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Capitolul 1

Paikea era asemenea tuturor or`[elelor din Noua Zeeland`.
Cele câteva magazine amplasate pe str`zile principale sunt un
amestec \ntre vechiul stil arhitectural [i cel nou. Cl`direa po[tei
era o construc]ie din lemn, aflat` acolo dup` toate aparen]ele
din timpuri imemorabile. Intrând \n`untru [i sim]ind sub
picioare podeaua de scânduri care scâr]âia la fiecare atingere,
Lin fu izbit` de contrastul acestei imagini cu ziua \nsorit` de
afar`. 

Dup` ce-[i obi[nui pu]in ochii cu lumina slab`, fata c`ut`
din priviri pe cineva care s`-i dezv`luie dilema \n care se g`sea. 

La unul dintre ghi[ee, un tân`r \nalt [i nervos b`tea agitat
din deget, indicând ceva pe o coal` plin` de semne, a[ezat` pe
masa din fa]a unei func]ionare blonde [i speriate. Dup` ce
b`rbatul \n[irui o serie \ntreag` de insulte la adresa ei, femeia
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disp`ru dup` perdeaua din spatele mesei, dar se \ntoarse

imediat, \nso]it` de un angajat mai \n vârst`.

– S-a produs o eroare, \ntr-adev`r, se adres` acesta

tân`rului \nalt, care b`tea acum, din picior, \n culmea agita]iei.

Ne pare foarte r`u, domnule…

– N-are importan]`… Doar c` trebuie s` rezolva]i cât mai

urgent chestia asta, m-a]i auzit?

– Da, da, bine\n]eles [i v` vom \n[tiin]a.

– Mul]umesc, spuse foarte ap`sat lunganul [i se \ntoarse

atât de brusc, \ncât, izbindu-se cu putere de Lin, o c`lc` pe

picior.

Fata se dezechilibr` imediat din cauza [ocului [i dac`

tân`rul n-ar fi sus]inut-o \n acea clip`, cu ni[te reflexe

formidabile, s-ar fi pr`bu[it desigur pe podea. B`rbatul o privi

din cap pân`-n picioare, cu o expresie care vroia s`-i spun` c`

nu era decât o proast`, dar Lin nu fu deloc surprins` de reac]ia

lui.

Dup` ce tân`rul se \ndep`rt`, Lin se apropie de ghi[eu [i se

adres` blondei, care \[i reluase surâsul profesional.

– Fi]i, v` rog, amabil`… A]i putea s`-mi spune]i unde este

strada Hokianga? Am o hart`, dar nu este prea detailat`,

continu` ea \n timp ce scotea din po[et` harta cu pricina.

Blonda privi cu aten]ie str`zile \nsemnate pe cartonul

sub]ire, dup` care puse un deget pe una dintre linii.

Lin \i mul]umi [i se \ntoarse \n parcarea din fa]a cl`dirii,
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unde se urc` din nou \n ma[ina pe care [i-o cump`rase de

curând [i pe care o \ngrijea cu cea mai mare aten]ie.

Porni, a[adar, \n direc]ia indicat` de tân`ra func]ionar` a

po[tei, \ncercând din r`sputeri s`-[i p`streze calmul \n traficul

dificil [i aglomerat la acea or`.

Dup` ce str`b`tu o bun` bucat` din drum, se \ntreb` dac`

nu cumva era cazul s` dea \napoi…|ntinse mâna spre po[eta

pe care o pusese cu grij` al`turi [i \ncerc` s` scoat` de acolo

anun]ul pe care-l t`iase din ziar. |n momentul urm`tor \ns`,

renun]`… |l citise oricum de nenum`rate ori pân` atunci,

astfel \ncât \l [tia pe dinafar`:

,, C`ut`m persoan` s`n`toas` pentru menaj [i ajutor copil

pre[colar. Oferim camer` proprie, cu televizor. Weekendurile

libere. Salariu atractiv. CV-ul la R. Wingard, R.D.Paikea." 

Wingard, Paikea, repet` Lin de nenum`rate ori…

Era o [ans` pe care nu vroia s-o piard`.

Nu avea nicio recomandare [i nu mai f`cuse niciodat` o

astfel de munc`, dar [tia s` g`teasc` [i s` cure]e o cas`.

Scrisese astfel toate acestea pe hârtie, ad`ugase 

vârsta – dou`zeci [i trei de ani – men]ionase c` \i pl`ceau copiii

[i c` iubea via]a la ]ar`. De asemenea, nu uit` s` adauge c` era

s`n`toas` [i puternic` [i c` \[i dorise de mult o astfel de munc`.

Ezit` dac` s` specifice faptul c` era licen]iat` \n Arte. 

Pân` la urm`, totu[i, ad`ug` [i acest am`nunt.

Dup` ce puse scrisoarea la po[t`, a[tept` cu ner`bdare
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r`spunsul [i, când peste zece zile telefonul sun` \n sfâr[it [i

doamna Wingard o \ntreb` dac` aplicase pentru acea slujb`,

Lin r`spunse cu o voce gâtuit` de emo]ie:

– Da…

Imediat apoi, se rug` Cerului ca glasul de la cel`lalt cap`t al

firului s`-i spun` c` e angajat`. 

Doamna Wingard o anun]` dup` aceea c` aveau nevoie

urgent de ea, a[a c` o a[teptau, dac` era posibil, la \nceputul

s`pt`mânii viitoare. 

– V` amintesc faptul c` e vorba de un copil pre[colar,

continu` vocea de la cel`lalt cap`t al firului, care uneori, ca to]i

copiii de vârsta lui se comport` ca un mic monstru, dar asta nu

poate fi o problem` pentru o femeie tân`r`, inteligent` [i

s`n`toas`, \ncheie ea. 

Lin \ncepu s` se uite cu mai mult` aten]ie la pietrele de

kilometraj de la marginea drumului. Se afla \n Treasor.

Continu` s` accelereze pân` când v`zu \n sfâr[it numele fermei

pe care o c`uta. Drumul coti u[or [i, \n curând, se afl` \n fa]a

unei parc`ri circulare din fa]a unei case solid construite, cu o

verand` larg` care p`rea ad`ugat` la mult timp dup` finalizarea

locuin]ei ini]iale.

Gr`dina din vecin`tatea casei era destul de ne\ngrijit`, dar

poarta nou` [i vopsit` \n alb avea un aspect mai mult decât

decent.

Lin opri, emo]ionat`, [i când cobor\ fu \ntâmpinat` de un
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câine mare [i b`trân, care s`ri l`trând de mama focului pe

gardul care \nconjura gr`dina.

– Remus, vino-aici, b`iete, strig` femeia care ie[i repede din

cas`.

Câinele se supuse [i Lin se apropie de poart`, zâmbind.

– Bun`. Eu sunt Teresa Wingard. Tu e[ti Lin, nu-i a[a? Nu

trebuie s` te sperii de Remus. E prea b`trân ca s` mai poat`

mu[ca, ad`ug` femeia.

– Nu m-am speriat, spuse Lin, de[i contrariul spuselor ei era

mai mult decât evident.

– Haide \n`untru, replic` st`pâna casei. Ne vom ocupa de

bagajele tale mai târziu.

Lin fu condus` \n baie pentru a-[i sp`la mâinile, iar când se

\ntoarse \n buc`t`rie, ceaiul era pus deja \n ce[cu]e.

Doamna Wingard aduse [i un platou cu biscui]i f`cu]i \n

cas`, dup` care se a[ezar` amândou` pe bancheta din fa]a

mesei.

Lin o privi zâmbind, observând abia acum cât de dr`gu]`

era, de[i avea \n jur de patruzeci de ani. Era destul de slab`, cu

un p`r negru [i bogat deosebit de frumos, cu toate c` \i

ap`ruser` câteva fire albe pe la tâmple.

– Bea, spuse ea simplu, \mpingând una dintre ce[cu]e spre

Lin, \n timp ce ochii, alba[tri [i mari, o fixar` cu aten]ie.

– Mul]umesc, doamn` Wingard, replic` Lin cu timiditate.

– N-ai pentru ce. Spune-mi Teresa.
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Lin f`cu un semn din cap, \n sensul c` era de acord, dup`

care lu` ce[cu]a de ceai cu ambele mâini [i o duse u[or la buze.

– Pari obosit`, continu` doamna Wingard. Ai prânzit?

– Da, am oprit o or` la Tauranga. Dup` \nc` o cea[c` de

ceai, m` voi sim]i perfect.

{ a[a se [i \ntâmpl`.

– Ai putea s`-mi spui mai exact \n ce va consta munca mea?

\ntreb` Lin, mai \ntremat` acum.

– S` te ocupi de cas`, \n principal. Avem dou` fete… Susan,

care are cincisprezece ani [i Tracy – care acum are [aisprezece

ani. Cum sunt studente amândou`, nu prea au timp s` se

ocupe de treburile gospod`re[ti. |n plus, am [i un b`iat de

doisprezece ani… |l cheam` Davy. Problema cea mare e

Scotty, care abia a f`cut trei ani. Acum doarme, de prânz. Nu

reu[esc \ntotdeauna s`-l conving s` se vâre-n pat la ora asta, dar

ieri am fost la o aniversare [i s-a cam obosit. Pot s`-]i spun c`

avem mare nevoie de tine, pentru c` so]ul meu s-a accidentat

foarte grav, cu pu]in timp \n urm`. Ceea ce-]i cer \ns` \nainte

de toate, e s` ai grij` de Scotty când sunt eu plecat`. E-n regul`?

– Da. So]ul t`u e \n spital, acum?

– Nu, dar umbl` \nc` \n cârje. Azi e plecat la Paikea, pentru

un examen medical.

|n acel moment, u[a se deschise [i un b`ie]el gr`su],

\mbr`cat doar \ntr-o pereche de chilo]ei albi, se duse direct \n

bra]ele Teresei.
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Aceasta \ncepu s` râd` [i-l ridic` pe genunchi.

– El e Scott, continu` ea. Salut-o pe Lin, Scotty.

Copilul se uit` o clip` spre tân`ra necunoscut`, dup` 

care-[i puse capul pe pieptul mamei lui [i \ng`im` somnoros:

– Bun`…

Teresa râse din nou, apoi ad`ug`:

– Iart`-ne câteva minute, Lin… Trebuie s`-l \mbrac pe

Scotty. Dup` aceea \]i voi ar`ta camera ta.

|n timp ce femeia [i micu]ul ei ie[ir`, Lin se ridic` [i f`cu

pu]in` ordine pe mas`. Sp`l` ce[cu]ele pentru ceai, le a[ez` \n

ordine \n bufet, \n locul \n care observ` c` obi[nuia Teresa s`

le ]in`, apoi se a[ez` din nou pe scaun, uitându-se gânditoare

pe fereastr`.

– Scotty, te rog s`-i ar`]i Linei camera ei, spuse doamna

Wingard, reintrând surâz`toare \n buc`t`rie.

B`ie]elul se conform` [i o lu` la fug` pe holul \ngust,

uitându-se peste um`rul lui firav, pentru a se asigura c` Lin \l

urmeaz`. 

Camera care-i fusese rezervat` p`rea o anex` a casei, dar era

luminoas` [i primitoare, de[i era mobilat` doar cu un pat, un

dulap, o mas` [i dou` scaune. Nu lipsea nici televizorul, a[ezat

\ntr-unul dintre col]uri, pe un suport simplu, pentru c`, a[a

cum observase Lin imediat ce intrase, cu toate c` nu era deloc

luxos, interiorul nu era lipsit de confort.

– Baia e la cap`tul holului, spuse doamna Wingard,
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ar`tându-i cu mâna direc]ia \n care se afla \nc`perea cu pricina.

E folosit` [i de celelalte fete, de[i mai e o baie la etaj. Eu [i cu

so]ul meu, avem una doar pentru noi, lâng` dormitor.

Scotty o prinse pe Lin de mân`:

– Hai s`-]i ar`t camera mea, spuse el, tr`gând-o \ncet.

Teresa zâmbi, impresionat` [i bucuroas` v`zând c` fiul ei se

ata[ase deja de nou-venit`.

Lin \l urm` vesel`, iar când d`du cu ochii de camera

zugr`vit` simplu \n alb, dar plin` de juc`rii, zâmbi cu

admira]ie.

Era de-acum sigur` c` nu-i va fi greu s` aib` grij` de cas`, iar

b`ie]elul, de-a dreptul fermec`tor, \i cucerise deja inima.

Dup` asta, Lin \i suger` Teresei c` era timpul s`-[i aduc`

bagajele din ma[in`, dar aceasta \i r`spunse cu zâmbetul ei

obi[nuit:

– Uit` pentru moment de ele. Soren se va \ntoarce curând

[i se va ocupa el de aceast` problem`.

Peste câteva minute, \[i f`cur` apari]ia [i cele dou` fete, iar

Teresa f`cu prezent`rile.

|n momentul urm`tor, u[a de la intrare se deschise cu

zgomot [i Davy le salut` plin de bun` dispozi]ie.

Copiii Teresei erau foarte dr`gu]i [i veseli, a[a \ncât Lin

\ncepu s` se simt` deja ca acas`.

Dup` alte câteva minute, se auzi o ma[in` oprindu-se \n fa]a

casei [i doamna Wingard spuse mul]umit`:
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– Soren l-a adus pe Ray…

Lin nu \ntrebase pân` atunci cine era Soren, dar \[i spuse c`

era probabil vreun vecin de la una din fermele din apropiere.

Davy ie[i imediat s`-[i \ntâmpine tat`l, iar cele dou` fete se

\ndreptar` spre camerele lor.

– Totul merge spre bine, dup` cum ne-a asigurat medicul,

se auzi o voce groas`, dar pl`cut`, \n timp ce Lin cur`]a

chiuveta din buc`t`rie.

Când se \ntoarse, nu mic` \i fu surpriza s` constate c`

b`rbatul care vorbise nu era altul decât tân`rul \nalt de care se

ciocnise diminea]`, \n cl`direa po[tei.

Peste alte câteva momente intr` un alt b`rbat, care se

deplasa cu greutate, sprijinit \n ni[te cârje.

– Ray, spuse doamna Wingard, ea e Lin. A sosit acum o or`.

Femeia se \ntoarse apoi spre b`rbatul mai tân`r, dup` care

din nou spre fata care \ncremenise lâng` chiuvet`.

– Lin… Acesta e cel mai mare dintre copiii no[tri: Soren.

Fiul lor! \[i spuse tân`ra, nevenindu-i s` cread`. Nu era

posibil, \[i repet` ea \n gând. B`rbatul acesta are pe pu]in

treizeci de ani.

– Ah, dar e de necrezut, spuse ea cu voce tare. Nu e[ti atât

de b`trân` pentru a avea un fiu de vârsta lui Soren, coment` ea.

Lin nu-l privi nicio clip` pe b`rbatul \nalt, care st`tea \ntors

spre ea doar pe jum`tate, dar fu con[tient` \nc` de la \nceput,

de privirile pe care i le arunca el.
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Teresa schimb` câteva ocheade amuzate cu Ray, dar nu

spuse nimic.

|n schimb, Soren interveni cu acela[i ton pe care-l folosise

când i se adresase blondei de la po[t`:

– V`d c` e[ti foarte direct`, domni[oar`… |ntr-adev`r,

Teresa e mama mea vitreg`.

– Eu nu m-am sim]it niciodat` a[a, replic` Teresa, 

uitându-se cu triste]e la Soren.

Apoi, femeia zâmbi din nou [i se \ntoarse c`tre Lin:

– Nu sunt mul]i cei care realizeaz` c` \ntre mine [i Soren nu

e o diferen]` de vârst` prea mare. Când s-a n`scut el, eu aveam

treisprezece ani. M` simt foarte flatat` c` tu ]i-ai dat seama c`

n-am chiar atât de mul]i ani, pentru a-i putea fi mam`.

Soren \[i lu` pentru prima oar` ochii de pe fa]a proaspetei

lor menajere [i o ]intui pe Teresa cu o privire mirat`:

– Nu m-am gândit niciodat` c` te-ar putea deranja c` sunt

considerat fiul t`u, spuse el, pe un ton extrem de dur. Dar…

Da, probabil e nepl`cut c` lumea crede c` e[ti mai b`trân`

decât e[ti de fapt, imaginându-[i c` e[ti mama unui vl`jgan

copt, ca mine.

– Ah, nu m` deranjeaz` deloc, Soren, nu spune asta,

prostu]ule. Am fost \ntotdeauna foarte mândr` de b`iatul meu

mai mare. Apropo, Soren, avem o slujb` pentru cineva voinic,

a[a ca tine. S` aduci \n cas` valizele din ma[ina domni[oarei

Lin. E[ti de acord s` le pui \n camera ei?
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– Bine\n]eles, r`spunse Soren.

– Cheile, \i strig` Lin, v`zându-l ie[ind ca la comand`. Le-am

uitat \n ma[in`, ad`ug` ea, amintindu-[i brusc [i alerg` dup` el.

– Sper s` nu se mai \ntâmple una ca asta… Nu de alta, dar

micu]ul Scott s-ar putea s` vrea s` fac` o plimbare.

– Nu, nu se va mai \ntâmpla, r`spunse Lin, deschizând

portbagajul.

– Se vede c` e[ti fat` de la ora[, replic` Soren, prinzând

voinice[te cele dou` valize [i \ndreptându-se cu ele spre

camera noii locatare.

Lin \l urm` cu pa[i m`run]i, oprindu-se timid \n u[a

\nc`perii care-i fusese rezervat`. 

– Mul]umesc, domnule Wingard.

– Soren, replic` el. De la ce vine Lin?… De la Lynette?

– De la Melinda. Nu folosesc \ns` niciodat` numele meu de

botez \ntreg.

– De ce? }i se potrive[te foarte bine.

Din tonul lui, era clar c` nu-i f`cuse un compliment. Nici ei

nu-i pl`cea numele Melinda [i-l asociase \ntotdeauna cu fetele

cam g`g`u]e. Dup` cum o privise pân` acum, era clar c`-i

\mp`rt`[ea p`rerea [i tocmai de aceea \i spusese c` i se potrivea

acest nume.

Lin \ncepu s` simt` c`-i era greu s`-l suporte [i-[i propuse

s`-l evite cât mai mult cu putin]`, de acum \ncolo.

Sentimentul de confort pe care-l avusese la vederea casei,
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disp`ru astfel cu des`vâr[ire, iar când se \ntâlni din nou cu

Soren mai târziu, la buc`t`rie, Lin [tiu c` \ntre ei doi se

instalase deja o tensiune pe care nu o va putea suporta cu

u[urin]`.

Lin nu mai fusese niciodat`, \nainte, atât de antipatizat`. Nu

era sigur` c` fusese iubit`, dar, oricum, cu certitudine, nimeni

n-o urâse.

– Soren e un nume neobi[nuit. E scandinav? \ntreb` ea,

pentru a mai \nc`lzi rela]ia dintre ei.

Ceva aproape imperceptibil se schimb` brusc \n expresia

lui, ca [i cum ar fi fost acoperit dintr-o dat` de o pelicul` de

ghea]`.

– Da, cred c` da.

Ray Wingard avea un cu totul alt tip de fa]`, foarte

asem`n`toare cu a fiicei lui mai mari, cu tr`s`turi mult mai fine

[i mai armonioase, f`r` nimic scandinav \n ele. 

Soren avea maxilarele foarte puternice, asemenea unui

viking, iar ochii de culoarea fiordului nordic, nu-i mo[tenea \n

mod evident de la tat`l s`u.

Nu-l \ntreb` nimic despre mama lui, dar, dup` ce-l privi,

câteva clipe, gânditoare, \i spuse:

– Nu semeni deloc cu tat`l t`u, nu-i a[a?

– Nu, niciun pic, r`spunse el, ca [i cum asta i-ar fi f`cut o

mare bucurie, dup` care ie[i.

Lin \l urm`ri cu privirea, \ntrebându-se ce anume f`cuse sau
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spusese c` reu[ise s` [i-l fac` du[man [i \nc` unul foarte
puternic.

Dar poate doar \[i imagina, reflect` ea, pentru c` era
\ngrozitor de tensionat`. Nu era posibil s-o urasc`, de la prima
vedere… Nu putea crede c` i se \ntâmplase una ca asta…
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Capitolul 2

Trecuse o or` de când Lin \ncepuse s`-[i despacheteze
lucrurile când, gândindu-se c` e ora la care trebuia mulse
vacile, se hot`r\ s` se-ntoarc` \n buc`t`rie.

Ray nu se mai afla acolo, dar Teresa cur`]a cu dexteritate
ni[te cartofi deasupra unui ziar, azvârlindu-i apoi \n chiuvet`,
pentru a fi sp`la]i.

– Nu e ora mulsului? \ntreb` Lin, de cum intr`.
Teresa surâse cu c`ldur`:
– Ast`zi se ocup` de toate astea Soren [i Davy. Tu du-te \n

sufragerie [i ]ine-i companie lui Ray. Cred c` e[ti obosit`, dup`
drumul pe care l-ai f`cut pân` aici.

– Nu mai sunt obosit`, r`spunse Lin. Am nevoie doar de o
cea[c` de ceai. Dac` tot sunt aici, eu zic s`-mi \ncep munca.

– Ah, vei \ncepe de mâine, când vei fi mai odihnit`, replic`



Teresa. A[ vrea s` te relaxezi pu]in, pentru c`, de[i acum ar`]i

mai bine, trebuie s` [tii c` m-am cam speriat când te-am v`zut,

la \nceput. Erai incredibil de palid`. A[a c` ia-o mai \ncet, azi.

– Las`-m`, te rog, s` te-ajut.

Soren, care tocmai ap`ruse \n pragul buc`t`riei [i auzise

ultimele fraze schimbate \ntre cele dou` femei, spuse iritat:

– Pe to]i dracii, Ma, las-o s` fac` munca pentru care a venit

[i pentru care e pl`tit`. Nu e cazul s` faci pe d`daca [i cu ea! Ai

deja destui copii de \ngrijit.

– Soren! exclam` Teresa, enervat`.

– Are dreptate, interveni Lin. E cazul s`-mi \ncep munca.

– Nu. Nu de ast`zi, replic` femeia [i ad`ug` \ntorcându-se

spre Soren:

– N-ai v`zut-o cum ar`ta când a venit. E un drum lung de la

Auckland pân` aici. Nu voi fi de acord niciodat` cu

sclavagismul. La noapte se va odihni [i mâine, odihnit`, va

\ncepe munca. Du-te, acum, s` mulgi vacile. Davy te va ajuta.

Soren ie[i nemul]umit, aruncându-i tinerei o privire

\ncruntat`.

– Ma, \]i spune? \ntreb` Lin, surâzând.

– Da. La \nceput, a fost doar un joc. E o poveste lung`. Nu

cred c` e cazul s` ascul]i acum toat` istoria familiei noastre,

zâmbi Teresa.

– Spune-mi cu ce te pot ajuta, atunci, r`spunse Lin, 

dându-[i seama c` nimeni nu \ncepe s`-[i isoriseasc` via]a din
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prima zi \n care te-a \ntâlnit.

– Cerule, e[ti la fel de \nc`p`]ânat` ca [i Soren. Du-te \n

sufragerie [i stai cu Ray, o s` fie fericit s` mai afle [i el ni[te

nout`]i.

Acesta citea ziarul când intr` Lin, dar \l puse imediat jos

când ea se a[ez` pe scaun lâng` el, explicându-i ce ordine a

primit.

– Eu a[ fi vrut s-o ajut [i a[a spunea [i Soren, dar 

Teresa – doamna Wingard – mi-a spus c` e mai bine s` \ncep

munca doar de mâine.

– Sunt sigur c` nu va fi nicio problem` dac` \i vei spune

Teresa, Lin.

– Da, a[a mi-a cerut [i ea, recunoscu Lin.

– Bun. {i eu sunt Ray. Vrem s` faci parte, de-acum, din

familia noastr`. Ai \n]eles?

– Mul]umesc, r`spunse Lin. Nu mai ad`ug` [i alte cuvinte

de recuno[tin]`, dar sper` c` nu era greu ca el s` \n]eleag`

bucuria ei.

Ray se mi[c` \n scaunul lui cu o grimas` de durere [i Lin \l

\ntreb` imediat:

– Nu te sim]i bine? Teresa mi-a vorbit despre accidentul t`u. 

– Sunt pu]in obosit, dar pot s` spun c` am avut noroc c` 

n-a fost mai r`u. {i asta, datorit` lui Soren.

– Era cu tine?

– Lucra prin preajm` [i când m-am r`sturnat cu tractorul, a
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s`rit s` m-ajute. A ridicat el singur ma[in`ria [i m-a scos afar`

de sub ea. 

Cum o fi reu[it?… E ca un diavol când e vorba de munc`.

Nici doi oameni n-ar fi reu[it s` ridice tractorul `la, dar el a

f`cut-o.

– Adrenalina, replic` Lin.

– Da, a[a a spus [i el. |i sunt foarte recunosc`tor. Sunt

mândru de el.

Dup` câteva momente, \n \nc`pere intr` [i Scotty, ]inând \n

mâini un buldozer de juc`rie, cu baterii. Urm` un lung [ir de

cuvinte stâlcite, din care Lin nu \n]elese nimic, la care Ray

r`spunse cu mult calm, dup` care micu]ul se c`]`r` pe

genunchii tat`lui s`u.

Lin surâse, \nduio[at`.

– O s`-]i cam dea b`taie de cap, dr`cu[orul `sta, spuse Ray,

cuprinzându-l cu dragoste pe b`ie]elul care-[i lipi fruntea de

pieptul lui. Ai experien]` cu copiii?

Lin \[i d`duse deja seama, c` nu ]ineau minciunile \n familia

asta, a[a c` nu [tiu ce s` r`spund`.

Dup` câteva clipe de gândire, replic` amuzat`:

– Nu prea, dar… Sunt [i ei fiin]e umane, nu?

Ray râse cu \n]elegere:

– Te vei obi[nui repede cu Scotty…

Lin era deja foarte ata[at` de b`ie]el, astfel \ncât nu avu nici

ea nicio temere, \n acest sens.
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***

A doua zi diminea]`, Lin \l g`si pe Soren la masa din

sufragerie, ceea ce-i p`ru destul de ciudat, pentru c`, din câte

dedusese pân` atunci, familia Wingard lua doar cina aici.

De asemenea, b`rbatul locuia \ntr-una din bar`cile

construite pentru muncitorii de la ferm`, astfel \ncât, era cu

atât mai surprinz`tor c` Soren se afla acolo la acea or`.

Când o z`ri, tân`rul o privi cu r`ceal`, de[i to]i ceilal]i

membri ai casei \[i dovediser` deja bucuria [i mul]umirea c` va

face parte din cercul lor, de acum \nainte.

Fata \ncerc` \ns` din r`sputeri s` nu se mai fr`mânte din

cauza atitudinii lui Soren [i-[i v`zu de treburile ei.

Astfel, lucrase din greu toat` s`pt`mâna, sp`lând rufe,

cur`]ind podelele, t`ind cartofi, pentru c` nu vroia ca cineva s`

se gândeasc`, niciun moment m`car, c` nu-[i merita salariul

deosebit de bun care i se fixase.

Din aceast` pricin`, \ns`, extrem de obosit`, sâmb`t`

diminea]` se trezi abia la ora unsprezece.

Susan [i Tracy o a[teptar`, totu[i, \n buc`t`rie, cu

sandvi[urile preg`tite. Dup` ce-[i b`u ceaiul, cea mai mic`

dintre surori o \ntreb`, cu amabilitate:
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– Cum \]i vei petrece weekendul? Ai ni[te prieteni pe-aici?

– Nu, r`spunse ea. |nc` nu. A[ vrea s` m` plimb pu]in ast`zi,

s` v`d ferma [i \mprejurimile, dac` se poate, ad`ug` ea,

adresându-se st`pânului casei care intra \n acel moment,

[ontâc-[ontâc, \n \nc`pere, \nso]it \ndeaproape de Soren.

– Sigur c` se poate, r`spunse acesta. Vrei s` te \nso]easc`

cineva?

– O voi \nso]i eu, interveni Soren, mu[când cu poft` 

dintr-unul din sandvi[uri. La ce or` vei fi gata, Melinda?

|i spunea tot timpul pe numele \ntreg, de[i v`zuse bine c` o

deranjeaz` foarte mult acest lucru [i c` to]i ceilal]i i se adresau

cu Lin.

– Ah, pot s` merg [i singur`, nu vreau s` te deranjez de la

treburile tale, r`spunse tân`ra f`r` s`-l priveasc`.

– E mai bine s` te \nso]easc` el, replic` domnul Wingard. O

s`-]i explice o mul]ime de lucruri legate de ferm`.

Astfel, Lin fu nevoit` s`-l accepte pe Soren ca ghid [i zâmbi

u[or, murmurând un mul]umesc abia auzit.

– Trebuie s`-mi pun ni[te cizme? \ntreb` fata, c`utând s`

par` cât mai relaxat`.

– Nu, r`spunse Soren. Doar o pereche de pantofi mai

rezisten]i. P`mântul e uscat, \n perioada asta.

A[adar, Lin se duse repede s` se-mbrace, punându-[i o

pereche de blugii, o c`ma[` [i ni[te pantofi cu tocul jos, cei mai

rezisten]i pe care-i avea.
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De asemenea, \[i legase \n jurul mijlocului, pentru orice

eventualitate, un pulover larg de lân`.

Soren se \mbr`case [i el \n acea zi \n blugi [i c`ma[`, \ns` nu

renun]ase la cizme.

– Vrei s` vezi grajdul? o \ntreb` el, imediat ce ie[ir` din cas`.

– E interesant?

B`rbatul o privi lung.

– Depinde ce \nseamn` interesant pentru tine.

Cum Lin nu r`spunse, Soren ad`ug`:

– Hai s` vezi, totu[i, unde se mulg vacile.

Intrând \n grajdul amenajat foarte meticulos pe

departamente, Lin strâmb` u[or din nas, sim]ind mirosul tare

de dezinfectant amestecat cu cel al vacilor.

Oricum, de[i experien]a ei nu era prea vast` \n domeniu,

realiz` \nc` din primul moment c` era un grajd dotat cu toate

cele necesare, la cele mai \nalte standarde, iar cur`]enia care

domnea peste tot era absolut des`vâr[it`.

– Acesta e Cesar, o anun]` b`rbatul, \n momentul \n care

ajunser` \n fa]a unui taur bine \ntre]inut [i deosebit de vânjos.

– Cred c` vacile \l g`sesc foarte atractiv, surâse ea, \ncercând

s` mai \nc`lzeasc` atmosfera.

– Nu e perioada de \mperechere, acum.

– Ah, bietul Cesar, replic` Lin, pe acela[i ton.

Soren o privi cu aten]ie, dup` care \ntreb`, continuând s-o

analizeze:
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– De ce nu, bietele vaci?

Lin se \nro[i pân`-n vârful urechilor [i-[i continu` drumul.

– Oricum, nu sunt doar femeile cele care sufer` \n astfel de

cazuri, coment` ea, dac` asta vroiai s` sugerezi.

– Am spus eu a[a ceva?

– Se sub\n]elegea, r`spunse tân`ra [i se \ndep`rt`, pentru 

a-l face s` \n]eleag` c` nu mai dorea s` continue aceast`

discu]ie.

El, \ns`, nu-[i lu` ochii de la ea [i Lin sim]i din nou acea

r`ceal` scrut`toare cu care se obi[nuise \nc` din prima zi.

– De ce te ui]i la mine \n felul `sta, ca [i cum abia ai a[tepta

s` fac un pas gre[it? \ntreb` ea, plin` de aplomb.

– Pentru c` e[ti foarte pl`cut` ochiului, r`spunse el,

surâzând. Cred c` ]i-au mai spus asta o mul]ime de b`rba]i,

pân` acum.

Pentru câteva clipe, Lin fu de-a dreptul [ocat`. Nu se

a[teptase la un asemenea r`spuns din partea lui.

O vreme nu mai spuser` nimic [i Soren o conduse spre o

alt` parte a fermei, \n care Lin v`zu, surprins`, \ntr-un ]arc, o

mul]ime de oi.

– Credeam c` ave]i doar vaci aici, coment` ea.

– E o ferm` mixt`. Inten]ionez, \ns`, s`-l fac pe tata s`

cumpere, totu[i, mai multe vaci. E mai profitabil pentru noi,

deocamdat`, din multe puncte de vedere.

– Cesar va fi foarte fericit, r`spunse ea râzând.
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Soren \i arunc` o privire gr`bit`, dar nu mai f`cu niciun

comentariu.

Urcar` apoi pe dealul din apropiere [i Lin se entuziasm` \n

fa]a priveli[tii extraordinare care se \ntindea peste tot \n jurul

lor.

Jos, \n vale, se z`rea un râu \ngust, str`juit de o mul]ime de

copaci b`trâni [i Lin trase cu putere aer \n piept, bucuroas` de

prospe]imea des`vâr[it` a ambientului.

– Ce sus suntem! exclam` ea.

– Te surprinde?

– Da, dar \mi place. Ai locuit \ntotdeauna \n aceast` zon`?

– Da, m-am n`scut aici. Am mai colindat [i prin alte p`r]i,

dar m-am \ntors mereu acas`.

– Da, e[ti norocos…

– Da. Tu n-ai o cas` la care s` te-ntorci, Melinda?

Lin ezit`, o clip`, dup` care r`spunse, \ncet:

– Ba da.

– Ai p`rin]i, fra]i, surori?

– Mama mea a murit când aveam nou` ani, a[a c` dup`

aceea m-a crescut o m`tu[`, care mai avea \nc` doi copii. La

treisprezece ani, \ns`, am fost trimis` \ntr-un internat. 

– Dar… Nu mi-ai spus nimic despre tat`l t`u. El unde a

fost, \n tot acest timp?

S` fac` bani, se gândi ea imediat, dar nu spuse nimic, pentru

c` de fapt tat`l ei n-o neglijase niciodat`, cu toate c` era atât de
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preocupat de afacerile lui. |n plus, nu-l putea acuza c`, dup`

pierderea so]iei, nu acceptase s`-[i ia pe cap cre[terea unui

copil.

– Tata m` vizita o dat` pe lun`, spuse ea \ntr-un târziu. |mi

aducea \ntotdeauna o sumedenie de cadouri, ad`ug` ea, f`r`

\ns` a-i spune mai mult, pentru a nu-l determina s` se

gândeasc` pe urm` ce anume o f`cuse s`-[i ia o slujb` de

slujitoare la o ferm`.

Deodat`, privirea fetei fu atras` de o c`su]`, a[ezat` printre

copacii de lâng` râu.

– Ce e acolo? \ntreb` ea, f`când un semn din cap spre locul

cu pricina.

– Casa mea. Când vom cobor\, vom merge s` ]i-o ar`t mai

\ndeaprope.

– De cât timp lucrezi pentru tat`l t`u?

– De când m` [tiu, r`spunse el, jucându-se cu un fir de

iarb`, pe care-l smulsese, \n treac`t.

Urm` o t`cere scurt`. Soren p`rea stânjenit de aceast`

\ntrebare [i Lin nu [tia dac` s` mai continue sau nu acest

subiect. Pân` la urm` spuse, \ns` cu timiditate \n glas:

– {i… \]i place?

– Munca la ferm`?

B`rbatul ezit` câteva clipe, apoi ad`ug` :

– Ai… satisfac]ii lucrând cu p`mântul, urm`rind cum cre[te

ceea ce-ai sem`nat… {i… \mi plac animalele…
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R`spunsul lui sun` atât de [col`resc, \ncât Lin \i arunc` o

privire suspicioas`, fiindu-i foarte greu s`-[i dea seama dac`

vorbise serios sau nu.

– Chiar sim]i a[a?… Sau…?

Tân`rul \ntoarse capul spre ea:

– Da… Nu ]i-am f`cut impresia unuia de la talpa ]`rii?

– Dac` vrei s` [tii… Nu, replic` ea, cu un surâs cam for]at.

B`rbatul se a[ez` pe iarb`, \ntinzându-se apoi pe spate, cu

ochii \nchi[i.

Lin se l`s` \ncet, lâng` el, strângându-[i genunchii la piept.

– Relaxeaz`-te, spuse el, sim]indu-i parc` tensiunea. E ceva

drum de f`cut, pân` ajungem iar acas`.

– Ah, nu mi se pare atât de departe. M` duc s` explorez

pu]in pâlcul acela de copaci, spuse ea, ar`tând spre locul de la

marginea râului. Nu e periculos, nu-i a[a?

– Deloc, r`spunse el, f`r` a-[i deschide ochii.

Lin cobor\ a[adar alergând prin iarba \nalt` pân` la poalele

dealului, cercetând cu aten]ie decorul din jurul ei [i 

prinzându-[i \n p`r câteva din floricelele \ntâlnite \n drum.

Dup` câtva timp, Soren o urm` cu pa[i len]i, iar când ajunse

lâng` ea, o m`sur` t`cut [i insistent.

Observase florile din p`rul lung [i negru al fetei, dar nu f`cu

niciun comentariu, de[i un lic`r ciudat ap`ru brusc \n ochii lui

alba[tri [i reci.

– Dup` cum vezi, nu m-am pierdut, spuse Lin, mai mult
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pentru a rupe t`cerea.

– Nu te-a[ fi l`sat s` pleci de una singur`, dac` m-a[ fi gândit

c` te po]i pierde. Ne-ntoarcem?

– Da. Sper c` nu te-am deranjat cu escapada mea.

– Nu, spuse el, dar \ncepu s` mearg` atât de repede, \ncât

dup` un timp Lin sim]i c`-[i pierde r`suflarea.

Dându-[i seama de asta, b`rbatul \[i \nceti mersul pentru tot

restul drumului, de[i nu f`cu niciun comentariu \n acest sens.

De altfel, devenise extrem de t`cut, r`spunzând doar la

\ntreb`rile ei cu privire la diverse locuri sau lucruri din jur.

Când ajunser` la c`su]a dintre copaci despre care-i spusese

mai \nainte c` e a lui, Soren o anun]` simplu:

– Asta-i locuin]a mea.

Trecu apoi \n fa]a fetei [i descuie \n grab` u[a.

– Te invit \n sanctuarul meu, Melinda, ad`ug` el.

Dup` o u[oar` ezitare, Lin \l urm` \n`untru.

– Ia loc, te rog, continu` Soren, v`zând c` se oprise \n

mijlocul sufrageriei.

Fotoliul pe care se a[ez` Lin p`rea destul de vechi, dar era

totu[i confortabil.

– Ceai, bere sau ceva alcool, nu foarte tare? o \ntreb` el,

\nchizând u[a.

– O limonad`, dac` ai, te rog.

B`rbatul disp`ru \n buc`t`rie [i Lin \[i roti din nou ochii \n

jur.
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Interiorul ar`ta destul de spartan, dar m`su]a pentru cafea

era modern` [i elegant`.

– |n ce locuri ai mai fost? \l \ntreb` ea, când b`rbatul se

\ntoarse \n sufragerie.

– Sarawak.

– Ce-ai f`cut acolo?

– Am lucrat, r`spunse el, f`r` s-o priveasc`.

– Ah, da? \ntreb` ea insinuant, cu un râs u[or. Dar ce

secretos mai e[ti.

Soren o privi mirat.

– Nici tu nu mi-ai spus mare lucru despre tine, nu-i a[a?

– }i-am r`spuns la tot ce m-ai \ntrebat.

Soren \[i a[ez` paharul cu brandy pe mas` [i o privi drept \n

ochi:

– {i e[ti de acord s`-mi mai r`spunzi [i la alte \ntreb`ri?

– Depinde de \ntreb`ri.

– Cum e[ti musafira mea, sunt de acord s` continui tu s` m`

desco[i, surâse el, l`sându-se pe sp`tarul scaunului.

– Ce ai f`cut \n Sarawak? \ncepu ea.

– Am supervizat ni[te construc]ii. Am stat acolo un an…

Acum… patru ani.

– Ai fost supervizor?

– Exact. Sunt ata[at pe lâng` Departamentul de Cercetare

Industrial`.

– {i \n ce locuri ai mai fost?
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– Noua Guinee, Thailanda [i alte ]`ri din Asia.

– Pare o slujb` interesant`.

– Este.

– {i acum e[ti \n concediu?

– Nu. Tocmai m-am \ntors din Filipine când a avut tat`l meu

accidentul. Trebuie s` fac ni[te rapoarte acum [i am preferat s`

le fac aici, pentru a putea avea grij` [i de tata. Dac` nu se va

face bine pân` voi termina ceea ce am de f`cut, \mi voi lua o

vacan]`.

– Spune-mi [i mie câte ceva despre Phillipine, \i ceru ea.

B`rbatul \i povesti a[adar despre cele v`zute acolo [i despre

alte locuri prin care mai umblase, iar Lin \l ascult` cu atât de

mult interes, \ncât uit` practic de timp.

|n momentul \n care realiz` \ns` cât de târziu se f`cuse, s`ri

\n picioare:

– Ah, Cerule!… E aproape \ntuneric, trebuie s` plec.

Mul]umesc pentru tot, Soren.

– De ce te gr`be[ti a[a?

– }i-am r`pit prea mult timp.

– De ce spui asta? Cred c`… te temi de mine… Spune-mi

sincer.

– Nu, de ce m-a[ teme?

– Asta vreau s` [tiu [i eu.

– Ce sens are s` vorbim asemenea lucruri acum?

– Bine, atunci stai jos [i s` vorbim despre altceva.
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Lin ezit` o clip`, apoi, v`zându-i privirile cercet`toare [i

enigmatice, spuse cu jum`tate de glas:

– Poate… \n alt` zi…

Soren se ridic` \n picioare [i, prinzând-o cu fermitate de

\ncheietura mâinii, o a[ez` pe sofa.

– De ce e[ti atât de violent? \l \ntreb` ea, nervoas`.

– Violent? Dar nu ]i-am f`cut nimic, r`spunse el, 

a[ezându-se lâng` ea.

– }i-am displ`cut \nc` de la \nceput, e adev`rat? spuse ea,

printre din]i.

– Cum ]i-a venit idea asta?

– Am sim]it acest lucru chiar din prima zi.

Soren \i ciufuli p`rul u[or, dup` care, l`sându-se pe spate,

recunoscu:

– E adev`rat… Dar… nu mai e valabil…

– Dar… de ce? Ce ]i-am f`cut?

– Las`, uit` de asta… A fost din cauza unor lucruri… pe

care le-ai spus.

Lin se gândi o clip`, apoi \[i aminti c`-i spusese Teresei c`

era prea tân`r` pentru a fi mama lui.

– |mi pare r`u… Iart`-m`, replic` ea.

– Nu mai are importan]`.

– Ba da. {tiu c` nu m` supor]i, pentru c` ori de câte ori sunt

\n preajma ta, simt ceva ciudat \n atmosfer`.

– Ce anume?
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– Nu [tiu… Tensiune… Nervozitate… Ceva…O

\nc`rc`tur` ciudat`…

– Poate e altceva… Nu te-ai gândit niciodat` c` tensiunea

dintre un b`rbat [i o femeie poate avea [i alte motive? 

Lin \l privi [ocat`:

– Dar nu e nimic de genul acesta \ntre tine [i mine.

– Chiar crezi asta? \ntreb` el cu ochii str`lucind, 

urm`rindu-i linia buzelor cu insisten]`.

– |nceteaz`, [uier` ea.

– Dar n-am f`cut nimic.

– {tii ce vreau s` spun… |ncerci s`…

Lin nu mai continu`, pentru c` nu [tia cum s` exprime \n

cuvinte ce sim]ea. Avansurile lui erau destul de explicite pentru

a le \n]elege.

– De ce-ai venit aici, Melinda? o \ntreb` el, brusc. Ce pl`cere

poate s` g`seasc` o fat` ca tine \n via]a de la ferm`?

– Am avut nevoie de o slujb`, r`spunse ea, \ncurcat`, pentru

c` acesta era subiectul de care se temuse cel mai mult. Nu e

foarte u[or s`-]i g`se[ti de lucru \n zilele astea… Dar… \mi

place munca la ferm`.

– Nu e[ti obi[nuit` cu o astfel de via]`, asta-i foarte clar.

– E[ti atât de sigur?

– Nu [tii nimic despre toate astea. Nu e[ti obi[nuit` s`-]i

câ[tigi existen]a cu mâinile, continu` el, cu un surâs din col]ul

gurii. Probabil nici n-ai mai lucrat, pân` acum.
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– Cite[te scrisoarea pe care i-am trimis-o tat`lui t`u, dac`

vrei mai multe informa]ii despre mine.

– Nu prea cred c` ai spus adev`rul acolo.

– Ce acuza]ii vrei s`-mi aduci, acum? Tot ce-am scris \n acea

scrisoare e adev`rat.

– N-ai spus chiar tot adev`rul, sunt convins de asta, spuse

el, luându-i mâinile. Când ai venit, aveai ni[te unghii roz [i fine

[i o piele atât de proasp`t`, ca a unui copil…Ai spus c` ai cules

fructe [i c` ai servit \ntr-un restaurant, dar nu era de crezut c`

ai f`cut asemenea slujbe. 

– Am lucrat altceva, \ntre timp, dar nu era relevant. Am fost

secretar`…

– {i de ce ai abandonat acest serviciu?

– Mi-am dorit o schimbare, r`spunse Lin, \ncercând s`-[i

retrag` mâinile, dar el o strânse [i mai tare.

– Deci… Nu o slujb` c`utai tu... 

– Ba da… Dup` ce am renun]at s` fiu secretar`, mi-am

c`utat imediat altceva. Aceast` slujb` mi s-a p`rut atractiv` [i, \n

plus, bine pl`tit`.

– Ah, da?

– Dar de ce-mi pui toate aceste \ntreb`ri?

– P`i… Mi-am adus aminte c` n-ai \ntrebat ce salariu vei

avea, exact.

– Nu, pentru c` \n anun] se specifica faptul c` slujba va fi

foarte bine pl`tit`.
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– Nu po]i fi chiar atât de naiv`! exclam` el. Toate anun]urile

spun asta, sau ceva foarte asem`n`tor.

– Au fost multe persoane care [i-au trimis CV-ul?

– La asta nu se r`spunde, oricum, ideea era s` angaj`m pe

cineva care s-o ajute pe Ma, nu s`-i creeze probleme [i mai

mari.

– Ce vrei s` spui? Nu [tii nimic despre mine.

– Eu m` a[teptam s` soseasc` o persoan` tân`r` [i

puternic`, cu experien]` \n via]a de ferm`. 

– P`i… Nu-mi lipse[te niciuna din aceste cerin]e.

– Pe dracu'!…Când ai sosit, erai \ngrozitor de palid` [i asta

dup` doar câteva ore de condus ma[ina. Teresa a avut dreptate

s` se team` c` vei le[ina. E[ti aici doar de o s`pt`mân` [i deja

e[ti a[a de slab` c` ar`]i ca o stafie.

– Ce compliment dr`gu], replic` ea, cu ironie. Teresa e

mul]umit` de munca mea.

– Cum s` fie mul]umit`? Nu vezi cât de atent` e s` nu

munce[ti prea mult? Dac` faci curat \n cas` sau cure]i gr`dina,

are ea grij` de Scotty, sau \l roag` pe tata s` fac` pe d`daca.

– Dar eu m` simt perfect. |mi pare r`u dac` ai crezut c` va

ap`rea o fat` opulent`, care s`-]i trezeasc` ]ie poftele…

– Credeam c` am fost destul de clar pân` acum [i-ai reu[it

s` \n]elegi c` tu e[ti perfect` din acest punct de vedere,

r`spunse Soren, privind-o din cap pân`-n picioare.

A[adar, se \ntorsese din nou la asta, \[i spuse Lin [i ripost`,
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furioas`:

– Numai la lucruri de acest gen \]i st` gândul?

– A[a crezi? Bine, spuse el [i \n momentul urm`tor o prinse

cu o mân` de mijloc, iar cu cealalt` \i sprijini capul, \n timp ce

buzele i le ap`sar` cu for]` pe ale ei.

De[i era \nc` foarte sup`rat` pe el, Lin constat` surprins` c`

\ncepu s`-i r`spund` imediat, s`rutându-l la rândul ei, cu o

dorin]` [i o senzualitate de care nu se crezuse niciodat` capa-

bil`.

B`rbatul o cuprinse [i mai strâns, dup` care \ncepu s`-i

exploreze toat` gura, pân` când Lin sim]i c`-[i pierde

respira]ia.

Soren se dezlipi \ncet de ea \ntr-un târziu, dar continu` s-o

]in` de mijloc, fapt pentru care Lin \i fu de ast` dat`

recunosc`toare, pentru c` ame]ise de-a binelea [i s-ar fi

pr`bu[it cu siguran]` la podea, dac` n-ar fi sus]inut-o.

Apoi realiz` c` b`rbatul \i [opti ceva la ureche, dar trecur`

câteva clipe bune pân` când reu[i s` p`trund` sensul

cuvintelor lui:

– De ce-ai venit aici, Melinda? De ce anume ai fugit?

Dup` ce-[i mai reveni pu]in, tân`ra \ntreb`, cu respira]ia

\nc` \ntret`iat`:

– Ce vrei s` spui? N-am fugit de nimic.

Acest lucru era adev`rat [i Lin repet` cu \ndârjre:

– N-am fugit! De ce-ai spus asta? \ntreb` ea, \n timp ce Soren
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\i eliber` \n sfâr[it mâinile.

– Pentru c` e ceva de mânz \n tine, r`spunse el, râzând. E[ti

o fat` de bani gata, Melinda…

– Ce naiba vrei s` spui? explod` ea.

– Nu sunt niciorb [i nici prost, Melinda. |n plus, nu sunt

atât de credul ca p`rin]ii mei. Ai venit \mbr`cat` \n haine

scumpe, ai o ma[in` ultimul r`cnet [i bagaje foarte elegante. Pe

de alt` parte, sunt toate noi… Ca [i cum le-ai fi cump`rat

anume ca s` vii aici.

– Asta nu \nseamn` nimic.

– Adev`rat, \ns` sunt extrem de curios s` aflu de ce ai vrut

slujba asta, pentru c` e foarte clar c` nu de bani duci tu lips`.

Altceva cau]i tu.

Lin nu [tiu ce s` mai r`spund`. Un lucru era \ns` foarte clar

pentru ea, acum. Nu era deloc istea]` dac` nu s-a gândit ea

\ns`[i c` ar fi trebuit s` vin` mult mai simplu \mbr`cat`.

Oricum, nu se a[teptase s` g`seasc` aici un individ atât de

suspicios [i de periculos. 

– Ai o imagina]ie foarte bogat`, spuse ea cu r`ceal` [i

deschise u[a.

– Sunt sigur c` voi descoperi totul la un moment dat. Acum

te voi conduce acas`.

– Nu, mul]umesc, m` descurc [i singur`.

Soren trecu, brusc, \n fa]a ei [i o prinse de umeri:

– Spune-mi doar un singur lucru: e vreun b`rbat, la mijloc?
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– Nu-mi spune c` e[ti gelos, replic` ea cu ironie.
– Nu, nu sunt, r`spunse Soren calm. {i tu s` nu-mi spui c`

nu ]i-a pl`cut s` ne s`rut`m.
|ncercând s` par` cât mai indiferent`, Lin r`spunse cu un

zâmbet, privindu-l cu ochi str`lucitori:
– Sunt o femeie normal` [i tehnica ta nu e chiar rea.
– Mul]umesc. R`spunsul t`u \mi dovede[te c` ai ceva

experien]` \n materie.
– Ca cele mai multe fete din zilele noastre.
– Adev`rat, surâse el ar`tându-[i to]i din]ii [i deschizând

larg u[a, pentru a-i permite plecarea.
– Mul]umesc c` mi-ai ar`tat ferma, mai spuse Lin, \n timp ce

trecu pe lâng` el.
– A fost pl`cerea mea, replic` Soren, cu o polite]e exagerat`,

dup` care \nchise u[a \n urma ei.

38 DARCY LOWELL



Capitolul 3

Duminic` diminea]`, Lin \i spuse Teresei c` va lipsi de acas`
\n acea zi [i, luându-[i un co[ \nc`rcat cu toate cele necesare
pentru o ie[ire la iarb` verde, porni voinice[te spre Urewears. 

Astfel, dup` ce urm` albia râului \ntins la poalele dealului
cale de vreo or`, se opri \n sfâr[it. |[i a[ez` co[ul la umbra unei
stânci, dup` care \[i \ntinse cear[aful pe iarba moale, privind cu
\ncântare jocul pe[tilor din apa clar` [i repede.  

|[i mânc` apoi sandvi[ul [i ou`le fierte [i-i scrise tat`lui ei o
scrisoare, vorbindu-i despre ferm` [i despre familia Wingrad. 

De altfel, \nainte de a veni aici, \i spusese c` se hot`râse s`
lucreze la o ferm` [i el fusese deosebit de indignat, dat fiind c`
absolvise o facultate. |l lini[tise \ns` destul de u[or, 
spunându-i c` va fi doar o slujb` temporar`, pe care o alesese
pentru a sta pu]in \n aerul revigorant de la ]ar`.



– Nu [tiu dac` nu va trebui s` angaj`m atunci pe altcineva

\n locul t`u, draga mea. Nu cred c` putem ]ine postul de aici,

atât de mult` vreme, neocupat. 

– |mi asum acest risc, r`spunse ea, [tiind c`, oricum, nici

postul creat anume pentru ea, ca asistent al directorului de

vânz`ri, de la firma tat`lui ei, nu avea nimic \n comun cu

studiile sale.

|i p`rea r`u c`-[i dezam`gise tat`l, mai ales c` nu refuzase

niciodat`, niciunul din cadourile lui, [tiind c` se str`duise,

\ntotdeauna, s` fac` pentru ea tot ceea ce putuse. Lin se

sim]ise, \ns`, mereu nefericit`, o s`rac` fat` bogat`, care avea

de toate, doar iubire, nu. Poate mama ei o iubise \nainte de a

muri, dar amintirile despre ea erau mult prea vagi pentru a

putea spune acest lucru cu certitudine. Din p`cate, m`tu[a sa,

Vera, nu-i \nlocuise mama cu succes, nici m`car un minut, \n

toat` via]a ei, de pân` atunci. Cu toate acestea, Lin o aprecia,

pentru c` to]i banii primi]i de la tat`l s`u fuseser` cheltui]i

strict pentru nevoile ei. Lin avusese \ntotdeauna cele mai

frumoase h`inu]e [i cele mai deosebite juc`rii. Din p`cate,

acest fapt stârnise repede, gelozia veri[orilor ei. Lin se

bucurase \ns` când fusese trimis` la internat, pentru c` nu se

sim]ise niciodat` bine \n familia m`tu[ii ei.

|n plus, [coala-internat f`cuse din ea ceea ce era acum: o

femeie puternic`, pentru care independen]a material` \nsemna

foarte mult.
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Dup` ce se mutase \n casa tat`lui ei, Lin se sim]ise \ngrozi-

tor de singur`. |n plus, munca de secretar` la firma lui i se

p`ruse \ngrozitor de plicticoas`. Neavând mare lucru de f`cut

acolo, se gândea mult prea obsesiv la via]a ei particular`, seac`

[i monoton`. Astfel, se hot`râse s`-[i caute o slujb` care s-o

oboseasc`, pentru a putea dormi lini[tit` noaptea. A[a g`sise

anun]ul familiei Wingard. Ideea i se p`ru mai \ntâi absurd`

chiar ei \nse[i. |n cele din urm`, \ns`, devenise o adev`rat`

obsesie.

***

Dup` ce termin` scrisoarea [i o semn`, o vâr\ cu grij` 

\ntr-un plic pe care scrise numele [i adresa tat`lui ei. Se hot`r\

apoi s`-i scrie \n fiecare s`pt`mân`, pentru a-l ]ine la curent cu

ceea ce se \ntâmpl` \n via]a ei [i s`-l asigure c` era fericit`.

Asta \l va face s` fie mai pu]in \ngrijorat din pricina mea, \[i

spuse Lin, de[i [tia c` el nu-i va r`spunde personal [i c`

doamna Oxford, secretara lui, \i va scrie doar din când \n când.

Lin oft`… A[a f`cuse \ntotdeauna. Considerase c` dac` \i va

asigura materialice[te tot ce avea nevoie, ea nu putea fi

nemul]umit`.

Pentru a nu se mai gândi iar`[i [i iar`[i la toate acestea,
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tân`ra deschise cartea pe care o luase cu ea [i, \ntinzându-se \n

iarb`, \ncepu s` citeasc`.

Peste câtva timp, \ns`, gândul \i zbur` spre cel de care nu

dorise s`-[i aminteasc` ast`zi cu niciun chip… Soren Wingard.

Nu \nc`pea nicio \ndoial` c` era singur factor perturbator \n

situa]ia ei actual`. To]i ceilal]i o acceptaser` cu inima deschis`,

\nc` de la \nceput. El, \ns`, fusese suspicios [i rece din prima

clip` \n care o v`zuse aici. Chiar [i faptul c` o s`rutase f`cea

desigur parte din acela[i joc cinic pe care [i-l propusese din

prima clip` cu privire la ea, \[i spuse Lin.

Gândul acesta \i d`du fiori reci \n ciuda vremii frumoase [i

tân`ra \nchise cartea, impacientat`.

Dup` asta, \[i strânse lucrurile, \[i lu` co[ul pentru picnic [i

porni s` exploreze ]inutul, \n speran]a c` astfel va uita de

Soren.

Ajunse totu[i la ferm` la ora ceaiului [i o g`si pe Susan \n

buc`t`rie, ajutându-[i mama s` preg`teasc` cina.

Din vorb`-n vorb`, fata o inform` printre altele c` [i Soren

lipsise toat` ziua [i c` probabil se va \ntoarce târziu, \n acea

sear`.

– Cred c` s-a dus s`-[i vad` prietena, spuse Susan, \n timp

ce amesteca, \n tigaia mare, cartofii t`ia]i fin.

– Are o prieten`? \ntreb` Lin, pe un ton simplu, de

conversa]ie.

– Nu [tiu nimic sigur, pentru c` Soren e foarte ciudat \n
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chestiuni de acest gen. E o fat`, care se nume[te Rhoda Moers,

al c`rei tat` e directorul b`ncii din Paikea, [i pe care cred c` a

\ntâlnit-o de câteva ori, pân` acum… I-am v`zut [i eu

\mpreun`, o dat`. E foarte frumoas` [i sunt sigur` c` e genul

lui. Blond`, cu p`rul foarte lung… P`rin]ii ei se trag din

Olanda. 

– Dar cum po]i s` [tii care e genul lui, dac` e atât de reticent

\n a discuta despre astfel de probleme? \ntreb` Lin, surâzând.

– P`i… Cu câtva timp \n urm`, a fost logodit cu o fat` pe

care o chema Sonia. Era tot blond`, cu p`r foarte lung.

– {i ce s-a \ntâmplat? De ce nu mai sunt \mpreun`?

– Nu [tiu. Eram prea mic` pentru a-mi pune astfel de

probleme atunci, doar c` m` \ntrebasem de ce o aduce aici tot

timpul. |n plus, se giugiuleau ca apuca]ii.

Lin râse cu poft`, de[i \i era foarte greu s` [i-l imagineze pe

Soren \ntr-o asemenea ipostaz`. Totu[i, se gândi ea, probabil

de aceea era acum atât de nesuferit cu femeile.

– Oricum, continu` Susan \n timp ce sp`la vasele, de atunci

n-a mai adus nicio fat` pe-aici [i nici nu se mai gânde[te s` 

se-nsoare, de[i dup` p`rerea mea arat` destul de bine. Tu ce

zici?

– Da, cred c` poate interesa femeile, mai ales pe cele care

sunt atrase de blonzi.

– Ah, mie-mi palc brune]ii, replic` Susan. Dar crezi c` tu 

te-ai putea logodi cu Soren? continu` ea, dup` care ad`ug`. Ce
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\ntreb`ri \]i mai pun [i eu!

– Nu m` deranjeaz` c` m` \ntrebi aceste lucruri, r`spunse

Lin, dar \ntre mine [i Soren nu poate fi nimic, pentru c`

suntem mult prea deosebi]i.

– Dar… n-ai cum s` [tii asta, pentru c` n-a]i prea vorbit

unul cu cel`lalt.

– Nu, pentru c` nu ne suport`m.

– N-am observat asta, dar, de multe ori \n spatele urii se

ascunde o mare dragoste. 

– Dar noi nu ne urâm, replic` Lin. Doar c` nu avem absolut

nimic \n comun. 

Dup` o mic` pauz`, \n care nici una nici alta nu mai spuse

nimic, Lin \ntreb` cu un zâmbet:

– Pot s` te ajut cu ceva?

– Ah, nu, Dumnezeule! E ziua ta liber`! Mai bine 

poveste[te-mi pe unde ai umblat ast`zi.

Bucuroas` c` nu mai vorbeau despre Soren, Lin \ncepu s`

descrie cu de-am`nuntul locurile prin care se plimbase.

Când \l rev`zu pe Soren a doua zi, Lin se sim]i destul de

relaxat`, pentru c` era toat` familia de fa]`, uitându-se la

televizor, \n sufragerie.

Lin tocmai se \ntorsese cu Davy de la grajduri, a[a \ncât,

Soren o salut` simplu:

– Bun`, Melinda, dup` care \[i continu` conversa]ia cu

p`rin]ii s`i.
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Lin r`mase doar câteva clipe [i pe urm`, pentru c`-[i

terminase treburile pe acea zi, dar nu dorea s` perturbe

programul de sear` al familiei, se retrase \n camera ei.

Pe de alt` parte, \[i propusese s` stea cât mai pu]in posibil

\n preajma lui Soren.

Astfel, \n urm`toarele s`pt`mâni \l evit` ori de câte ori avu

ocazia, iar când nu reu[i, p`str` o atitudine politicoas`, dar

rece.

Tân`rul se plie foarte repede [i el, astfel \ncât \n afara

salutului [i \ntreb`rilor uzuale cu privire la modul \n care se

obi[nuise cu lucrul la ferm`, n-o mai interpel` nici el, cu nicio

ocazie.

Continua totu[i s-o priveasc` cu aceia[i ochi cercet`tori [i

insisten]i, iar când Lin nu mai rezista [i se uita spre el

\ntreb`toare, Soren p`rea din cale-afar` de amuzat.

|ntr-una din seri, când Teresa se \ntoarse de la Paikea [i le

povesti amuzat` \ncurc`turile prin care trecuse din cauza

blondei de la po[t`, Soren le povesti incidentul pe care-l

avusese [i el cu ea, \n ziua \n care venise Lin.

Aceasta se uit` lung spre el, iar când b`rbatul \[i \ngust`

ochii, privind-o ca [i cum ar fi avut s`-i repro[eze ceva, Lin

\n]elese c` o recunoscuse \nc` din primul moment \n care

venise aici, c` era tân`ra de care se ciocnise la po[t`.

Pân` atunci, niciunul dintre ei nu amintise de acest subiect

[i Lin avusese impresia c` Soren fusese prea nervos \n acel
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moment pentru a-[i mai aminti de ea dup` aceea.

Din fericire, Susan, vivace ca-ntotdeauna, schimb` repede

subiectul [i s`ge]ile stânjenitoare pe care i le trimise Soren

\ncetar`.

– E un bal, duminic`, anun]` Susan. Aproape toate fetele

din clasa mea se vor duce.

– E un bal pentru adolescen]i? se interes` Ray. 

– Nu. Pot veni [i oamenii mari, replic` ea [i ad`ug` apoi

insinuant, uitându-se spre sprâncenele \ncruntate ale lui

Soren:

– Mi-a spus Rhoda Moers c` va merge [i ea.

Soren o fulger` cu privirea, dar nu spuse nimic.

– Nu po]i s` te duci singur`, Susan, interveni Ray.

– M` duc [i eu, replic` Tracy [i dac` Lin ar veni cu noi, ar fi

nemaipomenit.

– Da, a[ vrea. Mergem cu ma[ina mea. Voi avea grij` de fete,

Ray, continu` Lin.

Ray se uit` spre so]ia lui, care \ns` p`rea nehot`rât`.

– Merg [i eu, s`ri Soren.

Teresa [i Ray d`dur` u[or din cap, mul]umi]i.

–  Ah, adev`rat? exclam` Susan, bucuroas`. Ce frate super

e[ti! ad`ug` ea [i-l s`rut` pe ambii obraji.

Tân`rul \[i ciufuli sora cu tandre]e [i Lin fu surprins` s`

vad` ce deosebire era dintre Soren din acele momente [i cel pe

care-l v`zuse pân` atunci.

46 DARCY LOWELL



***

Pentru seara aceea, Lin se \mbr`c` \ntr-un mod cu totul

special.

Astfel, alese o rochie albastr` strâns` pe corp, dintr-un

material supraelastic, m`t`sos, cu dou` bretelu]e sub]iri

petrecute peste umerii ei delica]i. Deasupra rochiei \[i puse o

jachet` scurt` din acela[i material, tivit` cu un velur str`lucitor,

de culoarea piersicii…

Apoi \[i machie pleoapele cu albastru [i-[i d`du genele cu

rimel. Pe buze \[i aplic` un ruj roz, str`lucitor, iar p`rul, care-i

ajungea pân` la jum`tatea spatelui, \l prinse doar u[or, dup` o

ureche, cu un pieptene de os.

|n timp ce-[i \nc`l]a sandalele negre cu toc, Susan b`tu u[or

\n u[`, dup` care intr` imediat.

– Sunt gata, spuse Lin [i lu` la repezeal` din dulap un [al de

m`tase negru, foarte fin, pe care-l \nf`[ur` \n jurul gâtului.

– Ah, cât de bine ar`]i, Lin! exclam` Susan.

– Mul]umesc, surâse ea cu modestie. Tu ar`]i [i mai bine,

ad`ug` ea, privind-o pe Susan cu admira]ie.

– Soren mi-a spus c` ar`t ca o narcis` galben`, dar nu [tiu

dac` a fost un compliment sau nu, spuse ea, r`sfirându-[i
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rochi]a galben`, \n clo[.

Când coborâr` \n sufragerie, Tracy, \mbr`cat` \ntr-o rochie

alb` cu broderie englezeasc`, b`tea deja din picior, plin` de

ner`bdare.

Soren st`tea de vorb` cu tat`l lui, \ntins comod pe o sofa.

V`zând-o, se opri \ns` brusc, ca [i cum ar fi avut o mare

surpriz`.

Lin surâse triumf`toare, dar doar pentru o frac]iune de

secund`, apoi deveni extrem de serioas`. |n sufletul ei, se

bucur` totu[i de impactul pe care-l avusese apari]ia sa asupra

lui.

El era de asemenea foarte special \mbr`cat, cu o pereche de

pantaloni negri de foarte bun` calitate [i cu o c`ma[` alb` pe

deasupra, dintr-un fel de m`tase mai groas`.

Prin deschiz`tura acesteia, se vedea un lan] de argint, foarte

frumos, de care era prins un medalion.

Ray [i Teresa le admirar` cu ochi plini de mândrie pe cele

trei fete, dup` care le urar` o sear` pl`cut`.

Ma[ina lui Soren era parcat` \n fa]a por]ii [i cele dou` fete

s`rir` imediat pe bancheta din spate, \n timp ce b`rbatul

deschise politicos portiera din dreptul scaunului pentru

pasageri, ajutând-o pe Lin s` se urce.

Imediat dup` aceea, trecu prin fa]a ma[inii [i \ntr-o clip` fu

la volan.

– Hei, Soren, spuse Susan, dac` eu sunt narcis` galben`,
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atunci Tracy e o narcis` alb`, \n mod sigur. Dar Lin ce e?

Soren demar` \ncet, f`r` s` r`spund` imediat.

Apoi \i arunc` tinerei o privire cercet`toare [i, a]intindu-[i

ochii asupra drumului, spuse calm:

– O orhidee.

– Ah, da, ai dreptate, exclam` Susan. Arat` foarte exotic. {i,

\ntr-adev`r, pu]in fragil`. Nu-i a[a c` e foarte frumoas`?

– Da, r`spunse el simplu.

– Nu cred c` sunt nici fragil` [i nici exotic`, r`spunse Lin,

privind pe fereastr`.

Soren râse.

– Orhideele, \n ]ara lor de origine, nu sunt fragile.

Dimpotriv`, sunt foarte bine dotate pentru supravie]uire. Sunt

flori de jungl`.

– Dar Lin nu e o astfel de floare, replic` Susan. Oricum, e

foarte frumoas`.

– Mul]umesc, Susan, spuse Lin surâzând.

Ajunser` curând la bal [i fetele o luar` pe Lin imediat de

bra], conducând-o spre grupul prietenilor lor. Pu]in dup`

aceea, tân`ra se trezi dansând cu un june care n-avea mai mult

de optsprezece ani.

Ceva mai departe de ei, Soren dansa la rândul lui cu o fat`

blond`, cu p`r lung, \mbr`cat` \ntr-o rochie ro[ie. Lin o privi

cu admira]ie. Era, \ntr-adev`r, splendid`. Rhoda Moers, \[i

spuse ea, amintindu-[i descrierea Susanei.
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F`ceau o pereche foarte frumoas` [i multe fete \i priveau cu

invidie.

Peste câteva minute, muzica \ncet` [i Lin, \mpreun` cu

tinerelul care-i fusese partener, se \ntoarser` \n cercul din care

plecaser` ceva mai devreme.

Soren o prinse pe Rhoda de bra] [i se apropie de ei.

– Bun`, Rhoda, se gr`bi Susan s` intervin`. I-am spus lui

Soren c` vei fi [i tu aici.

Aceasta se \nro[i pân`-n vârful urechilor, dar Soren f`cu

prezent`rile [i momentul fu uitat.

– Bun`, Lin, spuse Rhoda. Soren mi-a vorbit foarte mult de

tine. Mi-a spus c` vii din Auckland [i n-am \n]eles ce anume 

te-a atras la Paikea.

– Mie \mi place aici, r`spunse Linda. |n plus, am o slujb`

care m` atrage foarte mult.

– |]i place s` fii menajer`? Cerule!… Vreau s`-]i spun c` nu

ar`]i deloc a fi tipul domestic.

– Nu [tiu cum ar trebui s` arate un tip… domestic…

– |n orice caz, nu ca tine, r`spunse Rhoda. Cu ce te-ai

ocupat \nainte?

– Am fost secretar`, dar m-am plictisit repede. Tu cu ce te

ocupi?

– Acum sunt vânz`toare \ntr-un magazin de textile. Am

lucrat la Auckland acum câteva luni, dar am f`cut hepatit`, a[a

c` am venit acas`, pentru recuperare. Mi-ar pl`cea s`
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c`l`toresc… Asta e ceea ce a[ vrea s` fac. Tu ai fost vreodat` \n

str`in`tate, Lin?

Lin ezit` pu]in, pentru c`, de[i fata se ar`ta deosebit de

prietenoas`, era foarte posibil ca Soren s-o fi pus s-o descoas`.

– Am avut o deplasare \n Australia.

– Foarte interesant. Unde?

|n acel moment, muzica porni din nou [i Lin profit` de

moment pentru a nu r`spunde.

Rhoda \l prinse pe Soren de bra]:

– Vrei s` dansezi din nou cu mine? |mi place la nebunie

cântecul `sta.

Soren se supuse [i se \ndep`rtar`, vorbindu-[i ceva, foarte

aproape.

Lin dans` cu un alt tân`r, dar, din fericire, acesta se dovedi

mult mai pu]in \mpiedicat decât primul.

Cele dou` fete Wingard dansar` [i ele, extrem de vesele,

schimbând parteneri dup` parteneri.

La un moment dat, \ns`, Lin sim]i nevoia s` se a[eze. Nu

trecur` \ns` nici cinci minute [i Soren se apropie de ea,

invitând-o la dans.

Surprinzându-se chiar [i pe ea \ns`[i, tân`ra accept` f`r`

niciun fel de ezitare.

– Te sim]i bine? o \ntreb` el, când ajunser` pe ringul de

dans.

– Da.
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– Impresia mea e c` te sim]i a[ -[i-a[a.

– N-ai ghicit… Chiar m` simt foarte bine, doar c` b`ie]ii

care m-au invitat la dans pân` acum sunt doar ni[te pu[ti [i 

m-am sim]it stingherit`, asta-i tot.

– S`r`cu]a bunicu]`! exclam` Soren. Dar tu ar`]i mult mai

tân`r` decât e[ti, cred c` [tii asta.

– Totu[i, nu pot ar`ta ca o [col`ri]`.

– Nu, dar asta e foarte bine, replic` el, strângând-o mai

aproape.

– Sper c` n-a fost niciun apropo, replic` Lin, retr`gându-se

u[or.

Apoi, \ns`, se concentrar` asupra dansului. Soren se mi[ca

deosebit de bine, \n ritmul muzicii, iar Lin uit` de orice altceva

\n bra]ele lui.

Melodia se opri brusc [i Soren o invit` s`-i prezinte un grup

format din câ]iva tineri de vârsta lor, din care f`cea parte [i

Rhoda. Dup` ce discutar` o serie \ntreag` de nimicuri

conven]ionale, Soren o invit` din nou pe ringul de dans.

– De ce m-ai invitat pe mine [i nu pe Rhoda? \ntreb` Lin, \n

timp ce str`b`teau sala \n ritmul muzicii.

– Pentru c` pe tine am vrut s` te invit.

– {tii bine ce am vrut s` spun.

– C` sunt gelos [i nu vreau s` mai dansezi cu al]ii?

– Nu, dar am impresia c` ea s-a sim]it r`nit`.

– Nu are de ce. 
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– E o fat` dr`gu]`.

– Da, foarte.

– Nu vreau s` te folose[ti de mine pentru a-i da o lec]ie,

dac` asta inten]ionezi.

– Oh, pentru numele lui Dumnezeu, taci din gur`.

– Ce-ai spus? \ntreb` Lin, oprindu-se \n mijlocul dansului [i

privindu-l indignat`.

Soren o fulger` cu privirea [i [uier` printre din]i:

– Vino s` dans`m!…

Lin vru \ns` s` plece, dar \n acel moment Soren \[i vâr\

unghiile \n bra]ul ei [i o trase dup` el afar`.

Când ajunser` \n fa]a cl`dirii, o lipi de perete [i \ncepu s-o

s`rute cu patim`.

Lin \ncerc` s`-l \mping`, dar b`rbatul o strânse [i mai

aproape de el. Apoi, dintr-o dat`, Lin sim]i c` dorea ca acest

s`rut s` nu se mai sfâr[easc` niciodat`.

Soren se desprinse o clip` [i-i spuse, \ncet [i insinuant:

– Acum, o s` taci \n sfâr[it? spuse el, cu un surâs ironic. Cu

Rhoda nu m` tenteaz` s` m` port a[a. N-a[ s`ruta-o nici mort.

Ceea ce se petrece \ntre mine [i tine e unic, Melinda, a[a c` 

n-o mai amesteca pe Rhoda \n rela]ia noastr`.

Zicând acestea, o prinse de mijloc [i o conduse \n`untru.

Cum melodia care tocmai \ncepuse era una foarte lent`,

luminile din sal` se stinser` pe jum`tate [i atmosfera deveni

dintr-o dat` foarte intim`.
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Soren o cuprinse pe Lin \n bra]e [i \ncepur` s` se mi[te
\ncet, \n ritmul muzicii.

Din timp \n timp, \ns`, Lin \ntorcea capul s` se uite dup`
cele dou` fete care dansau \n mijlocul s`lii.

– Relaxeaz`-te, Melinda, \i [uier` el \n p`r. Nu pot s` fac
dragoste cu tine, aici, pe du[umea…

Lin se amuz` la auzul vorbelor lui [i-l \ntreb`, privindu-l cu
coada ochiului:

– Dar… ai vrea?
Corpul lui se lipi de al s`u, ca [i cum ar fi vrut s` se dizolve

\n`untrul ei.
– Da…
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Capitolul 4

Lin nu mai dans` cu nimeni altcineva, \n acea sear`.
Probabil mai vorbise [i cu alte persoane, dar nu-[i mai

aminti dup` aceea de nimeni [i de nimic, decât de bra]ele lui
Soren din timpul dansului [i de prezen]a lui din minutele \n
care muzica \nceta.

Cele dou` fete \i privir` surprinse de multe ori, dar nu
puser` nicio \ntrebare.

Când petrecerea lu` sfâr[it, Soren le conduse acas`, \ns`
fusese extrem de t`cut tot drumul, spre deosebire de cele dou`
surori care [u[otir` [i râser` tot timpul.

Lin se concentr` asupra drumului, f`r` s` spun` nimic nici
ea.

Odat` ajun[i \n fa]a casei, Soren deschise repede portiera
pentru Tracy [i Susan, ajutându-le s` coboare, cu un surâs plin



de c`ldur`.

– Mul]umesc, Soren, gânguri Tracy, \n timp ce Susan \l

s`rut` pe obraz, [optindu-i ceva la ureche.

B`rbatul surâse din nou [i-i f`cu pozna[ cu ochiul.

Speriat` c` va r`mâne singur` cu Soren, Lin cobor\ [i ea

repede din ma[in` [i alerg` s` le ajung` pe cele dou` surori.

Soren o prinse u[or de mân`:

– Ne vedem mâine, \i [opti el.

– Da, murmur` Lin.

B`rbatul \i atinse tandru b`rbia [i se \ndep`rt`.

A doua zi diminea]`, când Lin cobor\ pentru micul dejun,

Susan o privi cu insisten]` [i deschise gura s` spun` ceva, dar

se r`zgândi brusc.

Lin b`nui imediat c` Tracy \i f`cuse semn pe sub mas` s` nu

spun` nimic, fapt pentru care tân`ra \i mul]umi \n gând,

deoarece nu vroia s` vorbeasc` despre cele \ntâmplate noaptea

trecut` \ntre ea [i Soren.

|n lumina clar` a zilei care tocmai \ncepea, povestea din

seara precedent` i se p`ru absolut incredibil`.

Soren o s`rutase, dansaser` strâns \mpreun`, se priviser`

\ndelung, pierdu]i, ochi \n ochi. Colac peste pup`z`, acel ,,da'',

murmurat la desp`r]ire p`ruse \nc`rcat de atât de multe

promisiuni, \ncât Lin se \ntreb` acum cum fusese \n stare de

toate acestea.

Dac` se va \ntâlni azi cu el, \i va face desigur curte [i nici
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m`car nu putea s`-l condamne, dup` modul \n care se

comportase.

Fusese nebun` azi-noapte, sau ce se-ntâmplase cu ea? se

\ntreb` Lin. Dac` Soren se jucase doar, râzând de ea, cu 

sânge-rece?

Era om de [tiin]`, de fapt… Probabil recurgea la tot soiul de

tertipuri pentru a vedea diverse reac]ii, legate de cercet`rile lui.

Nu de pu]ine ori \l surprinsese privind-o cu atâta insisten]`,

\ncât se sim]ise ca [i cum ar fi fost pus` sub microscop, pentru

disec]ie.

|n acea diminea]`, când Soren intr` \n buc`t`rie, Lin tocmai

\i explica Susanei, pentru lec]ia sa de istorie, despre

expansiunile din secolul nou`sprezece.

Cum Lin nu se putu opri brusc din expunerea sa când \l

v`zu pe Soren, acesta ascult` totul, cu cea mai mare aten]ie.

Dup` plecarea Susanei, Soren \ntreb` imediat:

– E[ti licen]iat` \n istorie? \ntreb` el, mirat.

Lin nu vroia ca cei din familia Wingard s` [tie acest fapt, dar

nici nu putea s`-l mai mint`, \n acel moment.

– Cum te-ai prins? \ncerc` ea s` glumeasc`.

– Pentru c` cele explicate de tine nu erau nici la nivel de

liceu [i nici ceva ce se putea re]ine din lecturile de cultur`

general`. E[ti foarte bine documentat`.

– Mul]umesc.

– Te cam plafonezi aici, nu-i a[a?
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– Nu, deloc. Susan a g`sit c`-i e de mare folos explica]ia

mea.

– E[ti profesoar`?

– Nu.

– De cât timp ai terminat facultatea?

– De un an, r`spunse ea, \ncepând s` spele ni[te vase.

– Doar un an? {i cum ai reu[it s`-]i cumperi atât de multe

lucruri?… Ai haine scumpe, ma[in`…. Ceas de aur…

Soren o prinse apoi de \ncheietura mâinii [i examin` cu

aten]ie br`]ara de aur cu diamante, pe care uitase s` [i-o scoat`.

– E foarte frumoas`, coment` el.

– Ceasul l-am primit cadou, replic` ea \ncet…

– {i ma[ina?

– {i ma[ina, spuse ea surâzând, de[i regret` imediat c`-i

r`spunsese la aceste \ntreb`ri, deoarece Teresa [tia numele ei

adev`rat [i nu vroia ca Soren s` fac` leg`tura dintre ea [i marele

concern Blake.

Peste câteva momente, Ray [i Teresa intrar` \n buc`t`rie [i

Soren \[i \ntrerupse interogatoriul, anun]ându-[i p`rin]ii:

– Ast`zi v-o r`pesc pe Lin.

Cei doi so]i, \ncuviin]ar` la unison.

Lin le mul]umi [i-l urm` pe Soren, de[i nu putea s` nu 

se-ntrebe dac` era bine c`-l ascultase [i--[i luase o zi liber`.

Soren conduse ma[ina calm, dar nu spuse nimic de[i se

apropiau \ncet-\ncet de mare. Privind distrat` spre orizont, Lin
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rupse t`cerea, \ntrebându-l \ncet:

– Mergem \ntr-un anume loc?

– Da, undeva unde s` fim singuri.

– Dar aici e destul de frumos.

– E [i mai frumos, ceva mai \ncolo.

Dup` un timp, când ma[ina intr` \ntr-o zon` cu iarb` \nalt`

de la poalele dealului, iar marea se desf`[ura lini[tit` \n toat`

imensitatea ei albastr` la doar câ]iva pa[i dep`rtare, Soren \[i

\ntoarse privirile spre Lin.

Aceasta, continuând s` se uite pe deasupra m`rii, scoase un

strig`t de entuziasm, atât de spontan [i de natural, \ncât Soren

zâmbi, mul]umit.

– Ai v`zut? \ntreb` el, prinzând-o cu tandre]e de b`rbie [i

opri ma[ina.

– Hai s` ie[im, spuse ea [i, f`r` a mai a[tepta r`spunsul lui,

deschise portiera [i ]â[ni, extaziat`, spre c`rarea care ducea la

plaj`.

– Fii atent`, \i strig` Soren, râzând.

Lin se opri, privind cu aten]ie vegeta]ia abundent` din jur.

Când b`rbatul o ajunse din urm`, se uit` lung spre ea, apoi

spre dealul care se \n`l]a \n fa]a lor, \nc`rcat de arbu[ti stufo[i,

pres`ra]i din abunden]` \n iarba neatins`.

– Haide, spuse el, luând-o de mân`. Pare foarte frumos.

– Nu, spuse Lin, dup` o ezitare, uitându-se cu team` \n

susul dealului.
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– De ce? Ai r`u de \n`l]ime?

Lin scutur` cu putere din cap.

– Atunci, ]i-e fric` de mine? \ntreb` el, ridicând o

sprâncean`.

– Nu, cum o s`-mi fie team` de tine? replic` ea, din ce \n ce

mai nelini[tit`.

– Atunci, haide. N-ai de ce s` te temi de mine. 

Lin \l urm`, t`cut` [i nesigur`. Dup` câtva timp, tân`ra \[i

d`du jos sandalele [i mai urcar` \nc` o vreme. Apoi, se oprir`

[i se a[ezar` s` priveasc` \ntinderea m`rii.

Nu trecur` \ns` nici câteva minute [i Soren, prinzând-o cu

delicate]e \n bra]e, o s`rut` pe gât.

– Nu, te rog, murmur` ea.

B`rbatul o \ntoarse spre el [i-i spuse cu blânde]e:

– Asear`, când ai spus ,,da", am crezut c` ai \n]eles c` ast`zi

vreau s` fac dragoste cu tine.

Lin nu putu s` nege, astfel c` nu r`spunse. Soren o prinse

cu palmele de amândoi obrajii:

– Joci tare, Melinda?

– Nu, r`spunse ea, privindu-l \n ochi. |mi pare r`u dac` 

]i-ai f`cut o impresie gre[it` despre mine azi-noapte. Nu vreau

[i nu m-am gândit nicio clip`, pân` acum, s` facem dragoste

\mpreun`.

– Azi-noapte ai vrut la fel de mult ca mine, Melinda, dar

lumina rece a dimine]ii ]i-a schimbat gândurile. 
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– Nu… Nu [tiu… Poate a[a a fost… Muzica [i lumina lunii,

cred c` au avut o influen]` stranie asupra mea.

Ochii lui sclipir` de mânie, dar nu-i r`spunse.

– Putem pleca, acum? continu` ea, \ncercând s` zâmbeasc`,

dup` care se ridic` [i \ncepu s` coboare \ncet, \n speran]a c` el

o va ajuta. B`rbatul \ns` se ridic` la rândul lui, dar r`mase \n

picioare, cu mâinile \n buzunare, privind undeva \n gol. Apoi,

cobor\ [i el, t`cut [i \ncruntat.

Când ajunse lâng` ma[in`, Lin \[i [terse picioarele pe iarb`,

dar, \nainte de a le vâr\ \n sandale, Soren \i \nmân` batista lui.

– Mul]umesc, spuse ea, amuzat`, luând batista [i 

[tergându-[i la repezeal` t`lpile [i sandalele.

Urc` apoi \n ma[in` [i a[tept` ca Soren s` treac` la volan.

Tân`rul intr` [i trânti portiera \n urma lui, iar Lin \i \ntinse

batista.

– Vrei s` mânc`m ceva \n Whakatane, sau vrei s` mergi

direct acas`? o \ntreb` el cu r`ceal`, punându-[i batista la loc \n

buzunar.

– Cum vrei tu.

– Atunci, ne vom opri mai \ntâi, la un restaurant. Poate…

a[a, ne vom cunoa[te un pic mai bine unul pe cel`lalt. Cred c`

asta e ceea ce te fr`mânt`, c` nu accep]i s` facem dragoste…

Era [i asta, dar nu numai, se gândi Lin.

– Ce vrei s` spui? \ntreb` ea.

– {tii foarte bine… Cu toate c` nu m` prea supor]i, ai sim]it
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[i tu c` \ntre noi doi e o atrac]ie mult mai puternic` decât \]i

convine s` admi]i.

Lin nu putu nega. |ntre ei era o atrac]ie fizic` deosebit de

puternic` [i-ar fi fost absurd s` nu recunoasc` o situa]ie atât de

evident`.

– Da, admise ea, exist` o atrac]ie \ntre noi, dar nu e

dragoste.

– {tiu, r`spunse el, lini[tit.

– Pentru mine, nu e de-ajuns c` sim]im doar aceast` atrac]ie

fizic`.

– Cum nu e de-ajuns? E un lucru foarte important, care ar

trebui s` ne pun` pe gânduri [i s` ne fac` s` ne \ntreb`m ce

altceva avem \n comun? Eu cred c` e un semnal…C` trebuie s`

ne cunoa[tem mai bine. Poate fi…

– |nceputul unei prietenii frumoase? \ntreb` ea, râzând

ironic. Nu, mul]umesc. Nu vreau s` intru \n niciun fel de rela]ii

noi, de acest gen.

– Eu cred c` a [i \nceput ceva \ntre noi, chiar f`r` voia ta.

Vrei s` spui c` a fost doar o halt`?

– Da.

– Nu po]i \ntoarce timpul \napoi, pentru a schimba ceea ce

deja s-a \ntâmplat \ntre mine [i tine [i nici nu-]i voi permite s`

sus]ii c` ni s-a p`rut.

Lin \[i cobor\ privirea spre mâinile \ncle[tate din poala ei.

– Nu vreau s` intru \ntr-o \ncurc`tur` ca asta, Soren. 
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Las`-m` \n pace.

Urm` o t`cere lung` [i ap`s`toare, dup` care b`rbatul

\ntoarse capul spre ea:

– Nu, spuse el, hot`rât.

– Nu \n]elegi, r`spunse ea, tremurând.

– Nu. F`-m` s` \n]eleg.

– N…Nu pot…

– Po]i m`car s` \ncerci.

Lin scutur` cu putere din cap:

– Nu.

Nu se putea \ncrede \n el atât de mult \ncât s`-i fac` acum

confiden]e.

– Te rog, s` l`s`m balt` toate astea, Soren, continu` ea.

Tân`rul f`cu o grimas` de nemul]umire, dup` care porni

motorul.

Când ajunser` aproape de Whakatane, Lin \l \ntreb`

zâmbind, \ncercând s` normalizeze situa]ia dintre ei:

– Ai terminat raportul de activitate pentru firma ta?

– Aproape.

– {i vei pleca s`-l [i prezin]i, \n carne [i oase?

– Nu [tiu, \nc`. Tat`l meu pare restabilit, dar deocamdat`

nu vreau s` fac` niciun efort, cu treburile de la ferm`. De ce?…

Sperai s` plec curând?

– Ah, nici vorb`, replic` ea.

Soren \[i \ntoarse capul spre [osea, concentrându-se, apoi
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asupra str`zii \nguste pe care se angaj`. |n cap`tul ei, pe nisipul

de pe plaj`, Lin d`du cu ochii de o statuie de bronz

reprezentând o femeie dezbr`cat`, foarte mândr` de

goliciunea ei, cu p`rul \n vânt.

– Cine a fost?

– Wairaka. Un fel de pionier` maori a lupt`toarelor pentru

drepturi egale cu b`rba]ii.

Când a \nceput marea migra]ie a maorilor \n aceast` zon`,

\n momentul \n care canoea lor a tras la ]`rm, b`rba]ii [i-au

p`r`sit imediat, femeile [i copiii [i au plecat s` exploreze noul

]inut. Dup` plecarea lor, ambarca]iunea a \nceput s` alunece

din nou pe mare [i femeile nu puteau face nimic, pentru c`

vâslitul era o munc` rezervat` strict b`rba]ilor. S`vâr[eau un fel

de sacrilegiu dac` se amestecau \n treburile lor. |n fa]a

pericolului, \ns`, Wairaka a prins voinice[te vâslele, exclamând

ceva de genul: ,,Trebuie s` fiu b`rbat", sau…,,Voi \ndeplini

rolul unui b`rbat"… Ceva de felul `sta… Nu se [tie cu

precizie… Oricum, fraza spus` de ea \ncepea cu cuvântul

,,whakatane", a[a c` acest loc a fost numit, mai apoi, cu

sintagma respectiv`.

Dup` o scurt` ezitare, Lin spuse \ncet, continuând s`

priveasc` statuia:

– Dar asta nu \nseamn` c` a fost o pionier` \n lupta pentru

drepturi egale cu b`rba]ii… De când e lumea, femeile r`mase

f`r` so]i preiau treburile f`cute \nainte de ei, pentru a-[i salva
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sau cre[te \n continuare copiii.

– Vrei s` spui c` a ac]ionat din instinct, sub presiunea

necesit`]ii?

– Da.

– Dar toate celelalte femei au \nceput s` se v`ic`reasc`, f`r`

s` fac` nimic. Wairaka a ac]ionat.

– Oh, da, avea stof` de lider, indiscutabil, dar dac` b`rba]ii

n-ar fi plecat, n-ar fi descoperit aceast` tr`s`tur` a ei.  

– M` rog, dup` asta au \nceput [i altele s` preia munci

b`rb`te[ti, ceea ce a fost foarte bine.

– Vrei s` spui c` [i tu e[ti pentru egalitatea femeilor cu

b`rba]ii?

– Bine\n]eles. De ce m`-ntrebi? Tu nu e[ti? Eram convins c`

e[ti o feminist` \nr`it`.

– Chiar sunt. Dar nu mi-am \nchipuit niciodat` c` ai putea

face parte dintre avoca]ii care sus]in drepturile femeilor.

– Asta ar trebui s`-]i arate cât de multe lucruri mai ai de

\nv`]at despre mine.

{i, \ntr-adev`r, chiar a[a se-ntâmpl`, \n timpul cinei din acea

sear`. Atent` la tot ce putea descoperi despre el, Lin nici nu

putu spune mai apoi ce anume mâncase, doar c` fusese extrem

de delicios.

Cunoscându-l mai bine, \[i d`du seama c` Soren e un tip cu

foarte mult umor, de la care po]i \nv`]a o serie \ntreag` de

lucruri [i c` avea o conversa]ie deosebit de pl`cut`.
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Nu vorbi \ns` nici acum prea mult despre ea [i b`rbatul

renun]` s` se mai intereseze de via]a ei personal` de pân`

atunci, dialogul axându-se pe lucruri legate de el. Astfel, aflase

c` era licen]iat \n [tiin]e agricole, fiind preocupat mai ales de

procesul de \mbun`t`]ire a calit`]ii laptelui. Descoperiser`, \n

plus, c` iubeau acela[i gen de muzic` [i c` avuseser` cam

acelea[i lecturi.

Când se \ntoarser` spre cas`, stelele erau deja sus pe cer, iar

luna le zâmbi \n toat` splendoarea ei, urm`rindu-i str`lucitoare

de dup` dealuri, ca [i cum le-ar fi dat binecuvântarea.

Ajunser` totu[i destul de devreme, astfel c` luminile casei

familiei Wingard erau \nc` aprinse.

Soren se d`du jos din ma[in` \naintea ei [i-i deschise cu

amabilitate portiera, ajutând-o s` coboare.

– Mul]umesc pentru ast`zi, Soren, spuse Lin, zâmbind.

– Sper c` te-ai distrat.

– Da… Nici nu se putea altfel, e o noapte splendid`.

– Ar trebui s`-i pl`tim lunii tributul ei, spuse el [i o cuprinse

dup` mijloc, s`rutând-o cu senzualitate.

Lin nu avu for]a s` i se opun`. Se sim]ea mult prea bine \n

bra]ele lui, pentru a se putea retrage. Astfel, se lipi toat` de el

[i \ncepu s`-l s`rute cu aceea[i ardoare.

Când, dup` un timp, Soren se \ndep`rt` pu]in, privind-o cu

fl`c`ri \n ochi, Lin spuse surâzând:

– A fost tributul pentru lun`? 
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– Da. {i pentru frumuse]ea ta, la fel de misterioas` [i de
des`vâr[it` ca noaptea asta, r`spunse el, mângâindu-i fa]a, cu
dosul degetelor… E[ti atât de minunat`, Lin… E[ti o zei]` a
lunii.

Dac` oricine altcineva i-ar fi spus aceste cuvinte, Lin ar fi râs
cu ironie \n fa]a unei asemenea inep]ii, dar degetele lui parc`
fuseser` vr`jite, pentru c` \n acele momente tân`ra chiar se
sim]ise o zei]` a lunii.

– Am [tiut \ntotdeauna c` ai ceva extrem de p`gân \n tine…
E[ti un viking, [i ca to]i vikingii, e[ti puternic, s`lbatic [i…

– {i pr`dalnic, ad`ug` el, râzând, ridicând-o \n bra]e.
– Sper c` nu…
– Nu, nu sunt, r`spunse el [i o l`s` jos, ciufulind-o.
– Nu vrei s` intri [i tu?
– Ba da. Se pare c` \nc` nu doarme nimeni, a[a c` e rost de

o cafea.
Spunând acestea, Soren o prinse de mân` [i r`maser` a[a,

chiar [i când intrar` \n sufragerie, unde familia Wingard se uita
la televizor.
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Capitolul 5

A doua zi diminea]`, Lin se trezi cu o stare de bine atât de
minunat` [i de relaxant`, \ncât se hot`r\ ca de atunci \ncolo s`
tr`iasc` fiecare zi cu cea mai mare intensitate, f`r` s` mai
conteze pe ,,mâine".

Soren \[i luase micul dejun cu Ray [i Teresa [i se \ntoarse de
asemenea la prânz, dar nu fusese loc niciun moment pentru
discu]ii private \ntre el [i Lin.

Cu toate acestea, când \i spuse: ,,Bun` diminea]a, Melinda",
pe un ton extrem de cald [i de intim, Lin se \nro[i pân`-n vârful
urechilor.

Dup`-amiaz`, Ray se duse s` mulg` vacile, iar ea r`mase cu
Scotty la buc`t`rie, unde, \n timp ce tân`ra se \ndeletnici cu o
serie \ntreag` de lucruri \n vederea prepar`rii cinei, b`ie]elul \i
coment` ni[te fotografii dintr-o carte pe care i-o d`duse Teresa



mai devreme.

Lin era \ns` cu gândul doar la cele \ntâmplate cu o sear`

\nainte, astfel \ncât \l ascult` doar cu jum`tate de ureche,

aprobându-l absent` din când \n când.

La un moment dat, realizând c` nu adusese cartofii [i

morcovii pentru g`tit, Lin se duse câteva minute \n pivni]`,

pentru a se \ntoarce cu dou` co[uri pline.

Scotty, \ns`, disp`ruse din buc`t`rie, iar când \l strig`, nu

r`spunse.

Dup` asta, \[i l`s` treburile [i \ncepu s`-l caute \n toat` casa.

Nici urm`, \ns`, de micu].

Apoi, se \ntreb` dac` n-ar fi cazul s` ias` \n curte [i s`-l caute

acolo [i la grajduri.

Peste câteva momente, stând \n pragul casei, \l v`zu pe

Soren venind dinspre grajduri [i imediat statura firav` a

b`ie]elului, alergând prin iarb` s`-l \ntâmpine.

B`rbatul \l prinse \n bra]e, \l s`rut` pe obraji [i porni cu el

spre intrarea principal`. Când o v`zu pe Lin \n prag, o \ntreb`

cu r`ceal`:

– Ce c`uta Scotty afar`, singur?

– A fugit afar`, \n timp ce eu m-am dus \n pivni]` s` iau

cartofi [i morcovi pentru mâncarea de la cin`. N-am lipsit mai

mult de cinci minute, dar…

– Cinci minute de neaten]ie e destul pentru ca un copil s`

p`]easc` cine [tie ce groz`vie, spuse el l`sând jos b`iatul, dup`
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care ad`ug`, uitându-se la el:

– N-ai voie s` ie[i afar` f`r` Lin, ai \n]eles? S` nu mai faci

asta.

Copilul se bosumfl` [i d`du din cap sup`rat, \n sensul c`

\n]elesese, de[i se vedea foarte clar c`-i displ`cea situa]ia. Dup`

asta, o zbughi \n camera lui.

– |mi pare r`u, spuse Lin, dar era atât de absorbit \n cartea

lui, \ncât nu mi-am \nchipuit c` se va desp`r]i prea curând de

ea [i c` nu va observa c` am plecat câteva minute.

– E un b`iat inteligent [i observ` totul, tot timpul. |n plus,

e [i foarte n`zdr`van, a[a \ncât trebuie s` fie supravegheat \n

orice secund`.

– Da, am \n]eles, nu se va mai \ntâmpla, r`spunse Lin, cu

capul plecat.

– Nu prea cred.

Lin sim]i c` ia foc:

– Am spus c` nu se va mai repeta aceast` situa]ie [i a[a va fi!

replic` ea, accentuând fiecare cuvânt.

Lin se \ntoarse apoi [i intr` \n buc`t`rie.

Soren o prinse de bra]:

– Stai pu]in, \i ordon` el.

– Nu m` atinge, scrâ[ni ea, scuturându-[i bra]ul.

B`rbatul, \ns`, o prinse de cel`lalt bra] [i o \ntoarse spre el.

– Azi-noapte nu mi-ai spus a[a, surâse el cu ironie.

Fata \l fulger` cu privirea.
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– Cerule! Ai f`cut o mutr` exact ca Scotty. Cred c` trebuie

s`-]i aplic acela[i tratament.

– |ncearc` numai, r`bufni ea, cu vocea r`gu[it` de enervare.

– Nu m` provoca, Melinda. Ascult`…

– D`-mi drumul! Am de lucru, domnule Wingard! Cum bine

mi-a]i spus, trebuie s` m` duc s` v`d ce face Scotty.

– Lin…

– A[a c`, v` rog, nu m` \mpiedica]i…

– Pe to]i sfin]ii!… Taci din gur`!.

|n clipa urm`toare, \i prinse gura \ntr-un s`rut prin care

vroia s-o pedepseasc` pentru neascultare.

Când se \ndep`rt`, Lin \l privi [ocat`.

– Acum, m` ascul]i?… N-am vrut s` te critic…. {tiu, \ns`, c`

Scott e greu de st`pânit.

– Nu-i adev`rat. M-ai condamnat!…

– Dac` asta a fost impresia ta, \mi pare foarte r`u.

Lin nu mai spuse nimic [i intr` \n buc`t`rie. Scotty era pe

locul pe care st`tuse \nainte de a ie[i afar` [i r`sfoia din nou

c`rticica lui.

Tân`ra \[i relu` treburile de unde le l`sase, iar Soren \ncepu

s` se joace cu fratele s`u mai mic. Acesta uitase de sup`rare [i

râdea fericit.

Din timp \n timp, Soren o privea pe Lin cu mult` aten]ie, iar

peste câteva minute o \ntreb` curtenitor:

– Te pot ajuta cu ceva?
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– Nu, mul]umesc. E totul sub control. 

– Bine c` nu mi-ai mai spus iar`[i domnule Wingard.

– Nu \n]eleg, \ns`, cum de e[ti aici la aceast` or`. Nu trebuia

s` fii la muls?

– Ast`zi se ocup` tata de toate astea. Vrea s` vad` dac` \[i

poate relua munca.

– Hai pu]in \n camera mea, s`-]i ar`t ceva, Soren, spuse

micu]ul [i b`rbatul se ridic` imediat…

Nu trecu \ns` niciun sfert de or` [i Soren se \ntoarse \n

buc`t`rie, singur.

Lin \l privi \ntreb`toare.

– E totul \n regul`. o lini[ti el. Scotty vrea s` construiasc` un

ora[ din cuburi, \nainte de cin`.

– Soren…

– Da? \ntreb` el, apropiindu-se de ea.

– Cum te sim]i, având un frate care ar putea s`-]i fie fiu?

– E nemaipomenit.

– Nu e[ti gelos pe familia actual` a tat`lui t`u? 

– N-am acceptat-o pe Teresa de la \nceput. Aveam

unsprezece ani [i \mi aminteam foarte bine de mama mea. Pe

urm`, v`zând c` nu se comport` cu mine a[a cum auzisem c`

obi[nuiesc mamele vitrege, am \nceput s` m` apropii de ea.

Eram \ns` un \nger când era tata acas` [i un diavol când

r`mâneam doar cu Teresa. Ea \ns` nu m-a spus niciodat` tat`lui

meu [i nici nu m-a pedepsit…. O dat`, \ns`, am sup`rat-o
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foarte tare [i atunci a-nceput s` plâng`. Mi-a venit [i mie s`

plâng v`zând cât am \ndurerat-o, dar eram deja b`iat mare [i

nu se c`dea. M-am apropiat \ns` de ea [i mi-am cerut iertare.

Teresa m-a \mbr`]i[at [i mi-a spus printre lacrimi:

,,Nu trebuia s` m` sup`r, a[a… E[ti doar un copil"… De

atunci, mi-am schimbat \ntreg comportamentul fa]` de ea [i 

n-a mai avut probleme cu mine.

– }ii mult, la ea, nu-i a[a? N-am uitat c` te-ai sup`rat când 

i-am spus c` e prea tân`r` s`-]i fie mam`. De atunci m` ur`[ti.

– Dar nu te-am urât nici m`car o secund`, \n via]a mea. Nu

[tiu de ce nu mi-a c`zut bine când ai spus ce-ai spus… De

atunci, m-am gândit c` m` antipatizezi.

Lin f`cu un semn din mâini, ca [i cum ar fi vrut s`-i spun` 

s-o mai lase cu prostiile de genul acela, dup` care se \ntoarse

spre chiuvet` [i \ncepu s` spele vasele de care s-a ajutat la

prepararea mânc`rii.

Apoi, f`r` s` se uite spre el, spuse, \ncet:

– Mi-a p`rut r`u pentru fata de la po[t`…. Te-ai comportat

foarte brutal.

– Nu eram \n apele mele, \n ziua aia.

– Ah, de asta m-ai privit [i pe mine de parc-ai fi vrut s` m`

m`nânci?

– Cum? Nu-i adev`rat…

– Bine, bine… Oricum, cred c` nu prea aveai timp [i chef

s`-]i pui mintea cu femeile, la ora aia. Când m-ai rev`zut aici,
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mi-a f`cut impresia c` nu prea ]i-a convenit.

– Pentru c` nu credeam c` e[ti \n stare s` faci fa]` muncii de

aici. Eram sigur c` n-o s` stai mai mult de o s`pt`mân`.

– {i acum, ce zici?

– Sunt surprins c` ai r`mas [i m` \ntreb de ce.

– Pentru c` \mi place aici. |mi place familia ta.

– Teresa mi-a spus c` ai fost crescut` de o m`tu[`. Te-ai

sim]it acolo ca \n propria ta familie?

– Nu. A fost dr`gu]` cu mine, dar nu m-a iubit ca pe propriii

ei copii.

– {i tat`l t`u?

– Nici el nu cred c` m-a iubit prea mult. Mama mea a fost

singura persoan` din lume care m-a iubit cu adev`rat [i ea a

murit când eram foarte mic`. Tu e[ti foarte norocos c` ai fost

crescut de Teresa. Cred c` sunt invidioas` pe tine.

Da, se gândi ea. Probabil a[a se explica sentimentul de

aversiune pe care-l avea uneori fa]` de el: avusese parte de ceea

ce ea [i-a dorit \ntotdeauna de la moartea mamei ei [i nu a

g`sit. Dragostea cuiva care s` \nlocuiasc` iubirea mamei ei.

– {tiu c` am avut noroc cu ea. Teresa e una la un milion. O

femeie de o integritate absolut`.

Lin tres`ri. Dac` Soren, care ]inea atât de mult la

integritatea cuiva, ar fi aflat din ce motive se g`sea ea acolo, ar

fi fost un co[mar.

|l iubea, era acum sigur` de asta, dar dac` va afla adev`rul
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despre ea, ce se va \ntâmpla?

***

Susan [i Tracy erau \n febra examenelor acum, a[a c` erau

scutite de la treburile casnice. Lin r`mase acas` \n weekend,

\ncercând s-o ajute pe Susan pentru proba de la istorie.

Soren \n]elese c` nu putea ie[i cu el, dar Lin se \ntreb` cât

timp va rezista f`r` s` fie cu el.

Rela]ia lor ajunsese \ntr-un punct \n care sau deveneau mult

mai apropia]i, sau se r`ceau complet unul fa]` de cel`lalt.

Ray observase, desigur, ce se petrecea \ntre Lin [i Soren, dar

nu spuse nimic, de[i, de multe ori când \i vedea \mpreun`, \i

urm`rea cu aten]ie.

|ntr-una din seri, Soren r`mase dup` cin` s-o ajute pe Lin s`

spele vasele.

Ca de obicei, \[i arunc` de nenum`rate ori privirile spre ea,

doar c` acum p`rea foarte preocupat de situa]ia ei:

– Vino pu]in la mine, \n seara asta. E[ti \ngrozitor de

obosit`.

– Da, sunt, recunoscu Lin, dar cred c` cel mai bine ar fi s`

m` culc devreme.

– Davy, anun]`-i pe Ray [i pe Teresa c` Lin va sta cu mine,
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o or` sau dou`.

– Bine, spuse Davy, f`r` s`-[i ia ochii de la televizor, unde

tocmai \ncepuse emisiunea lui preferat`.

– Dar n-am spus c` vin, protest` ea. Sunt, \ntr-adev`r, foarte

obosit`.

– E o noapte frumoas` [i o plimbare \n aer liber o s`-]i

prind` foarte bine. |n plus, vreau s` vorbesc cu tine.

– Despre ce?

– Trebuie s` fie neap`rat un subiect anume? De ce e[ti atât

de dificil`, Melinda? Haide, spuse el [i o s`rut` pe tâmpl`.

Lin \l urm`, f`r` s` mai fac` niciun comentariu. Adev`rul era

c`-[i dorea s` fie cu el mai mult decât orice altceva. R`coarea

nop]ii era \mbietoare, iar aerul proasp`t, revigorant.

Soren \[i petrecu o mân` dup` umerii ei [i-i [opti cu

c`ldur`:

– Prive[te stelele…

– Da, e o noapte minunat`, replic` ea, \ns` când b`rbatul o

trase [i mai aproape de el, Lin se \ndep`rt` brusc.

Când ajunser` la c`su]a lui, Soren intr` primul [i aprinse

lumina.

– Ia loc, spuse el, \nchizând apoi u[a \n urma ei.

– Vrei s` bei ceva? continu` Soren.

– Ce ai s`-mi oferi?

– Bere, sherry, gin, limonad`.

– Sherry, te rog.
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– Bine, voi bea [i eu tot sherry, replic` el [i când \i aduse

paharul, se a[ez` pe sofa lâng` ea, privind-o din cap pân`-n

picioare.

– Ar fi trebuit s`-mi fi schimbat hainele \nainte de a veni \n

vizit`, spuse ea, uitându-se jenat` spre pantalonii simpli, negri

[i bluza de denim.

– Ar`]i fantastic \ntotdeauna, r`spunse el.

– Mul]umesc, replic` ea, dar cum momentul era destul de

periculos, \[i fix` ochii undeva \n gol, dup` care [i-i fix` pe

ecranul televizorului, de[i acesta era deschise.

– Vrei s` te ui]i la televizor?

– Ah, mi-e indiferent, replic` ea, dar b`rbatul se ridic` [i-l

aprinse.

|n timpul acesta, Lin se retrase \ntr-un col] al canapelei, dar

când se \ntoarse, Soren se a[ez`, din nou foarte aproape de ea,

cuprinzând-o dup` umeri.

Senza]ia atât de pl`cut`, \ncât Lin \[i impuse s` nu se mai

gândeasc` la nimic [i s` tr`iasc` acel moment de tandre]e.

Astfel, sorbi din paharul cu sherry [i \[i fix` ochii pe

perechea superb`, care se vedea dansând \n acel moment la

televizor.

– S` nu adormi, \i [opti Soren.

– E foarte posibil s` adorm pu]in, râse ea, u[or. Te-ar

deranja? ad`ug` dup` aceea, punându-[i fruntea pe pieptul lui.

Soren \i lu` paharul [i-l a[ez` pe podea, lâng` el.

SPER~ |N ZIUA DE MÂINE 77



– Da, m-ar deranja, r`spunse el, s`rutându-i fruntea.

Lin \nchise ochii [i-[i spuse cu disperare: ,,Oh,

Dumnezeule! F`-l s` se opreasc`!''

Senza]ia pe care o sim]ea la atingerea lui era mult prea

dulce pentru a-i putea rezista.

B`rbatul continu` \ns` s-o s`rute [i, dup` ce-i mângâie u[or

ceafa [i gâtul, \ncepu s`-i exploreze sânii, s`rutând-o \n acela[i

timp cu pasiune.

Când mâna lui cobor\ \ntre coapsele ei, Lin murmur`

r`gu[it:

– Nu…. Nu face asta…

Soren \[i ridic` fruntea [i o privi \n ochii pe jum`tate \nchi[i,

el \nsu[i r`v`[it de dorin]`.

– Bine… Dac` nu vrei, replic` el [i-i puse picioarele pe

genunchii lui, iar capul i-l lipi de piept.

– Nu trebuie s` m` mai s`ru]i… \n modul `sta.

– Bine, am spus… Nu te voi mai s`ruta [i nu te voi mai

mângâia a[a…

Pe urm`, \ns`, \ncepu s`-i mu[te u[or lobul urechii…

-Nu, nici a[a, spuse Lin.

– Dar, atunci cum? \ntreb` el din nou, [i-i s`rut` ochii,

fruntea, obrajii [i b`rbia, dup` care o ap`s` ferm cu buzele pe

gur`.

Pre] de câteva minute, b`rbatul continu` s-o chinuiasc`, cu

s`rut`ri mici [i tandre, pe toat` suprafa]a fe]ei.
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– Oh, Dumnezeule, opre[te-te. Opre[te-te! strig` ea, dar,

nemairezistând nicio clip` \n plus, \l prinse cu bra]ele dup` gât

[i-l s`rut` ea \ns`[i pe gur`, \ndelung [i senzual, ca [i cum ar fi

vrut s`-i m`nânce toat` gura.

Soren o \ntinse pe canapea [i-[i r`suci corpul peste al ei,

tremurând [i respirând din ce \n ce mai greu.

Lin, \ns`, \n ciuda senza]iei de pl`cere intens` care-i inund`

trupul \n \ntregime, \[i puse mâinile pe pieptul lui [i-l \mpinse

cu putere.

– Ne oprim, aici, Soren, spuse ea, gâfâind.

B`rbatul s`ri brusc \n picioare.

– Bine. Nu-i nevoie s` te lup]i cu mine. Pot s` \n]eleg [i

altfel, c` nu vrei.

Apoi, dându-i o [uvi]` de pe frunte la o parte, \i spuse calm:

– Relaxeaz`-te, nu te-am adus aici ca s` te seduc.

– Nu trebuia s` m` a]â]i a[a, spuse Lin, ridicându-se \n capul

oaselor.

– Nu-]i face griji, r`spunse el, a[ezându-se lâng` ea [i

tr`gându-i capul la pieptul lui. {tiu c` Teresa [i Ray ]in la tine

[i consider` c` faci parte din familie. Sunt preocupa]i de ceea

ce se \ntâmpl` cu tine ca [i cum ai fi propria lor fiic` [i sunt

\mpotriva sexului \n afara c`s`toriei.

– Aceast` atitudine e pu]in neobi[nuit` pentru zilele

noastre. Tat`l t`u e atât de rigid \n concep]ii?

– N-a[ spune c` e rigid, are \ns` ni[te principii [i ]ine la ele.
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Teresa e la fel, [i a[a ne-au \nv`]at [i pe noi.

– Atunci, familia Wingard e \n totalitate de acord cu aceste

principii morale.

– Da. Cu toate acestea, \ns`, nimeni nu condamn` pe

nimeni, \n aceast` familie. Ceea ce pot s`-]i spun, e c` cel mai

\nr`it dintre to]i cu privire la standardele morale, e Ray. {i asta

pentru c` principiile de via]` ale mamei mele puteau fi numite

oricum, numai rigide, nu.

– Ce vrei s` spui? \ntreb` ea, \ndep`rtându-se pu]in.

– Stai ca mai \nainte, \i ordon` el, punându-i din nou capul

pe pieptul lui. E ceva ce vreau s` [tii… Mama a fugit de aici cu

unul dintre muncitorii de la ferm`. Nu fusese \ns` prima ei

aventur`… |mi amintesc cum venea \n c`su]a asta cu al]i

b`rba]i, \nainte. Era o femeie foarte frumoas`. Tata nu mi-a

spus atunci nici cu cine a plecat, nici de ce, dar, legând ni[te

lucruri \ntre ele, mi-am dat seama singur, când am mai crescut.

L-am \ntrebat, apoi pe tata dac` am dreptate [i el mi-a

confirmat. Nu-i plac minciunile [i-i sunt foarte recunosc`tor c`

a fost sincer cu mine.

Lin \i prinse mâna [i el \i strânse degetele cu putere.

– |mi pare r`u, spuse ea. Ai mai v`zut-o vreodat`?

– A murit, la scurt timp dup` ce ne-a p`r`sit. Se mutase cu

iubitul ei la Wellington [i \ntr-o noapte, când se \ntorceau de la

nu [tiu ce petrecere, be]i amândoi, s-au r`sturnat cu ma[ina.

Nu l-a iubit niciodat` pe tata [i ar fi fost foarte fericit` dac` nu
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m-ar fi avut nici pe mine.
– Ah, nu cred c` ]i-a spus asta!
– Nu mie direct, dar am auzit-o \ntr-o zi spunându-i asta

tat`lui meu. Era oricum o persoan` c`reia \i displ`cea profund
disciplina, iar rolul de mam` o enerva teribil. Câteodat`, ne
jucam \mpreun` [i atunci era extrem de copil`roas` [i de
dulce.

– Dar Teresa a [tiut s`-]i impun` s` fii disciplinat?
– Da, \n felul ei calm [i iubitor, dar a f`cut-o.
Mai vorbir` o vreme despre Teresa [i despre copil`ria lui,

\ns` Lin nu mai rezist` oboselii [i la un moment dat ochii i se
\nchiser` brusc [i adormi. Ca prin vis, realiz` totu[i c` Soren o
prinse \n bra]e [i o \ntinse pe un pat moale [i confortabil. Apoi
sim]i cum \i sunt da]i jos blugii, dar nu mai avu putere s`
reac]ioneze.

|nregistr` cu toate acestea vocea calm` a lui Soren, care-i
spuse \ncet:

– Nu te speria. Dormi.
Dup` asta, o acoperi cu ni[te p`turi [i repet` pe acela[i ton:
– Dormi…
Totul era atât de confuz, \ncât tân`ra se \ntreb` dac` viseaz`.

Era prea obosit`, \ns`, pentru a mai putea s`-[i fac` probleme
[i patul era prea primitor ca s` vrea s` mai plece din el, a[a c`
se l`s` \nv`luit` de dulcea]a toropelii care o cuprinsese.
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Capitolul 6

Când se trezi a doua zi diminea]` [i realiz` c` nu era \n
camera ei, Lin s`ri din pat ca ars`. Apoi, dându-[i seama c` era
\n dormitorul lui Soren, se sperie [i mai tare.

U[a camerei era deschis` [i dinspre buc`t`rie venea un
miros foarte pl`cut de ou` pr`jite cu [unc`.

Cum observ` c` era \mbr`cat` doar \n c`ma[`, \n timp ce
blugii fuseser` pu[i pe sp`tarul unui scaun la câ]iva pa[i de pat,
Lin se \nveli \ntr-o p`tur`, cu gândul s` ajung` la ei f`r` a fi
surprins` dezbr`cat`.

|n acel moment, u[a se deschise mai mult [i Soren intr`
\n`untru, cu un zâmbet cât toate zilele.

– Am auzit c` te-ai trezit, spuse el. Vrei micul dejun la pat
sau \n buc`t`rie?

Lin \[i trecu repede mâinile prin p`rul c`re-i c`zuse pe fa]`,



\ncercând s`-l aranjeze cât de cât, dup` care \ntreb`,

nemul]umit`:

– De ce sunt \nc` aici? Ce s-a \ntâmplat azi-noapte? 

– Nu-]i aminte[ti? replic` Soren, apropiindu-se de ea [i

ciupind-o de obraz.

– Mi-ai pus ceva \n b`utur`?

B`rbatul \[i trecu mâna prin p`r, râzând amuzat:

– Nu. {i nu s-a \ntâmplat nimic, doar c` ai adormit [i te-am

pus \n pat. E[ti dezam`git`?

– Dez…?! Bine\n]eles c` nu sunt dezam`git`! exclam` ea.

Dar…

Lin \[i \ndrept` ochii spre pantalonii ei, care erau \nc` pe

marginea scaunului.

Soren \i urm`ri privirile, dup` care spuse surâzând:

– Nu cred c` ar fi fost prea comod s` dormi cu ei. Nu te uia

a[a la mine!… Lenjeria ta de corp e mai mult decât

respectabil`.

– Ah, cred c` e[ti dezam`git, atunci. La ce te-ai fi a[teptat?

Bikini negri [i transparen]i?

– Nu sunt dezam`git…. Bumbacul roz cu floricele albe \mi

place la fel de mult.

Lin se \nro[i pân`-n vârful urechilor.

– Nu mi-ai spus unde preferi s` m`nânci, continu` el.

– Nu pot s` m`nânc aici, replic` ea. Ar fi trebuit s` prepar

deja micul dejun pentru familia Wingard. Ce or` e? \ntreb` ea,
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dup` care \[i privi \ngrijorat` ceasul. 

– Dumnezeule! continu` ea, alarmat`. De ce nu m-ai trezit?

– Nu-i nicio grab`.

– E târziu! Ce va crede Teresa?

– C` ]i-ai petrecut noaptea \n patul meu, bine\n]eles.

– Ce? Soren!…

– Calmeaz`-te. Am fost acolo dup` ce ai adormit [i le-am

povestit ce [i cum. Mi-au spus s` te las s` te odihne[ti

diminea]a asta, pentru c` ai lucrat prea mult \n ultima vreme [i

te-ai obosit.

– Ce le-ai spus, exact?

– C` ai adormit [i te-am pus \n patul meu. Am dormit acolo,

noaptea trecut`.

– Ah, trebuia s` m` treze[ti…

– Deci…M`nânci aici sau la buc`t`rie?

– La buc`t`rie, bine\n]eles. Ai un pieptene?

Soren deschise un dulap, lu` de acolo un pieptene \nvelit \n

celofan [i i-l oferi:

– E nou-nou]. Am pus de asemenea un prosop nou la baie

[i o periu]` de din]i.

– Mul]umesc.

Lin se \ntinse dup` blugi [i intr` pe urm` \n baie, \nvelit`

\nc` \n p`tur`.

– Nu \ntârzia. 

Mâncarea e aproape rece, deja.
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***

Când se \ntoarse la casa familiei Wingard, Lin sim]i c`-i

crap` obrazul de ru[ine.

Teresa, care tocmai \i d`dea lui Scotty un pahar cu lapte, \i

spuse râzând:

– N-ai de ce s` te \nvinov`]e[ti…

– Dar sunt vinovat`, replic` Lin. Trebuia s` fiu aici

diminea]a asta, s` prepar micul dejun [i \n schimb m-am trezit

târziu, \n alt` cas` [i Soren mi-a f`cut de mâncare…Mi-a spus

c` v-a povestit ce s-a \ntâmplat.

– Da. Nu-]i face griji. Ai f`cut mult mai multe treburi decât

cele pentru care e[ti pl`tit`, Lin. Te-ai obosit. Vom avea grij` cu

schimbul de Scotty, de acum \ncolo. {tiu c` e n`zdr`van cât

doi.

Lin protest`, dar Teresa spuse cu c`ldur`:

– |n diminea]a asta, e[ti liber`. Trebuie s` te relaxezi.

– Ah, nu, nu se poate, replic` Lin, dar Teresa insist` din

nou.

Cum era, \ntr-adev`r, o diminea]` deosebit de frumoas`, Lin

nu mai spuse nimic. 

Pân` la urm`, ie[ir` amândou` la iarb` verde, \mpreun` cu
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Scotty, pe care-l l`sar` s` se joace lini[tit \n iarba \nalt`, \n timp

ce ele discutar` despre o serie \ntreag` de lucruri lipsite de

importan]`, râzând [i glumind.

La un moment dat, \ns`, din vorb`-n vorb`, ajunser` [i la

subiectul bani [i dragoste.

– Banii nu sunt atât de importan]i \n via]` ca dragostea,

spuse Teresa. Nu [tiu de ce, am impresia c` tu nu prea ai avut

parte de iubire, Lin. Am dreptate?

Lin nu r`spunse. De altfel, nici nu mai trebuia s` vorbeasc`

despre asta, pentru c` Teresa intuise totul.

– Cred c` via]a ta a fost foarte trist`, dup` moartea mamei

tale, continu` Teresa.

– Da, nu pot spune c` am fost prea fericit`. M`tu[a mea a

avut grij` de mine, dar n-a [tiut s`-mi ofere [i dragoste.

– {i Soren [i-a pierdut mama, coment` Teresa.

– Da, mi-a spus asear`.

– Ai \nceput s` te sim]i foarte apropiat` de Soren, nu-i a[a,

Lin?

Lin o privi repede, \ntrebându-se dac` asta o deranja sau nu.

– {i de tine m` simt foarte apropiat`. Ai fost foarte bun` cu

mine, \nc` de la \nceput.

– {i noi ]inem la tine. Dup` ce vei pleca, ne vei lipsi.

Lin sim]i c`-[i pierde respira]ia. O d`deau afar`? se \ntreb`

ea, alarmat`.

– Ce vrei s` spui, Teresa? \ntreb` Lin, cu degetele \ncle[tate
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de emo]ie.

– Nu mai avem nevoie de ajutor pentru cas`, acum c` Ray 

s-a f`cut bine, dar \n acela[i timp, nu ne vine s` ne desp`r]im

de tine. Ce ]i-a spus Soren despre mama lui?

– Cred c`… totul…

– Nu vorbe[te foarte u[or despre ea… Când a venit s`

doarm` la noi noaptea trecut`, m-am convins \nc` o dat`, c`

e[ti o fat` foarte special`. Nu vreau s` m` amestec \n aceste

probleme, Lin, dar vreau totu[i ca Soren s` fie fericit. E fiul

meu. A[a \l simt [i deja a primit destule lovituri \n via]a lui.

Cred c` tu e[ti foarte potrivit` pentru el. De asemenea, sunt

convins` c` [i el te-ar face fericit`. Se pare c` sunte]i

\ndr`gosti]i unul de cel`lalt…

Lin nu putu s` nege acest lucru.

– Adev`rul e c` Soren e marcat de modul \n care a tr`it

mama lui [i nici nu mai vrea s-aud` de acest tip de femei…

Dac` po]i s` \n]elegi cât de mult se fere[te [i s-a ferit s` aib`

vreo rela]ie cu femeile de acea factur`, \l vei \n]elege pe Soren.

– Prima dat` când l-am v`zut, am avut impresia c` ur`[te

femeile, murmur` Lin.

– Nu, nu pot spune chiar c` le ur`[te. Seam`n` cu tat`l lui

\n foarte multe privin]e. De[i e mult mai sofisticat decât el [i

mult mai pu]in naiv decât a fost el când a \ntâlnit-o pe prima

lui so]ie. Bietul Ray… La vremea aceea nu era decât un b`iat

simplu, de la ]ar`. Mama lui Soren cred c` vroia ceva mai mult
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de la via]`… Nu [tiu de ce a acceptat s` se m`rite cu Ray. Soren

a fost mult mai afectat de plecarea mamei lui decât a fost Ray,

care e mult mai puternic [i mai dintr-o bucat`. Dar… [tii c`

Soren a fost logodit?

– Da, mi-a spus Susan ceva.

– Nu m-am bucurat deloc când a adus-o pe Sonia aici [i 

mi-a spus c` se vor c`s`tori. Prea sem`na cu mama lui. Dar el o

adora. Cum Soren a trebuit s` plece \n str`in`tate pentru

câteva luni, Sonia, cu modul ei de a fi, n-a reu[it s`-i fie fidel`.

Poate dac` i-ar fi vorbit chiar ea despre acest lucru ar fi 

iertat-o, dar Soren a aflat toat` povestea de la altcineva [i… a

alungat-o…

– Biata Sonia…

– Da… cred c` a suferit când a p`r`sit-o Soren. |n acela[i

timp, cred c` nici ea, dac`-l iubea \ntr-adev`r, nu trebuia s`-l

\n[ele. Dup` asta, fiul meu [i-a pierdut complet \ncrederea \n

femei. Ceea ce vreau s`-]i spun, Lin, e c` dac` vrei s` fii cu

Soren, trebuie s` fii total sincer` cu el, \n toate privin]ele.

Lin sim]i c` le[in`. |[i d`duse seama Teresa c` ea ascundea

anumite lucruri?

|n acel moment, Scotty \ncepu s` plâng` [i Teresa alerg` s`

vad` ce i se \ntâmplase.

Dup` doar câteva cuvinte spuse de mama lui, b`ie]elul \[i

[terse lacrimile [i, privind \nc` o dat` spre genunchiul julit \n

timpul c`z`turii, \[i \ndrept` piciorul [i \ncepu s` alerge din
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nou, foarte vesel.

– E totul bine din nou, spuse Teresa \ntorcându-se. Dar ce

e cu tine? E[ti palid`.

– Nu [tiu, poate pentru c` m-am temut pentru Scotty.

– Cerule! Dar se love[te de zeci de ori \ntr-o s`pt`mân`.

Dac` de fiecare dat` când cade te sperii a[a, atunci nu m` mir

c` e[ti atât de epuizat`.

– Teresa… Dac` simt c` nu-l pot face fericit pe Soren, sfatul

t`u e s` plec de aici, nu-i a[a?

– Dar eu sunt convins` c`, dac`-l iube[ti, \l po]i face fericit.

Dac` \ns` tu crezi c` nu-l iube[ti atât de mult \ncât s` te

c`s`tore[ti cu el, atunci… }in foarte mult la tine, Lin, dar l-am

crescut pe Soren timp de dou`zeci de ani. Nu mai vreau s`-l

v`d c` sufer`. Nu mai vreau s`-l r`neasc` nimeni.

– Voi face tot posibilul s` nu-l r`nesc \n niciun fel, Teresa,

r`spunse ea.

De ce sunt surprins`? \[i spuse Lin. E normal ca Soren s`

\nsemne mult mai mult pentru ea. 

Cu toate acestea, inima i se strânse cu durere.

Va pleca imediat ce Ray se va restabili complet. Pân` atunci,

trebuia s` se fereasc` de Soren cât de mult putea.

Dou` sau trei zile reu[ise s` g`seasc` ni[te scuze pentru a

nu sta prea mult \n prejma lui. B`rbatul p`ruse amuzat de

eschiv`rile ei.

Trecuse \n felul acesta aproape o s`pt`mân` de când ie[ise
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cu Teresa la iarb` verde [i vorbiser` tot ce vorbiser`, când

Soren [i Ray intrar` \n buc`t`rie [i Ray \i d`du un plic, pe care

Lin recunoscu, imediat scrisul ordonat al domni[oarei Oxford.

Nu-l deschise \ns` pe loc, spunându-[i c` va citi scrisoarea

dup` masa de prânz.

|n timp ce se a[ezar` \ns` la mas`, Teresa o \ntreb`:

– De ce n-ai citit scrisoarea pe care ai primit-o?

V`zându-i expresia b`nuitoare, Lin deschise totu[i plicul,

de[i [tia foarte bine ce era \n`untru: tat`l ei nu uita niciodat`

când era ziua ei de na[tere.

Citi a[adar felicitarea, dup` care o puse din nou \n plicul

elegant.

– Nu ne-ai spus c` se apropie ziua ta de na[tere, observ`

Soren. Când va fi?

– E… ast`zi, murmur` Lin. Tat`l meu a trimis exact la timp

felicitarea.

Ray se uit` lung, la ea, pe deasupra mesei:

– La mul]i ani, Lin! De ce nu ne-ai spus? Câ]i ani \mpline[ti?

– Dou`zeci [i patru, murmur` Lin.

– Ah, da, ne-ai scris \n scrisoarea prin care ai solicitat slujba

c` ai dou`zeci [i trei de ani. La mul]i ani, Lin, drag`, spuse

Teresa, cu c`ldur`.

– {i din partea mea, desigur, spuse Soren, zâmbind.

– Trebuie s` s`rb`torim, continu` Teresa. Mâine. Va fi cu o

zi \ntârziere, dar mâine vor fi acas` fetele, ca s` m` ajute s`
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preg`tesc tot ce e necesar.

– Ah, dar nu vreau s` v` face]i probleme, replic` Lin.

– Nu vrei s` s`rb`tore[ti acest eveniment cu mine, disear`?

o \ntreb` Soren.

– A[ vrea s` fiu odihnit` mâine, pentru petrecerea dat` de

Teresa. {i… N-am p`rul sp`lat… Dar mul]umesc, oricum.

– Pentru pu]in, replic` Soren, dup` care ie[i.

Teresa \[i petrecu dup`-amiaza dând telefoane [i f`când o

serie \ntreag` de invita]ii pentru ziua urm`toare.

Pe urm`, plec` la Whakatane cu fetele, pentru a face

cump`r`turi.

Lin se ocup` toat` seara de Scotty, dup` care se retrase \n

camera ei. F`cu un du[, \[i sp`l` p`rul, \l usc`, dup` care se

a[ez` \n fa]a televizorului. |i fu \ns` imposibil s` se concentreze

asupra celor v`zute.

Peste câtva timp, se auzi o b`taie \n u[` [i Lin \[i spuse c`,

era probabil, vreuna dintre fete, care se \ntorsese de la [coal`.

|n`untru intr` \ns` Soren.

– Ce dore[ti? \l \ntreb` Lin, destul de rece.

– Am vrut s`-]i spun ceva, r`spunse el, ]inându-[i mâinile \n

buzunare. 

Lin sim]i c` inima i se opre[te \n piept de emo]ie.

– Da?

– Am primit [i eu o scrisoare ast`zi… Sunt a[teptat la

Wellington, luni.

SPER~ |N ZIUA DE MÂINE 91



– Pleci? \ntreb` ea, surprins`.

– Da. M` voi \ntoarce de Cr`ciun. Tata mi-a spus c` va putea

]ine gospod`ria, cu ajutorul t`u. M` vei conduce la aeroport,

sâmb`t`?

– Oh, da, bine\n]eles.

– |]i va fi dor de mine?

Lin \[i privi mâinile, \ncercând s` g`seasc` cele mai potrivite

cuvinte:

– Tuturor ne va fi dor de tine. 

– Eu am \ntrebat dac` ]ie \]i va fi dor de mine.

– Da, murmur` Lin.

– Bun… Pentru c` eu voi fi \n iad, f`r` tine.  

Lin d`du din mân`, \n sensul c` e de-a dreptul aberant ce

auzise, apoi spuse pe un ton mustr`tor:

– Soren… Nu ne cunoa[tem aproape deloc, a[a c` hai s`…

– S` ce?… S` \ncerc`m s` ne apropiem mai mult, ca

prieteni? Asta vroiai s` spui?

– N-am fost prieteni cu adev`rat, pân` acum.

– Nu, n-am fost.

– Am putea fi, atunci?

– Nu.

Lin \l privi surprins` [i b`rbatul se apropie de ea, 

aranjându-i o [uvi]` de p`r dup` ureche.

– Ce se \ntâmpl` cu tine? \ntreb` el, cu o voce joas` [i cald`.

Câteodat` tr`im \mpreun` ni[te momente atât de frumoase,
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dar tu te \nchizi dup` aceea din nou \n tine [i strici totul.

Tocmai când \ncep s` cred c` am reu[it \n sfâr[it s` fim mai

apropia]i, tu ridici iar`[i un zid \ntre noi. De ce?

B`rbatul \ncepu s`-i mângâie umerii, cu delicate]e.

Lin nu avu putere s`-l opreasc`. Atingerile lui o fascinau,

\ntotdeauna.

– De ce? \ntreb` el \nc` o dat`, privind-o [i mai cald decât

\nainte.

– Nu… Nu [tiu… de ce, [opti Lin.

Degetele lui coborâr` \ncet, urcând acum linia sânilor ei.

– Ba da, [tii, murmur` el, continuând s-o mângâie pe

sfârcurile \nt`rite de pl`cere. Eu voi \ncerca \ns` s` dobor

câteva din bariere… Acum… Sau niciodat`…

Buzele lui se apropiar` de sânii plini [i fragezi, prinzându-i

atât de senzual, \ncât Lin sim]i c` arde de dorin]`.

– Oh, nu, nu face asta, [opti ea pierdut`, cu ochii \nchi[i.

Soren \ns` se a[ez` \n genunchi [i, tr`gând-o pe Lin pe

podea, o a[ez` \nnebunit \ntre coapsele lui.

Uitând de orice alt gând, \n afara atingerilor lui \nv`p`iate,

fata \[i curb` corpul \ncins, r`spunzându-i cu o nebunie la fel

de dezl`n]uit`.

Dup` un timp, când b`rbatul se \ndep`rt`, Lin murmur`

\ncurcat`:

– Nu… Nu trebuia… s` faci asta…

– Ba da, trebuia… Dar… Nu te-am r`nit, [tii asta…
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Nu, nu o r`nise, fizic… Da amintirea acestor momente va fi
\ngrozitor de dureroas`, dup` ce nu se vor mai vedea, se gândi
Lin.

– A mai r`mas ceva de f`cut, surâse el, dar asta o vom
rezolva data viitoare… De Cr`ciun…

Lin, \ns`, [tia c` nu va mai fi aici, atunci… |ncerc` \ns` s`
zâmbeasc` [i \ncuviin]` dând u[or din cap, dup` care \[i lipi
fruntea de um`rul lui.

Un timp, st`tur` a[a, nemi[ca]i [i t`cu]i. Apoi, Soren o
s`rut` lung pe gur` [i plec`.

Lin r`mase pe podea, ca \mpietrit`.
Ce f`cuse? |i r`spunsese cu atâta foc s`rut`rilor, când \n

ultima vreme \[i repetase de mii de ori c` \ntre ei nu trebuie s`
fie nimic mai mult decât prietenie. 

|n loc de asta, \l \ncurajase s` spere c` se vor revedea de
Cr`ciun [i vor fi [i mai apropia]i, când [tia foarte bine c` nu-l
va mai revedea niciodat`.

Lin scoase un oftat de durere, dup` care se trânti \n pat,
strâgându-[i cu putere ochii, pentru a nu se mai gândi la ce-i va
aduce ziua de mâine.
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Capitolul 7

A doua zi, fu una de neuitat.
Dup` ce plouase toat` diminea]a, spre prânz soarele se

ridic` din nou pe cer, iar speran]ele celor dou` fete ale familiei
Wingard de a ie[i la iarb` verde, pentru a s`rb`tori \n aer liber,
cu foc de tab`r` [i gr`tar, se reaprinser`.

Cum nu era o petrecere obi[nuit`, Lin se \mbr`c` \ntr-o
rochie alb` de bumbac, pres`rat` cu flori de nu-m`-uita. |[i
piept`n` cu grij` p`rul, dup` ce-l perie \ndelung [i-l l`s` s`-i
cad` \n valuri mari pe spate.

Tracy [i Susan \[i puser` de asemenea ve[minte noi, iar
Teresa abord` o ]inut` sobr`, dar extrem de atr`g`toare,
alegând pentru acea zi o fust` neagr` lung` pân` la glezne [i un
sacou alb, cu gulerul brodat.

– Soren mi-a adus hainele astea din ultima lui c`l`torie \n



str`in`tate, spuse Teresa zâmbind, când Lin o compliment`,

entuziasmat`. Nu le-am \mbr`cat pân` acum, dar ast`zi e o

ocazie special`.

– Ar`]i splendid, replic` Lin.

– Mul]umesc. Fetele mi-au spus c` sunt \n regul`, iar din

partea lor acesta este cel mai mare compliment.

Preparar` apoi gr`tarul, iar Ray avu grij` ca totul s` fie cât se

putea de bine.

Pe masa din buc`t`rie erau de asemenea, câteva boluri cu

salat`, sandvi[uri, fructe [i dulciuri preg`tite cu cea mai

des`vâr[it` art`.

Peste pu]in timp sosir` [i musafirii, astfel c` atmosfera

deveni deosebit de pl`cut`. Pe cei mai mul]i dintre ei, Lin \i

cunoscuse \n seara \n care fusese la bal, a[a c` acum nu se sim]i

deloc stingherit`. 

Peste pu]in timp sosi [i Rhoda, pe care fetele nu uitaser` 

s-o invite, nici cu aceast` ocazie.

– Unde e Soren? \ntreb` ea, dup` ce ur` s`rb`toritei ,,la

mul]i ani'' [i o s`rut` pe amândoi obrajii.

– S-a dus pân` la el, s` se schimbe, r`spunse Lin, dar

musafira \[i \ndrept` privirile spre u[`, zâmbind cu toat` fa]a.

Lin se \ntoarse \ntr-acolo [i-l v`zu pe Soren intrând \n

sufragerie, cu o fa]` palid` [i alungit`.

Era \mbr`cat \ntr-o pereche de pantaloni negri, destul de

strâm]i pentru a-i scoate \n eviden]` coapsele puternice, peste
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care c`dea lejer o c`ma[` alb` de bumbac, deschis` la piept.

Dup` ce o privi o clip` cu ochi str`lucitori [i plini de

sub\n]elesuri, Soren se \ndrept` spre ea, spunându-i cu un

zâmbet cuceritor:

– La mul]i ani, s`rb`torito.

Pe urm` o s`rut` scurt pe gur` [i vâr\ mâna \n buzunar, de

unde scoase un pache]el pe care i-l \ntinse, emo]ionat:

– Cadoul t`u…

– Dar n-am vrut s` primesc niciun cadou ast`zi, protest`

Lin, dar desf`cu totu[i pache]elul, sco]ând la iveal` un lan] de

argint cu un medalion din acela[i material, pe care era gravat

un dansator Thai.

– Ah, cât e de frumos! spuse ea, entuziasmat`. Mul]umesc.

B`rbatul lu` lan]ul din mâinile ei [i i-l puse la gât.

– |[i st` foarte bine, spuse el, privind cu ochi str`lucitori

medalionul care-i c`zu \ntre sâni.

Pân` la urm`, renun]aser` s` mai \ntind` masa la iarb` verde

[i totul fu servit \n sufragerie, dar atmosfera era vesel` [i

relaxat`.

Apoi dansar` cu to]ii pe teras`, iar Lin nu-[i dezlipi ochii din

ochii lui Soren.

Era seara ei [i n-o interesa ce vor spune ceilal]i, se gândi ea,

tr`ind din plin bucuria de a fi \n bra]ele lui.

Spre miezul nop]ii, se retraser` \ntr-un col] mai \ntunecat al

terasei [i Soren o cuprinse cu pasiune de mijloc:
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– Lin…

– Taci, [opti ea, nu spune nimic…

Se s`rutar` apoi cu disperare, pân` când Lin o auzi pe

Teresa strigând-o.

– Mama ta m` vrea lâng` ea.

– {i eu te vreau lâng` mine, murmur` el.

Teresa o chem` din nou [i Lin vru s` plece, dar Soren o

strânse din nou la piept.

– Nu te mai dau nim`nui, spuse el [i, prinzând-o de mân`,

se \ntoarser` \n lumina de pe teras`, de unde intrar` \n

sufragerie.

Oaspe]ii \ncepur` s` plece [i Teresa o chem` pentru a le

spune la revedere.

Câ]iva dintre ei, \ncercar` s` fac` glume nes`rate cu privire

la dispari]ia s`rb`toritei, \mpreun` cu Soren, dar acesta le t`ie

imediat elanul, fulgerându-i cu privirea.

Peste câteva minute, petrecerea se sfâr[i [i Lin \ncepu s-o

ajute pe Teresa la sp`latul vaselor.

Când aceasta disp`ru pentru o vreme \n camera copiilor,

Soren se apropie de Lin [i-i spuse cu blânde]e, cuprinzând-o

u[or de umeri:

– Cred c` e timpul s`-]i spun [i eu noapte bun`. Te-ai

distrat?

Lin sim]i lacrimile \n]epându-i ochii [i-[i puse capul pe

pieptul b`rbatului.
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– Ce s-a \ntâmplat?

– Nimic, [opti ea, doar c`… e ca un vis, totul…

– Du-te la culcare, o \ndemn` el. E[ti obosit`.

Dup` asta \i s`rut` lacrimile [i-i spuse [optit:

– Somn u[or, dulce Melinda.

Tân`ra \l privi cum dispare pe hol [i apoi \n \ntunericul

nop]ii. Lacrimile nu mai vrur` s-o asculte [i \ncepur` s`-i curg`

\n ne[tire pe obraji.

***

A doua zi, \n timpul drumului spre aeroportul din

Whakatane, vorbir` foarte pu]in.

Lin se concentr` asupra condusului, iar Soren se \nchise \n

el, privind undeva \n gol.

De[i se gândise toat` noaptea s` fac` din aceast` desp`r]ire

una memorabil`, acum, Lin se trezi incapabil` s` scoat` vreo

vorb`.

Aeroportul era deosebit de mic, dar cu toate acestea

pierdur` timp pre]ios cu g`sirea unui loc pentru parcare.

Astfel, odat` intra]i \n`untru, mai avur` timp doar s` se

\mbr`]i[eze scurt.

– Ne revedem de Cr`ciun, \i spuse Soren, s`rutând-o ap`sat
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pe gur`, dup` care plec` gr`bit pentru \ndeplinirea

formalit`]ilor de zbor.

Lin nu avu curajul s`-l priveasc` nicio clip` \n ochi, de team`

ca el s` nu-[i dea seama cât de mizerabil se sim]ea la gândul c`

nu-i spusese c`, de Cr`ciun, ea nu va mai fi acolo.

Avionul se \n`l]` \ncet \n aer [i tân`ra avu impresia c` inima

i se rupe \n mii de buc`]ele. Va muri… Nu putea s` tr`iasc`

f`r` el… Sau… Dac` va continua s` tr`iasc` fizic, via]a nu va

mai avea niciun fel de \nsemn`tate pentru ea.

|n urm`toarele dou` s`pt`mâni, Lin se sim]i atât de

distrus`, \ncât se mir` ea \ns`[i c` rezistase acestei dureri.

Familia Wingard observase cu siguran]` starea ei, dar

fuseser` cu to]ii extrem de discre]i.

|ntr-una din zile, Teresa propuse o zi de cump`r`turi, \n

care s`-l lase pe Ray \n grija lui Davy, iar pe Scotty \n grija

ambilor.

Da, voi cump`ra cadourile de Cr`ciun, \[i spuse Lin, dup`

care \mi voi anun]a plecarea.

Vroia s` le ofere tuturor ceva care s` le aduc` aminte de ea.

A[adar, ie[i cu Teresa [i cu cele dou` fete la cump`r`turi [i

cheltui to]i banii primi]i de la tat`l ei.

Pentru Ray cump`r` un set de pixuri, pentru Susan [i Tracy

câte o br`]ar` de argint, un ceas de[tept`tor pentru Davy [i un

trenule] de metal pentru Scotty. 

Dup` ce se gândise \ndelung ce cadou s`-i fac` Teresei, se
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opri asupra unei bro[e de argint, care avea \ncrustate la mijloc

trei perle de cultur`. 

Dup` un timp, Teresa [i fetele se duser` s` caute ceva

\mpreun`, astfel c` r`mase stabilit s` se \ntâlneasc` \n holul

magazinului.

Era un moment foarte potrivit s` aleag` ceva pentru Soren.

Dup` ce se uit` cu aten]ie \n mai multe raioane, g`si \n

sfâr[it ceva care s-o mul]umeasc`. Era o mic` statuet` din lemn

galben, reprezentând un taur deosebit de viguros, dar care

avea ni[te ochi meditativi.

Dup` ce vânz`torul \mpachet` statueta [i o a[ez` \n saco[a

\n care avea [i celelalte cadouri, Lin se gr`bi s` le \ntâlneasc`

din nou pe Teresa [i feti]ele ei.

Se reunir` a[adar peste câteva minute [i se \ntoarser`

mul]umite spre cas`.

|n acea zi, dup` ceai, Lin se duse \n camera ei, sort`

cadourile, le \mpachet` [i scrise câte o felicitare pentru fiecare

din ele.

Pe cea pentru Soren, ad`ug` cu mâna tremurând de emo]ie:

,,cu dragoste". Pe urm`, \ns`, se r`zgândi [i scrise o alt` carte

po[tal`. Era mai bine s` p`streze un ton conven]inal [i pentru

el, se gândi ea.

Mai târziu, cobor\ \n buc`t`rie [i, v`zând-o acolo pe Teresa,

o anun]` c` de Cr`ciun nu va mai fi cu ei.

– |n]eleg c` vrei s` fii cu tat`l t`u de s`rb`tori, r`spunse
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Teresa, dar asta nu \nseamn` c` noi vom suferi mai pu]in din

pricina plec`rii tale. Oricum, e dreptul t`u s`-]i iei o vacan]` de

o s`pt`mân` sau zece zile.

– Nu, n-ai \n]eles, r`spunse Lin. Voi pleca definitiv.

– {i… Soren? \ntreb` Teresa [ocat`. {tii c` abia a[teapt` s`

te revad`.

Era pentru a doua oar` când Soren ruga o fat` s`-l a[tepte

[i aceasta \l tr`da.

– Mi-ai spus c` dac` voi considera c` nu-l pot face fericit…

e mai bine s` plec. |mi pare r`u, dar m-am gândit c` e mai bine

s` plec acum, pân` nu e prea târziu.

Teresa o privi cu gravitate.

– Eu nu sunt de aceea[i p`rere, Lin, dar tu \]i cuno[ti mai

bine sentimentele. Sper c` nu vei rupe leg`tura cu noi, totu[i.

Lin nu r`spunse, pentru c` nu vroia s` le mai trimit` ve[ti

despre ea, \ns` nu d`dea bine s` le spun` asta.

– Am fost fericit` aici…To]i, sunte]i minuna]i.

Desp`r]irea fusese extrem de dureroas`.

Ray \i cuprinse umerii [i, scuturând-o b`rb`te[te, \i ur`

drum bun.

Davy \i d`du mâna f`r` s-o priveasc`, abia re]inându-[i

lacrimile, cele dou` fete o \mbr`]i[ar` cu putere [i-i d`dur` câte

un pachet, rugând-o \ns` s` nu-l deschid` pân` la Cr`ciun, iar

Teresa o s`rut` pe ambii obraji, plângând \n hohote. Scotty

izbucni [i el \n plâns, strângându-se [i mai tare \n bra]ele
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mamei sale \n momentul \n care Lin porni ma[ina.
Mult timp dup` aceea, Lin \[i aminti cu insisten]` aceast`

imagine.
Se sfâr[ise…
Misiune \ndeplinit`, \[i spuse ea. O costase \ns` mai mult

decât [i-ar fi putut \nchipui vreodat`.
Fusese cea mai bun` solu]ie? se \ntreb` ea, acum, nesigur`.
|n adâncul inimii ei, r`spunsul sun` foarte hot`rât: nu.
Nu regreta c` lucrase la familia Wingard [i nici c`-l \ntâlnise

pe Soren.
|ntâlnise dragostea mult visat`, chiar dac` pentru o

perioad` foarte scurt`. Dac` trebuia s` pl`teasc` pentru aceast`
fericire, era gata s-o fac`.

Se gândi apoi la suferin]a imens` care exista \n lume, la
cataclismele care distruseser` civiliza]ii \ntregi…

|[i trecu apoi ochii spre marea \ntins` la picioarele
dealului…

De mâine va fi cu tat`l ei [i amintirile de acum se vor
estompa, \ncet-\ncet, pân` vor c`dea \n uitare, \[i spuse ea cu
un oftat adânc.
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Capitolul 8

Lin \[i petrecu seara de Cr`ciun al`turi de tat`l ei [i de
familia surorii lui. Nu putu \ns` s` nu se-ntrebe ce gândiser` cei
din familia Wingard când g`siser` cadourile pe care le l`sase
pentru ei \n camera sa.

De asemenea, \[i aminti de cadoul pe care-l \mpachetase
pentru Soren. Tare ar mai fi vrut s` [tie dac` i-a pl`cut, 
\ntr-adev`r, atât de mult pe cât se a[teptase ea. 

|n diminea]a aceea, deschisese [i ea pachetul primit din
partea celor care o primiser`, pentru câteva luni, ca [i cum ar
fi f`cut parte dintre rudele lor.

Astfel, se bucurase din toat` inima la vederea fularului fin de
m`tase, destul de lat pentru a putea fi purtat drept [al, care-i
fusese oferit de Susan [i Tracy, dar [i când descoperise cutia
imens` cu lenjerie fin` de corp, lâng` care g`sise un bile]el cu



\nsemnarea: ,,Pentru prietena noastr`, Lin, din partea \ntregii

familii Wingard."

A doua zi, tân`ra le trimise o scrisoare de mul]umire,

specificând c` \[i petrecuse seara de Cr`ciun la m`tu[a ei,

\mpreun` cu tat`l s`u.

Dup` Anul Nou, când control` cutia po[tal`, Lin g`si un plic

voluminos, trimis de Teresa, \n care erau descrise reac]iile

tuturor \n momentul \n care g`siser` cadourile de la ea.

“Scotty \]i mul]ume[te pentru trenule] [i \]i transmite

s`rut`ri.”

Dup` aceste cuvinte, urmau o mul]ime de semne f`cute de

b`ie]el, chiar cu mânu]a lui.

Lin se \nduio[` atât de tare, \ncât \ncepu s` plâng`.

|n plicul Teresei era [i un pache]el, iar când \l desf`cu,

emo]ionat`, Lin constat` c` era cadoul ei pentru Soren, pe care

acesta \l refuzase.

Tân`ra nu le mai scrise nimic [i dup` dou` luni primi din

partea Teresei alte dou` plicuri voluminoase, din care afl`,

printre altele, c` Soren plecase imediat dup` Anul Nou [i era,

acum, la Wellington. Susan va fi student` \n Auckland, peste

pu]in timp, Ray \[i revenise complet, iar b`ie]ii erau

n`zdr`vani, cum \i [tia.

Teresa nu f`cu nicio aluzie cu privire la o eventual` \ntâlnire

cu Susan, care urma s` studieze \n ora[ul \n care tr`ia ea [i Lin

\i era foarte recunosc`toare pentru acest fapt.
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De altfel, se hot`r\ s` rup` orice rela]ie cu aceast` familie de

acum \ncolo.

Peste pu]in timp, Teresa o sun`, dar când Lin auzi vocea

telefonistei spunând c` doamna Wingard dorea s` intre \n

leg`tur` cu domni[oara Blake, dup` o u[oar` ezitare, r`spunse

foarte ferm:

– Nu locuie[te nicio domni[oar` Blake aici, \mi pare r`u.

Operatoarea \[i ceru scuze [i \nchise telefonul.

Dup` aceast` \ntâmplare, nu mai sosi niciun plic din partea

Teresei.

De când se \ntorsese acas`, Lin \[i c`ut` din nou de lucru,

pentru c` nu mai dorise s` munceasc` \n firma tat`lui ei, [i \n

cele din urm` se angaj` \ntr-o agen]ie de turism.

Colegii s`i se dovedir` extrem de amabili [i de calzi [i nu

peste mult timp, Lin \[i f`cu o mul]ime de prieteni.

Biroul agen]iei era situat \n partea veche a ora[ului, foarte

aproape de mare, a[a c` nu de pu]ine ori, Lin se ducea s`-[i ia

prânzul \ntr-un restaurant lini[tit, foarte aproape de

universitate.

|n martie, \ntr-una din astfel de zile, \n timp ce-[i lua masa

privind relaxat` spre cerul \nsorit, auzi \n spatele ei o voce

foarte tân`r`, strigând bucuroas`:

– Lin!… Lin, ce bine-mi pare c` te v`d!…

– Susan, [opti Lin, surprins`. 

Dup` câteva clipe, \[i reveni totu[i [i \ntreb` foarte vesel`:
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– Ai timp s` st`m pu]in de vorb`?

– Bine\n]eles, r`spunse fata, entuziasmat`. Nu mai am

niciun curs pân` la ora dou`.

– Nu te-am felicitat c` ai intrat la facultate, spuse Lin, pot 

s-o fac acum?

– Niciodat` nu e prea târziu, r`spunse surâzând Susan.

– Cum ]i se pare via]a de student?

– |mi place, dar mi-e foarte dor de cas`.

– Unde locuie[ti?

– Oh, stau \n gazd` la ni[te persoane \n vârst`. Am sperat s`

stau la c`min, dar n-am mai g`sit loc.

– }i-ai f`cut prieteni, aici?

– Pu]ini, pentru c` domnul [i doamna Hardwick, la care

stau \n gazd`, nu-mi permit s` vin acas` târziu [i nici s` invit pe

nimeni la mine.

– P`i, cred c` nici n-ai avea timp prea mult de prieteni, 

nu-i a[a?

– Da, e adev`rat… Lin… De ce? Vreau s` spun… Oh, n-are

importan]`, bâigui Susan, apoi, ridicându-se \n picioare, spuse

zâmbind:

– A fost o pl`cere s` te rev`d, Lin. Când voi merge acas` le

voi spune c` m-am \ntâlnit cu tine [i c` e[ti bine… E[ti bine,

nu-i a[a?

Lin nu r`spunse. Dintr-o dat`, se sim]i \ngrozitor de

vinovat`. Teresa o c`utase la telefon, \i scrisese… Probabil
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Susan avusese nevoie de ajutorul ei… E singur`, \ntr-un ora[

necunoscut…

– Susan, stai pu]in, spuse Lin, ridicându-se \n picioare. E[ti

liber` [i mâine, la ora asta? A[ vrea s` lu`m prânzul \mpreun`.

– Oh, ar fi super, Lin, r`spunse fata, entuziasmat`. Te g`sesc

aici?

– Da, r`spunse ea, \mbr`]i[ând-o.

Peste alte câteva luni, Susan \[i va face al]i prieteni [i atunci

va putea ie[i din nou din via]a ei, dar dac` n-o ajuta acum, nu

[i-ar fi iertat asta niciodat`. Destul c` nu fusese lâng` ea când

venise aici.

A doua zi, Lin se \ntâlni iar`[i cu Susan [i \n zilele care

urmar` la fel…

Uneori mâncau \n restaurantul de lâng` universitate, alteori

mergeau \mpreun` la câte un snack bar, \n ciuda protestelor

Susanei, care nu vroia ca Lin s` cheltuiasc` prea mul]i bani cu

ea.

– Nu-]i face griji, \i spuse aceasta \ntr-una din zile. Sunt

angajat`. Tu e[ti student`. Trebuie s` te hr`ne[ti.

– Dar m`nânc prea mult. Doamna Hardwick insist`

\ntotdeauna s` iau masa cu ei. Cred c` ajung o gras`.

Lin o cunoscuse [i ea pe doamna Hardwick, \ntr-o sâmb`t`,

când se dusese s-o ia pe Susan pentru o plimbare cu ma[ina

prin ora[.

Dup` ce-i pusese mai multe \ntreb`ri, propriet`reasa p`ru
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foarte satisf`cut` de r`spunsurile pe care i le d`duse Lin [i o

rug` ca la \ntoarcere s` r`mân` [i ea la ceai.

Observând privirile rug`toare ale Susanei, Lin accept`.

|n timp ce se urcar` \n ma[in`, Susan spuse, amuzat`:

– Cred c` i-ai c`zut cu tronc doamnei Hardwick. Era s` cad

pe spate când te-a invitat la ceai.

– Da, dar m-a descusut destul pân` s-o fac`. Probabil se

gânde[te c` e bine s` ai o prieten` mai \n vârst` \ntr-un ora[

necunoscut.

– Vorbe[ti de parc` ai avea o sut` de ani. Unde vom merge,

acum, m`tu[ic` Melinda?

– Vom face un tur al ora[ului Auckland. Vom vedea cele mai

importante monumente [i alte lucruri de mare interes. Poate \]i

vei lua [i noti]e, ad`ug` glumind Lin.

– Ce zi!… Dar nu-mi voi lua noti]e. Fac asta, destul, \n

celelalte zile.

Astfel, vizitar` muzeele, s`lile de expozi]ie ale pictorilor din

ora[, canoea de r`zboi a maorilor [i str`zile din secolul

nou`sprezece, care erau favoritele lui Lin.

– Nu putem vedea totul \ntr-un singur weekend, coment`

Lin. Vom mai ie[i [i alt` dat`.

Dup` asta se plimbar` prin parc [i Susan, oprindu-se lâng`

una dintre fântânile arteziene, \ntreb` nedumerit`:

– Lin… De ce n-ai r`spuns la scrisori?… Adic`, ai r`spuns

dup` prima scrisoare, pe urm`...n-ai mai f`cut-o...
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– M` tem c` nu sunt genul care [tie s` \ntre]in` o

coresponden]`… {tii c` exist` astfel de oameni.

– Ah. \mi pare r`u… Cred c` era mai bine dac` t`ceam din

gur`.

– Nu face nimic c` m-ai \ntrebat, Susan… Nu credeam c`

asta v-a afectat atât de mult.

– Noi to]i ]inem foarte mult la tine [i ne gândeam c` vei veni

de Cr`ciun… {i Soren te-a a[teptat…

Lin se albi.

– |mi pare foarte r`u, dac` l-am dezam`git.

– Dar… Lin… Tu nu erai \ndr`gostit` de el?

– Nu.

– {tii, la petrecerea de ziua ta…

– Oh, Susan, nu po]i niciodat` s` pui baz` pe ce se-ntâmpl`

la petreceri, sper c` [tii asta…

– Chiar? \ntreb` ea, perplex`.

– Poate vei \n]elege aceste lucruri mai târziu… Hai, trebuie

s` ne-ntoarcem, ca s` n-o sup`r`m pe doamna Hardwick.

Spre satisfac]ia b`trânei doamne, fetele ajunser` la timp [i

st`pâna casei le servi cu friptur` rece de vac`, la care ad`ug`

salat` [i cartofi pr`ji]i.

Domnul Hardwick nu-[i ridic` fruntea din farfurie pe tot

parcursul cinei, \n schimb so]ia lui vorbi tot timpul,

interesându-se cu lux de am`nunte despre modul \n care-[i

petrecuser` tinerele dup`-amiaza.
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Spre surprinderea Susanei, Lin avu permisiunea stra[nicei

doamne de a se retrage cu chiria[a sa \n dormitorul acesteia.

– Dar s` nu sta]i prea mult, preciz` totu[i doamna

Hardwick. Susan trebuie s` se culce devreme.

Lin \i promise zâmbind c` nu va r`mâne decât câteva

minute, dar Susan \[i roti ochii peste cap, \ndreptându-se

gr`bit` spre camera ei.

Nu era u[or pentru o fat` cu atâta temperament s` tr`iasc`

\ntr-un regim a[a de restrictiv, \[i spuse Lin cu regret pentru

mai tân`ra sa prieten`.

|nainte de ora nou`, Lin plec` [i Susan o conduse pân` la

poart`.

Subiectul Soren nu mai fu atins \n conversa]ia lor, \ns` \n

timp ce se \ndrepta spre casa tat`lui ei, Lin se \ntreb` dac`-l

r`nise, \ntr-adev`r atât de mult pe fratele Susanei.

Da, probabil a suferit, de vreme ce mi-a trimis cadoul

\napoi, \[i spuse Lin.

|n mod sigur, n-o va ierta niciodat`.

Micu]a statuet` cump`rat` pentru Soren era acum pe

noptiera ei, lâng` pat, pentru a o vedea \n momentul \n care

stingea lumina la culcare, [i diminea]a, când se trezea. |i

amintea de zilele petrecute cu Soren. De momentele \n care

râseser` \mpreun`. De cele \n care dansaser` sau \n care \i

vorbise despre Cesar.

Pe Susan o rev`zu pe la mijlocul s`pt`mânii urm`toare [i,
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de cum se apropie, fata \i spuse dintr-o r`suflare:

– Lin, \]i aminte[ti de Rhoda Moers?

Lin se gândi imediat c` frumoasa Rhoda se logodise cu

Soren [i inima \ncepu s`-i bat` cu putere. De aceea, nu putu

r`spunde, dar d`du din cap, emo]ionat`. 

– S-a \ntors \n Auckland [i are un apartament aici… Vrea s`

m` mut cu ea… Nu e super? Am \ntrebat-o pe mama dac` pot

s` plec de unde stau acum [i mi-a dat voie. M` mut \n

weekendul `sta.

– E minunat, replic` Lin.

– Gazdele mele sunt ni[te persoane deosebite, [tiu asta, dar

m` fac s` m` simt ca [i cum a[ fi…

– |n \nchisoare, nu?

– Da. Exact… Dup` ce m` voi muta, eu [i Rhoda vom da o

petrecere. Vei veni [i tu, nu-i a[a?

– Oh, nu cred… Nu sunt sigur` c` Rhoda ar fi prea

\ncântat` de prezen]a mea.

– Lin, nu fi prostu]`. De ce n-ar fi? Oricum, mi-a spus chiar

ea s` te invit. A mai spus… c` dac` ai un prieten, n-are nimic

\mpotriv` s`-l aduci [i pe el.

– Sigur?

– Da… Atunci, vii?

– Bine, surâse Lin de[i nu \n]elegea de ce insistase Rhoda s`

fac` aceast` petrecere [i mai ales de ce o invitase [i pe ea.

Lin nu se duse \nso]it`, totu[i, la petrecere.
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Se \mbr`c` \ns` extrem de elegant, cu o rochie de catifea de

un ro[u de Burgundia, extraordinar de frumos. {i, pentru c`

rochia era tivit` cu auriu, la gât \[i puse lan]ul de aur cu

medalion, primit \n dar de la tat`l ei.

Peste rochie \mbr`c` o scurt` de blan` artificial`, alb`,

pentru c` era \nc` destul de frig, iar \n acea zi mai b`tea [i un

vânt \ngrozitor de puternic. Tat`l ei i-ar fi putut cump`ra o

blan` natural`, dar era \mpotriva sacrific`rii animalelor. |n

plus, nici ea nu suporta ideea de a \mbr`ca bl`nuri ale unor

animale ucise.

Când \[i lu` la revedere de la tat`l s`u. \n acea sear`, acesta

o \ntreb` surprins, ridicându-[i ochii din ziarul pe care-l citise

pân` atunci, deosebit de concentrat:

– Unde mergi?

Lin \i spuse, de[i era sigur` c` va uita imediat. De altfel, [tia

dintotdeauna c` se plictisea s` vorbeasc` sau s` stea cu ea.

G`sise foarte u[or adresa [i, \n ciuda a[tept`rilor, de[i \n fa]a

blocului cu pricina erau parcate o mul]ime de ma[ini, g`sise

repede un loc sub un stâlp de telegraf, unde s-o pun` [i pe-a

ei.

Urc` apoi sc`rile [i când ajunse la u[a apartamentului

indicat de Susan, sun` de câteva ori, dup` care a[tept` s` i se

deschid`.

Din`untru r`zb`teau pân` la ea o mul]ime de voci vesele,

muzic` [i râsete.
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Peste câteva momente, Susan \i deschise u[a, surâz`toare, [i

parc` se maturizase dintr-o dat`. Era \mbr`cat` \ntr-o pereche

de pantaloni negri de catifea str`lucitoare, peste care c`dea

lejer o bluz` de m`tase alb`. Zâmbetul \i era \ns` neschimbat.

– O s`-]i duc blana \n camera mea, spuse ea, ajutând-o pe

Lin s` se dezbrace. E minunat`… Probabil e natural`, nu?

– Nu, nu-mi place s` \mbrac bl`nuri naturale. Dar tu ar`]i

extrem de sofisticat, seara asta, Susan.

– Chiar? Rhoda mi-a \mprumutat bluza ei [i m-a machiat.

Lin arunc` repede o privire spre sufragerie, pentru a-[i face

o idee despre persoanele care erau prezente la petrecere.

Dup` câteva secunde, o z`ri pe Rhoda venind spre ea [i \n

spatele ei, cu un pahar de coniac \n mân`, pe Soren. 

Lin \nlemni.

Rhoda veni spre ea, o \mbr`]i[` [i o s`rut` pe obraji, dar

Soren r`mase \n sufragerie.

– Credeam c` Soren e la Wellington, Susan, spuse Lin, dup`

ce se for]ase s-o salute pe Rhoda.

– P`i, s-a \ntors azi, r`spunse Susan. Nu e o surpriz`

frumoas`?

– Da, foarte frumoas`, replic` Lin, pe un ton destul de

ironic.

– Hai, Lin, interveni Rhoda, vreau s` te prezint oaspe]ilor.

Casa era plin` de musafiri, dar câteva minute mai târziu, Lin

nu-[i mai aminti numele niciunuia dintre ei. Toat` aten]ia ei se
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concentr` asupra b`rbatului \nalt [i blond care st`tea rezemat

de fereastr` [i nu se mi[c` de acolo nici când intr` ea \n

sufragerie.

Rhoda, \ns`, o prinse pe Lin de bra] [i o trase spre el.

– Pe Soren \l cuno[ti, spuse tân`ra, privind curioas` când

spre Lin, când spre invitatul ei.

Cu un efort supraomenesc, Lin se uit` direct \n ochii reci ai

b`rbatului [i zâmbi cu toat` fa]a:

– Da, \l cunosc, bine\n]eles.

Soren nu zâmbi deloc, dar o salut` scurt din cap.

– Soren, te rog, continu` Rhoda… Vrei s` aduci un pahar

cu coniac pentru Lin? A mai venit cineva [i trebuie s` deschid.

– Ce preferi s` bei, Melinda? \ntreb` Soren cu r`ceal`. Gin,

coniac…?

– Un gin tonic, te rog, dac` se poate.

– P`i s` vedem dac` e a[a ceva, r`spunse Soren [i, 

prinzând-o de bra], o trase spre masa pe care erau \n[irate

sticlele cu b`utur`.

Dup` ce b`rbatul \i turn` ginul \n pahar, Lin spuse

mul]umesc din vârful buzelor [i \[i roti ochii prin camer`,

pentru a g`si un loc \n care s` se a[eze.

Cum nu v`zu niciunul, se duse [i se a[ez` pe un col] al

bibliotecii. Soren o urm` \ncet, cu un zâmbet straniu \n col]ul

gurii.

– {i… ce-ai mai f`cut de când nu ne-am mai v`zut? o
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\ntreb` el, \n timp ce Lin \ncepu s` soarb` cu nervozitate din

pahar.

|ncercând din r`sputeri s` se comporte normal, tân`ra

r`spunse sec:

– Am lucrat.

– Lucrezi? o \ntreb` el din nou, uimit.

– Bine\n]eles c` lucrez.

– Unde?

– La o agen]ie de turism.

– A, da, mi-a spus Susan ceva… Dar n-a [tiut s`-mi dea

numele agen]iei.

Nici nu era de mirare, se gândi Lin. Nu-i spusese niciodat`

asta.

– Nu m-a \ntrebat la ce agen]ie lucrez, r`spunse Lin.

Credeam c` e[ti \n Wellington, continu` tân`ra, pe acela[i ton

de conversa]ie. Ce faci \n Auckland?

– De ce te intereseaz`?

Lin \[i cobor\ privirile spre paharul pe care-l ]inea cu ambele

mâini.

– F`ceam doar conversa]ie, replic` ea.

Câteva momente nu mai spuser` nimic, dar Soren \[i duse

mâna la lan]ul de la gâtul ei [i, cercetând cu aten]ie

medalionul, o \ntreb` insinuant:

– E tot cadou?

– Ce? se r`]oi ea, alungându-i mâna.
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Soren \ns` lu` din nou medalionul \ntre degete [i continu`

s`-l analizeze:

– E un cadou, ca [i ceasul de aur [i ma[ina, nu-i a[a? ad`ug`

el pe acela[i ton sarcastic.

– Da, e un cadou de Cr`ciun, r`spunse ea cu r`ceal`. E

prima dat` c`-l port.

Pe urm`, amintindu-[i de statueta care z`cea acum pe

noptiera ei, nu se putu ab]ine s` nu-l \ntrebe:

– De ce n-ai acceptat cadoul pe care ]i l-am f`cut?

Soren \[i termin` b`utura din pahar, dup` care r`spunse

\ncet, cu ochii a]inti]i \n peretele din fa]a lor.

– N-am vrut s` am nimic, care s`-mi aminteasc` de tine.

Lin nu spuse niciun cuvânt câteva momente, dar, pentru c`

vocea lui sun` \ngrozitor de rece [i de distant`, \l rug` \ncet [i

tremurat:

– Nu m` ur\, Soren…

B`rbatul puse paharul gol pe mas`, iar când se \ntoarse

lâng` ea \i r`spunse amuzat:

– Fat` drag`, cum nu m-ai iubit – [i asta e foarte clar pentru

mine acum – nu meri]i nici m`car s` fii urât`.

Cuvintele lui o r`nir` \ngrozitor.

Degetele \i tremurar` dintr-o dat` atât de tare, \ncât lichidul

din pahar \ncepu s` se clatine, u[or, dintr-o parte \ntr-alta.

– Nu…Nu cred c` mai avem nimic s` ne spunem, r`spunse

ea, dup` care \[i goli paharul [i d`du s` plece.
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Soren \ns` o prinse de bra].

– Eu am o mul]ime de lucruri s`-]i spun, replic` el,

\nfigându-[i degetele \n carnea ei. A[a c` stai aici.

Rumoarea din camer` se-nte]i parc` [i mai mult, iar câteva

persoane trecur` \n mijlocul \nc`perii [i \ncepur` s` danseze

cu foc, \n timp ce altele se a[ezar` pe mochet`, b`tând ritmic

din palme. Rhoda st`tea \ntr-un col] al canapelei, vorbindu-i

unui tân`r ca [i cum \ncerca s`-l fac` s` \n]eleag` ceva, dar nu

reu[ea.

Susan alerg` spre u[a de la intrare, unde se auzi din nou

soneria.

Lin \[i scutur` bra]ul [i spuse, iritat`:

– A[ vrea s` m` bucur de petrecerea asta.

– {i eu… Atunci… S` ne bucur`m \mpreun`, spuse el,

cuprinzând-o de mijloc [i tr`gând-o lâng` ceilal]i dansatori. Lin

nu putu s` protesteze, iar Soren miz` pe acest fapt. |n plus,

cum camera era destul de mic` [i mai doreau [i alte perechi s`

danseze, tân`ra fu nevoit` s` accepte c` nu puteau s` se mi[te,

decât foarte aproape unul de altul.

Mirajul muzicii o f`cu \ns` repede s` uite de tot, a[a \ncât

\nchise ochii [i-[i lipi fruntea de pieptul lui Soren.

Când \i redeschise, o z`ri pe Susan zâmbindu-i aprobator.

Rhoda continua s` fie centrul aten]iei petrecerii [i, de[i Lin

\i evitase privirile cât putu de mult, nu-i fu greu s` observe c`

aceasta se uita adeseori spre ea [i Soren.
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– De ce nu-i acorzi mai mult` aten]ie Rhodei? \ntreb` Lin,

uitându-se mustr`toare spre Soren.

– De ce a[ face-o? Sunt destui care roiesc \n jurul ei.

Lin nu putu s`-l contrazic`.

Dup` un timp, gazdele se duser` \n buc`t`rie s` prepare

ni[te sandvi[uri [i Lin se oferi s` le ajute. Rhoda p`rea la fel de

prietenoas` ca-ntotdeauna [i p`rea s` nu fi observat c` Lin \l

monopolizase pe Soren. Sau – \[i spuse ea – dac` observase,

era prea mândr` ca s` lase s` se vad`.

Spre miezul nop]ii, Soren dans` totu[i cu Rhoda, iar Lin cu

un alt b`rbat. Pe urm`, schimb` [i al]i parteneri, iar Soren la fel.

Totu[i, \n cele din urm` se \ntoarse la Rhoda, care-i [optea la

ureche aproape tot timpul ceva, f`cându-l s` râd` \n hohote.

Lin prinse un moment \n care Susan se duse din nou la

buc`t`rie [i o urm`, gr`bit`:

– Eu trebuie s` plec, spuse ea, profitând de faptul c` mai

plecau ni[te persoane.

– Ne vedem luni la prânz? \ntreb` Susan [i dup` ce Lin

\ncuviin]`, ad`ug` entuziasmat`:

– E o super petrecere, nu-i a[a?

– Da, super, \ng`im` Lin. Bine, atunci ne vedem luni.  

Lin ie[i \n noaptea rece [i se urc` \n ma[in`, tremurând. |n

mod surprinz`tor, \ns`, aceasta nu vru s` porneasc`.

Tân`ra se uit` \n jur dup` o cabin` telefonic`, pentru a

chema un taxi. Din nefericire, nu z`ri niciuna prin preajm`.
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Se \ntoarse, a[adar [i sun` din nou la u[a apartamentului
Rhodei. Susan, care deschise imediat, se ar`t` extrem de
surprins`.

– N-am reu[it s` pornesc ma[ina, \i explic` Lin. Pot s` dau
un telefon pentru un taxi?

– Dar noi n-avem \nc` telefon. Poate reu[e[te vreunul
dintre b`ie]i s`-]i repare ma[ina.

– Nu, nu vreau s` deranjez pe nimeni, r`spunse Lin.
– Ai probleme? interveni Soren, ap`rând dintr-o dat` \n

spatele surorii sale.
Susan \i explic` ce se \ntâmplase [i acesta replic` imediat:
– Te duc eu acas`, Melinda.
– Nu! spuse Lin repede, de[i realiz` c` refuzul ei putea fi

b`t`tor la ochi.
Cum cele dou` fete o privir` surprinse, Lin se gr`bi s`

adauge:
– Nu vreau s`-]i stric petrecerea, Soren. Mul]umesc, dar…
– Nu m` deranjeaz` s` te conduc, o \ntrerupse el. Ma[ina

mea e \n fa]a blocului, continu` b`rbatul, [i scoase din buzunar
cheile automobilului, demonstrativ.

– Te duce Soren, Lin, interveni Susan. E foarte bine a[a.
Soren o prinse apoi, de umeri pe Lin [i ie[ir`, f`r` ca

niciunul dintre ei s` se mai uite \n urm`.
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Capitolul 9

Soren o ajut` pe Lin s` se a[eze pe scaunul pasagerului,
dup` care trecu la volan.

– |ncotro? \ntreb` el.
Lin \[i cobor\ pleoapele [i, dup` o ezitare, r`spunse \ncet:
– Remuera.
B`rbatul \[i ridic` sprâncenele \n culmea mir`rii, dar nu

spuse nimic.
Fata \[i ridic` b`rbia [i se concentr` asupra drumului.
Tat`lui ei \i pl`cea s` locuiasc` \n aceast` veche dar

prestigioas` suburbie [i n-avea de ce s`-i explice toate acestea
lui Soren.

Traficul nu era deloc aglomerat la acea or`, dar Soren p`rea
s` nu se gr`beasc` deloc.

Mai mult decât atât, Lin fu surprins` de faptul c` b`rbatul



cuno[tea foarte bine str`zile din ora[ [i nu avu nevoie de

niciun ajutor din partea ei pentru a se \ncadra pe drumul spre

zona despre care-i vorbise. Totu[i, p`rea s` nu fie prea

familiarizat cu ma[ina pe care o conducea.

– De când ai ma[ina asta?

– A mea e \n Paikea, dar pentru perioada \n care voi sta aici,

voi folosi aceast` ma[in`.

Lin presupuse astfel c` era o ma[in` \nchiriat` [i nu mai

puse alte \ntreb`ri.

Nici el nu mai vorbi nimic, pân` \n momentul \n care intr`

\n cartierul Remuera.

– De aici, \ncotro?

– |nainte, replic` ea. Pe urm`, a patra strad` la stânga.

Dup` ce intr` pe strada indicat` de ea, Soren opri ma[ina la

umbra unor copaci.

– N-am ajuns \nc`, spuse ea.

– {tiu. Vreau \ns` s` vorbesc cu tine.

– Dar am vorbit toat` seara.

– Vreau s` vorbim \ntre patru ochi. Pân` acum n-am fost

singuri.

– E târziu [i sunt obosit`, protest` Lin. Nu crezi c`…

– Nu, nu cred…Am tot crezut de la Cr`ciun \ncoace…

Acum, vom vorbi…

Dup` asta, Soren desf`cu centurile de siguran]` [i-[i puse

bra]ul pe sp`tarul scaunului ei.
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– Eu sunt sigur` c` n-avem despre ce s` mai vorbim, Soren.

– Nu? Eu a[ vrea totu[i s`-mi explici de ce ai plecat f`r` s`

m` anun]i?

– Am plecat, pentru c` Ray s-a f`cut bine [i rolul meu acolo

era \ncheiat. Nu m-am gândit c` e important s` te anun].

– Nu mi-ai spus, \nainte de a pleca la Wellington, c` nu te

voi mai g`si de Cr`ciun.

– I-am spus Teresei cu o s`pt`mân` \nainte, c` de Cr`ciun

nu voi mai fi acolo.

– Teresa n-a \nsemnat nici ea mai mult pentru tine decât un

simplu angajator, ca oricare altul?

– A fost o munc` pl`cut` [i Teresa a fost pentru mine un

angajator cu totul special.

– Doar atât?

– Da, min]i ea, gr`bit` s` \ncheie acea discu]ie. Ce altceva

putea fi?

– Dar [tii cât de mult s-a ata[at de tine, nu-i a[a? A fost chiar

atât de dificil s`-i trimi]i o scrisoare, din când \n când?

– Nu-mi place s` scriu scrisori [i cred c` ea a \n]eles acest

lucru.

– Da? A[a crezi? Eu nu cred, [i pot chiar s`-]i spun c` ai 

r`nit-o foarte mult.

– |mi pare r`u, r`spunse Lin \ncet.

– E[ti doar o japi]` f`r` inim`, scrâ[ni el printre din]i.

Lin sim]i c` nu poate \ndura mai mult decât \ndurase pân`
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\n acel moment, a[a c`-i spuse enervat`:

– Vrei s` m` conduci odat` acas`, sau m` duc pe jos?

– Te conduc eu, când voi crede de cuviin]`.

Lin \ncerc` s` deschid` u[a, dar nu reu[i. Soren o prinse

atunci de \ncheietura mâinii [i o strânse cu putere. Fata se

zb`tu, \ncercând mânerul u[ii cu cealalt` mân`, dar b`rbatul \i

imobiliz` bra]ele la spate.

– M` doare! strig` ea, sim]ind c`-i trosnesc oasele.

– De ce te lup]i cu mine? Stai lini[tit` [i ascult` ce am de

spus.

– Ce mai vrei de la mine? ]ip` ea.

– Acum urmeaz` cea mai important` \ntrebare, spuse el,

plimbându-[i o mân` pe spatele ei. Când i-ai scris totu[i

Teresei, ultima oar`, de ce nu ai \ntrebat nimic de mine?

– De ce-a[ fi f`cut-o?

– Aveam dreptul s` [tiu ce s-a \ntâmplat cu tine.

– Nu, n-ai niciun drept asupra mea, Soren.

B`rbatul o prinse de gulerul bl`nii [i o oblig` s` i se uite-n

ochi.

– Nu vorbesc despre drepturi [i tu [tii foarte bine ce vreau

s` spun. |mi datorezi \ns` o explica]ie. Sau e[ti obi[nuit` s`-i

p`r`se[ti pe to]i b`rba]ii cu care faci dragoste, f`r` s` le spui un

cuvânt?

– Câteva s`rut`ri, nume[ti a face dragoste? Dumnezeule,

Soren, dar nu e[ti primul b`rbat pe care l-am s`rutat.
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Soren p`ru [ocat… Câteva momente o privi lung [i

\ndurerat, apoi \i d`du brusc drumul.

– Mai spune-mi doar atât: te-ai \ntors aici pentru un alt

b`rbat?

– I-am spus Teresei…

– {tiu ce i-ai spus ei! Dac` era adev`rat ce i-ai spus Teresei,

atunci nu \n]eleg de ce nu mi-ai spus [i mie acela[i lucru,

\nainte de a pleca \n deplasare? Te a[tepta aici un alt b`rbat?

insist` el. R`spunde-mi.

Lin, nu putu totu[i s` spun` ,,da", a[a c` r`spunse doar atât:

– Nu-i treaba ta!…. Po]i, te rog, s` pui cap`t acestui interviu

[i s` m` conduci acas`?

Soren porni motorul [i nu mai spuse nimic. Lin \l direc]ion`

calm, iar când ajunser` \n fa]a casei tat`lui ei, \l anun]` cu un

zâmbet formal:

– Las`-m` aici.

– Aici locuie[ti?

– Undeva pe aproape.

– Te conduc pân` \n fa]a u[ii.

– Nu e nevoie, mul]umesc.

– Te conduc pân` \n fa]a u[ii, oricum nu plec pân` nu te

v`d c` intri \n cas`. Vreau s` [tiu c` te-am l`sat \n siguran]`.

Lin se l`s` sfâr[it` pe sp`tarul scaunului:

– La jum`tatea str`zii, casa alb` cu trei cutii po[tale \n fa]a

por]ii.
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Peste câteva minute, Soren opri \n fa]a casei descrise de ea.

– Mul]umesc, spuse Lin.

B`rbatul, \ns`, o trase spre el [i-i spuse [optit:

– Ce zici de un ultim s`rut?

Lin nu apuc` s` r`spund`, c` Soren \[i [i puse buzele peste

ale ei.

Tân`ra se zb`tu din r`sputeri, dar nu reu[i s`-l \ndep`rteze.

|ncet-\ncet, s`rutul deveni tot mai pasional. Când \n sfâr[it se

v`zu liber`, Lin deschise repede portiera. 

– Nu e nevoie s` mai cobori. Sunt \n siguran]`, acum. 

Soren cobor\ totu[i, [i prinzând-o cu hot`râre de mân`, o

duse pân` \n fa]a u[ii de la intrare.

– Ai l`sat lumina aprins`? o \ntreb` el, v`zând c` \n

sufragerie nu era \ntuneric la acea or`.

Cum Lin \l l`sase s` \n]eleag` pân` atunci c` locuia cu o

prieten`, \i r`spunse gr`bit`:

– Nu, dar probabil colega mea a aprins-o, replic` Lin,

sco]ând din po[et` un m`nunchi de chei [i descuind \n grab`

u[a.

– Dac` ai [i cheile ma[inii tale \n gr`mada asta, d`-mi-le 

[i-]i aduc eu ma[ina mâine diminea]`.

– Nu e nevoie, voi suna la un service.

– Am spus c` o aduc eu, spuse Soren, pentru c` cei de la

service nu [tiu unde am pus piesele pe care le-am luat, ca s` nu

po]i porni.
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– Ai f`cut asta? \ntreb` Lin enervat`.

– }i-am spus c` am vrut s` vorbesc cu tine, r`spunse el,

desprinzând de pe inelul pe care erau \n[iruite cheile, pe cele

ale ma[inii ei. 

– Ai \nceput s`-ntreci m`sura, izbucni ea [i, luându-i din

mâini brelocul, intr` furioas` \n hol.

|n acel moment se auzi o alt` u[` deschizându-se, dup` care

tat`l \ntreb` cu o voce puternic` [i r`gu[it`:

– Lin, tu e[ti?

Lin \i arunc` o privire rapid` lui Soren, care p`ru [ocat [i de

ast` dat`.

Lucrurile se complicar` \ntr-un mod cu totul nea[teptat [i

tân`ra nu [tiu ce s` mai spun`.

|[i \nchise ochii cu putere. N-avea chef de explica]ii la acea

or`.

Apoi, se \ntoarse spre Soren [i-l rug` insistent:

– Vrei s` pleci, acum?

|ntr-o clip`, Soren disp`ru, iar tat`l ei strig` din nou, din

pragul u[ii sale:

– De ce stai atât de mult acolo, ce s-a \ntâmplat? Vorbe[ti cu

cineva?

Lin \nchise u[a, dup` care \ncepu s` povesteasc` despre

cum i se stricase ma[ina [i cum rugase pe cineva s-o conduc`

pân` acas`.

A doua zi diminea]` când se uit` pe fereastr`, Lin d`du cu
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ochii de ma[ina ei, care era parcat` de partea cealalt` a

drumului.

Lin cobor\ s` fac` o plimbare [i, amintindu-[i c` Soren \i

luase cheile ma[inii, le c`ut` \n cutia po[tal`. Le g`si, 

\ntr-adev`r, astfel c` \[i petrecu jum`tate din zi plimbându-se

cu ma[ina prin ora[, f`când cump`r`turi [i \ncercând s` scape

de durerea din sufletul ei.

Când se \ntoarse acas`, \l g`si pe tat`l s`u \n sufragerie,

r`sfoind ziarele.

– Cine te-a condus noaptea trecut` acas`? o \ntreb` el de

cum o v`zu.

– Cineva care a fost la petrecere.

– Cineva cunoscut?

– Da, l-am mai \ntâlnit de câteva ori pân` acum, r`spunse

Lin, mirat` c` tat`l s`u se interesa de ea cu atâta insisten]`.

– Tu n-ai un logodnic, nu-i a[a?

– Nu, n-am…

– Dar ai dou`zeci [i patru de ani, nu? Nici prietenele tale de

aceast` vârst`, nu sunt m`ritate?

– Nu prea [tiu… Probabil…

– E[ti o fat` dr`gu]`, continu` el. Nu ]i-a cerut nimeni

mâna?

– Ba da, dar n-am luat pe nimeni \n serios. De ce? Te temi

c` r`mân fat` b`trân`?

– Cred c` nu ai de gând s` r`mâi nem`ritat`, r`spunse el cu

128 DARCY LOWELL



nervozitate.

Cum Lin avu impresia c` tat`l ei dorise mai de grab` s`-i

spun` c` spera c` nu va r`mâne pe capul lui toat` via]a, se sim]i

atât de \ndurerat`, \ncât \[i propuse s` evite de acum \ncolo

acest subiect.

– Oricum, continu` el, trebuie s` te anun] c` eu m` voi

c`s`tori din nou.

Lin \l privi uimit`, dar \[i d`du imediat seama c` ar fi fost

cazul s` se a[tepte la aceast` veste, pentru c` tat`l s`u [i-a

petrecut \ntotdeauna foarte pu]in timp cu ea, ceea ce \nsemna

c` avea un fel de via]` secret`.

Tân`ra se a[ez` \ncet pe canapea, \n fa]a lui.

– E… o femeie special`?…

– Bine\n]eles c` e special`, dac` m` voi c`s`tori cu ea.

Doamna Oxford, secretara mea, o [tii…

|n primul moment, Lin sim]i nevoia s` râd`. Biata doamn`

Oxford, atât de patetic`, pân` la urm` a reu[it, deci… |i era

foarte greu s` [i-o imagineze pe doamna Oxford \n rochie de

mireas` [i cu atât mai pu]in pe tat`l ei, pe post de

\ndr`gostit…

– Care e numele ei de botez? \ntreb` Lin, \ncercând s`-[i

st`pâneasc` râsul.

– Bertha.

– A[a, deci… Frumos…

Secretarele [tiu s` intre sub pielea b`rba]ilor mai bine decât
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nevestele, \[i spuse Lin, amuzat`.

Supunându-se totu[i conven]iilor, Lin ad`ug`:

– Felicit`ri…{i… Când va fi nunta?

– Nu [tim, \nc`. Nu ne gr`bim.

Brusc, Lin realiz` de ce-i vorbise tat`l ei despre toate aceste

lucruri… Vroia ca ea s` plece de acolo, pentru ca doamna

Oxford s` poat` veni lini[tit` \n casa viitorului ei so].

Un moment, inima i se strânse de durere, dar apoi \[i spuse

c` era normal ca \nsur`]eii s` nu fie deranja]i de fiica din prima

c`s`torie.

– Da, o s`-mi g`sesc un apartament \n care s` m` mut, \l

anun]` Lin zâmbind, pentru c` nu vroia ca tat`l ei s` [tie cât o

r`nise.

– Nu e nicio grab`, r`spunse el. Dac` vrei s` te ajut cu banii

de chirie… Vreau s` spun… Caut`-]i un loc frumos, draga

mea, indiferent cât de mult cost`.

Ce mult vroia s` scape de ea, se gândi Lin, dar nu era o

surpriz`, pentru c` [tia c` de fapt nu fusese niciodat`… draga

lui. Ca [i pân` acum, banii nu contau, atâta vreme cât nu era

obligat s-o vad` prea des.

Lin \ncerc` \ns` s` nu-l \nvinuiasc` de faptul c` nu putea 

s-o iubeasc` [i-l \mbr`]i[` cu c`ldur`.

A doua zi, era aproape ora prânzului când Lin \[i aminti 

c`-i promisese Susanei c` se vor vedea \n acea zi.

Se gr`bi, a[adar, s` se-mbrace de plecare cât putu de
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repede. Nu putea s-o lase pe Susan s` a[tepte. Nu vroia ca

prietenia lor s` se strice.

Ajunse totu[i aproape la timp la restaurant [i se uit` dup`

tân`ra fat`.

Abia dac` arunc` \ns` o privire, [i-l v`zu pe Soren venind

spre ea.

Lin se opri o secund` locului, apoi se-ntoarse pe c`lcâie [i

alerg` gr`bit` spre ma[in`. |nainte de a intra, sim]i o mân`

puternic` pe bra]ul ei. 

– Am venit s-o \ntâlnesc pe Susan, spuse ea, \ntorcându-se

nervoas`.

– {tiu. Susan n-a putut veni [i m-a trimis pe mine s`-]i

transmit scuzele ei.

– Ah, foarte dr`gu] din partea ta c` ai acceptat s` fii

mesager… Sper c` nu e bolnav`.

– Nu.

– Bine, mul]umesc. Acum, pot s` plec?

– Te invit s` prânzim \mpreun`.

– Nu, mul]umesc… N-am timp…

– Ah, pentru Dumnezeu, \nceteaz` s` te mai compor]i a[a

cu mine.

– Nu sunt fl`mând`, mul]umesc.

– Atunci, po]i s` stai s` te ui]i la mine cum m`nânc, dac` a[a

vrei. Mie mi-e foame, spuse el [i o oblig`, strângând-o [i mai

tare de mân`, s`-l urmeze \n restaurant.
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Un moment, Lin se gândi s` se lase jos, cum fac copiii, s` 

n-o mai poat` trage astfel, dar influen]a civiliza]iei era mult mai

puternic` \n caracterul ei decât \ntr-al lui, reflect` ea.

Tot ce putu face, a[adar, fu s`-i r`spund` cu ironie:

– Da, cred c` e o mare onoare pentru mine s` te privesc

cum m`nânci, dar a[ fi preferat totu[i s` te fi gândit la alt` fat`,

\n acest sens. De ce nu ai luat-o pe Rhoda cu tine, s` mânca]i

\mpreun` de prânz, dac` te sim]i atât de singur?

– De ce-a[ fi f`cut-o?

– Pentru simplul motiv c` e frumoas` [i c` te \ndr`ge[te.

– Da, dar vorbe[te prea mult, nu mai po]i s` sco]i un

cuvânt, \n prezen]a ei. E inepuizabil`.

– E foarte frumoas`, a[a c` i se poate ierta asta… Te po]i

considera norocos c` se uit` la tine.

– Da… M` dore[te…Dar nu m` agaseaz` cu asta… Se

teme de mine…

– Ah, probabil ai aplicat [i cu ea metodele tale de om al

cavernelor.

Soren se \ntoarse spre ea, amuzat.

– Nu e nevoie de asemenea tehnici cu ea. E cea mai docil`

[i mai dulce fiin]` din lume, doar c` ea m` vede ca pe un om

de [tiin]`, un intelectual… {i intelectualii o inhib`. A[a c`

prefer`, totu[i, s` r`mânem buni prieteni.

– Chiar ]i-a spus ea, asta? \ntreb` Lin, privindu-l

ne\ncrez`toare cu coada ochiului.
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– Rhoda spune tot ce-i trece prin cap, replic` el, \n timp ce

intrar` \n restaurant [i o a[ez` pe scaun la prima mas` liber`

care le ie[i \n cale.

Dup` câteva momente \[i f`cu apari]ia chelnerul [i Soren

comand` dou` cafele, câteva sandvi[uri [i o pl`cint` mare cu

brânz`.

– |n cazul \n care te vei r`zgândi, voi comanda [i pentru tine

de mâncare, spuse el, a[ezându-se mai comod pe scaunul din

fa]a ei.

|n scurt timp, chelnerul se \ntoarse cu cele comandate, dar,

de[i afirmase c`-i este foame, Soren nu se atinse de mâncare. 

|n schimb, \ncepu s` soarb` \ncet din cafea, cu ochii \n

ce[cu]`.

Lin \[i lu` [i ea cafeaua mai aproape [i, pentru a rupe

t`cerea, \nainte de a gusta din licoarea atât de \mbietoare,

spuse pe un ton rece [i distant:

– Mul]umesc c` mi-ai adus ma[ina, azi-diminea]`.

– Da, ai avut noroc c` ]i-am furat cheile potrivite. Cel cu

care \mpar]i… locuin]a, ]i-a f`cut cadou ma[ina?

– Da… Dar…

– {i ceasul?… {i lan]ul cu medalion pe care-l purtai

asear`?… {i… blana, bine\n]eles…

Inima tinerei se strânse de durere, dar nu spuse nimic. 

– Da, e foarte generos, continu` Soren…

– E destul de bogat, \[i permite, spuse ea, cu toate c` mai
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\nainte inten]ionase s`-i spun` adev`rul. |n cele din urm`, \ns`,

ascult` de vocea mic` din interiorul ei, care [opti: mai a[teapt`.

– {i când te gânde[ti c` i-ai spus Teresei c` n-ai fost

niciodat` \nst`rit`. Eu m-am \ndoit de asta [i v`d c` am avut

dreptate. De fapt, n-am prea crezut nimic din cele ce le-ai spus

despre tine. Totul, \n fiin]a ta, tr`deaz` r`sf`]ul \n care ai tr`it.

Pe de alt` parte, p`rea c` te temeai tot timpul de ceva, ca [i cum

ai fi avut un secret [i te temeai c`-l vom descoperi. Dup` ce 

te-ai \ndr`gostit de mine, te-ai temut [i mai mult [i ai fugit.

– Dar nu ]i-am spus niciodat` c` sunt \ndr`gostit` de tine,

replic` ea. Nu ]i-am f`cut niciun fel de promisiuni.

– E adev`rat… Ai vrut s` ai toate c`ile deschise…

– Ce vrei s` spui?

– |nseamn` c` am fost nebun… Am \ncercat s` r`spund

ra]ional la toate contradic]iile descoperite la tine. Când Teresa

mi-a spus c` tu [i cu Susan v` \ntâlni]i, m-am gândit c` e mai

bine s` vin s` te v`d [i s`-mi explici \ntre patru ochi totul. Am

venit aici, am \ntrebat-o pe Susan unde locuie[ti, dar nu [tia…

Am \ntrebat-o unde lucrezi… Habar n-avea… Atunci, am

\nceput s` m` \ntreb de ce n-ai vrut s` vorbe[ti la telefon cu

mama mea… De ce nu i-ai spus Susanei mai multe lucruri

despre via]a ta de aici…. Nu mi-a pl`cut aceast` atitudine, dar

mi-am spus c` e mai bine s` vin s` aflu ce anume te-a

determinat s` te compor]i a[a… Poate e ceva la care nu m-am

gândit…
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Lin continu` s` tac`… Nu-i putea spune adev`rul, dar nici

nu vroia s`-l mai mint`.

– Am g`sit o singur` explica]ie pentru faptul c` mi-ai vorbit

noaptea trecut` despre concubinul t`u ca fiind … o ea… E

treaba ta cum tr`ie[ti [i cu cine, Melinda, dar dac` ascunzi

aceste lucruri, \nseamn` c` ]i-e ru[ine de ele.

Lin fu pe punctul s` protesteze, dar vocea interioar` o opri

din nou….

– Nu-l iube[ti pe cel cu care stai.

Lin se uit` \n cafeaua ei rece, f`r` s` spun` nimic nici de

data asta.

– Nu-l iube[ti, nu-i a[a? insist` Soren.

– Sunt foarte ata[at` de el, totu[i, spuse ea, gândindu-se c`

era totu[i un adev`r.

– Ai locuit cu el [i \nainte de a veni la noi?

– Da.

– Ai fost alungat` sau ai avut nevoie s` iei o pauz` de el?

– Am vrut o schimbare… Pentru un timp…

– De ce? Te plictise[te?

Lin zâmbi u[or, pentru c`, de[i tat`l ei n-o plictisea, [tia prea

bine cât de plictisit se sim]ea acesta \n prezen]a ei.

– Am ghicit? \ntreb` Soren. Te plictise[te, iubitul t`u b`trân?

– B`trân?

– L-am v`zut sâmb`t` noaptea, pentru o clip`. E mult mai

b`trân decât tine.
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– E de vârst` mijlocie, nu e b`trân.

– E c`s`torit?

– A fost c`s`torit, spuse ea rece, enervat` de faptul c` o 

credea capabil` s` stea cu un b`rbat c`s`torit.

– {i... A divor]at din cauza ta?

– Nu.

– Speri c` se va c`s`tori cu tine?

Lin sim]i c`-l detest`, a[a cum sim]ise prima oar` când \l

v`zuse, \n cl`direa po[tei. Ca [i atunci, se ab]inu cu greu s` 

nu-i trag` o palm`.

– E foarte amuzant ce ai spus acum, replic` ea, pentru c`

mi-a spus chiar ieri c` inten]ioneaz` s` se c`s`toreasc` din nou.

– Presupunând c` ]i-a[ cere s`-l p`r`se[ti [i s` te c`s`tore[ti

cu mine, Melinda, ce-ai spune?

Un moment, tân`ra se sim]i tentat` s` spun` ,,da" [i s` lase

soarta s` fac` restul.

Dac` i-ar fi spus c` o iube[te, \n mod sigur n-ar fi avut

puterea s`-l refuze. Dar privirea lui era rece [i cinic` [i nu putu

s` nu se-ntrebe ce joc sadic pl`nuia s` pun` \n aplicare?

Astfel, uitându-se lung \n ochii lui, \i r`spunse aproape f`r`

glas:

– A[ fi spus ,,nu"…

– Nici nu m` a[teptam la altceva, spuse el, cu un surâs amar.

Una ca tine nici n-ar fi putut face altfel.

– Cum \ndr`zne[ti s`-mi vorbe[ti astfel? spuse Lin, cu
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r`suflarea \ntret`iat` de nervozitate, dup` care se ridic` \n

picioare.

Nu putea \ns` s` nu recunoasc` faptul c` Teresa \l cuno[tea

foarte bine [i c` reac]ionase pe linia descris` de ea…

|nchipuindu-[i c` era o femeie u[oar`, \i vorbise cu toat` ura pe

care o avea pentru astfel de fiin]e.

Dup` ce Lin se \ndep`rt` câ]iva pa[i, Soren o strig`, totu[i:

– Doar o clip`…

Lin se \ntoarse [i când \i v`zu expresia, sim]i un cu]it \n

inim`. Se ridicase [i el \n picioare, iar trupul \i era atât de

tensionat, \ncât tân`ra se gândi imediat la un matador care se

preg`tea pentru lovitura de gra]ie.

– Nu cred c` e[ti o persoan` potrivit` pentru a fi prieten`

cu sora mea. Sunt de acord c` ai fost dr`gu]` cu ea, dar nu-]i

permit s-o mai \ntâlne[ti. |i voi spune c` nu vrei s` mai ai de-a

face cu familia Wingard.

– Nu po]i face asta! exclam` Lin, \ndurerat`, f`când cele

câteva persoane din apropiere s` se-ntoarc` surprinse spre ea.

Apoi, mult mai \ncet, ad`ug`:

– Soren… te rog… Voi pune cap`t prieteniei mele cu

Susan, \]i promit, dar las`-m` s-o fac treptat… Nu pot s`-i

provoc un asemenea [oc.

Soren se relax`, \ncet-\ncet [i dup` ce se gândi câteva clipe,

spuse oftând:

– Bine… |]i dau timp pentru asta… E[ti… foarte legat` de
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Susan, nu-i a[a?

– Da… Mul]umesc….

Dup` asta se \ndreptar` spre ie[ire [i, unul dintre studen]ii

care st`teau pe margine, v`zând mâncarea r`mas` pe mas`

neatins`, se gr`bi s`-l \ntrebe:

– A]i plecat?

– Da, r`spunse Soren… Po]i lua totul…

Lin privi impresionat` spre tân`rul care se a[ez` la masa de

la care se ridicaser` ei…

– Hm, spuse ea, m`car am f`cut un bine, cuiva, ast`zi.

Când ajunser` \n strad`, Lin \l privi amuzat` [i-i spuse cu un

zâmbet mai prietenos…

– La revedere… Nu trebuie s`-]i mul]umesc pentru prânz,

pentru c` n-am luat nimic.

– Tac`-]i gura, o repezi Soren, dar tân`ra continu`:

– Acum c` [tii adev`rul despre mine, te po]i c`s`tori lini[tit

cu Rhoda…

– Am spus s`-]i ]ii gura, n-ai auzit? replic` el.

Tân`ra \ns` nu putu s`-l asculte, pentru c` dac-ar fi f`cut-o,

ar fi izbucnit \n lacrimi.

– Va trebui \ns` s`-]i schimbi tactica, pentru a n-o mai face

s` se team` de tine.

Soren scoase un r`cnet de enervare, apoi o prinse de

gulerul bl`nii [i, scuturând-o din toate puterile, \i spuse din

nou:
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– Taci din gur`!

Lin crezu c`-i va rupe gâtul zgâl]âind-o \n asemenea hal, dar,

\n schimb, b`rbatul o s`rut` \n cel mai extraordinar mod pe

care [i l-ar fi putut \nchipui vreodat`: ap`sat, nervos [i

\ngrozitor de senzual [i de dureros.

Trecând gr`bi]i pe lâng` ei, câ]iva tineri \ncepur` s` râd`

foarte sonor.

|ncercând din r`sputeri s`-[i revin`, Lin se retrase un pas.

– Nu era mai bine dac` ne-am fi spus calm la revedere, ca

dou` persoane civilizate? Nu e un loc tocmai potrivit pentru

scene atât de dramatice, spuse ea. Chiar trebuia s` avem

aceast` amintire atât de urât`? Nu era mai bine s` uit`m totul,

f`r` s` ne cert`m?

– Eu nu pot uita…

Durerea de pe fa]a lui era atât de mare, \ncât Lin sim]i c`-l

iube[te mai mult ca niciodat`. Inima i se strânse [i se \ntreb`

de ce fusese necesar s`-[i fac` atât de mult r`u unul altuia?

– Trebuie s` plec, acum, spuse ea. Voi \ntârzia la serviciu…

Nu m` conduce, te rog…

F`r` s` mai priveasc` \n urm`, \ncepu s` alerge pe c`rarea

\ngust` care d`dea \n strada principal` [i nu se opri pân` nu

ajunse aproape de cl`direa \n care se afla biroul ei.

Lacrimile \ncepur` s`-i curg` \n ne[tire pe obraji [i un

b`trân se opri imediat lâng` ea, \ntrebând-o:

– Pot s` v` ajut cu ceva?
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Lin ar fi vrut s`-i r`spund`:,, Nu… Nu mai e nimic de
f`cut… Simt c` mor…|n`untrul meu… am murit, deja…"

|n schimb, zâmbi u[or [i spuse [optit:
– M` simt bine, mul]umesc.
Chiar dorise Soren s` se \nsoare cu ea? se \ntreb` Lin…

Chiar dup` ce crezuse c` e amanta unui alt b`rbat?
Nu va [ti niciodat` dac` a vorbit serios sau nu.
Brusc, sim]i c` asta o durea cel mai r`u: c` nu va [ti

niciodat` adev`rul… Dorise, \ntr-adev`r, s-o ia de so]ie?
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Capitolul 10

Peste câteva zile, Lin o sun` pe Susan [i-i propuse s` 
se-ntâlneasc` sâmb`t`, pentru a merge \mpreun` la un film. |i
spuse de asemenea s-o cheme [i pe Rhoda, dar fata \i r`spunse
c` aceasta avea deja stabilit un alt program.

Lin ar fi vrut s` [tie dac` Rhoda se va \ntâlni sâmb`t` cu
Soren, dar nu \ndr`zni s` \ntrebe.

Totu[i, sâmb`t`, Susan \i spuse din proprie ini]iativ`:
– Rhoda s-a \ntâlnit azi cu unul dintre b`ie]ii care au fost la

petrecere. Cel cu cravat` galben`, cred c` ]i-l aminte[ti.
Lin nu-[i amintea de niciunul dintre invita]ii din acea sear`,

pentru c` nu avusese ochi decât pentru Soren. Totu[i, zâmbi [i
spuse:

– Ah, da, sigur c`-mi amintesc, dup` care o prinse de bra] [i
intrar` \n cl`direa cinematografului.



La desp`r]ire, Susan o s`rut` pe Lin pe ambii obraji [i o

\ntreb`:

– Ne vedem luni la prânz?

– Ah, voi fi foarte ocupat` s`pt`mâna care vine, Susan, dar

sun`-m` pentru lunea urm`toare.

– Bine, r`spunse fata [i se \ndep`rt`.

Probabil \i va fi foarte u[or s` uite de mine, \[i spuse Lin,

acum c` o are pe Rhoda, dar ce voi face eu?

S`pt`mâna care urm`, Lin \ncepu s` se intereseze de un

apartament \n care s` se poat` muta. Cum nu dorea s` profite

de faptul c` tat`l ei se oferise s-o ajute, nu se gândise la ceva

foarte scump.

Tocmai atunci, una dintre colegele ei de serviciu o inform`

c` cea de-a treia fat` care st` \n apartamentul \n care locuie[te

ea s-a mutat, astfel c` Lin va putea ocupa camera r`mas` liber`.

|ntr-una din seri, dup` lucru, Lin se duse, a[adar, s` vad`

despre ce era vorba.

|nc`perea era destul de mare [i de primitoare, \ns` baia era

folosit` de \nc` patru fete. Buc`t`ria era utilat` cu toate cele

necesare [i, ceea ce era cel mai important pentru ea, fetele erau

extrem de lini[tite.

|n cele din urm`, Lin se hot`r\ s` se mute acolo.

Când \[i anun]` tat`l, acesta surâse satisf`cut, de[i cuvintele

lui exprimar` altceva:

– Iubito, ]i-am spus c` nu e nicio grab`.
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Spre sfâr[itul s`pt`mânii, doamna Oxford r`mase la cin` [i

Lin o \ntreb` când va fi exact data nun]ii.

– Ah, \ntr-o sâmb`t` din luna viitoare, dar n-am stabilit \nc`.

Lin se oferi s`-i ajute cu preg`tirile, dar tat`l ei interveni

prompt:

– Nu va fi nevoie, pentru c` va fi doar o c`s`torie civil`,

urmat` de o mas` la restaurant pentru câ]iva prieteni comuni

[i pentru rudele Berthei.

Lin se \ntreb` dac` biata Bertha va face ea singur` oficiile de

primire.

– M`tu[a Vera [i unchiul Bill nu vor fi invita]i? \ntreb` Lin.

– Ah, ba da, nu-i a[a, Bertha? 

Lin nu observ` nicio diferen]` \n comportamentul tat`lui ei

fa]` de Bertha \n calitate de viitoare so]ie [i Bertha secretara.

P`rea c` sunt \mpreun` de o mul]ime de ani. Poate totu[i, \[i

spuse Lin, \n via]a privat` era mult mai afectuos. Un motiv \n

plus s` dispar` din casa lor.

Lin crezuse c` Soren se \ntorsese la Wellington, astfel c` fu

extrem de surprins` când Susan \i spuse, la urm`toarea lor

\ntâlnire, c` acesta e \nc` la ele.

– Dar… pentru cât timp a venit aici? \ntreb` Lin, surprins`.

– Cred c` va mai sta \nc` vreo dou` s`pt`mâni. }i-am spus

c` va veni [i mama aici, pentru câteva zile?

– Nu, nu mi-ai spus… Susan, trebuie s` zbor… Azi avem

\ngrozitor de mult de lucru la birou. Ne vedem curând.
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|[i dorea foarte mult s-o re\ntâlneasc` pe Teresa. Va vorbi cu

Susan s` le aranjeze o \ntâlnire.

Vineri seara, Lin \[i \mpachet` toate lucrurile, cu excep]ia

celor de care avea nevoie a doua zi diminea]`. Goli cele dou`

dulapuri [i puse toate lucrurile \ntr-o cutie care-i r`m`sese de

la mama sa, \n care fusese un câine mare de plu[, pe care

aceasta i-l cump`rase. |[i lu`, de asemenea, cele câteva c`r]i

r`mase din copil`rie, o cutie mare de ciocolat`, pe care n-o

deschisese, dar \n care [tia c` era o bone]ic` [i o jachet` care

nu fusese purtat` niciodat`. Lâng` cutie, a[ez` un album cu

fotografii. Pân` la urm`, \ns`, lu` albumul de acolo, pentru a

putea \nchide cutia \n care-[i strânsese lucrurile. 

Erau ani de când nu mai v`zuse acele fotografii, se gândi

Lin.

Cum tat`l ei nu era acas` [i-i spusese c` va veni târziu \n

acea sear` tân`ra lu` albumul [i se duse \n sufragerie. Dup` ce

se a[ez` confortabil \ntr-unul dintre fotolii, \ncepu s`-l

r`sfoiasc` emo]ionat`, z`bovind mai mult la paginile \n care

erau fotografiile mamei ei.

|n timp ce st`tea a[a, meditând cu albumul pe genunchi,

auzi cu surprindere soneria de la intrare. Puse albumul sub

bra] [i, dup` ce aprinse lumina din hol, se uit` cu aten]ie pe

vizor. Vizitatorul era… o femeie…

Deschise \ncet u[a [i Teresa \i zâmbi \n stilul ei pu]in timid:

– Bun`, Lin… Pot s` intru pentru câteva minute?
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– Teresa! exclam` Lin, \ncercând s` zâmbeasc` la rândul ei,

de[i se sim]i deranjat` de aceast` vizit` neanun]at`. Bunele

maniere \i cereau \ns` s` se comporte ca [i cum aceast`

\ntâlnire i-ar fi f`cut cu adev`rat pl`cere.

– Bine\n]eles, intr`, spuse ea [i deschise u[a mai mult. S`

mergem \n sufragerie, ad`ug` ea.

Teresa se supuse [i scoase o exclama]ie de surpriz` la

vederea mobilei luxoase, a covorului scump [i a obiectelor de

decor deosebite.

– Sunt foarte fericit` s` te v`d, Teresa, spuse Lin [i de data

asta chiar sim]i c` e adev`rat. 

Femeia \[i d`du jos paltonul [i-l puse pe scaun, lâng` ea.

– Pot s`-l pun \n cuier? \ntreb` Lin.

– St` foarte bine aici, r`spunse Teresa zâmbind stingher,

dup` care se a[ez`.

|n mod sigur, \[i spuse Lin, \[i d`duse seama pân` acum c`

nu dorise s` mai ia leg`tura cu ea.

– {i acum, Lin, spune-mi, te rog, de ce i-ai \ndrugat atâtea

vrute [i nevrute lui Soren?… De ce l-ai min]it c` tr`ie[ti cu un

b`rbat \n vârst`?

Un moment, Lin vru s` spun` c` era adev`rat, \ns` realiz` c`

Teresa zâmbea, amuzat` de \ntreaga poveste.

Lin se a[ez` pe scaunul din fa]a ei [i \ncepu s` râd`.

– Soren e foarte furios [i a crezut, \ntr-adev`r, c` e[ti o

femeie \ntre]inut`.
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– Tu, \ns`, n-ai crezut.

– Oh, Lin, cum era s` cred?

– Mul]umesc, r`spunse tân`ra, de data asta extrem de

serioas`.

– Te cunosc destul de bine [i m` mir c` Soren n-a reu[it 

s`-[i dea seama ce fel de fat` e[ti. De ce te-ai sup`rat atât de

mult pe b`iatul meu?

– Dar eu nu i-am spus nimic de felul acesta. A fost ideea lui

[i eu n-am negat.

– Dac` ai vrut s` te r`zbuni pe el pentru aceste gânduri

mizerabile, pot s`-]i spun c` ai reu[it din plin, pentru c` acum

sufer`, \ngrozitor.

– Ah, spuse Lin, distrus`… N-am vrut s`-l fac s`

sufere…Pot s`-]i ofer o cafea, Teresa?

Lin se ridic` brusc, uitând de albumul de sub bra], astfel

\ncât acesta c`zu pe m`su]a de cafea dintre ea [i Teresa, iar

fotografiile care fuseser` puse \n album f`r` a fi prinse, se

\mpr`[tiar` pe covor.

Teresa se l`s` \ntr-un genunchi [i lu` una dintre ele, \n timp

ce Lin le adun` pe celelalte…

– Oh, spuse ea, uitându-se cu aten]ie la fotografia veche…

Ce copil frumos… E[ti tu, nu-i a[a?

– Da…

Femeia scoase din buzunarul paltonului o fotografie [i o

puse pe mas`, lâng` cea care c`zuse pe covor…
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Lin nu avu nevoie de mai mult de dou` secunde pentru a

descoperi c` erau identice.

Apoi, o cuprinse pe Teresa strâns \n bra]e [i \ncepu s`

plâng`…

– |ntotdeauna por]i aceast` fotografie cu tine? \ntreb` Lin,

printre sughi]uri…

– Da… De aproape dou`zeci [i patru de ani, spuse ea, dup`

care [terse ochii tinerei cu o batist` pe care o lu` din buzunarul

sacoului ei elegant, din catifea bej. Nu trebuie s` plângem \n

acest moment, continu` Teresa.

– Nu, nu trebuie s` plângem, spuse [i Lin.

– Ah, iubita mea copil`, ce frumoas` te-ai f`cut…

– Cred c` sem`n cu mama mea…

– Po]i s` m` ier]i, iubito?

– De ce? Pentru c` mi-ai dat via]`?

– Pentru c` te-am p`r`sit, dar toat` lumea mi-a spus c` e mai

bine s` cad de acord s` fii \nfiat` de cineva care \]i poate oferi

mai mult decât puteam eu. E dificil pentru o femeie singur` s`

creasc` un copil. Am vrut s` fac tot ce putea fi mai bine pentru

tine.

– {tiu…Mama mea… Mama mea adoptiv` a p`strat cu

sfin]enie aceast` fotografie [i h`inu]ele pe care le-ai f`cut tu. Le

mai am \nc`. Tat`l meu mi le-a dat când am \mplinit

cincisprezece ani.

– Cred c` mama ta adoptiv` a fost foarte dr`gu]` cu tine.
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– Poate… Cred c` da… Nu-mi amintesc foarte bine…Dar

mi-a lipsit foarte mult dup` ce a murit.

– {i… tat`l t`u? Din ceea ce mi-ai spus, am dedus c` n-ai

]inut niciodat` prea mult la el.

– Nu… Aceasta e casa lui… M` voi muta de aici, mâine.

Totu[i, a fost destul de dificil pentru el, dup` moartea so]iei

sale, s` m` creasc`…. {tii… Cred c` nu-i prea plac copiii. De

fapt… Cum ]i-am mai spus…M-a crescut sora lui. {i ea a f`cut

tot ce-a putut pentru mine.

– Ah, Lin, noi to]i am vrut s` fii fericit` [i tu n-ai fost

niciodat`…

– Ah, ba da, am avut \ntotdeauna tot ce mi-a fost necesar [i

cât timp a tr`it mama mea adoptiv`, am fost foarte mul]umit`

de via]a mea.

– Da, ai avut mai mult decât al]i copii, dar eu mi-am dorit ca

fiica mea s` fie iubit`.

– Da, sunt sigur` c` ]i-ai dorit asta… Bem o cafea?…

Cele dou` femei intrar` \n buc`t`rie, preg`tir` cafeaua [i se

\ntoarser` cu ce[cu]ele \n sufragerie.

– Ai [tiut toate acestea când ai venit la noi? \ntreb` Teresa.

– Da… Am vrut s`-mi cunosc p`rin]ii naturali, \n special pe

mama mea. Cu un an \n urm`, am \nceput s` fac investiga]iile

necesare. N-a fost prea u[or, desigur, pentru c` adop]iile sunt

confiden]iale. Am f`cut un curs de asistent social… N-am vrut

ca tu s` [tii cine sunt, pur [i simplu vroiam s` te v`d…Am aflat
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c` locuie[ti \n Paikea, adresa… Dar n-am [tiut cum s` fac, ce

motiv s` g`sesc, ca s` pot s`-]i fac o vizit`… Pe urm`, am v`zut

anun]ul… A fost…

– Providen]ial, r`spunse Teresa.

– Da, [i nu puteam s` pierd aceast` [ans` de a te cunoa[te.

– Ah, Lin, \]i dai seama cât de greu mi-a fost c` n-am [tiut

atât de mult timp nimic despre feti]a mea?

– Da. Dar nu puteam s`-]i spun…Nu [tiam dac` vrei s` se

afle. Nu [tiam dac` i-ai spus lui Ray de mine…

– Cerule… Crezi c` am putut s` m` c`s`toresc cu cineva [i

s` nu-i spun un asemenea lucru?

– Nu puteam s` ac]ionez iresponsabil. Nu vroiam s` creez

nim`nui probleme…

– Soren…Ai crezut c` e fiul meu…

– Da… La \nceput… Am fost geloas`…Pe urm`…

– Pe urm` ai \nceput s`-l iube[ti, dar l-ai p`r`sit pentru c`

nu vroiai s` se afle ,,secretul'' meu….

– Nu m` puteam c`s`tori cu Soren.

– De ce?

– Pentru c`… s-ar putea descoperi…

– Ce? C` am avut un copil ilegitim cu dou`zeci [i patru de

ani \n urm`?

– Teresa, el te ador`. Te divinizeaz`, chiar… pentru el, e[ti

o sfânt`… Nu puteam s` m` c`s`toresc cu el [i s`-i ascund un

asemenea lucru, iar dac` i-a[ fi spus, ar fi avut desigur un [oc…
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– De asta l-ai respins? Pentru a nu-i strica imaginea pe care

[i-a f`cut-o despre mine?

– Ai \n]eles asta?

– Da, [i pot s`-]i spun c` n-am auzit ceva mai ciudat \n toat`

via]a mea. {tiu c` lui \i place s` m` ]in` pe piedestalul pe care

m-a a[ezat, dar eu refuz s` r`mân acolo, doar pentru a satisface

sim]ul lui de proprietate. E timpul s` \nve]e s` iubeasc` o

femeie pentru ceea ce este ea, nu pentru ceea ce crede el c` e

sau ar trebui s` fie. Cred c` trebuie s`-l informez c` via]a e pur

[i simplu via]`.

Cu o expresie hot`rât`, Teresa \[i puse paltonul.

Alarmat`, Lin o cuprinse de bra]:

– Teresa, nu-i po]i spune… Cine [tie cum va reac]iona.

– Cred c` asta \l va aduce \n sfâr[it cu picioarele pe p`mânt.

S` pl`teasc`, dac` s-a purtat cu fiica mea ca un mercenar…

– Dar i-am dat motive.

– Cum o s` te cred, Lin? Ai f`cut foarte bine c` l-ai pedepsit

pentru c` a crezut c` e[ti o femeie u[oar`.

– Nu [tiu… Chiar dac` a spus asta, p`rea c` nu crede nici

el ce spune…

Deodat`, u[a de la intrare se deschise [i tat`l ei intr`

\n`untru.

Avea o expresie destul de mul]umit`, ca [i cum [i-ar fi

petrecut seara \ntr-un mod romantic.

Când d`du cu ochii de Teresa, o cercet` \ndelung.
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Cum Lin \ntârzie s` fac` prezent`rile, Teresa \i \ntinse mâna

[i-i spuse zâmbind:

– Dumneavoastr` cred c` sunte]i domnul Blake. Eu m`

numesc Teresa Wingard.

– Ah, da, cred c` la dumneavoastr` a lucrat Lin…

– Exact, replic` femeia. Nu [tiu ce m-a[ fi f`cut f`r` ea. E o

fat` extraordinar`. Cred c` sunte]i mândru de ea.

– ~``… Da… Sunt, r`spunse el destul de vag, ar`tând \nc`

foarte surprins.

– P`i… Eu tocmai plecam… A fost o pl`cere s` v`

\ntâlnesc, domnule Blake.

Lin o conduse spre ie[ire.

– Teresa…Crezi \ntr-adev`r c` vei putea…?… Soren e \nc`

\n Auckland?

– Da, cred c` voi putea, spuse femeia zâmbind. Soren m`

a[teapt`.

– Afar`?

– Nu. M` a[teapt` la hotel. I-am promis s` m`-ntorc [i s`-i

spun ce am vorbit cu tine.

– El… te-a trimis?

– Nu… Dar când a aflat c` vreau s` te v`d, m-a rugat s`

\ncerc s` te conving s` renun]i la… ceea ce credea el c` e acum

via]a ta.

– {i… acum… ce crezi c` va face?

– Cred c` va dori s` te vad` imediat. Vei mai fi aici, pu]in
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mai târziu? {tiu c` nu e o or` potrivit`, dar sunt convins` c` nu

voi putea s`-l opresc.

– Da, voi fi aici… Nu te \ngrijora, [tiu c` va fi mai bine ca

lumea s` cread` c` e[ti doar nora mea…

– Voi putea s`-]i spun Ma…?

– Voi fi \ncântat`.

Lin \nchise u[a cu grij` dup` plecarea Teresei [i se \ntoarse

\n sufragerie.

Tat`l ei era \nc` acolo, plimbându-se \n susul [i-n josul

camerei.

– Pare o femeie \ncânt`toare, spuse el.

Lin se \ntreb` care ar fi fost reac]ia tat`lui ei dac` i-ar fi spus:

,,e mama mea"…

– Da, cred c` m` voi c`s`tori cu fiul ei.

– Chiar? \ntreb` el, privind-o de ast` dat` cu toat` aten]ia.

Te-a cerut de so]ie?

– Da, dar nu i-am dat niciun r`spuns, deocamdat`.

– P`i… Ar fi foarte frumos, replic` el, dup` care se apropie

de ea [i-i puse o mân` pe um`r…

– Ca s` vezi!… continu` el. Micu]a mea feti]` se va c`s`tori.

Lin \l s`rut` pe obraji… Avea, totu[i, o mare afec]iune

pentru omul care \ncercase atât de mult s-o iubeasc`, dar nu

reu[ise niciodat`.

– Vrei pu]in` cafea, tat`?

– Nu, cred c` voi merge la culcare. Tu mai stai?
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– Da… |l a[tept pe Soren… Soren Wingard…

– Ah, el e…

– Da…

– Pot s` r`mân [i eu [i s`-l \ntreb despre inten]iile lui?

– Nu [tiu… ce s` spun… Cred c` ar fi mai bine s`-i dau

r`spunsul meu mai \ntâi, [i tu s`-l vezi \n alt` sear`.

– Bine, draga mea…Atunci, \l voi \ntâlni alt` dat`. Dar…

[tii cumva ce proiecte are \n leg`tur` cu c`s`toria?

– Nu, dar… vom afla totul, la momentul potrivit…

Dup` ce tat`l ei se retrase \n dormitorul lui, Lin se duse [i

ea \n camera ei, f`cu un du[ [i se \mbr`c` \ntr-o c`ma[` de

noapte din voal, albastr`, tivit` cu bl`ni]` de aceea[i culoare. Se

machie pu]in, apoi nu-i r`mase decât s` a[tepte.

Când soneria de la intrare se auzi \n sfâr[it, Lin cobor\

ner`bd`toare, dar \n momentul \n care deschise u[a, se trase

câ]iva pa[i \napoi.

Soren era negru de enervare.

Lin \l invit` totu[i \n sufragerie.

– V`d c` te-ai speriat de mine.

Bine\n]eles, se gândi Lin… Nu-l mai v`zuse niciodat` atât

de furios.

– De ce m-a[ speria de tine? replic` ea.

– Pentru c` sunt pe punctul s` te strâng de gât, r`spunse el.

Oh, Dumnezeule, \[i spuse ea, de data asta Teresa se

\n[elase. Ceea ce aflase despre ea \l [ocase.
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– Tat`l meu e acas` [i dac` te atingi de mine voi ]ipa, spuse

ea v`zând c` se apropie cu pa[i \nce]i.

– Când a avut tat`l t`u grij` s` te protejeze? rânji el.

Auzindu-l spunând acestea, Lin \l plesni peste fa]` cu toat`

puterea.

B`rbatul \i prinse imediat mâinile [i, ducându-i-le la spate,

\[i lipi buzele de ale ei, \ntr-un s`rut plin de enervare.

Dup` asta, \i desf`cu repezit c`ma[a de noapte [i \ncepu 

s`-i mângâie sânii \ntr-un mod ciudat [i deosebit de pl`cut, \n

timp ce s`rutul i se transform` \ntr-unul plin de c`ldur` [i de

pasiune.

Furia ei se metamorfoz`, treptat, \ntr-un r`spuns la fel de

p`tima[ [i de fierbinte.

Degetele lui se mi[car` acum cu delicate]e \n jurul urechilor

ei, \n josul gâtului [i pe spate, \n timp ce gura lui se apropie de

urechea ei, [optindu-i cuvinte din ce \n ce mai p`tima[.

Lin \i [opti numele cu o dorin]` nest`pânit` [i Soren o

\ntinse pe canapea, ridicându-i c`ma[a de noapte [i 

s`rutându-i \nnebunit coapsele.

Lin se ridic` pu]in [i, mângâindu-i p`rul, \l \ntreb` [optit:

– De ce-ai fost atât de nervos?

– Am fost nervos??

Lin râse [i-i cuprinse obrajii \n palme.

– Da, ai spus c` vrei s` m` strângi de gât…

– Poate chiar o s` fac asta, dup` ce voi termina ceea ce am
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de \ndeplinit acum.

– Sun`… incitant, râse ea din nou, privindu-l cu

tandre]e… {i… ce vrei s` faci cu mine?…

– S` m` c`s`toresc cu tine… {i s` fac dragoste cu tine tot

timpul [i pentru totdeauna…

– P`i… asta \nseamn` c` nu vei termina cu mine niciodat`.

– Nu, dar vei fi strangulat`… \n iubirea mea…

– N-are niciun sens ce spui acum, râse ea din nou.

– Iubi]ii nu trebuie s` caute sensuri…

Lin \l strânse la piept… N-avea niciun sens, \ntr-adev`r, s`

lungeasc` acea discu]ie…

– Tu e[ti iubitul meu? \ntreb` ea, cu c`ldur`.

– Da… Pentru tot restul vie]ii noastre.

– Dar… nu m-ai cerut \n c`s`torie…

– Data trecut` mi-ai spus care ar fi r`spunsul t`u dac` a[

face-o, a[a c` nu voi risca \ntrebându-te…

Lin \[i l`s` capul pe spate, râzând din toat` inima…

– Atunci, cum po]i s` [tii dac` sunt de acord sau nu?

– Vei fi, replic` el, s`rutând-o din nou…

– Da. Admit… Sunt…Te-a \ntristat ce ]i-a spus Teresa?

– M-a l`sat masc`, recunoscu el… 

– |mi pare r`u… Poate era mai bine dac` nu-]i spunea.

– Ah, mi-am revenit repede, r`spunse el… Crezi c` sunt

atât de slab de \nger?

– Nu [tiu… M-am temut c` vei fi r`nit…

SPER~ |N ZIUA DE MÂINE 155



– R`nit? Cum s` m` r`neasc` vestea c` fata de care sunt

\ndr`gostit e fiica femeii pe care am iubit-o cel mai mult pe

lume, pân` acum?

– Nu… Nu mi-ai spus niciodat` c` e[ti \ndr`gostit de mine.

– Nu mi-ai mai dat aceast` [ans`. Ai fugit…

– Am crezut c` a[a-i mai bine…Mi-a fost team` s` nu se

descopere secretul Teresei [i s` creez probleme \n familie. Era

de datoria mea s-o protejez [i s` te feresc [i pe tine de un [oc…

Nu e[ti dezam`git, acum c` [tii toate acestea despre ea, nu?

– Cum s` fiu? O iubesc [i o respect de când aveam

unsprezece ani [i asta nu se poate schimba. |n plus, mi te-a dat

pe tine.

– Dar când ai venit, erai atât de furios… Sper c` nu te-ai

certat cu ea…

– Când m-am desp`r]it de ea, \nc` n-am \n]eles ce anume

m` durea atât de tare, dar pân` am ajuns aici, am descoperit:

faptul c` mi-ai ascuns atât de multe lucruri. Prea multe

omisiuni. De ce m-ai l`sat s` cred toate acele lucruri?

– Pentru c` dac` le-ai crezut…m-am gândit c` nu m` iube[ti

destul…

– Trebuia s` le negi… Nu erau adev`rate, a[a c` era cel mai

normal s` le negi… Am sperat din tot sufletul c` vei nega…

Nu ]i-a[ fi cerut dovezi…

– Teresa a [tiut c` nu e adev`rat, f`r` s`-i fi spus eu.

– Da… [tiu… Mi-a spus [i mie…Dar dac` tu n-ai negat…
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Iart`-m`, iubito, mai am \nc` multe de \nv`]at…

– Da, te voi \nv`]a s` m` iube[ti [i s` crezi \n mine, spuse ea,

s`rutându-i fruntea.

– Promite-mi…

– Da… |]i promit c` nu te voi mai p`r`si niciodat` [i dac`

tu m` vei p`r`si pe mine, voi a[tepta s` te-ntorci…Promit…

– Dar n-o s` te las s` pleci [i nici n-o s` te p`r`sesc,

niciodat`. Niciodat`, cât voi tr`i.

– Cred c` m` iube[ti foarte mult, dac` ai vrut s` m` iei de

so]ie, chiar [i atunci când ]i-ai imaginat c` stau cu un alt b`rbat.

– Nu te-am convins pân` acum de asta?

– Faptele \nsemn` mai mult decât vorbele.

– Da? Bine, spuse el \ntinzând-o pe canapea. Unde e tat`l

t`u? ad`ug` el, \ncet.

– |n patul lui. Vrea s` te vad` mâine, pentru a-i spune ce

inten]ii ai cu fata lui.

– Bine… Dar mi-ai spus c`-l vei striga dac` te ating…

– Dar nu m-ai atins.

Soren o prinse \n bra]e [i o s`rut` pe gur`, cu aviditate.

– Strig`…

– De ce? Sunt \n pericol?

– Tu ce crezi?

– Niciodat`… cu tine, spuse ea printre s`rut`rile fierbin]i.

– Nu te mai temi de mine?

– M` mai tem doar c` s-ar putea s` vin` o clip` când n-o s`
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m` mai iube[ti.
– Atunci, n-ai de ce s` te temi de nimic pe lumea asta,

pentru c` aceast` clip` nu va veni niciodat`.
– Teresa te a[teapt`? \l \ntreb` ea, s`rutându-l din nou.
– S-a dus la apartamentul fetelor. Vroia s` se culce devreme.
– {i eu ar fi trebuit s` m` vâr \n pat devreme seara asta,

pentru c` mâine m` mut.
– Unde? Lin \i spuse [i Soren o \mbr`]i[` strâns.
– Te-am prins la timp…
– Da… Mâine, ar fi fost prea târziu.
– Despacheteaz` totul… Ne vom c`s`tori cât vom putea de

repede, dup` care ne vom muta \n noua noastr` cas`.
– Ah, a[ fi foarte fericit`, râse ea… Ce diferit` va fi ziua de

mâine fa]` de ceea ce-am crezut eu…
– E mai bine?
– Infinit mai bine…E… minunat!
Pentru prima dat` \n via]a ei, Lin se gândi cu o emo]ie

nesfâr[it` la ce-i va aduce ziua de mâine. Unele lucruri vor fi
extraordinare, altele poate dureroase, dar Soren va fi cu ea. Va
\mp`r]i cu el fericirea [i durerea va fi mai pu]in intens`, al`turi
de el.

Oh, da… De data asta, abia a[tepta s` vin` ziua de mâine.

Sfâr[it
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