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Capitolul 1

Aflat` pe treptele rulotei sale, Josie se sim]ea st`pân` peste tot
peisajul, cât cuprindea cu privirea. |n diminea]a asta, totul \i apar]inea:
dealurile \nverzite din Gloucestershire ce p`reau nesfâr[ite, pres`rate cu
garduri vii [i pere]i din piatr`; satul din apropiere cu clopotni]a bisericii
[i co[urile fumegânde ale caselor. Iar la picioarele ei se \ntindea propriul
ei domeniu: o mic` fâ[ie din Anglia care \n prezent \i umplea via]a.

Se gândea c` nu arat` prea interesant, decât dac` [tiai ce este. Z`rit`
din \ntâmplare de pe drumul principal, putea fi u[or trecut` cu vederea
[i luat` drept vreun câmp cu ni[te rulote parcate \ntr-un col]. |ntr-adev`r,
dac` cineva [i-ar fi dat osteneala [i s-ar fi uitat mai \ndeaproape, s-ar fi
mirat s` vad` c` p`mântul fusese s`pat dup` un model aparent ciudat [i
c` ni[te indicatoare fuseser` \nfipte din loc \n loc. {i dac` s-ar fi oprit [i
ar fi privit mai atent ar fi v`zut anun]ul de pe poart` care explica totul.

Proiectul Arheologic Summerford – scria cu litere mari de tipar.
Dedesubt, cu litere mici se informa c` acest sit arheologic era \n plin
proces de excavare dup` un plan sponsorizat de Consiliul local [i
subven]ionat de o Comisie Guvernamental`; [i c` proiectul cu durata de
doi ani ajunsese deja la jum`tatea termenului. Cine era destul de intrigat
s` citeasc` mai departe ar fi aflat c` ruinele unei a[ez`ri importante din
perioada roman` târzie erau descoperite pas cu pas.
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Chiar la sfâr[it, cu litere microscopice, se men]iona c` aceast`
cercetare avea loc sub conducerea unei anumite domni[oare Josephine
Barnes, licen]iat` \n arte, care fusese special delegat` de la postul ei din
cadrul Universit`]ii Cambridge s` supravegheze [i s` coordoneze munca
echipei de tineri [omeri care f`ceau s`patul propriu-zis.

|n aceast` diminea]` proasp`t` de aprilie, domni[oara Josephine
Barnes avea tot locul pentru ea, ceea ce reprezenta o u[urare binevenit`.
Cu toate c` era duminic` [tia c` singur`tatea ei nu avea s` dureze mult.
Diminea]a târziu trebuia s` soseasc` o parte din echipa ei devotat`.
|ntotdeauna f`ceau asta, chiar [i la sfâr[it de s`pt`mân`, când nu era
nevoie. B`nuia c` nu avea altceva mai bun de f`cut; [i totodat` datorit`
faptului c` nu se \ndurase s` se despart` de buc`]ica de p`mânt pe care
o l`saser` explorat` doar pe jum`tate.

Doar cu un an \n urm` veniser` la ea complet neexperimenta]i \n
acest domeniu [i majoritatea cu o atitudine fa]` de munc` \n general ce
friza nihilismul. Dar de-a lungul lunilor, pe m`sur` ce muncea cu ei,
imagina]ia lor fusese prins` de aceast` leg`tur` tangibil` cu propriul lor
trecut. Poate c` era o munc` minu]ioas` [i plin` de sacrificii s` dai prin
sit` cu aten]ie fiecare buc`]ic` de p`mânt, dar emo]ia c` ai fost primul
care a g`sit dovezi despre ocuparea uman` cu atâtea secole \n urm` a dat
vie]ilor ce se aflau la \nceput  o nou` dimensiune. Supraveghindu-i [i
Josie a c`p`tat o perspectiv` nou` asupra lucrurilor. Ideea de a
transforma ni[te adolescen]i deziluziona]i \n arheologi \n devenire a f`cut
ca \ntregul proiect s` fie chiar mai valoros decât era.

{i nu erau singurii care trebuia s`-[i fac` apari]ia pe m`sur` ce
diminea]a se estompa. F`r` \ndoial`,  vor fi \nso]i]i de trupa obi[nuit` de
localnici doritori c`rora le pl`cea s` se murd`reasc` la sfâr[it de
s`pt`mân`. F`r` doar [i poate,  trebuia s` fie cu ochii pe eforturile lor
pentru a o ajuta deoarece o mân` grea pe mistrie ar fi f`cut mai mult r`u
decât bine. |ns` Josie nu vroia s` descurajeze pe nimeni care ar`ta un
interes real proiectului. La urma urmei, acesta era satul lor [i planul
fusese finan]at din banii publici. |ntr-un fel, aveau dreptul de a se afla
acolo – un drept pe care ea \l respecta, chiar dac` acesta mai degrab` o
\mpov`ra decât s` o ajute.
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Acum, rezultatul unei munci istovitoare de aproape un an se g`seau
frumos etichetate, strânse laolalt` [i expuse \n cabina care fusese fixat`
lâng` rulota ei. Dup` aceea venea o a doua rulot` \n care muncitorii se
puteau retrage pentru ca s` se \nc`lzeasc`, s` se odihneasc` sau s` se
spele. Cu toate c` era o munc` plin` de satisfac]ie, Josie era prima s`
recunoasc` faptul  c` s`patul putea fi [i o treab` obositoare [i murdar`.

|n diminea]a asta, rotindu-[i privirea cu aten]ie prin sit, [tia c` avea
toate motivele s` se simt` mândr`. Treaba mergea bine. Erau \naintea
programului, prev`zut pe doi ani [i era \ncrez`toare c` peste \nc` un an
vor fi gata. |[i cuno[tea meseria, doar era via]a ei.

Un zâmbet plin de satisfac]ie \i anim` tr`s`turile delicate: ochii verzi
vioi, o gur` expresiv`, bine conturat`, b`rbia mic` [i arogant` [i nasul \n
vânt, acoperit de pistrui. Instantaneu, o raz` de soare timpurie a c`zut pe
coama ei de bucle  ro[cate, dându-i str`luciri aurii [i creând astfel \n jurul
capului o aur` de un ro[u aprins.

Zâmbetul ei se l`rgi. Soarele mai puternic \nsemna c` iarna se termina
[i c`  putea dedica mai mult timp muncii. Josephine Barnes, licen]iat` \n
arte, era deschis` tuturor posibilit`]ilor, \ntr-o \mbinare de o inteligen]`
aparte [i o hot`râre \nfocat` mo[tenit` de la str`mo[ii ei irlandezi. Se va
dedica acestui proiect pân` va fi gata [i nimic altceva nu va mai conta \n
via]a ei. De fapt, cu excep]ia muncii, nimic nu conta, asta incluzându-i [i
pe ceilal]i oameni – b`rba]i de exemplu, care din când \n când \ncercau
s` se strecoare \n lumea ei bine structurat`. Dar nu aveau nici o [ans`.
Josie Barnes [tia care \i sunt priorit`]ile [i nu sc`pa nimic de sub control.

Asta nu \nsemna c` avea ceva \mpotriva unui flirt ocazional \ntre dou`
proiecte. La urma urmei, era o femeie \n toat` firea, de dou`zeci [i cinci
de ani [i nu era f`cut` din piatr`. |ns` b`rba]ii reprezentau numai o
pauz`, un fel de relaxare \nainte de a se angaja \n urm`torul proiect.
Printre colegi avea o reputa]ie c` ar avea o minte [i o inim` aspr` [i dur`,
care \i convenea foarte mult. Nu a \ncercat s` le schimbe p`rerea, ci se
comporta ca atare oriunde s-ar fi dus,  ca [i cum ar fi avut un fel de
armur` invizibil`. |[i avea propriile motive  s`-i evite pe b`rba]i, dar \i
g`sea destul de amuzan]i pe post de companie din când \n când [i era
prea realist` ca s`-[i nege nevoile propriului trup.
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Se mai \nc`lzi câteva minute, sprijinit` de tocul u[ii de la casa ei
temporar`, o siluet` cochet`, \mbr`cat` \n pantaloni de dril decolora]i [i
un sveter de culoarea smaraldului de sub care se vedeau un guler gra]ios
[i man[etele unei bluze din bumbac bleu. Apoi se scutur`, arunc` o
privire la ceasul de la mân` [i se \ntoarse s` intre. |ncepuse o nou` zi [i
era timpul micului dejun. Nu se f`cea s` leneveasc`.

Dar \nainte s` intre, zgomotul unor cauciucuri ce treceau prin noroi [i
vibra]ia unui motor puternic \i atraser` aten]ia. Se \ntoarse dintr-o mi[care,
la timp s` vad` un jeep japonez de culoare portocaliu aprins oprind lâng`
loialul ei Citroen Deux-Cherveux de culoare verde. Se uit` la el cu
sprâncenele \ncruntate. Nu cuno[tea pe cineva cu o ma[in` atât de solid`
[i neobi[nuit`. F`r` s` mai pun` la socoteal` faptul  c` venea cu ea \ntr-o
diminea]` de duminic`. Era \nc` prea devreme pentru echipa de s`pat [i
\n mod sigur nici un membru al ei nu-[i permitea o asemenea ma[in`.

Cople[it` de curiozitate, privi cum silueta \nalt` a unui b`rbat bine
f`cut cobor\ de pe scaunul [oferului, trânti portiera [i se \ndrept` spre
anun] ca s`-l citeasc`. Chiar de la distan]`, statura lui sugera domina]ie [i
putere iar ea rezist` unui impuls ira]ional de a fugi \n rulot` unde n-o
putea vedea. La urma urmei,  avea responsabilitatea de a verifica pe
oricine vine la acest sit. A[a c` r`mase unde era.

Mijindu-[i ochii verzi \n lumina soarelui, tot ce a putut s` vad` era un
p`r negru des, ca [i barba, blugi negri, un sveter scurt [i ghete scumpe
rezistente. Deodat`, cu repeziciune, termin` de citit [i se \ntoarse pe
c`lc`i ca s` se \ndrepte spre ea, dup` ce trecu de poart`.

Acum era prea târziu  s` se gândeasc`  s` fug`. O v`zuse [i atitudinea
lui denota c` avea un scop. A[a c` r`mase locului cu bra]ele \ncruci[ate [i
cu o expresie neutr`,  a[teptându-l s` se apropie.. Când ajunse destul de
aproape ca s`-l priveasc` bine, deveni acut con[tient` de ochii c`prui
adânci care o m`surau cu c`ldur` [i intensitate, totodat` studiind fiecare
detaliu aproape f`r` s` clipeasc` \n timp ce mersul s`u nu [ov`i nici o
clip`. La rândul ei, l`s` privirea verde [i sclipitoare s`-l m`soare, cu
genele lungi ro[cate umbrindu-i expresia calm`.

Mintea ei era ocupat` cu inventarierea fiec`rui detaliu, re]inând orice
informa]ie. Hot`r\ c` avea \n jur de treizeci de ani, iar bronzul  pielii era
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datorat timpului petrecut \n aer liber [i pasul lui p`rea animat de o
energie indiscutabil`. Totodat` \ns`, la o privire mai atent` se observa
un aer contradictoriu de medita]ie [i \n]elepciune. Ea se gândi c` nu va
fi u[or s`-l plaseze \ntr-o categorie anume, cu acei ochi profunzi care
te penetreaz`, gura ferm` [i sensibil` \ncadrat` de barba \ntunecat` ce
se ondula \ngrijit f`r` s` ascund` b`rbia p`trat`, un nas lung acvilin [i
urma unei \ncrunt`turi care sublinia sprâncenele ridicate, aproape
acoperite de p`rul \nchis ce p`rea s` aib` o via]` proprie. Destul de
ager ca s` fie un intelectual [i destul de musculos pentru un fermier.
Josie avea o \ncredere oarb` \n propria ei judecat` [i \n primele
impresii, dar \n acest caz impresiile ei erau atât de cople[itor de
puternice \ncât \i venea foarte greu s` trag` vreo concluzie ra]ional` \n
ceea ce-l privea.

Deci a[tept` \n lini[te, l`sându-l pe el s` fac` prima mi[care, privindu-l
solemn pe m`sur` ce pasul lui \ncetini [i se opri la cap`tul sc`rilor. Pre]
de câteva clipe st`tu \n picioare, cu o gheat` pe treapta de jos [i cu
mâinile \n buzunare, \ntorcându-i privirea calm` cu un fel de insolen]`
prietenoas`. Apoi, deodat`, zâmbi.  Nu era genul de zâmbet pe care s`-l
ignori cu u[urin]`. Pân` [i ap`rarea ei a fost luat` prin surprindere.

– Bun` diminea]a; vocea lui era pl`cut` [i adânc`.
– Ce pot face pentru dumneavoastr`? Josie nu s-a num`rat niciodat`

printre cei care \[i pierd vremea cu amabilit`]i politicoase. |i pl`cea s`
cread` c` franche]ea ei era una dintre tr`s`turile caracteristice.

Sprâncenele dese, aproape negre, se ridicar` sardonic, ca [i când ar fi
fost tentat s`-i dea un r`spuns la fel de direct. Un col] al gurii \i zvâcni \n
sus, \n  semn de amuzament.

– Domni[oara Barnes este pe aici, din \ntâmplare?
Ochii lui Josie s-au \ngustat suspicio[i. Cine era [i de ce se afla aici,

c`utând-o pe ea, \ntr-o duminic` diminea]`?
– De ce? \ntreb` ea precaut`.
El râse spontan, ar`tându-[i din]ii foarte albi [i puternici.
– |n leg`tur` cu munca ei, cred, sau ceea ce fac doamnele arheolog

când nu sunt ocupate cu supravegherea s`p`turilor importante. Faci
cumva parte din echipa ei? se hazard` el.
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Ea \[i desf`cu bra]ele [i le vâr\ \n buzunarele blugilor, ridicându-se
demn` la \n`l]imea celor o sut` cincizeci [i cinci de centimetri, profitând
de faptul c` se afla cu patru trepte mai sus ca el [i-l privi drept \n fa]`.

– De fapt, \l inform` arogant, eu sunt Josephine Barnes. C`utarea
dumneavoastr` s-a terminat. {i acum c` m-a]i g`sit, cu ce v` pot ajuta?

|nc` o dat`, sprâncenele dese se ridicar`. F`cu un pas \napoi cu
degetele mari ag`]ate de curea. |n tonul lui se sim]ea un interes sporit [i
o surpriz` \nc` [i mai mare.

– Domni[oara Josephine Barnes, licen]iat` \n arte, absolvent` a
Universit`]ii din Cambridge, directoarea Proiectului Arheologic din
Summerford, autoarea unei serii de tratate savante având ca subiect
a[ez`rile din perioada romano-britanic` târzie, cu referire special` la
folosirea gresiei [i calcarului \n construc]iile reziden]iale [i agricole?

– |n persoan`, \ncuviin]` ea grav.
– Care este o autoritate \n privin]a metodelor [i materialelor folosite

\n fabricarea construc]iilor din mozaic [i beton? continu` el jum`tate
serios, jum`tate ironic. 

Era rândul ei s`-[i ridice sprâncenele. Oricine ar fi fost, era clar c` se
documentase.

– Exact, confirm` rece, f`cându-i jocul. „Tesserae“ [i „Opus
Syreirum“. Acum c` ne-am l`murit, poate \mi spune]i ce vroia]i de fapt?

Pentru o clip`, p`ru c` o masc` se a[az` peste tr`s`turile lui deschise.
Aerul lui de ironie vioaie fu \nlocuit cu unul speculativ, \ns` zâmbetul \i
r`mase calm.

– Ah, mai nimic. Vroiam numai s` m` prezint [i s` cunosc creierul din
spatele acestui proiect. P`[i din nou pe treapta de jos, cu mâna \ntins`,
iar Josie se aplec` s` i-o \ntind` pe a ei. Strânsoarea lui era ferm` [i
\nv`luitoare.

– Alex Grant,  spuse el concis. Am citit câte ceva din ce-a]i scris.
Fascinant.

Ochii lui str`luceau.
– |ntr-un fel,  ad`ug` gânditor, \mi imaginam c` sunte]i altfel.
– Oh? F`r` s` vrea, nu se putea ab]ine s` nu  \ntrebe:  Cum v`

\nchipuia]i c` sunt?
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|i d`du drumul la mân`, dup` ce i-o ]inuse  mai mult decât era necesar.
– Ei bine, cu toat` reputa]ia despre distinc]ii academice [i

d`ruire profesional`, presupun c` v` credeam mai \n vârst`,
usc`]iv`, mai…

– Mai degrab` o fat` b`trân` dezechilibrat`? \l ajut` ea caustic..
– Nici pe departe, rânji el, dar poate mai autoritar` [i mai aspr` decât

p`re]i, suger` precaut, plin de diploma]ie.
Incapabil` s` se decid` dac` s` ia acest r`spuns drept insult` sau

compliment, Josie se mul]umi s`-[i \ncruci[eze din nou bra]ele [i s`-l
priveasc` solemn.

– Ei bine, dup` cum vede]i, remarc` ea, sunt un om perfect normal,
care se ocup` de o munc` foarte obi[nuit`.

Nega]ia lui veni instantanee [i vehement`.
– Ah, nu, permite]i-mi s` fiu de alt` perere. Nu obi[nuit`, domni[oar`

Barnes, asta nu.
– Domnule Grant, poate a]i vrea s`-mi spune]i ce c`uta]i aici, \l invit`

pe tonul cel mai t`ios. Era]i doar \n trecere sau exist` vreun motiv anume
c`ruia \i datorez onoarea acestei vizite?

– Da, un motiv exist`. |ntr-un fel, explic` el criptic,  suntem din
aceea[i categorie.

– Vre]i s` spne]i c` sunte]i arheolog? se \ncrunt` ea cercetându-[i
memoria. Rareori uita vreun nume sau vreo fa]` [i era aproape imposibil
s` uite una ca aceasta. Nu cred s` fi auzit…

– Nu chiar, o \ntrerupse el [i mai misterios. Rânji, bucurându-se de
confuzia ei, apoi \[i \ndes` mâinile \n buzunare.

– Domnule Grant, deveni ea ner`bd`toare. N-am timp de ghicitori.
Ori \mi spune]i de ce v` afla]i aici, ori…

– Bine, bine. |[i ridic` palmele, ca [i cum s-ar fi ap`rat. Apoi, \i oferi
alt indiciu. Amândoi ne ocup`m de a[ez`rile omene[ti, dar \n perioade
diferite de timp. Dumneavoastr` sunte]i preocupat` de felul cum \[i
construiau oamenii din antichitate casele. Eu trebuie s` hot`r`sc felul \n
care le construim pe ale noastre.

O privi, a[teptând s` \n]eleag`.

SOARELE MAI R~SARE O DAT~ 11



– Arhitect, spuse ea.
– Nota maxim`, domni[oar` Barnes, sublinie el conving`tor, avem

ceva \n comun. Acela[i interes, nu sunte]i de p`rere?
Sceptic`, ea \[i descre]i gura.
– Nu prea m-am gândit la asta, domnule Grant, \l asigur` ea, sincer`.

Oricum, asta nu explic` de ce v` afla]i aici. Doar dac` nu cumva v-a]i
hot`rât s` afla]i ni[te ponturi de la colegii dumneavoastr` deceda]i? \i
suger` cu o privire netulburat` [i un ton fals.

– Ceva de genul acesta. Dincolo de aparen]a fermec`toare era
aproape la fel de precaut ca [i ea. Indiferent pentru ce venise, Josie
sim]ea c` devenea din ce \n ce mai [ov`itor s`-i spun`. Ce-ar fi s`-mi
ar`ta]i locul, continu` el, dac` ave]i câteva minute libere. Sau dac`
prefera]i, ad`ug` afabil, a[ putea s`-l vizitez singur [i apoi m` \ntorc s`
vorbim. Chiar vroiam s` vorbesc cu dumneavoastr`.

Josie nu luase micul dejun [i curiozitatea  se r`zboia cu nevoia
urgent` de o cea[c` de cafea. Nu obi[nuia s`-i lase pe str`ini s` umble \n
voie pe situl ei f`r` s` fie supraveghea]i \ndeaproape. Pe de alt` parte…
Ca de obicei, lu` repede o hot`râre, f`r` nici o ezitare.

– Asculta]i, tocmai vroiam s`-mi fac o cafea. A]i vrea s` m` \nso]i]i
\n`untru pentru o cea[c` de cafea [i apoi s`-mi spune]i  ce dorea]i? Pe
urm`, dac` mai vre]i, v` pot ar`ta locul. Primii s`p`tori din acest weekend
trebuie s` ajung` \n…, \[i consult` ceasul, aproximativ \ntr-o  or`, a[a c`
dac`…

– Mi-ar pl`cea foarte mult.
|ntorcându-se, \l conduse \n micu]a ei cas`. Urc` cele patru trepte din

doi pa[i u[ori, ferindu-[i capul  de tocul u[ii când trecu pragul [i, o dat`
intrat, camera p`ru c` devine mai mic`.

– Fermec`toare, murmur` politicos cuprinzând cu privirea lui atent`
scena \n miniatur` \n care erau puse \n ordine perdelele \n culori vii,
cu[etele simple [i elegante, masa pliant`, dulapul [i garderobul micu]
rafturile pline de hârtii [i de c`r]i.

– E doar o rulot`, replic` ea f`r` menajamente. Apoi \i arunc` unul
din rarele ei zâmbete largi. Pentru Dumnezeu, \l gr`bi, sta]i jos. Face]i s`
par` c` este o c`su]` de p`pu[i.
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Se uit` din nou \n jurul lui  [i, \n absen]a vreunui scaun se a[ez` pe o
cu[et` \ngust`. Josie \i \ntoarse spatele, f`cându-[i de lucru cu aragazul pe
butelie, umplând ibricul cu ap` rece de la robinet. Sim]ind privirea lui,
\[i re]inu un acut sentiment de intimidare, absolut neobi[nuit pentru ea.
Era obi[nuit` cu vizitatori de ambele sexe care se sim]eau ca acas` lâng`
ea, dar modul \n care Alex Grant domina spa]iul \nchis avea ceva
deconcertant.

– De obicei m`nânc \n cealalt` rulot`, \i explic`, luând dou` c`ni din
sertarul de jos, amestecând cu linguri]a cafeaua instant. Aici n-am decât
ceva u[or [i o mâncare rapid`.

F`r` s` mai g`seasc` altceva de f`cut, se \ntoarse spre el. El era calm
[i relaxat, de parc` \[i petrecea fiecare zi luând cafeaua \n mici rulote cu
doamne arheolog. Se gândi c` nu este un b`rbat u[or de tulburat.

– Este foarte confortabil, spuse prietenos. {i cred c` a[a trebuie s` fie.
Domni[oar` Barnes, cu siguran]`,  n-a]i stat aici toat` iarna, nu? se
interes` el.

– De ce nu? contracar` indignat`, sim]ind o provocare. Nu prea are
sens s` te angajezi la ceva dac` o la[i balt` la primul \nghe]. Poate c`
muritorii de rând o f`ceau, dar nu [i Josephine Barnes.

– Hm. Se uita la ea meditativ. Trebuie s` fi]i mai dârz` decât p`re]i.
Se juca din nou cu complimentele. Nici la acesta nu avea o replic`, a[a

c` se \ntoarse s` toarne apa fierbinte.
– Lapte? Zah`r?
– Amândou`, v` rog.
I-a \ntins cana de cafea, a a[ezat o cutie de biscui]i  pe mas` [i s-a a[ezat

pe cu[eta din fa]a lui, \mpreunându-[i degetele pe cana ei aburind`. Apoi,
ron]`ind un biscuit, [i-a ridicat ochii verzi ca marea spre el.

– |n ordine, spuse ea. Despre ce este vorba?
El sorbi din cafea, servindu-se cu un biscuit. Nu era nici un dubiu  c`

nu se gr`bea s-o l`mureasc`. De fapt, mai degrab` tr`gea de timp.
– Sunte]i foarte direct`, nu-i a[a domni[oar` Josephine Barnes?
– Prefer s` [tiu cum stau. S` trec la fapte.  A[a c`, dumneavoastr`…
– Fapte? o \ntrerupse el, cu o expresie ironic`, uitându-se la ea cu

ochii lui c`prui [i calzi. Aspectele practice? Nu prea mai e loc \n
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programul dumneavoastr` pentru mister, fantezie sau nesiguran]`, nu?
F`cu o pauz` [i, pe când ea c`uta dup` o replic` la aceast` acuza]ie
nea[teptat`, el continu` mali]ios: [i sentimentele, domni[oar` Barnes?
Sau ele sunt tabu?

Chiar [i prietenii lui Josie, care erau pu]ini, rareori \[i permiteau s`
fac` asemenea observa]ii personale. Presupunerea lui insolent` era
t`ioas` [i deranjant de adev`rat`, dar \[i st`pâni reac]ia. Avea destul`
experien]` \n controlarea a tot ceea ce aducea a emo]ii adev`rate [i el
avea dreptate.

– Nu cred c` v` prive[te, domnule Grant. Avea vocea rece, iar privirea
ferm`. {i sunt o femeie ocupat`. Prin urmare, v` rog…

{i totu[i, o dat` \n plus, o \ntrerupse \n felul lui non[alant, \nainte s`
apuce s`-i cear` o explica]ie pentru prezen]a lui acolo.

– Nu putem se sc`p`m de formalitatea asta cu „domnul Grant“. M`
numesc Alex, \i reaminti blând. Sau, dac` insi[ti s` te ag`]i de pedanterie,
Alexander. Acum o nec`jea. Lui Josie nu i-a pl`cut niciodat` s` fie nec`jit`
[i nici acum nu f`cea excep]ie.

– Bine,  Alex, accept` ea b`]oas`. Dar tot vreau s` [tiu…
– R`bdare, Josephine. |ncerc` de prob` numele ei. Pe buzele lui suna

str`in, nefamiliar. Am s` ajung [i la asta, acum c` am terminat cu
prezent`rile. Plicticoase lucruri prezent`rile, a[a am crezut mereu. Tu, nu?

– Josie, morm`i ea distant`, acceptând o \nfrângere f`r` s` [tie cum.
– Josie. Repet` numele de dou` ori, delectându-se cu sunetele lui,

rostogolindu-le pe limb`. E dr`gu], foarte dr`gu]. |mi place. Un nume
plin de via]` [i \ncânt`tor care ]i se potrive[te de minune, declar` el cu o
sinceritate dezarmant`.

O f`cu astfel s` ro[easc`, ceea ce nu i se mai \ntâmplase  de foarte
mult timp.. De ani de zile, de când nu mai plângea [i nici nu-[i mai
\ng`duia nici unul dintre acele lucruri copil`re[ti care d`deau dovad` de
sl`biciune. Aproape c` pierduse [irul anilor – zece, unsprezece? De când
se maturizase, nu printr-o trecere gradual`,  ci brusc,  printr-o lovitur`
devastatoare. De când…

– Asculta]i, domnule Grant… Alex..  Nu [tiu de ce v` afla]i aici sau ce
urm`ri]i. Dar am mult` treab` de f`cut: vizitatorii vor veni  curând [i
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probabil [i o parte din echipa mea. Sunt sigur` c` venirea dumitale  are
la baz` un motiv intemeiat, dar dac` nu-mi spune]i care este,  \mi voi
vedea de programul meu [i v` voi l`sa s` v` \ndrepta]i singur spre poart`,
când ve]i fi gata. {i cu un sunet surd,  puse cana goal` pe t`blia mesei.

F`r` s` clipeasc`, Alex \[i goli cana [i  o a[ez` lâng` a ei. Se ridic` \n
picioare, reducând din nou totul  la dimensiunile unei c`su]e de p`pu[i.

– Ai perfect` dreptate Josie, acceptarea deschis` a repro[ului ei fiind
mult mai descump`nitoare decât o iritare care ar fi egalat-o pe a ei. Sunt
un vis`tor, cu nici un sim] al urgen]ei, to]i prietenii mei \]i vor spune asta.
Un caz f`r` speran]`. S` mergem, o rug` cuceritor. Arat`-mi – ai spus c`
vrei. Vreau s` v`d tot.

V`zând-o c` ezit`, \[i ridic` palmele [i \[i r`sfir` degetele \ntr-o
parodie de chemare.

– Vrei, Josie, te rog? |ntre timp, \]i voi spune de ce sunt aici, promise
el, aruncând momeala.

|i arunc` o privire plin` de iritare, dar \[i \n[f`c` jacheta [i o lu`
\nainte ]an]o[`, ie[ind afar` din rulot`, \n mod curios u[urat` c` a sc`pat
din spa]iul  devenit dintr-o dat` prea strâmt. O urm` rânjind, amintindu-[i
la timp s` se aplece când ajunse la u[`.

Pe m`sur` ce-i ar`ta locul lui Alex, indicându-i liniile fragmentelor de
pere]i din piatr`, de podele [i acoperi[uri, povestindu-i descoperirile lor
pre]ioase care dovedeau o ocupare aproape constant` a zonei din
vremurile preistorice pân` \n secolul cinci, Josie \ncepea s` se relaxeze,
ba chiar s` se simt` bine. Era \n largul ei, iar el era un public receptiv [i
inteligent. 

F`cu o pauz` lâng` o pereche de ziduri din c`r`mid` aflat \ntr-un col]
al câmpului [i-i relat` mândr`:

– {i `sta este lucrul de la care a pornit totul.
– Furnalul pentru uscat porumb? Imediat ce rosti cuvintele, deveni

inexpresiv, indiferent, aproape ca [i când n-ar fi zis nimic.
Ea \l privi aspru [i-l acuz`:
– {tii mai multe despre asta decât ai l`sat s` se sub\n]eleag`.
– Toat` lumea [tie c` primul lucru peste care au dat constructorii a

fost furnalul roman. Atitudinea lui era defensiv`, iar masca \i revenise.
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S-a uitat la el curioas`, dar l-a l`sat s` continue, s` vad` cât se va da de gol.
– Tr`iesc [i muncesc aici \n Bath, [i totul a fost scris \n ziare. |ncepu

s`-[i \nt`reasc` spusele cu ardoare. Despre cum lucr`torii tocmai
\ncepuser` s` pun` funda]ia noului amplasament de aici, au dezgropat
zidurile astea, iar arhitectul s-a gândit c` poate fi ceva important, a[a c`
firma a stopat lucr`rile ca s` se verifice.

Ea  \l privea fix, umbra unei \ndoieli instalându-se \n mintea ei. Avea
dreptate desigur, exact a[a se \ntâmplase cu vreo cincisprezece luni \n
urm`, dar fa]a lui ascundea ceva. Era ceva,  putea s` jure, \n privirea lui,
ceva tainic, ascuns.

– Ei bine, spuse ea \ncet, privindu-l cu aten]ie, arhitectul acela a fost
foarte inspirat. Dac` n-ar fi decis oprirea lucr`rilor, probabil  n-am fi [tiut
niciodat` ce era aici. Aceast` descoperire arheologic` important` n-ar mai
fi avut loc. Oricine ar fi, mai ad`ug` ea, privindu-l printre gene, noi, cei
din breasl`, \i r`mânem datori. Am uitat cum \l cheam` – poate [ti]i
dumneavoastr`? suger` ea, ochii scânteindu-i cu inocen]`.

El rânji, apoi \[i l`s` capul \n jos, dezolat.
– Deconspirat! S-a aflat! |[i duse mâna la frunte, cople[it de

remu[c`ri. Mi-a]i ghicit adev`rata identitate. M` ierta]i, domni[oar`
Barnes, \i \ntinse el mâna implorator, c` am \ncercat s` v` \n[el?

Ea \[i \ncruci[` bra]ele [i-[i scutur` sever capul a nega]ie.
– Care era numele de familie? Grant? Desigur! Ochii verzi s-au m`rit

a recunoa[tere. {tiam  c` l-am v`zut undeva… dar unde…, se \ncrunt`,
chinuindu-se s` vizualizeze cele trei nume de pe planurile care-i fuseser`
ar`tate cu mult timp \n urm`, când au \nceput s`p`turile. Grant… [i care
era al treilea? Holt – `sta era – Grant Randle Holt. O echip` tân`r` [i
dinamic`, dup` cum mi s-a spus atunci. Pe primele locuri \n domeniu..
Nu-i de mirare c` sunte]i atât de interesa]i de locul `sta, chicoti ea.

– Drept la ]int`. Sunt m`gulit c` ]i-ai amintit.
– |n cele din urm`, spuse ea. Trebuia s`-mi amintesc mai devreme, sau

m`car s`-mi dau seama. Probabil c` mi-a sc`pat. De ce nu mi-ai spus pur [i
simplu cine e[ti, de la \nceput? \l \ntreb` serioas`. Ce era cu atâta mister?

El privea \n jos, lovind u[or cu c`lcâiul firele de iarb` la fel de serios
dintr-o dat`. Josie sim]i un fior prevestitor, o nervozitate inexplicabil` ce
trecea subtil printre ei, aproape tangibil` \n aerul dimine]ii str`lucitoare.
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– Nu [tiu. Ea putea s` jure c` chiar [i acum mai tr`gea de timp.
Sim]eam c` ai putea avea ceva \mpotriva b`rbatului care este responsabil
de proiectarea acelor case noi care vor acoperi toat` str`dania ta. Am
f`cut tot posibilul  s` se potriveasc` \n peisajul rural [i cu natura… dar
adev`rul este ca sunt ultramoderne [i c` vor fi amplasate chiar aici, pe
locul acesta.

– Dar nu pân` nu termin`m s`p`turile, sublinie ea, umilit` de tonul
implorator din vocea lui. Noi, arheologii, suntem  obi[nui]i cu faptul c`
trebuie s` ne desf`[ur`m activitatea \n mijlocul dezvolt`rilor specifice
secolului dou`zeci. Nu este prima oar` când supraveghez ni[te s`p`turi
\n timp ce vreo firm` de construc]ii bate din c`lcâie, a[teptând s`
disp`rem din calea lor.

– M` bucur c` o iei atât de… filozofic, spuse el simplu.
– Oricum, se entuziasm` ea, contractan]ii propriu-zi[i influen]eaz`

aceste decizii, nu arhitec]ii lor. N-a[ putea s` te fac responsabil pentru
Wallace Holdings. {i, sincer, am fost destul de rezonabili [i ne-au pus la
dispozi]ie timpul pe care l-am cerut când m-au chemat. {i am spus doi
ani. O dat` ce am s`pat fiecare centimetru, am f`cut diagrame [i am pus
\n siguran]` toate vestigiile \n muzee  [i \n trezorerii, ei bine, ridic` ea din
umeri, ne-am f`cut treaba [i  [i putem pleca acas`.

– Curios. Privirea lui era p`trunz`toare. {i eu care credeam c` vei
detesta ideea c` ni[te case nou-nou]e, moderne, se vor r`spândi pe situl
acesta antic. Acesta este motivul pentru care m-am ]inut deoparte \n tot
timpul `sta, cu toate c` eram curios s` v`d ce se \ntâmpl`. Cred c` m`
gândeam c` vei considera prezen]a mea sâcâitoare [i… insult`toare.

Ea râse la auzul unui asemenea capriciu.
– Nu-mi permit asemenea sentimentalisme false, Alex. }in la peisajele

rurale ca oricine altcineva, dar oamenii trebuie s` locuiasc` undeva, [i aici
este chiar la marginea satului. Din experien]a mea, nu este bine s` te
ata[ezi prea mult de un loc, mai ad`ug` ea pe un ton sec. Iei ce po]i [i
apoi mergi mai departe.

Ochii \ntuneca]i, ironici [i ageri, \i cercetar` fa]a.
– Atâta timp cât nu aplici asta [i la oameni, coment` \nceti[or.
Ea \l ignor`, mutându-[i privirea \n alt` parte, evitând-o pe a lui.
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– Parc` \mi amintesc, continu` serioas`, ca [i când el n-ar fi vorbit, c`
era o proprietate superb planificat`. Frumos propor]ionat`, cu garduri
\ntinse, tot confortul, \nc`lzire solar` [i tot tacâmul, dac` nu m` \n[el?

Tonul lui deveni la fel de serios ca al ei.
– Corect. Tot ce e mai bun pentru construc]iile elitiste de la Wallace

Holdings… panouri solare, acoperi[ extensiv, cu izolare a pere]ilor [i
podelelor, geamuri duble, reducerea nivelului de radia]ii… Ca [i când
recita dintr-o bro[ur`, enumera fiecare avantaj pe degete, sardonic.

– {tii, desigur c` este cu vreo dou` mii de ani \n urm`, cu sistemul
central de \nc`lzire?  Bucuroas` c` se afla pe teren sigur \ntinse un bra]
spre câmp. Romanii [tiau tot despre asta. Chiar [i a[ezarea aceasta \[i avea
propriul sistem de \nc`lzire  [i nu era o vil` elitist` sau ceva de genul `sta. 

– {tiu. Sistemul original de \nc`lzire subteran`. Dup` o mic` pauz`,
se d`du un pas \napoi privirea lui cald` \nv`luindu-i aprobator fa]a.
Trebuie s`  spun, domni[oar` Josephine Barnes,  c` e[ti  o adev`rat`
surpriz`. Chiar m` bucur c` am riscat [i am venit aici. Nu eram sigur la ce
m` a[teptam.

– La o halebard` solid` din cremene de cinci mii de ani, poate? 
– Indiferent de ce, t mi-ai spulberat aceste temeri, repet` el grav.

Acum \mi doresc s` fi venit mai devreme, \n loc s` fi p`strat o distan]`
plin` de tact.

– Dup` cum am spus, noi, cei din fr`]ia s`p`torilor, suntem destul de
rezonabili, \n general, \l asigur` ea voioas`. Atâta timp cât avem timp [i
spa]ii s` ne desf`[ur`m. Este de-ajuns s` ne l`sa]i \n pace s` facem ce
trebuie s` facem, s` ne aloca]i micile sume care ne revin de obicei [i nu
ve]i avea din partea noastr` nici o plângere.

– Ei bine, cred c` am v`zut tot. Am s` mai arunc doar o privire la
exponate, presupun c` le ave]i \ncuiate \n cabin`, nu?

– A[a este. Privirea ei o urm`ri pe a lui, spre col]ul câmpului, dincolo
de gard, unde un grup de invadatori \naintau pe c`rare. Unii pe jos, al]ii pe
biciclete, formau o echip` pestri]`, de la conven]ionali la ciuda]i. Pe m`sur`
ce se apropiau, un sortiment straniu de haine putea fi observat, f`r` s` se
mai pun` la socoteal` p`rul lor coafat \n stiluri [i nuan]e ]ip`toare.

Josie le-a f`cut cu mâna vesel`, iar ei au r`spuns entuziasma]i.
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– Iat` [i ajutoarele mele loiale. Azi sunt matinali, au ajuns \naintea
contingentului din sat. Vor fi \ncânta]i s`-]i arate unele dintre
descoperirile lor dac` [tii cum s`-i iei. 

– Vorbe[ti aproape afectuos despre ei. El s-a uitat la ei suspicios.
– De ce nu? \l contrazise, protectoare ca o clo[c` fa]` de  puii ei. Sunt

copii minuna]i [i foarte muncitori. Unii dintre ei nu prea au avut o via]`
normal` pân` acum, dar \n prezent se descurc` extrem de bine. Mai las`-mi
un an, continu` ferm`, [i voi scoate ceva bun din unii dintre cei  care se
\ndreapt` agale spre tine. La fel cum folosesc toat` energia aceea
tinereasc` pentru a strânge destul material, ca s` ob]in cea mai bun` [i
mai complet` supraveghere. Ei bine?

Cu o privire provocatoare, se r`suci pe c`lcâie ca s`-l confrunte, dar
el deja se \ndrepta spre rulot`. Timp de câteva secunde, privi spatele
puternic ce se \ndep`rta. Poate c` era puternic [i frapant, cald [i sensibil
f`r` \ndoial`, dar, la urma urmei, nu era decât un b`rbat. {i b`rba]ii, din
câte [tia ea, erau creaturi recunoscute pentru nestatornicia lor. Chiar [i
cel mai bun dintre ei era imprevizibil, cu \nclina]ii spre schimb`ri
superficiale de stare [i atitudine.

Ridicând din umeri filozofic, se lu` dup` el, str`b`tând câmpul.
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Capitolul 2

Dup` dou` ore, \nc` mai era acolo. Tinerii \nv`]`cei ai lui Josie
fuseser` urm`ri]i \ndeaproape de ni[te vizitatori, [i ea se dedic`
supravegherii lor. Asisten]ilor ei le pl`cea \n mod deosebit rolul de gazde
[i profesori [i \n scurt timp deveniser` chiar buni la asta, adoptând un aer
u[or superior de exper]i, ceea ce o f`cea pe Josie s` râd` \n sinea ei.
B`nuia c` acesta era motivul principal pentru care continuau s` apar`
chiar [i când nu era nevoie de ei.

De câte ori avea un minut liber s` se uite \n jur, Alex era angajat \n
ceva de pe sit, vorbind animat cu unul dintre ajutoarele ei sau cu un
localnic, uitându-se cu curiozitate la vreuna dintre descoperirile lor
sau, o dat`, stând pur [i simplu singur \ntr-un col] \ndep`rtat, \n
aparen]` pierdut \n contempla]ie, uitându-se la munca ce se desf`[ura
acolo.

Probabil c` doar \[i imagineaz` cum ar ar`ta proiectul lui \n zon`, se
gândi Josie, sarcastic`. |nc` mai era pu]in confuz` \n leg`tur` cu motivul
hot`rârii lui de a urm`ri s`p`turile. Dup` ea, argumentul lui  c` din
interes obiectiv, nu suna prea sincer.  Indiferent de motivele lui,  era prea
ocupat` acum ca s` le analizeze.

Pân` la ora unu, echipa se \mpu]inase considerabil. O parte din
echipa ei f`cuser`  picnicuri [i acum se retr`seser`  \n rulota lor s`-[i



fiarb` ceaiul, ca de obicei. Pe to]i ceilal]i \i a[teptau acas` pentru
prânz. Cina ritual` de duminic` nu trebuia \mpiedicat` cu nici un pre]
[i Josie [tia.

Se \ndrept` [i ea [i \[i culese sveterul verde de unde \l dezbr`case.
F`r` vântul aspru care b`tea adesea pe situl descoperit, se f`cuse destul
de cald. Supl` [i gra]ioas` ca o pisic`, se \ntinse sub razele soarelui.
Atingerea lor p`rea magic` pe pielea ei,  dup` iarna sumbr`. |nchizând
ochii, \[i ridic` fa]a spre soare, \mpingând buclele rebele care-i c`deau
peste obraji, [uvi]e moi devenite acum de un castaniu str`lucitor.

– Iat` o priveli[te r`scolitoare.
De când st`tea a[a de aproape \n spatele ei? Alex Grant – uitase de el

pentru câteva minute. F`r` vreun motiv anume, se sim]i furioas` pe ea
\ns`[i [i, absurd, chiar [i pe el.

Se r`suci s`-l \nfrunte. Ca de obicei, zâmbetul \i cuprindea [i ochii,
\mp`rt`[ind o c`ldur` autentic`, de data asta combinat` cu o apreciere
ostentativ`.

– Deci, \nc` mai e[ti aici, nu? Tot ce a putut s` g`seasc` pentru a-[i
ascunde confuzia a fost o \ntrebare retoric`.

– Dup` cum vezi, \ncuviin]` el.
– |mi pare r`u c` n-am avut mai mult timp s`-]i ar`t locul. |[i adun`

toat` demnitatea [i poz` \ntr-o eficien]` instantanee. Am fost foarte
ocupat`.

– Am v`zut, remarc` el. O doamn` foarte solicitat`. |ntotdeauna e a[a?
– Ah, nu. Nu prea vine nimeni iarna. Dar când se va instala vara, m`

a[tept s` fie [i mai r`u. Surprins`, afi[ând o oboseal` plictisit` \n timp ce
se uita pe câmpul ]elinit acum.. Nu vreau s`-i descurajez, le place atât de
mult!

– {i tu la fel, Josie, o provoc` el cu un rictus. |]i place fiecare clip`,
inclusiv atunci când e[ti invadat` de ace[ti castori ner`bd`tori, [tii c` a[a
este!

– Poate. Ai v`zut tot ce vroiai s` vezi?
– {i chiar mai mult. Sunt foarte impresionat: tinerii t`i asocia]i au

f`cut o treab` excelent` când au prezentat exponatele. Pu[tii `[tia \]i fac
cinste. |n]eleg ce spuneai despre entuziasmul lor, este contagios. Chicoti.
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{i uneori chiar caraghios. Mi-au dat o lec]ie despre cum s` nu judec
oamenii dup` fe]ele lor, trebuie s` recunosc, mai ad`ug` el jalnic.

– }i-am spus, \i reaminti ea, c` \mpreun`, eu [i pu[tii `[tia vom face
din proiectul `sta ceva de care s` fim mândri pân` la sfâr[itul anului
urm`tor.

Privirea lui se mut` de pe fa]a ei. Apoi se puse \n mi[care, uitându-se
la ceas, trecându-[i mâna prin p`rul des, p`rând c` \[i revine \n fire.

– Nu se poate, trebuie s` plec. Trebuia s` fiu la prânz acum zece
minute. M` vor omor\.

– Nu vreau s` te re]in, \i spuse politicoas`, str`duindu-se s` ignore
\n]elesul cuvintelor lui.

– Te superi foarte tare,  dac` vin mai târziu [i-i aduc [i pe ei? Chiar
vreau s` le ar`t locul [i promit s`-i ]in pe micu]i sub observa]ie.

– Deloc. Vin o gr`mad` de copii aici, dup` cum ai v`zut. Se lupta din
r`sputeri s`-[i p`streze vocea ferm` [i calm`. Nu exista nici un motiv
pentru care el s` nu aib` o familie. {i chiar nici unul pentru care ea s` fie
atât de uimit` la gândul acesta.

– Minunat, atunci ne vedem peste câteva ore? Bucur`-te de pauz`,
sunt sigur c` ai nevoie. F`r` s` mai piard` timp cu alte frivolit`]i plec`.

|l privi urcându-se \n solidul [i p`tr`]osul Daihatsu [i pornind la
drum. Apoi trase de câteva ori aer \n piept \nainte de a se al`tura echipei
\n rulot`, pentru gust`ri. Se a[teptau s` se comporte ca de obicei,
sociabil` [i relaxat` [i nu avea de gând s`-i dezam`geasc`. Erau destule
dezam`giri \n lume [i f`r` s` mai contribuie [i ea.

Dup` mas`, era [i mai ocupat`. Soarele str`lucea atr`gând [i mai
multe familii ca pân` acum. Agitându-se de colo-colo, asigurându-se c`
toat` lumea era ocupat` cu ce trebuia [i c` nimeni nu c`lca pe vreo fâ[ie
important` sau s` se \mpiedice de vreo funda]ie adâncit`, Josie aproape
uit` complet de vizita iminent` a lui Alex Grant [i a tribului s`u.

Se \ntâmpla s` se uite \n sus când au sosit. {irul de ma[ini de lâng`
gard se \ntindea destul de mult de-a lungul drumului, iar ma[ina mare  a
trebuit s` fie parcat` la  oarecare dep`rtare de poart`. Hot`rât` s` nu se
arate interesat`, se aplec` cu toat` sârguin]a asupra a ceea ce f`cea, \ns`
privi pe furi[ s` vad` cine se d` jos din ea.
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Alex cobor\ primul de pe scaunul pasagerului. Se \ntinse \n spate [i se
ridic` având \n bra]e un copil blond pe care \l a[ez` pe umerii lui la]i.
Copilul se leg`n` bucuros, \n sus [i \n jos \n timp ce Alex se \ndrepta spre
poart`, fericit dând din mânu]e.

Josie se \ntoarse, sim]ind un nod  \n gât. Apoi,  cople[it` de
curiozitate,  se uit` din nou. O tân`r` plinu]` coborâse de pe scaunul
[oferului [i se \nvârtea \n jurul a doi copii mai mari, tot blonzi,
asigurându-se c` erau \nc`l]a]i cu cizme, \ncuindu-le pantofii \n ma[in`.
Apoi to]i trei au \nceput s` mearg` pe câmp \n spatele lui Alex.

Când Alex  ap`ru salutând-o cu un prietenos „bun`, din nou“! se
ridic` [i zâmbi cât mai natural cu putin]`.

– Cum a fost prânzul?
Se \ntoarse s` surâd`  femeii care-l ajunsese din urm` [i aceasta \i

surâse drept r`spuns. Josie se uit` la femeie [i se trezi \n fa]a unui chip
deschis, onest. Ochii foarte vioi [i alba[tri au zâmbit f`r` rezerve spre
ea, p`rul la fel de drept [i de blond ca al copiilor  era tuns scurt,
\ncadrând ni[te tr`s`turi regulate, mai degrab` armonioase decât
frumoase.

– Josie, ea e Vicky, le prezent` Alex  f`r` ceremonie. Cele dou` femei
\nclinar` din cap una la cealalt`. I-am povestit lui Vicky totul despre tine,
o inform` pe Josie. Numai de bine, te asigur, ad`ug` el cu ochii juc`u[i
când  \l privi nesigur`.

– De-abia a[tept s` v`d ce faci aici. Vocea lui Vicky era la fel de pl`cut`
ca [i expresia ei. Pare foarte interesant.

Sentimente contradictorii o st`pâneau pe  Josie. Sim]i dintr-o dat` c`
era o persoan` pe care ar fi pl`cut-o foarte mult, [i totu[i, fiindc` era so]ia
lui Alex \i inspira oarecare  ranchiun`.

– E[ti binevenit`, spuse ea [i apoi se sim]i stânjenit`. Vreau s` spun,
simte-te liber` s` te ui]i pe aici. Sunt cam ocupat` dup`-amiaza asta, dar
sunt sigur` c` cineva din echipa mea \]i va ar`ta, sau poate Alex se simte
destul de expert ca s` te conduc` singur, suger` ea, cu o not` ironic`.

Cealalt` femeie nu p`ru s` observe tonul ei sec.
– Mul]umesc, mi-ar pl`cea. Dar nu te-ngrijora Josie. Ne vom uita, dar

vom fi foarte aten]i [i vom ]ine copiii sub control.
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Cel mai mic dintre ei se bâ]âia pe umerii lui Alex, cerând s` fie l`sat
jos. Ceilal]i doi st`teau lâng` mama lor privind-o pe Josie cu ni[te ochi
alba[tri remarcabil de asem`n`tori. Cu siguran]`,  nu sem`nau cu Alex, se
gândi ea [i imediat \[i dori s` n-o fi f`cut. 

– Nu vor fi o problem`, spuse ea zâmbindu-le. Nu prea avea
experien]` cu copiii, dar \i pl`ceau, [i aceste specimene p`reau perfect
civilizate, a[a cum s-ar fi a[teptat din partea copiilor lui Alex. Doar ]ine]i-i
departe de zonele interzise. |ntreba]i-ne pe noi când nu sunte]i siguri.

Alex  pusese jos ghemotocul v`ic`ros neastâmp`rat;  deodat`, copilul
se duse drept spre mama lui, \mbr`]i[ându-i picioarele \mbr`cate cu
blugi, uitându-se la Josie [i apoi ascunzându-[i din nou fa]a. Vicky se
aplec` s` mângâie c`p[orul str`lucitor.

– El este Matthew. Nu este chiar atât de timid pe cât arat`.
– {i aceasta, Alex ar`t` spre copila  mai mare, este Rachel, iar ea Emily.

|[i puse câte o mân` \n jurul fiec`rei fete, mândru, posesiv.
– Bun` Rachel, Emily [i Matthew. Josie \i salut` solemn.
Timide, cele dou` fete \i r`spunser` la salut.
– Am cizme noi, anun]` Matthew,  \nc` ascuns lâng`  genunchii

mamei sale.
Josie se uit` la cizmele albastre str`lucitoare, din cauciuc.
– Cu siguran]`, sunt mult mai frumoase decât ale mele.
Ridic` o privire rapid` la picioarele ei.
– Nu por]i? explod` el, foarte ofensat.
– Nu, pentru c` nu este foarte umed ast`zi. Dar am unele [i le port

foarte des, \l asigur` ea cu senin`tate.
– Unde sunt? \ntreb` el suspicios.
– |n rulota mea, acolo.
– Ce culoare sunt? Prins de subiectul incitant, aproape uit` s` se mai

]in` de mama lui.
– Negre.
– Locuie[ti tot timpul \n rulot`? \ndr`zni Rachel. Era un copil dr`gu]

de vreo [apte ani, presupuse Josie.
– Da, pentru moment.
– Ce norocoas` e[ti suspin` Rachel adânc. Trebuie s` fie super, a[

vrea s` pot [i eu…
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– Cred c` e destul de frig iarna, \i reaminti Vicky  fiicei ei
– Nu i-ar pl`cea oricui, recunoscu Josie, dar mie \mi place.
– Nu te sim]i singur`? Rezerva lui Rachel se topea la str`lucirea stilului

romantic de via]` al lui Josie.
Alex st`tu pu]in la o parte, urm`rind conversa]ia cu amuzament

deta[at.
– De unde [tii c` este singur`? \ntrebarea era pentru Rachel, dar el se

uit` la Josie.
Rachel nu [tiu ce s`-i r`spund` [i era prea timid` ca s` \ntrebe, a[a c`

se uit` pur [i simplu la Josie cu ochii plini de admira]ie. Emily, cea
mijlocie, era se pare mai pu]in vis`toare.

– Mai degrab` a[ tr`i \ntr-o cas` adev`rat`, anun]` ea. Rulotele sunt
numai pentru vacan]e.

Vicky râse.
– Lui Emily \i plac pl`cerile lume[ti. Haide]i copii, \[i adun` ea turma.

Josie are mult` treab`, nu are nevoie s`-i aglomer`m câmpul prea mult.
Putem doar s` arunc`m o privire? zâmbi spre Josie iar. {tiu c` lor le-ar
pl`cea s` vad` exponatele, iar eu a[ vrea s` v`d totul.

– Nu te deranja s` vii cu noi, \i spuse Alex. Dup` lec]ia de diminea]`,
cred c` pot s` ]in o adev`rat` prelegere cu privire la subiectul `sta.

– Cred, \l repezi Josie, c` vei g`si dou` dintre ajutoarele mele la biroul
improvizat, dispu[i s` v` spun` tot ce vre]i. Nu [tia de ce, dar diminea]a
p`rea s` fi fost acum foarte mult timp. Se \ntoarse spre Vicky. Dup` cum
spuneam, pute]i s` v` uita]i \n voie. Dar acum v` rog s` m` scuza]i,
trebuie s` m` asigur c` ceilal]i… vizitatori sunt bine.

Cu coada ochiului, prinse cum Alex \[i ridica sprâncenele groase, ca o
reac]ie ironic` la surpriza de a afla c` era pus laolalt` cu to]i cei care
veniser` s`-[i petreac` weekendul aici. Dar la urma urmei, se gândi ea \n
timp ce se \ndrepta gr`bit` la treburile ei, asta [i erau, \nc` o familie care
venise s`-[i piard` duminica sub supravegherea ei. {i \nc` o familie
pl`cut`, f`r` \ndoial`. {i nu trebuia s` se enerveze degeaba.

O jum`tate de or` mai târziu, tocmai când terminase de explicat
pentru vizitatori sistemul de uscare al porumbului \n furnal, se trezi fa]`
\n fa]` cu Vicky, care st`tuse retras` la marginea grupului.
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– Uimitor. Vicky privise [i ascultase cu aten]ie. Cred c` a fost un
moment extraordinar când ai \n]eles cu adev`rat peste ce ai dat aici.
Propria ei expresie se anima pe m`sur` ce \[i imagina.

– Adev`rat. Aproape incon[tient, privirea lui Josie se plimba \n jurul
femeii [i \n spatele ei, c`utându-i \nso]itorii.

Vicky remarc` imediat.
– |nc` se mai uit` la exponate. Elevii t`i sunt minuna]i, ai f`cut o

treab` excelent` cu ei.
– M` bucur c` sunt de ajutor. Josie \[i ascunse tensiunea din voce,

Vicky fiind prea perceptiv` pentru gustul ei.
– Unul dintre ei chiar l-a luat pe Matthew deoparte [i l-a distrat cât

timp ne-am uitat noi la ele. Vicky râse. Câteodat` devine acaparator. Alex
se poart` bine cu el, dar a fost o u[urare s` st`m pu]in f`r` solicit`rile lui.

Bine\n]eles c` Alex este bun cu el, la urma urmei,  este tat`l lui.
– Sunt ni[te copii \ncânt`tori, spuse Josie ]eap`n`. Era sincer`, dar [i

\ncordat` \n preajma lui Vicky. |]i seam`n`, ad`ug` ea, mai ales la p`r.
– Ei, desigur c` amândoi suntem foarte blonzi, eu [i tat`l lor, veni

r`spunsul total [ocant. Cred c` era [i normal s` arate a[a. |n mod evident,
nu era con[tient` de efectul  pe care-l avusese remarca asupra
interlocutoarei ei.

– Tat`l lor? Josie se lupta s` se controleze, pe m`sur` ce [ocul era
\nlocuit de ne\ncredere. Dar credeam…

Vicky se uit` la ea  o clip`, dându-[i seama de tensiunea din vocea ei,
cu toate eforturile  de a o ascunde.

– Da, tat`l lor, so]ul meu, John. E la fel de blond ca noi. Se \ncrunt`,
apoi deodat` pe fa]a ei ap`ru un zâmbet larg. Doar nu  credeai… Izbucni
\n râs, acoperindu-[i gura cu mâna.

– Credeam c` Alex e tat`l lor [i so]ul t`u, \nt`ri Josie, \n cazul \n care
Vicky n-ar fi \n]eles. Un sentiment ciudat de fericire o str`b`tea, sentiment
pe care prefera s` nu-l analizeze.

Apoi râser` \mpreun`, Vicky ]inându-[i mâna pe bra]ul ei \ntr-un gest
de prietenie.

– Vrei s` spui, \ng`im` ea, c` nu ]i-a spus cine sunt?
– Nu chiar. Josie se gândi cum decursese conversa]ia. Nu a zis c`

sunte]i familia lui, dar nici nu a negat. {i când a [ters-o de aici s` nu
\ntârzie la prânz, ei bine, am crezut…
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– Cu siguran]`! Vicky \nc` mai chicotea. Dumnezeule, auzi, noi, famil-
ia lui. Ce caraghios! S` vezi când o s`-i spun [i lui John. Or s` moar` de râs.

– Cred [i eu. Josie se oprise din râs. Nu prea \i pl`cea ideea ca Alex s`
se distreze pe seama gre[elii ei.

{i Vicky \[i veni \n fire, uitându-se atent` la ea.
– Pe de alt` parte, spuse ea, pot s` nu-i spun, dac` nici tu nu-i spui.
– N-o voi face, o asigur` Josie prompt. Mul]umesc, ad`ug` ea cu

recuno[tin]` c` femeia mai \n vârst` i-a intuit sentimentele. Azi l-am
cunoscut pe Alex, \i reaminti ea. Putea foarte bine s` fie un b`rbat \nsurat.

– |nc` mai poate, observ` Vicky, f`cându-i cu ochiul mali]ios. Apoi,
v`zând expresia lui Josie continu` repede. Dar nu este! De fapt, este unul
dintre cei mai râvni]i burlaci pe care-i cunosc. Din nou o privi ]int`. Josie
se sim]i stânjenit` [i privi \n alt` parte, dar cu urechile ciulite. Dar, de
asemenea unul dintre cei mai \nr`i]i. Mereu \i spunem c` s-a c`s`torit cu
munca lui. De-a lungul anilor, câteva femei au crezut c` l-au prins, dar el
nu se las` legat. Dup` p`rerea mea e p`cat, fiindc` are stof` de so] bun,
declar` Vicky. Este un prieten minunat [i un unchi demn pentru copii,
care-l ador`. Ar trebui s` aib` [i el proprii lui copii, termin` ea gânditoare.

Josie decise c` era timpul s` treac` la  un subiect mai neutru. Se
plimbau pe marginea câmpului, departe de mul]imea care mi[una prin
mijlocul lui.

– Atunci, este un coleg de-al so]ului t`u?
– So]ul meu, o inform` Vicky, este scriitor. Nu, eu sunt colegul.
Josie se opri uimit`.
– Tu e[ti colega lui Alex? Arhitect`?
Vicky zâmbi pl`cut.
– De ce nu? Tu e[ti arheolog. Eu nu pot fi arhitect?
Josie era iritat` pe ea \ns`[i. Se pare c` asta era ziua confrunt`rilor

stânjenitoare.
– Sigur c` po]i. Bine\n]eles. |ns`, copiii fiind atât de mici, nu m-am gândit…
– Nu-]i face griji. Vicky o mângâie pe bra] [i \[i reluar` plimbarea. Era

firesc s` te mire. Vezi, o aten]ion` ea, dac` tu reac]ionezi a[a, \nchipuie-]i
cum reac]ioneaz` majoritatea masculilor [ovini [i \ncuia]i.

Josie se \nfior`, dându-[i seama ce vrea s` spun`.
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– Dar sunt mai norocoas` decât majoritatea, explic` Vicky; John scrie
thrilleruri [i se descurc` foarte bine, a[a c` este acas` mai tot timpul; [i
mai locuie[te [i o fat` minunat` cu noi.

– O d`dac`? suger` Josie.
– Ur`sc cuvântul `sta. Vicky \[i \ncre]i nasul. Nu i se potrive[te deloc

lui Annie. Annie d`dac`. Nu, mai degrab` ajutor de mam`, dac` vrei. St`
la noi de când sunt fetele mici [i eu am \nceput s` lucrez cu norm`
\ntreag`. {i apoi, p`rin]ii mei locuiesc chiar dup` col], e foarte
convenabil, aproape c` nu mi-am \ntrerupt munca atunci când l-am
n`scut pe Matthew. M-am asociat cu Alex acum patru ani, când [i-a
\nfiin]at firma. |mi place, spuse simplu.

– Deci…, Josie punea \ncet piesele cap la cap. Tu e[ti Randle sau Holt?
– Vicky Randle, la ordinele dumneavoastr`. Dac` s-ar fi deranjat s`-mi

spun` [i numele de familie de la \nceput nu s-ar mai fi produs confuzia
asta. Lui Alex nu i-au pl`cut niciodat` formalit`]ile, cuget` ea. Ur`[te tot
ce este pompos sau irelevant. De asta se \n]elege atât de bine cu John.

Josie devenea din ce \n ce mai interesat`.
– Atunci, cine este Holt?
– Julian este al treilea partener. Este cu noi de doi ani. Este foarte

tân`r, dinamic [i modern, dar Alex este cel talentat, imagina]ia din spatele
profesionalismului. Sunt destul de priceput` la lucrurile comune, mai
degrab`, dar Alex este sufletul nostru… flac`ra. Este un designer [i un
planificator str`lucit [i total dedicat profesiei lui.

– Am aruncat o privire peste planuri când am preluat supravegherea,
\[i aminti Josie. Nu prea m` pricep, dar ar`tau cu siguran]` atr`g`toare [i
profesionale.

– Normal. Tot ce face Alex e profesional [i uman. De aceea cei de la
Wallace Holdings i-au \ncredin]at slujba asta, fiindc` [tiau c` este cel mai
bun. Chiar [i când eram colegi de facultate [tiam c` Alex va ajunge
departe. Sunt norocoas` c` m` aflu \n echipa lui, se confes` ea cu o
sinceritate dezarmant`. Eu studiam arhitectura peisagistic`, a[a c` acum
m` ocup de munca legat` de mediu, \n general.

– De aceea ai vrut s` vii? E[ti interesat`  cum va ar`ta dup` ce
termin`m?
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Pentru o secund`, Josie putea s` jure c` [i ea avea ceva din expresia
aceea precaut`, care \n  o surprinsese pe fa]a lui Alex, apoi disp`ru.

– Exact. Deja f`cusem o gr`mad` de schi]e când am realizat planul
original. Dar asta acum câtva timp. M-am gândit s` ne re\mprosp`t`m
memoria din moment ce am amânat atât. Ar putea fi nevoie de ni[te
schimb`ri minore dup` plecarea noastr`.

Oare era o umbr` de nelini[te \n spatele tonului egal,  al lui Vicky?
Josie nu era sigur`, a[a c` respinse gândul.

– |nc` un an, cam a[a ceva, sublinie ea, [i v` va apar]ine din nou.
Totu[i,  mai avem \nc` multe de f`cut, \nainte de a l`sa totul \n seama
buldozerelor.

De data asta, Vicky nu-i \ntoarse zâmbetul.
– Când Alex a sosit la prânz – vine aproape \n fiecare duminic`, lui

John [i copiilor le place s`-l vad`, se \ntrerupse s`-i explice, [i mi-a spus
ce a v`zut aici de diminea]`, era de-a dreptul cople[it. Spunea c` ar trebui
s` vedem [i noi. F`cu o pauz`. Ar fi venit [i John, dar are de furc` la un
blocaj \n leg`tur` cu capitolul [ase. De ani de zile tr`iesc cu blocaje la
capitolul [ase, ad`ug` ea pe un ton blând, a[a c` [tiu c` cel mai bine este
s`-l las singur.

C`ldura din vocea lui Vicky când vorbea despre so]ul ei o intrig` pe
Josie. Nu prea fusese \n ultimul timp \n sânul vreunei familii.

– Pe unde locuie[ti?
– Chiar la marginea ora[ului Bath, \ntr-un mic sat. Alex locuie[te \n

centru, lâng` birou. Are un apartament micu]. |ntotdeauna vorbe[te
despre mutatul la ]ar`, dar e atât de ocupat cu designul caselor altor
oameni \ncât nu mai are ocazia s` se gândeasc` la a lui. Când au ajuns la
rulote se opri [i se \ntoarse spre Josie. Dar tu? Unde locuie[ti când nu
duci o astfel de existen]` excentric` [i r`t`citoare?

Josie ezit`. Nu exista un r`spuns simplu la o \ntrebare atât de simpl`.
– Cred c` \n Cambridge, de când eram student`. Lucrez acolo, dar nu

mi-am \nfipt r`d`cini nic`ieri. Nu am chiar un c`min. Locuiesc cu
altcineva \ntr-un apartament unde mi-am l`sat câteva lucruri dar…ridic`
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din umeri. Casa mea este unde m` aflu. Sunt asemenea unui melc, o car
dup` mine! Se uit` ]int` la Vicky – arogant`, aproape provocând-o s`
comenteze. Nu prea-mi pas` unde m` aflu. M` preocup` mai mult lucrul
cu care m` ocup \n acel moment.

Dar Vicky nu era genul indiscret.
– Alex este a[a, fu tot ce spuse. Cred c` v-a]i \n]elege bine.
Chiar atunci, ca [i când l-ar fi chemat, el ap`ru \n u[a rulotei-birou.

R`bd`tor, cu blânde]e, \l conduse pe Matthew pe treptele abrupte, apoi
se \ntoarse s` se asigure c` fetele \l urmau.

Cele dou` femei privir` silueta \nalt` [i pe celelalte trei scunde cum
se apropiau de ele, copiii fugind \nainte s-o \ntâmpine pe mama lor,
b`rbatul venind din urm`.

– Unde ai fost? o \ntreb` Matthew acuzator. Am v`zut un b`nu] roman
„atic“ [i am b`ut suc.

– Ba am v`zut lucrurile vechi, \i reaminti mama lui, aplecându-se s`-l
legene \n bra]e. Am vrut s` m` mai uit pe afar`. Mul]umesc, Alex. Zâmbi
spre vechiul ei prieten [i coleg peste capul blond al fiului ei.

– Pentru ce? \i \ntoarse zâmbetul, apoi \l l`rgi s-o includ` [i pe Josie
care st`tea \n lini[te, reanalizându-l \n lumina celor  aflate de la Vicky. {tii
c`-i iubesc pe mon[trii `[tia, cu toate c` nu v`d de ce. Emily, care se
ag`]ase de unul dintre bra]ele lui, \i scoase limba. Oricum, lucrurile astea
sunt atât de interesante c` a[ sta aici o zi \ntreag` privindu-le.

– Aproape c` ai f`cut-o, observ` Josie sec.
– Chiar a[a. Acum o privea drept \n fa]`. Nu mai profit`m de timpul

[i spa]iul dumitale pre]ios, domni[oar` Barnes. Trebuie s` plec`m.
– Da, ar trebui s` ne \ntoarcem, fu Vicky de acord. Probabil c` John iese

câ[tig`tor din lupta cu capitolul [ase [i presupun c` voi, plozilor, v` vre]i ceaiul.
Zâmbi.
– Mi-a p`rut bine s` te cunosc Josie. Poate c` ]inem leg`tura. Mai pot

s` vin pe aici?
– Sigur. Sunte]i bineveni]i to]i, spuse Josie.
– Sau ai putea s` ne vizitezi acas`, dac` te saturi de via]a \n rulot`,

suger` Vicky ospitalier`.
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– Mi-ar pl`cea. Josie accept` pe loc, spre propria ei surpriz`. Nu prea
se deschidea str`inilor. Dar era greu s-o plasezi pe Vicky \n categoria asta,
chiar [i dup` o vizit` atât de scurt` sau chiar pe Alex.

El f`cea manevre evidente ca s`-i ia de acolo.
– Haide acum, doamn` Randle, scuti]i-ne de o desp`r]ire prelungit`

\n stilul dumneavoastr`. Toate femeile sunt la fel, fac dintr-un simplu la
revedere o dram` \n trei acte.

– Nu fi un m`gar discriminant, \l mustr` Rachel aspru. Nu suntem
toate la fel, nu-i a[a m`mico?

– Deloc, o aprob` mama ei. Dar nu cred c` Alex vorbea serios.
– Ba bine c` nu. Sprâncenele negre se unir` când se \ncrunt` la ele s` le

arate cât era de serios. A[a c` hai, pân` nu v` ordon s` merge]i to]i la ma[in`.
– Nu po]i s` ne ordoni, cânt` Emily. Tu nu e[ti tata.
– Nu fi nepoliticoas`, Emily, \i repro[` Vicky automat, str`duindu-se

s` nu râd`. Oricum, nici tati nu ne ordon`.
|ns` Alex nici nu se clinti.
– Când tat`l vostru nu e, o inform` el pe Emily, \mi rezerv dreptul de

a v` ordona. Deci… se roti el spre to]i, gata s` se n`pusteasc` de la
\n`l]imea lui. Da]i-i drumul! }ipând, copiii fugir` spre poart`. Cu un
zâmbet [i un semn de r`mas bun spre Josie, Vicky \i urm`.

Alex se \ntoarse spre Josie, zâmbind.
– |]i mul]umesc c` ne-ai acordat atâta din timpul t`u. A fost foarte…

instructiv. Promit s` nu-mi fac un obicei din a te \ntrerupe, dar m` bucur
c` m-am hot`rât s` vin \n cele din urm`.

S-o \ntrerup`! Presupunea c` e un cuvânt ca oricare altul pentru asta.
}inându-[i vocea sub control, \i replic`:

– Dup` cum i-am spus lui Vicky, sunte]i bineveni]i oricând. Sunt o
familie dr`gu]`, mai ad`ug` când el nu spuse nimic. |mi plac.

– Bine. |mi place ca prietenii mei s` se plac` \ntre ei. Atunci, la
revedere Josie, ne mai vedem.

– Pe curând, \ncepu ea, dar el deja se \ndrepta spre ei.
Oftând, se duse s` le dea liber ultimilor r`ma[i din echipa ei [i

pu[tilor hoinari din sat.
Se gândi c` a fost o zi plin` de evenimente. Dintr-o dat`, se sim]i

extenuat` [i f`r` vlag`. Era timpul s` aib` locul numai pentru ea, un timp.
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Capitolul 3

Luni de diminea]`, devreme, Josie \i puse pe patru dintre elevii ei cei
mai de \ncredere s` lucreze \ntr-un col] neatins de pe câmp. Plin de iarb`
deas` [i neatins de nimeni, acesta se g`sea dincolo de bariera zidurilor
construc]iei romane propriu-zise, dar Josie avea o presim]ire c` suprafa]a
lui simpl` ascundea ceva mult mai interesant. De fiecare dat` când \[i
urma instinctele avea un avantaj. Pe lâng` simpla cunoa[tere, aveai
nevoie de acel – cum \i spusese Vicky despre Alex? – fler, asta era, ca s`
ai succes \n aceast` meserie.

Se adânciser` bine \n munc` pân` la amiaz`. Dup` ce m`suraser` [i
marcaser` por]iunea metodic, se apucaser` s` sape atent straturile de
suprafa]` de sol [i turb`, cernându-l \n acela[i timp. Josie era de p`rere
c` trebuia s` le \ncurajeze independen]a, a[a c`-i l`s` singuri,
supraveghindu-i de la distan]`, \n cazul \n care entuziasmul lor devenea
mai mare decât restric]iile muncii pe care o f`ceau.

Pe la jum`tatea dup`-amiezii tocmai intrase \n rulota cea mai mare s`
ia o cea[c` de ceai bine meritat`, când o pereche de siluete stângace [i
pline de noroi, cu ochii arz`tori [i f`r` suflare au n`v`lit pe u[` c`utând-o
cu disperare. |i privi cu r`bdare \n timp ce-i debitar` mesajul risipit
\ncâlcit. Imediat ce avu ocazia s` vorbeasc`, le suger`:



– De ce nu vorbi]i clar, de preferat pe rând? Se \ntoarse spre cel mai
scund dintre pu[ti: Ray, vrei s`-ncerci s`-mi spui ce se \ntâmpl`?

Tân`rul mai \nalt, care ar`ta mai conven]ional dar era atât de acoperit
de insigne \ncât nu-]i prea d`deai seama ce purta sub ele, se trânti
neglijent pe scaunul mic, \nc` \mbujorat de emo]ie. Tovar`[ul lui, tuns
scurt [i \ndesat, \mbr`cat \n ni[te blugi strâm]i, o jachet` din piele cu ]inte
[i ghete greoaie, \ncepu s` povesteasc`:

– Am f`cut cum ne-ai spus, am \nceput de la margine spre centru,
fiecare câte un sfert. Tracy a luat partea de lâng` ziduri, Dave pe cea de
lâng` a ei…

– Da? \l \mboldi Josie. Dac` mai continua a[a i-ar fi luat toat` ziua s`
ajung` la subiect. {i? A]i g`sit ceva?

Ray, care nu rata nici o ocazie s` se afle \n centrul aten]iei, \i arunc` o
privire ce se vroia nimicitoare.

– Ajungeam [i la asta. Am s`pat toat` ziua, nu Kev? Prietenul lui
aprob` din cap entuziast, ar`tându-[i drept dovad` mâinile murdare [i
b`t`torite. {i chiar acum, le-am g`sit. Kev l-a g`sit pe primul, nu Kev?

Luptându-se cu un val de exasperare \nduio[at`, Josie \[i \ndrept`
aten]ia spre Kevin [i fu \ntâmpinat` cu o privire triumf`toare.

– Primul ce? implor` ea, de[i b`nuia c` [tia r`spunsul. Avea dreptate.
– Oase! anun]` Ray cu o voce lugubr`. Oase umane, continu` cu o

not` macabr`. Asta era ceva real, mult mai bun decât pove[tile acelea
stupide de la televizor.

Dar Josie d`dea din cap meditativ, decep]ionant de neimpresionat`.
– {i de unde [ti]i c` sunt omene[ti? \ntreb` ea cu \ng`duin]`.
Ray se uit` la ea cu repro[. Se a[teptase ca ve[tile lui s` fie primite cu,

ei bine, dac` nu cu extaz  – ceea ce nu st`tea \n firea lui Josie –  m`car
cu ceva mai mult` \ncântare. Oricum, niciodat` nu [tii unde stai cu
femeile, ele au un ra]ionament total diferit decât al celorlal]i.

– Pur [i simplu. Vocea lui dispre]uitoare ar`ta ce p`rere avea despre
\ntrebarea ei. |n func]ie de m`rimea [i forma [i… ei bine, \]i dai seama,
nu Kev?

Kev apel` la toate cuno[tin]ele vocabularului s`u.
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– Simplu, o asigur` el pe Josie. Sunt o parte din… Se gândi pentru o
clip`. Era \ntins acolo, \n p`mânt. Din nou se minun` de asta.

De data asta, sprâncenele lui Josie s-au ridicat  cu o anticipa]ie ]inut`
sub control.

– Schelet? Era chiar mai bine decât spera. Intact? |ntreg?
Ray se lini[tise. M`car asta era o reac]ie, cu toate c` una foarte

neentuziast`.
– Am g`sit doar câteva, dar sunt unite \ntre ele, nu Kev? |]i dai seama

c` este o persoan`. Una mic`. Mi se pare c` e un picior, tu ce zici Kev?
– Mda, un picior, confirm` Kev. Ar putea fi un copil, ad`ug` plin de

solicitudine.
– Haide. Josie stinse gazul de la ibric. Asta era mai important ca ceaiul,

era tot pentru ce munciser`. Duce]i-m` la scheletul vostru. Sper c` nu a
\ncercat nimeni s`-l mi[te, nu?

– Sigur c` nu, Josie. Ray protesta \n timp ce mergeau agale dup` ea.
Doar l-am descoperit, cum ne-ai ar`tat tu [i l-am l`sat a[a. Ce crezi, Josie,
c` suntem pro[ti?

Ea zâmbi c`tre fa]a lui \ndurerat`.
– |mi pare r`u Ray, vroiam doar s` m` asigur. S-ar putea s` fi g`sit ceva

interesant. Ceva foarte important.
– Bine, Josie. Tolerant [i gra]ios, se l`s` \mp`cat.

***

Pân` mar]i seara dezgropaser` cinci schelete complete, ca [i ni[te
ornamente [i ustensile care fuseser` \ngropate cu proprietarii lor,
\nt`rind teoria lui Josie c` erau morminte p`gâne. Era o munc` dificil`,
trudnic`, dar motiva]ia lor nu a sl`bit nici o clip`. Sub \ndrumarea calm`
a lui Josie, au muncit cu rapiditate [i entuziasm. Era foarte mul]umit` de
asisten]ii ei. {i ei erau [i mai mul]umi]i de ei \n[i[i.

A v`zut pe doi dintre ei c` r`m`seser` cu mult peste ora lor obi[nuit`.
– A]i muncit din greu zilele astea, \i felicit` ea. Nu v` gr`bi]i s` veni]i

mâine diminea]`. Veni]i când pute]i. Acum a[ vrea s` las totul a[a, pân`
când ajunge Simon aici poimâine ca s` vad`. To]i \l cuno[teau pe colegul
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ei de la Cambridge. Simon Raikes, care mai venise [i \nainte s` ajute la
identificarea [i mutarea exponatelor. Nu [tiu voi, copii…. c`sc` ea [i se
\ntinse, strângându-[i p`rul la spate, frecându-[i ochii [i p`tându-[i obrajii
deja murdari, dar eu sunt terminat`.

– {i eu. Tracy \[i \ndes` pe capul lucios o casc`. |ntotdeauna o ducea
Dave acas` cu motocicleta lui.

– {i eu. Dave \[i trecu o mân` murdar` prin p`rul anormal de galben
care avea \ntotdeauna ni[te vârfuri ]epoase. Dar a fost grozav, nu?

– Incitant, fu de acord Josie cu seriozitate. Se bucura pe ascuns, ca
\ntotdeauna, de fericirea lor evident` [i de pl`cerea pur` la asemenea
descoperiri vitale. Deci ne vedem mâine diminea]`, când sunte]i gata,
bine? Ceilal]i vor veni aici la ora obi[nuit`, dar pe voi o s` v` v`d când
pute]i veni.

Ei ezitau.
– Bine, dac` e[ti sigur`, spuse Ray.
Ea \i surâse mali]ios, apoi lui Kevin, care se uita suspicios peste câmp,

la un col] \ndep`rtat.
– {i nu-]i face griji Kev. |i voi p`zi pe micu]ii no[tri cu pre]ul vie]ii.

Sunt proteja]i de orice jefuitor uman sau animal.
Se \ndep`rtar` f`cându-i cu mâna [i l`sând-o pe Josie cu singur`tatea

binevenit`.
Nu exagerase când  spusese c` este epuizat` Dar meritase fiecare

durere [i junghi, reflect` fericit` \n timp ce traversa spre rulota mare s` se
spele \nainte s` caute ceva de mâncare. Asemenea momente de revela]ii
majore dup` mult` trud` f`ceau \ntregul proces atât de \n`l]`tor. Nu
conteaz` câ]i ani ar fi continuat s` fac` aceast` munc`, era sigur` c`
emo]ia nu va pieri.

Se desc`l]` de cizme la u[` [i merse \ncet \n cabin`. Acolo, d`du
drumul la robinetele de la du[ [i \[i desf`cu jum`tate din nasturii de la
c`ma[`. Apoi deveni con[tient` c` lini[tea serii era spart` de zgomotul
puternic al unui motor. Oftând se \ncheie la majoritatea nasturilor,
\nchise robinetele [i se duse la u[` s` se uite. „Cei epuiza]i n-au odihn`“,
bolborosi ea cu ochii la poart`.
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Incon[tient, aproape c` se a[teptase ca ma[ina s` fie o Daihatsu. Poate
c` memoria ei subcon[tient` recunoscu sunetul gutural, zgomotul de
calitate al cauciucurilor. Oricum, se trezi pentru a doua oar` c` se sprijin`
de tocul u[ii, privindu-l pe Alex Grant \n timp ce se \ndrepta spre ea. Ca
[i \nainte, nu ar`ta nici un fel de emo]ie, nici pl`cere, nici nepl`cere, nici
surpriz`.

Cu o senza]ie de deja vu, \l privea cum se opre[te la cap`tul sc`rilor.
– N-ar trebui s` ne tot \ntâlnim a[a. Replica bine cunoscut` rostit`

sarcastic p`ru c` r`mâne \n aerul dintre ei. Gura ferm` era dreapt` [i
nemi[cat`, dar un zâmbet lic`rea \n ochii \ntuneca]i.

– De data asta, m`car este un alt prag. Suna stupid dar  era tot ce
g`sise.

– Adev`rat. Dar l`sând asta la o parte, a[ zice c` am mai jucat aceast`
scen`. Ce urmeaz`? |]i strâng mâna [i m` prezint, sau de data asta s`rim
peste asta? Era solemn [i sardonic.

– N-a[ putea s` ies s` te \ntâmpin, nu sunt \nc`l]at`. Surâse t`ioas`,  mult
mai defensiv decât inten]ionase. Amândoi se uitar` la picioarele ei care erau
la fel de mici [i de \ngrijite ca [i restul din ea [i tocmai cu ocazia asta \nc`l]ate
cu [osete de un ro[u aprins. Deodat`, [i le sim]i ridicol de goale [i de
expuse, iar senza]ia se extinse \n tot corpul, creând un tremur inexplicabil.

– Nu este nevoie de un comitet de primire. Am trecut pe aici cu o
[ans` minim` s` te g`sesc singur` ca s` vorbim pu]in. Se gândi c` era
destul de \ncordat \n seara asta, pentru c` \n spatele [armului \ncrez`tor
era o anumit` rigiditate.

– De obicei sunt singur`, dup` ce pleac` toat` lumea, observ` ea. De
fapt, tocmai au plecat. Am fost foarte ocupa]i de când ai plecat, este foarte
incitant… Spre propria ei mirare, \[i d`du seama c` de-abia a[tepta s`-i
dea ve[tile. Am…

– Nu te sim]i singur` când pleac` acas`? o \ntrerupse brusc cu ochii
\n ochii ei. Nu te sim]i pu]in izolat`? Vulnerabil`? O femeie singur`,
r`mas` \n mijlocul pustiet`]ii…

– Nu prea,  replic` ea. Satul este foarte aproape, iar ferma este pu]in
mai jos, pe drum. {i am [i un telefon \n birou. {i oricum, ad`ug`
sfid`toare, \mi place s` fiu singur`. |ntotdeauna mi-a pl`cut.
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– Oricum, trebuie s` fie un trai aspru, constat` el, privind-o gânditor.
– Pentru o femeie, vrei s` spui? Ochii ei str`lucir` dispre]uitor la

aluzia insult`toare.
– Nu m-am gândit deloc la asta. Po]i s`-mi spui cum vrei, dar cred c`

atunci când m` vei cunoa[te mai \ndeaproape vei descoperi c` nu sunt
un mascul [ovinist, oricum a[ fi altfel. |i \ntoarse \ncrunt`tura cu o privire
rece la fel de direct`.

„Mai \ndeaproape“. Nu [tia de ce, dar cuvintele i-au f`cut stomacul s`
se strâng`. Se for]` s` zâmbeasc` prietenoas`.

– Nu obi[nuiesc s` categorisesc oamenii, Alex. |mi pare r`u c` am
\ntrecut m`sura. M` irit` \ntotdeauna când cineva sugereaz` c` femeile au
nevoie de mai mult lux decât b`rba]ii. Ai fi uimit, \i m`rturisi ea, \n câte
situa]ii, mult mai grele ca asta m-am descurcat. Prive[te!  |ntinse o mân`
\n spate, cuprinzând interiorul confortabil al rulotei spa]ioase cu dou`
compartimente separate, mese [i scaune, facilit`]i potrivite pentru
buc`t`rie, ap` curent` rece [i cald`, toalete cu rezervor, electricitate,
chiar [i un micu] televizor portabil pitit \ntr-un col].

– Se uit` \n`untru peste um`rul ei, ridicându-se pe vârfuri.
– Hmm, da. Uitasem, deja instalasem toate serviciile necesare pe acest

sit \nainte de…
– |nainte de \ntârzierea prev`zut`, termin` ea pentru el. Exact. A[a c`

am hot`rât c` mai bine r`mân aici s` profit de toate avantajele acestui
confort modern. {i chiar [i f`r` ele, \l asigur` ea, ar fi fost foarte bine.
Oamenii de la ferm` sunt foarte dr`gu]i. Doamna Lanson \mi spune
mereu c` pot s` trec pe la ea oricând am nevoie de ceva, cum ar fi o baie.
Au fost minuna]i.

– Credeam c` au vândut dup` moartea b`trânului. Alex se \ncrunt`.
Nu de asta s-a pus locul `sta \n vânzare?

– Au vândut doar câ]iva acri buni pentru construit. Restul n-ar putea
ob]ine autoriza]ie pentru locuin]e, este p`mânt folosit strict pentru
agricultur`. Nu [tiai asta? Era rândul ei s` se arate surprins`.

– Ba da. Dar \nc` mai credeam c` vor vinde tot [i vor pleca. Se uit`
spre locul unde casa abia se z`rea, zidurile vechi cuib`rindu-se \n spatele
unui pâlc de copaci, peste dou` dealuri. Apoi \[i cobor\ ochii spre ai ei,
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zâmbind. Nu-mi pas` ce spui. M` bucur c` cineva din apropiere te
supravegheaz`. Am vorbit pu]in cu doamna Lanson când am f`cut
primele m`sur`tori. }in minte c` era o femeie dr`gu]`.

– Ce dr`gu] din partea ta s` te preocupe bun`starea mea, remarc`
Josie pe un ton sec. 

Se \ntuneca [i un vânt rece \ncepu s` bat` peste câmpia deschis` [i
prin bumbacul sub]ire al c`m`[ii ei. Tremura involuntar strângându-[i
bra]ele protector \n jurul corpului.

Privirea lui se opri asupra ei, mai p`trunz`toare decât  vântul.
– Nu e[ti \mbr`cat` bine, Josie. Vrei s` intr`m, sau \]i iei o hain`?
– De fapt, tocmai vroiam s` fac un du[. Am \ncercat s`-]i spun, am

avut o zi deosebit de pasionant`…
– Da. Cu capul \ntr-o parte, el studia urmele de noroi de pe fa]a ei.

Am impresia c` tocmai ai fost implicat` \n ni[te s`p`turi serioase.
– Doar nu te a[teptai s` vii pe aici la o plimbare \ntr-o sear` [i s` m`

g`se[ti imaculat`, se r`sti ea. Cu coafura intact` [i machiajul impecabil, ca
eroinele de la Hollywood care arat` perfect dup` zilele de c`l`rit prin de[ert.

– Doamne fere[te! o lini[ti el. Da]i-mi oricând o femeie adev`rat`, nu
o fat` str`lucitoare de la Hollywood. Oricum, ar`]i absolut fermec`toare
cu noroi pe obraji. Chiar  mai bine, ad`ug` el când \i v`zu ochii sc`p`rând
de iritare, atunci când e[ti sup`rat`.

Ochii lui str`lucir` mali]ios spre ai ei.
|ns` Josie refuza s` cad` \n plasa aceea veche.
– Dar vrei s` intri pân` m` sp`l [i m` aranjez, \l invit` rigid`, e[ti

binevenit. Spuneai c` vrei s` vorbim. Se pare c` am tot vorbit \n ultimul
timp, dar acum chiar trebuie s` intru. Tremur` iar, cu din]ii cl`n]`nind.

Deodat`, el se hot`r\ [i trecu la ac]iune, ajungând lâng` ea pe prag
dintr-o s`ritur`, \mpingând-o pe u[` [i \nchizând-o ferm \n urma lor. |n
siguran]` \n`untru, se sprijini de u[`, cu mâinile \n buzunare, ca [i când
nici nu s-ar fi mi[cat deloc.

– A[a e mai bine. Se uit` apreciativ \n jurul lui. E confortabil aici.
Acum, uite P`rea s` preia controlul asupra situa]iei. Ai mâncat deja?

Josie scutur` din cap, \ntrebându-se de ce nu respingea tonul lui
repezit [i autoritar.
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– Atunci, o instrui el, \nc`lze[te-te, nu e nevoie s` te deranjezi \n
leg`tur` cu ]inuta [i te scot la cin`.. Apoi po]i s`-mi spui ce-ai mai f`cut.
Putem avea… ezit` o frac]iune de secund`, o conversa]ie adev`rat` \n
ni[te circumstan]e mai favorabile. Ce p`rere ai?

„Favorabile pentru ce?“ se \ntreb` ea uitându-se la el. Gura ei se
deschise [i apoi se \nchise, prad` unor  sentimente contradictorii. Nu era
obi[nuit` s` fie dominat` astfel, dar Alex o f`cuse \ntr-un mod atât de
natural [i de spontan \ncât era greu s`-[i exprime indignarea.

– Nu [tiu… c`utând o surs` de inspira]ie, se uit` pe fereastr` la
apusul rapid.

– Haide, o gr`bi el, spune da, [tiu c` vrei. Pun pariu c` nu prea
ie[i dup` munc` [i ar`]i ca [i când ai avea nevoie de o schimbare de
decor.

– Foarte mul]umesc! Dar avea dreptate, bine\n]eles. Vara, \n timpul
acelor seri lungi, luminoase [i \mb`ls`mate, tot grupul se \ndrepta
deseori c`tre gr`dina clubului din localitate. Dar \n nop]ile de iarn`, to]i
p`reau s` se retrag` \n cochiliile lor ca s` hiberneze. Bine! Nu era singurul
capabil s` ia decizii rapid. Sunt gata \n zece minute. Stai jos

Surpriz` [i pl`cere se amestecau \n zâmbetul lui.
– Minunat. Nu credeam s` te conving vreodat`, \i m`rturisi candid.

Stai cât ai nevoie, nu e nici o grab`. {tiu reac]ia femeilor când se simt
gr`bite. Se \ntinse cât putu de mult pe unul dintre cele mai largi scaune
[i ridic` un ziar care z`cea din \ntâmplare pe jos.

Refuzând s` se lase iritat` de generaliz`rile lui \ng`duitoare, Josie
strânse din buze [i-l l`s` \n pace. Mai \ntâi se duse \n compartimentul ei
s`-[i ia haina, geanta [i un schimb potrivit de haine. Când s-a \ntors [i a
str`b`tut camera spre du[, el p`rea complet adâncit \n lectura ziarului [i
nici nu-[i ridic` ochii.

|n siguran]` dincolo de u[a intermediar`, d`du drumul la robinete
pentru a doua oar` [i \ncepu iar s`-[i descheie nasturii de la c`ma[`. Era
prea aproape ca s` se simt` \n largul ei; prezen]a lui degaja o for]`
palpabil`, fiind con[tient` de ea prin foaia de furnir sub]ire care \i separa.
Se dezbr`c`,  \[i \ndes` p`rul \n casca de du[, p`[i sub jetul aburind [i
trase perdeaua de plastic \n jurul ei.
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Asemenea scrupule  erau o prostie, se admonest` singur`,
\ntorcându-[i fa]a, delectându-se cu c`ldura delicat` a apei [i s`punindu-[i
din abunden]` cu s`pun parfumat pielea fin` [i palid`. Inhibi]iile de
fecioar` nu erau stilul ei. B`rba]ii nu reprezentau pentru ea o
necunoscut`,  la urma urmei. O \ntâlnire ocazional` \n noapte, din când
\n când, o scurt` aventur` ca s`-[i aline tensiunea trupului [i singur`tatea
din suflet. Din când \n când l`sa ca aceste lucruri s` se \ntâmple atâta
timp cât se sim]ea protejat` de riscul vreunei implica]ii, atâta timp cât
mintea  \i conducea inima cu hot`râre de o]el.

Opri robinetele [i bâjbâi dup` prosopul imens, \nf`[urându-[i capul
mic \n el. Problema era, desigur, c` nimic din toate astea nu d`duse
rezultate. Tensiunea din corpul ei putea fi alinat` pentru o vreme. Putea
fi chiar distractiv. Cât despre golul din sufletul ei, asta era altceva.  Aceste
rela]ii ocazionale  mai mult \l marcau.

Avea prieteni b`rba]i, la fel cum avea [i prietene femei, de[i nu prea
mul]i. De-a lungul anilor, câ]iva dintre ei au dat dovad` de o atrac]ie
diferit` [i au \ncercat s` transforme rela]ia \n ceva mai profund, \ns` Josie
ocolea asemenea tentative. |n ceea ce o privea, prietenii erau prieteni, iar
iubi]ii, iubi]i. Erau din dou` categorii separate [i distincte, iar linia ferm`
dintre ele nu trebuia [tears`. B`nuia c` dac` f`cea asta ar fi \nsemnat
dezastrul. Nu [tia exact \n ce consta acesta, numai c` era inevitabil dac`
nu evitai orice sem`na a leg`tur`..

Munca era plasa ei de siguran]`. Cât timp avea cochilia aceea \n jurul
ei, totul era sigur. De ce avea nevoie din partea celorlal]i? Cât timp era
independent`, se descurca bine din punct de vedere social. Din punct de
vedere sexual, descoperise destul de curând c` \ntotdeauna se g`sea câte
un b`rbat care gândea la fel, gata s`-i satisfac` nevoile. La urma urmei,
b`rba]ii au folosit femeile \n acest fel tot timpul, nu? De ce s` nu fie valabil
[i firesc pentru ambele sexe?

Era chiar simplu, nu \n]elesese niciodat` de ce se f`cea atâta
tevatur` din asta. Dragostea? Cu siguran]` c` putea s` scape de acel
sentiment nefolositor [i indescriptibil atâta timp cât respecta regula de
baz`. Niciodat` s` nu treac` bariera aceea invizibil` dintre prietenie [i
dorin]`.
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|[i piept`n` buclele viguros [i se \mbr`c` repede \ntr-o fust` simpl`
dar elegant` de culoare maro [i  [i o bluz` crem curat`, cu un pulover
dungat f`r` mâneci. Se sim]ea ciudat când \mbr`c` o pereche nou` de
colan]i [i se \nc`l]` cu singura ei pereche de pantofi elegan]i. Cât trecuse
de când nu mai purtase decât blugi vechi [i cizme sau teni[i? Probabil
s`pt`mâni \ntregi. De la Cr`ciun, pe care-l petrecuse cu ni[te prietene la
Cambridge, o familie care o f`cus ca de obicei s` se simt` foarte
binevenit`, dar al`turi de care, ca \ntotdeauna, se sim]ea ca un intrus, un
outsider. Suspin`. Josie Barnes, una dintre intru[ii acelei vie]i? Dar a[a
trebuia s` fie?

Dup` exact zece minute de când \l l`sase, ap`ru \n fa]a lui Alex care
acum \[i mesteca satisf`cut stiloul \n timp ce completa ni[te cuvinte
\ncruci[ate. El se uit` \n sus, iar sprâncenele dese se ridicar`, l`rgindu-i
ochii \ntuneca]i [i expresivi pe m`sur` ce-i f`ceau o inspec]ie detaliat`.

– Hm! Ce transformare rapid`, [i \nc` una eficient`. Sunt onorat,
domni[oar` Barnes. Va fi un privilegiu s` v` \nso]esc.

Se ridic`, uitându-se  la proprii lui pantaloni [i la c`ma[a din stof`.
– Sper s` nu te fac de râs, remarc` el cu o lic`rire \n ochi.
– Nu fi prost. Mai mult decât neelegant, \i \ntoarse complimentul

drept \n fa]`. Ar`]i bine, [i o [tii. Indiferent de ce purta, observ` iritat`
mintea ei, Alex Grant ar`ta bine. Era un b`rbat foarte chipe[ [i foarte
atractiv. Nu-i d`dea pace faptul c` era  [i un b`rbat foarte dr`gu]. Atunci,
ce naiba f`cea de ie[ea cu asemenea combina]ie mortal`?

Dac` se \ntreba de ce se \ntunecase la fa]` ca un nor de furtun` când
s-a uitat la el, nu a ar`tat-o. Pur [i simplu a zâmbit silit [i [i-a luat jacheta.

– S`-i d`m drumul, atunci. Sunt lihnit. Ce ai vrea s` mânc`m?
I-o lu` \nainte  s`-i ]in` u[a deschis` ca s` ias`  prima. Era un gest

cavaleresc foarte natural \[i spuse cu hot`râre, \ncercând s` nu devin`
rigid` când corpul ei s-a atins u[or de al lui \n intrarea \ngust`.

– Sunt de acord cu orice nu este prea preten]ios. C`utând printr-un
m`nunchi de chei, \ncuie ambele rulote [i biroul ambulant. La ce te
gândeai?

– Ei bine, am putea merge la Bath. Sau ar  mai fi un local micu] nu
prea departe de aici, \ntr-un sat, unde se g`te[te o mâncare bun` [i
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simpl`. Cu pu]in noroc, poate c` nu are rezerv`ri pentru tot weekendul.
Foarte s`ritor,  \i prinse cotul \n timp ce treceau prin iarba neregulat`.

– Pare a fi exact cum \mi place mie. Imediat cum ajunser` la poart`,
\[i retrase bra]ul. Orbec`ind cu inelul mare de chei o g`si pe cea mai mare
[i o \ntoarse \n \ncuietoare. Apoi \nchise cu zgomot lac`tul de la lan]..
Niciodat` nu po]i fi \ndeajuns de precaut, murmur` ea, con[tient` de
\ncruntarea lui sarcastic` \n timp ce se uita la ea.

– Trebuie s` \ngrop`m securea, c`zu el de acord. Ai o responsabilitate
grea pe umeri,  Josie, ad`ug` mai serios.

– Nu vreau s` p`trund` cineva \n`untru [i s` strice lucrurile sau s` le
fure,  spuse cu \nver[unare. Chiar [i o neaten]ie când pui piciorul \n locul
nepotrivit ne poate da \napoi cu câteva s`pt`mâni. {i nu putem r`mâne
\n urm`, chiar dac` ne \ncadr`m destul de bine \n timp.

O ajut` s` se a[eze pe locul pasagerului \n jeep \nainte de a \nconjura
ma[ina ca s` se urce pe al lui.

– Vrei s` spui c` trebuie s` fi]i prev`z`tori. |[i puse centura, apoi se
aplec` non[alant s` i-o prind` [i pe a ei. Ea a deschis gura s`-i spun` c`
putea s` se descurce foarte bine [i singur`, dar apoi se mai gândi. Nu era
nimic calculat \n ac]iunile lui, era un b`rbat direct, doar era evident, nu?
Nu era nevoie s` fie excesiv de cert`rea]`.

– Nu st`m prea r`u \n privin]a asta, spuse ea. Sau \n alt` privin]`.
– Vrei s` spui c` te afli \naintea programului? |n vocea lui era atâta

speran]` [i ner`bdare \ncât se uit` curioas` la el.
|n \ntuneric, profilul lui era vag [i totu[i curios de bine conturat, iar

barba \ngrijit` \i d`dea un aspect fin, aproape clasic, asem`n`tor capului
unui \mp`rat de pe o moned` antic`.

– Niciodat` nu suntem \nainte, replic` ea \n timp ce el pornea
motorul. |ntotdeauna avem nevoie de mai mult timp decât avem la
dispozi]ie. Dar cred c` acest proiect \l vom termina la timp. La urma
urmei, mai avem un an.

El nu spunea nimic, concentrându-se la drumul \ntunecat \n timp ce
rulau departe de sat. Peisajul rural se \ntindea cât vedeai cu ochii, str`in
[i misterios \n lumina lunii [i a primelor stele [ov`itoare. Josie se uita la
ele prin fereastr`, bucurându-se de o stare ciudat` de eliberare [i de
mersul leg`nat al ma[inii.
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Men]inur` o lini[te pl`cut` pân` când au fost a[eza]i la o mas` mic`
de col] \n restaurantul de ]ar` primitor.. Dup` ce au comandat, Alex se
l`s` \n spate pe scaun, cu mâinile \mpreunate la ceaf`, \ntunecat [i
str`lucitor, zâmbindu-i relaxat [i \ncurajator.

– Deci, ce este atât de incitant \ncât abia  a[teptai s` m` \ncân]i  când
am sosit?

Speriat`, ea \i c`ut` ochii. Doar nu fusese atât de evident! |i pl`cea s`
cread` c` era mai subtil`, mai controlat`, nu-i a[a? Apoi ridic` din umeri
[i-i \ntoarse zâmbetul.

– Ah, ni[te cadavre pe care le-am dezgropat, \i spuse cu u[urin]`.
– Cadavre? Acum se \ncrunta sceptic. Vrei s` spui victime ale unui

caz nerezolvat de crim`? Secrete \nfior`toare la marginea
Summerfordului?

– Nu genul `sta de cadavre. R`m`[i]e romane sau poate chiar pre-
romane. Schelete, cum le-a numit unul din recru]ii mei.

Sprâncenele lui se ridicar`.
– Morminte?
– Exact. Un rând \ntreg de morminte p`gâne, cu artefacte cu tot.
– Pare important. Te a[teptai la a[a ceva? O studia \ndeaproape.
– Sigur c` este important. {i da, m` a[teptam, \n mare parte. Trebuia

s`-[i duc` mor]ii undeva, iar \n interior nu era igienic, a[a c` adesea \i
plasau \n afar`, nu prea departe. Deveni din ce \n ce mai animat` [i se
aprindea când \[i aducea aminte de febrilitatea descoperirii. Ar fi trebuit
s` le vezi fe]ele când patru elevi din echipa mea au g`sit oasele. |]i d`deau
impresia c`  erau responsabili personal pentru tot. De atunci, au muncit
din greu, [i eu la fel. |[i frec` atent` un um`r \n]epenit.

– Câte crezi c` sunt? |n ochii lui era fascina]ie dar [i precau]ie \n
adâncul lor, acea re]inere ciudat`.

– Pân` acum am dezgropat cinci, total intacte. Ar putea s` mai fie câteva,
poate chiar mult mai multe. Acestea erau aliniate atent spre nord-sud.
S-ar putea s` fie [i unele cre[tine \n apropiere, de la est spre vest. Joi vine
un coleg de-al meau s` le examineze, e mai priceput la asta decât mine.
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– Va dura mult? Alex era deschis, aproape prea curios acum.
– Ei bine, nu trebuie s` ne gr`bim \n astfel de situa]ii. Personal, cred

c` vor dura s`pt`mâni pân` vom descoperi ce este [i apoi trebuie s`
organiz`m o analiz` atent` a ceea ce am g`sit. Nu este genul de munc` ce
poate fi f`cut peste noapte, \i reaminti scurt.

Apoi \i zâmbi mali]ios.
– Pân` acum n-am g`sit nici un b`rbat. Doi sunt copii [i sunt sigur`

c` restul sunt femei. Ar putea s` fie un cimitir separat pentru b`rba]i.
Inegalitatea sexelor chiar [i \n moarte, remarc` ea.

El \i r`spunse la surâs, dar nu prea convins, p`rând aproape deta[at.
– Bravo, e foarte impresionant, Josie. Trebuie s` fii \ncântat`, nu e de

mirare c` ar`tai str`lucitoare când am venit azi.
|[i l`s` ochii \n jos, uitându-se la mâinile ei, ru[inat`.
– Mai degrab` plin` de noroc, murmur` ea.
–  A fost un spectacol care mi-a \nc`lzit inima. Vocea lui era cald` [i

sugestiv`.
Fu salvat` de o confuzie mai mare de sosirea felului principal [i dup`

câteva \mbuc`turi \[i d`du seama cât \i era de foame. Amândoi aleseser`
musaca de cartofi preparat` \n cas`, prima de pe meniul scurt scris cu
cret` pe tabla de pe perete [i se dovedise a fi delicat de savuroas` [i
aromat`. Au avut o sticl` de vin ro[u, o salat` [i un co[ umplut generos
cu pâine fran]uzeasc`.

– Destul de relaxat`? Tocmai vroia s`-l \ntrebe de ce o vizitase, când
el  \ndrept` conversa]ia spre un nivel mai personal.

– De unde vii, Josie? Ai familie?
Ea puse furculi]a jos, uimit` de \ntrebare.
– M-am n`scut \n Londra. Am plecat când am intrat la Universitatea

din Cambridge. Nu-mi plac ora[ele mari. {i nu, nu am familie, \l l`muri
direct.

– Deloc? P`rin]i, bunici,  nimeni?
– Bunicii mei sunt mor]i de mult. Mama mea… a murit când eram

adolescent`. De atunci, am pierdut leg`tura cu tat`l meu, ar putea fi
mort, ceea ce e chiar foarte probabil din câte [tiu. „Sau din câte \mi pas`“,
p`ru s` spun` tonul ei. Nu am fra]i sau surori, sunt doar eu. Cu toate c`
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\ncerc` s`-]i men]in` vocea rece, o am`r`ciune sfâ[ietoare r`zb`tu din ea.
|nghi]i. Dar tu? Reu[i s` zâmbeasc` slab. Cred c` faci parte dintr-o familie
mare, nu?

O ascultase cu aten]ie, urm`rind-o \ndeaproape, iar acum râdea,
risipind tensiunea inexplicabil` care venea dinspre ea.

– Ai ghicit din prima. {ase, nici mai mult, nici mai pu]in. Eu sunt
mijlociul din trei surori [i doi fra]i. N`scut [i crescut \n Edinburgh, o
inform` mândru, dar m-am mutat \n sud pentru colegiu [i aici am r`mas,
de[i uneori nu [tiu de ce! Restul  clanului a r`mas acolo, inclusiv p`rin]ii
mei care sunt \n putere.

– }i-e dor de ei? Oare cum este, se \ntreb` ea melancolic`, s` faci
parte dintr-o familie adev`rat` ca aceasta?

– La \nceput, \ns` fiecare trebuie s`-[i tr`iasc` propria via]`. {i Bath
este un ora[ vechi [i frumos, aproape la fel de frumos ca Edinburgh. |i
vizitez când pot. Am atâtea nepoate [i nepo]i acolo, c` le-am pierdut [irul.
Umplu din nou paharele atent [i concentrat, cu mâna sigur` pe sticl`.
Apoi continu` \ncet: \mi pare r`u de p`rin]ii t`i. Sun` trist. Vrei s`-mi
poveste[ti?.

– Nu. Monosilaba sumbr` r`sun` \ntre ei. Dându-[i seama c`-i
sugerase asta din bun`tate, ad`ug` gr`bit`: mul]umesc. Este \n regul`,
m-am obi[nuit, pur [i simplu nu m` mai gândesc la asta.

Dar la ce nu se mai gândea  nu prea se \n]elegea, \ns` el renun]`,
deoarece sosea desertul. |n urm`toarea or`, Josie se trezi c` se relaxeaz`
[i c` devine vorb`rea]` \n compania lui vesel`, \n timp ce sorbeau o
cea[c` de cafea neagr` excelent`, servindu-se cu pr`jituri delicioase de pe
c`rucior [i chiar cu un mic coniac cu ocazia aceasta special`. O uimea [i
\n acela[i timp \i p`rea atât de natural felul \n care se conversau cu
u[urin]` despre orice subiect. Nu era obi[nuit` s` lege o asemenea rela]ie
cu nimeni, mai ales cu b`rba]i, dup` un timp atât de scurt. C`deau de
acord [i se pl`ceau destul de des ca s` se simt` satisf`cu]i [i se
contraziceau [i se certau \ndeajuns ca s` se simt` stimula]i. {i de fiecare
dat` când conversa]ia amenin]a s` ating`  un punct periculos de personal,
Alex o \ndrepta cu \ndemânare [i aproape imperceptibil spre zone mai
calme [i mai sigure, \nainte ca Josie s` apuce s` reac]ioneze [i s` se retrag`.
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Nu [tia dac` era din cauza irit`rii cauzate de sensibilitatea lui sau doar
rezultatul câtorva pahare de vin ro[u urmate de coniac, dar Josie deveni
neobi[nuit de neastâmp`rat` [i  plin` de haz.

– Nu prea am ocazia s` m` desf`t cu pl`cerile lume[ti \n timpul unui
proiect, \i m`rturisi ea, mângâind paharul \n form` de balon. Nu trebuie
s` m` \nmoi prea tare, altfel n-o s` mai pot s` m` concentrez mâine. Nu
pot s`-mi las echipa s` cread` c` am devenit neglijent`.

– Meri]i o pauz`. Bucur`-te de ea cât ai ocazia.
Iar ap`ru tonul acela misterios din cuvintele lui simple, ca [i când ar

fi vrut s` spun` mai mult. Dar era prea relaxat` [i mul]umit` ca s`
analizeze acel gând.

– {tii ce se spune: nu exist` munc` f`r` distrac]ie.
– Din câte am auzit, ar trebui s`-]i urmezi propriul sfat, coment` ea.
– Presupun c` stimata mea partener` m-a bârfit pe la spate.

Sprâncenele lui se \ncruntar`, indignat cu ironie. Mereu e cu ochii pe
mine, fata asta. Mam` de la un cap`t la cel`lalt. |[i las` proprii copii [i
apoi vine [i se foie[te \n jurul meu.

– „C`s`torit cu meseria“, cred c` asta este fraza exact` pe care a
folosit-o. Josie se uit` \n paharul ei de brandy.

– Atunci, presupun c` avem \nc` ceva \n comun, Josie. Ochii c`prui
adânci, la acela[i nivel cu ai ei lovind direct la ]int`. Nu a negat, nici nu
era nevoie.

Era miezul nop]ii când s-au apropiat de gard. Situl era \nv`luit \n
catifea neagr`. Poarta de-abia se vedea, iar rulotele ap`reau ca ni[te forme
fantomatice. Josie se blestem` pentru cât era de proast`. |n graba ei s` se
preg`teasc` pentru plecare, uitase cel mai important lucru pentru a
supravie]ui noaptea \ntr-o zon` ca asta – o lantern`.

Oprind contactul, se \ntoarse cu fa]a spre ea, totul fiind redus la
str`lucirea ochilor, sclipirea unor din]i dintr-o dat` foarte aproape \n
\ntunericul adânc. O cuprinse o team` nedefinit` \n loc de o apropiere
confortabil`.

|[i drese vocea:
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– Ei bine, Alex, mul]umesc. Trebuie s` intru, e târziu.
– Atunci, o s` ai nevoie de asta. Cu o arcuire elegant` a mâinii, scoase

o lantern` puternic` din torpedo [i o aprinse, inundându-i pe amândoi
\ntr-o lumin` puternic`, aruncând umbre ascu]ite pe tr`s`turile lui adânc
d`ltuite.

Ea fu imediat \mp`r]it` \ntre pic` [i recuno[tin]` pentru eficien]a lui.
Cu o mân` luând lanterna, iar cu cealalt` ghidând-o cu fermitate,  o
conduse \n siguran]` la rulot`.

Stând pe cea mai joas` treapt`, se \ntoarse cu fa]a spre el.
– Nu te sup`ra, dar nu te invit \n`untru, Alex. Mâine am o zi \nc`rcat` [i

sunt sigur` c` [i tu la fel, este foarte târziu [i  sunt chiar foarte obosit`. {i…
– Josie, o \ntrerupse el cu blânde]e. Oricum nu vroiam s` intru. Nu-]i

face griji. Stinse lanterna. Noaptea deveni o manta neagr` \nv`luitoare \n
jurul lor.

Ea se lupta cu o senza]ie nebuneasc` de dezam`gire la auzul cuvintelor
lui. El era complet ra]ional [i  ar trebui s` fie u[urat` c` gândeau la fel.

– Bine. Atunci, e \n regul`. Atâta timp cât ne \n]elegem, spuse ea
b`]oas`. Ne mai vedem. Mul]umesc din nou. |ntorcându-i spatele, \ncepu
s` urce  restul de trepte. |ns` mâinile lui o prinser` din spate, rotind-o cu
fa]a spre el.

– Numai pentru c` nu intru, murmur` el \ncet, nu \nseamn` c` nu a[
aprecia o simpl` salutare. E[ti \ncânt`toare, Josie Barnes [i ai o gur` la fel
de \ncânt`toare. M-am uitat la ea toat` seara. Cu fiecare cuvând o aducea
mai aproape, pân` când r`suflarea lui cald` \i atinse obrajii [i b`rbia. Cu
buzele lâng` ale ei \i [opti: m-am gândit la ea de când am z`rit-o.

Ea nu se \mpotrivea. Cu siguran]`,  acea formalitate nu f`cea nici un
r`u, un s`rut de noapte bun`, furat pe treptele sc`rii, nu? Nici cel mai
neexperimentat adolescent nu se a[tepta la mai pu]in. O tradi]ie
inofensiv` – dulce, inocent` [i superficial`. M`car atât s`-i ofere dup` o
sear` pl`cut`. |[i oferi buzele gurii lui de bun`voie, f`r` ezitare, l`sându-l
s` le guste [i s` le ating` cu ale lui infinit de u[or [i de blând.

Era dulce, foarte dulce, iar ea se relax` la pieptul lui. Apoi, deodat`
nu mai era nimic inocent sau superficial \n el. |nainte s`-[i dea seama de
schimbare, preten]iile lui au sporit, iar ea s-a deschis, explor`rile lui

SOARELE MAI R~SARE O DAT~ 47



tandre explodând \ntr-un foc reciproc. Nu mai era nimic de adolescent \n
dorin]a care se trezi la via]` \n ea, ca ni[te r`spunsuri arz`toare care-i
curgeau prin vene ca argintul viu, \ncordându-i trupul. 

Se desprinse, respirând anevoie [i \mpingând cu toat` for]a \n pieptul
lui, disperat` s` pun` distan]` \ntre ei cât mai mare [i cât mai repede. |ns`
el o ]inea ferm de bra]e, cu degetele puternice strângând-o pân` la durere
[i uitându-se la ea prin \ntunericul profund. Vocea lui  p`rea r`gu[it` [i
necunoscut`, dar controlat`.

– Ce este Josie? Ce s-a \ntâmplat?
– Nimic, eu… Se foi \ncoace [i \n colo, agonizând, aproape plângând.
– Gata, gata. Acum era mai calm, iar strânsoarea lui sl`bise. Liber`  s`

scape,  pur [i simplu st`tea acolo cu bra]ele moi pe lâng` corp [i cu
privirea plecat`. Era un gest prietenesc, atât. Nimic de care s` te sperii.

Se uit` atent la ea, iar ea se \nfior` sub privirea lui cercet`toare.
– Nu cred c` e[ti atât de ne[tiutoare Josie, a[a cum nici eu nu par,  o

asigur` el r`spicat. Cred c` ai vrut la fel de mult ca [i mine s` se \ntâmple
asta, atunci  de ce nu?

Ea scutur` din cap, urându-se c` era atât de neajutorat` \ncât  nu
putea s` rosteasc` nimic. Ea nu era a[a, vroia s`-i spun`. Se \ntâmplase
ceva straniu cu echilibrul ei. De obicei nu…

– Alex, eu nu… de fapt…
– Nu-mi spune c` nu m` placi. Chicoti, revenindu-i st`pânirea de

sine. N-o s` te cred. |nc` nu ]i-am dat nici un motiv s` nu m` placi. Tonul
lui s-a mohorât iar. Credeam c` ne \n]elegem bine.

– Nu este asta, Alex. |n sfâr[it, \[i rec`p`tase demnitatea. Nu este
vorba c` nu te plac. „Nici vorb` de a[a ceva“, ]ip` mintea ei; \l pl`cea
enorm, prea mult ca s` ri[te un asemenea contact. Era \mpotriva a tot
ceea ce credea, o ocazie de care nu [i-a permis s` profite niciodat`. Pur [i
simplu nu vreau \n seara asta, asta-i tot, min]i ea lamentabil. Dac` nu te
superi.

Asta era scuza civilizat`, eliberatoare, se tachin` ea strâmbându-se.
„Nu vreau \n seara asta“. Cu siguran]`,  nici un b`rbat, \n afar` de unul
violent, n-ar accepta un r`spuns ca `sta.

|ns` el \i lu` fa]a \n mâini, cu blânde]e.
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– Sigur c` m` sup`r, Josie. Doar sunt f`cut din carne [i oase, iar tu e[ti
o femeie foarte atr`g`toare, dup` cum sunt sigur c` [tii. Dar deja ]i-am
spus c` nu inten]ionam… ezit` el, s` abuzez de ospitalitatea ta \n
noaptea asta … chiar dac` m` invitai \n`untru. Nu obi[nuiesc s` profit de
nici o femeie dup` un timp atât de scurt petrecut \mpreun`, oricât ar fi
de tentant`.

El ridic` din umeri, l`sând-o s` plece, iar  ea era sigur` c` el aproape
zâmbea.

– Am s`-]i respect decizia [i s` m` comport ca un b`rbat…
deocamdat`. Dar, promise el pe un ton sc`zut, m` voi \ntoarce. Foarte
curând. Noi, o asigur` el, de-abia am \nceput.

|n vocea lui se sim]ea o amenin]are \nso]it` de insinuare, combina]ie
care-i f`cea p`rul s` se ridice la ceaf`. |ns` \[i p`stra vocea egal`, apelând
cu fermitate la partea ei matur`.

– Noapte bun`,  Alex.
Ridicându-se pe vârfuri, \i depuse rapid un s`rut u[or pe obraz, ceea

ce ar fi trebuit s` fac` de la \nceput, de fapt. Apoi se \ntoarse, urc` sc`rile
[i intr` pe u[`, f`r` s` se uite \napoi m`car o dat`.

El a[tept` pân` o v`zu \n siguran]` \n`untru, f`r` vreun cuvânt, apoi
se \ntoarse pe c`lcâie [i se \ndep`rt` iute, fasciculul de lumin` de la
lantern` jucând  \n fa]a lui.

|n siguran]` \n ad`postul ei, Josie trase perdelele elegante [i aprinse
lampa privind cum farurile jeepului dispar spre drumul principal. |n timp
ce se preg`tea de culcare, se gândi din nou  c` \nc` nu aflase motivul
vizitei lui misterioase [i nea[teptate din seara asta. Oricât de personal
pretindea c` este interesul lui, putea s` jure c` era mai mult de-atât. „M`
voi \ntoarce“; \[i aminti cu un fior cuvintele simple [i tonul pe care
fuseser` spuse. |l cuno[tea de trei zile, dar un instinct puternic \i spunea
c` era un b`rbat care \[i respecta promisiunile. Se va \ntoarce.

St`tu \ntins` câteva minute, cu capul plin de \ntreb`ri arz`toare [i cu
trupul str`b`tut de amintiri incendiatoare. Apoi epuizarea total` o cople[i
[i adormi \n sfâr[it.
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Capitolul 4

Opt ore mai târziu, sosi scrisoarea.
Josie se trezise [i era gata de o jum`tate de or` când se f`cu ora nou`.

Chiar dac` le spusese celor patru temerari  s`-[i ia liber o parte din
diminea]`, liber, restul urmau s` soseasc` la ora obi[nuit` [i \ntotdeauna
era gata s`-i \ntâmpine. Era \n firea ei s` evite s` fie prins` pe picior gre[it
de cineva sau ceva.

Camioneta ro[ie a po[ta[ului scâr]âi ca de obicei când se opri \n
noroiul din fa]a por]ii. Josie se duse s` ia scrisorile de la el, schimbând
câteva cuvinte voioase despre diminea]a frumoas`, apoi privi camioneta
continuându-[i drumul \n jos spre ferm`.

|ntorcându-se spre rulot`, sort` ceea ce p`rea a fi un teanc de
coresponden]` obi[nuit`. Erau dou` de la Cambridge, una trebuia s` fie
un raport despre ni[te obiecte mici pe care le trimisese pentru analizat,
iar cealalt` era de la una din colegele de apartament. Mai era un plic
mohorât care f`r` \ndoial` avea ni[te note de plat`… [i asta ce era? B`tut
la ma[in` cu grij`, cu [tampila din Bristol pe plicul alb cu \nf`]i[are
oficial`. Când ajunse \n rulot`, \l deschise primul.

Se scufund` \ntr-un scaun la m`su]` [i r`mase acolo câteva minute,
uitându-se fix la scrisoare. Cu cât citea mai mult, cu atât \n]elegea mai
pu]in. Sim]ea c` i se \nvârte[te capul \n timp ce se for]a s` pun` totul cap la
cap, s` fie calm` [i s` nu reac]ioneze pân` când nu era sigur` c` \n]elesese.



|n antet scria „Wallace Holdings“. Mai primise de-astea [i nu era
\ngrijor`tor. „Drag` domni[oar` Barnes, \ncepea inofensiv. Ne pare r`u s`
v` inform`m c` \n urma ultimei \ntâlniri a Consiliului de directori s-a ajuns
la o decizie… datorit` unei schimb`ri de politic` la nivelul Consiliului…
perioada de timp alocat` ini]ial Proiectului dumneavoastr` va trebui s` fie
redus`… antreprenorii vor s`-[i reia activitatea peste trei luni…“

|n mai pu]in de trei luni? Nu puteau s`-i fac` asta! Nu era posibil. Nu
mai pomenise ca vreo companie s`-[i \ncalce cuvântul dat atât de abrupt,
f`r` nici un avertisment. Pur [i simplu nu se putea. Oamenii cinsti]i nu se
comport` \ntr-un mod atât de arbitrar. Fixaser` o dat` limit` definitiv`, nu
putea s-o \ncalce pur [i simplu, ca s` satisfac` un capriciu al vreunui
director, s`-i strice planurile ei meticuloase [i s` distrug` orice [ans` de a
mai termina excav`rile care mergeau atât de bine.

Cu sângele fierbând  [i cu ochii arzând, m`r[`lui spre biroul ambulant
[i ridic` receptorul. |n nici un caz,  n-avea de gând s` stea cu bra]ele \n
sân [i s`-i lase pe birocra]ii `ia anonimi s`-i nimiceasc` s`p`turile ei
pre]ioase.

Luând scrisoarea fatidic`, form` num`rul din susul paginii [i-i ceru
operatorului s`-i fac` leg`tura. Apoi a[tept`, b`tând darabana din degete,
ner`bd`toare, adunând fiecare gram de indignare \ndrept`]it` de care
dispunea.

Directorul general nu era, desigur, disponibil. Probabil c` nici nu-[i
f`cea apari]ia pe la birou \nainte de prânz, se gândi ea ustur`tor \ns`
\ncercând s` afle ceva de la secretarul plictisit care vorbea pe nas, a[a c`
vorbi pe tonul cel mai lingu[itor pe care-l putea g`si. Vocea lui numai
miere \ntâlni \n receptor furia ei oarb`.

– Desigur, v` \n]elegem sup`rarea, domni[oar` Barnes.
– Disperare! se strop[i ea, agitând scrisoarea spre telefon ca [i când

ar fi vrut s` i-o bage pe gâtul dulceag. Cred [i eu c` sunt sup`rat`! Nu
\n]elege]i ce \nseamn` asta? {i a[a de-abia ne \ncadr`m \n timp! Este
imposibil s` termin`m ce am \nceput \n trei luni, f`r` s` mai punem la
socoteal` alte s`p`turi noi.

– Consiliul a \ncercat s` v` transmit` prin scrisoare cât de mult regret`
c` trebuie s` ia aceast` decizie, o asigur` el, cu o voce dulce. Din p`cate,
datorit` unor circumstan]e dincolo de controlul nostru…
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– Ce vre]i s` spune]i? \l \ntrerupse ea f`r` menajamente. Dincolo de
controlul nostru? Al cui control?

– Al controlului imediat al Consiliului, explic` el cu abilitate.
Anteprenorii au pus piciorul \n prag… au ridicat pre]urile… din motive
financiare…

Cuvintele lui se amestecar` \ntr-o \ncâlceal` de platitudine f`r`
sens.

– Consiliul nu este format din oameni? \ntreb` ea cu \nver[unare.
Ma[ina aceea impersonal` nu are o inim`? Nu \n]elege]i ce va \nsemna
asta nu numai pentru mine, ci pentru oamenii de aici? {i pentru un grup
de tineri care tocmai ajunseser` la partea care-i r`spl`tea pentru
eforturile lor la s`p`turi? {i \n general, pentru arheologie? Nu ave]i nici
un fel de considera]ie pentru…

– Ne d`m seama ce dificil este pentru dumneavoastr`, domni[oar`
Barnes. Dovada lui de simpatie superficial` era total neconving`toare. De
aceea, am f`cut tot ce am putut ca s` v` d`m cât mai mult timp.

– Trei luni! Mare scofal`! Furia ei cre[tea direct propor]ional cu
polite]ea lui mieroas`. Câte crede]i c` putem face \n timpul `sta? Este cu
nou` luni mai pu]in decât timpul necesar pe care-l cerusem [i pe care
dumneavoastr` l-a]i acceptat, \i reaminti ascu]it. Nu sunt o femeie cu
puteri supraoemene[ti. |n nici un caz nu voi reu[i s` g`sesc tot ce poate
oferi locul acesta. Totul va fi distrus, profanat [i \ngropat. Vocea ei c`p`ta
tonuri dramatice [i asta numai din cauza unor decizii josnice! Scuip`
ultimele trei cuvinte de parc` ar fi fost otrav`.

El r`mase neatins, poate doar pu]in r`nit.
– |mi pare r`u c` gândi]i astfel, declar` el, f`r` s`-[i schimbe tonul

monoton. Consiliul spera s`-i accepta]i ra]ionamentul, s` \n]elege]i
dificult`]ile…

– S`-l ia naiba de Consiliu! Aproape c` [i-l imagin` ghemuindu-se
când \i lu` numele Consiliului lui sfânt \n de[ert. Pute]i transmite
Consiliului din partea mea c` poate s`-[i ia… se uit` la primul paragraf
al scrisorii, „schimb`rile de politic`“, [i…

O \ntrerupse repede \nainte  s` aib` ocazia s` intre \n detalii lugubre.
– Ne gândeam, sublinie el, c` dac` a]i participa la \ntâlnirea special`,

a]i avea ocazia s` afla]i mai multe despre aceast` decizie [i s` pleda]i
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pentru cazul dumneavoastr`, o invit` el gra]ios, f`când-o s` \n]eleag`
totodat` c`, oricum, orice-ar fi spus ea n-ar fi contat pentru schimbarea
unei hot`râri  deja b`tut` \n cuie.

– Ce \ntâlnire special`? mârâi ea, suspicioas`.
– Cred c` ve]i g`si referirea la ea \n ultima parte a scrisorii, o inform`

el cu r`bdare exagerat`.
Se uit` din nou la scrisoare, sim]indu-se aproape ca o proast`. |n

[ocul, ei nu  mai v`zuse ultimele cuvinte. Avea dreptate, era  invitat`
cordial s` participe la o \ntâlnire vineri dup`-amiaz`, unde urma s` se
discute problema \n am`nunt cu toate p`r]ile interesate.

– Dar asta este poimâine!
– |ntr-adev`r, o aprob` el cu bun`tate. S` \n]elegem c` veni]i, deci?
– Cu siguran]`,  replic` ea \nver[unat`. {i s` transmite]i Consiliului c`

am s`-i adresez dou`-trei cuvinte. S` nu cread` c` pot sc`pa atât de u[or,
nu când au de-a face cu mine. Am ni[te contracte, \i spuse sumbru, cu
sponsorii proiectului [i cu Consiliul districtului. Ei ce vor spune despre
toate astea?

– Cred c` ve]i afla, \i replic` el cu \ngâmfare, c` agen]iile
sponsorizatoare au fost deja informate de aceast` decizie [i [i-au dat
suportul de[i ezitant, pentru scurtarea programului. Ei bine, deci, zumz`i
mintea lui Josie, \nseamn` c` au mai pu]in de câ[tigat. Autorit`]ile locale
nu sunt prea convinse, continu` el cu grij`, dar suntem \ncrez`tori c` \i
putem face s` vad` lucrurile din perspectiva noastr`.

– Vre]i s` spune]i c` \i ve]i for]a s` se supun`, remarc` Josie cu
grosol`nie. Presupun c` vin [i ei la \ntâlnire?

– A[tept`m s` vin` toate p`r]ile interesate, fu el de acord.
Un gând [ocant o f`cu s` \nghe]e.
– Inclusiv arhitec]ii construc]iei?
– Presupun c` da, confirm` el.
– Ei [tiau despre asta? Se for]` s` vorbeasc` pe un ton mai lini[tit.
– Cred c` da, replic` el, ar`tând c` \ncepea s` se plictiseasc` de

discu]ie. F`r` \ndoial`,  avea lucruri mult mai importante de f`cut decât
s` stea la taclale cu arheologa iritat`, \n ciuda necesit`]ii de eficien]` \n
rela]iile publice care erau punctul lui forte \n calitate de reprezentant al
companiei lui.
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– V` ve]i da seama singur`. Din moment ce nu v` mai pot fi de folos,
domni[oar` Barnes, trebuie s` r`spund la alt apel.

|ntr-o frac]iune de secund`, [i-l imagin` ca  un b`rbat fin, spilcuit \ntr-un
costum de afaceri dungat, imaculat, stând relaxat la biroul lui ordonat [i
elegant, \nconjurat de secretare la fel de elegante [i eficiente. Pe biroul
lui nou [i larg s-ar fi aflat unul sau dou` dosare [i documente ostentative,
dar nu prea multe [i cel pu]in trei butoane de comand` pentru telefoane
de culori diferite.

– Nu v` mai re]in, atunci, spuse ea rece. Dar nu uita]i s` transmite]i
opozi]ia mea cu privire la aceast` decizie [i la cel mai \nalt nivel.

– A[a voi face, domni[oar` Barnes. Buna lui cre[tere nu-l dezmin]ea
nici o clip`. V` mul]umesc pentru telefon. La revedere.

„{i mul]umesc pentru nimic“, ]ip` mintea ei \n timp ce trântea
receptorul f`r` s` se deranjeze s`-i r`spund`. Apoi st`tu jos un minut,
\ncruntându-se la telefon de parc` el se afla \n`untru, \mpreun` cu tot  ce
reprezenta.

Ea privi pe fereastr`, observând c` veneau primii din echip`, pe
biciclete, pe motociclete sau chiar pe jos din sta]ia de autobuz de lâng`
sat. Trebuia s`-[i revin` [i s` arate normal, vesel` [i vioaie. Nu avea nici
un rost s`-i fac` s` sufere, nu \nc`, cel pu]in pân` când era totul
irevocabil. O cuprinse furia \nc` o dat`, numai când se gândea la arogan]a
[i cruzimea acestui lucru. Când era atâta istorie, atâtea informa]ii de
descoperit despre omenire, iar via]a atâtor oameni era implicat`,  ei \[i
imaginau c` pot s` calce \n picioare tot proiectul ca [i când nu era decât
un joc banal.

Se \ntreb`  dac` exista vreo porti]` de sc`pare legal` pe care s-o
foloseasc` s` scape de combina]ia lor. Dar nu credea, pentru c` o
asemenea companie s-ar fi documentat \nainte de a-[i \nc`lca o \n]elegere
ca asta, chiar dac` totul nu era formal. Va trebui s`  lupte cu alte mijloace.
Dar ce arm` avea ea sau profesia ei, \n general, \mpotriva unui du[man
atât de inuman?

|n definitiv, reflect` ea uitându-se pe fereastr`, uite c` f`cuser` cu
via]a lor. |n r`zboiul dintre trecut [i prezent, nu exista \ndoiala cine
câ[tiga. Nimic din jurul nostru nu va mai fi la fel, [i dac` gigan]ii puternici
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precum Wallace Holdings f`ceau ce vroiau, nu vom mai avea ocazia s`
descoperim nici un indiciu l`sat de propria noastr` mo[tenire. Era atât de
dezolant \ncât o \mboln`vea la propriu. 

Se ar`t` cât putu de eficient` \n munca din ziua aceea, \ntâmpinându-[i
echipa [i punându-i la treab`. Se concentra cât putea de mult la ce f`cea
\n momentul acela, ignorând problema urgent` pân` când va avea timp
suficient s` se gândeasc`. |ns` pe m`sur` ce treceau orele, nu putea s`
mascheze ceea ce-i m`rea [i mai mult senza]ia de dezgust [i de tr`dare.
Nu era numai din cauza companiei gigant [i a ceea ce reprezentau ei [i
nici r`zboiul dintre trecut [i prezent [i nici m`car tacticile de
constrângere ale unei lumi a b`rba]ilor insensibili. Era din cauza rolului
jucat de Alexander Grant, \n afacerea asta, bine\n]eles.

Când se for]` s` priveasc` totul \n fa]`, \[i d`du seama cât fusese de
oarb` [i de proast`. |i venea s`-[i trag` palme [i dac` el ar fi fost acolo,
probabil c` i-ar fi tras [i lui câteva. A [tiut de la \nceput, asta era clar, de
când pusese piciorul pe acest sit. Mesajele fuseser` acolo tot timpul,
evidente, dac` ar fi [tiut s` le intercepteze. Sosind acolo, c`utând
oportunit`]i, f`cându-[i planul urm`toarelor mi[c`ri, revizuindu-[i
planurile originale [i bucurându-se la gândul de a-[i relua activitatea mai
repede decât se a[teptase. |[i folosise \n mod arogant tot farmecul
masculin, [i f`cuse uz de implicare superficial` [i de sensibilitate ca s` i
se vâre  sub piele [i s` distrug` barierele pentru opera]iunea inevitabil`
ce avea s` vin`. F`r` \ndoial`,  fusese pus la cale de mogulii de la Wallace
Holdings, reflect` ea cu am`r`ciune, care-i cuno[teau abilit`]ile de
manipulare a oamenilor, la fel cum \i cuno[teau calit`]ile profesionale.

Era atât de \nfuriat` [i de [ocat`, \ncât trebui s` se opreasc` [i s` trag`
aer \n piept ca s` se calmeze. Cum putuse s` se lase vr`jit`  de farmecul
unui astfel de ipocrit? Având \n vedere c` \ntotdeauna fusese ra]ional` nu
\n]elegea de ce l`sase ca lucrurile s` ajung` aici, [i numai \n trei zile! Era
ru[inos, dezgust`tor. Nu suporta nici s` se gândeasc`. |i era lehamite, atât
de ea, cât [i de Alex Grant.

Pe deasupra, o mai adusese [i pe Vicky, alta la fel ca el, pe când p`ruse
atât de dr`gu]`… Cât trebuie s` mai fi râs de ea dup` ce-au plecat \n timp
ce ea le ar`ta locul, descriindu-le cu mândrie toate descoperirile, când
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tot ce vroiau ei era s` se familiarizeze din nou cu situl, al lor nu al ei! Cât
trebuie s` se fi distrat  pe seama accept`rii ei naive \n leg`tur` cu interesul
lor declarat pentru activit`]ile ei de acolo!

{i ca [i când nu fusese de-ajuns, asear` venise pentru mai mult`
distrac]ie pe seama ei, desigur. Privirile acelea enigmatice, ironice, [i
tensiunea aceea latent`, ciudat` pe care o emana, unele dintre aluziile [i
remarcele lui subtile se \mbinau ca \ntr-un joc de puzzle. Scrâ[ni din din]i
pentru a zecea oar`, blestemându-[i propria lips` de precau]ie. Pentru
prima oar` \n via]` a l`sat un b`rbat s`-i str`pung` armura protectoare [i
chiar atunci când conta cu adev`rat. Oare ce le povestise colegilor despre
ea? M`car nu ad`ugase [i eticheta de „u[uratic`“ la celelalte \njosiri. F`r`
\ndoial`, asta urm`rea când a ap`rut  seara trecut`, dar nu mersese. F`r`
\ndoial` c` nu va afla niciodat`, \ns` ironia era c` dac` nu l-ar fi pl`cut atât
de mult, [i nu l-ar fi g`sit atât de compatibil [i de stimulent ca om \n
general [i ca b`rbat, n-ar mai fi ezitat s`-l ajute s`-[i duc` [i acel plan de
\ndeplinire.

Ei bine, nu va afla asta, [i nici altceva despre ea. Din acest moment,
nu mai vroia s` aud` de el. Se va descurca a[a cum va putea, iar a doua zi
urma s` soseasc` Simon care o va sprijini, ceea ce \nsemna ceva. Probabil
c` era singurul b`rbat din lume \n care putea s` aib` \ncredere. Avea
acelea[i interese ca ale ei \n ceea ce privea treaba asta, m`car de atât
putea fi sigur`. |[i ridic` b`rbia sfid`tor. Nimeni nu trebuia s` ghiceasc`
ce se \ntâmplase. {i va pune reac]ia ei nebuneasc` fa]` de  Alex Grant pe
seama unei experien]e amare [i o lec]ie de via]` folositoare care o
\nv`]ase c` nici chiar ea nu era total imun`, la urma urmei. {i dac` el
decidea s` mai apar` \n  ei, \l va trimite \nvârtindu-se, sau, cu mai mult`
maturitate, \l va trata cu dispre]ul rece pe care-l merita.

Avu ocazia s`-[i pun` aceast` hot`râre la \ncercare mult mai repede
decât se a[teptase. La [apte seara, cu mai pu]in de o or` dup` ce-l
condusese pe ultimul dintre muncitori, ma[ina Daihatsu ap`ru iar la
poart` \n timp ce  \[i preg`tea ceva de mâncare. |i \nv`]ase sunetul
motorului neobi[nuit pân` acum; i se \ntip`rise \n minte adânc,
transmi]ându-i semnale [i r`spunsuri independente de voin]a ei.

|n]epeni toat`, aruncând o privire furi[` pe fereastr` pentru
confirmare, \n timp ce silueta familiar` se \ndrepta spre ea. Apoi suspin`
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[i se pr`bu[i pe un scaun, \ngropându-[i fa]a obosit` \n mâini \n timp ce \[i
aduna puterea  necesar` pentru aceast` nou` provocare. |n teorie, hot`rârea
[i fermitatea de o]el sunau foarte bine. Dar era altceva s` trebuiasc` s` le pui
\n practic` imediat, când e[ti obosit, stors de for]e [i nervos.

|ns` furia \i veni \n ajutor, la fel de sigur` ca \ntotdeauna. Nu era
nevoie de mult efort ca s`-[i aminteasc` ce-i f`cuse acest b`rbat, cât de
meschin se purtase cu ea. Refuzase chiar s`-i spun` motivul vizitei lui,
când era destul de evident c` ea \nc` nu [tia ce se \ntâmpla. Nici m`car
nu se ostenise s-o priveasc`, dimpotriv`, o f`cuse s` lase garda jos, ca s`
fie complet descoperit` când a venit lovitura… Cum \ndr`znea s` mai
vin` aici, \n seara asta? Cum \ndr`znea s` vin` atât de non[alant la ea,
\ncrez`tor [i senin ca [i cum nu se \ntâmplase nimic?

Era preg`tit` când a sosit, deschizând u[a rulotei \nainte s` bat` [i
luându-l astfel prin surprindere. El r`mase \n prag, cu mâna \n aer. St`tea
pe a doua treapt`, cu ochii la aceea[i \n`l]ime cu ai ei, iar ea profit` din
plin de ocazie ca s` se uite drept \n ei.

– Bun` seara, Alex. |ntâmpinarea de bun venit era rece ca ghea]a [i ostil`. 
– Bun`, Josie. El nici nu clipi. Nici m`car nu avu bunul-sim] s` par` uimit.
– Se pare c` nu po]i s` te desprinzi de locul `sta, sublinie ea cu sarcasm

nimicitor. C`rui fapt \i datorez onoarea de data asta? Ai venit s`-]i termini
investiga]iile? Sau poate s` te mândre[ti cu victoria ta meschin`?

Sprâncenele lui se \ncruntar` pu]in [i o succesiune de reac]ii rapide
\i trecu pe fa]`: uimire, iritare, ironie [i, pentru o clip` simpatie. Ea
continu` pe acela[i ton ascu]it [i caustic \nainte ca el s` poat` comenta:

– }i-ai ratat voca]ia, domnule Grant. Ar fi trebuit s` urca]i pe scar`.
Spectacolul pe care l-a]i dat \n ultimele trei zile v-ar fi adus cu siguran]`
un Oscar. N-am b`nuit nimic. St`team acolo, permi]ându-mi s` cred c`
interesul t`u pentru acest sit era cel pu]in \n parte altruist… chiar,
ad`ug` ea, incapabil` s`-[i ascund` am`r`ciunea,  personal. {i \n tot
timpul `sta, n-ai f`cut altceva decât s` preg`te[ti terenul ca s` ne distrugi
micile succese.

Departe de a fi deconcertat, el o privea  cu o curiozitate adânc`,
\mpreun` cu o expresie clar` de \ngrijorare confuz`. Timp de câteva
momente dup` acest discurs lung, r`mase complet t`cut. Apoi \[i scutur`
capul \ncet, cu ochii a]inti]i asupra ei.
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– A[adar, spuse el,  mai mult  afirma]ie decât  \ntrebare, ai aflat \n cele
din urm`.

N-avea nici un sens s` nege.
– Am primit scrisoarea azi-diminea]`. Ridic` din umeri aproape

non[alant`, ca [i cum s-ar fi obi[nuit cu ideea. Dac` actoria era la ordinea
zilei, putea s` joace [i ea jocul `sta. A[ fi crezut, observ` ea cu un ton acid,
c` pân` [i tu ai fi prea gentleman ca s` calci o femeie \n picioare când e
deja la p`mânt.

Dac` ea lupta s`-[i controleze durerea ascu]it` [i ciuda el p`rea la fel
de relaxat,  indiferent [i r`bd`tor.

– Eram… \ncepu el cu blânde]e.
– |n trecere? \l ironiz` ea, aproape pierzându-[i controlul. Te gândeai

c` poate ai o [ans` slab`? S` vorbe[ti cu mine? Ne-am spus deja toate
astea, Alex. Din tonul ei \ncordat r`zb`tea numai dispre]. Treci la subiect,
dac` exist` vreunul. Pe moment, \n vocea ei se strecur` o not` strident`,
\n ciuda controlului ei. |n ceea ce m` prive[te, nu mai e nimic de spus.
Poate c` am avut – am fi avut – ceva s` ne spunem \nainte, dar acum nu.

– Josie. Simpla rostire a numelui ei  \i atrase aten]ia. Ceva din felul \n
care-l rostise a oprit-o. Nu \n]elegea de ce, dar [tia c` trebuie s`-l asculte.
Mi-am f`cut griji pentru tine. Cele [ase cuvinte simple, spuse dinadins rar,
o provocau s`-l \ntrerup` [i s`-l contrazic`.. {i nu sunt de acord cu ce-ai
spus. Nu m` invi]i \n`untru? N-am s` te re]in mult.

Ea \i ignor` ultima sugestie.
– |]i f`ceai griji pentru mine? Tu erai \ngrijorat pentru mine? Ce glum`

bun`! |i reu[i un râs foarte sec. Vrei s` spui c` n-ai venit dup` halca ta de
carne ce ]i se cuvine de drept?

Chiar când rostea cuvintele, [tiu deodat` clar cum s` joace aceast`
scen` complicat`. „Halca de carne“… desigur, asta era. Carne. Acum c`
totul ie[ise la iveal`, iar el era demascat, \[i putea permite s`-[i urmeze
instinctele naturale. Cu siguran]`,  acum nu-l mai pl`cea: \l ura. Nu mai
risca din punct de vedere emo]ional, acum c` se afla din nou \n cochilia
ei. Putea s`-i r`spund` cu aceea[i moned`. Putea s`-i foloseasc`, chiar s`-i
\ntâmpine aten]iile pentru a-[i satisface propriile nevoi, iar apoi \l va
arunca la gunoi, a[a cum pl`nuise  s`-i fac` ei: s-o resping` ca pe ceva
neutilizabil. Arma suprem`, folosit` de-a lungul epocilor, din mitologie
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pân` \n prezent de c`tre ambele sexe \n r`zboiul unuia contra celuilalt.
Poate c` nu atinsese niciodat` acest nivel de obiectivitate calculat` [i
arogant`, dar se pare c` nu era complet str`in` de firea ei. Se afla pe un
teritoriu sigur [i cunoscut. |l putea invita \n pânza ei ca v`duva neagr`, iar
apoi, indiferent cum s-ar fi sim]it el,  ar fi r`mas intact`, vie [i nev`t`mat`,
victorioas`.

O dat` hot`rârea luat`, se sim]i mai \ncrez`toare. |nainte ca el s`
r`spund` sarcasmului ei, continu` non[alant`:

– Ei bine, din moment ce pari atât de implicat \n treburrile mele,
poate ar fi mai bine s` intri. Se d`du \ntr-o parte s`-l lase s` treac`, l`sând
dinadins spa]iul necesar ca s` fie nevoit s` se ating` de ea când intra. Se
\nt`ri emo]ional ca s` nu ia \n seam` senza]ia vie care s-a de[teptat \n ea
la acest contact. S` fie blestemat b`rbatul `sta! Nu era nici pe departe
imun` la el, \nc`. Dar se hot`râse s` fac` ceva [i va duce la cap`t acel ceva.

El se a[ez` pe banchet`, dar ea r`mase \n picioare, p`strându-[i toate
avantajele. Sprijinindu-se de u[a \nchis`, se uit` \n ochii lui cu ceea ce
spera a fi provocare senzual`. 

– A[adar, chiar nu [tiai nimic?
– {tii foarte bine c` nu [tiam, \i confirm` ea calm. Atfel n-ai fi… \[i

\nghi]i urm`toarele cuvinte dintr-o replic` ce urma s` fie furioas` la
culme. Nu trebuia s` se expun` deloc. |n timp ce tu, pe de alt` parte, \l
acuz` ea cinic`, [tiai de la bun \nceput, nu? Ar fi fost foarte dr`gu] din
partea ta, spuse ea batjocoritoare, dac` ai fi vrut s` \mpar]i aceast` veste
vital` cu mine.

– {tiam. Era o recunoa[tere direct`, f`r` nici un pic de ru[ine. Dar ni
s-a spus cu condi]ia s` ]inem secret. |ns` credeam c` [i tu [tiai când am
venit aici.

– Eu, nu! zise ea \n zeflemea, tonul ei indicând clar c` nu credea nici
un cuvin]el. To]i cei importan]i afl` la timp care este situa]ia; cei ca voi –
finan]atori, antrepenori, constructori, planificatori… arhitec]i. Tipii tari.
Noi nu cont`m,  micii [i bine inten]iona]ii s`p`tori cu capul \n nori. Noi
afl`m când sunte]i voi preg`ti]i. Dup` ce am fost \ndeajuns de cerceta]i,
lingu[i]i [i spiona]i… Ea \nghi]i cu greu [i apoi respir` adânc. Se d`dea
prea mult de gol. Nu era ceea ce hot`râse s` fac`.

El spuse, \ntr-un amestec de sarcasm dureros [i ironie u[oar`:
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– Da, sigur, noi [tiam  de o groaz` de timp, b`ie]ii r`i. |ns` nu trebuia
s` spunem mai departe.

Deodat` se aplec` \nainte, cu mâinile pe genunchi [i-i spuse cu
intensitate:

– Ascult` Josie, trebuie s` auzi ce am s`-]i spun.
– Chiar trebuie?
Acum era [ansa ei. C`sc` [i se \ntinse lasciv, afi[ând plictiseal` dup`

aceast` conversa]ie. |ntr-un fel, era aproape sincer`; cu siguran]`, nu se
mai putea rezolva nimic  dac` se ciond`neau astfel, nu? |[i lu` curajul \n
din]i, fixându-[i privirea asupra lui, sugestiv` [i senzual`. Cred c` [tiu
ni[te moduri mai bune s` ne petrecem timpul, Alex.

Aluzia ei nu i-a sc`pat. Peste tr`s`turile puternice trecu o expresie de
ne\ncredere, aproape de dezgust, apoi se \n`spri din nou cu hot`râre.
Preferând s` nu-i ia \n seam` ultima remarc`, el continu` cu o voce
\nceat`, dar insistent`.

– Recunosc c` atunci când am trecut pe aici duminic` am venit s`
verific situl din cauza schimb`rii de plan. Recunosc c`-l sus]ineam [i \nc`
o mai fac, \n unele privin]e. Ochii lui erau foarte provocatori acum,
\ntâlnindu-i pe ai ei f`r` ocoli[uri. Am de f`cut o meserie [i trebuie s`-mi
men]in o reputa]ie. Dar… aici f`cu o pauz` semnificativ`, mi-am dat
repede seama c` tu habar n-aveai de ceea ce urma s` se \ntâmple. Când
m-am \ntors, eram gata s`-]i spun, s` te avertizez pentru ce [tiam cum
te-ai sim]i, eu [i Vicky [i apoi…

– Ce dr`gu] din partea voastr`! suger` Josie, batjocoritoare. Apoi f`cu un
pas spre el, cu mâinile \n [olduri. Purta doar blugii ei de lucru, dar nu credea
c` asta \l va \ndep`rta. Uite, Alex, insist` ea, cu respira]ia t`iat`, nu prea m`
intereseaz` toate astea. La ce mai servesc toate aceste explica]ii [i scuze? |[i
nuan]` vocea cu cât mai mult` non[alan]` pentru a flirta. Azi-noapte a fost
cât se poate de clar ce vrei de la mine. Dar asear` pur [i simplu nu eram \n
dispozi]ia necesar`. Era foarte dificil s`-[i men]in` vocea ferm`, \ns` reu[i.
Acum eu sunt aici, la fel [i tu [i toate astea nu ne duc nic`ieri, a[a c`, d`du
drumul unui râs  r`gu[it [i sexy. Ei bine, acum nu m` \mpotrivesc.

Nu putea s-o spun` mai deschis  atât. Mai f`cu un pas \nainte, a[a c`
acum aproape \l atingea. |n secret, respira]ia ei era iute; oare cum va
reac]iona? Va c`dea \n capcan`?
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Privind-o fix, el \[i scutur` u[or capul, iar ea crezu c` vede o expresie
trec`toare de seriozitate solemn` [i chiar triste]e \n ochii lui. Apoi \[i
ridic` sprâncenele, iar gura lui se contract`, prinzând-o cu mâna de talie.
Reac]ia ei la contactul dintre pielea lui pe a ei era cu mult mai intens`
decât se a[tepta, a[a c` aproape i se f`cu team` [i vru s` dea \napoi. Dar
\[i recâ[tig` controlul. Tacticile ei aveau s` dea rezultate [i acum era
ocazia s` le pun` \n practic`.

– Bine, Josie. Dac` a[a vrei s` te joci. Ochii lui se \ngustar`. Un ton
caden]at [i rece se strecur` \n vocea lui, aproape amenin]`tor, care o
dezechilibr`. Cu siguran]`,  nu venisem aici, ast`-sear`  pentru asta.
Credeam c` ai altele pe cap.

Privirea lui, evident \nfometat` acum, r`t`ci apreciativ` peste trupul
ei, desf`tându-se.

– Se pare c` te-am judecat gre[it, domni[oar` Barnes, licen]iat` \n
arte; e[ti foarte bun` \n multe privin]e. Asear` chiar m-ai p`c`lit, spuse el
contemplativ, sim]indu-se ciud` sub umorul studiat sec. Toate protestele
[i ezit`rile acelea, [ov`iala feciorelnic` de a m` invita \n`untru…
Degetele lui se \ncordar`, strângându-se dureros pe talia ei.

– }i-am spus, eram obosit`. |[i r`suci capul cochet`, f`când-o \nadins.
Fluturarea pleoapelor, surâsul sfios p`rur` mai degrab` afectate. Este
dreptul doamnei s` spun` nu, nu-i a[a?

Deodat`, \n toiul acestui ritual antic, se sim]i mai \ngrijorat` [i mai
degradat` ca niciodat`. Nu mergea bine. Sentimentele dintre ei erau
nepotrivite. De fapt, asta era problema: \ntre ei nu trebuia s` existe nici
un sentiment. Dar ce rost avea s` se am`geasc`? |n ceea ce o privea, cel
pu]in, asta nu era adev`rat.

Era aproape panicat`, dar era prea târziu pentru retragere. O privea
atent, cu acea perspicacitate alarmant`  pe care dorin]a n-o putea
ascunde. |[i dorea cu disperare s` nu fi \nceput aceast` [arad` inutil`.

|ns` el [i-o apropia inevitabil pân` când ajunse \ntre picioarele lui
musculoase. Apoi \[i strânse genunchii pân` r`mase prins` dureros \n loc.
Ambele mâini o \nconjurar`. Ea era paralizat`.

– Deci, rosti el t`r`g`nat, nu era decât cochet`rie feminin`, nu?
Vechea rutin`, când „nu“ \nseamn` „da“? Trebuie s`-]i spun, Josie, c` nu
mi te imaginasem o vamp`. Credeam c` ai mai mult` integritate.
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– Eu, nu… vreau s` spun… Aproape c` ro[ise, ceva ce  nu i se
\ntâmpla  niciodat`.

F`r` s-o previn` o \mpinse jos, a[a c` practic acum sjunsese \n poala
lui. Apoi \[i strecur` un bra] \n jurul taliei ei, \n timp ce cealalt` mân`,
foarte eficient` [i calculat`, f`r` nici un preludiu, se ocupa cu descheiatul
bluzei. Ea respir` adânc, \ncercând ni[te valuri de senza]ii pe care nu
numai c` nu le recuno[tea, dar erau complet noi. Auzea clinchete de
clopo]ei \n urechi, ceea ce era ridicol de adolescentin [i raze de lumin` \i
fulgerau \n minte. Trebuia s` se adune [i s` preia controlul situa]iei
\nainte de a fi prea târziu.

Dar se pare c` for]a lui Alex nu se limita numai la planul fizic. El
de]inea controlul [i o [tia. |n timp ce se \ndeletnicea cu deschiderea
nasturilor ei, observ` cadranul p`trat al ceasului digital de la \ncheietura
aspr` [i p`roas`. F`r`  m`car s` clipeasc` pentru a-i da de [tire
schimbarea de atitudine, el se ridic`, punând-o  neceremonios lâng` el.
|ndep`rtându-se de ea, \i spuse calm:

– Ai fost foarte dr`gu]`, Josie, c` mi-ai f`cut aceast` propunere, dar
am alt` \ntâlnire. I-am promis lui Vicky c` vin pân` la opt [i jum`tate ca
s` cin`m [i s` discut`m. Sperasem s` rezolv câteva lucruri cu tine;  de
fapt, ca s` fiu sincer, m` a[teptam s` fii pus` pe ceart`. Desigur,  m` bucur
c` nu era a[a, \ns` m` tem c` nu pot s` mai r`mân. Poate cu alt` ocazie.
Avea un ton politicos [i non[alant. Puteau foarte bine s` vorbeasc` despre
o \ntâlnire la o cea[c` de cafea.

– Nu-i nimic, Alex. Era un co[mar, dar r`mase senin`. Calculele ei
d`duser` gre[ \n mod catastrofic, dar \nc` nu [tia \n ce sens. |[i \ncheie
bluza cu degete tremurânde

Poate c` tot ce mai era de f`cut  era s` se \ntoarc` la m`rul discordiei
dintre ei. „Preg`tit` de har]`“… ei bine, a[a [i era, nu? Dac` nu putea s`
trateze cu el a[a cum ar fi vrut, atunci trebuia s` fac` apel la mânia oarb`
cu care era obi[nuit` deja.

– Presupun, concluzion` ea caustic, c` vei veni la \ntâlnirea de vineri, nu?
– Desigur, vom fi acolo. {i tu? Era atât de deta[at [i de calm. |l ura.
– Dac` pot s` scap. Nu pot s` las totul balt` aici, doar [tii. Oricât ar fi

de ne\nsemnat` munca de aici, trebuie s-o facem atâta timp cât mai putem.
El \[i punea jacheta.
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– Sigur. Atunci poate ne vedem acolo?
Ea f`cu o ultim` \ncercare s`-i clatine amabilitatea.
– Presupun c` nu vei fi pl`tit pentru contribu]ia ta la aceast`

construc]ie de lux pân` când nu va fi gata, nu?
– Nu mai mult de un avans, fu el de acord, stând cu mâinile \n

buzunare, capul ajungându-i aproape  de tavanul rulotei.
– Deci ar fi \n interesul t`u ca lucrul s` \nceap` cât mai repede cu

putin]`. Din motive financiare [i profesionale, nu? |ncerc` s` fac` s` sune
acuzator [i ustur`tor.

– Cu siguran]`, recunoscu el r`spicat, doar ridicând pu]in dintr-o
sprâncean`. Niciodat` n-am negat asta. „{i ce-i cu asta“? sugera tonul lui.

Nici m`car asta nu-i ie[ea cum inten]ionase ea. Niciodat` nu mai
avusese parte de asemenea \nfrângeri \ntr-o or`.

– A[adar, concluzion` ea disperat`, n-avea rost s` pretinzi c`-]i f`ceai
griji pentru altcineva decât pentru tine \n toat` afacerea asta.

– Nu.
Se \ndrept` spre u[`, ridicându-[i gulerul jachetei ca s` se apere de

vântul care p`rea c` se \nte]e[te afar`. Cu o mân` pe mânerul clan]ei, se
r`suci spre ea [i, inevitabil, zâmbea. Un zâmbet cald, sincer, care
reprezenta o ultim` lovitur`  am`r`ciunii de pe fa]a lui Josie. Nu putea s`
fac` altceva decât s`-l priveasc`  expus` [i f`r` s` [tie ce s` cread`.

– De fapt, Josie, cred c` [tiu cum te sim]i, anun]` Alex cu fermitate. {i
cred c` [tiu [i de ce ai f`cut ce ai f`cut  seara asta. Dar ]i-am explicat deja
c` nu-mi surâde câtu[i de pu]in ideea ca o persoan` s` profite de cealalt`
din punct de vedere sexual. Pentru mine, sexul reprezint` o mul]ime de
lucruri, inclusiv, uneori, o arm`, dac` vrei, folosit` \n r`zboiul dintre
sexe, dar \n mod sigur nu o modalitate de a evita comunicarea real` sau
apropierea. Acum vorbea serios, dar tr`s`turile lui  erau marcate de
blânde]e. Cât despre cel`lalt lucru, \ncearc` s` nu te la[i prea distrus`.
Poate c` mai este o solu]ie. Nimic nu este atât de irevocabil pe cât pare.
Nimeni nu are interesele atât de bine definite pe cât crezi. Exist` solu]ii
pentru majoritatea problemelor [i compromisuri la aproape toate
situa]iile, dac` \]i pas` destul \ncât s` le cau]i. Am venit \n seara asta s`-]i
explic [i s` te asigur c` \nc` nu este totul pierdut. Nu  m-ai l`sat s` fac nici
unul dintre aceste lucruri. Acum trebuie s` plec. Sfâr[itul prelegerii.
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El zâmbi mali]ios, \ncheindu-[i discursul dezarmant. Apoi deschise u[a.
– Nu dispera, Josie. {i, ad`ug` el \ngândurat, privirea \ntunecat`

cecetându-i cu c`ldur` fa]a, po]i s` m` dispre]uie[ti cât vrei, pe mine [i
to]i b`rba]ii. Dar \ncearc` s` nu te dispre]uie[ti pe tine \ns`]i prea mult.
Nu meri]i.

|nainte s` poat` rosti un singur cuvânt, Alex disp`ru, contopindu-se
cu \ntunericul. St`tea nemi[cat`, cu urechile ciulite, ascultând zgomotul
motorului \ndep`rtându-se. Apoi r`mase doar t`cerea [i tânguirea
vântului, precum [i impresia c` fusese \ntoars` cu susul \n jos [i zguduit`
zdrav`n, de[i, curios, cu blânde]e.

Era prea obosit` [i sup`rat`  ca s` descâlceasc` toate complica]iile din
via]a ei. Se culc` devreme, c`zând \ntr-un somn adânc. Dar toat` noaptea
a fost bântuit` \n vis de fa]a lui aspr` [i apoi blând`, tem`toare [i totodat`
\ngrijorat` de vocea lui cu accent sco]ian cânt`tor, abia str`b`tând din
memoria ei. „Nimic nu este atât de ireversibil pe cât pare.
Compromisuri… solu]ii… dac` \]i pas` \ndeajuns. |ncearc` s` nu te
dispre]uie[ti“.

Totul era o nebunie. A doua zi va redeveni ea \ns`[i, practic` [i
\ncrez`toare \n sine. {i Simon va fi acolo s-o ajute la l`murirea unor
lucruri. Cât despre restul, ei bine, va trebui s` rezolve mai \ntâi cu starea
ei obi[nuit`. N-o p`r`sise toat` acea indignare \ndrept`]it`? Pur [i simplu
l`sase loc, temporar, unei sl`biciuni stranii. Mâine diminea]` totul  va
reveni la normal.
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Capitolul 5

Era o zi grea [i asta era pu]in spus. Indiferent la ce \ncerca s` se
gândeasc`, stomacul i se agita, iar gâtul \i era contractat. I-a trebuit fiecare
f`râm` de autocontrol ca s` nu cedeze, dar pân` la urm` a reu[it.

Se gândi c` nu se bucurase niciodat` mai mult ca atunci când a z`rit
ma[ina uzat` Morris Murar a lui Simon ap`rând pe la ora ceaiului. Fugi
s`-l \ntâmpine \n timp ce silueta lui \nalt` [i zvelt`, \mbr`cat \n blugi
ap`ru din spatele volanului.

Vechi prieteni din facultate, Simon, cu p`rul nisipiu, ochelari [i o fire
concis`, era unul dintre pu]inii oameni din lume cu care  se sim]ea
relaxat`. Lucrau bine \mpreun`  [i se \n]elegeau la fel de bine [i niciodat`
n-a fost nici cea mai mic` amenin]are ca \ntre ei s` fie ceva mai mult
deoarece el tr`ia cu aceea[i fat` – o \nv`]`toare de la [coala primar` – de
trei ani. De fapt, Simon [i Claire erau  pentru ceilal]i un model de fericire
domestic` [i fidelitate.

|n timp ce Josie punea ibricul pe foc, el se a[ez` pe un scaun, privind-o
cu ochii lui cenu[ii gânditori, \ns` nu spuse nimic pân` când  nu se
\ntoarse spre el, privindu-l \n ochi pentru prima oar`. Apoi \i oferi un
zâmbet \ncurajator, iar ea reu[i s`-i r`spund` cu unul palid.

– Ce este, Jo? Simon nu folosea niciodat  ̀mai multe cuvinte decât  era nevoie.
Ea f`cu o fa]` comic`.



– E atât de evident?
– Te cunosc mai bine decât ceilal]i; \i reaminti el cu blânde]e. Ar`]i ca

cineva care are cor`biile scufundate sau ca [i când ]i-ai fi v`zut propria
stafie, remarc` el, privirea blând` odihnindu-se pe tr`s`turile ei tensionate.

Ea oft` adânc.
– Nu este o descriere prea rea a felului \n care m` simt.
Se \ntoarse cu spatele s` prepare ceaiul, deoarece ibricul fierbea.
– Vrei s`-mi poveste[ti? Sau este prea personal?
– Nu-]i face griji. Zâmbetul ei era strâmb [i f`r` haz. Oricum erai

blestemat s` auzi totul, indiferent dac` vrei sau nu. Nu este personal, cel
pu]in nu…

Ea [ov`i, strângându-[i buzele [i \ngustându-[i ochii.
– Nu, repet` ea vehement, nu este personal. Este vorba despre

munc`.
Sprâncenele lui decolorate se ridicar`.
– Sun` de r`u. {i erai atât de exaltat` când ai sunat. E ceva \n neregul`

cu scheletele? Mormintele s-au dovedit a fi mai recente, pân` la urm`?
S-a mai \ntâmplat.

Se uit` cu aten]ie la ea.
– Nu te-au p`c`lit elevii t`i, nu?
– Doamne fere[te, nu, nimic de genul `sta. Scheletele sunt \n regul`,

la fel [i cu elevii mei. Au dezgropat cinci pân` acum [i pariez c` mai sunt.
Deocamdat` i-am oprit din s`pat pân` arunci tu o privire, dar e tot ce am
putut face ca s`-i conving s` ia o pauz`, deoarece sunt foarte ageri.

Fa]a lui Josie se \mblânzi.
– Cred c` vor veni  curând s` bea o cea[c` de ceai cu tine.
– Ei bine, atunci, dac` totul merge atât de bine, ce s-a \ntâmplat?

insist` el.
Josie se a[ez`, punând dou` c`ni aburinde pe mas`. Sim]ind dintr-o

dat` cât era de obosit`, \[i frec` ochii cu degetul mare [i ar`t`torul unei
singure mâini \ntr-un gest pe care el \l recunoscu, apoi \[i \mpinse p`rul
castaniu [i des de pe fa]`.

– Totul, declar` ea jalnic.
El se \ncrunt`.
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– Nu sun` numai r`u, ci definitiv. De când?
– De ieri. {i „definitiv“ este cam pe-acolo. Ea râse, un sunet din gât

scurt [i sardonic. Un cuvânt foarte potrivit.
El lu` o \nghi]itur` de ceai.
– Mai bine te-ai desc`rca, Josie, pân` nu ne invadeaz` hoarda ta. Din

câte \mi amintesc, când vin aici nu prea se mul]umesc cu jum`t`]i de
m`sur`.

– Ai perfect` dreptate. Mai scoase un oftat adânc, aproape un c`scat,
care p`ru s` vin` din str`fundul sufletului. {i \nc` nu le-am spus.

– Ce s` le spui? Sim]ind c` e nevoie de tact, era insistent dar totodat`
r`bd`tor.

Drept r`spuns, scoase din buzunarul de la spate al pantalonilor  de
dril dovada care, de[i era pu]in \ndoit` [i [ifonat`, era la fel de
incriminatoare. Se gândea c` ar fi trebuit s` aib` un chenar negru \n jurul
ei \n timp ce-i \nmâna scrisoarea.

El o studie atent, citind cu grij` fiecare paragraf  [i apoi reluând cititul,
parc` sperând s` g`seasc` mesajul de dincolo de ele. Apoi \[i ridic`
privirea, \mp`turind scrisoarea \n timp ce-i digera con]inutul.

– Hmm, spuse el.
– N-ai decât s` spui „hmm“. Mie personal mi-au venit câteva fraze mai

colorate \n minte când am citit-o, observ` ea amar.
– |mi \nchipui.
Deschise iar hârtia [i se mai uit` o dat` la scrisoare. Apoi scutur` din

cap, plesc`ind din limb` a dezaprobare. Fiind calm din fire, acesta era cel
mai \nalt nivel de dezaprobare al lui Simon.

– Presupun c` au un temei legal? Adic`, nu trebuia s` fi semnat o
\n]elegere prin care nu \[i reluau munca decât dup` o perioad` anume?
Cât ai cerut ini]ial?

– Minimum doi ani. M-am gândit [i eu la asta, dar crezi c` o firm`
uria[` ca aceasta [i-ar \nc`lca obliga]iile legale? M` tem c` sunt mult prea
vicleni ca s` fac` asta. Are cel mai bun consilier, a[a cum \i au pe ceilal]i.
Simon nu \n]elese remarca seac`. Am s` cer Comisiei [i Consiliului s`
verifice, desigur, dar m` tem c` nu a[a le vom veni de hac.

El \nc` se mai uita la scrisoare, gânditor.
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– Oricum, cred c` astea trei luni magice le vor ajunge.
– Exact cum credeam [i eu. Se uit` gânditoare \n cana cu ceai.

Nenoroci]ii! exclam` ea, cople[it` din nou de tr`darea aceasta de propor]ii.
Privirea lui era plin` de compasiune \n timp ce \ntindea documentul

ofensator pe masa dintre ei.
– Biata de tine. {i tocmai când totul mergea atât de bine.
Dac` ar fi venit din partea altcuiva,  ar fi avut o replic` ustur`toare la

acest comentariu destul de banal. |ns` cu Simon erai \ntotdeauna sigur
de ceva, [i anume c` spunea exact ce inten]iona. Afirma]iile modeste erau
felul lui de a se exprima.

Ea ridic` din umeri.
– M` voi opune, bine\n]eles. M` voi bate [i f`r` s` am nici un ajutor,

dac` trebuie. Nu vor sc`pa a[a, cel pu]in nu f`r` r`zboi.
El se uit` aiurea la un punct deasupra capului ei, cu gura crispat`.
– Sunt sigur de asta. Nu când o au ca rival` pe Arunc` Fl`c`ri Barnes.

Aproape c` \mi pare r`u pentru ei, ad`ug` el mali]ios.
Sim]indu-se pu]in mai bine, ea scoase limba la el. Simon o f`cea s` se

simt` atât de bine, ca [i cum ar fi fost o hain` preferat` pe care o purtai
tot timpul. Slav` Domnului c` trimisese deja dup` el pentru altceva, când
i s-a \ntâmplat asta. Cu siguran]`, era un semn de sl`biciune din partea ei
dac` avea nevoie de un prieten acum, când ar fi trebuit s` fie capabil`  s`
se descurce singur`.

– Nu-]i irosi mila pe …robo]ii `ia. Nu e nici o fiin]` omeneasc`
printre ei, numai roti]e [i din]i zim]a]i. Ochii ei verzi sc`p`rau cu dispre].

– E[ti sigur`? medit` el. Nu este nimeni pe care s`-l atragi de partea
ta? Dar consilierii lor externi, designeri, planificatori [i al]ii de genul `sta?

Ea nu spuse nimic, a[a c` el continu`:
– Uneori, oamenii ace[tia au \n ei sim]ul istoriei sau m`car le pas` de

mediul \nconjur`tor, ceea ce-i lipse[te cu des`vâr[ire anteprenorului t`u
capitalist [i arogant.

Ea r`mase t`cut`, a[a c` el \[i dezvolt` ideea.
– Poate c` interesul propriu preia controlul, dar cu pu]in`

instruire… Te-ai gândit s` discu]i cu cineva?
Privirea ei se concentr` asupra activit`]ii de afar`.
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– De fapt, m-am \ntâlnit recent cu doi, cum le-ai spus „consilieri
externi“. Erau arhitec]i. S` fiu exact`, era marele arhitesc [ef [i camaradul
lui ilustru, designer peisagistic. Au fost destul de amabili s` ne onoreze
cu prezen]a, investigând situl [i preg`tindu-l de ac]iune.

– {i? O studia \ndeaproape, cu coatele pe mas`.
– {i ce? |l \nfrunt`, \ndreptându-[i \n mod incon[tient umerii

\ngu[ti.
– Ei bine, te-au \n]eles? Ai putut s`-i aduci de partea ta?
– Ah, au f`cut exclama]ii despre cât sunt de impresiona]i de ceea ce

facem.
– Bine, atunci; orice aliat e mai bun decât nimic, sublinie Simon

practic. De ce nu le \nregistrezi ajutorul [i s`-i faci s`…
– Nu, Simon. Vocea ei, greoaie [i seac`, \l aten]iona cu privire la acest

subiect. Sunt to]i implica]i. Este [i \n interesul lor s` se construiasc` acele
case cât mai repede cu putin]`, indiferent de ce-ar vrea s` credem noi.
Pref`cându-se interesa]i [i aducându-[i copiii… pumnii ei se \ncle[tar` cu
furie nou`, \n timp ce vocea i se ridica [i mai \ncordat`.

– Hei, calmeaz`-te, Jo, o lini[ti el, obi[nuit cu ie[irile ei
temperamentale. Sunt sigur c` nu era nimic personal dac` p`reau…

– Po]i s-o mai spui o dat`? Nimic personal. Râsul ei era spart [i
dureros. {i dac` el \[i \nchipuia c` putea s` m` manipuleze, s` se mai
gândeasc` o dat`.

– El? Simon \[i arcui o sprâncean`, uimit. Presim]ea ni[te complica]ii,
dar deocamdat` era \n necuno[tin]` de cauz`.

– Un arhitect. Grant \l cheam`, Alexander Grant. Cel mai tare \n
domeniu pe plan local. Dinamic, cu multe premii, un om de succes –
cuno[ti genul.

– Ah, Simon \ncuviin]`, afabil. {i spui c` [i-a adus un coleg? Cu el ce
este?

– Cu ea. Vicky Randle. De fapt, mi s-a p`rut destul de dr`gu]`, spuse
Josie gânditoare. {i-a adus pân` [i copiii. O zi \n familie pe seama noastr`,
suspin` ea.
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– Josie, trebuie s`-]i p`strezi calmul. |ncearc` s` r`mâi obiectiv`. {tiu
c` nu e u[or, dar e unica ta speran]`. Nu te implica personal.

Nici nu-[i imagina cât`  dreptate avea cu sfatul lui, dar nu-i
spuse.

– Te duci mâine la \ntâlnirea asta? Cred c` ar trebui, dac` po]i.
– Dac` r`mâi aici s` supraveghezi lucrurile.
– Sigur. M` bucur c` \]i sunt de folos. Se pare c` am sosit la ]anc. Când

am plecat azi-diminea]` din Cambridge, nu [tiam \n ce m` amestec, o
tachin` el.

– Cât po]i s` r`mâi.
– F`r` nici o problem`, câteva zile. Dup` asta studen]ii mei ar putea

\ncepe s` observe c` nu sunt acolo, râse el. Ca s` nu mai pomenesc de
Claire.

– Nu-]i face griji, n-o s` te ]in prea mult departe de ea. Dar trebuie s`
recunosc c` m` bucur c` e[ti aici tocmai acum; [i nu te deranjeaz` s`
dormi aici, ca ultima oar`?

– Nu, este foarte pl`cut. Mi-am luat sacul de dormit. Va fi \n ordine.
Se ridic` [i se \ntinse, mâinile ajungându-i pân` la tavan.
– Acum, dac` nu te superi, m` cheam` natura,  trebuie s` mai iau o

gur` de aer proasp`t. A fost un drum lung.
– Ah, Simon, \mi pare r`u. |[i scutur` capul cu mâhnire. Nici m`car

nu te-am \ntrebat ce face Claire, nimic, atât am fost preocupat` de
problemele mele.

– Nu fi prostu]`. Este bine. Drumul a decurs bine. B`trâna rabl` trage
mai departe. Ma[ina, nu Claire.

Râser` amândoi.
– M` bucur c` e[ti aici, spuse ea iar. Apoi se uit` pe fereastr`. Ai grij`,

vine mul]imea. Simte-te ca acas` pân` pun iar ibricul s` fiarb`. Dup` ce
vei fi primit cum se cuvine, te vor târ\ afar` s`-]i arate descoperirile. Nu
trebuie s` ui]i motivul venirii tale aici.

– |n nici un caz. Simon se \ndrepta deja spre cealalt` camer`. Nu
trebuie s` uit`m asta.
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– {i nu uita, strig` ea dup` el, ei \nc` nu [tiu nout`]ile. Orice-ar fi, nu
le spune. Vor face o revolu]ie. Trebuie s` fiu preg`tit`.

– Sigur, [efa, spuse Simon, \nchizând u[a intermediar` dup` el.

***

Sediul Wallace Holdings era \ntr-un edificiu dreptunghiular, rigid [i
simetric, construit din metal [i sticl`, din câte \[i putea da seama Josie. Cu
toate c` se afla aproape de centrul Bristolului, unde spa]iul era foarte
solicitat, acesta avea propriul spa]iu de parcare [i chiar o fâ[ie de p`mânt
\ngrijit` cu aten]ie, ca s` arate cât mai \ntins` [i mai verde cu putin]`. |n
timp ce parca \ntre dou` ma[ini Jaguar ostentative, Josie se trezi
\ntrebându-se dac` Grant Randle Holt avusese ceva de spus \n privin]a
asta. Putea Alex s` gândeasc` ceva atât de urât? Judecând dup` ce-[i
amintea  din planurile pentru Summerford, stilul lui era mult mai subtil
[i mai modest.

Punându-[i ordine \n gânduri,  travers` curtea spre intrarea
impozant` cu u[i turnante duble. Muncise din greu s` arate cât mai
cochet` pentru aceast` \ntâlnire: fust` din tweed evazat`, multicolor` [i
jacheta asortat`, \i \nv`luiau curbele delicate, cizme pân` la genunchi din
piele natural` [i geant` de um`r cu curea lung`. Nu prea avusese ce s`-i
fac` p`rului s`lbatic, dar \l periase cu putere \ntr-o tentativ` de coafur`
\nainte de a pleca. Sub bra]ul stâng avea o serviet` plat` ce-i completa
imaginea de profesionalism [i elegan]`.

Holul de recep]ie era foarte mare dup` câte observa [i mobilat din
plin cu plastic [i crom. Tocurile i se adâncir` câ]iva centimetri \n covorul
verde – b`nuia c` fusese aleas` aceast` culoare pentru c` se [tia c` este
odihnitoare, de[i ei i se p`rea o culoare coleric`. Oare zâmbetele de pe
cele dou` fe]e perfect machiate din spatele biroului lung [i alb de la
recep]ie erau lipite pe ele permanent cu acela[i lipici cu care \[i aplicaser`
genele?
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Biroul pre[edintelui de la etajul cinci era de fapt o serie de birouri cu
acela[i covor verde [i câteva secretare tinere [i dr`gu]e. Apoi venea alt
birou cu un covor auriu [i mai pufos [i cu o secretar` mai matur` [i mai
ager`. |n sfâr[it, Josie fu introdus` \n \nc`perea cea mai sfânt`: camera de
consiliu, inima companiei, unde rar p`trundeau cei marginaliza]i [i din
clase mai joase. Josie se \ntreba dac` trebuia s` cad` \n genunchi [i s`
s`rute covorul ro[u gros pân` la glezne. |n schimb, se a[ez` pur [i simplu
pe scaunul lustruit din lemn de la cap`tul unei mese ovale enorme, unde
fusese condus` [i se concentr` asupra aranj`rii hârtiilor ei, refuzând s` se
uite spre camera plin` de ochi curio[i pe care-i sim]ea asupra ei.

– Domni[oara Barnes, anun]` secretara, cu o voce de scuz` c`tre
ceilal]i.

– Mul]umesc, domni[oar` Harris. Vocea masculin` pl`cut` cu accent
corect venea \n mod clar de la cel`lalt cap`t al mesei. Bun` ziua,
domni[oar` Barnes. M` bucur c` a]i putut s` v` desprinde]i de activitatea
dumneavoastr` valoroas` ca s` veni]i la mica noastr` reuniune.

Atunci [i numai atunci ridic` Josie capul ca s` cuprind` \ntreaga
scen`. Erau, poate, zece b`rba]i la mas`, de[i b`nuia c` aveau loc
cincizeci. Fiecare loc era aranjat cu grij`, ca pentru banchet, se gândi ea
cu o tres`rire de amuzament. Auzise [i citise despre asemenea lucruri,
desigur,  dar i se p`rea incredibil de ireal s` se g`seasc` \n mijlocul lor,
chiar dac` doar temporar. Ea era o fat` de exterior, care muncea cu
mâinile. Avea nevoie de ac]iune [i aer proasp`t, nu s` stea \n s`li de
consiliu \nchise. {i chiar a[a era, \n ciuda dimensiunilor mari [i tavanelor
\nalte, a mirosului de lac de lustruit. |[i d`du repede seama c` poluarea
se datora faptului c` ni[te delega]i de la mas` fumau trabuce iar ceilal]i
aveau \n mâini ]ig`ri. Josie se cutremur` \n sinea ei; nu suporta s` fie
nevoit` s` inhaleze fumul altora. Nu-i p`sa ce le f`cea lor, doar era
propria lor decizie, dar cum r`mânea cu ce-i f`cea ei?

Oricum, acesta nu era momentul pentru astfel de preocup`ri, doar
venise aici cu un scop. Uitându-se peste acrii de mahon, \ntâlni privirea
omului care i se adresase, ignorându-i pe ceilal]i.

72 RAMONA KISSY



– Bun` ziua, \i r`spunse ea rigid`. Nici nu m-a[ fi gândit s-o ratez,
replic` ea ca r`spuns comentariului lui glume].

B`rbatul de vârst` mijlocie [i corpolen se l`s` pe spate \n scaunul lui
foarte larg din cap`tul mesei.

– A[ fi dorit ca to]i cei \n cauz` s` fie tot atât de preocupa]i, spuse el
cu o voce t`r`g`nat`.

Prin cea]`, nu putea s` disting` decât ni[te ochi str`lucitori, [ter[i, dar
ageri, m`surând-o mai atent decât l`sa s`  se vad` stilul lui concis.

– Entuziasmul dumneavoastr` v` face cinste, domni[oar` Barnes, nu,
domnilor?

Lingu[itorii  d`dur` din cap ner`bd`tori, ar`tând un interes subit [i
supus tinerei femei greu de clasificat. Josie se \ntreb` cu care dintre ei
avusese privilegiul s` vorbeasc` la telefon. Probabil c` era o persoan`
insignifiant` ca s` participe la o astfel de \ntâlnire.

– Da, continu` el, uitându-se  la ea gânditor. Am primit scuze din
partea celor de la Comisie [i din Consiliu. Se pare c` nu li s-a p`rut
potrivit s`-[i trimit` reprezenta]ii la aceast` mic` \ntâlnire, cu toate c`
[i-au exprimat profunda \ngrijorare privind rezultatul ei. Se pare c`
sunte]i singura sus]in`toare a cauzei dumneavoastr`, domni[oar` Barnes.

Aceasta fusese o lovitur` sub centur`, [i el [tia asta, dar Josie refuza s`
clipeasc`. |[i ]inu capul sus.

– |ndr`znesc s` cred c`  o privesc drept una cu o concluzie [tiut`
dinainte, din experien]e anterioare, \i replic` ea cu \ndr`zneal`, vocea
limpede f`când ecou \n camer`. Dar eu nu m` dau b`tut` atât de u[or.

Ochii lui se \ngustar` [i puf`i din trabuc.
– O opozi]ie \ngrijor`toare, domnilor, remarc` el c`tre colegii lui, cu

sarcasm crud \n voce.
Se auzir` râsete lingu[itoare din toate p`r]ile. Josie se lupta cu ro[ea]a

care amenin]a s`-i tr`deze furia [i stânjeneala. Trebuia s`-[i p`streze
echilibrul exterior cu orice pre]. Nu avea s` fie u[or, asta cel pu]in era
evident, dar mai avusese  parte de provoc`ri [i \nainte. Era nevoie de mai
mult decât câ]iva directori pompo[i s` o \nfrâng`.
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Din fericire, \nainte s` g`seasc` o replic` pe m`sur`, aten]ia lor a fost
distras` de câ]iva nou-veni]i, \n majoritate b`rba]i, p`rând s` se trag` to]i
dintr-o clon`, la costum oficial, dar Josie era nemaipomenit de bucuroas`
s` vad` dou` femei printre ei. Oricât de dichisite [i coafate erau \ncât nu
le mai recuno[teai, cel pu]in avea [i o companie feminin`. S-au a[ezat to]i
cât mai aproape de tronul cel magic, cu capetele \ntoarse c`tre ocupantul
acestuia [i cu urechile ciulite s` aud` fiecare comentariu. Pre[edintele
conducea [edin]a cum era  obi[nuit – \ncrez`tor [i relaxat. Spre u[urarea
lui Josie, nimeni nu p`ru s`-i observe prezen]a. Camera  era deja \nv`luit`
\ntr-un nor de fum.

|n cele din urm`, redutabila domni[oar` Harris \[i ocup` locul lâng`
pre[edinte – dar \ntr-un scaun mai mic – preg`tindu-se s` ia noti]e din
bel[ug, dar [i supraveghind ordinea [edin]ei. Ea tu[i delicat.

– A… domnule pre[edinte, doamnelor [i domnilor, pute]i \ncepe, v` rog,
aceast` reuniune a consiliului… suntem deja cu zece minute \n \ntârziere…

– Dar nu suntem to]i aici. Ar`tând \ndurerat, pre[edintele \[i strivi
trabucul fumat pe jum`tate \ntr-o scrumier` mare din sticl`. {i
arhitec]ii? S-au agitat destul de mult cu privire la prezen]a lor aici.

El se uit` acuzator la domni[oara Harris, [i la fel [i Josie, care
\ncercase s` se \ntrebe acela[i lucru, de[i din motive diferite.

–  S` nu-mi spune]i c` nici ei nu mai vin?
Ceilal]i delega]i au \nceput imediat s` murmure \ncrunta]i \ntre ei,

ridicându-se un fream`t de dezaprobare, din care Josie \n]elegea cuvinte
ca „ru[inos“ [i „nu po]i s` te bazezi pe astfel de oameni“!

Domni[oara Harris b`tu nefericit` cu caietul de noti]e \n mas`.
– Au spus c` vor veni, domnule, dar nu cred c` ar mai trebui s`

a[tept`m. Avem [i alte \ntâlniri importante dup` asta…
– A[a e, a[a e! fur` de acord to]i cei aduna]i.
– Foarte bine, atunci.
Pre[edintele se aplec` \n fa]` cu o figur` plin` de sine care se lanseaz`

\n ac]iuni decisive. S` \ncepem.
Domni[oara Harris \[i drese iar vocea.
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– Scopul acestei \ntâlniri speciale este de a discuta mai pe larg \n
leg`tur` cu propunerea de a relua mai repede lucr`rile de construc]ie
de pe situl de reziden]` din Summerford. Dup` cum [ti]i, acest lucru
era programat abia peste un an, dup` ce era cercetat  o perioad` de doi
ani, când am aflat c`… |n acel moment u[a se deschise [i o tân`r`
secretar` tulburat` introduse  \nc` dou` persoane. F`r` s` se uite \n jur,
Josie sim]i imediat c` unul dintre ei era Alex, a[a c` se \nt`ri pentru
inevitabila confruntare. |i sim]i prezen]a [i impactul imediat ce intr` \n
\nc`pere. 

Vocea familiar` vibr` \n lini[tea din \nc`pere, ferm`, venind de
undeva tulbur`tor de aproape, din spatele ei.

– |mi cer scuze pentru \ntârziere, domnule pre[edinte. Eu [i doamna
Randle am f`cut ni[te cercet`ri de ultim moment, sperând s` aducem un
nou subiect de discu]ie la aceast` \ntâlnire. Din p`cate, am fost prin[i \n
trafic \n timp ce ne \ntorceam. Sper`m c` nu v-am incomodat.

Pre[edintele \nclin` din cap gra]ios.
– Dup` cum vede]i, domnule Grant, doamn` Randle, \ncepusem f`r`

dumneavoastr`. Lua]i loc, v` rog, \i invit` el cu polite]e rece.
Josie observ` c` pre[edintele [i Alex nu se prea simpatizau. Se \ntreb`

de ce.
Alex [i Vicky s-au a[ezat lâng` Josie, dar nu atât de aproape \ncât s-o

deranjeze. Ea \i surprinse privirea scrut`toare \nainte de a-[i consulta
noti]ele. Ceva de pe fa]a lui, o ne\ndurare calculat`,  f`cu  s` i se strâng`
stomacul \ntr-un mod \n care nici o sal` de consiliu plin` de pre[edin]i [i
executivi importan]i n-ar fi reu[it. Era \mbr`cat exact ca de obicei, cu
pantaloni impecabili [i o c`ma[` moale din bumbac desf`cut` la gât. |n
opinia ei ar`ta mai b`rbat decât to]i ceilal]i la un loc, admise ea f`r`
tragere de inim`. Singura c`ma[` care nu era b`]oas`, observ` ea cu
ironie mu[c`toare.

Privirea echilibrat` a pre[edintelui se \ndrept` spre Alex.
– {i a]i reu[it s` aduce]i ceva nou? \ntreb` el ]eap`n.
Alex \i sus]inu privirea f`r` s` clipeasc`.
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– Nu tocmai.
Gura lui se sub]ie. De la câteva scaune distan]`, de unde st`tea, Josie

putea s`-i vad` profilul clasic cu barba iradiind.
– Ce era oare? Iritare? Frustrare? Era uimit`; existau ni[te tensiuni aici

pe care nu era sigur` c` le \n]elegea.
– Atunci, dac` sunte]i gata, suger` pre[edintele cu greutate, putem

\ncepe [edin]a.
– Desigur.
Alex avea fa]a aceea complet nou` [i intransigent` cu care se

confruntase atât de brusc cu câteva ore \n urm`. Aparen]a lui \n public –
sau oare a[a era \n realitate? – era calm`, controlat` [i totu[i de o duritate
nemiloas` [i ascu]it`. Un adversar inflexibil [i posibil de feroce. |nc` un
motiv pentru care \[i dorea cu ardoare s` fi fost de aceea[i parte a
baricadei.

Domni[oara Harris spunea din nou ordinea de zi. Dup` ce s-a
terminat cu formalit`]ile, citindu-se minuta [i procesul verbal al agendei
de zi, pre[edintele prezent` condescendent cazul din punctul de vedere
al companiei.

Fire[te c` regretau o asemenea decizie, sus]inea el, dar era ceva
inevitabil. Aveau mâinile legate, deoarece antreprenorii nu le-au l`sat nici
o alt` op]iune. Dup` cum [tia toat` lumea, din p`cate, pre]urile urc` \n
fiecare zi pentru for]a de lucru, materii prime. Dac` nu relu`m lucr`rile
pân` \n trei luni, costul ini]ial estimat pentru aceast` lucrare va lua
propor]ii exagerate. Antreprenorii a[teapt` s` \nceap` lucrul la alte
proiecte [i se vor retrage dac` nu-l reiau pe acesta cât de curând. {i
atunci,   ar fi avut mari probleme  cu costul. De asemenea, mai dorea s`
le reaminteasc` celor prezen]i, cu toat` modestia, c` antreprenorii nu
fuseser` \nc` de la \nceput prea dornici s` aprobe amânarea lucr`rilor  [i
c` fusese nevoie de toat` diploma]ia lui ca s`-i conving`.

Bine\n]eles, mai ad`ug` el ca o parantez`, \n ultimul an avuseser` loc
ni[te descoperiri arheologice folositoare, dup` cum auzise [i spera ca to]i
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s`-[i aminteasc` – la acest punct se uit` semnificativ \n direc]ia lui Josie –
c` acestea avuseser` loc \n perioada programului de construc]ii…

Josie \i asculta cu furie crescând` cuvintele afabile. F`cea eforturi
s`-[i ]in` gura strâns lipit` ca s` nu-i scape vreo reac]ie nimicitoare.
Ultimul lucru de care mai avea nevoie era un comportament necontrolat
[i dezordonat. Trebuia s` le arate c` era o for]` demn` de luat \n seam`.
|[i ]inu capul plecat, refuzând s` \ntâlneasc` privirea suav` [i chiar
comp`timitoare [i agitat` a lui Vicky. {tia c`-i va veni [i ei rândul s`
vorbeasc`, dac` va [ti s` se poarte conform regulilor.

Dup` ce pre[edintele \[i sus]inu propunerea, câ]iva dintre acoli]ii lui
se ridicar` s` o aprobe. Erau o echip` compact`, bine antrenat`. Cu
fiecare vorbitor, inima lui Josie se descuraja [i mai mult. B`nuiala ei se
adeverea: nu putea s` r`stoarne aceast` adunare puternic` de interese.
Fiecare semn de \ntrebare [i obiec]ie pe care pl`nuise s` le ridice  erau \n
mod sistematic desfiin]ate \nainte s` aib` [ansa de a spune un cuvânt.

Reprezentantul juridic al firmei \i inform` apoi c` aveau toate
drepturile [i obliga]iile statutare atâta timp cât erau de acord cu un aviz
de trei luni dat \n timp util. |nmân` apoi copii cu \n]elegerea ini]ial` unde
se specificase lucrul acesta, paragraful \n chesiune fiind subliniat cu ro[u,
\n caz c` sc`pa cuiva. Josie se blestem` când \[i d`du seama c` atunci
nu-l v`zuse. Nu c` atunci ar fi putut face mare lucru dac` \[i d`dea seama,
dar l`sase lucrurile de genul acesta \n seama sponsorilor ei, care se
dovedeau a-i fi de un ajutor nemaipomenit de neglijent!

Un reprezentant al antreprenorilor clarific` pozi]ia lor dup` cum fuseser`
deja descrise \n mod succint de c`tre pre[edinte, mai spuse el. Imperative
economice… dificult`]i financiare… toat` lumea [tia c` sunt vremuri
grele. Din p`cate, trebuia f`cute sacrificii \n interesul progresului.

„Sacrificii“! Mintea lui Josie r`suna dispre]uitoare atât de tare \ncât era
sigur` c` sunetul trebuie s`-i fi ie[it prin urechi. Se \ndoia c` majoritatea
ar fi [tiut s` recunoasc` un sacrificiu chiar dac` i-ar fi \n]epat \n ochi. Dac`
trebuia f`cut un sacrificiu, un lucru era sigur: nu reprezentan]ii a[eza]i la
mas` cu ea aveau s`-l fac`.
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Domni[oara Harris explic` apoi c` primise mesaje din partea
Consiliului Local care sponsorizase proiectul lui Josie [i din partea
Comisiei care-i aloca cealalt` parte. Ambele \[i exprimaser` regretul c` nu
pot participa. „La[i! Tr`d`tori“! ]ipa mintea lui Josie. Ambele organisme
fuseser` deranjate de ve[ti, mai ales pentru c` o echip` de tineri [omeri
\nv`]au cu succes o meserie nou`.

– E bine, sublinie pre[edintele alene, cel pu]in nu mai bat str`zile.
|n mijlocul veseliei generale cu care fu \ntâmpinat` aceast` remarc`,

Josie \[i permise un lic`r de speran]`: poate c` sponsorii n-o vor l`sa balt`
pân` la urm`.

|ns` a continuat, miss Harris, fuseser` lini[ti]i de vestea c` se vor g`si
slujbe noi \n cadrul Comisiei de Instruire pentru fiecare tân`r \n posturi
ca tencuitor, zidar [i a[a mai departe.

Josie de-abia \[i st`pânea furia. Deci, asta era! A[a-zi[ii ei alia]i o
tr`daser` complet, pentru ni[te slujbe ieftine. Dar cum r`mânea cu elevii
ei, a c`ror imagina]ie fusese atât de \ncânt`tor de captivat` de
descoperirea unei lumi noi pentru ei? Copiii ale c`ror personalit`]i se
schimbau sub ochii ei, pe m`sur` ce deveneau atât de interesa]i de
miracolul dezgrop`rii trecutului? Cum s` fie la fel cu s`patul funda]iilor
[i construirea zidurilor din c`r`mid`? Fierbea pe din`untru [i \[i \ncle[ta
din]ii, dar \nc` \[i ]inea capul plecat, evitând privirile amuzate \ndreptate
c`tre ea.

– {i sunt sigur c` unor astfel de pu[ti n-o s` le pese, i se p`ru
pre[edintelui potrivit s` observe, ce trebuie s` fac` pentru cele dou`zeci
[i cinci de lire pe s`pt`mân`, atâta timp cât le ob]in.

To]i cei prezen]i sau aproape, chicotir` apreciativ.
Apoi pre[edintele se \ntoarse spre Alex [i Vicky.
– Poate arhitec]ii no[tri doresc s` mai adauge ceva? Josie detect` din

nou o not` de avertisment \n spatele vocii suave. Domnul Grant ne-a
sus]inut \nc` de la \nceput cu aceast` decizie, slublinie el afabil. De fapt,
el a f`cut primul propunerea Consiliului ca lucrurile s` fie devansate
pu]in, din moment ce costurile cresc pe zi ce trece. Cred c`

78 RAMONA KISSY



dumneavoastr` mi-a]i spus,  domnule Grant, c` altfel ve]i fi nevoit s` v`
modifica]i planurile ca s` r`mâne]i m`car pe lâng` pre]ul total estimat
ini]ial.

O dat` cu confirmarea celor mai sumbre suspiciuni ale ei, Josie sim]i
cum \i dispare complet ultima r`m`[i]` de calm. {tiuse de la \nceput c`
Alex a fost mereu \mpotriva ei, dar s-o descopere atât de brusc era mai
mult decât putea suporta. |[i \ncle[t` pumnii \n palm`, urându-l.

|ns` el se ridic` \n picioare, \ncet, deliberat, f`r` grab`. Privirea lui
\ntunecat` r`t`ci \n jurul mesei  o clip`, apoi se opri pe fa]a lui Josie. Pre]
de o secund`,  \[i permise s` se uite direct \n ochii lui [i \[i dori apoi s`
n-o fi f`cut. Cum puteau acei ochi c`prui s` fie la fel de calzi [i de sinceri,
când exprimau o hot`râre atât de definitiv`? Cum puteau s` mai aib`
influen]a asta asupra ei, chiar [i acum când [tia adev`rul?

Vicky st`tea t`cut` lâng` el, uitându-se ca to]i ceilal]i spre el. Trebuia
s` recunoasc` faptul c` Alex avea un aspect impun`tor. Spre deosebire de
ceilal]i vorbitori, inclusiv pre[edintele, el pretindea un respect real, nu
artificial.

– Domnule pre[edinte. Vocea lui era sc`zut` dar sigur`. Doamnelor
[i domnilor. Iat` tot ce vreau s` spun. |ntr-adev`r, eu [i partenerii mei am
\naintat aceast` propunere de a relua construc]iile la Summerford cu
nou` luni mai devreme. Din punct de vedere economic era ra]ional,
inclusiv pentru firma noastr`. Cu cât \ntârziam mai mult cu atât pierdeam
mai mult profit din cauza infla]iei. Suntem la fel de preocupa]i ca to]i
ceilal]i s` ne men]inem eficien]a financiar`.

Reprezentan]ii de la Wallace Holdings au aprobat din cap [i [i-au
zâmbit unul altuia. |n]elegeau ce vroia  s` spun`. Pre[edintele p`ru u[or
surprins. Vicky se uita \n jos. Josie \[i ]inu privirea fixat` pe peretele din
fa]a ei, luptându-se cu un val de lacrimi.

– |ns`, le atrase Alex  aten]ia, \n general exist` dou` p`reri \n
asemenea cazuri.

Se a[ternu o t`cere \nghe]at`. Pre[edintele \[i \ncre]i gura [i \[i scutur`
capul. Vicky continua s` priveasc` \n jos, iar Josie la perete.
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– Am f`cut aceast` propunere, continu` Alex \nsufle]it, \nainte s`
apuc`m s` vedem situl. Ochii lui erau a]inti]i asupra pre[edintelui acum.
Imediat ce s-a oficializat totul, am sim]it nevoia s` fac [i asta. Partenera
mea, doamna Randle, a venit cu mine. Arunc` o privire scurt` spre Vicky,
care tot nu ridicase capul.

Era clar c` nu-i era u[or. Nici m`car Josie nu [tia ce s` mai simt`. Un
conflict straniu de emo]ii o invad`: speran]` [i cinism, u[urare [i
disperare.

– Ceea ce am v`zut acolo, succesul, seriozitatea [i gradul la care se
lucra  ne-a impresionat foarte mult, le spuse Alex simplu. V` spun,
doamnelor [i domnilor, dac` a]i merge la Summerford  s` vede]i cu ochii
dumneavoastr` descoperirile, ve]i \n]elege cu siguran]` ce vreau s` spun.
Sunt momente când interesele economice trebuie s` fac` loc altor
priorit`]i, mai mari [i mai durabile. {i, \ndr`znesc s` spun, acesta este
unul din acele momente.

R`mase \n picioare, f`când o pauz` necesar` diger`rii acestei sugestii.
Apoi, \n t`cerea \ngrozitoare, stric` totul, concluzionând:

– |n ciuda celor spuse, nu ne putem contrazice opinia c` aceast`
\ntârziere va cauza \n mod inevitabil ridicarea ac]iunilor, inclusiv ale
noastre. De aceea, speram s` ajungem la un compromis, ast`zi. De fapt,
am \ntârziat pentru c` am avut o discu]ie foarte complex` cu colegii
no[tri antreprenori, ca s` vedem dac` putem g`si o solu]ie pe placul
tuturor. Sprâncenele lui dese se \ncruntar` sumbre. Dar se pare c` nu
exist`.

Apoi se a[ez` [i singurul sunet care se mai auzea era fo[netul hârtiilor
domni[oarei Harris.

Pre[edintele c`uta \n buzunarul interior alt trabuc pe care \l r`sucea
gânditor \ntre degetul mare [i ar`t`tor ca un fel de gest lini[titor. Apoi se
uit` de-a lungul mesei spre Alex:

– Ei bine, domnule Grant, spuse \ncet, fusesem deja informat c` v-a]i
r`zgândit \n privin]a recomand`rilor pe care le-a]i f`cut, a[a c` nu m`
surprinde. Cât despre neobi[nuita invita]ie pe care ne-a]i adresat-o de a
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vizita situl, cred c` cei mai mul]i dintre noi suntem prea ocupa]i ca s`
hoin`rim prin ni[te câmpii noroioase [i s` ne vârâm prin cine [tie ce
r`m`[i]e antice doar ca s` ne \mbog`]im spiritul… a[a c` v` vom crede
pe cuvânt c` descoperirile sunt impresionante.

F`cu o pauz` teatral` pentru râsetele inevitabile.
– Din p`cate, continu` el pe un ton mai aspru, nu ne permitem s` ne

abatem din drumul nostru din cauza unor motive sentimentale. Am
re]inut cu prisosin]` noua dumneavoastr` pozi]ie, domnule Grant [i de
asemenea faptul c`, \n esen]`, sunte]i de acord cu decizia noastr`. De
fapt, dup` cum am mai spus, sfatul dumneavoastr` a fost hot`râtor \n
luarea ei \nc` de la \nceput. |[i ridic` trabucul la nas [i-l mirosi apreciativ.
Nu [tiu \n ce const` acest…. compromis pe care a]i crezut de cuvin]` c`
trebuie s`-l \ncerca]i s`-l inventa]i, dar v` asigur, domnule Grant c` dac`
exista vreo cale de a p`stra acest proiect, am fi g`sit-o.

„A]i fi g`sit-o pe dracu“, inton` mintea lui Josie. Slabele ei speran]e
erau distruse definitiv. Ca [i restul, Alex doar f`cuse pe grozavul.
Discursul lui frumos nu era decât praf \n ochii pro[tilor, doar [tia perfect
de bine c` nu va conta \n cele din urm`. |[i permisese s` fie pu]in de
partea ei, fiind sigur c` nimeni nu-i va da nici o aten]ie aten]ie [i c`
pre[edintele \l va respinge.

Iar acum era rândul ei. Se ridic` s` se adreseze celor prezen]i, fiind
ultima de pe list`, la cap`tul drumului [i singura ap`r`toare. Con[tient`
c` se uitau to]i la ea, trase o gur` de aer [i \[i fix` privirea pe un punct
deasupra capului domni[oarei Harris.

– |mi dau seama, domnule pre[edinte, \ncepu ea calm, c` absolut
nimic din ceea ce v` voi spune ast`zi la aceast` \ntâlnire nu va schimba
hot`rârea dumneavoastr`. Aceast` \ntâlnire este o fars`, declar` ea cu
\ndr`zneal`. Nu este nimic altceva decât o parodie cinic` \n locul unui act
democratic. A]i avut grij` s` o instrumenta]i bine \nainte ca noi s`
ajungem aici. I-a]i mituit cu succes pe sponsorii [i agen]ii mei de finan]`ri
cu promisiunile dumneavoastr` \n leg`tur` cu locuri de munc` \n cadrul
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proiectului dumneavoastr` pentru elevii mei. |nghi]i cu greu str`duindu-se
s` r`mân` calm`. Dac` a]i veni [i i-a]i vedea pe acei tineri muncind, cred
c` v-a]i da seama c` domnul Grant avea dreptate.

Dac` ar fi [tiut ei cât o costase  s`-i rosteasc` numele atât de spontan
[i de natural!

– Sunt pe cale s` devin` ni[te arheologi pasiona]i, responsabili, [i \n
unele cazuri chiar pricepu]i. Aceasta este o meserie veche, incitant` [i
important`.

Vocea i se ridica tot mai sus, iar fa]a \i devenea tot mai animat` pe
m`sur` ce se implica mai mult.

– Majoritatea tinerilor nu vor vrea \n nici un caz, \l asigur` ea sincer`,
s` fie transfera]i la construirea unei cl`diri f`r` suflet. Sugestia c` pentru
ei asta nu va conta,  e nici mai mult nici mai pu]in decât o insult`.

Se uit` \n jos la noti]e, venindu-[i \n fire. Era de-ajuns: dac` ar fi
continuat, n-ar fi f`cut decât s`-i \nt`râte [i mai tare. Dar ce rost avea s`
mai continue, nu \nsemna c` \[i irosea vremea de poman`?

Cu un efort suprem, le enumer` descoperirile cele mai importante,
ajungând la descrierea mormintelor [i concluzionând c` multe altele vor
r`mâne nedescoperite pentru totdeauna \n urma deciziei din acea zi.

– Tot ce putem afla despre \nainta[ii no[tri, le spuse ea cât mai simplu
cu putin]`, se afl` \ngropat \n p`mânt pe locuri ca acesta. {i dac`
dumneavoastr` insista]i cu… cu aceast` revocare a promisiunii pe care
mi-a]i f`cut-o, \l provoc` ea cu \nver[unare, ve]i fi singurul responsabil de
privarea genera]iilor urm`toare de ni[te informa]ii valoroase.

Se a[ez` pe scaun brusc, a[ternându-se din nou o scurt` t`cere.
Prinzându-i privirea, Vicky ridic` dintr-o dat` sprânceana \n semn de
aprobare. Alex se uita la ea, tot trupul \i spunea asta, dar ea \[i ferea
privirile  cu fermitate. Ultimul lucru de care mai avea acum nevoie  era un
contact direct cu  b`rbatul `sta.

Pre[edintele \[i scoase cle[tele  [i tocmai t`ia cap`tul unui trabuc
havanez. Sus]in`torii lui a[teptau cu r`suflarea t`iat` s` vad` cum se
va termina. Josie, care [tia c` nu exist` nici o [ans` s` fie \n favoarea
ei, \ncepu s` tremure, acum c` totul se sfâr[ise, cu excep]ia ]ipetelor.
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– Ei bine, domni[oar` Barnes, vorbi el \n sfâr[it, a[ezându-[i mai bine
trupul imens \n scaunul larg. Ne-a]i atins inimile cu pledoaria
dumneavoastr` pasionat` [i sunt sigur c` to]i v` comp`timim. |ns` v`
asigur`m, cum am f`cut-o de la \nceput, c` aceast` schimbare s-a f`cut
numai dup` cea mai atent` [i complet` examinare. Se pare c` deja v-a]i
dat toat` osteneala s`-i ademeni]i pe iul[trii no[tri arhitec]i de partea
dumneavoastr`, sau aproape.

El zâmbi periculos, un zâmbet care spunea „Mult prea aproape dup`
gustul nostru“.

– Dar m` tem c` \n final, când analiz`m totul, trebuie s` privim faptele
gr`itoare.

Cei prezen]i aprobar` din cap [i murmurar` apreciativ.
Gata cu distrac]ia, se gândi Josie cu am`r`ciune. Acum e timpul ca

realitatea s`-i dea pe copii la o parte cu g`le]ile [i lope]ile lor [i s`-i aduc`
pe adul]ii s`p`tori. Unii ridicau, al]ii distrugeau – a[a este \n lumea real`.

– Desigur, vocea pre[edintelui era crispat`, \n interesul… procesului
democratic, vom supune aceast` chestiune la vot \n \ncheierea [edin]ei.
Sper c` sunte]i de acord, domni[oar` Barnes, c` fiecare aspect a fost
cercetat \n voie [i c` fiecare [i-a exprimat p`rerea liber.

Josie nici nu se osteni s` dea o replic` acestui [uvoi insult`tor de jargon
de consiliu. A fost o mascarad` de la \nceput pân` la sfâr[it, atât rolul jucat
de Alex, cât [i restul de spectacol conving`tor al preocup`rii lui, o persoan`
mai degrab` apropiat` de interesele companiei. De fapt, nici n-ar fi fost
surprins` dac` ar fi aflat c` Wallace Holdings \l pusese s` fac` [i asta, ca
parte din spectacol. Dup` ce a v`zut de ce erau \n stare, se a[tepta la orice.

Scuturând din cap cu o deprimare crunt`, l`s` soarta s`-[i urmeze cursul.
Când domni[oara Harris a cerut s` se ridice mâinile celor \mpotriva
propunerii, nici nu s-a ostenit s` [i-o ridice. Nu s-a obosit nici s` se uite s`
vad` dac` Alex [i Vicky  le-au ridicat pe ale lor. Era totul prea grotesc; se
sim]ea goal`, sec`tuit` [i pustie, murd`rit` [i stoars`,  ca o minge dezumflat .̀

– Mo]iune aprobat` cu majoritate covâr[itoare, anun]` domni[oara Harris
fericit`! |n absen]a vreunei alte probleme, declar` [edin]a oficial \ncheiat`.
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Capitolul 6

Josie n-avea decât un gând \n capul care i se \nvârtea: s` scape de
mascarada aceea de \ntrunire [i de cl`direa ridicol` cât mai repede [i cât
mai departe cu putin]`. |n timp ce toat` lumea c`sca, se \ntindea [i se
felicitau unul pe altul, mândri pentru succesul ma[ina]iei lor,  \[i
strânse lucrurile [i fugi. O lu` prin biroul cu covor auriu [i cel`lalt cu
covor verde, pe lâng` secretare care [i-au ridicat capetele surprinse [i
apoi \n coridorul mare pustiu, oprindu-se numai s` inhaleze pu]in aer
relativ curat, asemeni unui animal h`ituit, \nainte de a se \ndrepta spre
lifturi.

Dup` o privire, \[i d`du seama c` toate erau la parter. F`r` s` mai
a[tepte s` urce, o lu` la fug` pe sc`ri, mânat` numai de instinctul de a
sc`pa. „De ce anume?“ se auzea mintea ei \ntrebând de undeva foarte
departe, \ns`  nu se opri s-o asculte, cu atât mai pu]in s` r`spund` la ea.
Va avea timp suficient s` analizeze toate astea dup` ce va fi departe [i \n
siguran]` de locul acesta \ngrozitor [i tot ceea ce reprezenta el, de acei
oameni oribili [i poate cel mai mult de influen]ele tulbur`toare ale lui
Alexander Grant.

F`r` nici un folos, bine\n]eles. Ar fi trebuit s` [tie asta. Chiar dac`
reu[ea s` scape de el din punct de vedere fizic, ar fi fost doar o amânare
temporar`. Mai devreme sau mai târziu, ar fi fost nevoit` s` \nfrunte



aceste provoc`ri emo]ionale. Nu putea \n nici un caz s` uite de
evenimentele din ultimele ore. Era nevoie de ac]iune decisiv` [i imediat`,
iar Josie habar n-avea ce s` fac` \n continuare.

Undeva \ntre etajele trei [i patru pierdu controlul situa]iei. Cu toate
c` era u[oar` [i rapid`, Alex era foarte agil [i picioarele lui erau mult mai
lungi. {tia cine o urm`rea \nc` de când \l auzise coborând treptele de
deasupra ei. Cu pulsul galopând [i o expresie furioas` pe fa]`, continu`
s` \nainteze, dar dup` câteva secunde era \n spatele ei.

Trupul ei i-a sim]it mâna \ntinzându-se spre ea, chiar \nainte s` simt`
presiunea grea pe um`r. {i totu[i continu` s` fug`, sim]ind o nevoie
oarb`, primitiv`, s` scape de urm`ritorul ei. Când strânsoarea lui s-a
\nt`rit, a fost nevoit` s` se opreasc` brusc, uitându-se drept \nainte,
refuzând s` se mi[te pân` când  o \ntoarse \ncet [i ne\nduplecat cu fa]a
spre el, fiind con[tient` de superioritatea lui.

N-au scos nici un sunet \n timp ce se uitau unul la altul pre] de un
lung [i \nghe]at minut. A fost nevoie de tot controlul  s` nu-[i arate reac]ia
nervoas`. Ochii c`prui [i calzi ai lui Alex  erau \ngusta]i furios, iar gura lui
senzual` crispat`. Când \n sfâr[it vorbi, tonul era ciudat de suav:

– Unde credea]i c` fugi]i, domni[oar` Barnes?
Ea se lupt` s` r`spund` cât mai normal cu putin]`.
– Trebuie s` m` \ntorc. {tii c` nu pot lipsi prea mult de la sit.
Nu era prea r`u: poate pu]in r`gu[it`, dar destul de calm`. |ns` scuza

n-avea nici un efect asupra lui.
– |ncearc` din nou, domni]`, surâse el batjocoritor.
Se \ntreb` \nc` o dat` ce se \ntâmplase cu b`rbatul acela perspicace [i

sensibil cu care cinase la  restaurant acum trei zile, scurte [i totu[i parc`
acum o via]`… c`ruia i se deschisese.

– S-au descurcat pân` acum f`r` tine, o mai pot face pu]in. Vechea
meserie de arheolog nu se va destr`ma f`r` ajutorul constant al
Josephinei Barnes. Nici m`car munca ta.

Cu ambele mâini puse ferm pe umerii ei \ngu[ti, avea mai multe
avantaje. El n-avea nici un bagaj, de[i se \ndoia c`  aruncase hârtiile lui
Vicky  \nainte de a pleca \n urm`rirea pr`zii lui, \n timp ce Josie era
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\nc`rcat` cu ele, f`r` s` mai pun` la socoteal` jacheta pe care o
dezbr`case \n aerul \nchis de la \ntrunire [i care acum era aruncat`
neglijent pe un bra] când \ncercase s` fug`.

Se mi[c` sub  strânsoarea lui, mutându-[i servieta mai sus sub bra]ul
drept cu mâna stâng`, aproape c`zându-i jacheta \n timp ce f`cea asta.
|ns` \[i men]inu capul ridicat, b`rbia sus, arogant`, \n timp ce-i \ntâlni
privirea p`trunz`toare.

– Niciodat` n-am spus asta. Nu m` consider atât de independent`.
– M` bucur s` aud asta.
Umorul \i revenea, cu acea ironie ascuns` [i familiar`, \ns` degetele

lui erau \nc` \nfipte \n bra]ele ei. Putea s` le simt` pe fiecare \n parte pe
pielea ei ca ni[te benzi  de o]el prin bumbacul sub]ire al c`m`[ii.

– Nimeni, absolut nimeni, nu este atât de indispensabil. {tiu ce sim]i
pentru proteja]ii t`i, Josie, dar nu po]i s` le por]i mereu de grij`. Vor
trebui s` \nve]e s` se descurce [i f`r` mama clo[c` o dat` [i-o dat`.

– Mai devreme decât credeam, se pare,  replic` ea, furia revenindu-i
pe m`sur` ce \[i amintea. Când tu [i amicii t`i face]i…

– Josie, o \ntrerupse el, cu ochii [i vocea \n`sprindu-i-se. Cred c` ar
trebui s` l`murim câteva lucruri \nainte de a \mb`trâni prea tare.

Se uit` \n jurul ei: sc`rile erau pustii, f`r` \ndoial`  majoritatea
angaja]ilor acestei cl`diri bogate preferaser` s` foloseasc` lifturile, dar tot
se sim]ea expus`.

– N-a[ vrea s` le discut`m aici, pe sc`ri, a[a c` trebuie s` insist s`-mi
acorzi câteva minute din timpul t`u pre]ios \nainte s` te \ntorci.

„S` insist“, a spus? Nu „cer, rog, sau sugerez“… Ea suspin`, deodat`
prea obosit` [i stresat` ca s` se certe [i mult prea con[tient` de
r`spunsurile tr`d`toare ale corpului ei la atingerea mâinilor lui.

– Unde, atunci?  \ntreb` ea, suspicioas`.
– |]i voi ar`ta, dac` binevoie[ti s` m` \nso]e[ti. Undeva unde putem fi

destul de singuri, dar nu atât de izola]i \ncât s` permit` o apropiere de o
natur` mai… intim`, ad`ug` el cu o voce joas`, sardonic`.

Ea tres`ri la aceast` \n]ep`tur` personal`.
– D`-mi drumul, \i ordon` ea, [i poate m` mai gândesc dac` s` vin

cu tine.
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|[i ridic` mâinile brusc [i le adânci \n buzunare. Era liber` s` plece.
Ridicându-[i o mân` s`-[i maseze cel`lalt um`r dureros, se uit` \n jos la
cizme. Gura ei se curb` trist`: nu putea s` fug` de el, cel pu]in nu acum,
[i el [tia asta foarte bine. El câ[tigase b`t`lia de data asta. Dup` cealalt`
sear`, [tia c`-i datora cel pu]in s` asculte ce vroia s`-i spun`. Atunci
sc`pase, dar acum el nu avea de gând s-o mai lase.

– Bine, ced` ea rece. Atâta timp cât nu dureaz` toat` ziua. Chiar
trebuie s` plec.

Dar el i-o luase \nainte, coborând sc`rile spre etajul urm`tor.
– Nu-]i face griji, \i arunc` el peste um`r, nu e[ti singura presat` de

timp. I-am promis lui Vicky c` m` \ntorc la Bath mai târziu. {i noi avem o
gr`mad` de discutat [i cred c` vom ajunge foarte târziu acas`.

Josie se chinuia s`-l ajung` \n timp ce el cobora treptele câte dou`.
– Atunci, nu vreau s` te re]in, spuse ea sarcastic. Tot ce vreau e s`

scap de aici.
– Nu-]i face griji, \i repet` el \nver[unat, nu va dura mult.
„Nu va dura mult“ \[i repet` Josie. „N-o s` simt nimic. Absolut nimic“.

Ca mersul la dentist. „O s` m` doar` mai mult decât pe tine“…
El merse mai departe de-a lungul unui coridor nesfâr[it [i impersonal

al puterii, de data aceasta cu covoare de un gri-argintiu. Cu ochii a]inti]i
cu fermitate pe spatele acela musculos [i pe [oldurile \nguste \l urm`,
pierzând [irul cotiturilor [i [irul identic de u[i. Cu numai câteva minute
\n urm`, se minun` ea cu sil`, el fusese urm`ritorul iar ea cea urm`rit`.
Era nevoie de o voin]` extraordinar` [i de o personalitate puternic`
pentru a inversa o situa]ie atât de brusc [i f`r` efort. |[i \ntâlnise
adversarul \n mai multe privin]e decât aceasta. Acest gd f`cu s`-i alerge
mai repede adrenalina prin vene \ntr-o combina]ie de  alarm` [i incitare.
|ntr-un fel, a[teptase acest moment toat` via]a ei. Totodat`, \[i petrecuse
\ntreaga via]` evitându-l.

El se uit` \n urm` doar o dat` ca s` se asigure c` \nc` \l urma, nu c`
s-ar fi \ndoit, se gândi ea. El \i zâmbi când \i surprinse privirea. Totu[i,
destinderea acelor tr`s`turi severe \ntr-o expresie mai abordabil` nu
reu[ise s`-i sl`beasc` tensiunea, deoarece el r`mânea acela[i. |nt`rindu-[i
hot`rârea,  \[i \ndep`rt` p`rul ro[cat [i \[i ridic` geanta pe um`r.
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– Am ajuns.
Oprindu-se la o u[` identic` cu celelalte, el o ]inu deschis` pentru ea.

Ea r`mase pe loc, uitându-se \n jurul ei la un birou asem`n`tor cu
celelalte, dar de data asta mai spa]ios [i mai aerisit, echipat din abunden]`
cu toate lucrurile moderne. Nici din acesta nu lipsea o secretar` blond`
[i atractiv` ai c`rei ochi alba[tri str`lucir` sub genele fluturânde când \l
v`zu pe Alex.

– Domnule Grant! Nu trebuia s` veni]i  ast`zi, nu? Din vocea ei
r`zb`tea faptul c` surpriza era foarte pl`cut`. A]i fost la \ntâlnirea din
altar?

Alex \i d`rui cel mai minunat surâs ironic.
– Bun`, Jan. Da, a[a e, dar acum s-a terminat [i ne-am gândit s` ne

refugiem aici.
Ea d`du din cap cu \n]elepciune.
– Cum a fost?
Privirea ei se mut` anevoie de pe fa]a lui pentru a se opri \ntreb`toare

asupra lui Josie.
– Cum ne a[teptam, ridic` el din umeri. A[a cum au vrut scenari[tii.
Josie \[i ciuli urechile. Cel pu]in exista un loc \n aceast` ma[in`rie

imens` unde era permis un strop de lips` de respect. Ea  surprinse
privirea lui Alex.

– Scuz`-m`, Josie – ea este Jan, cea care conduce acest Departament
de Planificare. Jan, ea este domni[oara Barnes, arheologul de la
Summerford, \i explic` el.

Deci, acolo erau. Sec]iunea de planificare din Wallace Holdings prin
care, evident, \[i \ntre]inea Alex rela]iile cu firma gigant.

Jan o onor` pe Josie cu un zâmbet luminos pe care  i-l \ntoarse \n sil`
[i destul de [ters.

– {tiu tot despre dumneavoastr`, remarc` ea misterioas`. Apoi se
\ntoarse spre Alex. M` tem c` doamna Platt [i domnul Juniper nu se afl`
aici. Ar fi trebuit s` fie la o \ntâlnire, dar \nc` n-au coborât.

– Da, au fost acolo, remarcabili printre ceilal]i din lumea bun`. Alex
nici nu se obosi s`-[i ascund` dezaprobarea cu privire la \ntâlnire. Când
am plecat, erau cu to]ii preg`ti]i s` s`rb`toreasc` victoria \n biroul
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directorului executiv. Dac` din p`cate nu m` \n[el, m` tem c` vor veni
peste cel pu]in o or`. De aceea, am adus-o aici pe domni[oara Barnes,
avem nevoie de un loc lini[tit s` vorbim. Trebuie s`… se uit` spre Josie,
l`murim ni[te lucruri \n leg`tur` cu situl.

Vocea lui era u[oar` [i fermec`toare. |[i \ntoarse privirea ferm
spre Jan.

– M` gândeam s` folosim biroul lui Michael, din moment ce e gol,
dac` nu te deranjeaz`.

Privirea  Janei era ame]itoare.
– E[ti binevenit. Vrei un ceai?
Josie tocmai vroia s` refuze, \n]epat`, deoarece credea c`

\ntreruperile acestei Jane, atât de dr`gu]` cu  Alex Grant, nu va ajuta
deloc confruntarea lor deja dificil`. |ns` Alex r`spunsese deja  pentru
amândoi \nainte ca ea s` apuce s` strecoare o vorb`.

– Ar fi minunat, Jan. E[ti un \nger.
Surâsul ei se l`rgi, dând la iveal` ni[te din]i albi, perfect simetrici.
– Pentru nimic. Este cam pustiu pe aici, cum toat` lumea este sus. E

pl`cut s` ai companie.
Ea se ridic`, oprind ma[ina de scris electric` [i uitându-se la Josie cu

o curiozitate neascuns`.
– A[adar dumneata e[ti arheologul de la Summerford?
Josie  deschise gura s` \ncuviin]eze, dar \nc` o dat` fu dep`[it` de

Alex, care din câte se p`rea decisese c` este incapabil` s` vorbeasc` \n
numele ei.

– Nici mai mult, nici mai pu]in decât directorul de s`p`turi, confirm`
el, cu o urm` de admira]ie [i ironie.

– |nseamn` c` nu prea v-a c`zut bine aceast` decizie, nu? presupuse Jan.
– Nu. De data aceasta, Alex o l`s` s` r`spund` singur`. Nu mi-a c`zut bine.
Spre mirarea lui Josie, pe fa]a  Janei putea observa o urm` de compasiune.
– |ntâlnirea asta trebuie s` fi fost un chin, observ` ea. Presupun c`

]i-ar prinde bine un ceai.
– Da, spuse Josie pe un ton cam r`stit.
Tânjea s` se afle iar pe sit, \n spa]iul deschis, printre oameni [i lucruri

cu care se sim]ea ca acas`, nu aici \n cl`direa asta pompoas` [i cu tot ce
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reprezenta ea. |[i dorea s` termine cât mai repede discu]ia cu Alex. Pe de
alt` parte, de-abia a[tepta s` fie iar singur` cu el. Se p`rea c` toate
sentimentele \i erau confuze [i \ncâlcite. Trebuia s`-[i descarce  mânia  [i
pe bun` dreptate. Era singurul lucru care o mai putea salva.

Se \ntoarse, c`utându-l pe Alex. El era \n mijlocul \nc`perii,
\ndreptându-se spre alt` u[`. Dar Jan \nc` nu spusese tot.

– Poate \i ve]i ar`ta domni[oarei Barnes proba B l, domnule Grant,
strig` ea dup` el.

Josie se uit` la ea. Nu cumva detecta un ton [iret \n vocea ei voioas`?
Alex se opri [i o str`fulger` cu un rânjet.

– Poate, Jan. Apoi deschise u[a, \ndemnând-o pe Josie s`-l urmeze.
Ea \l urm` f`r` s` crâcneasc`.
– Voi veni imediat cu ceaiul, strig` Jan când \nchideau u[a.
Josie se trezi confruntându-se cu el \ntr-o camer` retras`, mic` [i

somptuoas`, izolat` fonic. |n sfâr[it. El se a[ez` neglijent pe marginea
unui birou imens, nou, ce domina camera, pe care, observ` Josie cu un
\nceput de umor tainic, se aflau trei butoane de comand` pentru
telefoane \n trei culori diferite.

– Ia loc, \i ordon` el poruncitor.
Josie \[i l`s` geanta, servieta [i jacheta.
– Mul]umesc, prefer s` stau \n picioare.
Se \ndep`rt` cât mai mult cu putin]` de el, a[a \ncât se sprijinea de un

fi[ier ro[u str`lucitor.
– Cum vrei.
|ncruci[ându-[i bra]ele, el o studie atent. Ochii c`prui p`trunz`tori se

\ntâlnir` cu cei verzi \n defensiv`. Ea \i sus]inu privirea câteva secunde,
apoi se trezi din nou studiindu-[i vârful cizmelor.

Nu-i st`tea \n fire:  niciodat` nu se pierdea \ntr-o confruntare de
voin]e. Probabil c` tensiunea adunat` la [edin]` [i \n ultimele zile \ncepea
s`-[i spun` cuvântul. Redresându-se [i respirând adânc,  \[i ridic`  privirea
spre el.

– Alex…
– Josie… \ncepu el exact \n acela[i timp cu ea. Apoi, surprinz`tor,

chicoti. Dup` tine, o invit` el cu un gest exagerat de cavalerism.
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– Nu; ea era agitat` [i iritat`. Spune ce ai de spus. M-ai târât pân` aici
când tot ce vroiam era s` m` duc acas`, ai intrat \n via]a [i \n rulota mea,
m-ai ponegrit, despre ce este vorba? Ce este atât de important?  \i ceru ea,
admirându-[i curajul pentru \ntrebarea cea mare. Ce vrei de la mine,
Alex?

El nu r`spunse imediat, ci continu` s` se uite gânditor la expresia
tr`s`turilor ei care treceau de la oboseal` la furie, apoi de la furie la
uimire sincer`. Irascibilitatea lui de mai \nainte l`sase loc unui control
tensionat.

– Te-am ponegrit? Oare asta am f`cut? \ntreb` el \ncet. Ochii lui se
\ngustar`. Cred c` e nevoie de doi pentru a crea o situa]ie ca cea \n care
ne afl`m noi, Josie, sublinie el moale. Dac` s-a produs a[a ceva, nu cred
c` sunt singurul vinovat.

F`cu o pauz`. Ea \[i mut` privirea de la el \ntr-un col] al \nc`perii. Nu
era prea  bun` când trebuia s` analizeze comunic`rile lor. |ntotdeauna
avusese grij` ca via]a ei emo]ional` s` fie simpl`, aproape inexistent`. Nu
se sim]ea \n largul ei scufundându-se \n ochii aceia \ntuneca]i [i [ire]i care
nu-i p`r`seau fa]a.

– Cât despre ceea ce vreau de la tine, continu` el cu voce sc`zut`, nu
este prea u[or de spus \n câteva fraze. Poate c` te vreau pe tine. Poate,
suger` el, vreau s` te ajut.

Asta declan[` o explozie, cum probabil [i inten]ionase.
– S` m` aju]i?! Asta-i bun`! Cu prieteni ca tine, Alex, ce nevoie mai am

de du[mani?
Dintr-o dat` era prea mult pentru ea [i s`ri, luându-[i gen]ile [i

jacheta, \ndreptându-se spre u[`.
– Mi-a ajuns, bomb`ni ea, am plecat.
|ns` el i-o luase deja \nainte, blocând drumul.
– Oh, nu, asta nu, o preveni el serios. Ai mai sc`pat o dat` când am

vrut s`-]i explic pozi]ia mea, n-ai s-o mai faci din nou.
Ea se retrase oftând, \[i puse iar lucrurile jos [i-l privi cu pruden]`. El

se \ntoarse s` se a[eze pe marginea biroului, la câ]iva centimetri de ea.
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– Uite, Josie. El era direct [i ofensiv, dar blând. {tiu c` lucrurile nu
stau bine \ntre noi… dar putem ignora asta câteva minute? Pentru
Dumnezeu, hai s` \ncerc`m s` fim calmi [i s` vedem cum st`m cu
adev`rat. Sunt aici ca s`-]i spun ce s-a \ntâmplat cu adev`rat [i tu e[ti aici
ca s` m` ascu]i, de data asta, ad`ug` el cu \n]eles.

Ea \[i \nfund` mâinile \n buzunarele cusute pe fusta ei.
– Bine, fu ea de acord, acceptând inevitabilul dar refuzând s`-i

\ntâlneasc` privirea.
– Duminic`, atunci când am venit la Summerford, \ncepu el cu

vehemen]` sc`zut`, nu m` a[teptam s` \ntâlnesc pe cineva ca tine. Dar
indiferent cum ar`ta directorul proiectului, eram sigur c` [tia situa]ia. Nu
m` a[teptam s` fiu implicat \n toat` aceast` lips` de comunicare. Asta,
afirm` el ferm, nu era vina mea a[a cum n-a fost nici a ta. {i nu mai are
rost s` ne plângem pentru c` nu mai putem face nimic. Dac` cei de la
Wallace Holdings au ales s` nu-]i spun` pân` nu luau o decizie, ei bine,
ridic` el din umeri, este treaba lor.

– Chiar a[a, \l \ntrerupse Josie. Asta este tot ce conteaz` pentru ei.
Manipulatori josnici! Nesim]itori…

– Nu-]i irosi energia cu insulte goale, o sf`tui el t`ios. Nu-]i este de
nici un folos, pe mine  nu m` impresioneaz` [i nu mai este nimeni aici s`
le aprecieze. Din \ntâmplare, nici p`rerea mea personal` nu prea e
diferit` de a ta, dar am o r`spundere fa]` de ei, Josie. Poate c` nu dup`
urma lor \mi câ[tig pâinea [i untul, dar cu siguran]` c` au un rol \n
aprovizionarea cu gemul, ad`ug` el sardonic.

– Tu ai spus-o. T`b`r\ pe el acum, drept la ]int`. Cecul acela gras, la
el se reduce totul, nu – la sfâr[itul zilei, a[a cum ar spune minunatul t`u
pre[edinte?

El o privi fix zece secunde \nainte de a r`spunde.
– A[ numi-o mai degrab` o chestiune de maturitate [i profesionalism

decât bani. Sunt situat destul de bine \n domeniul meu ca s` nu
trebuiasc` s`-mi fac griji pentru asta. {i, Josie, sublinie el \ncet,  nu este
pre[edintele „meu“. Am doar un contract cu el pentru proiectul `sta. Eu
sunt propriul meu st`pân, nu r`spund altcuiva. Nu uita asta. Eu aleg
pentru cine lucrez [i ce fac. Nimeni altcineva.
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– Atunci, replic` ea, m` surprinde c` lucrezi cu astfel de oameni.
|ngâmfa]i, plini de sine [i ni[te omule]i \ncrezu]i ca el. Acest loc este
\mpânzit de ei. 

Din senin, el atac` din nou un subiect personal.
– De ce e[ti atât de amar`, Josie? o \ntreb` el blând. Ce pic` ai pe

\ntreaga ras` uman` [i poate \n special cu jum`tatea masculin`?
Ea tres`ri \n sinea ei la aceast` dovad` de observa]ie atent`. Iar \i

cerceta mintea [i chiar [i sufletul.
– Nu \n]eleg ce leg`tur` are asta cu tine  sau cu orice altceva, \l

contracar` ea aprins. Nu putem s` ne rezum`m la fapte? |n ordine, deci
ai sosit pe sit. Credeai c` [tiu [i eu. Vei lua o sum` mare pentru planurile
tale cu privire la proiect [i ai lua una mai mare [i mai curând dac` se reia
munca mai devreme [i nu mai târziu. {i ce-i cu asta? De aceea m-ai adus
aici?

– N-am mai cunoscut pe nimeni cu care s` fie atât de dificil s` discut,
se plânse el disperat. E[ti atât de irascibil`, tragi concluzii pripite [i ai face
orice, orice, \i repet` el anume, decât s` faci fa]` unui conflict. |ncerc s`-]i
spun, Josie, c` am scrupule morale. Sunt interesat de arheologi, [i, de ce
nu, sunt interesat de tine. Poate c` sunt un om de afaceri dur, dar \ntr-un
domeniu  de crea]ie [i \nainte de toate sunt o fiin]` uman`. Când am
v`zut ce f`ceai de fapt, [i ce-ar \nsemna s` abandonezi totul, când te-am
\ntâlnit pe tine… m-am hot`rât ca \ntr-un fel sau altul s` g`sesc o cale de
ie[ire din aceast` situa]ie grea. Nu pot s` nu-mi \ndeplinesc obliga]iile,
dar, dup` cum ]i-am spus acum dou` nop]i, se pot g`si compromisuri
dac` oamenii sunt dispu[i s` le caute cu aten]ie.

– Atunci, ce s-a \ntâmplat? Ce se presupunea c` trebuia s` fac` ea,
s`-i cad` la picioare, recunosc`toare? Nu prea ai reu[it cu acest…
compromis, \i reaminti ea.

– Nu \nc`. Sincera dezam`gire se oglindea \n  ochii lui. Dar la asta
lucram, eu [i Vicky. C`utam ni[te solu]ii f`r` s` ne sacrific`m integritatea.
Poate c` din acest punct de vedere ne afl`m \n tabere diferite, Josie, dar
deja ]i-am spus c` nimic nu este inevitabil. |n nici un aspect al vie]ii.

– Da, mi-ai spus deja, se cutremur` ea amintindu-[i prea bine
momentul. Deci… care sunt aceste compromisuri? F`cea un efort
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suprem  s`-l cread`, st`pânindu-[i vocea la un nivel mai ra]ional. Cred c`
este ca [i când o musc` ar \ncerca s` loveasc` o minge de fotbal, \n situa]ia
cu oamenii `[tia.

Surâsul lui ironic o orbi. Indiferent de dispozi]ie,  avea un talent
ciudat de a-i \mpinge rezisten]a.

– Cam a[a ceva. Dar mu[tele pot fi foarte insistente. Adu-]i aminte de
David [i Goliat.

O b`taie discret` \n u[` anun]` apari]ia  Janei cu o t`vi]` pe care se
aflau dou` ce[ti delicate, un bol cu zah`r [i o farfuriu]` cu biscui]i. 

– Ceaiul! cânt` ea dulce. Alex s`ri de pe birou s` ia t`vi]a.
– Mul]umesc, Jan. Chiar aveam nevoie. Negocierile, anun]` el ironic,

merg foarte \ncet. Munca asta \]i face sete.
El zâmbi spre Josie, dar ea  se \ncrunt`. Nu trebuia s` cread` c` putea

s-o conving` atât de u[or, de parc` ar fi fost vreo secretar` f`r` minte.
– Mul]umesc, morm`i ea, [tiind c` era afectat` [i cochet`.
Apoi aburii aroma]i \i ajunser` la n`ri [i [tiu dintr-o dat` cât` dreptate

avea. Chiar avea nevoie.
– Pentru nimic.
Jan arunc` o privire \ntreb`toare de la unul la cel`lalt, cânt`rind

atmosfera. Apoi, cu un zâmbet fugar, aproape conspirativ spre Alex, \[i
f`cu o ie[ire demn`, cu fiecare pas p`rând s` sugereze c` [tia când era \n
plus.

– Ce fat` dr`gu]`. Alex \[i puse zah`r \n cea[c` [i amestec`.
Josie nu g`si nimic de spus, a[a c` \[i sorbi ceaiul, permi]ând

propriet`]ilor lui vindec`toare s`-i p`trund` \n trupul [i mintea  amor]ite.
Dup` ce [i-a revenit, puse cea[ca pe fi[ierul de lâng` ea [i se \ntoarse spre
el cu o vitalitate nou`.

– Putem trece la subiect? ceru ea. Sau `sta era? Deci, ai venit s`
cercetezi situl, f`r` nici o leg`tur` cu faptul c` eu [tiam sau nu. Nu aveai
nici un interes bine \ntemeiat  s` m` men]ii \n necuno[tin]` de cauz`. Cei
de la Wallace Holdings nu ]i-au spus s` vii s` m` \ndupleci. Apoi ai v`zut
munca noastr` extraordinar` [i ai decis brusc s` cau]i o solu]ie
satisf`c`toare pentru to]i. Chiar [i pentru mine.
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– Nu a fost deloc brusc, o corect` el dur. Eu [i Vicky am discutat mult
[i ne-am gândit pân` seara târziu. Dar \n mare, asta este.

– {i ce a[tep]i? O medalie?
– Pur [i simplu vreau s` m` crezi, \i replic` r`spicat, c` \ncerc`m. C`

avem un teren neutru. Dac` e[ti de acord cu asta \n ceea ce prive[te situl,
ei bine, poate c` vei fi de acord [i-n alte privin]e.

Ea se uit` scrut`tor la el. |i spunea c` \nc` mai era interesat de ea
personal, chiar [i dup` e[ecul de miercuri seara? Ea tremur` toat`, apoi
intr` \n panic` [i se zbârli. P`rea prea riscant. Poate c` pentru moment
fusese descoperit`, dar mai avea [i alte sisteme de protec]ie. |i mai
r`mânea furia. Va trebui s` se bazeze pe asta, la urma urmei mai era
destul` care clocotea s` ias`.

El aproape c` reu[ise cu vorba dulce s-o conving` de inten]iile lui
onorabile. Proast` cum era, aproape c` cedase [i-l crezuse. |[i reaminti cu
asprime c` nici m`car n-o avertizase \n leg`tur` cu ce avea s` se \ntâmple,
felul \n care s-a pus bine cu ea [i cum i-a respins avansurile atât de sigur
de sine. Propria ei ru[ine [i furie f`cur` restul. Dezgustul propriu
amestecat cu autoap`rarea era o for]` considerabil`.

|[i ridic` privirea, \mpingându-[i b`rbia mic` \n sus, cu mândrie.
– Nu te cred, Alex, \i spuse ea ferm`. Sun` foarte frumos, dar nu pare

veridic. Nu m-am n`scut ieri, nici nu vin de pe alt` planet`. {tiu cum
merge lumea [i lucrurile de genul suprevie]uirii celui puternic. Nu e[ti cu
nimic diferit de to]i cei de aici! |[i roti mâna \n jurul \nc`perii cu un gest
expresiv. Sunte]i f`cu]i din acela[i aluat. Umanitatea n-are ce c`uta \n
afaceri, [tii asta la fel de bine ca mine. Totul este doar o formalitate. Toat`
vorb`ria aceea de la \ntâlnire, l`udându-mi proiectul…

– Trebuie s` fac o delimitare, o \ntrerupse el r`spicat. Nu \n]elegi? Le
sunt dator acestor oameni cu o expunere clar` a faptelor,  a[a cum le
percepeau. Poate c` din punct de vedere emo]ional sunt de partea ta, \n
parte m`car, dar credibilitatea mea profesional`…

– La naiba cu credibilitatea ta profesional`. Cuvintele erau explozive.
Lu` foc, de data asta definitiv. Nu-]i pas` decât de casele tale pre]ioase [i
de comision. Nu sunt decât cuvinte goale [i tu [tii. |nchipuie-]i ce
\nseamn` toate astea [i pentru firm`, \l lu` ea peste picior, luându-[i
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avânt, toat` vorb`ria aceea mi[c`toare despre munca noastr`. Expresia
aceea de grij` pentru umanitate – ce mai, fala acceptabil` a
capitalismului.

Era o u[urare s` se afle pe teren cunoscut. Când e[ti furios, cuno[ti
foarte bine starea. Oricât de nepl`cut [i de urât era, cel pu]in se afla \n
siguran]`. Nu mai era loc pentru alte sentimente.

– {i cine altcineva s` afi[eze asta \n favoarea firmei, \i d`du ea \nainte,
decât arhitectul lor supus? Atâta timp cât v-a]i asigurat c` nu are pe
nimeni drept sprijin când vine situa]ia decisiv`. Doar, spuse ea cu
sarcasm, nu vrei s`-]i ri[ti credibilitatea profesional`!

Culoarea fe]ei se intensific` \n acela[i timp cu vocea. Chiar [i p`rul ei
ar`miu deveni ca focul. El o privi, tr`s`turile lui exprimând exasperare.
Apoi \[i scutur` capul cu triste]e; vocea lui era sc`zut` [i controlat`.

– Chiar vorbe[ti serios, Josie? Chiar crezi asta, sau poate vorbe[te doar
furia din tine?

Stomacul ei se strânse. Reac]ia lui la ie[irea ei nervoas` era atât de
neobi[nuit` [i de perceptiv` c` aproape o bloc`. Din câte [tia, mânia
d`dea na[tere la mânie din partea celuilalt care erupea ca un vulcan. Nu
era obi[nuit` cu confruntarea dintre o minte supra\nc`lzit` [i un
ra]ionament la rece, sau dintre prejudecat` ira]ional` [i un sentiment
adev`rat. |ns` ea \i r`suci cuvintele \n cap pân` ajunser` s` pun` [i mai
mult gaz pe foc.

– Cum adic` dac` vorbesc serios?! N-ai nici un drept s` m` iei de sus
[i s` fii [i necinstit! Ea scuip` ultimul cuvânt, con[tient` \n mod instinctiv
c` \l va r`ni. Cum te a[tep]i s` te cred? Ai uitat ce le-au – ce le-a]i, sublinie
ea – f`cut posibililor mei alia]i, consiliului [i comisiei? |nchizându-le gura
prin mit` [i corup]ie? Nici promisiuni de g`sirea unor locuri de munc`
pentru echipa mea – a mea!, \nt`ri ea \nfuriindu-se, pe [antierul de
construc]ii. S` \mpr`[tie cu ciment [i s` v` construiasc` vou` casele.

Pentru moment nu mai g`sea nici un cuvânt nimicitor, nici o fraz`
plin` de am`r`ciune. Alex profit` de aceast` ocazie ajungând dintr-un pas
\n fa]a ei. Sprâncenele lui erau \ncruntate furios. Ochii lui tulbura]i \i
p`trundeau pe ai ei. Vocea lui era aspr` [i disperat`, \ncercând s`-i
str`pung` torentul  verbal acuzator.
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– Pentru Dumnezeu, Josie Barnes, scrâ[ni el din din]i, taci din gur`.
Doar taci. Nu vreau s` mai aud un sunet scos de tine. Dac` nu exist` decât
un fel de a ajunge la tine, vibr` vocea lui periculoas`, atunci a[a voi face.
Dac` numai a[a pot s` te conving c`-mi pas`… [i s`-]i \nchid gura asta
frumoas`, m`car pentru dou` minute…

Cu fiecare secund` o aducea mai aproape, mâinile lui ridicându-se
s`-i \ncadreze fa]a, sim]indu-le reci [i u[oare pe fa]a ei \nfierbântat`,
vârfurile degetelor mângâindu-i \ncet obrajii \nro[i]i, iar degetele mari
conturându-i buzele \mbufnate [i furioase. Ele se desf`cur` involuntar,
\ntr-un gest deopotriv`  senzual [i de consternat. Ochii ei se m`rir`
ne\ncrez`tori [i teroriza]i, iar vocea i se gâtui. Sim]ea cum \i sc`dea furia,
iar tr`s`turile ei exprimau supunere.

Când el se aplec` s`-i caute gura, \ntregul ei corp \i primi invazia cu
bucurie. Curbele maleabile se modelar` pe mu[chii \ncorda]i. Gura ei
moale s-a deschis pentru o explorare r`v`[itoare. S`rutul p`ru nesfâr[it.
Alex a fost cel care s-a retras, mâinile lui p`strându-i fa]a, alunecându-i
peste gât [i umeri [i oprindu-se pe bra]ele ei. Ochii lui erau mai
\ntuneca]i [i mai sticlo[i ca niciodat`.

– Josie! \i rosti numele cu o voce r`gu[it`, exploziv` [i pasionat`. Este
o nebunie. Ce ne facem unul altuia? Nu vreau s` te r`nesc.

Ea \[i adun` toate for]ele pentru a se \ndep`rta de el [i de tenta]ie.
– Ai un mod ciudat de a-mi demonstra asta. Continu` s` se retrag`,

privindu-l suspicioas`.
El \[i \nchise ochii [i \[i scutur` capul cu putere pentru a-[i limpezi

mintea, apoi \i \ntoarse spatele [i se duse la u[`. Ea \[i culese jacheta,
geanta [i servieta [i dup` o scurt` ezitare \l urm`. Se pare c` nu mai era
nimic de spus. Discu]ia se terminase f`r` nici un rezultat.

Jan \[i ridic` privirea când ap`rur`, zâmbind str`lucitoare.
– Gata discu]ia? A fost bine, sper?
Josie nu se sim]ea \n stare s` vorbeasc`, dar Alex \[i revenise deja.
– Da, Jan, mul]umesc. Ah, [i mul]umesc pentru ceai. M` tem c` am

l`sat tava acolo.
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– Nu-i nimic. Trebuie s` strâng totul oricum \nainte s` plec acas`. Nu
cred c` se mai \ntorc, continu` ea vesel`. Probabil c` \nc` mai petrec la
etajul cinci. Unora le-a mers bine, nu?

Când a v`zut c` ei nu spun nimic,  s-a uitat la ei cu aten]ie o secund`,
apoi a continuat s` bat` la ma[in`.

– La revedere. Alex se \ndrepta spre u[`. Mul]umesc \nc` o dat`.
– Nu-i mai ar`ta]i domni[oarei Barnes proba B 1? degetele lui Jan \nc`

mai alergau pe tastatur`, dar pe fa]a ei juca un zâmbet ciudat.
Alex se opri, se \ntoarse [i o privi pe Josie. Expresia lui era tainic`. I

se p`rea doar sau era o sclipire \n ochii \ntuneca]i?
– Vrei s-o vezi, Josie?
Din moment ce habar n-avea ce era aceast` prob`, nu putea s` spun`

da sau nu. Poate c` era pu]in curioas`. Ridic` din umeri u[or, \n`l]ându-
[i sprâncenele \ntr-un gest neutru.

– Dac` vrei s`-mi ar`]i.
– Cred c` da, spuse el cu ochii fixa]i pe fa]a ei. Pe aici. Dureaz` pu]in.
L`sând-o pe Jan s` bat` la ma[in`, el o conduse pe Josie printr-o u[`

\n alt birou, unul mai mare de data asta, plin de rafturi stivuite cu hârtii.
Trei dintre pere]i erau acoperi]i cu diagrame, scheme [i desene, iar \n
centrul \nc`perii erau \n[iruite câteva mese lungi pe care se g`seau
machetele unor complexe de cl`diri impresionante.

|i ar`t` una dintre ele, cea de la cap`t, cea mai mare [i mai frumoas`,
cu un gest triumf`tor.

– Proba B 1, anun]` el cu mândrie, ochii lui fiind plini de o sclipire
provocatoare.

Primul impuls al lui Josie era s` fug` [i de aceast` nou` amenin]are.
Nu avea nici o \ndoial` cu privire la ce reprezenta [i avea o presim]ire  c`
n-ar fi bine s` mai stea pe aici ca s` se expun` la alte surse de iritare. Cine
[tie ce mai era \n stare s` fac`.

Dar mersese prea departe ca s` se mai retrag` cu demnitate acum, a[a
c` se \ndrept` ferm` spre mas` [i studie macheta cu aten]ie, observând
fiecare detaliu minuscul, casele micu]e, la propor]ii calculate, totul
prezentat perfect pân` la ferestrele duble [i panourile solare, cu paji[tile
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\n miniatur` [i copacii peisajului, piscina din material plastic de un
albastru orbitor [i chiar câteva siluete umane a[ezate ici [i colo s` indice
propor]iile relative.

|[i d`dea seama c` era o construc]ie frumoas`, pl`cut` la vedere,
neostentativ`, cu un design modern [i de calitate. P`rea chiar confortabil:
\[i imagin` c` era luxos, f`r` ostenta]ie,  potrivindu-se de minune cu
peisajul [i cu satul din apropiere. Da, putea s` [i-l imagineze \ntinzându-se
pe câmpiile din Summerford, unde era [antierul.

{antierul Summerford. Situl ei. Se uit` spre Alex, \ntâlnind lic`rirea
clar` de ironie din ochii lui. Sângele ei \ncepu s` fiarb`. Cum \ndr`znea
s-o tachineze atât de dureros [i de gratuit? De-a ce credea c` se juca
obligând-o s` vin` aici, am`gind-o cu vorbe frumoase [i apoi s-o atace \n
felul `sta? Fluturându-i simbolul victoriei lui [i al \nfrângerii ei pe sub nas?

Adrenalina crescând`  d`du for]` mâniei [i gestului ei. Pur [i simplu
se aplec` [i \mpinse cu toat` puterea marginea mesei insult`toare.
Aceasta se \nclin`, r`mase pe dou` picioare \ntr-un echilibru fragil timp
de o frac]iune de secund` [i apoi alunec` r`sturnându-se pe covorul gros
cu un sunet \nfundat. Alex fu nevoit s` se fereasc` \n timp ce munca lui
laborioas` se \mpr`[tie \ntr-o mie de buc`]ele pe pantofii lui.

Ea se uit` la r`m`[i]e cu o privire plin` de satisfac]ie. Apoi \[i ridic`
ochii \ntâlnindu-i ne[ov`itori pe ai lui.

– Te ur`sc, Alex Grant, declar` Josie scurt.
R`sucindu-se pe c`lcâie, \l l`s` acolo [i p`r`si \nc`perea [i birourile,

f`r` s` arunce o privire spre secretara [ocat`. Merse de-a lungul holului,
chem` liftul [i urc` \n el, cobor\ [i merse iar prin holul de primire pe
lâng` cele dou` fete machiate perfect care se preg`teau s` plece. F`r` s`
se uite la stânga sau la dreapta, travers` curtea spre locul de parcare unde
\[i l`sase ma[ina credincioas` care nu mai era \ncercuit` de cele dou`
automobile Jaguar str`lucitoare. O descuie, se urc` la volan [i conduse \n
siguran]` spre Summerford, inundat` de un calm ciudat de \mb`t`tor.

De data asta Alex nu \ncercase s-o urm`reasc`. Avea toate motivele s`
cread` c`  era ultima oar` când \l v`zuse. {i ce dac`?
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Capitolul 7

Când n`v`li \n cele din urm` \n rulota cea mai mare [i se trânti obosit`
\n cel mai apropiat scaun, Simon o a[tepta \nvârtind cu o lingur` de lemn
\n oala ce fierbea pe foc. El  arunc` o privire la ochii ei ciudat de
str`lucitori [i la expresia ei sup`rat` [i apoi  continu` amestecatul.

– Deci, aum a mers? \ncepu el, v`zând clar c`  nu avea de gând s`-i
dea nici o informa]ie. Ar`]i cam frânt`, ad`ug` el s`ritor.

– Po]i s`-i spui [i a[a.
El \[i ridic` privirea când \i auzi tonul sec, apoi gust` din ceea ce

prepara  acolo, \ncruntându-se concentrat.
– Hmm, mai trebuie sare.
G`si sarea prin dezordinea de pe mas` [i o pres`r` cu generozitate \n

crati]`.
– Dar ce s-a \ntâmplat?
Se comporta la fel de calm ca de obicei, f`r` echivoc, ca [i cum nu

i-ar fi p`sat dac`-i spunea sau nu. Dar Josie [tia foarte bine c` nu era decât
o aparen]` [i c` de fapt murea s` afle fiecare detaliu.

– Nici s` nu m` \ntrebi.
Ea oft`, cople[it` de oboseal`. Senza]ia aceea ciudat` de exaltare care

o \nso]ise pân` acas` disp`ruse. De data asta, privirea ei era rug`toare.
– Atât de r`u a fost?



– Mai r`u. Las`-m` s`-mi revin [i-]i voi spune toate am`nuntele
jalnice. Adulmec` aerul ca un animal fl`mând. Ce g`te[ti?

– Curry. Pui [i linte. |]i place?
– S`-mi plac`? Cum s` nu-mi plac`? |i zâmbi stins. E[ti un prieten de

n`dejde [i mult mai bine organizat decât mine. Când ]i-ai g`sit timp s` [i
g`te[ti? Eu nu pot niciodat`. {i apropo, unde ai g`sit puiul? O umbr` se
a[ternu peste tr`s`turile ei tensionate. Apropo, cum a fost? Ai avut
probleme?

– Credeam c` nu m` mai \ntrebi. El zâmbi mali]ios, acoperind crati]a
[i venind s` se a[eze \n fa]a ei. Am s`-]i r`spund \n ordinea priorit`]ilor:
totul a mers perfect aici. Ai o echip` pe cinste, Jo – foarte bine preg`tit`.
Nu a fost deloc greu s` g`sesc câteva minute ca s` preg`tesc un osp`]
pentru \ntoarcerea ta.

Ea mârâi sinistru.
– Mai degrab` \nvinsa sosind \n lan]uri. Totu[i, m` bucur c` v-a]i

descurcat atât de bine f`r` mine. Evident,  nu sunt atât de important` pe
cât credeam.

Lui Simon nu-i sc`p` tonul de dezam`gire amestecat cu u[urare.
– Nimeni, \i aminti el blând, nu este indispensabil.
Ea se \nfior` când auzi aceea[i fraz` pe care i-o spusese Alex – chiar

se petrecuse \n dup`-amiaza asta? Se pare c` s`pt`mâna asta era dedicat`
punerii lui Josie Barnes la locul ei, doborârea ei sistematic`. Ea schimb`
subiectul.

– {i cu puiul ce este? Te-ai dus [i la cump`r`turi?
– Oh, nu. So]ia unui fermier a ap`rut cu el dup` ce-ai plecat. Vecina

ta dr`gu]`. Se pare c` avea mai mul]i [i se \ntreba dac` nu vrei [i tu unul.
A[a c` am preluat controlul \n locul t`u, [i cum nu refuz niciodat` nici o
ofert`, din principiu,  ridic` din umeri \n direc]ia aragazului, iat`
rezultatul.

Liniile aspre din jurul gurii lui Josie se relaxar`  o clip`.
– Tipic doamnei Lanson. A fost foarte dr`gu]`.
– Ei, cel pu]in nu trebuie s` \nfrun]i singur` lumea, observ` Simon,

când nu sunt eu pe aici, adic`. G`sesc c` este lini[titor cu tot ce se
\ntâmpl`.
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Repeta \nc` o dat`,  f`r` s` [tie, o observa]ie de-a lui Alex. {i \nc` o
dat` tres`ri la amintirea nedorit`. |l [tia pe b`rbatul acesta de mai pu]in
de o s`pt`mân` [i deja era prezent \n fiecare col]i[or al vie]ii ei,
continuând s`-i apar` \n minte chiar [i când nu se afla \n preajma lui.
Nimeni nu mai reu[ise asta dinainte. Trebuia s`-[i revin`.

Dup` o mas`  care a \nc`lzit-o \n mai multe feluri – dup` primele
câteva furculi]e aproape c`-i luase gura foc, dar ajutat` de un pahar de
bere rece [i un apetit s`n`tos se obi[nui cu gustul picant -, Josie se sim]ea
mai bine. La câteva ce[ti de cafea, \l trat` pe Simon cu o descriere
am`nun]it` a tot ce se spusese [i se f`cuse de când ajunsese la \ntâlnire
pân` când a p`r`sit sediul Wallace Holdings.

Ei bine, aproape totul. Nu putea s` se simt` vinovat` c` omisese
câteva detalii mai intime. Exist` lucruri pe care o persoan` n-ar vrea nici
ca m`car cel mai bun prieten s` [tie despre ele.

Când ajunse la partea cu r`sturnatul machetei ezit`, dar apoi
continu`. Nu era nici un motiv pentru care Simon s` nu [tie [i de asta.
Poate c` i se p`rea chiar amuzant. Nu avea de ce s`-i fie ru[ine [i
temperamentul ei imprezivibil doar \i era cunoscut. |n timp ce-i povestea,
\[i d`du seama exact cât de mult o bucurase acel moment. Un mic zâmbet
de triumf \i plutea pe buze când \[i aminti.

El o studie câteva secunde cu o sprâncean` u[or arcuit`, [i ea avu
puternica senza]ie c` el cânt`rea acea informa]ie \n modul lui metodic.
Dar tot ce spuse fu:

– Cred c` ai sim]it un adev`rat catharsis, cred c` `sta este cuvântul.
Eliberarea necesar` dup` tensiunile acumulate.

– Chiar a[a a fost Continu`, \n defensiv`: a c`utat-o cu lumânarea,
Simon. Dup` toat` vorb`ria aceea ipocrit` c` vrea s` m` ajute a avut
tupeul s` cread` c` vreau s`-i v`d minunata crea]ie… ar fi trebuit s`-i vezi
fa]a când m-a dus acolo, urm`rindu-mi fiecare reac]ie [i bucurându-se de
fiecare moment.

Gâtul ei se \ncle[t` când \[i  aminti lupta  ce se d`dea \n ea \n acel
moment.

Simon nu era genul care s`-i judece pe oameni, \ns` devenise
meditativ.
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– E[ti sigur` c` era ipocrit, Jo? Nu este posibil  s` fie de partea ta –
mai mult decât ceilal]i, cel pu]in. Se pare c` e[ti pornit` \mpotriva acestui
tip. Tonul lui era non[alant, dar ochii aten]i. {tiu cât de priceput` e[ti s`
analizezi oamenii, dar…

– Dar ce? se r`sti ea, mult mai repede [i mai tare decât ar fi vrut.
– Ei bine, se pare c` deja ]i-ai format o p`rere despre tipul `sta, Grant,

[i anume c` e [i r`u. Cu siguran]`, nimeni nu este atât de lipsit de
scrupule. Vreau s` spun c` poate motivele lui sunt complexe [i chiar dac`
nu sunt la fel de curate precum z`pada, poate c` este ceva ce  n-ai \n]eles.

– {i ce vrei s` spui? C` reac]ia mea e \ntr-un fel ira]ional`?
Ea se lupta s`-[i alunge tremurul de nervozitate [i mânie din voce.

Poate c` pân` la urm` nu a fost o idee atât de bun` s`-i spun` totul lui
Simon. |ntotdeauna a fost prea intuitriv ca s`-i fie pe plac.

– Dac` ai fi fost acolo [i i-ai fi auzit…
– A[ fi reac]ionat exact ca tine, o lini[ti el. Pur [i simplu m` \ntrebam

dac` le-ai dat acestor arhitec]i o [ans` real` s` demonstreze ce fel de
oameni sunt. Cel pu]in ai \ncerca s` cau]i o solu]ie. Nu putem spune
acela[i lucru despre ceilal]i.

– Formalit`]i. Josie \[i goli cea[ca de cafea. O meserie abil` de rela]ii
cu publicul, asta este tot. N-a[ avea nici un pic de \ncredere \n nici unul
dintre ei, inclusiv \n Alexander Grant. Chiar [i Vicky Randle este la fel ca
ei – [i chiar o pl`ceam, medit` ea cu regret, \n parte pentru ea \ns`[i.

„{i \l pl`ceai chiar [i pe el, nu“? complet` mintea ager` a lui Simon cu
precizia unui vechi [i bun prieten. Dar o cuno[tea prea bine pe Josie ca
s` continue acel gând.

|n timpul nop]ii, r`p`ielile de prim`var` s-au transformat \n ploi
toren]iale [i toat` ziua urm`toare plou` f`r` \ncetare, transformând
câmpul \ntr-o mas` \mbibat`. Nici un localnic entuziast n-ar fi ie[it \n a[a
ceva pentru aer curat [i mi[care. Chiar [i cei mai pasiona]i elevi era
probabil s` r`mân` \n cas`. A[a c` Simon [i Josie profitar` de ocazie ca
s`-[i petreac` \n biroul ambulant câteva ore revizuind ultimele
descoperiri astfel \ncât el s` le poat` examina [i s` le clasifice.

Lui Josie nimic nu-i pl`cea mai mult decât s` discute despre munca ei
cu un coleg la fel de entuziast. Nici nu-[i d`du seama cum a trecut dup`-
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amiaza. Atât problemele personale cât [i cele profesionale au fost \mpinse
undeva \n subcon[tient aproape f`r` s-o mai deranjeze, totu[i era
con[tient` de prezen]a lor sup`r`toare, asemenea unui ghimpe \n coast`.
F`cur` rezumatul zilei la o cea[c` de ceai:

– Merge foarte bine, \i spuse Simon. Ar trebui s` fii mândr`, Jo. Stai
s` vezi, când se va scrie despre asta, cariera ta va lua avânt.

– Cariera mea! Asta era cea mai mic` grij` a ei. De-a[ putea s` termin
munca de aici! Gânde[te-te câte am putea face \ntr-un an…

– Vei face [i \n trei luni dac` [tii s` te organizezi, \ncerc` el s-o
\nveseleasc`. Dac` duc aceste probe  la laborator… vorbesc serios, vei
avea r`spunsurile imediat, ce mai conteaz` anul `sta?

|ns` cuvintele consolatoare nu avur` efectul scontat.
– Am putea face [i mai multe \n \nc` nou` luni, insist` ea

moroc`noas`. Este atât de nedrept! izbucni ea când \[i aduse iar aminte.
Ce r`utate arogant`…

– Haide, Jo. Simon adun` ce[tile [i se duse cu ele la chiuvet`. Nu-]i
st` \n fire s` fii atât de deprimat`. De fapt, nu [tiu s` te fi afectat ceva atât
de mult. |]i prescriu… se gândi câteva momente, o sear` frumoas` [i
lini[tit` petrecut` \n fa]a televizorului, sup` [i sandvi[uri, [i un pahar cu
vin. Iar subiectul Wallace Holdings sau orice altceva legat de el devine
tabu pentru cel pu]in dou`sprezece ore. Cum ]i se pare?

Ea reu[i s` surâd` palid.
– Pare un sfat bun!
Dar [tia c` nu va putea s` nu se gândeasc` la asta chiar dac` reu[ea s`

nu vorbeasc` despre acest subiect.
La ora opt, a[a cum promisese, el avusese grij` s` fie amândoi a[eza]i

confortabil \n fa]a televizorului micu], cu farfurii cu sandvi[uri [i c`ni cu
sup` de ro[ii. Dup` ce a scotocit pu]in prin ma[in`, Simon a g`sit o sticl`
de vin ro[u spaniol, nu prea str`lucit, dar care deja \ncepea s`-[i fac`
sim]ite efectele  asupra suferin]elor emo]ionale ale lui Josie, chiar dac`
doar superficial.

Dup` ce f`cuse un du[ [i se schimbase \n ni[te blugi gro[i [i largi [i
\ntr-un sveter gri tricotat [i c`lduros, Josie se sim]ea aproape ref`cut`.
Dup` dou` sandvi[uri, câteva \nghi]ituri de sup` [i dou` pahare de vin,
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se sim]ea aproape mul]umit`. Programul pe care \l urm`reau – o
emisiune concurs „cine [tie câ[tig`“ idioat` – \i aduse repede \ntr-o stare
de isterie. Afar` era ud [i rece, dar \n`untru era cald [i uscat. Pentru
moment, restul lumii cu complica]iile ei putea s` r`mân` afar` cu ploaia
[i s`-[i poarte singur` de grij`.

Ecranul televizorului era atât de mic \ncât Simon ajunse pe jos,
sprijinindu-[i capul osos de fotoliul lui Josie, lâng` genunchii ei, ca s`
vad` mai bine. {i-au terminat supa [i sandvi[urile [i trecuser` la al treilea
pahar cu vin, f`când schimb de replici hazlii despre poznele ridicole ale
concuren]ilor [i ad`ugând [i veselia glumelor lor. |ntotdeauna s-a distrat
cu Simon; slav` Domnului c` acum era aici ca s-o ajute…

– P`cat c` nu este [i Claire, observ` el laconic, iar Josie \[i d`du seama
cât de dor trebuia s`-i fie de prietena lui.

– |mi pare r`u, murmur` ea, sim]indu-se ciudat de vinovat`.
– De ce? el se \ntoarse s` se uite la ea.
– Ei, [tii tu, c` am uitat c`  trebuie s` fii – ah, nu [tiu. Ea \[i mu[c`

buza. Sunt atât de obi[nuit` s` fiu singur`, \ncât uneori uit c` ceilal]i au
nevoie de… al]i oameni…

– Nu fi prostu]`, Jo. Surâsul lui era blând. {tii la ce m` refeream.
Ea \i atinse u[or um`rul.
– Bine\n]eles. Numai fiindc` eu am ales s` fiu independent`, nu

\nseamn` c` nu \n]eleg ce sim]i.
R`maser` t`cu]i  un minut [i Josie se \ntreb` tainic dac` ceea ce

spusese era adev`rat. Chiar \n]elegea cum este s` ai nevoie de alt`
persoan` \n felul acela! Va \n]elege vreodat`? Oare vroia asta cu adev`rat?

Oft` adânc. Nu era momentul potrivit s` \ncerce s` sorteze lucr`rile
când creierul ei obosit nu era câtu[i de pu]in lucid. Nu prea \i st`tea \n
fire s` aib` asemenea gânduri filozofice despre rela]ii, care de obicei o
l`sau rece. {i \n plus, \n seara asta se sim]ea relaxat` [i \nc`lzit`, iar afar`
b`tea vântul dinspre nord-est, gemând groaznic \n jurul rulotei, astfel
\ncât  se bucura c` nu este singur`.

Din cauza vântului, a ]ipetelor  al prezentatorului emisiunii, a
strig`telor audien]ei din studio [i a zgomotului ploii pe acoperi[ul de
tabl`, nici unul dintre ei nu auzi zgomotul unei ma[ini  care se opri la
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câ]iva metri distan]`. Nici nu erau con[tien]i c` ni[te ghete grele se
\ndreptau prin mocirl` spre singurul punct luminos de pe câmpie,
luminându-[i drumul cu o lantern` puternic`.

Vizitatorului  nu i-a luat decât câteva clipe s` urce cele patru trepte, s`
bat` scurt la u[` [i s-o deschid`. |nainte ca Josie [i Simon s` aib` timp s`
reac]ioneze, dar`mite s` se mai mi[te, el era \n prag uitându-se la scena
intim` pe care o formau. Surâsul lui b`tut de vânt p`rea [i mai negru,
sclipind din cauza stropilor de ploaie care picurau pe gulerul lui \ntors.
Pe obraji [i b`rbie i se prelungeau firicele de ap` care str`luceau \n barba
lui. Pe ghete [i pe blugi era stropit de noroi.

P`rând un intrus amenin]`tor, el se \ntinse s` \nchid` u[a \n spatele
lui, izgonind rafalele puternice care intraser` \n rulot` o dat` cu el. |n
acea frac]iune de secund`, Josie se ridic` \n picioare, iar Simon se
\ntoarse complet, fa]a lui fiind marcat` de surpriz`. Dar nu \nainte ca
ochii \ntuneca]i s` fi cuprins tabloul confortabil cu ei doi, ea având mâna
pe um`rul lui Simon [i el odihnindu-[i capul lâng` genunchii ei, plus
farfuriile, sticla [i paharele goale [i ecranul aprins care alc`tuiau o
atmosfer` de familiaritate relaxat`.

– Alex! Josie gâfâia cuvântul, cu ochii m`ri]i de un verde translucid \n
lumina puternic` a lanternei care-i mic[ora pupilele \n puncte mici ro[iatice.

– Scuza]i-m`. Nu m` gândeam c` voi \ntrerupe o scen` atât de
domestic`. Ironia controlat` din vocea lui era \nso]it` de arcuirea
sprâncenelor \ntunecate [i umede. Vroiam s` vorbesc cu tine Josie, dar se
pare c` am nimerit \ntr-un moment nepotrivit.

Simon \[i rec`p`tase st`pânirea de sine [i se ridic` de pe podea,
trecându-[i degetele lungi prin p`rul blond, ochii lui deschi[i la culoare
fixându-l pe cel`lalt b`rbat cu un interes calm.

– Deloc, \l asigur` el afabil. Intr` [i serve[te o cafea.
Alex o studie pe Josie, care \[i plec` privirea \n fa]a  str`lucirii fioroase

din ochii lui. Deci, se \n[elase: nu fusese  ultima oar` când \l v`zuse. Se
\ntorsese pentru mai mult. Dar  de ce? Ca s` se certe [i s` discute \n
contradictoriu? Nu le fusese de-ajuns? Nu era timpul s` se opreasc`? Ea \[i
ridic` privirea provocatoare ca s`-i \ntâlneasc` ochii acuzatori. De fapt, nu
trebuia s` fie intimidat`. Nu c`p`tase el numai ce meritase?
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– Simon, el este Alexander Grant. Alex, prietenul [i colegul meu,
Simon Raikes.

Simon se \ndrept` cu mâna dreapt` \ntins` spre Alex.
– Am auzit despre tine, Alex, spuse el cu ton afabil.
Alex avu o scurt` ezitare, apoi cu o ridicare u[oar` din umeri  lu`

mân` \ntins` [i o scutur` ferm.
– Simon, r`spunse el calm. Te bucuri de vizit`? \l \ntreb` cu un ton

crispat, uitându-se \nc` o dat` la imaginea tihnit` pe care o \ntrerupsese.
– Sigur… Am venit tocmai de la Cambridge, explic` Simon placid, ca

s` m` uit mai cu aten]ie la vasele lui Josie.
– Ah. Alex \[i permise s` surâd` cu ironie când auzi remarca cu dublu

\n]eles a lui Simon. „{i ceva pe deasupra“, p`ru s` exprime fa]a lui, dar
tot ce zise fu: cum merge?

– Bine. Credem c` sunt pre-cre[tine, \i spuse Simon mai elocvent
decât de obicei, \n timp ce absorbea o puternic` electricitate ce se crease
\ntre cei doi \nso]itori ai lui, care p`reau curios de taciturni \n timp ce se
uitau unul la cel`lalt. I se p`rea c` e mai bine s` vorbeasc` \n continuare
[i s` acopere lipsa lor temporar` de comunicare.

Acum c`-i v`zuse unul lâng` cel`lalt, unele dintre izbucnirile violente
ale lui Josie p`reau s` capete sens. P`strând o expresie impenetrabil`,
continu` s` vorbeasc` afabil.

– Unele dintre lucrurile pe care le-am descoperit al`turi de ele sunt
la fel de fascinante. Este uimitor s` constat`m ce au crezut de cuviin]`
str`mo[ii no[tri s` trimit` pe cealalt` lume \mpreun` cu cei deceda]i…

– Sunt sigur. Ochii lui Alex erau furio[i, fixându-i pe ai ei. Apoi \i
\ndep`rt` de pe fa]a ei, privindu-l pe Simon. |mi pare r`u c` v` \ntrerup,
dar trebuie s`-i spun ceva – \n pparticular. V` sup`ra]i dac` vi-o r`pesc
câteva minute?

– Deloc, \l asigur` Simon prietenos. E[ti invitatul meu. Dup` ce
termina]i cu afacerile, \ntoarce-te \napoi pentru o cea[c` de cafea.

Se a[ez` pe un scaun [i lu` o revist` arheologic`. Apoi privi spre Josie,
p`rând c` i-a venit o idee mai bun`.

– Sau vre]i s` plec eu? Pot s` m` duc unde sunt [i exponatele, se oferi
el s`-i ajute, cu ochi  blânzi.
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Josie se reculese. De o conversa]ie a b`rba]ilor mai avea nevoie acum.
|i aruncase o privire plin` de dispre] lui Simon, dar tot ce primi \n schimb
fu un zâmbet [ters. Idiot f`r` minte, se gândi ea cu n`duf, nu \n]elege c`
nu vreau s` r`mân singur` cu Alex? De ce parte  crede c` este acum?
Credeam c` m` ajut` pe mine!

Simon, care probabil avea propriile idei despre cum s-o ajute pe
prietena lui, se \ngropase deja \n lectura revistei. Alex ar`t` spre u[`.

– Nu, mul]umesc, spuse scurt. Eu [i Josie mergem \n rulota ei. Da?
Fu destul de evident c` era mai degrab` un ordin decât o sugestie. Ea

se uit` la el, b`tând \n retragere când v`zu ostilitate mascat` pe fa]a lui.
Apoi ridic` din umeri, resemnându-se. Indiferent  ce venise s`-i
repro[eze, se pare c` trebuia s`-l suporte. Era evident c` punctul
culminant din dramatica dup`-amiaz` de ieri \l sup`rase foarte tare.
Deznod`mântul putea s` aib` loc   era sigur` c` asta avea [i el \n minte,
dup` expresia din ochii lui.

Ea \[i lu` haina, se \nc`l]` \n cizme [i trecu pe lâng` el s` deschid` u[a
f`r`  m`car s` se uite la vreunul dintre ei. Pân` o ajunse Alex,  deja era la
jum`tatea distan]ei de caravan`, cu capul ferit de vânt [i ploaie. Ea
tremura de frig [i de fric`. Acesta nu era un timp potrivit s` se expun`
elementelor negative atât de afar` cât [i din`untru.

El a[tept` cu r`bdare exagerat` ca ea s` trag` perdelele [i s` aprind`
lampa [i un mic radiator. Apoi \[i scoase haina [i cizmele  [i se a[ez` cu
grab` pref`cut` pe una din banchete, cu mâinile \ncruci[ate frumos \n
poal`, ca o feti]` obraznic` ce \[i a[teapt` pedeapsa. Dându-[i jos jacheta,
el veni [i se a[ez` \n fa]a ei.

Când v`zu c` el nu spune nimic, ea inspir` adânc, \[i ridic` ochii [i se
uit` la el cu o expresie deliberat` de oboseal` suferind`.

– Ce mai e de data asta, Alex? Nu pot nici m`car s` m` bucur de serile
de sâmb`t`, acum? S` [tii c` am [i eu o via]`…

– Am observat! El vorbi repezit, controlându-se mai mult ca niciodat`.
Ea era primejdios de bucuroas` s` vad` c` nu era de acord cu

prezen]a lui Simon.
– Ah, puteai s` vorbe[ti de fa]` cu Simon. Este un prieten apropiat [i

nu avem secrete unul fa]` de cel`lalt.
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– Cred [i eu. Vocea lui era \ncordat` [i fa]a aspr`.
– E doar un prieten, \l asigur` ea pe un ton care putea s` implice la

fel de bine [i cel`lalt sens. Parc` ni[te dr`cu[ori o \ncurajau s`-l lase s`
cread` c` \ntre ea [i Simon era ceva mai mult. De ce s`-l dezam`geasc`,
dac`  alesese s` interpreteze gre[it ceea ce v`zuse?

– Ai fi putut s` m` p`c`le[ti. Oricum, Josie, n-am venit s` discut`m
despre via]a ta personal`. Indiferent ce reprezint` Simon pentru tine –
sau oricare altul – este treaba ta. El \[i \ndrept` umerii.

– Cât` dreptate ai. Ea zâmbi afectat` la jocul lui de cuvinte, fie c`
fusese inten]ionat sau nu. Atunci, de ce ai venit aici? Nu ne-am f`cut deja
destul r`u?

Un mu[chi tres`ri pe tâmpla lui, ca [i cum se chinuia s`-[i controleze
propria furie sau alt` emo]ie la fel de puternic`.

– Am venit s`-]i spun, Josie, replic` el  \ncet, c` \mi pare r`u c` te-am
supus umilin]ei de a-mi vedea macheta construc]iei \n acea dup`-amiaz`
dificil`. Am fost lipsit de inim`. Mi-am urmat un instinct, un fel de intui]ie
[i acum \mi doresc s` n-o fi f`cut.

– Cred [i eu, \i arunc` ea, gândindu-se la dezordinea de cartona[e [i foi
de furnir de pe podea, la privirea lui [i apoi a  Janei când n`v`lise pe u[`…

– Nu din cauza asta. N-a fost atât de r`u pe cât p`rea, Jan m-a ajutat
s-o repar. Josie putea s`-[i \nchipuie cu u[urin]`. Nu, continu` el. |mi cer
scuze pentru felul \n care trebuie s` te fi sim]it când ai v`zut-o. Poate c`
am vrut s` te scutur pu]in, s` te [ochez ca s` ui]i de furia aceea ridicol`.
Oricum, am venit s`-mi cer scuze.

Iar a reu[it s`-i clatine b`nuielile cu un singur atac subtil [i nea[teptat.
P`rea s` [tie instinctiv care erau punctele ei slabe. Nimeni  nu se
apropiase m`car cât s` le poat` descoperi. O f`cea s` se simt` neajutorat`
[i vulnerabil` [i totu[i, dincolo de aceast` senza]ie de expunere, era un
fel de u[urare stranie.

Dac` era confruntat` cu furie [i ostilitate pe m`sur`, s-ar fi putut
opune. Dar când era vorba de sensibilitate uman`, chiar [i un mic semn
c`-i p`sa, atunci era pierdut`. Din fericire, \ns`, pentru ea asta nu se
\ntâmpla prea des. Majoritatea b`rba]ilor p`reau c` [tiu dou` modalit`]i
de a se apropia de o femeie ca Josie, [i aceasta nu era una dintre ele.
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– Presupun, suger` ea rigid`, c` te a[tep]i s`-mi cer [i eu scuze c` ]i-am
r`sturnat capodopera [i am insultat astfel tot ceea ce reprezenta ea?

– Nu. Chiar dac` aprecia c` ar trebui s`-[i cear` scuze, tonul lui indica
faptul c` era con[tient c` n-avea nici o inten]ie s-o fac`.

– Ei bine, admise ea cu precau]ie, \mi pare r`u pentru stric`ciunile
produse. Dar, continu` ea trecând repede pe un teren cunoscut, nu
regret gestul nici  o clip`. A fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care
le-am f`cut.

– {i eu cred c` a fost un moment m`re], fu el grav de acord, refuzând
s` mu[te din momeal`.

|n ochii lui era chiar o und` de amuzament când \[i aminti. Se pare c`
furia nu fusese singura lui reac]ie la asta, \n nici un caz. Dac` nu cumva
se \n[ela,  \[i permitea chiar s`-i arate  o und` de admira]ie.

Acum era timpul s` accepte ramura de m`slin pe care venise s` i-o
\ntind` [i s`-i ofere [i ea una la rândul ei. M`car asta \nv`]ase de la el. |ns`
\n fa]a acestei provoc`ri, [tia c` nu putea. |nc` mai exista prea mult` furie
ca s-o elibereze.

– |nc` mai cred c` ai jucat un joc demn de dispre] cu mine, Alex,
insist` ea, folosindu-m`, ]inându-m` izolat` \n timp ce cei de la Wallace
Holdings f`ceau ce le pl`cea. Se \nfuriase acum, ceea ce era bine. |nc` mai
cred c` povestea cu compromisurile a fost doar atât, o poveste. Pur [i
simplu tr`geai de timp pentru ca ceilal]i s`-[i fac` datoria. Nu cred c` ai
avut vreo inten]ie s`…

Aceast` hot`râre a ei de a-[i sus]ine p`rerea de nedreptate era prea
mult pentru el. |n sfâr[it, \i afectase st`pânirea de sine. Ceva a cedat \n
Alex aproape vizibil [i, o secund` mai târziu, traversase \nc`perea s` se
a[eze lâng` ea; \nc` o dat` sim]i acele degete strângându-i bra]ele ca \ntr-o
menghin`.

– Tu  vorbe[ti despre folosit? scrâ[ni el. Cu no]iunile tale incomplete
despre ce \nseamn` sentimentele sau orice alt` expresie uman`? Accentul
lui sco]ian deveni mai pronun]at pe m`sur` ce emo]iile lui cre[teau. De
ce insi[ti s` te vezi drept o victim` a unui complot diabolic masculin? Nu
crezi c` a venit timpul s` te aduni [i s` nu mai respingi lumea ca un copil
r`sf`]at? Fii atent`,  – mergi pe drumul autodistrugerii.
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El era foarte aproape iar mirosul lui \i umplu n`rile \n timp ce
cuvintele lui ustur`toare \i r`sunau \n creier cumplit de adev`rate.

– Nu sunt un obiect sexual, Josie, [opti el aspru. Un fel de robot care
s` te destind`. Dar dac` asta este singura modalitate ca s`-]i str`pung
zidul de ap`rare, ei bine, poate c` o voi folosi pân` la urm`. Poate, ad`ug`
el, cu o voce aproape crud`, c` ai dreptate: ar trebui s` lu`m amândoi ce
ni se ofer` [i s` fim recunosc`tori.

Ea c`uta disperat` o replic` inteligent` [i nimicitoare, \ns` nu mai
putea nici s` gândeasc`. |nghe]` \n strânsoarea lui, atacat` din exterior de
cuvintele lui sfid`toare, iar din interior de propriile ei reac]ii nebune[ti [i
inevitabile la atingerea lui.

Deodat`, \[i d`du seama c` nu se va \mpotrivi. Adev`rul gol-golu] o
lovi \n plin: \l dorea, \l dorea cu adev`rat. |l dorea pe acest b`rbat \ntr-un
fel cum nu mai dorise nici un alt b`rbat din via]a ei, [i, din câte se p`rea,
[i el o dorea.

Era \n regul`, se lini[ti ea sl`bit` \nainte de a intra complet sub vraja
lui complet. Era \n regul` s` se \ntâmple asta deoarece, pân` la urm`, tot
nu-l pl`cea… doar ieri \i spusese c`-l ur`[te [i vorbise serios. Nu era ca [i
cum nu mai dorise [i al]i b`rba]i \nainte, cu toate c`, trebuia s` admit`,
nu existase o asemenea nevoie arz`toare. |ns` atâta timp cât \[i controla
sentimentele, fusese \n regul`. A[a c` de ce s` nu fie la fel [i de data asta?

Ba mai mult, astfel \i va demonstra c` nu este o modalitate de a-i
d`râma zidul de ap`rare. Se \n[ela dac` o lua drept una dintre acele
femele prostu]e [i impresionabile care erau cucerite de câteva s`rut`ri [i
\mbr`]i[`ri. Mai v`zuse  a[a ceva, dac` el credea c`…

Ultimele gânduri r`t`citoare disp`rur` [i ele când mâinile lui
alunecau \ncet pe umerii ei spre gât [i apoi \i cuprinseser` fa]a, cu
degetele mari sub b`rbie, \nclinându-i capul pe spate ca s` se poat` uita
\n voie \n ochii ei timp de câteva momente lungi [i intense. Apoi privirea
lui cercet`toare se mut` s` savureze buzele pline [i pasionale care se
deschiser` sub intensitatea ei, ca [i când gura lui deja le gusta… El se
apropia, ]inându-[i promisiunea mut`, buzele lui g`sindu-le pe ale ei cu
precizie – reci, uscate [i ferme pe gura ei –  insinuante,  u[or
tachin`toare.
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Nici o alt` for]` n-ar fi produs un asemenea efect. Josie gâfâia, ochii
\nchizându-i-se involuntar iar capul ei devenind rigid. Bra]ele ei s-au
\nf`[urat \n jurul gâtului lui, cu degetele \ngropate \n p`rul des, umed [i
moale, tr`gându-l \n jos, devenind mai aproape. Gura ei se deschise sub
a lui, invitându-l, cerând s`-l cunoasc` mai intim. Corpul ei explod` de
tr`iri intense, dureroase.

|ns` Alex nu se gr`bea. El de]inea controlul. Acest mesaj era clar din
felul \n care mâinile lui \i ]ineau capul la distan]` de al lui, \ntrerupând
s`rutul pentru a  se delecta din nou cu tr`s`turile ei. 

Ea se sim]ea neputincioas`, frustrat`, dorindu-l atât de mult [i totu[i
incapabil` s` fac` ceva \n privin]a asta. Era o revela]ie [ocant`. |n rela]iile
ei anterioare cu b`rba]ii, ei fuseser` \ntotdeauna cei dispera]i, \ncercând
s-o acapareze, s-o devoreze, \n timp ce ea se bucura de senza]ia de putere
pe care i-o d`dea aceast` situa]ie. R`mânea mereu deta[at`, dându-le \n
cele din urm` ceea ce doreau, sau o parte, cel pu]in. {i, câteodat`, se
\ntâmpla s`-i plac` [i ei.

De data asta era complet diferit. F`r` nici o avertizare, mintea ei se
oprise, disp`rând pur [i simplu. Ultimul ei aliat o p`r`sise, l`sând-o s`
devin` victim` a pasiunii pure. De-abia era con[tient` de ce se \ntâmpla
cu ea; doar c` ni[te valuri o purtau mai adânc \ntr-un vârtej delicios de
periculos, tr`gând-o \nc` [i mai jos.

Când gura lui o p`r`si pe a ei, coborând blând pe obrazul ei, \[i mi[c`
ner`bd`toare capul, buzele ei c`utându-le din nou pe ale lui,
nesatisf`cute. Acum, ea \[i plimba mâinile peste liniile puternice ale
trupului lui, de-a lungul spatelui masiv, sim]indu-i mu[chii bra]elor [i
puterea umerilor prin ]es`tura moale din bumbac a c`m`[ii lui.

De data asta, el nu se mai re]inu, contopindu-i gura, l`sându-[i
mâinile s` cutreiere pe corpul ei, s` mângâie [i s` simt` \n voie. Ea nu-l
opri, dimpotriv`, le facilit` drumul, pielea ei p`rând s` fie cuprins` de
electricitate oriunde o atingea, dorindu-l cu ardoare, \n timp ce el o lua
\n st`pânire.

{i spre asta se [i \ndreptau, desigur. Unde s-ar fi putut g`si decât pe
patul \ngust, uni]i, c`utându-se cu frenezie printre straturile de haine,
pentru a deveni atât de apropia]i pe cât posibil. Nu mai exista nimic pe
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lume decât mângâierea subtil` a degetelor lui pe sânii ei \ncorda]i. Mai
târziu,  buzele sensibile luar` locul mâinilor ocupate cu deschiderea
nasturilor [i cu desfacerea fermoarului. Dup` aceea, \i mângâiar` pielea
moale [i alb`, alunecând \ncet [i deliberat pe [olduri [i pe abdomen, \n
jurul coapselor, pân` când i se t`ie r`suflarea  din cauza noilor nevoi pe
care le trezise \n ea.

Singurele sunete din rulota micu]` erau respira]iile lor \nver[unate,
iar din afar` ropotul ploii pe acoperi[ [i urletul vântului care din când \n
când scutura \ntreaga rulot` ca pentru a-i aduce la realitate. Dar era
nevoie de  mai mult decât o vijelie ca s-o opreasc` pe Josie din calea pe
care o alesese. Toat` furia ei se [tersese, fiind \ngropat` sub un val de
senzualitate pur`. |n loc s` fie du[manul ei cel mai de temut, Alex Grant
devenise unicul ei scop \n prezent, destinul ei.

Dar  nu ]inuse seama de el,  de for]a extraordinar` a voin]ei lui. Când
al]i b`rba]i n-ar mai fi putut s` se retrag`, Alex s-a \ndep`rtat. Chiar când
ea se a[tepta la o uniune total`, o eliberare a amândurora, el d`du \napoi.
O l`s` singur` [i vulnerabil`, uitându-se  la el cu ni[te ochi verzi, imen[i
[i aprin[i de pasiune. Ridicându-se, el \[i aranj` c`ma[a \n blugi, \[i
\ncheie cureaua [i câ]iva nasturi. Cu privirea ferm` pe fa]a ei, \[i plimba
degetele lungi prin p`rul dezordonat.

– Alex! Ea \l chema r`gu[it`, cu bra]ele \ntinse incon[tient spre el. Ce
s-a \ntâmplat?

Incredibil, zâmbetul lui era cald [i tandru, dar \n acela[i timp calm [i senin.
– De ce?
– Dar… credeam, se bâlbâi ea. Sfâ[iat`, c`zut` \ntr-un fel de pr`pastie

a pierderii [i \ntunericului rece pe care nu le visase nici \n cele mai rele
co[maruri ale ei. Vreau s` spun… nu trebuie s`… putem… Era,
\nfior`tor, chiar mai r`u decât ultima oar`! Ce trebuia s` spun` ca s`-[i
dea seama cât \l dorea? C` nu era nevoie s` se opreasc` aici? Iau
anticoncep]ionale, Alex, declar` ea, disperarea dându-i curajul necesar pe
care \n realitate nu-l avea.

El râse \ncet, f`r` umor. Apoi se a[ez` lâng` ea [i-i lu` mâna. Fioruri
readuse la via]` \i convulsionar` trupul. Cât \l dorea! Niciodat` nu-[i
imaginase c` po]i dori pe cineva \n felul acesta
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– Sunt sigur c` iei, Josie, fu el de acord, blând.
– Atunci…?
Acum se chinuia s` se ridice [i s` se acopere. „Prea târziu!“ repeta \n

sinea ei, devenind din ce \n ce mai ra]ional`.
– Atunci, de câte ori trebuie s`-]i spun? Nu obi[nuiesc s` m` folosesc

de alte persoane. Nu este felul meu. Pentru mine, toate astea trebuie s`
\nsemne ceva. {i nu vreau s` tr`iesc o minciun` sau s` creez o situa]ie \n
care tu ai proceda a[a.

Nu putea decât s` se uite la el cu ne\ncredere mut`. {i mai vorbea
despre r`sturnarea situa]iei, când nimic n-o preg`tise pentru a[a ceva!
Ultima oar` când se folosise \n mod deliberat de atrac]ia lor reciproc`
pentru a sc`pa de o nou` confruntare [i el o refuzase politicos, fusese
destul de r`u. Dar acum, acum când \[i permisese s` simt` ceva periculos,
cum ar fi sentimente adev`rate pentru prima oar`, se pare c` o respingea
din nou. {i, ce era [i mai r`u, era clar c` totul fusese  pl`nuit: el [tiuse de
la \nceput ce va face. Era o dezv`luire calculat` cu sânge rece. {i ea c`zuse
\n capcan`.

El \i privea blând fa]a ne\ncrez`toare.
– Mi-ai spus destul de clar c` sentimentele tale pentru mine sunt

negative, pe pu]in spus. Nu prea pot constitui o baz` pentru toate
astea, nu? Cu siguran]`, insist` el mai imperios, c` [i tu e[ti de acord
cu asta, nu?

Ea \[i \ntoarse capul cu o stâng`cie agonizant`.
– Eu…  nu [tiu.
– Nu neg c` nu sunt atras de tine, Josie, foarte atras. E[ti o femeie

\ncânt`toare [i un om minunat. Totu[i, furia [i atrac]ia se \nvecineaz`
când e vorba de b`rba]i [i femei. Numai compatibilitatea fizic` nu este
suficient`.

|[i scutur` capul f`r` s` spun` nimic. Nu putea s` combat` un atac la
un nivel atât de profund.

– Apetitul meu sexual, continu` el tot cu o voce joas` [i ferm`, este la
fel de normal ca al oric`rui b`rbat. Ea nu se \ndoia de asta nici o secund`.
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Ah, am trecut prin toat` acea situa]ie sordid` \n care trebuia s-o dovedesc
printr-o serie de cuceriri f`r` sens, poate din mândrie masculin`, nu
[tiu… Degetul lui mare \i mângâia acum mâna, trezind \n ea senza]ii  pe
care nu le putea ghici. Dar am trecut de asta. Nu asta \nseamn` via]a. Dac`
nu ]ii cu adev`rat la persoana respectiv`… tonul lui deveni dur, nu
merit` efortul.

Mâna lui se ridic` s`-i contureze liniile delicate ale fe]ei, vârfurile
degetelor lui plimbându-se  peste obrajii, b`rbia [i curbele gurii ei.

Ea \[i linse buzele uscate, reg`sindu-[i vocea.
– Dar de ce… de ce ai…?
– De ce am l`sat lucrurile s` mearg` atât de departe \ntre noi? P`rea

singura modalitate de a ajunge la tine, Josie. |ntre noi se \ntâmpl` multe
lucruri – tensiune sexual`, spunei-i cum vrei. Dac` s-ar \ntâmpla ca
aceast` tensiune s` ne cuprind` \nainte de a putea fundamenta o rela]ie
matur`, ca \ntre doi adul]i – nu doi adolescen]i care se ciond`nesc
permanent… zâmbi el u[or, ei bine, cum ]i-am mai spus,  \ntotdeauna
exist` o solu]ie dac` te str`duie[ti s-o cau]i. {i am decis c` numai a[a se
putea. Uit`-te acum la noi, sublinie el deodat` cu umor. Aproape
comunic`m! Dac` n-ai grij`, Josie, \n curând vom avea o conversa]ie
calm`, serioas` [i personal`!

Ea nu reu[i s`-i \mp`rt`[easc` amuzamentul.
– Vrei s` spui, \l corect` ea \mbujorat`, s` nu m` r`stesc la tine.
El ridic` din umeri.
– Orice ar fi, a pus cap`t ostilit`]ilor tale interminabile [i f`r` sens.

Nu ]i-ai mai v`rsat furia pe mine, care, \n mare parte, cred c` nu prea
avea leg`tur` cu mine. Poate c` eu eram catalizatorul, dar nu [i cauza.
Poate \ntr-o zi, suger` el foarte \ncet, \mi vei putea spune care este
cauza.

Ea se \ntoarse, ascunzând cât putea de bine \n]ep`turile de durere [i
ru[ine din ea. |ncet, \ncet, implica]iile  cuvintelor lui [i a \ntregii situa]ii
au fost absorbite de creierul ei. Dar nu mai exista mânie, numai un [oc
rece [i des`vâr[it.
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– Deci… te-ai hot`rât s` folose[ti sexul ca s` te r`zbuni pe mine…
\n loc s` te \nfurii… |nc` evitându-i ochii,  murmur` frazele r`zle]e,
ursuz`.

– Nu ca s` m` r`zbun pe tine, Josie, neg` el  vehement. Ca s` ajung
la tine. El \i lu` iar mâna \ntr-a lui. {i a mers, nu? 

|ns` ea s`ri \n picioare, strângându-[i hainele, aranjându-[i p`rul,
orice pentru a se mi[ca [i s` nu-i r`spund`. B`nuia c` trebuia s` fie un
fel de mânie undeva, \n ea. Dar nu mai era nici un pic de indignare. Nu
mai era decât o ran` adânc` [i sângerând`. Chiar [i \n starea ei
amor]it`, o recunoscu  fiind suferin]a prin care trebuie s` trecem
\nainte de a ne \n]elege. Ceva se schimbase \n ea. Dac` mai r`m`sese
vreun pic de am`r`ciune, [tia c` nu mai era \ndreptat` spre Alex, ci
spre ea.

Se ridicase [i el [i \[i c`uta haina [i cizmele. Aceasta o [oc` [i  se uit`
la el cu obrajii \nro[i]i. Cum putea s` plece atât de calm, ca [i cum n-ar fi
\mp`r]it decât o conversa]ie social` de rutin`?

Citindu-i expresia ca pe o carte deschis`, el zâmbi iar.
– Este mai bine s` plec, spuse cu fermitate. Vei fi bine. {i oricum, nu

vei fi singur`. Du-te \napoi la prietenul t`u [i continua]i ce f`cea]i când
am n`v`lit  \n`untru…

– Nu… nu f`ceam nimic, morm`i ea. }i-am spus, este…
– Oricine ar fi, nu este treaba mea, o \ntrerupse Alex scurt.
– Dar vreau s`-]i spun, chiar este un vechi prieten, nimic mai mult! El

tr`ie[te cu cineva.
Dintr-o dat` devenise important, chiar vital ca Alex s` nu-[i fac` o

impresie gre[it` despre ea [i Simon. Sau despre ea [i oricine altcineva.
El \[i vâr\ mâinile \n buzunare [i o studie câteva momente, cu

sprâncenele  \ncruntate.
– Bine, Josie. N-ai dat cuvântului meu prea mult` credibilitate, dar  te

voi crede pe cuvânt. N-am nici un motiv s` nu te cred.
Se sim]i [i mai ru[inat` [i \[i l`s` privirea \n jos. |nc` ceva de \nv`]at

de la el. Acum c` fusese un \nceput, oare nu avea s` mai fie [i un
sfâr[it?
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El se \ndrept` spre ea [i-[i puse mâinile ferme pe umerii ei, trezind
acele senza]ii recente care \nc` mai persistau. Uitându-se cu aten]ie \n
ochii ei, for]ându-i s` se \nal]e c`tre ai lui,  \i vorbi mai sincer decât \l
auzise vreodat`:

– Acum, o dat` pentru totdeauna, Josie, te voi ruga s` ai \ncredere \n
câteva lucruri. Dac` nu po]i, atunci noi doi  suntem abia la \nceput.

El a[tept` o secund`, ca [i când i-ar fi dat ocazia s` protesteze, a[a cum
obi[nuia. Dar nu s-a \ntâmplat nimic, deci continu`:

– N-am fost \mpotriva ta de la bun \nceput. Nu sunt b`rbatul
conduc`tor al unui plan universal diabolic de a o prinde pe Josephine
Barnes [i a-i distruge via]a. Nu sunt acolitul de la Wallace Holdings [i nici
cel care le face treaba murdar`. Nu sunt un b`rbat f`r` fa]` [i f`r` nume.

Tonul lui deveni cald [i expresiv.
– Sunt un b`rbat, Alex Grant, arhitect, care vrea cu adev`rat s` te

cunoasc`, Josephine Barnes, mult mai bine. Care mai sper`, de asemenea
s` te ajute cu ni[te probleme \n care e[ti amestecat` \n prezent. Tot felul
de probleme, coment` el misterios. N-am renun]at, \nc`, la nimic; nici pe
departe nu m` da la o parte, Josie. Gânde[te-te bine. {i când vei fi gata s`
\nfrun]i totul [i s` discu]i celelalte posibilit`]i… ei bine, [tii unde lucrez,
sun`-m`. Ia leg`tura cu mine. Voi fi acolo, a[teptând, indiferent cât.

Dup` acest comentariu pasionat, u[or r`gu[it, el \[i l`s` mâinile de pe
umerii ei [i se r`suci, cu aceea[i mi[care sigur` [i decisiv`. Apoi se duse
spre u[`, o deschise, apoi o \nchise [i plecat a fost.

Singur`, ea asculta sunetul pa[ilor lui \n timp ce se pierdeau \n
gemetele [i [uieratul ne\ncetat al vântului.
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Capitolul 8

Urm`toarele trei zile p`rur` ireale, ca [i când ar fi fost \n afara
timpului [i, totu[i, un moment crucial \n via]a lui Josie. Avea nevoie de
toat` capacitatea [i experien]a ei ca s` func]ioneze automat, \ntre timp
f`când ceea ce ar fi trebuit s` fac` acum mul]i ani. Ceea ce o for]ase Alex
s` fac`: \[i deschise mintea [i inima, l`sând s` p`trund` la nesfâr[it
gânduri [i sentimente atât de profunde [i de noi \ncât se sim]ea frânt`.

El descoperise instinctiv adev`rul despre ea, [i anume c`, \n adâncul
sufletului, \nc` era un copil. Poate c` nu r`sf`]at`, dar cu siguran]` blocat`
\ntr-un moment critic de dezvoltare, anume faza \n care structura
emo]ional` simpl` a copil`riei trebuie s` lase loc nevoilor [i cerin]elor mai
complexe ale maturit`]ii. Pe ea nimeni n-o \nv`]ase, nimeni nu-i fusese
model sau sprijin de care are nevoie orice copil ca s` fac` aceast` tranzi]ie.

Acum, dup` atâ]ia ani, Alex, ghidându-se dup` instinct sau credin]`,
luase asupra lui sarcina s`-i trezeasc` firea pasionat` care fusese \nlocuit`
cu o parodie superficial` a acesteia. |i trezise cele mai reale sentimente de
undeva din adâncul ei, ar`tându-i c` pân` acum avusese doar o emo]ie
adev`rat`, dar una negativ`, [i anume furia [i resentimentul.

{i, ca la orice bomb`, explozia a fost total`,  [i devastatoare. Acum
zece zile, totul p`rea atât de simplu. Josie \nv`]ase s` uite vechile traume,



\n`bu[indu-[i toate sentimentele [i nel`sând pe nimeni s-o cunoasc`
deplin. Apoi, \nainte s` [tie ce o lovise, toat` fa]ada aceea fragil` s-a
spulberat: orbirea ei \n fa]a nervilor celorlal]i, idealurile ei exagerate
despre mândrie [i independen]`. De unul singur, acel b`rbat neobi[nuit
[i perceptiv \i deschisese mintea [i inima spre un adev`r dureros:  fusese
prizoniera unor teorii [i senza]ii superficiale. Era timpul s` renun]e la
barierele care o protejau [i s` lase sentimentele s` li se al`ture [i numai
atunci vor \ncepe s` aib` un sens. Datorit` propriei lui experien]e [i
\n]elepciuni – [i poate chiar din interes pentru ea? –  o obligase s`
\n]eleag` c` inima [i mintea nu sunt separate, ci unite, cu o putere mai
mare. El p`trunsese \n sufletul ei cum nu mai f`cuse niciodat` nimeni
altcineva, transformând-o astfel \ncât, orice s-ar fi \ntâmplat,  nu va mai
putea fi aceea[i.

Acum st`tea treaz` \n noapte, l`sând s`-i curg` primele lacrimi de
ru[ine, regret [i \n]elegere. „Nu te dispre]ui“, o sf`tuise el, atât de
receptiv. |[i amintea cum trecea atât de deta[at` de la o rela]ie trec`toare
la alta, lua ce avea nevoie [i apoi c`uta altceva la fel de artificial. Din când
\n când, atunci când p`rea c` b`rbatul respectiv vroia acela[i lucru de la
ea, totul mergea bine la acel nivel superficial, [i, trebuia s` admit` c`
mul]i b`rba]i gândeau a[a. |ns` de multe ori acele incidente puteau fi
ni[te poten]iale dezastre, recunoscu ea acum. Se cutremur` când se gândi
cât de aproape fusese s` pricinuiasc` sau chiar ea \ns`[i s` sufere ni[te
r`ni emo]ionale permanente.

Ei bine, totul se terminase acum, spulberat de \ntâmpl`rile din ultima
s`pt`mân`. Putea face fa]` acum pove[tii `steia [i era destul de puternic`
s` \nve]e din ea [i s` mearg` mai departe. Dar cum r`mânea cu ea [i cu
Alex? O f`cuse s` devin` con[tient` de ea \ns`[i, a[a cum este \n realitate,
dar ce viitor puteau  s` aib`? |n \ntunericul nop]ii, se \nfrân` s`-[i pun`
marea \ntrebare: ce sim]ea pentru el?

Când \n sfâr[it deveni sincer` cu ea \ns`[i, se confrunt` cu o serie de
adev`ruri. |l dorea intens, \l pl`cea, [i-l admira enorm. Aceast`
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combina]ie, despre care spunea \ntotdeauna c` e mortal`, ar fi pus-o pe
fug` \n trecut [i aproape c` o f`cu [i acum. Când se afla \n compania lui
se sim]ea tot atât de \n largul ei [i natural` pe cât se sim]ea de stimulat`
[i incitat`, totodat`. I se p`rea ireal s`-[i imagineze viitorul f`r` el.
Prezen]a lui \i umplea via]a chiar [i când dormea.

Parc` era o ar`tare. Apetitul ei s`n`tos \i pierise. Simon o privea ironic
[i rânjea. Chiar [i elevii ei [opteau [i chicoteau pe la spatele ei [i chiar o
priveau cu o curiozitate f`]i[` când era neatent`.

Semnele astea indicau un singur lucru: era \ndr`gostit` de Alex Grant.
Dar atunci, ce sim]ea el pentru ea? Era confuz`. Poate c` din punct de

vedere sexual [i intelectual era o femeie \n toat` firea, dar emo]ional era
de-abia la \nceput. Cum \]i puteai da seama dac` un b`rbat te iube[te? Sau
dac` era interesat cu adev`rat de tine?

E adev`rat c` exista acea electricitate \ntre ei, pe care el o numea
tensiune sexual`. Dar asta, din câte [tia,  era doar o parte din \ntreg. Oare
el nu vedea decât asta? {tia c` el n-avea timp pentru leg`turi  superficiale
f`r` viitor pe care le avea ea. Dar poate, din disperare, el se hot`râse s`
se foloseasc` de nevoile lor fizice reciproce ca s-o aduc` cu picioarele pe
p`mânt. Poate c` hot`rârea asta nu avusese nici o leg`tur` cu
sentimentele lui: se folosise de ea, a[a cum [i ea se folosise de oameni \n
trecut.

O ]inu tot a[a pân` crezu c` o s` \nnebuneasc`. Când veni mar]i seara
[tiu c` va trebui s` fac` ceva, [i \nc` repede. El \i spusese s` ia leg`tura cu
el, s`-l sune. Cu alte cuvinte, era \n responsabilitatea ei s` fac` pasul
urm`tor. Când era gata, \i mai  spusese el, dup` ce se gândise bine.
Mingea era \n terenul ei.

Bine\n]eles ar fi putut s` \nsemne [i urm`torul plan \mpotriva lui
Wallace Holdings. |ns` presim]ea c` el se referise la ceva mult mai
important. Importan]a celeilalte probleme se redusese la o furtun`
\ntr-un pahar cu ap` pe lâng` cealalt`. Dac` \[i lua inima \n din]i [i-l suna,
el va \n]elege c`  \[i d`duse seama de asta [i de multe altele. Avea for]a
s-o fac`? |[i permitea s` n-o fac`?
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Nimeri \n biroul mobil de cel pu]in cinci ori \n cursul zilei de miercuri
diminea]` [i r`mase cu privirea fixat` pe telefon, ca [i când se a[tepta
s`-i dea solu]ia. Apoi se \ntoarse [i ie[i iar. Membrii echipei au venit de
dou` ori \n timp ce  era ocupat` cu contemplarea telefonului. Ridicând
din sprâncene cu \n]eles,  \[i v`zur` de treab`, f`r` s` comenteze.

Chiar \nainte de prânz, când toat` lumea era \n rulot` s` se spele pe
mâini, s`-[i fac` ceaiul [i s`-[i m`nânce sandvi[urile, ea mai f`cu o vizit`
\n birou, preferând s` fie singur`. De data asta st`tu cu spatele la telefon,
ignorându-l ostentativ \n timp ce se ocupa cu ni[te hârtii lungi [i
plictisitoare care trebuia rezolvate de mult. Când a sunat \n spatele ei,
aproape c` a s`rit \n sus. Mintea ei fusese atât de preocupat` dac` s`-l
sune sau nu pe Alex, \ncât uitase  c` telefonul func]iona \n ambele
sensuri: s` suni [i s` fii sunat.

– Proiectul Summerford, spuse ea \n receptor, ]inându-l cu mâna
stâng` ca s` poat` continua completarea formularului cu dreapta.

– Domni[oara Joasephine Barnes? Vocea apar]inea unei femei,
concis` [i eficient`. Josie era sigur` c` n-o mai auzise.

– Da? Intrigat`, l`s` stiloul jos.
– Phyllis Ryder-David. Asistenta coordonatorului pentru Planurile de

Instruire din Cotswold Anea.
Linia de telefon \i transmise  informa]ii succinte Totu[i, Josie nu

\n]elegea. Apoi \[i d`du seama.
– Ah, vre]i s` spune]i, Comisia?
– Exact. Domni[oara sau doamna  Ryder-Davis trecu direct la subiect.

Este vorba despre Wallace Holdings.
– Ah, da?
Josie cea de acum o s`pt`mân` s-ar fi lansat \ntr-o tirad` instantanee,

spunând exact ce gândea despre cum a capitulat Comisia atât de la[ la
prima momeal` care i-a trecut pe sub nas. Auzi, instruire pentru to]i pe
[antier! |ns` ast`zi a r`mas calm`, nedivulgându-[i gândurile [i dându-le
o [ans` s` se explice.

– Da. |n primul rând, bravo!
– Poftim?
Josie  \nchise ochii. I se p`rea ei, sau \nnebunise toat` lumea?
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– Bravo. Pentru ultimele ve[ti. Grozav. Cum ai reu[it?
– Ce s` reu[esc? Luând stiloul \ncepu s` mâzg`leasc` pe formularul

oficial pe care-l completase. |mi pare r`u, dumneavoastr`… ``… nu [tiu…
– Doamna Ryder-Davis. Vre]i s` spui c` n-ai auzit? Dumnezeule!

Credeam c` e[ti  prima care s` [tie. Noi n-am telefonat ieri. Presupun c`
]i-au trimis o scrisoare oficial`. Dup` cum merge po[ta zilele astea, vei
avea noroc dac` sose[te mâine. Când te gânde[ti la pre]ul timbrelor, este
chiar \ngrozitor.

Josie era din ce \n ce mai ame]it`.
– Asculta]i, doamn`… ``, Ryder-Davis, chiar nu [tiu despre ce vorbi]i.

Din câte [tiu, lucrurile nu st`teau deloc bine. Dup` \ntâlnirea special` –
la care eu m-am prezentat, ad`ug` ea cu \n]eles, p`rea de r`u. S-a mai
\ntâmplat ceva?

F`cea un efort colosal s` nu se a[tepte la cine [tie ce, dar optimismul
i-o luase deja \nainte

Doamna chicoti, bine dispus`.
– Cred [i eu. M` bucur c` sunt mesagerul unor ve[ti \mbucur`toare

m`car o dat`, \n vremurile astea grele. Aproape \ntotdeauna \mi revine
misiunea de a comunica ve[tile rele.

|ncheieturile lui Josie se albir` pe receptor de ner`bdare, dar nu
spuse nimic.

– S-au r`zgândit, continu` doamna Ryder-Davis. Au rezolvat problema
\ntr-un fel. Se pare c` cineva a g`sit o solu]ie miraculoas`, un fel de
compromis [i noi am crezut c` e vorba de dumneata. Mai ales fiindc`
n-am… putut  ajunge la \ntâlnire.

Bucuria lui Josie sporea cu fiecare cuvânt pe care-l auzea. Poate c`
pân` la urm` soarta s`p`turilor nu-i era indiferent`. Controlându-[i
vocea,  \ncerc` s` \n]eleag` ce vroia s`-i spun` reprezentanta Comisiei.

– Dar nu [ti]i despre ce compromis este vorba?
– |mi pare r`u, draga mea, nu [tiu detalii. Cred c` le vei g`si \n

scrisoare. Principalul e c`  pute]i s` s`pa]i \n voie, pân` la sfâr[itul anului,
cel pu]in. Nu trebuie s`-]i faci bagajul atât de repede pe cât credeai. S-ar
putea s` dureze chiar mai mult de atât, ad`ug` ea misterioas`. Ceva \n
leg`tur` cu antreprenorii.
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– Antreprenorii?
Exasperarea \i temper` \ncântarea, \n timp ce stiloul, din voin]`

proprie, \ncepu s` orneze cartea de telefoane cu ini]ialele „A.G.“ \n
diferite stiluri.

– Ce vre]i s` spune]i?
– Dup` cum ]i-am spus, domni[oar` Barnes, nu mi s-a spus totul. Dar

se pare c` antreprenorii au fost convin[i s`-[i \nceap` construc]iile din
alt` parte a sitului. Deci nu al dumitale, explic` ea vag.

– Adic` unul din celelalte câmpuri?
Josie [tia c` mai multe terenuri urmau s` fie locuri de construc]ie, nu

numai al ei. Dar se putea s` se conastruiasc` funda]ia \ntr-un loc [i \n
altele nu?

– Cred c` da. Se observa c` doamna Ryder-Davis nu se pricepea la
detalii. Oricum, orice ar fi \n spatele acestei decizii, nu mai trebuie s`
coment`m, nu? Nu trebuie decât s` accept`m [i s` fim recunosc`tori.

– Da, desigur, dar…
– {i dac` n-ai fost dumneata, spuse gânditoare cealalt` femeie, vocea

ei emo]ionat` acoperind-o f`r` efort pe cea ezitant` a lui Josie, a[ da orice
s` [tiu cui trebuie s`-i mul]umim.

Josie avea b`nuielile ei, dar se re]inu s` fac` vreo aluzie cu voce
tare.

– Bine\n]eles c` sunt \ncântat`, spuse ea [i v` mul]umesc  c` m-a]i
anun]at, chiar dac` a]i crezut c` [tiam deja. |mi voi face un orar nou [i
complet imediat.

– {i pute]i spune echipei dumitale harnice c` nu vor fi nevoi]i s` v`
p`r`seasc` [i s` \nceap` s` \ncarce ciment \n betonier`, sublinie doamna
Ryder-Davis vesel`. Nu vor fi \ncânta]i?

„Nu mul]umit` vou`“, se gândi Josie sarcastic`, dar era prea u[urat` [i
fericit` ca s` spun` cu voce tare.

– De fapt, nu le-am spus. Nu trebuie s` afle cât erau atât de aproape
s` fie transfera]i…

Slav` Domnului c` nu cedase nervos ca s` le spun`. |[i puse stiloul jos
[i \[i trecu o mân` tremur`toare prin buclele ro[cate pe m`sur` ce
\ntreaga implica]ie a ve[tilor \[i f`cea loc \n mintea ei.
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– Ceea ce m` aduce, continu` ea, la cel`lalt motiv pentru care ]i-am
telefonat. M` gândeam la asta dinainte s` se \ntâmple toate astea, dar a
trebuit s` renun]`m, fire[te, când am aflat ve[tile rele. Acum putem s`-]i
spunem.

Stiloul lui Josie mâzg`lea acum ca not` de \ncercare pe un bloc de foi
de pe mas` „Josie Grant“. Josie se \ncrunt` cu oroare, mâzg`li cuvintele
denun]`toare pân` devenir` ilizibile, rupse foaia de deasupra blocului, o
mototoli \ntr-o bilu]` [i o arunc` la co[.

– Ce s`-mi spune]i, doamn` Ryder-Davis? \ntreb` ea cu o toleran]`
neobi[nuit`.

– Comisia ar vrea s`-]i ofere un post permanent \n aceast` zon`, dup`
ce termini Proiectul Summerford.

– Un ce? Dup` ce o spuse, [tiu c` era neelegant [i nedemn, dar nu se
putuse ab]ine.

– Un post, \i explic` doamna Phyllis Ryder-Davis cu r`bdare. O
func]ie. Un post.

– Ce fel de post? Era prea mult. Josie se l`s` pe spate \n scaun,
ducându-[i mâna stâng` la capul care \i vibra. Sunt  arheolog, [ti]i, nu …
Nu un birocrat m`runt, era  pe cale s` spun`, dar \[i \nghi]i cuvintele la
timp.

– Desigur, draga mea, o lini[ti doamna calm, [i \nc` unul excelent. {i
atât de bun` cu tinerii. Tocmai asta este: avem atâtea mici proiecte
interesante ca al dumneavoastr`, care se adun`. Regiunea noastr` pare s`
fie plin` de ruine fascinante. Tot timpul apar câte unele.

Era atât de mândr`, \ncât aproape \[i imagina c` era personal
responsabil` pentru prezen]a lor.

– Dar ce trebuie s` fac?
Folosindu-se de tot controlul ei, Josie reu[i s` vorbeasc`, intrigat` dar

[i pe un ton de afaceri.
– Ajung [i acolo. Diferitele Consilii locale cred c` toate asemenea

situri trebuie s` fie cercetate \n totalitate [i noi suntem de acord. Mai
mult, pot fi programe ideale de instruire a tinerilor [omeri, a[a cum ai
demonstrat dumneata. {i din moment ce suntem destul de noroco[i [i
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avem la dispozi]ie fonduri, nu mari, \n]elegi, dar suficiente, ne-am pus de
acord s` numim unul sau doi supraveghetori cu norm` \ntreag`. S` aib`
totul \n grij`, \n]elegi, s` se asigure c` echipele fac ceea ce trebuie. Noi
lucr`m \n birouri, dar vizit`m adesea toate siturile din zon`.

F`cu o scurt` pauz` dup` acest discurs, iar Josie se gândi c` poate
a[tepta ca ea s` fac` o remarc` inteligent`. Dar \nainte s`  deschid` gura,
doamna Ryder-Davis \ncepu iar:

– Acum, din moment ce ai f`cut minuni cu acei…  c`ut` repede un
cuvânt potrivit, tineri de la Summerford [i ai g`sit atâtea lucruri
minunate, ne-am gândit c` e[ti cea mai bun` candidat`. Desigur, ne d`m
seama c` ai ceva de terminat la Cambridge, se agit` ea, f`r` s-o lase pe
Josie s` spun` ceva. Dar poate dup` ce v` l`muri]i treburile  acolo… am
\n]eles c` munca dumitale de cercetare [tiin]ific` de acolo este practic
terminat`…

|n sfâr[it, f`cu o pauz`. Dac` ar fi putut s` vad` expresia de pe fa]a lui
Josie, nu s-ar mai fi chinuit s` vorbeasc`. Trebuia s` se gândeasc` la
chestiuni importante, desigur. O asemenea decizie de anvergur` trebuie
luat` cu calm, dup` o cânt`rire atent` a avantajelor [i dezavantajelor. Nu
se f`cea s` te arunci cu capul \nainte, oricât de puternice ar fi fost
instinctele care o \ndemnau s` fac` asta. Trebuia s` se \ntoarc` la
Cambridge, s` vorbeasc` despre asta cu colegii ei, cu Simon…

Bine c` nu era nimeni s` vad` zâmbetul de pe fa]a lui Josie.
– O voi face, doamn` Ryder-Davis, spuse ea.
Scurta t`cere era mai asurzitoare decât cuvintele. Chiar [i doamna

aceasta redutabil` p`rea neobi[nuit`, cu luarea unor decizii atât de rapid.
Dar \[i reveni repede.

– Splendid! Bravo iar, domni[oar` Barnes! Nimic nu se compar` cu o
aprobare sigur` [i ferm`! Coordonatorul va fi \ncântat. |ntre timp,
desigur, vom trece totul \n scris, \]i vom trimite o invita]ie oficial` [i
poate, draga mea, ad`ug` ea cu amabilitate, te mai [i gânde[ti pu]in? S`
te asiguri c` \nc` mai vrei dup` ce ai trecut \n revist` toate avantajele [i
dezavantajele?
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– Nu v` face]i griji, promise Josie cu blânde]e, a[a voi face. {i v`
mul]umesc.

– Pentru nimic. Totul a mers atât de bine \ncât nu putem decât s` ne
bucur`m c` lucrurile vor continua. Nu cred c` vom afla exact totul \n
leg`tur` cu r`zgândirea celor de la companie. Important este c` s-au
r`zgândit. „A[a c`, \napoi la treab`!“ exclam` ea jovial. {i \napoi la mistrii!

– S` ne continu`m treaba, repet` Josie \ncet. La revedere [i
mul]umesc \nc` o dat`.

– La revedere [i pe curând, domni[oar` Barnes, spuse Phyllis
Ryder-Davis, mesagerul de ve[ti bune.

Dup` cinci minute pe care le petrecuse uitându-se \n gol [i [tergând
mâzg`lelile f`cute pe un formular foarte important, Josie fugi \n rulota
mare [i-l scoase pe Simon din adun`tura g`l`gioas` care lua prânzul.

– |mi cer scuze c` am \ntrerupt o conversa]ie atât de animat`, \i spuse
ea \n timp ce se plimbau pe câmpia lini[tit`. Trebuie s`-]i spun ceva \ntre
patru ochi.

Simon lu` o mu[c`tur` dintr-o chifl` cu crenvur[ti [i-i arunc` o privire
p`trunz`toare.

– Ar`]i foarte agitat`, te-ai f`cut toat` roz. Ce s-a \ntâmplat cu tenul
t`u palid, poetic? Ai luat cumva premiul Bond? Ai câ[tigat la loterie?

Josie ]op`i câ]iva pa[i \naintea lui. Apoi \[i aduse aminte de inevitabila
ei pozi]ie de autoritate [i \[i lu` o atitudine mai sobr` [i mai matur`.

– {i mai bine. Tocmai am primit un telefon.
– Ah, da?
Ea deveni [i mai roz când \i v`zu expresia viclean`.
– Nu este ce crezi tu, morm`i ea, pleo[tit` pentru moment. Apoi râse.

Din partea comisiei.
– Numai ei? El \[i linse firimiturile de pe degete.
– Simon, e ceva serios. Trebuie s` m` ascul]i cu aten]ie.
– Sunt numai urechi [i foarte serios. Numai c` te rog, d`-mi vestea cu

blânde]e, morm`i el. Am avut parte de destule ve[ti proaste cât s`-mi
ajung` un an.
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– Nu este deloc rea. Este grozav`. Cea mai bun` veste pe care o
puteam primi, se entuziasm` ea.

Apoi \i povesti totul de la \nceput.
Când sfâr[i, el scoase un fluierat prelung. Apoi \i \nconjur` umerii cu

o mân` osoas` [i-i strânse u[or. Pentru Simon era exteriorizarea celui mai
\nalt grad de exuberan]`.

– Ei! A[a mai zic [i eu! Josie, vulpe b`trân`! Deci, \]i vei c`uta un post
mai permanent prin locurile astea?

– Cam a[a ceva, aprob` ea fericit`. Dup` ce se termin` proiectul,
bine\n]eles. Deocamdat` pot s` stau la fel de bine [i aici.

El se uit` la ea cu agerime.
– {tii c` ne vei lipsi \n Cambridge.
Ea \i lu` bra]ul.
– Poate, pu]in. {i eu v` voi sim]i lipsa.  Dar hai s` recunoa[tem, n-am

avut niciodat` cu adev`rat r`d`cini acolo, nici acolo [i nici \n alt` parte.
|ntotdeauna am fost genul de om care nu se stabile[te. Poate acum e
[ansa mea s` schimb asta. Oricum, \mi place aici, ad`ug` ea dup` o scurt`
pauz`.

– Asta am \n]eles [i eu. El s`ri \ntr-o parte, cu mâinile \n buzunare.
P`i, eu [i Claire putem s` te vizit`m. {i tu te po]i \ntoarce s` stai cu noi.

– Mi-ar pl`cea, mul]umesc.
P`rea atât de real, ca [i când deja a[a se petreceau  lucrurile.
– Minunate ve[tile despre s`p`turi, spunea Simon. Chiar nu [tii cum

i-au convins?
– Nu prea am \n]eles de la doamna aceea. Ceva \n leg`tur` cu

\nceperea lucr`rilor pe o alt` por]iune. Cred c` voi afla foarte curând.
– {i eu la fel. Fluier` din nou, de data asta printre din]i. Josie, [i eu

trebuie s` plec  curând. M` bucur c` s-a petrecut a[a, pentru c` nu mi-ar
fi pl`cut s` te anun] despre asta [tiind cum te sim]i. Acum c` [tiu c` e[ti
bine, pe picioarele tale, m` simt mai bine. Trebuie s` duc materialul `sta
s` fie verificat [i datat [i mai sunt [i studen]ii mei…

– {i Claire, termin` ea pentru el.
– Ei bine, da. D`du cu piciorul \ntr-o piatr`. Mi-a telefonat asear`.

Chiar trebuie s` m` \ntorc.
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– Sigur c` da, spuse Josie c`lduros. Scuz`-m`, am fost atât de
preocupat` cu problemele mele \ncât nici nu mi-am dat seama c` a trecut
o s`pt`mân`.

– Nu-i nimic. M` gândeam s` plec vineri, dac` nu te deranjeaz`.
– S` m` deranjeze? Simon, ai fost minunat. Nici nu-]i pot spune cât

m-a ajutat prezen]a ta. Sigur c` trebuie s` te \ntorci. Se gândi câteva
secunde, apoi continu`. Pot s`-]i cer un ultim serviciu?

– Sigur. Chiar [i jum`tate din regat.
Ea chicoti.
– Nu va fi necesar. Dar a[ vrea s` am o parte din diminea]a de mâine

liber`. Te superi dac` r`mâi iar la comand`? Trebuie s` rezolv ni[te
treburi urgente \n Bath [i a[ prefera s` n-o fac la telefon. Dac`
supraveghezi tu gloata de aici, a[ putea s` chiulesc atât cât \mi trebuie s`
le rezolv cum trebuie.

– O idee excelent`. Privirea lui era afectuoas` [i \ngrijorat`. }i-ar
prinde bine o pauz`, Jo. Ar fi bine s` te duci undeva unde e frumos. Dac`
nu pl`nuie[ti s` faci ceva dr`gu], o admonest` el cu asprime, m-am gândit
s` stau aici [i s` fac pe [eful.

– Nu [tiu dac` „dr`gu]“ este cuvântul exact.
Acum era solemn`, meditativ`.
– De fapt, m` a[tept s` fie foarte dificil. Dar este ceva ce trebuie s` fac

– ce vreau s` fac – [i asta cât mai curând cu putin]`.
– Cineva pe care trebuie s`-l vezi? o \ntreb` el cu blânde]e.
– S-ar putea.
– Adic` s` nu-mi vâr nasul, nu? rânji el. Scuze, Jo.
– Nu fi prostu]. |i d`du un ghiont \n coaste, \n glum`. Pur [i simplu

nu vreau s` vorbesc despre asta \nc`. Poate \ntr-o zi…
Se \ntoarser` spre rulot`. Elevii se r`spândeau \n toate direc]iile,

ner`bd`tori s`-[i reia activit`]ile.
– Ei bine, spuse Simon u[or, atâta timp cât [tii ce faci.
– Nu-]i face griji.
|n ochii ei era o str`lucire pe care Simon n-o mai v`zuse \nainte.

Vocea ei era senin`, dar \ncrez`toare.
– N-am fost mai sigur` de ceva \n via]a mea.
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Capitolul 9

Luarea unei decizii importante putea fi comparat` cu luarea unei
poveri imense de pe umeri. |n acea noapte Josie dormi excelent [i se trezi
proasp`t` [i gata s` \ntâmpine o nou diminea]` de prim`var`. Ea fredona
\n timp ce  \mbr`ca  o pereche de blugi ro[u-\nchis [i o c`ma[` moale cu
p`tr`]ele ro[ii [i crem [i o vest` f`r` mâneci. |[i perie p`rul pân` str`luci,
apoi \[i puse o p`l`rioar` rotund`, bej peste buclele neascult`toare, cu
speran]a de[art` de a le ]ine sub control \n adierea proasp`t` de aprilie.

Dup` un mic dejun frugal, c`ci era prea surescitat` ca s` m`nânce, \[i
lu` geanta, o jachet` ro[ie impermeabil` [i se \ndrept` spre ma[in`. Silueta
sprinten` a lui Simon se odihnea \n pragul rulotei, trimi]ându-i un ultim
semn de \ncurajare \n timp ce demara. Expresia lui era laconic`, a[a cum
era de obicei, dar era o str`lucire evident` \n ochii lui când \i ur` noroc.

Ea sim]ea c` plute[te \n timp ce conducea de-a lungul v`ilor verzi ale
acelei regiuni ce se trezea la via]`. Ploile de aprilie transformaser` copacii
[i iarba \ntr-un verde luxuriant.

Josie se entuziasm` de aceast` parte a regiunii care str`lucea \n
lumina soarelui timpuriu. Da, ar putea s` se ata[eze de acest loc. F`cea ce
trebuia acceptând slujba aceasta, indiferent  ce urma s` se \ntâmple. {i
ast`zi va face tot posibilul s` afle cât mai multe despre asta, fie ce-o  fi.
Ast`zi \ncepea restul vie]ii ei!



|n diminea]a asta ea era condus` de instinct, poate chiar de un
impuls. Noua Josie \nv`]a s`-[i asculte inima [i nu ra]iunea. Era o
experien]` nou` [i stranie, \n mod normal \nfrico[`toare, dar incitant` [i
antrenant`… real`. {i era sigur` c` o ducea \n direc]ia cea bun` \n acel
moment.

Când intr` \n suburbiile vechiului ora[ Bath, deschise harta aflat` pe
scaunul pasagerului. Va fi destul de greu s` aleag` dintre sistemele acelea
pe un singur sens [i  nu cuno[tea prea bine ora[ul.

|[i d`dea seama dup` hart` c` firma lui Alex \[i avea birourile pe
strada River Avon, care cotea \n spatele vechiului ora[. Ceea ce nu-[i
d`duse seama pân` când ajunse la fa]a locului, era c` acestea se aflau \n
locul unui depozit p`r`sit. Cl`direa \ntortocheat` [i ie[it` din comun
fusese separat` \n trei sectoare, fiecare ad`postind câte o companie
diferit`. |[i parc` ma[ina undeva de-a lungul râului [i c`ut` indica]iile
de pe u[a principal` care o informar` c` sediul firmei Grant Randle Holt
se g`sea la etaj.

Liftul era dintre cele demodate, cu u[i din fier grele pe care trebuia s`
le tragi, \ns` erau line [i u[oare, cu lemnul vechi frumos l`cuit [i
str`lucitor. |n dou` minute ajunse la etajul trei [i cobor\. Pulsul i se zb`tea
nebune[te, iar inima \i galopa \n piept, dar \n aparen]` p`rea calm`.

Nu exista nici o u[` sau vreun hol. St`tea la cap`tul unui studio imens
f`r` pere]i interni care probabil acoperea toat` suprafa]a cl`dirii. Geamuri
\ntinse \nlocuiau pere]ii [i o parte din tavane, l`sând la vedere ora[ul [i
dealurile \nconjur`toare, inundând camera cu o lumin` p`trunz`toare.
Aici nu era nimic vechi \n ceea ce privea mobila sau accesoriile care
reprezentau tot ce era mai bun \n materie de modern [i simplitate. Josie
nu era expert`, dar recunoscu o \mbinare echilibrat` cu grij` de confort
[i bun-gust. Era un loc lini[tit [i spa]ios, unde te puteai relaxa [i munci \n
acela[i timp.

De fapt, câ]iva oameni chiar asta  f`ceau, fiecare coco]at pe scaune
\nalte la ni[te birouri din lemn separate, adânci]i \n concentrare. Privirea
lui Josie trecu peste ei, c`utând acea fa]` [i siluet` care s-ar distinge de
restul. Dar el nu era acolo. A putut s`-[i dea seama de asta oricum, de când
a venit [i a sim]it atmosfera, pe care el o personaliza, dar Alex nu era.
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|n schimb, era Vicky Randle. Ea o v`zu pe Josie [i s`ri de pe scaun,
\ndreptându-se spre ea. Vicky era \mbr`cat` pentru serviciu ast`zi, foarte
elegant` [i atractiv` \ntr-o rochie albastr` cu [or] peste o bluz` bleu care
se plisa la gât, cu p`rul scurt blond coafat [i cu fa]a pe jum`tate ascuns`
\n spatele unor ochelari mari [i rotunzi.

– Josie!
Pur [i simplu radia a „bun-venit“, care trebuia s` fie sincer.
– Ce surpriz` pl`cut`! Ce te aduce printre noi? Te a[teptam?
– P`i, nu, admise Josie. Treceam pe aici, min]i ea, [i m-am gândit s`

v`d dac`…
– M` tem c` Alex a ie[it.
Vicky era atât de natural` \ncât ai fi zis c` era ceva absolut obi[nuit ca

Josie s` vin` aici.
–  Tatoneaz` un proiect grozav, cred c` va fi un complex sportiv sau

un club de recreere, \ns` nu ni s-a acceptat propunerea. Ar trebui s` se
\ntoarc` pe la prânz. Po]i s` revii, sau vrei s` a[tep]i? E[ti binevenit`, o
\ndemn` ea.

– P`i, eu…
Josie se sim]i prins` cu mâ]a-n sac. |n mod prostesc, nu se a[teptase

la asta. De ce s` nu fie Alex plecat, la urma urmei? Ar fi trebuit s`
telefoneze mai \ntâi, dar nu avusese curajul. Era atât de dificil s` vorbe[ti
cu o voce f`r` trup. De data asta, [tia c` trebuie s` l`mureasc` lucrurile
fa]` \n fa]`.

– Nu m` gr`besc, \i spuse lui Vicky.
Vicky o cânt`ri, observându-i expresia tulburat`, aerul ezitant [i

imediat prelu` controlul.
– Uite ce e: \n diminea]a asta nu sunt foarte ocupat`. R`mâi s` bei o

cea[c` de cafea, s` vorbim [i s` te ui]i prin jur  [i peste planurile
Summerford. M` tem, ad`ug` ea mali]ios c` nu avem [i o machet`.

Josie avu polite]ea s` ro[easc` la aceast` ironie blând`, \ns` d`du din
cap cu recuno[tin]` [i  zâmbi ca r`spuns invita]iei lui Vicky.

– Mul]umesc \i spuse ea. Mi-ar pl`cea foarte mult s` v`d aceste
planuri [i tot ceea ce face]i, dac` ai timp.

Se uit` prin studio cu o fascina]ie sincer`, ochii de felin` str`lucindu-i
lumino[i \n lumina puternic`.
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– |ntotdeauna \mi g`sesc timp pentru o pauz` când am mult de lucru,
spuse Vicky. Orice scuz` e bun` s` m` eschivez. Lenevia face parte din
personalitatea mea.

Josie râdea, f`r` s` cread` nici un cuvânt. |ns` Vicky continu`:
– Nu ca Alex. El este un \mp`timit al muncii.
– Da, spuse Josie. Mi-ai mai spus.
– A[a e.
Vicky se \ntoarse [i o conduse prin studio spre un col] \ndep`rtat

unde ni[te fotolii joase erau grupate \n jurul unei m`su]e pentru cafea,
cu t`blia din sticl`.

– Cât pe-aci s` uit. Ai grij`, spuse ea peste um`r, \n ultimul timp a
p`rut pu]in distrat. Sper`m c` nu tânje[te dup` ceva.

Josie prefer` s` nu comenteze. Ceva din vocea lui Vicky o f`cuse s`
spere, dar numai pu]in. |ns` nu se mai gr`bea s` trag` concluzii pân`
când nu va vorbi cu el, fa]` \n fa]`.

|n timp ce treceau pe lâng` birouri, se ridicau capete prietenoase,
care o analizau cu ochi interesa]i dar inofensivi pe str`ina din mijlocul
lor. Vicky se oprea s-o prezinte pe Josie fiec`rei persoane.

– Josie, ea este Sue Clements, designerul nostru de interioare. Ceea
ce i-a r`mas necunoscut \n materie de ]es`turi, vopsele [i tapet \nc`
trebuie inventat. {i ea este Ruth Short, asistenta noastr` cu un viitor
frumos, fie cu noi fie \n alt` parte.

Cele dou` femei au salutat-o pe Josie cu c`ldur` \nainte s` se \ntoarc`
la desenele [i \mbin`rile lor de culori.

Vicky se opri la alt birou.
– Iar el este Julian Holt, cel mai tân`r partener al nostru [i un om care

face carier` rapid. Genera]ia viitorului. Jule, ea este Josie. Ea se uit` peste
um`rul lui: la ce lucrezi?

Julian \i adres` lui Josie un surâs ame]itor. Era foarte tân`r, probabil
mai tân`r decât ea. Bine cl`dit, era foarte chipe[, \ntr-un stil tineresc. Tot
ce ]inea de el, de la pantofi la haine [i la stilul  zbârlit de tunsoare, inclusiv
cercelul de aur din ureche, era meticulos combinat dup` ultima mod`.
Dar avea o fa]` deschis` [i onest` [i ochi cenu[ii p`trunz`tori care \n
momentul de fa]`  cercetau fa]a ei.
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– Idei pentru fabrica Hammond, \i spuse lui Vicky f`r` s` se uite la ea.
Bun`, Josie, continu` el. De unde ai ap`rut? Nu te-am mai v`zut, nu?

– Nu, fu de acord Josie, \ntorcându-i inspec]ia f`]i[`.
– Desigur, altfel sunt sigur c` mi-a[ fi amintit.
Se \ntoarse spre Vicky.
– O prieten` de-a ta? o \ntreb` el. Atunci, de ce n-ai adus-o mai de

mult? Nu este corect fa]` de masculii cuceritori ca noi, se plânse el, dac`
le ascunzi pe cele mai bune.

El \[i \ntoarse aten]ia spre Josie.
– Nu-i a[a, drag`? rânji el.
Josie \[i re]inuse un zâmbet ironic fa]` de  acest flirt \ndr`zne]. |nainte

s` g`seasc` o replic` potrivit`, Vicky interveni \n favoarea ei.
– Nu \ncepe cu lingu[eala, tinere Jule. Josie este o persoan` cu o

profesie \nalt`, nu vreo pu[toaic` aiurit` pe care s`-]i exersezi tu replicile.
El era la fel de ]an]o[.
– {i inteligent` pe deasupra? {i cine se plânge? Cu ce te ocupi,

p`pu[`? Las`-m` s` ghicesc… l`sându-[i capul \ntr-o parte, o studie
\ndr`zne]. Hmmm… mi te \nchipui doctor, ar`tând uluitor \n alb; sau
poate un avocat care ia curtea cu asalt. Nu, nu… [tiu, e[ti profesoar`.
Asta este, o profesoar` care \[i are clasa la degetul mic.

– Nu.
Josie nu vroia s`-i spun`. Chiar \i pl`ceau micile lui jocuri, care erau

o schimbare dup` ultimele evenimente din via]a ei.
– Este arheolog, Jule. Vicky flutur` un deget spre el, p`rând ea \ns`[i

o \nv`]`toare scrobit`. Ai auzit de Summerford? insinu` ea, a[teptându-l
s` \n]eleag` aluzia.

– A, acea Josie. Inspec]ia lui spori. Numele t`u a fost foarte des
pronun]at \n ultima vreme de domnul [i st`pânul nostru, spuse el. Acum
c` te v`d,  \n]eleg de ce.

Josie [i-ar fi dorit s`-[i exprime p`rerea pu]in mai altfel. Astfel spus`,
i-a provocat un fior ciudat de-a lungul spin`rii. Sim]indu-i reac]ia, Vicky a
luat-o u[or de cot.

– Haide, Josie. Trebuie s`-l l`s`m pe micu]ul Jule s`-[i vad` de desen,
atlfel procesul creator se va dispersa.
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– {i n-am vrea asta, nu? Jule ridic` din umeri nep`s`tor [i rânji, apoi
se \ntoarse la biroul lui. Pe cuvânt, Josie. S` ne mai vizitezi, \ntotdeauna
e bine s` vezi pu]in talent proasp`t prin locul `sta \nvechit.

– Incorigibil! murmur` Vicky \n timp ce se \ndep`rtau, dar
zâmbea. Minte ager` [i un designer de[tept, \i [opti ea lui Josie la
ureche \n timp ce se \ndreptau spre cap`tul studioului. Are un viitor
str`lucitor \n fa]`, Alex a avut dreptate când i-a dat [ansa s` devin`
partener, de[i eu aveam \ndoieli. Asta chiar l-a motivat, i-a dat
\ncredere \n sine. Deja este o investi]ie pentru firm`. Mai trebuie s` se
maturizeze pu]in, asta-i tot.

– To]i o facem o dat` [i-o dat` când vine timpul, se trezi Josie c`
spune cu \n]elepciune.

Vicky nu spuse nimic, \n afar` de o privire iute [i p`trunz`toare.
Departe de ceilal]i, \ntr-un col], o fat` dr`gu]` de culoare st`tea \n

spatele unui birou larg, \nconjurat` de mormanul obi[nuit de acte,
ma[ina de scris [i de telefon.

– Ea, spuse Vicky, este  secretara noastr`, Linda. Toat` organiza]ia asta
s-ar destr`ma f`r` ea. Linda, ea este Josie Barnes.

Linda zâmbi, peste teancul ei de documente.
– Barnes, ai spus?
– Da, confirm` Josie, aproape [tiind ce urma.
Linda se \ncrunt`, fixând-o pe Josie cu ni[te ochi de culoarea alunei.
– Unde am mai auzit  numele `sta?
– Proiectul Summerford, spuse Vicky.
– Sunt arheologul de acolo, explic` Josie politicoas`, \ntrebându-se

dac` era cineva care nu cuno[tea toat` povestea.
– A, da, d`du Linda din cap cu \n]elepciune. Cea care a stârnit toat`

furtuna din ultimele zile, ceva \n leg`tur` cu Wallace Holdings? Nu
cunosc  prea multe detalii, dar [tiu c` a trebuit s` fac leg`tura cu multe
conversa]ii urgente, s` trimit pachete expres, s` fac nenum`rate ce[ti de
cafea neagr` pentru domnul Grant [i, \n general, s`-l calmez \n timp ce
\ncerca s` rezolve o problem` complex`. Se uit` la Josie cu curiozitate
prietenoas`. Trebuie s` fi fost ceva foarte important de era domnul Grant
atât de \nver[unat. De obicei…
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– Era important, confirm` Josie, sim]indu-[i obrajii \nc`lzindu-i-se \n
timp ce asculta cât se implicase Alex. Cât de mult putuse s` se \n[ele
asupra lui? Cât de umil` trebuie s` se simt`?

– Apropo de cafea, \ntrerupse Vicky repede, probabil ca s-o fereasc`
pe Josie de alte descoperiri jenante, po]i s` faci rost de \nc` o cea[c`
pentru Josie, iubito. Am s`-i ar`t ni[te schi]e [i mai trebuie s` discut`m
ceva, nu-i a[a Josie?

– Da, fu Josie de acord. Cred c` da.
Zece minute mai târziu, amândou` erau instalate confortabil \n ni[te

fotolii din plu[, sorbind cafea din c`ni mici de ceramic`. Vocile lor joase
erau \n`bu[ite \n acel col]i[or bine capitonat, dar ni[te zgomote de
mi[care [i conversa]ie din spatele lor indic` faptul c` toat` lumea \[i luase
o pauz` de cafea.

– Deci, Vicky se uit` la Josie peste marginea c`nii de cafea, trebuie s`
fii \ncântat` de ultimele ve[ti, nu?

Josie se preg`ti s` discute despre acest subiect,n sfâr[it f`r`
ocoli[uri.

– Da, sigur c` sunt. De fapt, \nc` n-am aflat pe c`i oficiale. Cineva de
la Comisie m-a sunat ieri \n leg`tur` cu altceva [i…

Sprâncenele lui Vicky se ridicar` mirate.
– Vrei s` spui c` cei de la Wallace Holdings nu ]i-au spus \nc`?

Credeam c` vei fi prima pe care o vor anun]a.
– Da? murmur` Josie cinic. Eu cred c` ar fi bucuro[i s` m` lase s` m`

perpelesc pu]in.
Luând o \nghi]itur` fortifiant` de cafea,  \[i \nclin` capul spre Vicky,

cu o expresie deodat` intens`.
– Vicky, cum a… cum a]i reu[it? Nu \n]eleg. Trebuie s` fi avut

leg`tur` cu voi…
– Alex a fost, desigur. Vicky se uita contemplativ` \n cea[ca ei de

cafea. |ntr-un fel m` bucur c` nu l-ai g`sit, pentru c` \mi d` ocazia
s`-]i povestesc cum s-a \ntâmplat. Cred c` a[ face-o mai comprehensiv
decât el. Nu este genul de b`rbat care s` se dea mare, nici atunci când
merit`.

Josie aprob` din cap, cu ochii str`lucitori, a[teptând.
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– {tiam c` el a fost. Adic`…  ro[i u[or, acum [tiu.
– Da, ei bine, spuse Vicky, cu o voce crispat`, mai bine \ncep cu

\nceputul. Dac` repet unele lucruri pe care ]i le-a spus [i Alex, atunci,
sublinie ea, vei [ti c` ]i-a spus adev`rul.

„{i de data asta, se gândi Josie, r`sucind cu]itul \n ran`, poate  chiar
vei crede“.

Vicky se l`s` pe spate \n scaun, cu ochii alba[tri pe fa]a lui Josie.
– Când am auzit prima oar` despre planul de a \ncepe construc]iile

mai devreme, n-am fost prea sup`ra]i sau surprin[i, pentru c` chiar noi
f`cusem acea recomandare, la \nceput, cum a spus [i Alex la \ntâlnire.
Ne-au f`cut s` credem, Josie, c` Proiectul t`u era oricum aproape \ncheiat
[i c` nimic n-ar fi fost deranjat serios dac` se termina mai devreme.  {i
`sta, insist` ea, este adev`rul.

Bine\n]eles c` era adev`rat. Wallace Holdings ar face orice ca s` ias`
totul cum vor ei, iar Josie ar fi trebuit s` [tie asta.

– Ne-am dat acordul, continu` Vicky, pentru c` astfel am fi putut s`
ne \ncadr`m \n cifrele prefigurate [i am fi putut fi pl`ti]i cu atât mai
repede. Dup` ce s-a luat decizia, Alex a spus c` ar fi bine s` se duc` s` mai
arunce o privire pe [antier, \n caz c` trebuia s` facem vreo modificare la
planurile ini]iale. |n definitiv, trecuse un an de la ultima vizit`. A ales o
duminic` diminea]`, când [tia c` mai erau [i al]i oameni ca de obicei, ca
s` se poat` pierde \n public [i s` viziteze locul. Nu prea se gr`bea s` te
\ntâlneasc`, crezând c` aflase[i [i c` nu erai prea \ncântat` de asta.
Oricum, a ajuns cam devreme [i te-a g`sit acolo, singur`…

– Da, spuse Josie ca un ecou, amintindu-[i acel moment cu prea
mult` intensitate.

– |mpreun` cu munca trudnic`, ajutoarele pasionate [i realiz`rile
tale, i-am dat limpede  de \n]eles lui Alex c` aveai nevoie de fiecare zi din
acel an pe care \nc` presupuneai c`-l mai ai.

– Dac` mi-ar fi spus de la \nceput de ce se afla acolo, murmur` Josie.
– Pur [i simplu nu-i venea s` cread` c` cei de la companie nu-]i

spuseser` \nc`. S-a hot`rât s` discute cu mine \nainte de a spune ceva.
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S-a n`pustit la mine plin de indignare, \n favoarea ta, vorbind aiureli
despre s`p`turi [i o groaz` de oc`ri la adresa companiei…. [i, ei bine,
zâmbi ea, restul \l [tii.

– Ai ap`rut la mine cu toat` ceata, \[i aminti Josie, \ntorcându-i
zâmbetul [i  am crezut c` era]i…, fa]a ei se \mbujor`.

Acum c` reu[ea s` ro[easc` [i s` plâng` din nou, se pare c` era
blestemat` s-o fac` destul de des. Vicky chicoti.

– Era de \n]eles, ai crezut c` suntem ai lui Alex. Era atât de agitat \ncât
nu s-a gândit s` explice asta mai \ntâi, ]ie sau mie. Oricum, ne-am uitat
prin jur [i am sim]it la fel ca el. Imediat cum ne-am \nceput lucrul luni,
ne-am dus la Wallace Holdings s` le spunem s` amâne totul pân` ne
revizuiam planurile. N-am spus de ce, doar c` aveam nevoie de câteva zile
\nainte ca propunerea s` fie pus` \n aplicare. Ne-am convins [i de faptul
c` nu-]i spuseser` \nc`. |[i strânse buzele. N-au fost foarte mul]umi]i de
noi, au spus c` nu este un comportament profesional [i c` ar fi trebuit s`
ne gândim la asta mai \nainte. Lui Alex nu i-a pl`cut asta deloc. El este
foarte mândru de munca lui [i s-a ales cu toate repro[urile, el fiind [eful

Josie tres`ri: pe deasupra, mai primise [i repro[urile ei.
-Continu`, o implor` ea, hot`rât`  s` aud` toate faptele de la un

observator implicat [i el.
– P`i, s` v`d… pân` mar]i nu g`sisem o solu]ie satisf`c`toare, a[a c`

am c`zut de acord c` \]i eram datori cu adev`rul, din moment ce Wallace
Holdings nu p`rea s` aib` de gând s-o fac`. Alex nu suporta gândul s` te
[tie acolo, muncind atât de mult f`r` s` [tii ce se \ntâmpl`… a[a c` ]i-a
f`cut o vizit`, nu?

– Am ie[it s` lu`m cina. A fost o… sear` foarte frumoas`. Dar nu
mi-a spus.

– Nu. A vrut, a \ncercat. Dar când a auzit ultimele nout`]i –
mormintele acelea, nu? – s-a hot`rât iar s` g`seasc` ceva, un fel de
compromis, \nainte s`  afli ce se \ntâmpla. Alex nu este genul care s` se
dea b`tut atât de u[or [i era atât de evident c` aveai nevoie de acele luni
ca s`-]i \nchei ultimele descoperiri… a[a c`, pân` la urm`, nu ]i-a spus.
S-a \ntors la mine [i am luat-o de la cap`t, analizând diferite planuri [i
discutând toate posibilit`]ile.
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– |ntre timp, eu am aflat a doua zi, \[i  aminti Josie cu durere [i
imediat m-am gândit c` era – era]i – o parte din complot – c` era]i
implica]i…

– A[a am \n]eles [i eu, oft` Vicky. N-a[ putea s` te \nvinov`]esc. Cred
c` a fost o lovitur` incredibil`. Ei bine, [tiam c` ai primit scrisoarea,
pentru c` o secretar` de la Wallace Holdings ne spusese c` a fost trimis`.
A[a c` Alex a venit iar s` te vad`, sperând s`-]i spun` c` m`car, \ncercam
s` g`sim o solu]ie [i s` nu disperi. |nc` nu [tiam cum, dar trebuia s` g`sim
un mod care s` nu ne afecteze mândria profesional`.

– {i eu nici m`car nu l-am ascultat! Vocea lui Josie era foarte joas`. {i,
dup` asta?

– P`i, se gândi Vicky, vineri diminea]`, \nainte de \ntâlnire, i-a venit o
idee [i ne-am dus la antreprenori s` le-o prezent`m.

– Dar despre ce era vorba?
Josie era fascinat`, l`sând la o parte faptul c` asta avea o influen]`

major` asupra viitorului proiectului ei.
– Cel mai bine \]i r`spund ar`tându-]i planurile. Ca s` simplific, el

[i-a dat seama c` ar fi posibil, cu ni[te manevre, s` \nceap` lucrul la
funda]iile principale pentru casele propriu-zise f`r` s` se ating` de mai
mult de o fâ[ie periferic` din câmpia ta. Vezi tu, \i explic` ea, se \ntâmpl`
ca o parte din [antierul t`u s` fie desemnat a fi terenuri [i gr`dini, locul
de joac` al copiilor, piscine [i toate cele. Peisajul meu minunat. 

Josie \ncepea s` \n]eleag`.
– Dar ce au spus antreprenorii?
O umbr` de iritare trecu peste fa]a lui Vicky când \[i aminti ceea ce

p`rea a fi fost o [edin]` complicat`.
– Au fost intransigen]i. Au insistat c` nu se putea s` lase o parte din

preg`tiri pe mai târziu. Dac` \[i puneau \n func]iune ma[inile, trebuia s`
includ` totul. N-au vrut s` cedeze deloc.

– Bie]ii de voi! Deci de-asta a]i ajuns atât de târziu la \ntâlnire…
– {i de ce eram pu]in agita]i,  o aprob` Vicky. Fusese o zi grea.
Chiar c` fusese, pentru to]i. Nu e de mirare c` Alex reac]ionase a[a

dup` aceea, când ea  refuzase  s`-l asculte.
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– Dar mai târziu s-au r`zgândit, de ce?
Vicky se relax`, ajungând la o parte mai pl`cut` din povestirea ei.
– Eu [i Alex am analizat totul pân` \n zori. Când s-a \ntors, \n sfâr[it,

a trecut pe la noi pentru cin` [i \nc` ne mai b`team capul cu asta pe la
miezul nop]ii. John s-a culcat [i ne-a l`sat s` continu`m.

– Vai!
Josie se str`dui s`-[i aminteasc` ce spusese Alex \n dup`-amiaza aceea,

cum c` trebuia s` se \ntoarc` \n Bath s` discute cu Vicky. Doamne, cât
fusese de idioat`! Nu mai suporta, dar venise s` afle totul [i n-avea de
gând s-o ia la fug` acum, chiar dac` era ceva personal.

Vicky se gândea la so]ul ei, pe fa]` jucându-i un zâmbet afectuos
– Ah, nu-]i face griji pentru John. Este obi[nuit cu asta [i, oricum,

câteodat` nu-l v`d jum`tate din noapte când scrie.
– Dar pân` la urm` a]i g`sit o solu]ie mai bun`? o \ndemn` Josie

ner`bd`toare.
– Alex a g`sit. A muncit tot weekendul aproape f`r` pauz`. N-ai crede

de cât` munc` e nevoie ca s` schimbi chiar [i un lucru minor dintr-un
plan, mai ales când e vorba despre case. Din fericire, era vorba numai de
dou` [i el le-a mutat astfel \ncât numai marginea câmpului t`u intr` \n
construc]ie. Majoritatea va deveni doar peisaj [i nu este nevoie de
preg`tiri pân` nu sunt cl`dite casele. A fost o opera]iune maraton, Josie,
crede-m`.

Acum o credea. {i când Alex o vizitase sâmb`t` era \n toiul lucrului,
iar ei nici m`car nu-i adusese vorba despre planuri. Atunci avea altceva \n
minte.

– |mi \nchipui, murmur` ea, \nro[indu-se.
Vicky zâmbi.
– Ne-am dus triumf`tori cu noile planuri la antreprenori, la prima or`

luni diminea]`. De data asta, am avut mult noroc [i am dat peste un alt
director, mai \n]eleg`tor. Le-a analizat cu aten]ie [i-a zis c` nu vede nici
un motiv pentru care restul s` nu mearg` conform planului, l`sând
sec]iunea ta ultima. Ar trebui s` dureze vreo nou` luni cel pu]in, de când
vor \ncepe. De fapt, devenise chiar interesat \n leg`tur` cu proiectul t`u
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[i când i-am explicat s-a sup`rat. Dac` l-am fi avut de partea noastr` de la
\nceput, suspin` ea. Dar cred c` fusese plecat \n vacan]` sau ceva de
genul `sta.

Josie \[i \nchipui succesul lor.
– Cred c` a]i fost extraordinar de bucuro[i!
Au  muncit atât de mult ca s` reu[easc`, [i totul numai pentru ea.
– Cred [i eu. Obosi]i, dar \ncânta]i.
Ochii ei alba[tri erau blânzi când \i zâmbi lui Josie.
– Alex, de obicei, are sufletul cel mai pa[nic [i mai echilibrat cu

putin]`. Dar câteodat` se las` prins de câte ceva [i atunci e ca o tornad`.
Se uit` cu aten]ie la Josie. N-a[ vrea s`-l sup`r \ntr-un asemenea moment.

Nu, se gândi Josie, n-ai vrea!
– Dar nu cunosc pe nimeni care s` fie un aliat mai bun, Josie. {i faptul

c` a contribuit f`r` s`-[i dea seama la situa]ia grea \n care te aflai l-a f`cut
[i mai hot`rât s` te scoat` din ea. Când a v`zut ce se \ntâmpla acolo… [i
te-a \ntâlnit pe tine…,  f`cu o pauz`, l`sându-[i capul \ntr-o parte. Sincer`
s` fiu, nu prea [tiu ce l-a apucat. Nu l-am mai v`zut niciodat` atât de
disperat s` realizeze ceva. {i \l [tiu de câ]iva ani buni, \n care a avut de-a
face cu multe provoc`ri.

– Da. Ei bine…
|nc` o dat` Josie trebui s`-[i dreag` glasul care p`rea s` n-o mai

asculte.
– Deci, Wallace Holdings a trebuit s` accepte pân` la urm`?
– Dac` a[a spuneau antreprenorii lor. Oricum, pe ei nu-i afecteaz` cu

nimic. Totul va merge \nainte peste trei luni, numai sec]iunea ta va
r`mâne neatins`. A[a c` s-a \ncheiat cu bine pentru to]i. Vreau s` spun c`,
pentru un timp, vei avea la orizont ni[te buldozere monstruoase [i chiar
vei putea s` vezi cum sunt construite casele, dar nu cred c` te vor deranja
vreun pic.

– Oh, ar putea fi chiar interesant, spuse Josie cu c`ldur`. Vicky, nu
[tiu cum s`-]i mul]umesc.

– Nu mie, iubito. Eu pur [i simplu am mers \n urma unui b`rbat
grozav. Mul]ume[te-i lui. Se aplec` \n fa]`, adoptând un aer confiden]ial.
Se va bucura c` ai venit. Era foarte sup`rat c` nu credeai \n inten]iile lui
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bune. Alex se trage din triburile acelea sco]iene care spun exact ce au \n
minte. De asemenea, sunt cei mai afectuo[i, sinceri [i de n`dejde oameni
pe care-i cunosc. Cu toate c` a tr`it aici, \n sudul nostru sofisticat mul]i
ani, \n inima lui de celt a r`mas la fel de pasionat [i de agitat. {i \nc` mai
ac]ioneaz` dup` cum \i dicteaz` inima, Josie, \n ciuda acelei min]i
originale [i \nc`p`]ânate.

Ea t`cu pentru câteva momente, uitându-se prin luminator la domul
albastru care p`rea atât de aproape.

– Nu-mi \nchipui cum a reu[it s` n-o d`ruiasc` vreunei doamne
norocoase \n to]i ace[ti ani. El spune mereu c` n-a \ntâlnit pe nimeni care
s`-i doreasc` inima. Cu toate c` multe au \ncercat,  cred c` n-a \ntâlnit nici
una destul de bun` pentru el.

Mesajul nu putea fi mai clar de atât. „Nu te l`sa feti]o“, \i spunea Vicky
r`spicat „tu e[ti norocoasa“.

Nu-]i face griji, se gândea Josie, \n timp ce un val de emo]ii amenin]a
s-o sufoce, am priceput ce vrei s` spui.

– Poate, spuse ea \ncet, o asemenea femeie perfect` nu exist`?
Vicky \i zâmbi ironic.
– Ba da. {i când va fi gata Alex, o va g`si. {i acum, spuse ea deodat`,

nu vrei s` te ui]i peste planuri?
– Da, te rog.
Josie se ridic`. |[i sim]ea picioarele nesigure [i genunchii sl`bi]i, ca [i

când ar fi primit un [oc. Ei bine, \ntr-un fel a[a a [i fost, [i \nc` nu se
terminase totul: mai trebuia s` dea ochii cu el.

N-a trebuit s` a[tepte prea mult. |n timp ce st`teau \n fa]a unui avizier
care ocupa un perete interior \ntreg, cercetând cu aten]ie planul ref`cut
al construc]iilor din Summerford, \n spatele lor se auzir` ni[te pa[i fermi
[i o voce profund`, cunoscut`, le \ntrerupse concentrarea.

– Dou` dintre doamnele mele preferate!
Alex se a[ez` astfel \ncât s` le cuprind` pe amândou` cu câte un bra].
– M` bucur s` te v`d, Josie. |mi admiri munca?
Dac` te luai dup` cum se comporta, ai fi crezut c`-l vizita \n fiecare zi.

Ca [i cum ce se \ntâmplase \n rulot` nici nu avusese loc. Dar nu [i pentru
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Josie: ea \nghe]` la atingerea lui, cu inima b`tându-i puternic [i f`r` s`
poat`  scoate un cuvânt. Se uit` drept \nainte, incapabil` s`-l priveasc`.

Vicky \i s`ri \n ajutor.
– Alex! Te-ai \ntors mai repede decât credeam. Josie a trecut pe aici

sperând s` te g`seasc`. Tocmai \i spuneam cum am \nvins sistemul [i am
salvat-o. Acum \i ar`tam cum am – cum  ai reu[it.

Bra]ul lui se \ncord` pe trupul ei, tr`gând-o cu putere mai aproape de
formele lui rigide. Ea \nc` \[i p`stra privirea fixat` undeva departe de a
lui. Se pare c` a[tepta ni[te cuvinte din partea ei  [i le, g`si cumva.

– Ei, Comisia, tocmai m-au sunat ieri. Nu… n-am [tiut pân` atunci.
Cu un efort suprem, s-a for]at s`-[i \ntoarc` \ncet capul [i apoi s`-l

ridice, uitându-se \n sfâr[it \n ochii \ntuneca]i care o priveau la rândul lor
misterio[i.

– |]i mul]umesc, Alex, spuse ea \ntr-o suflare.
Gata, o spusese. Cel pu]in era un \nceput.
El d`du din cap, expresia \mblânzindu-i-se, spunându-i \n acest mod

c` [tia c`-i mul]umea pentru mult mai mult. Tr`s`turile lui erau
afectuoase când \i zâmbi. 

– Nu, Josie. M`car atât s` fac, dup` rolul pe care l-am avut \n luarea
acelei decizii. Sim]eam c` \]i datorez asta. El f`cu o pauz`. Un compromis,
\]i aminte[ti?

– Ei bine, spuse ea aproape \n [oapt`, \]i sunt recunosc`toare,
indiferent de motiv.

Privirile lor p`reau lipite una de alta. Vicky \ntrerupse atmosfera
tensionat`, ar`tând o foaie  care \nf`]i[a interiorul noilor case.

– Ce zici de astea, Josie? Trebuie s` recunosc, Alex n-a[ refuza a[a
ceva, [i [tii c` mie \mi plac mai mult casele vechi.

Ea \i ar`t` mândr` diagramele lui Josie, ca [i când ar fi fost un agent
imobiliar.

– Vezi, toate au aceste dispozitive fantastice de \nc`lzire [i de izolare,
decoruri la alegere, \ntre care [i cinci dormitoare, c`zi de baie \ngropate,
camere de zi cu niveluri diferite. E grozav! {i nu se aseam`n` cu celelalte,
continu` ea cu \nfl`c`rare. Sunt separate [i diferite \ntre ele. {i s` nu
uit`m, \ncheie ea triumf`toare, ambientele mele peisagistice superbe!
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– Cru]a]i-v` m`car propriile complimente, doamn` Randle, observ`
Alex cu un râzânt.

– De ce? replic` Vicky. Falsa modestie e o pierdere de vreme. Este
unul dintre cele mai bune planuri ale noastre, [i o [tii [i tu. Haide, Josie,
vrei s` vezi picturile gr`dinilor mele, nu?

Josie se afla \ntr-o stare ciudat` de relaxare euforic`, râzând de
amândoi.

– Bine\n]eles. Sunt sigur` c` sunt \ncânt`toare.
– Bravo!
Vicky se desprinse de bra]ul lui Alex [i merse pân` se opri lâng`

planurile de exterior. Alex o urm`, tr`gând-o [i pe Josie u[or dup` el.
– Sunt foarte frumoase, Vicky. Totul este… ei bine, minunat.
Dup` umila p`rere a lui Josie, totul \]i l`sa gura ap`. Credea c` trebuie

s` fii \ntr-adev`r foarte bogat ca s` te gânde[ti m`car s` tr`ie[ti \ntr-o
asemenea cas` de lux.

Probabil c` Alex \i citise gândurile.
– De fapt, anun]` el calm, m` gândesc s`-mi iau [i eu una.
Amândou` femeile se \ntoarser` spre el.
– Alex! Doar nu vorbe[ti serios! Vicky era \n mod evident \mp`r]it`

\ntre ne\ncredere \ngrozit` [i o invidie u[oar`. Cost`…
– Nu mai mult decât \mi permit, contracar` el. M-am s`tura de

apartamentul meu mic [i \ngust, [i nici m`car nu este publicitate pur`
pentru meseria mea. Am fost prea ocupat cu casele altor oameni ca s` m`
mai gândesc la a mea [i cred c` a venit timpul s` fac ceva \n privin]a asta.
De asemenea, simt nevoia de spa]ii largi, deschise \n jurul meu, atât la
exterior cât [i \n`untru, se confes` el. Pu]in` pl`cere lumeasc` n-a stricat
nim`nui niciodat`. Cred c` merit un bârlog mai favorabil s`n`t`]ii la
maturitate.

Vicky morm`i  zgomotos.
– Amândoi mai avem mult pân` a vârsta mijlocie. Dar Alex, insist` ea,

vorbe[ti serios? Vreau s` spun chiar crezi c` ]i se potrive[te?
– Mai mult ca oricând. Doamne, sublinie el, doar eu le-am proiectat!

Dac` eu nu pot s` locuiesc \n ele, atunci cine? Este timpul s`-mi asum
ni[te responsabilit`]i; continu` el vag. Ipoteci, de exemplu. Oricum,
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zâmbi el mali]ios, m-am cam ata[at de locul `sta. Ce crezi, Josie? o
provoc` el. Nici tu nu e[ti de acord? E[ti de p`rere [i tu c`-mi lipse[te o
doag`, ca partenera mea?

Josie care ascultase totul ca \ntr-un carusel de sentimente
contradictorii, \nghi]i cu greu.

– Cred… cred c` e[ti foarte norocos [i foarte iste], spuse ea \ncet. {i
eu a[ face la fel dac` mi-a[ permite.

– {i dac` ai r`mâne \n zon`.
Alex \nc` o mai \nconjura cu un bra] [i ea se \ntreb` dac` observase

c` se \ncordase la aceste cuvinte.
– Ei bine, m` bucur c` cineva m` \n]elege [i c` nu crede c` sabotez

institu]ia. Sau poate, clipi el spre Vicky, acest stimat partener al meu este
pu]in gelos?

Vicky râse:
– Poate c` sunt.
– Acum, doamnelor,  nu [tiu voi, dar eu am nevoie de hran`. Josie,

declar` el, te scot \n ora[. Avem ni[te chestiuni de l`murit, nu?
Tonul lui era blând, dar ochii erau a]inti]i \ntr-ai ei, p`trunz`tori.
– Da, Alex, \ncuvin]` ea supus`.
Trebuia s` vin` [i vremea asta o dat` [i-o dat`, [tia asta.
El se \ntoarse spre Vicky.
– Doamn` Randle?
– Domnule Grant?
– Vre]i s` prelua]i comanda o parte din dup`-amiaza, cât chiulesc eu?

Presimt c` va fi un timp \ndelungat.
– Nu te prosti, sigur c` da. Fugi]i [i distra]i-v` copii.
Vicky \[i puse o mân` mângâietoare pe bra]ul lui Josie, zâmbind spre

ochii verzi str`lucitori ai femeii tinere.
– Sunt sigur` c` ne vom revedea foarte curând, Josie.
– Sper, [i mul]umesc pentru… pentru diminea]a asta [i pentru tot,

se bâlbâi ea.
– Pentru nimic. Vicky \ntoarse o privire formal` spre Alex. Cât despre tine,

partenere, s` nu te prind pe aici cel pu]in pân` mâine diminea]`. |n]eles?
Alex \[i compuse tr`s`turile animate \ntr-o masc` de ascultare sp`[it`.
– Da, doamn`, spuse el.
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Capitolul 10

Diminea]a de prim`var` se transformase \ntr-o zi \nsorit`. |n timp ce
se plimbau \mpreun`, urmând albia râului c`tre centrul ora[ului, Josie \[i
\n`l]` capul [i adulmec` aerul ca [i când ar fi vrut s` inhaleze mirosul de
primenire pe care-l purta.

F`r` nici un cuvânt, de comun acord, s-au oprit la un magazin
alimentar s` cumpere chifle proaspete  cu semin]e de susan, pateuri
suculente, fructe [i ro[ii. Apoi Alex a condus-o spre un p`rcule] \nverzit,
protejat de zgomotul din strad`. S-au a[ezat pe o banc` din lemn
\ntr-un col] sc`ldat de soare, izola]i, dar nu prea departe de locul unde
oamenii [i porumbeii forfoteau dup` rutina zilnic` printre muguri [i
boboci de flori.

T`cerea lor era  prietenoas`, ca [i când ar fi avut tot timpul din lume.
Josie era con[tient` de senza]ia aceasta de pace, [i totodat` de realitate,
\n compania lui. Dar \nc` mai avea de \nfruntat o \ncercare, [i asta foarte
curând. Nu trebuia s` se lase cople[it` de senza]ia aceea \mb`t`toare de
fericire [i siguran]`, nu \nc`. Trebuia s-o amâne, cel pu]in pân` când era
la fel de sigur` de el cum era de ea.

Dup` ce au terminat de mâncat ultima portocal` suculent`, [i-au lins
degetele lipicioase [i apoi [i le-au [ters pe batista curat` a lui Alex, el s-a
l`sat pe spate, a suspinat, a \nchis ochii [i [i-a \ntors fa]a spre soare. |n



acela[i timp, [i-a \ntins mâna [i a cuprins-o, aducându-i capul pe umerii
lui [i [i-a vârât barba \n p`rul ei lucios. Ea \i sim]ea respira]ia printre firele
de p`r, iar obrazul se odihnea moale pe ]es`tura aspr` a hainei lui. Inima
ei st`tea s` explodeze, iar corpul \i palpita de mesaje nerostite.

Dar nu mai puteau p`stra t`cerea.
– Alex? vocea ei era spart`, r`gu[it`.
– Josie?
Propriul ei nume vibra prin ea, tonul lui transmi]ându-i unde intense.
– Vreau doar s` spun c` \mi…. \mi pare r`u.
– Da.
Emo]ia momentului \i scoase la iveal` accentul sco]ian.
– {tiu, [tiu, Josie, nu-]i face griji.
El \ncerca s`-i fac` situa]ia mai u[oar`, dar nu era bine.
– Nu, Alex. Vorbesc serios. Eu… tu aveai dreptate. M-am purtat ca o

adolescent` prostu]`. M-am purtat a[a ani de zile, de când am devenit astfel,
cred. Nu m-am maturizat niciodat` cu adev`rat. Credeam c` m` comport
ca un adult, ca un om mare… dar, de fapt, n-am crescut niciodat`.

– Pân` acum? \i suger` el [i mai blând, tr`gând-o mai aproape.
– Am… am \nceput, \ncerc` ea [ov`itoare.
– Ah, nu e nici o \ndoial` \n privin]a asta. Ai f`cut mai mult decât atât,

ai \nf`ptuit un miracol.
P`rea atât de sigur, [i totu[i atât de blând [i de grijuliu, ca [i când [tia

cât \i trebuise  s`-[i recunoasc` aceste sl`biciuni. Ca [i când [tia,  c` mai
urma s` spun`  multe altele. Curajoas`, ea continu`:

– Toat` furia aceea oarb`, Alex, nu s-a \ndreptat spre tine. Dar tu [tiai
asta, nu?

– Speram c` nu era a[a, spuse Alex simplu.
– Vicky mi-a spus exact ce s-a \ntâmplat. Undeva \n adâncul inimii

cred c` am [tiut tot timpul, dar era ca [i când… ca [i când.
– Da? o \ncuraj` el când se bâlbâi.
– Ca [i când vroiam cu disperare s` cred tot ce este mai r`u. Nu

vroiam s` recunosc ce \]i datoram  sau ce sim]eam pentru tine.
Ultimele cuvinte au fost aproape [optite. Apoi \[i adun` for]ele [i

continu`:
– Mi-am impus s` cred c` tot ce vroiai era s` m` calci \n picioare dup`

ce \]i atingeai scopul. Mi-am inventat acea furie.
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El t`cu un minut, cu respira]ia lini[tit`. Apoi veni \ntrebarea pe care o
a[tepta [i care o \ngrozea, pe un ton lini[tit, neagresiv, dar direct la ]int`:

– De ce, Josie?
– De ce…
{tiind foarte bine ce vroia el s` spun`,  tr`gea de timp.
– De ce toat` acea furie oarb`? De ce ]i-ai ascuns sentimentele

adev`rate? Pe cine e[ti atât de furioas`, de fapt?
El f`cu o pauz` [i cum nu r`spunse, el ad`ug` cu blânde]e:
– Ce a acoperit cu un strat \nver[unat o personalitate atât de

str`lucitoare [i de pasional`?
N-avea sc`pare. Trebuia s-o fac`: s` deschid` cu for]a o u[` sigilat` de

mult timp c`tre un loc \n care nu mai \ncercase s` p`trund` nimeni \n
toat` via]a ei de adult.

– Presupun c`… m` gândeam c` am dep`[it totul acum mul]i ani.
Dar cred c` are leg`tur` cu p`rin]ii mei.

Sim]indu-i durerea sfâ[ietoare, el \[i retrase mâna de pe spatele ei, \[i
puse ambele mâini pe umerii ei [i o \ntoarse spre el cu blânde]e, dar
ferm. Apoi se aplec` [i-i lu` o mân` \ntre ale lui, for]ându-i degetele
\ncle[tate s` se desfac` din pumnul strâns. Ridicându-i mâna la buze,  \i
s`rut` urmele pe care le l`saser` unghiile ei \n palm`.

– Continu`.
Vocea lui era foarte blând`. Se gândi c` nu mai v`zuse niciodat` o

culoare atât de cald`, de profund` [i de \ntunecat` precum aceea din
ochilor lui.

– Mama mea era o femeie foarte dulce.
Ea se \nfior` la amintirea acelei femei timide, retrase, pe care o albise

atât de mult cândva.
– Ea… ne-am sim]it foarte bine \mpreun`, un timp. Dar era mereu

nervoas`, fragil`, iar tat`l meu…
Pleoapele ei se \nchiser`. Era agonizant, imposibil.
Dar degetele lui venir` sub b`rbia ei, f`când-o s` se uite la el.
– Tat`l t`u?
|nc` mai era blând, dar \ntreb`tor, chiar insistent.
Ea respir` sacadat, [uier`tor.
– Era violent. Nu cu mine. Era destul de con[tient de mine. Cu ea.

I-a f`cut via]a un calvar.
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– Cum?  \ntreb` el, când ea p`ru s` amu]easc` iar.
– Era plecat zile la rând. Era comis-voiajor. Nu [tiam ce vindea, cred

c`  schimba mereu.
Acum c` \ncepuse, cuvintele \i veneau de la sine, rostogolindu-se \n grab`.
– {i cât timp era plecat, noi ne sim]eam bine. Mergeam mai departe,

nimic spectaculos, doar… [tii… ridic` ea din umeri. Via]a, pur [i simplu.
– {i când se \ntorcea?
El p`rea ne\nduplecat, \ndemnând-o s` continue.
– De fiecare dat` când se \ntorcea, era mai r`u. Eu eram mic` [i

fugeam \n camera mea, dar puteam s`-i aud. Mama plângea, câteodat`
toat` noaptea, iar el ]ipa, fiindc` bea. |mi d`deam seama de asta dup`
miros [i cum … cum se comporta.

Alex \ncerc` s` ajung` la adev`r, st`pânindu-se:
– O b`tea? Folosea violen]a?
– Nu, nu fizic, aici era problema. Nu risca nimic din ceea ce ar fi

determinat-o s` plece [i s`-l p`r`seasc`. Nu, era… cruzime psihic` [i
emo]ional`. Tot timpul o cic`lea, \i ]inea predici [i o sec`tuia, criticând
tot ce f`cea c` nu era bine. El nu se oprea niciodat` [i o f`cea s` se simt`
din ce \n ce mai mic` [i mai insignifiant` decât se sim]ea deja.

Josie tremura [i Alex o strânse mai tare de mân`, \ns` ea spunea mai
departe, adunându-[i \ncrederea.

– P`rea c` se transform` \ntr-o creatur` micu]` [i ofilit` \n prezen]a
lui. Tot ce vroiam s` fac era s-o protejez de el, s`-l alung, dar dac`
spuneam ceva ]ipa [i la mine. Eram atât de mic`…

Ea se cutremur`, sim]indu-se iar ca o feti]` disperat`, cople[it` de
vinov`]ie [i ru[ine c` nu reu[ise s`-[i ajute mama iubit` \mpotriva acelei
puteri \nfior`toare [i str`ine a b`rbatului.

– Biata Josie, spuse Alex, dar cu grij`, controlându-[i sentimentele. {i
s`raca ta mam`. {i \ndr`znesc s` spun, dac` nu m` \n[el, bietul t`u tat`,
ad`ug` el surprinz`tor.

Josie se uit` scrut`tor la el. Nu se mai gândise niciodat` la asta. Poate
c` [i monstrul acela de om \[i avusese propriile probleme [i suferin]e.
Acum c` toat` acea am`r`ciune era dezv`luit`, trebuia s` \nfrunte multe
lucruri… dar nu toate deodat`, nu \nc`.

Ca [i când ar fi \n]eles tacit, Alex spuse:
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– Ce s-a \ntâmplat pân` la urm`?
I se puse un nod \n gât. Urma partea nepl`cut`, trebuia.
– Când aveam cam paisprezece ani, mi-am dat seama de ce suporta

mama totul. De ce nu pleca atunci când el \i f`cea via]a un iad. Mi-am dat
seama c` gre[isem \n to]i acei ani, declar` ea, ochii verzi str`lucind de
furie [i sfidare când \[i aminti.

– De ce? o \ntreb` el \ncet.
– Ea…  \l iubea.
Degetele lui Josie \ncercar` s` se strâng` iar \n pumn, dar el n-o l`s`,

netezindu-i palmele  transpirate cu degetele lui mari [i uscate.
– El o chinuia, o degrada, [i ea \l iubea. Câteodat`, dup` ce  suspina

[i el ]ipa ore \ntregi, disp`reau \n camera lor [i eu…  [tiam ce fac.
Câteodat`… vocea ei deveni o [oapt`, \i [i auzeam. Nu [tiam ce e mai
r`u: ura sau dragostea. Pân` la urm`, p`rea a fi acela[i lucru.

Ea \[i drese vocea, apoi \[i ridic` privirea spre a lui, cu \ndr`zneal`.
– |n acel moment, am decis c` dac` dragostea \]i f`cea a[a ceva, atunci

nu era de mine. Orice altceva a[ fi f`cut \n via]`, trebuia s` m` feresc de
a[a ceva.

– {i cine putea s` te \nvinov`]easc`?
Vocea lui era \n mod v`dit lini[tit`, dar pe tr`s`turile lui frumoase

erau gravate grija [i compasiunea.
– Ce s-a \ntâmplat cu ei pân` la urm`, Josie? Mi-ai spus c` mama ta a

murit. {i tat`l t`u?
– Pân` la urm`…
Asta era partea cea mai grea, dar n-avea s` se dea b`tut` acum.
– Când aveam cincisprezece ani [i devenisem mai preocupat` de

[coal` decât de ce se \ntâmpl` acas` – [coala era un fel de refugiu,
\n]elegi… El d`du din cap. Mi-am dat seama c` mama devenea din ce \n
ce mai sl`bit`, pur [i simplu se topea \n fa]a mea. |nc` se mai purta cu
blânde]e [i bun`tate cu mine, dar parc` era distant`, absent`. Când se
\ntorcea el [i \ncepea scandalul, ea doar st`tea acolo, uitându-se la el,
refuzând s` plâng` sau s` reac]ioneze \n vreun fel. Asta \l \nfuria mai mult
ca orice.

– Nu [tia nimeni ce se petrece? o \ntreb` Alex precaut. Rude, prieteni,
vecini?
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– N-aveam nici o rud` la Londra. P`rin]ii mei nu aveau prieteni, \[i
aminti ea cu am`r`ciune. Dac` mama \[i f`cea vreo cuno[tin]`, tata \i
otr`vea rela]ia [i o distrugea prin certuri. Cât despre vecini, [tii [i tu cum
este \n ora[ele mari… toat` lumea este curioas` dar nim`nui nu-i pas` ce
se \ntâmpl` dincolo de u[`… [i eu eram prea mândr` s` le povestesc
prietenilor sau profesorilor.

– Da, observ` Alex, a[a cred.
– Ei bine, dup` asta, când a v`zut c` o pierde, \ntr-un fel, a \nceput s`

aib` aventuri [i s`-i povesteasc` [i ei toate detaliile sordide…
Ea se cutremur`, sim]ind cum i se face pielea de g`in`, chiar [i sub

razele soarelui.
– Era oribil… oribil… Eram atât de furioas`, dezgustat` [i

neputincioas`. Dar ce puteam s` fac? |l uram. |mi… \mi doream s`
moar`.

Gata, o spusese.
Alex asculta cu calm fiecare fraz`, fiecare silab`, \ndemnând-o s`

spun` totul, [tiind cât era de important s` dea totul afar`.
– Dar el n-a murit, nu? o \mboldi el cu blânde]e.
– Ah, nu. Ea \[i scutur` capul cu \nver[unare. A continuat a[a, la

nesfâr[it. Nu, ea a fost cea care a murit.
Era o declara]ie plat` a faptelor simple, f`r` nici un artificiu.
– Cum? Când?
N-avea de gând s-o lase s`-[i piard` for]ele acum.
– S-a sinucis. |ntr-o zi, când eram \ntr-o excursie, ca s` nu m` \ntorc

acas` [i s` m` sup`r când o g`sesc. Râsul lui Josie era fals. A luat o
supradoz` din somniferele ei [i a murit pur [i simplu. Sau a[a mi-au spus
mai târziu, cel pu]in. |ntotdeauna am \ncercat s` cred c` a suferit mai
pu]in \n moarte decât când tr`ia.

– {i tat`l t`u? Ce s-a \ntâmplat cu el?
Acum c` trecuse de criz`, Alex \[i permise s` insiste, dar Josie se

sim]ea ciudat de nep`s`toare.
– Nu l-am mai v`zut. Când am ajuns  acas`, disp`ruse. Nu l-a mai g`sit

nimeni [i nici el n-a mai luat leg`tura cu mine. Din câte [tiu, poate s` fie
[i mort. Oricum, nu i-a p`sat niciodat` de mine.

|[i ridic` privirea, cu fa]a sfid`toare.
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Alex v`zu totul foarte clar. Nu e de mirare c` furia [i independen]a
inflexibil` deveniser` singurii ei alia]i, refugiul ei dintr-o lume amar`,
ostil` [i dominat`, \n ochii ei de copil, de b`rba]i poruncitori. Puteai s-o
\nvinov`]e[ti? Vocea lui era sc`zut` [i re]inut` când \i suger`:

– Poate c` v-a iubit pe amândou`, \n felul lui.
Ea mârâi printre din]i, privind \n jos:
– N-ai fi zis.
El abandon` subiectul. Mai era destul timp pentru asta.
– Ce s-a \ntâmplat cu tine dup` asta, Josie?
Trebuia s` sfâr[easc` povestea, de dragul ei, asta era important.
– M-am \nchis \ntr-o carapace \n to]i anii `[tia, retr`gându-m` tot mai

mult pân` s-a \nchis de tot. Nimeni nu putea s` ajung` la mine [i  n-aveam
de gând s` las pe nimeni.

– Cine a \ncercat?
– Ah, câteva rude s-au hot`rât s` apar` de la sute de kilometri

dep`rtare [i s` m` ia cu ei, dar nu am vrut asta \n nici un caz. Vroiam s`
r`mân la [coal`, s`-mi iau diploma de absolvire a liceului [i s` intru la
colegiu. Am descoperit trecutul – realitatea istoriei antice era mult mai
bun`, mai curat`, mai… ei bine, mai real` decât prezentul. {tiam c` a[a
vreau s` fie via]a mea. Iar cei de la [coal` au fost foarte \n]eleg`tori.

– Dar unde ai stat?
– Am fost luat` sub protec]ie de o organiza]ie. Au \ncercat s` m` fac`

s` intru \ntr-o familie adoptiv`, dar \mi ajunsese via]a de familie, a[a c`
am refuzat. Am tr`it \n c`min \n urm`torii trei ani. Nu prea \mi amintesc
multe despre asta, am fost atât de ocupat` cu studiile. Un zgomot
continuu, doar [i oameni buni, nec`ji]i, care \ncercau s` se descurce cât
mai bine cu copiii dificili [i cu resurse pu]ine. Am suportat tot pân` am
intrat la Cambridge [i, ei bine, de atunci am locuit acolo. Presupun c` din
cauz` c` n-aveam unde s` m` duc \n alt` parte, \ncheie ea dintr-o dat`.

– {i casa? Casa ta? Ce s-a \ntâmplat cu ea?
– Casa? P`rea surprins`. Nu ne apar]inea, o \nchiriasem. Tat`l meu

mi-a l`sat datorii, nu capital. N-am avut niciodat` un ban al meu pân`
când… pân` s-a sfâr[it totul.

El r`mase t`cut câteva secunde, uitându-se la ea \n]eleg`tor [i cu
compasiune.
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– Deci, continu` el, pe un ton voit mai relaxat, ai acceptat slujba de a
superviza Proiectul Summerford? }i-ai adus carapacea dup` tine?

Ea zâmbi anemic.
– Exact. Habar n-aveam când am acceptat ce va \nsemna pentru mine

\n alte privin]e.
– {i eu nici atât,  replic` el, când am venit s` v`d iar situl, nu [tiam \n

ce urma s` m` amestec.
Acum, \n sfâr[it, Josie se relaxa. L`sându-se pe spate,  \nchise ochii [i

\[i prinse mâinile la ceaf`, l`sând razele s`-i ating` pielea palid`. Sim]ea
cum tot veninul i se scurgea din trup. Era un fel de cur`]ire, o senza]ie
unic` de u[urare când \mp`rt`[e[ti  povara unei vie]i \ntregi [i apoi se
risipe[te imediat.

Slav` Domnului c`-l \ntâlnise pe Alex [i c` era a[a cum era. Indiferent
ce urma dup` asta, \ntotdeauna \i va fi recunosc`toare pentru ultimele
zile [i mai ales pentru ultima or`.

El era aproape de ea acum, vorbindu-i ner`bd`tor [i intens:
– Josie, [tiu cât te-a costat s`-mi spui toate astea. Cred c` a fost o lupt`

crâncen`. Ai fost foarte curajoas`, chiar mai curajoas` decât \n to]i acei ani
când te-ai luptat de una singur`. Cel mai greu este s` te confesezi.

– {tiu. Ea zâmbi. De asta n-am mai f`cut-o. Pur [i simplu, i-am
\ndep`rtat pe to]i.

– M` a[teptam la ceva urât când ai \nceput s`-mi poveste[ti, dar nu-mi
\nchipuiam ceva atât de \ngrozitor. Ai trecut prin vremuri grele, Josie [i
un \nceput lamentabil. M` face s`-mi dau seama cât de norocos am fost
eu. {i este surprinz`tor cât e[ti tu de echilibrat` [i de frumoas` dup` cât
ai suferit. Dar acum totul s-a terminat [i vei vedea c` po]i s` \nfrun]i totul
mai bine [i poate chiar o s` sim]i iar ceva, acum c` mi-ai spus. Chiar dac`
acum te sim]i r`u, ai f`cut ce trebuia, o asigur` el cu sinceritate.

– Nu m` simt deloc r`u, Alex. M` simt u[urat`. {tiu c` am procedat
cum trebuie.

Vocea ei era ferm`. |[i deschise ochii [i se uit` fix la el.
– Sunt sigur` de asta.
Cu vârful degetului, el \i tras` profilul, studiindu-l.
– Acum, spuse el, e rândul meu s`-mi cer iertare.
Ea se \ncrunt`.
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– Pentru ce? N-ai f`cut nimic.
– Sâmb`t` seara. Metodele mele cam brutale de a str`punge ap`sarea

ta de furie. Cred c` ]i s-au p`rut barbare.  Dar trebuie s` m` crezi c` a fost
cel mai dificil [i mai dureros lucru pe care a trebuit s`-l fac.

Buzele lui se strânser` \ntr-o linie sub]ire când \[i aminti.
Ea \[i puse un deget u[or peste ele.
– Nu, Alex. Nu ai fost crud. A fost blând, a[a cum numai tu po]i s` fii.

Ai f`cut-o pentru mine, [tiu asta. Dac` nu te-ai fi hot`rât s` folose[ti acele
tactici [ocante, \nc` a[ mai fi plutit \ntr-o mare de am`r`ciune [i
autoam`gire. Atunci te-am urât, \i m`rturisi ea cinstit. Nici un b`rbat nu
se mai purtase a[a cu mine. Dar când mi-am dat seama de ce ai f`cut-o,
nu te-am mai urât.

Privirea ei deveni mai intens`, mai verde, când se uit` la el:
– Te-am iubit pentru asta Alex, \nc` te mai iubesc. {i te voi iubi

mereu, declar` ea, aproape sfid`toare.
El \i prinse degetul de pe buzele lui [i veni mai aproape, prinzându-i

mâinile \ntr-ale lui. Vocea lui era joas`, r`gu[it` de pasiune.
– Data viitoare, \i promise el pasionat, nu vei mai sc`pa atât de u[or.

Nimic, absolut nimic  nu m` va putea opri s`…
– Aduci lucrurile pe f`ga[ul lor normal? \ncerc` ea cu ochii sclipindu-i.
– M-a[ fi exprimat mai plastic, recunoscu el aspru, dar  m-ai \n]eles.

Data viitoare, [i va fi foarte curând, nici nu vei [ti ce te-a doborât.
– Amenin]are sau promisiune? murmur` ea vis`toare, plecându-[i

pleoapele ca s`-[i ascund` veselia din ochi.
– Ce vrei tu, contracar` el, strângându-[i mâinile pe ale ei.
– Data viitoare, repet` ea, ridicându-[i iar privirea spre a lui.
– {i \n toate celelalte d`]i, confirm` el vehement [i \ncrez`tor,

zâmbindu-i.
Apoi \i lu` fa]a \ntre palme [i o s`rut` dulce [i \ndelung, [i \n ciuda

locului public, a fost cel mai intim [i mai intens moment din via]a lui Josie.
Se plimbau fascina]i, ca o pereche de turi[ti ame]i]i pe fundalul acelui

ora[ impun`tor, [i totu[i atât de strâns \mbr`]i[a]i \ncât atmosfera lui nu-i
putea desp`r]i.

Ea sim]ea c` este acas`. Acesta era un loc unde putea s` prind`
r`d`cini. |ns` Alex a tr`it aici ani de zile [i oriunde alegea el s` mearg`
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[tia c`-l va urma f`r` ezitare. Faptul c` a acceptat atât de ner`bd`toare o
slujb` \n aceast` zon` nu avea nici pe departe leg`tur` cu ra]iunea. Din
cauza lui vrusese s` r`mân` aici. Sentimentele ei pentru el dep`[eau orice
altceva. Trecutul, prezentul [i viitorul se comprimaser` \ntr-un singur sens
pentru ea [i el se afla \n mijlocul acestuia. Ea asta sim]ea, dar el? Asta mai
trebuia s` descopere [i  necesita r`bdare. La momentul potrivit, va afla.

|ntre timp, Alex, voios [i bine informat, \i furniza detalii fascinante
despre fiecare cl`dire pe lâng` care treceau. Doritor s` \mpart` cu ea
\ncântarea lui \n leg`tur` cu acest subiect [i entuziasmul  pentru teritoriul
adoptat,  i-a semnalat câteva ciud`]enii arhitecturale, [i-a amintit câteva
referiri istorice, i-a povestit anecdote amuzante [i i-a descris personaje
literare cunoscute. Preocuparea lui pentru tot ce ]inea de umanism \i
\nso]ea fiecare cuvânt. 

{i Josie \l iubea [i mai mult pentru asta, gândindu-se c` ar putea s`
asculte acea voce profund` [i blând` toat` via]a, \n fiecare zi, indiferent
ce i-ar spune.

Au r`t`cit f`r` ]int` pân` la B`ile Romane.
– Le-ai v`zut deja? o \ntreb` el.
– Nu.
Se sim]i cam prost. S`-]i petreci aproape un an lâng` cel mai mare

izvor termal natural din ]ar` [i s` nu-l vizitezi?
– Nu prea reu[esc s` plec de lâng` s`p`turi, explic` ea \n defensiv`.
– Munce[ti prea mult. El \i strânse mâna. Ar trebui s` \nchizi \n câteva

weekenduri [i s` faci câte o pauz`. Mi-ar pl`cea s` ]i-l ar`t. Ai multe de
recuperat, Josie, din mai multe puncte de vedere. {i eu sunt cel care te
va ajuta s-o faci.

Ea \i zâmbi, aproape incapabil` s` \n]eleag` ce i se \ntâmpla.
– Apa este potabil`? \ntreb` ea, ca s` spun` ceva inteligent.
– Nu mai este. A fost declarat`  d`un`toare s`n`t`]ii acum câ]iva ani,

dup` ce un copil a murit din cauza unui virus care se p`rea c` a provenit
de acolo. Nu po]i nici s` \no]i. Chiar e un p`cat: \ntotdeauna mi-a pl`cut
s`-mi \nchipui c` sunt un roman prosper \n tog` [i c` m` \nc`lzesc \n acel
abur confortabil.

– Servit de sclave seduc`toare? \i suger` ea, intrând imediat \n
jocul lui.
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– Sclavi atr`g`tori de ambele sexe, a[ \ndr`zni s` spun, observ` el cu
o strâmb`tur`, [tiind pân` unde au mers romanii. Dar po]i s` gu[ti apa
altui izvor. Au g`sit unul necontaminat. Se spune c` este foarte
t`m`duitor. Vindec` [i ce nu [tiai c` ai \nc`.

– Mi-ar pl`cea asta, spuse Josie gânditoare. Cum este?
– Cum? Ah… spuse el vag. Ce-ar fi s` mergem s` vedem? A[ bea ceva

[i putem s` lu`m [i cafea.
– Nu-mi pas` ce facem, spuse Josie fericit`. „Atâta timp cât suntem

\mpreun`“, \ngân` inima ei refrenul cam preten]ios, dar adev`rat.
– Hai, atunci!
Luându-i mâna, o conduse spre Camera Pompelor, unde se bea apa

special`.
Era ca [i când p`[eai \ntr-un secol trecut, [aptesprezece sau

optsprezece, se gândi Josie, perioada mai recent` nefiind punctul ei forte.
Nici m`car prezen]a vizitatorilor din secolul dou`zeci nu putea s`
schimbe impresia c` \n orice moment pot ap`rea b`rba]i [i femei cu
peruci pudrate [i fe]e pictate, \n haine \mpodobite [i fo[nitoare, preg`ti]i
s` dezv`luie ultimele bârfe \n timp ce sorbeaua apa mineral`  din
izvoarele termale.

Aceast` atmosfera era \ntre]inut` cu ornamente potrivite acelei
perioade: scaune portabile, candelabre [i pe fundal muzic` de camer`.
Josie ase a[ez` pe un scaun \n stil Regence la o m`su]` mic`, bucuroas`
s`-[i odihneasc` picioarele, \n timp ce Alex s-a dus s` ia ni[te pahare de
ap` \mbuteliate special.

Dându-[i seama cât \i era de sete, Josie b`u o gur` mare de ap`. Nu
observ` c` Alex nici nu-l atinsese pe al lui [i o urm`rea  cu un amuzament
ironic.

– |h! Aproape c` scuip`, re]inându-se la timp, \n timp ce sim]ea gustul
metalic [i \n]ep`tor. Alex! Trânti paharul pe t`blia m`su]ei, \ncre]indu-[i
nasul cu dezgust. Ce este chestia asta?

– Cea mai bun` ap` termal`, desigur.
El era impasibil, privind-o cu solemnitate.
– Dar este revolt`toare! Dup` gust, mai degrab` te omoar` decât s` te

vindece.  {tiai nu? Uite, nici m`car nu te-ai atins de al t`u! Monstrule!
Puteai m`car s` m` previi!
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Ea \[i ridic` paharul ca [i când ar fi vrut s`-l verse drept \n capul lui,
cu ochii verzi sc`p`rând de furiei.El \[i ridic` mâinile s` se apere, râzând:

– Bine, bine, m` predau! M`rturisesc, te-am p`c`lit! Trebuia s`-]i v`d
figura când o gustai. {i a meritat fiecare secund`.

Chicoti, f`r` pic de remu[care. Apoi prinse paharul care se \nclina
periculos spre pieptul lui [i o for]` s`-l pun` pe mas`, prinzându-i ambele
mâini ca s` nu-[i \nnoiasc` atacul.

Acum râdea [i Josie.
– E[ti r`u, \l acuz` ea vesel`. Apoi se \ndulci, gra]ioas`. Te iert, cu

toate c` al]ii n-ar face-o.
– Mie nu-mi pas` de ceilal]i, Josie.
Deodat`, era foarte serios.
– |mi pas` numai de tine. Chiar m` ier]i?
– Dac` promi]i s` nu-mi mai faci glume ca asta niciodat`.
Ea \[i ascunse ochii str`lucitori, coborându-[i pleoapele.
– Promit.
El se aplec` s-o s`rute \ncet pe ochi, pe vârful nasului, pe obraji [i pe

col]ul gurii, nep`s`tor c` nu erau singuri.
– |]i voi spune \ntotdeauna adev`rul despre orice. {i voi \ncepe chiar

acum, spunându-]i cel mai important adev`r. Te iubesc, Josie. Te iubesc
chiar de când te-am v`zut prima oar` pe câmpul t`u. Te-am iubit mai mult
cu fiecare provocare pe care mi-o aruncai. Iubesc tot ce [tiu despre tine.

– Tot? r`spunse ea.
Ea \[i aminti cu durere de toate izbucnirile temperamentale la care-l

supusese.
– Tot. El zâmbi, citindu-i gândurile. A[a c`, de acum \nainte, va merge

mai bine [i inten]ionez s` aflu mult mai multe despre tine.
Cu siguran]`,  era un punct de vedere. Dac` putea s-o iubeasc`, dup`

ce o v`zuse \n cele mai groaznice momente ale ei [i [tia toate detaliile
sordide din via]a ei… |[i ridic` ochii spre ai lui.

– |]i mul]umesc, Alex.
– Nu-mi mai mul]umi, Josie. Tu ai adus o nou` flac`r` \n via]a mea [i

ai umplut un gol. Nu pot s` te pierd acum. Dac` cineva trebuie s`
mul]umeasc`, eu sunt acela. Hai s` l`s`m recuno[tin]a deoparte [i s` ne
concentr`m la comunic`ri mai… incitante, ce zici?
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Vocea lui sc`zut` [i sugestiv`, \i trimise vibra]ii p\n tot trupul. Mâna ei
prins` \ntr-a lui \i transmitea mesaje tulbur`toare atât de noi, [i  la fel ca
dragostea lor.

Era timpul s`-i spun` [i ultimul lucru pe care-l ascunsese de el. Cum
va reac]iona oare? Acum, credea \n dragostea lui: era str`lucitoare,
palpabil`. Dar cum vedea el viitorul? Nu putea s` scape de to]i acei ani de
nesiguran]` \n câteva ore.

– Alex, \ncepu ea [ov`itoare.
– F`r` secrete? El se aplec` s`-i vad` fa]a. |]i cunosc vocea asta. Haide,

domni]`, d`-i drumul, spune.
A[a c`-i spuse. |i despre oferta Comisiei [i acceptarea ei. |i vorbi

despre sentimentul ei de apartenen]` la acel loc, chiar dinainte de ziua
aceea. Apoi el se a[ez` jos, perfect nemi[cat [i t`cut, a[teptând. |n timp
ce vorbea, pe fa]a lui se succedar` mai multe emo]ii: ne\ncredere,
pl`cere, admira]ie [i, \n final, \ncântare:

– Josie!
Câteva capete se \ntoarser` \nspre ei  când el izbucni atât de spontan.
– Nu e[ti numai frumoas` [i inteligent`, e[ti sclipitoare. Tocmai m-ai

salvat de la o munc` dificil`, s` inventez ceva pentru a te ademeni \n
aceste locuri dup` ce expir` anul acesta. Mi-am muncit capul \ncercând
s` g`sesc o ni[` profesional` pentru tine, un fel de momeal`, o ofert` pe
care s` n-o po]i  refuza ca s` te ]in aici [i s` nu te \ntorci la Cambridge.

Ea se uit` la el, uimit`. {tia cu siguran]` c` ar fi str`b`tut lumea pentru
el, nu? Dar dac` se gândea mai bine, poate c` \nc` nu fusese destul de clar`.

– M` gândeam s` vorbesc pentru o slujb`  la Universitatea din Bath…
o unitate special` de arheologie la Grant Randle Holt… s` mituiesc
muzele locale… dar tot ce am g`sit a fost s` te leg de mine cu lan]uri [i
c`tu[e. {i acum…

– Acum, \l asigur` ea fericit`, nu mai plec nic`ieri. R`mân aici.
Bucuria lui era atât de sincer` \ncât se rev`rs` [i asupra ei [i Josie \l

crezu \n sfâr[it, sigur` de el [i eliberat` de toate temerile.
– Cu mine?
– Cât de aproape vrei s` fiu?
Era rezervat`, aproape timid`, o dat` ce se hot`râse s` fie sincer`.
Zâmbetul lui se l`rgi [i mai mult.
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– Dac` ar fi dup` mine, nu te-a[ mai sc`pa din ochi. Dar ca s` facem
un compromis, suger` el, ai vrea s` \mpar]i cu mine casa aceea cu col]uri
din Summerford, pe care mi-am ales-o? De unul singur m-a[  r`t`ci prin
ea, dar pentru domnul [i doamna Alexander Grant cred c` ar fi ideal`.

La aceast` perspectiv` incredibil`, Josie amu]i. Nu putea decât s` se
uite la el, cu ochii m`ri]i [i cu gura \ntredeschis`.

– Nu-]i place invita]ia mea? For]ez prea tare norocul, m` gr`besc?
El tu[i [i se for]` s` aib` o expresie solemn`.
– Domni[oar` Barnes, vrei s`-mi faci imensa onoare de a deveni so]ia

mea, s` \mpar]i cu mine umila mea locuin]`? o \ntreb` el.
Josie r`mase f`r` cuvinte. Crezând c` mai trebuia convins`, el insist`.
– Gânde[te-te cât de potrivit este locul, \i reaminti el sardonic. Vreau

s` spun, unde am putea tr`i, decât acolo unde au avut loc primele noastre
ciocniri dramatice, private [i publice? Printre amintiri picante [i un peisaj
glorios? {i tot luxul `sta – designul meu care a câ[tigat un premiu – nu te
tenteaz` câtu[i de pu]in?  Sau vrei s` locuie[ti ve[nic \n rulota ta?

|n sfâr[it \i reveni vocea, care era clar`, ferm` [i lini[tit`.
– {tii c-a[ tr`i [i \ntr-un cort dac` ai fi cu mine, \i spuse sincer`. Da,

Alex, vreau s` m` c`s`toresc cu tine [i s` locuiesc acolo dup` ce se \ncheie
Proiectul [i se construiesc casele. Pân` atunci…

– Pân` atunci, complet` el, voi fi pe locul doi, dup` o gr`mad` de
oase, buc`]i de vase de lut  [i tineri rebeli devota]i. Nu-]i face griji, râmbi
el afectuos, [tiu  \n ce m` amestec. |mi cunosc locul.

Ea \i \ntoarse zâmbetul.
– Nu asta am vrut s` spun, Alex [i  [tii foarte bine. Dar chiar va trebui

s` stau \n rulot` pân` se sfâr[esc s`p`turile. Am s`-i las [i pe ceilal]i
membri mai experimenta]i din echipa mea s` supravegheze locul, cred c`
e timpul s`-[i asume [i ei ni[te responsabilit`]i. {i voi \nchide situl câteva
weekenduri.

Ro[i u[or.
– {i po]i s` vii s` stai cu mine de câte ori vrei.
– |ncearc` s` m` opre[ti.
Alex se aplec` peste mas`, prinzându-i mâinile, fiind din nou cuprins

de agita]ie. Ea \l iubea pentru energia lui [i schimb`rile de atitudine,
pentru entuziasmul din spatele ironiei blânde.
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– Josie, acele planuri sunt cele mai bune pe care le-am f`cut pân`
acum. Ceva din afar` p`rea s` m` ghideze când le f`ceam. Când am aflat
c` fusese descoperit un a[ez`mânt antic, am crezut c` asta a f`cut locul
atât de special. Acum [tiu ce.

Josie se uit` la el \ntreb`toare.
– Spune-mi.
– Este foarte simplu. |nc` nu te \ntâlnisem, dar o parte din mine [tia

c` vei veni. Am proiectat acele case pentru tine. {i \ntr-o zi, \i promise el
p`tima[, \]i voi contrui o cas` cu totul diferit`. Ceva desprins de lumea
asta. Undeva unde s` tr`im  tot restul vie]ii noastre, unde orice familie ar
putea fi fericit`.

– |]i mul]umesc, Alex, zâmbi ea cople[it` de dragoste.
El gemu, prinzându-[i capul cu o mân`.
– Cum s` fac s` nu-mi mai mul]umeasc` femeia asta?
Apoi o s`rut` iar, de data asta adânc [i des`vâr[it. Apoi, se l`s` pe

spate [i o urm`ri cu ni[te ochi \ntuneca]i a c`ror c`ldur` p`rea s-o fi
cunoscut toat` via]a.

Dup` aceea se ridic`, luând cele dou` pahare cu  ap` de izvor [i
ridicând unul \ntr-un salut voios:

– Cred c` e timpul s` sc`p`m de toat` acea amar`ciune, declar` el, s`
o \nlocuim cu ceva dulce,  gustos [i mult mai consistent.

– O cea[c` de cafea [i o pr`jituric`? suger` ea, optimist`.
– Exact spuse el.

Sfâr[it
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