Cine [tie? Nu e decât un singur
mod de a afla...

Cuvintele se pierdur` \n murmure de pl`cere.
Câteva luni mai târziu, Rodrigo se plimba \mpreun` cu Laura prin

gr`din`, admirând castelul \n lumina blând` a toamnei. 
– A[teapt`, o cuprinse contele cu bra]ul, \n timp ce se \ndrepta

spre banca pe care st`tea contesa, \nso]it` de Eduardo [i de Miguel.
Nu vreau s` te \mpart \nc`. |nc` \l suspectez pe doctorul Hernandes;
chiar [i acum cred c` simte ceva pentru tine. Te-a vrut pentru el, dar
e[ti a mea, doar a mea, ad`ug` el posesiv, mângâindu-i pântecele
proeminent.

– N-are decât un interes profesional, \i spuse Laura cu severitate,
\ntorcându-se s`-l priveasc`. Dac` asta crezi, po]i cere un alt medic
pentru na[tere, dar e cazul s` te decizi. Nu se [tie niciodat`.

– Nu, draga mea, cl`tin` el din cap. E cel mai bun. Poate sunt prea
posesiv. M` ier]i?

– Ah, ador aceast` stare, râse ea. Mi se face pe plac, sunt r`sf`]at`
[i alintat`. Uneori, trebuie s` m` ascund de mama ta [i de Maria.

– E[ti obosit`? \ntreb` el nelini[tit. O s` te duc \n bra]e.
– Pe amândoi? \l ironiz` ea.
– Da, frumoasa mea, o asigur` el. 
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Dac` nu e[ti obosit`, m` gândeam c` poate vom admira focurile. 
Laura era dornic` s` revad` spectacolul. Trecuse atâta timp de

când urm`riser` \mpreun` dansul fl`c`rilor!
– De ce te-ai purtat atât de ciudat când am venit aici prima oar`?

\ntreb` ea brusc, amintindu-[i cearta de la \ntoarcere.
– Ah! Era necesar s` nu vezi sfâr[itul jocului, m`rturisi el,

prinzând-o \n bra]e. 
– Acum vreau s`-l v`d! declar` tân`ra femeie cu hot`râre. 
– Acum nu mai este nici un pericol, murmur` el. E[ti deja a mea. 
– Cred c` vreau s` aflu care este acel motiv misterios, insist` Laura.
– E vorba despre o legend`, draga mea, explic` Rodrigo. La castel

sunt destul de multe legende, dup` cum ai aflat, dar aceasta este cea
mai puternic`. Când contele de las Montanas se \ndr`goste[te, iubita
lui nu trebuie s` vad` finalul pân` când nu este a lui. Dac` o va face,
nu va fi adev`rata lui dragoste. Din cauza acestei legende nu te-am
l`sat s` vezi finalul. 

– M` iubeai \nc` de atunci? \ntreb` ea, vis`toare.
– De când te-am v`zut prima oar`, inima mea a fost vr`jit`,

murmur` el.
– Rodrigo, e[ti supersti]ios! \l tachin` ea, privindu-l cu dragoste.
– Nu neap`rat, zâmbi el. Suntem \n secolul dou`zeci, nu? Dar e

mai bine s` fii \n siguran]`, decât s`-]i par` r`u, nu crezi?
– Contesa [tie despre fl`c`ri? \ntreb` Laura, sprijinindu-se de so]ul

ei.
– Desigur! Este foarte legat` de tradi]ii. 
– Ce bine ar fi fost dac` a[ fi vorbit cu ea, cl`tin` tân`ra femeie din

cap. A[ fi [tiut mai de mult c` m` iube[ti.
– {i m-ai fi pus pe jar, râse el. Oricum, poate c` nu ]i-ar fi spus.

Secretul este p`strat la fel ca inelul de logodn`. Când fiul nostru va fi
matur, o s`-i vorbim despre aceast` tradi]ie. 

– Dar dac` avem o fat`? 
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– O s` avem dou` porumbi]e de argint. Ce poate dori mai mult un
b`rbat? murmur` el, s`rutând-o cu dragoste. {i va \nsemna c` ne vom
mai str`dui s` avem un b`iat, f`r` s` ne pese cât de mult \ncerc`m. O
s` fie pl`cerea mea, contes`! 

O cuprinse cu bra]ele, s`rutând-o pasional.
– Chiar dac` n-am fi avut nici o [ans` s` avem un mo[tenitor, tot

te-a[ fi iubit, murmur` el. Ai fi r`mas aici \n continuare, contes` de las
Montanas. Cred c` sunt norocos c` suntem atât de compatibili, dar
e[ti tot ce-mi doresc, pentru \ntreaga via]`. 

Se \ntoarser` \mpreun` spre castel, urm`rind \mbr`]i[a]i dansul
fl`c`rilor. 

Ce [i-ar fi putut dori mai mult? 

Sfâr[it
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