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Capitolul 1

|n aceast` diminea]` geroas` de iarn`, doamnei Forbes
sufrageria i se p`rea  prea mare [i rece, \n timp ce aranja masa
pentru dou` persoane. Era, bine\n]eles, din cauz` c` ea [i Robert
erau singuri. Mâncau singuri pentru prima oar` \n dou`zeci [i trei
de ani.

Grace Forbes privea masa mare de mahon, a[ezând o fa]` de
mas` mic`, doar la un cap`t. Ochii \i erau gânditori [i un pic tri[ti.
P`rea s` vad` aceast` mas` a[a cum fusese \n urm` cu trei ani,
\nainte ca Hitler, \n nebunia lui, s` atace Europa [i s` tulbure
\ntreaga lume. Trei ani \n urm`! Ce multe se \ntâmplaser` de
atunci. |n vara [i toamna anului 1939, \ntreaga familie se aflase \nc`
acas`. Alexa… cel mai mare copil al s`u [i iubit` fiic`, numit` astfel
dup` una dintre reginele Angliei, despre care Grace Forbes \[i
imaginase c` fusese cea mai frumoas` [i mai gra]ioas` femeie a
vremurilor sale… era atunci acas`, având nou`sprezece ani [i
urmând un curs la Londra. Dar mai apoi fusese trimis` \ntr-o slujb`
guvernamental`, atunci când izbucnise r`zboiul, tocmai la
Blackpod. Nu venea la Beckenham decât \n scurte vacan]e.
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Mai era [i David, unicul [i adoratul lor fiu… [i David era atunci
acas` [i \nc` la St.Paul. Acum purta uniform` de marin`; David al
lor, care doar cu pu]in timp \n urm` fusese un [colar sfios. David
era plecat undeva, navigând pe m`ri. Nu-l v`zuser` de luni de zile.
Sperau ca \n curând s` intre \n concediu. Le era \ngrozitor de dor
de el. Dar erau foarte mândri de el [i de uniforma lui. Nu era ca un
alt b`iat, vecin cu ei, care se „\nvârtise“ de o slujb` acas`.

Apoi, urmau gemenele, Pam [i Penelope care erau la [coal`. Era
norocoas` c` le avea  cu ea. Dar chiar [i gemenele erau plecate \n
acest weekend, \n Sussex la m`tu[a lor, Lil. Unchiul Stephen avea o
ferm` de p`s`ri domestice. Lil [i Stephen nu aveau copii [i le
adorau pe gemene. Doamna Forbes era bucuroas` s`-[i trimit` fetele
din  Beckenham din când \n când, departe de alarme, raiduri aeriene
[i bombe care c`deau uneori atât de aproape de „Casa cu duzi“.

Casa era numit` astfel dup` duzii ce se aflau \n mica gr`din` din
fa]`. Erau mândria [i bucuria familiei Forbes. Erau singurii copaci
dr`gu]i pe care-i aveau [i o tuf` de liliac alb \n spate. Dar \n rest,
locuin]a era urât`, din c`r`mid` ro[ie, prea mare pentru nevoile lor
[i asem`n`toare cu alte zeci de case aflate pe drum. Un drum cu o
cutie po[tal` la un cap`t [i câteva pr`v`lii chiar lâng` col]. Nimic
frumos. Suburban, lini[tit [i curat. Familia Forbes locuia acolo de
când Alexandra \[i deschisese pentru prima oar` ochii ei mari [i
alba[tri, cu dou`zeci [i doi de ani \n urm`.

Ce lini[te era \n cas` [i ce deprimant f`r` copii, se gândi Grace
Forbes \nfiorându-se [i strângându-[i mai tare vesta de lân` \n jurul
trupului. Când se \ndrept` spre buc`t`rie \[i privi imaginea \n
oglinda bufetului.

Era o baborni]` de patruzeci [i cinci de ani, \[i spuse ea. P`rul,
cândva auriu [i ondulat ca al Alexandrei, era acum lipsit de via]` [i
plin de fire albe. Rob \i spunea \ntotdeauna c` are \nc` o \nf`]i[are
dr`gu]` [i ochi frumo[i. Dar ea se sim]ea b`trân`. R`zboiul f`cuse
asta. Nelini[tea c` David era plecat pe mare, [i gemenele se aflau \n
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aceast` zon`, unde raidurile aeriene erau frecvente. Dar Rob nu
[i-ar fi p`r`sit casa. N-ar fi putut. Era dentist \n Beckenham [i avea
un cabinet pe care-l mo[tenise de la tat`l s`u, dentist ca [i el.
Majoritatea copiilor veneau la domnul Forbes s`-[i scoat` din]ii sau
s`-i \ndrepte. {i o mul]ime de oameni mai \n vârst` care-l
cunoscuser` pe b`trânul David Forbes.

Nu-]i p`r`seai casa [i munca pentru un tic`los ca Hitler. Iar
Grace nu [i-ar p`r`si so]ul. Nici nu [i-ar trimite copiii \n alt` parte,
a[a cum f`cuse prietena ei doamna Erskine, care-i expediase pe
copii \n Canada. Nu, trebuia s` r`mân` cu to]i \mpreun` [i s`-[i
\ncerce norocul. Nimic nu conta dac` erau \mpreun`.

Grace Forbes \[i adora so]ul [i copiii. Robert [i munca lui erau
pe primul plan… apoi copiii. Dar \ntr-o diminea]` ca aceasta, când
nici unul dintre cei tineri nu era acas`, totul p`rea foarte trist.

C`sc` [i puse ceaiul s` fiarb`. Se hot`r\ s`-i fac` lui Rob o omlet`
din praf de ou`. De-abia mai aveau pu]in` [unc`, iar ra]ia de ou` se
terminase. Bine m`car c` gemenele plecaser` la Lil [i Stephen, unde
existau ou` din bel[ug. Lil \i va trimite [i ei câteva ou` de la ferm`.

Era groaznic de frig \n aceast` ultim` s`pt`mân` de noiembrie.
Totul era ra]ionalizat [i trebuia s` fac` economie de c`rbune [i gaz.
Grace se sim]ea foarte obosit`. Era obosit` de cur`]enia pe care
trebuia s-o fac` \n aceast` cas` mare, de r`spuns la telefon când
domni[oara Morgan, noua secretar` a lui Rob nu se afla acolo [i de
interminabilele cozi la alimente. Noroc c` gemenele luau masa de
prânz la [coal`.

Grace avea nevoie de o servitoare, dar era vreme de r`zboi [i
Dorothy, servitoarea pe care o avusese, fusese chemat` s` intre \n
armat`.

Se gr`bi s` fac` omleta fiindc` \l auzi pe Rob \n baie. |n curând
acesta trebuia s` coboare, fiindc` avea prima consulta]ie la ora
nou`. Muncea din greu bietul Rob. Cu zece ani mai \n vârst` ca ea
[i nu prea zdrav`n deoarece fusese r`nit \n ultimul r`zboi mondial,
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ar`ta b`trân \n aceste zile. Dar era \ntotdeauna vesel, dragul de el.
|nc` ]inea la el a[a cum ]inuse \n urm` cu dou`zeci [i trei de ani,
când fusese un tân`r foarte chipe[, cu acel zâmbet pe care-l
mo[teniser` David [i Alexa; dar bine\n]eles c` avea [i o parte
enervant`. Acel interes pe care-l manifesta fa]` de Rusia. Vorbea
mereu despre Soviete [i planul lor cincinal. Uneori, Grace se
sup`ra, fiindc` era prea socialist. Dar \ntr-un fel avea dreptate. Nu
era drept ca unii s` fie plini de bani, iar al]ii s` nu aib` nimic.
Totu[i, ea iubise vechile zile… [i regalitatea… era devotat` reginei
actuale [i prin]eselor. R`sfoia mereu prin revistele l`sate la
\ndemâna pacien]ilor pentru a se interesa ce mai fac aristocrat]ii.
Dar Alexa râdea de ea. |mp`rt`[ea multe dintre concept]iile tat`lui ei.

|l auzi coborând sc`rile [i merse \n sufragerie s` aprind` lumina.
|nc`perea se \nveseli f`când s` str`luceasc` mobila de mahon pe
care Rob o primise de la tat`l lui. Personal, Grace avea un gust mai
modern. |i pl`cea camera Alexandrei, pe care o mobilase când fata
crescuse [i terminase [coala, cu tapet [i cuverturi frumos colorate.
Dar \nsemna o risip` s` nu folose[ti lucrurile solide pe care le-ai
mo[tenit, mai ales când [coala lui David costase o gr`mad` de bani.
Vruseser` ca el s` devin` dentist, pentru a continua tradi]ia familiei,
dar r`zboiul stricase totul [i b`iatul se dusese direct la marin`, dup`
ce absolvise St. Paul. De fapt, el dorise \ntotdeauna s` intre \n
marin`. Dragul ei fiu cu p`rul blond [i ochi alba[tri, care se
\ngustau când râdea! Scrisorile lui \ncepeau \ntotdeauna cu „Drag`
m`mico [i drag` t`ticule“, iar Grace sim]ea c` se tope[te doar când
citea \nceputul.

Se distraser` cu to]ii a[a de bine la ultimul lui concediu. Acum
era pe mare, undeva \n Mediterana, se pare. De fiecare dat` când
auzea la radio despre o nav` scufundat`, inima lui Grace se
strângea [i se ruga din tot sufletul ca fiul ei s` fie s`n`tos.

{i Alexa ar fi putut fi \n armat`, dar uniforma militar` n-o
atr`sese [i se preg`tise pentru Serviciul Civil. Era o fat` de[teapt`,
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cu aptitudini la matematic`, iar Rob spunea c` seam`n` din acest
punct de vedere cu bunicul ei, tare \n lucr`ri contabile. Gemenele
aveau sim] artistic, la fel ca mama lor. Pam cânta la pian, iar
Penelope \nv`]a vioara. Erau atât de dr`gu]e când cântau \mpreun`,
de[i uneori rezultatul era dezastruos.

Alexa please la un birou guvernamental din Blackpool. Locuia
\mpreun` cu alte fete, spunea ea, de[i ar fi preferat s` fie acas`.
|ntotdeauna voise s` c`l`toreasc`, s` cunoasc` via]a, chiar dac` nu
ajunsese mai departe de Blackpool.

Robert spusese acum câteva zile c` Alexa care avea dou`zeci [i
doi de ani – va \ntâlni probabil un b`iat dr`gu] [i se va m`rita.
Multe fete se gr`beau s` se c`s`toreasc` \n timpul r`zboiului.
Grace nu vroia ca dr`g`la[a ei Alexa s` fac` acest lucru. Spera s`
a[tepte, s` fac` o alegere \n]eleapt`. Dorea ca fiica ei s` fac` o
c`s`torie fericit`, la fel ca a ei. A[a cum \i spusese Alexei,  fusese
logodit` cu Robert un an [i nu se c`s`torise decât dup` Armisti]iu.
Grace credea \n romantism, dar [i \n precau]ie. Spera ca [i Alexa s`
fac` la fel.

A[ez` omleta [i ceaiul \n dreptul so]ului ei. F`r` pâine pr`jit`,
de[i tânjeau atât dup` aceasta, deoarece economiseau gazul.

– Frig \n aceast` diminea]`, nu-i a[a? spuse Robert Forbes
frecându-[i mâinile.

Ea zâmbi [i oft`.
– Groaznic de frig. M`nânc`-]i omleta cât este cald`.
– Arat` foarte bine omleta. Slav` Domnului c` m-am \nsurat cu

o femeie care [tie s` g`teasc`.
Ea zâmbi cu tandre]e. Robert al ei arat` \nc` bine. |nalt, slab, dar

bine f`cut. P`rul, care fusese [aten [i cre] \l cam p`r`sise, dar \nc`
avea acei ochi alba[tri cu gene lungi, care z`p`ciser` multe fete, cu
dou`zeci [i trei de ani \n urm`. |n Beckenham se spunea: „Domnul
Forbes, dentistul, seam`n` cu un actor“ [i ea era foarte mândr`.

Domnul Forbes \[i privi nevasta.
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– Stai jos, drag`… stai jos [i m`nânc` ceva.
– Nu prea mi-e foame, Rob.
– Iar faci economie?
Ea râse u[or [i-[i puse pu]in` margarin` [i o pojghi]` de

marmelad` peste pâine. P`stra untul pentru gemene. Credea c` la
cre[terea gemenelor era necesar mai mult unt [i ulei decât
primeau.

– Mi-e dor de copii, dragule, acesta este motivul.
El \ncuviin]` din cap [i-[i atac` micul dejun cu apetitul unui om

s`n`tos.
– Este lini[te f`r` ei. Ai primit vreo scrisoare?
– Nu. A[tept una de la Lexa. N-a mai scris \n ultimul timp.
– Dar am aflat despre ea, luni.
Doamna Forbes oft`.
– Mi se pare a[a de mult de atunci.
El scutur` din cap [i pentru o clip` \ntinse mâna [i o lu` pe a ei.
– Ce mam` grijulie e[ti, draga mea Gracie!
– Sunt o proast` b`trân` \n privin]a copiilor.
– B`trân`? Uit`-te \n oglind`. Ai silueta [i \nf`]i[area unei fete.

Po]i trece drept sora Lexiei.
Grace Forbes se \nveseli.
– E[ti un scump, Robie, dar tu nu po]i fi luat drept tat`l meu!
Râser` amândoi [i el desp`turi ziarul.
– Avioanele noastr` au bombardat noaptea trecut` din nou

Germania. Armata rus` \nainteaz`. Buni b`ie]i, ru[ii `[tia. Eu…
Grace Forbes \l \ntrerupse, ar`tându-[i gropi]ele din obraji. {i

Alexa f`cea gropi]e când zâmbea.
– Acum, Rob, nu mai elogia atâta Rusia. Alexa nu este aici s`-]i

]in` isonul.
– Alexa [tie ce este bine, spuse tat`l acesteia.
– Dac` ai putea, ai m`rita-o chiar cu Stalin!
– Stalin este prea b`trân, draga mea. I-ar putea fi bunic [i are o

familie mare, a lui proprie.
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Grace Forbes d`du din umeri. Nu [tia nimic despre dictatorul
Uniunii Sovietice [i nici c`-i p`sa. Acum se gândea la Pam, care
tu[ea [i se temea ca m`tu[`-sa s` nu uite s`-i dea siropul de tuse.

Se auzi soneria [i Grace s`ri s` deschid`.
– Po[ta[ul, Rob. Scrisori de la copii.
Po[ta[ul avea mai mult decât o scrisoare, avea o telegram` pentru

ei. Grace p`li… cât ura telegramele \n aceste zile! Dac` David…
Degetele \i tremurau pu]in, dar dup` ce citi telegrama, culoarea

\i reveni \n obraji.
– Rob, ce surpriz`. Lexa va fi aici la prânz. Vine acas`.
El se uit` peste mas` [i-[i puse ochelarii.
– Acas`? Lexa? Dar de ce?
– Nu spune. Uite…
Domnul Forbes citi telegrama.
„Acas` la prânz. Surpriz`. Cu dragoste, Lexa“.
– M` \ntreb ce surpriz` poate fi.
– Ceva gen promovare, Alexa este atât de de[teapt`, \ncepu doamna

Forbes. Apoi se \nro[i din cauza unui gând nepl`cut… Oh, drag`…
– Ce mai este?
– Sper c` nu pleac` \n str`in`tate.
– Cum s` plece?
– Câteva dintre colegele ei au fost trimise \n servicii

guvernamentale peste hotare. Oh, Rob!
El se ridic` \n picioare [i cl`tin` din cap.
– Nu-]i face probleme pân` nu afli. S-ar putea s` nu fie vorba

despre asta.
– N-a[ vrea s` plece \n str`in`tate, tu nu? \ntreb` ea nelini[tit`.
– Nu [tiu, Grace. Experien]a s-ar putea s` fie minunat` [i [tii cât

de tare \[i dorea copila s` mearg` \n str`in`tate. Dar..
Robert Forbes veni lâng` ea [i-i puse un bra] \n jurul umerilor.
– Drag`, munce[ti prea mult. Ia-o mai u[or. Asta nu \nseamn`

c` Lexa o s` plece. A[teapt` pân` vine.
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– {tiu… Sunt o proast`. Auzi c` sun`. Primul t`u pacient.
Domnul Forbes se gr`bi s` traverseze holul, \mbr`cându-se cu

halatul, \n timp ce so]ia lui deschidea u[a din fa]`.

***

– Vezi, m`mico, nu pot refuza. |n fond, este [ansa vie]ii, nu?
Grace Forbes \ncuviin]` din cap. Se resemnase. Bomba explodase.

Alexa se oferise voluntar pentru serviciul \n str`in`tate [i avea de gând
s` se duc`. Acum era acas`, \n concediul dinaintea \mbarc`rii.

Alexa urma s` plece peste mare. Alexa ei… ce pu]in timp
trecuse de când era o [col`ri]` cu coad` de cal [i o siluet` durdulie,
la St. Paul, ca [i David. Acum se transformase \ntr-o domni[oar`
fermec`toare, cu picioare lungi [i trup perfect, p`r blond ca grâul,
ochi alba[tri [i gene lungi ca taic`-s`u. Bine\n]eles c` ar fi putut s`
urmeze [i facultatea, dar fiind o familie atât de mare, nu [i-au putut
permite [i a trebuit s` se \ndrepte spre alt gen de carier`. Trebuise
s` dea o serie de examene grele ca s` fie primit` \n slujba prezent`.

– Unde vei fi, Alexa? \ntreb` doamna Forbes.
Alexa \[i ar`t` gropi]ele. P`rea s` fie foarte bine dispus`.
– Secret, m`mico. Securitatea \mi interzice. Cred c` [tiu… dar

nu-]i pot spune nici m`car ]ie.
Fa]a lui Grace c`zu.
Alexa scoase un pachet de ]ig`ri din po[et` [i-[i aprinse o ]igar`.

Grace nu se obi[nuise s-o vad` pe fiica ei fumând. Nici ea [i nici
Rob nu fumau.

– N-are important]`, m`mico drag`. Nu mi se va \ntâmpla nimic
[i va fi foarte nostim, iar eu sunt \ncântat`. Sincer. M-am s`turat de
Blackpool.

– Dar sunt atâtea pericole pe mare…
– {i \n Beckenham, o \ntrerupse Alexa, putem fi bombarda]i

chiar la noapte. Aceea[i [ans` de a ne \ntâlni cu o torpil`.
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– Chiar? murmur` Grace.
Nu [tia nimic despre r`zboi [i-l ura din tot sufletul. Era un lucru

crud, lipsit de sens… o monstruozitate.
Mai \ntâi David. Acum Lexa. Ce \ngrozitor ar fi dac` ar trebui s`

plece [i gemenele… Slav` Domnului c` aveau doar unsprezece ani.
– Bine, drag`, spuse doamna Forbes cu o voce plin` de

resemnare. {i poate vei merge undeva unde s` te \ntâlne[ti cu
David.

– Ar fi o coinciden]` prea mare, zâmbi fata.
– Deci e[ti \n concediu \nainte de \mbarcare.
– Am zece zile pân` la dou` s`pt`mâni. {i am o gr`mad` de

lucruri de f`cut. S`-mi cump`r echipament.
– Ce soi de echipament?
– Pentru tropice, ni s-a spus. Plec \mpreun` cu o fat` numit`

Daphne Medway. Este mai mare cu un an ca mine. Au ales doar fete
nec`s`torite. O fat` care are so]ul \n Orientul Mijlociu [i dore[te
foarte mult s` mearg` acolo, a fost foarte nec`jit` c` nu pleac`.

– Mergi \n Orientul Mijlociu?
– Probabil.
– Oh drag`… atâtea secrete. Este foarte nepl`cut s` nu [tii

unde \]i pleac` unul dintre copii.
Alexandra se aplec` [i o s`rut` pe maic`-sa pe obraz.
– Drag`, nu te mai fr`manta. Totul va fi bine. {i imediat ce voi

ajunge mi se va permite s`-]i telegrafiez [i s`-]i spun adresa. Dac`
po]i ]ine numai pentru tine… s-ar putea s` fie Cairo… Spun poate
fiindc` nu ni s-a spus nici chiar nou`. Dar Daphe [tia c` se doresc
contabili la una sau dou` reprezentan]e guvernamentale din Cairo
[i cum eu sunt o bun` contabil`… 

Se b`tu \n piept cu mândrie [i-[i \n`l]` capul cu un zâmbet.
Doamna Forbes \ncerca s` fie la fel de vessel` ca fiic`-sa.
– Va fi o experien]` extraordinar` pentru tine, draga mea. Dar

haine? Trebuie s` mergem la cump`r`turi. Cump`r`m cupoane?
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– Cump`r`m câteva, dar am [i rochiile de var`… cele dou`
costume de in… cel albastru [i cel verzui…

Cele dou` femei continuar` s` vorbeasc` despre cump`r`turi [i
cusut. Dar Alexandra nu era interesat` de hainele ei. Era o tân`r`
imaginativ` [i se \nchipuia acum departe, departe… Se vedea la mii
de mile dep`rtare de Beckenham cel drag [i vechi… peste
Mediterana… \n Egipt. |n Cairo ora[ul moscheilor [i minaretelor
albe, al palmierilor verzi, cer albastru arz`tor, al plantelor [i florilor
exotice. Va lucra \ntr-unul dintre birourile Palatului guvernamental,
r`coros [i luxos, cum \i spusese Daphne. Se va plimba pe str`zile
\nguste [i prin bazare, unde localnicii o vor \ntâmpina cu zâmbete
prietenoase, hotelurile de lux vor fi pline de tineri diploma]i, ofi]eri
[i solda]i. Da, se va distra de minune.

Vocea mamei \i \ntrerupse visarea [i-i spuse de parc` i-ar fi ghicit
gândurile:

– Vei \ntâlni nenum`ra]i tineri, nu-i a[a drag`?... Fetele dr`gu]e
care trec peste mare au atâtea [anse… Vreau s` ai mai mult noroc
decât acas`. Dar s` nu te gr`be[ti…

Tipic pentru mama, se gândi Alexa [i râse.
– Nu eu, m`mico. {tii c` am capul pe umeri.
Alexa \[i duse mâinile la ceaf` [i privi vis`toare prin camer`.

Draga sufragerie familiar` cu acel amestec de stiluri de mobil`.
Sofaua [i scaunele aveau nevoie de tapi]erie nou`, dar nu \n timp
de r`zboi, spusese tata.

Privirea i se \ndrept` spre ferestre. {i draperiile erau decolorate
[i trebuia schimbate. Prin geam putea vedea un dud, iar peste drum
salcâmul ce cre[tea \n curtea casei de vizavi.

|ntorcându-[i ochii din nou \n sufragerie \[i aminti de copil`ria
ei [i de via]a conven]ional` pe care o dusese. Deasupra [emineului
atârna o frumoas` acuarel` \ntr-o ram` aurie, executat` de un
prieten talentat al tatei, din armat`. Scena era din Palestina. Prefera
acest peisaj oric`rui alt tablou tipic englezesc, din \nc`pere. Pictura
Ierusalimului era atât de frumoas` [i vie. Inima \ncepu s`-i bat` mai
tare. „|n curând, voi fi \ntr-un loc ca acesta. Ce nemaipomenit…“
se gândi ea.
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– Da, tu ai fost \ntotdeauna intelligent` \n privin]a b`ie]ilor,
rosti maic`-sa. Apropo, trebuie s` te duci s-o vezi pe doamna Olivar
[i spune-i ca s` afle [i Derrick. Va fi sup`rat…

Se uit` piezi[ la fiic`-sa când men]ion` numele, f`când pe
indiferenta, dar \n realitate sperase mereu ca „s` ias` ceva“ din
prietenia Alexei cu tân`rul Derrick Olivar. Acesta era un tân`r
chipe[ din Beckenham cunoscut ca excelent inginer. |n acest
moment era \n armat`… \n ingineria regal`. |i scria regulat Alexei,
pe care o cuno[tea de ani de zile [i o \nso]ise la multe dansuri
locale. |n ultimul lui concediu, f`cuse pe dracu \n patru s` se duc`
la Blackpool s-o vad`. Avea un viitor solid… [i colonelul Olivar,
care se pensionase din armata indian`, avea mijloace financiare…
[i una dintre cele mai frumoase case de aici. Ar fi fost o partid`
bun`…

Dar \n ochii limpezi [i alba[tri ai Alexei nu ap`ru nici o
str`lucire. Ace[tia \nc` erau fixa]i vis`tori asupra acuarelei
Ierusalimului… |n tot acest timp tân`ra se gândea: „|n curând voi
fi \ntr-un loc ca acesta. Pentru mine va fi Cairo… dar \ntr-o zi voi
merge \n Palestina [i o voi vedea cu adev`rat…

Trebui s`-[i \ndrepte aten]ia asupra celor spuse de maic`-sa.
Derrick… oh, Derrick era un scump. Din nefericire, \n ziua \n  care
venise la Blackpool s`-i arate noua lui uniform` de ofi]er \i ar`tase
[i o nou` parte a afec]iunii pentru ea. O s`rutase cu pasiune [i o
ceruse de nevast`. Dar ea nu fusese \n stare s`-i r`spund` [i el
please dezam`git, bietul Derrick!

– O s`-i scriu, m`mico, promise ea vag.
{i \[i aminti s`rutul; t`ria brusc` a bra]elor… [i r`gu[eala din

vocea lui.
– Sunt nebun dup` tine, Lexa, spusese el. Vreau s` te m`ri]i cu

mine \nainte de a pleca pe mare.
Dar ea nu putea. Fusese \ncântat` pu]in de \mbr`]i[area sa

pasional`, dar numai din cauz` c`  era atât de frumos, curat [i
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proasp`t, iar buzele lui le acaparaser` pe ale ei. Dar Derrick nu era
ceea ce voia ea. Trebuise s` spun` NU. Nu se va c`s`tori cu nici un
b`rbat dac` nu era \ndr`gostit` nebune[te de el.

– Drag` Derrick, iart`-m`, dar nu sunt \ndr`gostit` nebune[te
de tine [i a[a trebuie s` fiu când m` voi c`s`tori.

– E[ti atât de rece [i de cerebral`, Alexa. M` \ntreb dac`
vreodat` te vei \ndr`gosti nebune[te de cineva?

Ea [tia c` a[a va fi. O sim]ea… pasiunea latent` se afla \n
sângele ei a[teptând s` fie trezit`. Dar Derrick nu venise s-o
stârneasc` [i nici alt tân`r din Beckenham, sau \ntâlnit pe culoarele
ministerului pentru care lucra.

Dar \ntr-o zi, un b`rbat va schimba asta [i ea nu va mai fi rece [i
cerebral`.

– M`mico, \ntreb` ea dintr-o dat`, ai fost nebun` dup` tata când
te-ai \ndr`gostit de el?

– Ce te face s` \ntrebi asta? râse Grace Forbes.
– Vreau doar s` [tiu.
Grace Forbes se \nro[i u[or.
– Da, am fost, Lexa drag`. Am fost nebun` dup` el. Ne-am

\ntâlnit la o petrecere de Cr`ciun… era a[a de frumos… a[a de
diferit fa]` de al]i tineri… tocmai se \ntorsese din Fran]a, \n
concediu. Niciodat` nu mai cunoscusem pe cineva ca tat`l t`u. M-a
s`rutat sub vâsc [i…

– {i asta ]i-a pecetluit soarta, termin` Alexa \n locul ei râzând.
– Bine zis, recunoscu femeia mai \n vârst`.
– Sper s` mi se \ntâmple [i mie \ntr-o zi.
– Sper, draga mea. Sper atât de mult.
Tân`ra trase aer \n piept. Cu ochii pe jum`tate \nchi[i avu \n

acel moment un presentiment… b`rbatul care va \nsemna totul
pentru ea… diferit de ceilal]i b`rba]i… se afla \n Orient. |l va
\ntâlni acolo.
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Capitolul 2

Micul [ofer turc care conducea un Buick American de opt locuri
de la Damasc la Beirut, o dat` pe zi, pe distan]a de [aptezeci de
mile, v`zu \n aceast` diminea]` c` avea o englezoaic` drept pasager,
ca [i patru oameni de afaceri: libanezi [i levantini  erau tipii pe care
obi[nuia s`-i transporte cu ma[ina. Aceast` fat` era singur`. Numele
de pe factura agen]iei de turism pentru care lucra era Alexandra
Forbes. Era o domni[oar` tipic englezoaic`, \[i spuse el. Blond`,
sub]ire, \mbr`cat` \ntr-un costum r`coros de in verzuliu, cu o
jachet` de stof` pe bra], o geant` de pânz` [i un aparat de
fotografiat pe um`r. F`r` p`l`rie. Ochelarii de soare \nchi[i la
culoare \i ascundeau ochii. Precis avea ochi frumo[i fiindc` [i ea era
frumoas`. Micu]ul turc, un iubitor de femei, privi cu admira]ie la
\nf`]i[area delicat` a domni[oarei Forbes, doar pu]in bronzat`, [i
la gura ei ro[ie [i pl`cut`.

|nclinându-se, spuse:
– Bun` ziua, don'[oar` Forbes. M` ierta]i… da? Cunosc

numele de Alexandra. A fost regina dumneavoastr` cu regele
Eduard, da?



Alexandra zâmbi, d`du din cap [i ocup` locul indicat. Va sta
confortabil acolo, o asigur` turcul. Acesta \i plas` [i pe ceilal]i
pasageri. To]i se uitau la tân`ra englezoaic` cea blond`, cu
curiozitatea caracteristic` orientarilor.

Alexandra Forbes \[i cobor\ pleoapele, constatând c` b`rba]ii
erau cam unsuro[i. Sperase ca o femeie de la hotel s` vin` cu ea,
dar nu fusese a[a.

|n timp ce ma[ina se \ndep`rta de Orient, cel mai mare hotel
din Damasc [i o lua pe str`zi \nguste [i \ntortocheate, Alexandra
scoase un oftat de pl`cere. |i va pl`cea la nebunie aceast` excursie.
Auzise de ]inuturile muntoase, v`ile fertile, contrastul dintre
vârfurile \nz`pezite [i câmpiile pline de flori. {i pe la jum`tatea
drumului va vedea de[ertul. Asta \[i dorea cel mai tare \n acest
concediu medical, dup` un an de munc` grea \n Cairo [i câteva
s`pt`mâni \ntr-un spital, cu o infec]ie. Acum era complet restabilit`
[i plin` de via]` [i de-abia a[tepta s` viziteze totul

Când please din Cairo spre Siria, cea mai bun` prieten` a ei de
acolo, asistent` medical` la un spital, o sf`tuise s` nu plece singur`.
Dar Alexa era independent` [i nu se temea de nimic, putea s`-[i
poarte de grij` [i singur`.

Oh, \i pl`cea Damascul. Dorea s` se \ntoarc` \n vechiul ora[
magic imediat ce va vedea Beirutul. Iubea splendoarea nop]ilor
arabe; bazarele pline de minunate brocarturi, m`t`suri [i
damascuri, obiecte din aram`, filde[ [i perle. Damascul era un ora[
de vis, dac` nu ]ineai cont, bine\n]eles, de unele mirosuri [i de
mu[te. Era mai frumos decât \[i imaginase  din acuarela ce atârna
deasupra c`minului, acas`.

Ma[ina \[i acceler` mersul când ajunser` \n suburbie [i o lu`
de-a lungul râului Barada pe care era construit ora[ul.

Alexa sim]i cum aerul devine mai proasp`t [i mai rece pe
m`sur` ce ajungeau \n spa]ii deschise. Mai erau câteva mile pân` la
câmpurile verzi de grâu [i orez. Drumul era str`juit de nuci [i cai[i
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\nmuguri]i. Era prim`vara sirian`. Deja f`cuse câteva fotografii cu
micu]ul Kodak pe care i-l d`ruise fratele ei David. Avea o \nclina]ie
pentru fotografiere, la fel ca tat`l ei.

Dintr-o dat`, Alexa se gândi:
„Ce minunat este s` fii c`s`torit` cu cel pe care-l iube[ti [i s` vii

\ntr-un loc ca acesta \n luna de miere, trebuie s` fie o \ncununare
perfect` a tot“.

Apoi râse \n sine. De mult` vreme, chiar de când p`r`sise Anglia
[i venise \n Orientul Mijlociu, avusese un sentiment straniu… ca [i
cum a[tepta ceva, pe cineva. Reveni la realitate. Prietenele ei aveau
iubi]i, se m`ritau, dar Alexandra r`mânea doar Alexandra Forbes. |n
interior, vital` [i \ndr`gostit` de via]`, pe din afar`, rece [i calculat`.
Dar cei care o cuno[teau bine pe Alexandra [tiau de rezervele ei
ascunse.

{oferul turc era la dou`zeci de mile de Damasc [i intrase \n
câmpie când opri motorul [i ridicând cu fatalitate din umeri, \[i
inform` pasagerii c` ceva nu era \n regul` cu ma[ina. Trebuia s-o
examineze. Oamenii de afaceri, doi dintre ei purtând fesuri ro[ii,
unul p`l`rie de panama, ie[ir` din ma[in` [i se apucar` s` fumeze.
Al patrulea b`rbat… Alexa era enervat` de insisten]a cu care o
privise tot timpul \n ma[in`… se apropie de ea [i o \ntreb` \n
francez` dac` vrea s` se plimbe.

Alexa refuz`. El \i oferi o ]igar`, dar ea refuz` din nou [i se duse
mai aproape de [oferul turc. Acesta se \ntoarse spre ea [i scutur`
din mân` \ngrozit. Tragedia tragediilor! Defec]iunea era mai grav`
decât \[i \nchipuise. Trebuia s` a[tepte acum pân` când va veni o
ma[in` care mergea spre Damasc [i s` trimit` vorb` s` vin` un
mecanic. Va \nsemna o \ntârziere de o or`, poate dou` sau trei.

Alexa se uit` \n jur. |nv`]ase s` aib` r`bdare de când tr`ia \n
Orient. Oamenii aici nu se gr`beau. |n fa]` se vedea silueta unui
munte, la stânga o fâ[ie de nisip auriu, iar la dreapta o vale
\mp`durit`.
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Alexa cu aparatul de fotografiat [i po[eta pe um`r, se hot`r\ s`
mearg` spre copaci. Era o diminea]` c`lduroas`, f`r` vânt. Prea cald
s` mearg` prea departe. Dar dac` tot avea dou` sau trei ore de stat,
mai bine s` fotografieze [i s` nu piard` timpul, a[a cum f`ceau
ceilal]i pasageri, fumând alene [i tr`nc`nind.

– S` nu v` \ndep`rta]i prea tare, don'[oar`, strig` turcul \n urma ei.
– Doar pân` la marginea copacilor, r`spunse ea.
Dar o dat` ajuns` acolo, dragostea ei pentru explor`ri o \mpinse

[i mai departe, la umbra verde a acestor copaci necunoscu]i. Avea
atât de mult timp de pierdut.

Realiz` cât fusese de nechibzuit` când, a[ezându-se pe un
bu[tean, tres`ri violent sim]ind o mân` pe um`r. S`ri \n sus [i-l v`zu
pe libanezul cel care o privise insistent tot timpul. St`tea uitându-se
la ea cu o privire care o umplu de groaz`. |nainta rânjind, spunând
ceva ce ea nu \n]elegea.

„Proasto… proast` e[ti, Alexandra Forbes, nu te-a avertizat Joan
c` a[a ceva s-ar putea \ntâmpla?“ se gândi tân`ra.

Libanezul se \ntinse spre ea [i Alexandra \ncerc` s` treac` pe lâng`
el, dar acesta \i bar` trecerea rânjind libidinos. F`r` alt gând decât
acela de a sc`pa de b`rbat,  se \ntoarse [i se afund` \n p`dure. La un
moment dat nu-i mai auzi pa[ii, \n timp ce fugea [i nici nu-i mai auzi
vocea strigând-o. Dar \n acela[i timp, \[i d`du seam` c` se r`t`cise.

Ce \ngrozitor ar fi s` r`mân` aici, \n aceast` p`dure stranie, f`r`
nici un punct de reper, f`r` nimeni \n jur s-o aud`. Probabil c`
[oferul se va s`tura s-o a[tepte [i-[i va continua drumul spre Beirut
cu ceilal]i pasageri.

Tot felul de gânduri \ngrozitoare \i treceau prin cap \n timp ce
mergea. {i merse, merse [i iar merse, pân` când nu-[i mai sim]i
picioarele [i oboseala o r`puse, lacrimi de disperare curgându-i pe
obraji.

{i atunci v`zu o str`lucire de lumin`. Lumina soarelui, \n cele
din urm`!
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Cu ultimele puteri, se \ndrept` spre lumin`, dar spre uimirea ei,
constat` c` nu era nici urm` de drum sau ma[in` [i realiz` c`
ajunsese de cealalt` parte a p`durii. |n fa]a ei se \n`l]a un mic palat,
construit \n stil oriental, cu ziduri albe care \nconjurau un patio. Prin
poarta de fier forjat, Alexandra z`ri o multitudine de flori [i un havuz.

„Vila unei persoane bogate“ se gândi ea. Sper doar s` dau de
cineva care s` vorbeasc` englez` sau francez`.

|mpinse poarta de fier [i intr` \ncet \n patio. Chiar \n starea de
extenuare \n care se afla, nu se putu ab]ine s` nu se opreasc` [i s`
admire locul, mozaic pe jos, fântân` din marmur` [i o arcad`
superb` care conducea spre interior. Frumos, rece, primitor, dup`
nefericita ei experien]`.

Nu se vedea nimeni.
Dorin]a de a fotografia fu mai puternic` decât frica [i oboseala.

Scoase Kodakul, \l regl` [i duse obiectivul la ochi.
|n câteva secunde, curtea se umplu de oameni ar`tând ciudat,

cu ochi crânceni, purtând ve[minte lungi maronii [i cu  un fel de
basmale arabe de cap, sus]inute cu benzi negre [i aurii. Mâini
puternice \i prinser` bra]ele la spate [i-i luar` aparatul de
fotografiat. Voci furioase [i guturale strigau la ea, iar unul dintre
oameni flutura un cu]it.

– Sunt englezoaic`, pro[tilor, l`sa]i-m`! Nu f`ceam nimic r`u.
Nimeni nu r`spunse. Fu \mpins` prin cea mai apropiat` u[`, \ntr-o

camer` rece [i spa]ioas`, decorat` cu covoare Buhara atârnate [i
mobil` \ncrustat` cu filde[ [i perle. Un b`rbat foarte \nalt, \mbr`cat ca
[i ceilal]i, st`tea lâng` o mas` aflat` \n mijlocul \nc`perii. Presupuse c`
acesta era proprietarul [i se gândi s` \ncerce \n francez`:

– Spune-le s`-mi dea drumul, [uier` ea.
Arabul cel \nalt o privi cu gravitate. Costumul ei de in era bo]it.

P`rul \i c`dea \n dezordine pe umeri [i ochii cei alba[tri sc`p`rau
de furie [i team`.

Alexa repet`:
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– Spune-le s` m` lase \n pace, imediat.
Trebui s` ]ipe, fiindc` ceilal]i arabi vorbeau tare cu to]ii [i era o

h`rm`laie de nedescris.
Cunoscu un moment de teroare când unul dintre b`rba]i o

prinse de guler [i i-l sfâ[ie. |l auzi pe arabul cel \nalt spunând
ceva cu o voce ascu]it`. Rumoarea \ncet`. Se l`s` t`cere, apoi,
spre mirarea ei, acesta \i lu` mâna, i-o s`rut` [i o trase pe tân`r`
c`tre el.

– Marie, ma chere petite Marie, spuse el \n francez`. Trebuie s`
m` ier]i. Oamenii mei nu [i-au dat seama cine e[ti. Te a[teptam abia
mâine.

Ea \[i ridic` fa]a [i-l privi. |i v`zu ochii – negri [i str`lucitori
sclipind la ea.

– Eu… te \n[eli… eu… sunt… suspin` Alexandra.
Nu continu` fiindc`, spre uimirea [i groaza ei, arabul vorbitor

de francez` o ridic` \n bra]e, spuse ceva \n arab` privirilor care
t`ceau [i o s`rut` drept pe gur`.

Oamenii murmurar` \ncânta]i.
Tân`ra abia mai putea respira. |l auzi pe b`rbatul care o ducea

\n bra]e, repetând:
– Ma femme, ma belle femme.
„Ceea ce \n traducere \nseamn` so]ia mea, frumoasa mea so]ie.

Nu este posibil, este ridicol“ se gândi ea.
Dar buzele fierbin]i ale b`rbatului necunoscut erau din nou pe

ale sale. B`rba]ii continuau s` murmure plini de admira]ie.
Alexa se lupt` cu violen]`, dar bra]ele b`rbatului erau ca de o]el.

Se trezi c`rat` printr-o arcad` acoperit` cu o draperie de m`tase, \n
alt` camer`.

Groaza Alexandrei crescu [i mai mult când v`zu c` [eful
grupului o dusese \ntr-un soi de dormitor. Lumina care p`trundea
prin ferestrele \nguste se reflecta formând un fel de curcubeu, \n
l`mpile maure atârnate de tavanul ornamentat cu aur. O camer`
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frumoas` \n felul ei, plin` de covoare bogate [i mobile \ncrustate,
cu un divan pe o platform`, acoperit cu tipul de brocart auriu pe
care-l v`zuse \n bazarele din Damasc.

O a[ez` \n picioare.
– A[teapt`-m` aici, o clip`, te rog, spuse b`rbatul \n francez`.
R`suflând greu, ea \[i ridic` ochii spre el. Era francez sau arab?

Cine putea spune? Purta hainele localnicilor, dar totu[i p`rea un tip
educat, cizelat. |ncepu s` spun` ceva, dar el nu-i l`s` timp. Plecase,
l`sând-o singur`.

Alexei \i tremurau genunchii. Sc`pase de libanez, dar intrase \n
alt` belea. |ncerc` s`-[i reaminteasc` faptul c` se afla \n vremuri
moderne, c` era o func]ionar` guvernamental` aflat` \n vacan]` \n
Siria [i cu câteva ore \n urm` fusese \ntr-un hotel civilizat [i modern
din Damasc. Dar astfel de gânduri n-o consolar`. Deoarece [tia c`
se afl` \n ceea ce p`rea a fi o reziden]` arab`, plin` de oameni cruzi
[i neciviliza]i [i c` st`pânul acestui loc, \n ciuda francezei lui
perfecte [i aerului civilizat, o s`rutase, pretinsese c` este so]ia lui \n
fa]a acestei adun`turi.

Alexa \[i reveni \n fire.
|i promisese lui Joan c` va avea grij` de sine. {i a[a va face. F`r`

le[inuri victoriene sau fasoane pentru Alexandra Forbes.
|[i duse mâna la buzele care tremurau. Niciodat` nu fusese

s`rutat` cu o astfel de pasiune.
Privirea i se opri asupra unei m`su]e pe care se aflau un vas cu

fructe, o farfurie cu furculi]` [i cu]it. Se duse [i lu` cu]itul care era
ascu]it. Prea bine. Se va lupta [i-i va ar`ta arabului a[a zis francez!
F`cuse o gre[eal` dac` o crezuse o domni[oar` slab` care \i va
c`dea \n bra]e.

Ce ar spune ai ei, dac` ar putea-o vedea acum, ]inând un cu]it
de fructe, preg`tit` s`-[i apere onoarea? se \ntreb` Alexandra, cu un
mic râs isteric.
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Apoi, draperiile se d`dur` la o parte [i proprietarul acestei case
luxoase ap`ru. Imediat, ca o zei]` a furiei, Alexa s`ri la el. Era un
atac surpriz` [i b`rbatul \nalt, \n ve[tmânt ar`besc, era nepreg`tit.
Pe fa]` \i ap`ru o expresie mirat`.

O sclipire parc` de amuzament str`luci \n ochii lui. Prinse bra]ul
tinerei, dar nu \nainte ca aceasta s`-l loveasc` [i cu]itul de fructe \i
crest` obrazul exact lâng` buze. Cu o exclama]ie de durere, el \i
d`du drumul.

Alexa st`tea hot`rât`, cu ochii ei alba[tri sc`p`rând. Dar
hot`rârea i se \nmuie pu]in când v`zu cum sângele \i p`teaz` fa]a.
El \[i duse mâna la t`ietur` [i ea spuse \n francez`:

– Dac` te apropii de mine, o voi face din nou.
Riposta lui veni ca un fulger:
– Mademoiselle, \]i supraestimezi farmecele. N-am nici cea mai

mic` dorin]` s` m` apropii de tine.
Ea \l privi uimit`  [i cu obrajii \nro[i]i.
– M-ai s`rutat, m-ai numit so]ia ta \n fa]a acelor b`rba]i, se bâlbâi ea.
– Te asigur, mademoiselle, c` nu-mi voi regreta cuvintele [i

ac]iunea spuse el sco]ând o batist` dintr-un buzunar [i
tamponându-[i obrazul.

– Dar mi-ai spus Marie [i…
– A fost primul nume care mi-a venit \n minte.
– Eu… ce \nseamn` toate acestea? E[ti arab, francez sau ce?
– Asta nu te intereseaz`, la fel cum nu m` intereseaz` pe mine

faptul c` te-am s`rutat \n fa]a oamenilor mei.
– Atunci, de ce?
– Fiindc`, o \ntrerupse el, te-ai g`sit s` apari \n casa mea \n

timpul unei conferin]e foarte secrete. Aveai un aparat, ai fotografiat
patioul meu [i dac` n-a[ fi inventat povestea cu so]ia mea, venit` \n
vizit` pe nea[teptate, ai fi fost sfâ[iat` \n buc`]ele. Ace[ti oameni
sunt s`lbatici din triburile de[ertului. N-ar fi avut mil` de tine.
Acum sper c` ai \n]eles.
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Reac]ia Alexei fu de jen` imens`. Se sim]ea caraghioas`. Nu
\n]elegea totu[i cine este acest b`rbat, despre ce era vorba [i nu
\ndr`znea s` \ntrebe. El rosti:

– De unde vii?
Ea \nghi]i \n sec [i-i d`du o scurt` explica]ie a prezen]ei sale aici.
– |n]eleg. Foarte bine. Vei fi trimis` la Beirut imediat ce pot

aranja cu transportul. Acum, scuz`-m`, trebuie s`-mi opresc
sângerarea. Cu]itul a fost ascu]it, mademoiselle.

– |mi… \mi pare foarte r`u, bâigui Alexa.
O privi cu acei ochi negri [i str`lucitori, care erau reci ca ghea]a

ca [i vocea lui.
– Nu-i nimic… mademoiselle… te rog odihne[te-te [i \]i voi

trimite de mâncat [i de b`ut. Pardon…
Cu o plec`ciune aproape ironic`, dup` cum i se p`ru ei,  plec`,

]inându-[i \nc` batista la obraz.
Ea se a[ez` pe marginea divanului. Acum c` temerile ei se

dovediser` ne\ntemeiate, nu [tia dac` s` râd` sau s` plâng`. Era
\ngrozitor de \ncurcat`. |nc` mai sim]ea ap`sarea buzelor lui [i \nc`
\i auzea vocea „ma femme“. Apoi, acea superioritate rece, acel final
umilitor al „curajoasei“ ei rezisten]e.

Parc` \l auzea pe frate-s`u spunându-i: „Ce palm`, Lexa… nu
e[ti suficient de atr`g`toare pentru [eic“.

Cu nervii \ncorda]i la maximum, \ncepu s` tremure [i s` plâng`.
A[a o g`si ciudatul, \naltul proprietar când reap`ru. T`ietura de pe
fa]` nu-i mai sângera, dar era ro[ie.

– Regret c` nu pot s` st`m de vorb`, dar am treburi. Te a[teapt`
o ma[in` care s` te duc` la Beirut peste o or`, dup` ce vei fi mâncat
[i te vei fi odihnit. Regret, dar trebuie s` te leg`m la ochi pân` vei
ie[i la drum, fiindc` acest loc este o re[edin]` secret` [i nimeni nu
trebuie s-o mai g`seasc`.

– Te asigur c` n-am vreo astfel de inten]ie, strig` Alexa iritat`.
– Atunci, suntem amândoi satisf`cu]i. |]i voi spune adio,

mademoiselle.
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– La… revedere, reu[i ea s` bâiguie.
Privirea lui o sus]inu pe a ei o clip` [i Alexa nu se putu

\mpiedica s` nu se \nro[easc`. De ce, de ce, s`-[i aminteasc` de acel
s`rut? O interesa tot atât de pu]in  cât o interesa el.

Apoi, el f`cu una din acele plec`ciuni ironice [i o p`r`si.
Aproape imediat, o servitoare cu pielea neagr` intr` \n camer` cu o
tav` pe care se afla mâncare g`tit` \n stil fran]uzesc [i o caraf` cu
vin. Alexa savur` mâncarea cu poft`. Nu \ncerc` s` rezolve misterul
acestei „reziden]e secrete“. De fapt, nici n-o interesa [i singura ei
dorin]` era s` plece \napoi la lumea civilizat`.

Dup` o or`, a[a cum i se promisese, fu condus`, legat` la ochi,
spre drumul c`tre Beirut. Când ochii \i fur` l`sa]i liberi, v`zu c` era
pe acela[i drum pe care venise cu turcul de la Damasc.

{oferul, tot un turc, primi ordin de la ea s` n-o mai duc` la
Beirut. Era atât de obosit` \ncât fu convins` c` turul Beirutului
nu-i va face nici o pl`cere. Abia a[tepta s` se \ntoarc` la hotelul ei
din Damasc, s`-[i revin`.

Aparatul fotografic i se \napoiase, dar filmul fusese scos, pentru
a nu ob]ine nici o imagine a misterioasei locuin]e.

Ajuns` \napoi la hotel Orient, f`cu o baie [i se a[ez` \n pat. De[i
era frânt` de oboseal`, somnul o ocolea. |l revedea \n gând pe
arabul cel \nalt, bra]ele lui puternice ridicând-o [i buzele lui
zdrobindu-le pe ale ei.

„Ce proast` e[ti Alexandra Forbes… uit`“.
Dar [tia c` nu va uita toat` via]a. {i acea \ncercare ridicol` de a

se feri de un b`rbat care se pref`cuse c`-i este so] pentru a se ap`ra.
Nu va spune asta nim`nui, nici chiar prietenei sale Joan.

Când veni diminea]a, Alexa nu mai avea chef s` se duc` la
Beirut. |i trecuse tot entuziasmul pentru vacan]a ei sirian`. Nu-[i
putea scoate din cap aventura pe care o tr`ise [i hoin`rea prin
hotel, uitându-se la fiecare arab \nalt [i distins care intra [i
\ntrebându-se dac` nu cumva era el.

|[i pierduse sim]ul umorului, reflect` ea.
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Fu aproape bucuroas` când primi un telefon nea[teptat de la o
prieten` a mamei, lady Wirrell, care locuia \n Damasc. Era m`ritat` cu
Sir Perey Wirrell un \nalt func]ionar guvernamental. Probabil c` mama
Alexei \i scrisese c` fiic`-sa se afla la hotel Orient \n concediu de boal`.

– Trimit ma[ina dup` tine, draga mea, spuse aceasta. {i cred c`
nu te vei plictisi, fiindc` am invitat [i câ]iva tineri printre care unul
numit Blacke Langham, care sunt sigur` c`-]i va pl`cea.

De[i nu era \n dispozi]ia de a cunoa[te vreun tân`r, oricât de
atr`g`tor ar fi fost, Alexa se gândi c` o schimbare de decor i-ar face bine.

Se preg`ti cu grij`, \[i puse costumul de in albastru, se fard` mai
mult ca de obicei, accentuându-[i culoarea ochilor [i-[i puse sandale
cu toc \nalt [i m`nu[i. |[i perie p`rul pân` luci ca grâul \n soare.

{tia c` era o fat` dr`gu]` [i ar`ta mai mult decât dr`gu]` \n
aceast` dup`-amiaz`. {i chiar dac` \n minte \i reveneau cuvintele
b`rbatului misterios care \i spusese c` nu era atras de ea, [tia c` ar
fi fost o prostie s` ]in` cont de vorbele lui.

Se prezent` la lady Wirrell la ora patru fix [i fu \ntâmpinat` de
un servitor \n hain` alb` [i fes ro[u, care o introduse \ntr-un salon
mare [i pl`cut, plin de lume.

Un lucru o izbi imediat pe Alexa  la ceaiul lui Mary Wirrell.
Atmosfera englezeasc`. Nu levantini sau libanezi aici, cu excep]ia
servitorilor. Lady Wirrell adunase doar englezi. Uniforme
engleze[ti, civili englezi [i englezoaice. Una sau dou` fete de vârsta
Alexei… [i militari \n concediu, din Cairo sau Palestina.

Lady Wirrell, chipe[` [i cu p`rul grizonant, o s`rut` pe Alexa cu
efuziune.

– Ce dr`gu] din partea ta c` ai venit. E[ti copia mamei tale,
draga mea. Acela[i p`r frumos auriu. Ea era o fat` a[a de dr`gu]`,
dar tu o \ntreci. N-am [tiut c` Grace a putut face o astfel de
frumuse]e. Ultima oar` când te-am v`zut erai un copil obi[nuit, cu
aparat dentar [i ochelari.

Alexa zâmbi.
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– Am reu[it s` scap de amândou`, slav` Domnului, lady Wirrell.
Lady se uit` prin salonul ei \n]esat de lume.
– I-am promis lui Blacke Lagham s`-i prezint pe cea mai dr`gu]`

fat` de aici. Sâmb`t` seara este un bal al Crucii Ro[ii la hotel Orient
[i dore[te o partener`. Lui Blacke \i plac blondele. Vino…

Luând-o de bra], lady Wirrell o conduse spre cap`tul salonului
[i-l b`tu pe um`r pe un b`rbat \nalt [i sub]ire, purtând un costum
gri. Acesta vorbea cu o femeie dr`gu]`, \n alb.

– Blacke, spuse lady Wirrell, nu mai flirta cu Sybil. Este m`ritat`
[i so]ul ei este cel mai bun tr`g`tor din Orientul Mijlociu. Iat` aici
o fat` dr`gu]` care s` te amuze.

– Mi-e team` c` nu sunt prea amuzant`… \ncepu Alexa
\ncurcat`, dar se opri, [ocat`.

B`rbatul \n costum gri se \ntoarse. O clip`, ea se uit` la fa]a
bronzat` [i slab` care \i era hot`rât familiar`. La p`rul negru… cu
din]i str`lucind \ntr-un zâmbet vesel. Apoi, \ntr-o pereche de ochi
str`lucitori care, ca [i gura, râdeau la ea. Dar Alexa nu \ntoarse
zâmbetul. Se uita n`ucit` la el. La o mic` linie ro[ie, o jupuitur` ce
se \ntindea de la buze la maxilar.

Acesta era arabul din „casa misterioas`“ de la liziera de[ertului.
{i ea era responsabil` de t`ietura de pe fa]a lui. Doamne, oare
\nnebunea… sau nu era acesta b`rbatul? Dar el trebuia s` fie.
Statura, ochii, t`ietura, singura diferen]` fiind hainele europene [i
capul f`r` acoper`mânt. {i acum el vorbea, nu franceza la care se
a[tepta ci o  englez` perfect`.

– Bun` ziua, spuse el [i \ntinse mâna.
– Alexa, draga mea, d`-mi voie s` ]i-l prezint pe Blacke

Laghman, spuse Lady Wirrell. A fost la Oxford cu fiul meu Geoff, pe
care nu cred c`-l cuno[ti. Blacke… ea este Alexandra Forbes, fiica
unei vechi prietene [i se afl` \n concediu de la Cairo. Ai grij` de ea.
Serve[te-o cu o \nghe]at`.

Mary Wirrell lu` bra]ul femeii \n alb [i o conduse s-o prezinte
celorlal]i invita]i.
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B`rbatul [i tân`ra st`teau uitându-se unul la altul. Blacke
Lagham continua s` zâmbeasc`.

– Vino [i a[az`-te. Vrei \nghe]ata recomandat` de lady Wirrell?
Alexa nu putea r`spunde. |[i deschise buzele, dar nu ie[i nici un

sunet. El ad`ug` pe un ton confiden]ial:
– Mary este o scump`… \i sunt atât de devotat. |ntotdeauna \mi

promite c`-mi prezint` o fat` dr`gu]`, dar rar se ]ine de cuvânt. De
data aceasta a reu[it. {i nici nu pot s`-]i spun cât de mult \mi place
numele de Alexandra. Este atât de neobi[nuit!

Alexa clipi de câteva ori. Cuvintele lui \i intrau pe o ureche [i-i
ie[eau pe cealalt`. Nu putea decât s` priveasc` [i s` priveasc` la
t`ietura proasp`t` de pe fa]a lui.

Apoi reu[i s`-[i g`seasc` vocea:
– E[ti… e[ti arabul… am crezut c` e[ti francez… eu… ce

\nseamn` toate acestea? bâigui ea poticnindu-se.
El continua s` zâmbeasc`, dar \[i ridic` sprâncenele a

surprindere.
– Nu cred c` \n]eleg.
– Ba da, \n]elegi. {tii… e[ti b`rbatul din acea cas`… ieri…

eu… \i indic` t`ietura. Eu ]i-am f`cut asta.
Tân`rul englez \[i puse ar`t`torul bronzat pe fa]` [i gestul o

convinse mai mult ca oricând c` el era arabul.
– Ce-i asta? Dumnezeule! Mi-am provocat-o azi diminea]` la

b`rbierit. {i ce este cu ziua de ieri? Nu ne-am mai \ntâlnit niciodat`,
domni[oar` Forbes.

– Ba da, spuse ea ferm` [i inima \ncepu s`-i bat` mai tare. Da…
ne-am \ntâlnit. {i o [tii, monsieur.

El \[i d`du capul pe spate [i râse ca de o glum` bun`.
– Draga mea fat`, de ce „monsieur“?
– {tii de ce. {i ieri mi-ai spus „mademoiselle“ [i nu domni[oara

Forbes. E[ti proprietarul acelei case ciudate din de[ert. Nu po]i
nega.
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Blacke Lagham t`cu o clip`. Alexa \[i ]inu r`suflarea. Oare avea
de gând s` m`rturiseasc`? T`cerea lui era o confirmare a ceea ce
credea ea? Dar fa]a lui era o masc` de polite]e [i ochii negri o
priveau jum`tate amuza]i, jum`tate surprin[i. Râse din nou [i de
aceast` dat` \[i scutur` capul f`r` drept de apel.

– Draga mea Alexandra Forbes, ]i-ai f`cut un obicei din a merge
prin lume [i a confunda identit`]ile? Sau am o sosie? Poveste[te-mi
despre misteriosul domn care ]i-a spus „mademoiselle“, arabul care
vorbea fran]uze[te. M` intrigi.

– Dar… dar sunt sigur`… sunte]i unul [i acela[i. Asem`narea
este prea evident`. {i acea ran`…

– Ah, rana pe care mi-am f`cut-o cu lama de b`rbierit. {i
prietenul t`u a p`]it la fel?

– Nu… eu i-am f`cut t`ietura, spuse ea hot`rât`.
– Foarte interesant! Hai s`-mi poveste[ti [i mie despre asta,

exclam` el.
O conduse \ntr-un col] mai retras al salonului [i se a[ezar` pe o

sofa. El \i oferi o ]igar` [i ea [i-o aprinse.
Are maniere alese, se gândi ea, tipice unui tân`r diplomat.
– Te deranjeaz` dac` te \ntreb… e[ti \n diploma]ie sau \n armat`?
El ridic` din umeri.
– Sunt orice… dar nu un arab francez! spuse el repede.
Obrajii Alexei se \nro[ir`. Era atât de sigur` c` era el, [i totu[i…
– S` nu vorbim despre mine, continu` el. Povestea ta m`

intrig`. Vila misterioas` [i t`ietura… i-ai t`iat buza acelui domn,
nu? Dar cum… [i de ce?

Alexa se gândi, s`-i spun sau nu?
– Te rog, domni[oar` Forbes, poveste[te-mi, o \ndemn` el.
– Nu sunt sigur` c` vreau s`-]i povestesc, domnule Lagham.
– Ce formalism, domni[oar` Forbes, domnule Lagham, spuse el

cu un râs vesel. Ador numele Alexandra. |mi permi]i s`-l folosesc,
mademoiselle?
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Acum râdea de ea. Ro[ea]a din obraji i se accentu .̀ Pu]in enervat ,̀ zise:
– Spune-mi cum vrei, acas` mi se spune Alexa.
– {i unde \]i este casa?
– |n Beckenham Kent, domnule Lagham.
– Numele meu este Blacke [i eu \]i voi spune Alexa. Este p`cat

s` scurtezi un nume atât de nobil, Alexandra.
– Este absurd. Eu nu sunt foarte nobil`, replic` ea.
F`r` s` vrea,  intrase \n conversa]ia lui superficial`. |[i d`du

seama  curând c` era expert \n evitarea chestiunilor serioase. Dar
asta era apanajul diploma]iei, arta de a te sim]i \n largul t`u \n orice
situa]ie f`r` a clipi din ochi. Vroise s`-l prind`, s`-i pun` \ntreb`ri [i
ajunsese el s-o chestioneze.

– De când e[ti aici?
– Am venit acum un an, r`spunse ea. Sunt \ntr-un birou

guvernamental la Cairo.
– |]i place?
– Am fost preg`tit` pentru asta [i din fericire am fost trimis` \n

str`in`tate. Ador Orientul [i Siria \n mod special.
El \[i scutur` scrumul de la ]igar` [i ea remarc` inelul cu sigiliu

de la degetul lui, aur [i onix cu o emblem` pe care nu o descifr`.
Precis c` arabul nu purta asta, \[i aminti un scarabeu str`lucitor

pe cel de-al treilea deget al aceluia. Mâna r`m`sese un moment
u[or dar posesiv lâng` sânul ei; \nainte  s` fie cuprins` \n bra]e [i
s`rutat` \n fa]a acelor b`rba]i s`lbatici care strigau. La simpla
amintire a acestui lucru, Alexa se f`cu ro[ie ca focul.

Blacke Lagham v`zu acea \mbujorare [i se gândi:
„Doamne este cea mai \ncânt`toare persoan` pe care am

cunoscut-o, foarte dr`gu]` [i natural`“.
Cu voce tare, spuse:
– Ai fost la Beirut? Un loc foarte amuzant, mâncare excelent` [i

vin bun. Ai \ncercat la Clubul ofi]erilor francezi? Parc` ai fi la Paris.
Ea scutur` din cap.
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– Nu. Eram \n drum spre Beirut când..
– Când asta? \ntreb` el fiindc` ea f`cuse o pauz`.
– Când am dat peste sosia ta, termin` ea mu[cându-[i buzele.
Servitorul veni [i aduse o tav` cu ceai pe care o puse pe un

sc`unel \n fa]a lor.
– Vrei s` serve[ti tu?
Ea se aplec` [i lu` ceaiul. Blacke Lagham avea o pasiune pentru

mâinile femeilor. Alexandra \l dezam`gi. Mâinile ei erau mici, dar
un pic cam p`tr`]oase, bronzate [i f`r` oj` pe unghii. Era o tân`r`
cu fa]a [i silueta fermec`toare, dar dup` mâini era practic` [i
hot`rât`, educat` s` munceasc` din greu. N-ar fi primit acea slujb`
\n Cairo dac` n-ar fi fost eficient`, el cuno[tea acest lucru. Obi[nuia
s` gândeasc` \ntotdeauna c`-i displac tinerele eficiente [i c` le
prefer` pe cele superbe, cu degete delicate [i nefolositoare [i
unghii ro[ii. Niciodat` nu avusese o „leg`tur`“ cu o fat` tân`r`.
Fuseser` una sau dou` femei \n via]a lui, una \n mod special, la
Londra. Frances fusese suficient de frumoas`, dar mai curând
proast`. |l interesase un timp. Era de vârsta lui, dou`zeci [i opt de
ani, fusese m`ritat`. Dar Blacke se s`turase de mofturile lui
Frances. Era nes`tul` de admira]ie [i bani. Se s`turase de toate
acestea. Tat`l lui avea o gr`mad` de bani, majoritatea investi]i \n
petrol [i când plecase de la Oxford, Blacke mo[tenise ceva [i de la
unchiul s`u Sir Arthur Girling [i atunci \[i \ncepuse o carier` \n
afacerile tat`lui s`u.

Frances s-ar fi m`ritat cu el. Dar ceva \l re]inuse pe Blacke s` se
\nsoare. Ea ar fi fost o nevast` decorativ`, foarte cheltuitoare [i
nimic mai mult. De fapt nu vroia s` se \nsoare [i aceast` convingere
i se \nt`rise [i mai mult când \ncepuse r`zboiul. Unui tip i-ar pl`cea
o femeie superb` dar s` nu se \nsoare cu ea. {i acum aceast` tân`r`
fat` din Beckenham Kent cu un nume distins, dar f`r` o
provenien]` aristocratic` nu era fascinant`, reflect` Blacke. Dar era
curios de atr`g`toare. Nu era u[or de flatat [i nici nu puteai m`car
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flirta cu ea. Dar \n acei ochi foarte alba[tri exista o cinste
dezarmant` [i o hot`râre de neclintit. Chiar [i mâinile ei cam
p`tr`]oase \ncepeau s`-i plac`. Ar fi interesat s`-i cerceteze
adâncimile suflete[ti.

Apoi, Blacke Lagham se cert` \n sine. N-avea de gând s` ia \n
serios nici o fat`, oricât de atractiv` ar fi fost. |ncepu s` glumeasc`
iar`[i cu Alexa.

– Vreau s` aud mai multe despre sosia mea. }i-a oferit cumva
\nghe]at`?

– Nu, r`spunse Alexa cu r`ceal`.
– Trebuie s` fi fost enervat` ca s` recurgi la acest gest. A fost

autoap`rare?
– A fost autoap`rare [i am f`cut-o cu un cu]it ca acesta, spuse ea

luând un cu]ita[ pentru t`iat pr`jitura de pe tava de ceai, [i l-am
t`iat exact a[a, ar`t` ea spre urma de pe fa]a lui bronzat`.

– Alexandra, sper c` nu crezi c` eu sunt acel arab? De ce nu-mi
spui totul? V`d c` te fr`mânt` serios.

Ea \[i ridic` privirea. Ce frumos era! Cel mai atr`g`tor b`rbat pe
care-l \ntâlnise. Vru s` \ncearc` s` vorbeasc`, dar ceva o re]inu.
Blacke Lagham putea fi un spion. Era r`zboi [i Orientul Mijlociu
mi[una de spioni.

– |mi pare r`u, spuse ea. Domnule Lagham, dac` preferi Blacke,
n-am ce s`-]i povestesc. A[a cum ai spus, m-am \n[elat asupra
identit`]ii. Sunt o proast`.

– O prostu]` delicioas`, zâmbi el.
Alexandra zâmbi [i ea la rândul ei.
– A[ vrea s` [tiu cu ce te ocupi.
– Cu tot soiul de lucruri, pierd o gr`mad` de timp aici, la fel [i

\n Cairo, Alexandria [i Ierusalim, iar \n acest moment sunt \n
concediu. Am o slujb` guvernamental` ca [i tine.

– Cât stai \n Damasc? \ntreb` el.
Ea r`spunse c` este \n concediu de boal` [i o a[teapt` pe

prietena ei Joan din Cairo.
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– |nseamn` c` o s` v` distra]i de minune, ofi]erii de aici s-au
s`turat de frumuse]ile libaneze. Vor sta la coad` ca s` cunoasc`
dou` tinere englezoaice.

Alexa râse.
– Nu prea cred.
– Nu cumva exist` vreun tân`r care \]i trimite scrisori?
– Nu.
Blacke scutur` din cap, nevenindu-i s` cread`.
– Trebuie c` cei care te cunosc sunt orbi.
– Ce absurd e[ti, râse ea din nou.
|n acel moment veni lady Wirrell, care \ntrerupse discu]ia intim`

dintre cei doi.
– Blacke drag`, spuse aceasta, generalul Horgan-Meslop vrea s`

discute cu tine. |mi pare r`u c` v` \ntrerup, scumpilor.
– Dup` ce c` mi-ai g`sit-o pe unica fat` din lume, acum m`

smulgi de lâng` ea.
– Nu po]i refuza un general, zâmbi Mary, apoi, uitându-se la

Alexa, i-ai sucit capul lui Blacke? {tiam c` i-l vei suci, e[ti a[a de
dr`g`la[`.

– Capul meu a fost sucit, spuse Alexa sec.
Blacke r`spunse:
– Trebuie s` te v`d din nou, Alexandra. Apropo, \nainte de

plecare, sper c` mi-ai putea rezerva o sear`? Mary spune c` este de
datoria mea s` merg la balul Crucii Ro[ii de la Orient, sâmb`t`
seara. Mi-ar face pl`cere s` mergi cu mine. Am putea mai \ntâi cina
acolo.

Alexa ezita, dar lady Wirrell interveni [i o convinse.
Dup` ce Blacke se \ndep`rt`, tân`ra o \ntreb` pe lady Wirrell:
– |l cunoa[te]i bine pe Blacke?
– }i-am spus c` a fost la Oxford cu fiul meu. Geoff \l ador`.

Geoff a intrat \n armat` [i Blacke cu afacerile tat`lui s`u. Ei sunt
oameni foarte boga]i… petrol.
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– N-ar trebui s` fie [i el \n armat`? \ntreb` Alexa strâmbând din nas.
– La \nceput a fost, dar generalul l-a rechemat \n via]a civil`

pentru o slujb` special`. N-am [tiut niciodat` despre ce este vorba
[i m` \ndoiesc ca Percy s` [tie.

Suspiciunile Alexei revenir`. Era un mister cu Blacke Lagham.
Era [i mai hot`rât` s` fie vigilent`. N-avea \ncredere \n el. Este
adev`rat c` o atr`gea [i perspectiva unei seri petrecute cu el o
umplea de \ncântare, dar indiferent ce spunea lady Wirrell,  trebuia
s` fie foarte atent`.

Alexa se trezi c` este prezentat` unui c`pitan Pelham, un ofi]er
blond [i timid. |n timp ce conversa cu acesta, privirea ei fugea
mereu \n c`utarea lui Blacke Langham. |l descoperi fumând [i
stând de vorb` cu un b`rbat imens, plin de decora]ii. Generalul.
|ncerc` s` se concentreze asupra celor spuse de Pelham, dar
gândul \i era numai la balul Crucii Ro[ii, de sâmb`t` seara.

– Ce-ar fi s` iei cina cu mine, disear`? \i propuse c`pitanul, plin
de admira]ie fa]` de tân`r`.

– Da, spuse ea. Sunt liber`. Amabil din partea ta.
|n fond, de ce s` nu se duc`? Tot n-avea altceva mai bun

de f`cut.

SPLENDOAREA DE{ERTULUI 35



Capitolul 3

Alexa \nc` dormea a doua zi diminea]` când o trezi telefonul.
– Bun` diminea]a, Alexandra. Te-ai trezit?
Fu mirat` de propria ei pl`cere când realiz` c` era Blacke.
Noaptea trecut` dansase [i cinase cu John Pelham, g`sind \n

acesta un tovar`[ pl`cut [i un bun dansator. Dar fusese distrat` tot
timpul [i nu prea entuziasmat` s`-l vad` din nou pe c`pitanul
Pelham a[a cum dorea el.

– Bun`, Blacke, r`spunse ea.
– Presupun c` te-ai culcat târziu ast`-noapte.
– A[a este.
– Alexandra, Alexandra! spuse Blacke cu repro[. De ce zdrobe[ti

inimile tinerilor ofi]eri \n concediu?
– Nu fi prostu].
– Sunt prostu] din natur`.
Trebui s` zâmbeasc`.
– Vroiai ceva de la mine?
– Am de gând s`-]i cer, dac` n-ai alt` obliga]ie, s` iei cina cu

mine disear`.



– |mi pare foarte r`u, spuse Alexa sincer`, dar ies cu altcineva.
– Ce inuman din partea ta. Spune-i c` e[ti r`cit` sau c` ]i s-a

\nnegrit p`rul peste noapte. Poate c` dore[te doar compania unei
blonde.

Pe Alexa o pufni râsul. Nu puteai s` r`mâi serioas` cu acest
b`rbat. La suprafa]` era foarte dr`gu], dar nu putea avea \ncredere
\n el.

– Alexandra, trimite-l la  plimbare pe cel`lalt b`rbat.
– Nu pot. M-a invitat la cin` [i tu n-ai f`cut-o. Trebuie s` m` duc

cu el.
– Logic. Dar nu mi-ai dat ocazia. Ai plecat de la ceaiul lui Mary

Wirrell \n timp ce eram ocupat cu generalul. Nu mai stau mult aici.
S`pt`mâna viitoare am o treab` la Ierusalim [i nu [tiu ce o s` se mai
\ntâmple. Tr`iesc \ntre aeroplane [i bagaje, sunt un om h`r]uit [i
nefericit [i ar trebui s` fii bun` cu mine atâta timp cât sunt \n
concediu.

Ea ezit`. Poate c` el nu era arabul pe care-l presupunea. Era
evident din cele spuse de lady Wirrell c` avea o slujb` important`
[i to]i oamenii importan]i \l cuno[teau.

– Alo, se auzi vocea lui. Unde ai plecat?
– Nic`ieri. M` gândeam doar.
– O fat` a[a dr`gu]` ca tine nu trebuie s` gândeasc` prea mult.

Acum spune-mi c`-i dai papucii c`pitanului t`u [i m` ferice[ti pe
mine.

– Dr`gu] din partea ta c` m` invi]i, dar nu-mi \ncalc niciodat`
promisiunile.

– Preferi s`-mi zdrobe[ti inima.
– Dac` este a[a de u[or de zdrobit, da.
– Bine. O s` g`sesc pe altcineva. |]i voi cita ni[te versuri ale lui

Rupert Brook: „Voi g`si poate o alt` fat`. {i una mai bun` ca tine.
Cu ochi la fel de ageri, dar mai blânzi. {i buze moi, dar sincere. {i
\ndr`znesc s` spun c` va accepta“.
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– Sunt sigur` c` va accepta, râse Alexandra.
– Alexandra, nu voi g`si alt` fat`. Voi sta singur [i-mi voi a[tepta

moartea prematur`.
– Sper s` nu fii atât de prostu].
– Bine, presupunând c` n-o s` mor pân` la balul Crucii Ro[ii,

r`mâne \n picioare \ntâlnirea cu tine?
– Oh, poate g`sesc pe altcineva care s` m` duc` la bal, chicoti ea.
– Alexandra, ai o inim` de ghea]`. O s` m` pr`p`desc.
– Ce caracter slab ai.
– |ngrozitor de slab. Dar \]i sugerez s` iei prânzul cu mine [i

dup` aceea mergem la cump`r`turi prin bazar. M` amuz` s` v`d
cum fetele neexperimentate cump`r` fleacuri la trei ori  valoarea
lor real`.

– Dac` ai fi cu adev`rat cavaler, ai \mpiedica astfel de situa]ii.
– Promit s` fiu cavaler cu tine, dac` vei veni, Alexandra.
– Atunci o s` vin, spuse ea.
Foarte \nsufle]it`, s`ri din pat s` se \mb`ieze [i s` plece. |[i puse

pe ea \mbr`c`mintea pe care o purtase la petrecerea dat` de lady
Wirrell. Regreta c` nu-[i luase mai multe lucruri de la Cairo. Apoi
\[i piept`n` p`rul auriu [i se fard`, pân` fu mul]umit` de rezultat.

O sun` la ora amiezii [i se \ntâlnir`. El era chipe[ \n costumul
lui gri impecabil. Glumir` ca ni[te vechi prieteni \n timp ce luau
masa pe terasa hotelului Orient.

– Doar câinii [i englezii ies afar` \n soarele amiezii, spuse Blacke
vesel. Precis c` n-ai nevoie de o siest`, Alexandra?

– Precis.
– Va fi r`zbunarea mea. O s`-]i scot sufletul ducându-te prin

toate str`zile Damascului, \ncât vei fi prea obosit` ca s` dansezi cu
c`pitanul t`u, disear`.

– Ce fire r`ut`cioas` ai, coment` Alexa.
– {i nu m` cuno[ti prea bine! Sunt plin de virtu]i ascunse.
– Uneori cred altceva, e[ti plin de viclenie ascuns`.
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– Adic` duc o via]` dubl`. |nc` te mai urm`re[te acel arab
vorbitor de francez` pe care l-ai lovit cu cu]itul, draga mea?

– Da, spuse ea \n acel mod direct, pe care el \ncepea s`-l
admire.

El d`du din umeri [i nu mai replic`.
Se plimbar` pe Derb-el-Mistakim, Strada Dreapt`, care venea

din ora[ [i intra \n aleile \nguste ale bazarului.
Alexa era \ntotdeauna extaziat` de aceste str`zi vechi ale

anticului ora[ biblic. M`garii [i c`milele erau conduse pe str`zile
pietruite pline de o mul]ime pestri]` de b`rba]i [i femei cu v`luri,
capre beh`ind, câini vagabonzi [i g`ini ce scurmau. Tarabele erau
viu colorate; mirosurile de la pieile puse la uscat [i pr`jitul
legumelor era uneori \n`bu[itor.

Aici erau artizani de toate felurile, cioc`nind arama, suflând \n
boluri de sticl`, executând minunate candelabre [i t`vi de argint.
Tâmplarii \ncrustau filde[ [i perle \n lemn. B`rba]ii st`teau cu
picioarele \ncruci[ate f`când curele [i gen]i de piele colorat`. P`cat
c` nu-[i luase mai mul]i bani la ea ca s` cumpere cadouri pentru
mam` [i gemene, se gândi Alexa.

Era \ncântat` de varietatea brocarturilor – albastre, ro[ii,
argintii, aurii [i de bijuteriile de tot felul, coliere de jad [i perle, br`]`ri
grele din aur [i bro[e masive. Mai existau [i minunatele covoare,
Buhara, covoare de rug`ciune din m`tase [i carpete persane. Din
unele pr`v`lioare se sim]ea aroma \mbietoare a aburilor de cafea.

– Ca \n „O mie [i una de nop]i“, nu? murmur` Blacke. Uite la
aceste obiecte, ar putea fi autentice, mai vechi decât Bethleemul,
sau f`cute ieri \n Birmingham.

El se oferi s`-i cumpere câteva fleacuri, printre care [i o br`]ar`
de argint frumos cizelat`, dar Alexa \l refuz`.

Dar, dintr-o dat`, Alexa v`zu un inel masiv pe o tav`, un
scarabeu albastru. |l ridic` [i i-l ar`t` \nso]itorului s`u, venindu-i
brusc o idee.

SPLENDOAREA DE{ERTULUI 39



– Nu vrei s`-l \ncerci, dac` tot nu cump`r`m nimic? \l rug` ea.
Prinse mâna stâng` a lui Blacke [i-i puse inelul pe cel de-al

treilea deget.
– Ce p`rere ai?
El zâmbi, dar zâmbetul nu-i mai era a[a de spontan ca de obicei,

\ncerc` s`-[i trag` \ncheietura din mâinile ei mici, dar puternice.
– Nu pot spune c` m` impresioneaz`, nu port astfel de inele,

draga mea fat`.
– Nu? \ntreb` ea cu nevinov`]ie.
– Nu.
Dar Alexandra, uitându-se la mâna bronzat` [i la inel, nu mai

avu nici un dubiu, acum era sigur` c` mâna lui Blacke era mâna
arabului \nalt care o strânsese \n bra]e.

– Tu ai fost, nu-i a[a, monsieur, \n acea cas`?
Ochii lui Blacke erau furio[i acum.
– Alexandra, nu crezi c` gluma a durat cam mult? \ntreb` el \n

englez`.
Ea era pe cale s`-i r`spund`, când un arab \nalt se deta[` din

mul]imea de curio[i ce se strânsese \n jurul lui, se plec` \n fa]a lui
Blacke [i \ncepu s`-i vorbeasc` ar`be[te.

Alexandra st`tea cu sufletul la gur`, a[teptând s` vad` cum va
reac]iona Blacke, dar acesta smulse inelul din deget, nu d`du nici
un semn c` l-ar cunoa[te pe arab [i nu-i r`spunse acestuia. O lu` pe
Alexandra de bra] [i o scoase din mul]ime. Arabul strig` dup` el,
amenin]`tor, de aceast` dat`. Toate dubiile tinerei \n privin]a lui
Blacke revenir` \n plin` for]`.

– Arabul p`rea s` te cunoasc`, remarc` Alexandra.
– Se poate, dar eu nu-l cunosc.
Acum se aflau la col]ul str`zii Derb-el-Mistakim. Aici erau

magazine moderne [i câteva ma[ini americane. Totu[i, \n mijlocul
str`zii largi, un b`ie]el conducea o c`mil` \nc`rcat` cu trestie de
zah`r. Un amestec ciudat de civiliza]ie oriental` [i vestic`.
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– Vrei s` te \napoiezi la hotel? F`-o, dac` vrei. Eu vreau s` m`
\ntorc \n bazar. Doresc s` rezolv o problem` care m` fr`mânt`,
legat` de aventura pe care am avut-o cu arabul vorbitor de francez`.
{tiu c` nu este nimic legat de tine, Blacke, dar poate c` cel care a
vorbit cu tine [tie câte ceva. A[a c`, ne vedem mâine sear` la bal [i
mul]umesc pentru prânzul pl`cut.

Blacke nu r`spunse la zâmbetul ei. O prinse de bra].
– Nu fi un copil prost. Nu te \napoia \n bazar. Tipii aceia nu-]i

vor spune nimic, chiar dac` [tiu ceva. Voi \ncerca eu s` te ajut s`
dezlegi misterul.

– Vreau s` m` duc, spuse ea cu \nc`p`]ânare. A[a c`, la
revedere.

El se uit` dup` silueta sub]ire \n costum de in, care se \ndep`rta
[i apoi, cu un gest de exasperare, o urm`.

Când Alexa realiz` c` Blacke era \n spatele ei, se \ntoarse [i-i
zâmbi ironic.

– Deci vrei s` m` aju]i s` rezolv misterul? \ntreb` ea.
Blacke nu mai era iritat [i nu d`dea nici un semn de \ngrijorare,

ci fuma tacticos dintr-o ]igar`.
– Draga mea fat`, cunosc aceast` ]ar` [i chiar dac` e[ti

curajoas`, n-ai nici un pic de spirit de precau]ie. Nu este \n]elept
pentru fetele englezoaice dr`gu]e [i blonde s` se piard` pe str`zile
Damascului.

– |n]eleg, ai venit s` m` protejezi.
– Bine\n]eles.
– Frumos din partea ta.
Erau \n apropierea aleii unde, cu câteva momente \n urm`,

Alexa luase inelul de pe tava vânz`torului. Arabul \nalt care se
adresase cu atâta entuziasm lui Blacke, la vederea inelului din
degetul lui, se evaporase. Oricum, n-ar fi putut vorbi cu el fiindc`
\n mod sigur acesta nu vorbea engleze[te. F`cu stânga-mprejur.
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– Ai câ[tigat, spuse ea brusc. S` ne \ntoarcem la Orient.
Ochii lui se m`rir` cu acea inocen]` pe care ea \ncepuse s` i-o

cunoasc`.
– Dar, draga mea Alexandra, nu se pune problema c` am

câ[tigat. Te lup]i cu morile de vânt.
– Nu sunt prea convins`.
O lu` de bra] [i se \ndreptar` \ncet c`tre hotel. Când ajunser`

acolo, Blacke era \ntr-o dispozi]ie excelent`.
– |mi pare r`u c` expedi]ia noastr` a fost stricat` de arabul

acela care striga ceva pe limba lui. Nici m`car nu ]i-am cump`rat
un dar.

Alexa se \mbujor`.
– Nu exist` nici un motiv ca s` primesc un dar.
– Ei haide! Nu trebuie s` existe un motiv pentru tot  ce faci râse

el. Ar trebui s` bem ceva, fiindc` mi-e foarte sete.
Alexa accept` [i se a[ez` pe terasa hotelului, bând oranjad` [i

urm`rind mul]imea pitoreasc` de pe strad`. Se relax` ascultând
conversa]ia u[oar` [i zeflemitoare a lui Blacke. Uit` de problemele
ei [i se bucur` de orele petrecute \n compania acestui b`rbat
fascinant.

El o f`cu s`-i povesteasc` unele lucruri despre ea [i o ascult` cu
un interes sincer. Era tipul de femeie pe care rar \l \ntâlnise \n
existen]a lui. De departe altfel decât cele pe care le cunoscuse \n
trecutul lui. Complet diferit` de Frances, singura femeie pe care
vrusese s-o ia \n c`s`torie.

|i veni \n minte imaginea lui Frances, al c`rui so], Gerald
Aldmin, fusese la Oxford cu Blacke. El, Gerry [i tân`rul Geoff
fuseser` inseparabili \n acele zile de aur [i o cunoscuser` pe
Frances cu to]ii. Ea obi[nuia s` vin` la balurile lor [i era de o
frumuse]e r`pitoare. Cu p`rul negru [i ochii ca violetele, plutea
prin via]` f`r` s` fie atras` de nimic, dar [i f`r` pic de mil` de ea,
a[a cum aflase mai târziu Blacke.
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La acea vreme, de[i Frances \l pl`cea,  Blacke nu era interesat.
Vroia ca dup` ce termin` Oxford s` intre \n afaceri, s` c`l`toreasc`
[i o nevast` l-ar fi \mpiedicat. A[a c`, \n cele din urm`, Gerald fu
acela care o lu` \n c`s`torie pe Frances. Sir Gerald Aldmin Bart.

Nu se v`zuser` des dup` nunt`. Ea [i Gerald \[i petrecuser`
timpul la o re[edin]` de la ]ar` [i \ntr-o cas` dr`gu]` din Park Lane.
Blacke intrase \n afacerile lui tat`lui s`u [i c`l`torea mai tot timpul,
a[a cum \[i dorise.

Când s-a \ntors \n Anglia, aflase c` Gerald Aldmin murise \ntr-un
accident de vân`toare. Rev`zând-o din nou pe Frances, aceasta era
mai r`pitoare ca oricând cu acel aer al ei  de v`duv`. Ea \l dorise [i
pentru câteva luni, Blacke capitulase, \ndr`gostindu-se cu pasiune
de ea. Chiar se gândise s-o ia de so]ie. Acum avea ce s`-i ofere unei
so]ii. {i apoi, de la Goeff [i de la al]ii, aflase lucruri despre c`s`toria
lui Frances cu Gerald. Via]a \ngrozitoare pe care i-o f`cuse bietului
om, celelalte aventuri ale ei, l`comia de bani. |n spatele acelei
dr`g`l`[enii se afla o femeie plin` de cruzime. Apropierea de ea \l
f`cuse s` constate cât de proast` era, f`r` nici un pic de gust, cu
excep]ia hainelor, f`r` o f`râm` de idealism. Dintr-o dat`,
descoperise c` n-o iubea [i n-o vroia ca mam` a copiilor lui.
Izbucnind r`zboiul, el [i Goeff merseser` s` se \nroleze f`r` s`
a[tepte prea mult. {i a[a terminase cu Frances.

Era nou pentru el s` descopere o femeie cu un caracter ca al Alexei.
Ea era opusul lui Frances. Avea o simplitate direct`, combinat`

cu cinste [i hot`râre [i muncea din greu. Vorbea cu mândrie [i
nostalgie de casa ei din Beckenham. Iar când \[i descria p`rin]ii,
gemenele Pam [i Penelope [i mult iubitul frate, David, ochii i se
luminau de dragoste.

– E[ti o tân`r` foarte reconfortant`, \i spuse el.
– |n ce sens? \ntreb` ea.
– N-are importan]`. Dar e[ti reconfortant` [i-mi va face pl`cere

s` te duc la balul Crucii Ro[ii. Ai de gând se \mbraci o crea]ie
nemaipomenit`?
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– Dac` te referi la o rochie minunat`, nu. Nu mi-am luat una.
Voi \mbr`ca  ceva ieftin, luat de-a gata.

Lui \i pl`cu asta. Nu putu s` nu-[i aminteasc` de lady Aldmin, cu
[ifonierul plin de rochii scumpe [i care  se plângea mereu c`-i
trebuie ceva nou. Se trezi gândindu-se c` i-ar face pl`cere s` ias` [i
s` cumpere o gr`mad` de cadouri scumpe, ca apoi s` le trimit`
Alexandrei, ceea ce nu va putea [i nu va face, bine\n]eles.

– Mi-a f`cut pl`cere s` m` plimb [i s` merg la cump`r`turi cu
tine, Alexandra. Sper s` te distrezi la \ntâlnirea cu amicul t`u. Ne
revedem mâine sear`, da?

Ea \ncuviin]` [i urc` \n camer` pentru a se preg`ti pentru
\ntâlnirea cu John Pelham. Se gândi la Blacke [i hot`r\ c`, de[i
Blacke era atât de atr`g`tor, o intimida pu]in [i nu se sim]ea \n
largul ei \n compania lui. Era prea ager [i prea sigur pe el. John
Pelham era mai mult genul ei, simplu [i chiar timid. La Blacke nu
exista nici un fel de timiditate. Ba chiar \i crea un complex de
inferioritate. Se \ntreb` ce ar crede prietena ei Joan despre el,
despre suspiciunile ei. Dar \n fond, poate c` totul era o n`scocire a
min]ii ei din cauza asem`n`rii lui Blacke cu acel arab [i \n plus era
prieten cu lady Wirrell.

Dar seara cu John nu fu un succes prea mare. Era evident c` era
foarte atras de ea [i, \n timpul unui dans, o scoase pe verand` [i o
ceru \n c`s`torie.

– {tiu c` de-abia ne-am cunoscut, dar e[ti fata pe care o caut.
Simt c` un b`rbat se poate baza pe tine [i asta \mi doresc \ntr-o
c`s`torie.

Ea \l asculta, t`cut`. Nu avea inten]ia s` se implice \ntr-o rela]ie
serioas` cu el. Nu era b`rbatul pe care-l a[tepta. Era ca Durrick.
Dr`gu], dar nu pentru ea.

O cuprinse cu bra]ele, dar ea \l \mpinse blând.
– |mi pare foarte r`u, spuse ea, nu pot spune „da“. Te plac mult

ca prieten, dar nimic mai mult.
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– {tiu c` am fost un prost, nu ]i-am dat ocazia s` m` cuno[ti, dar
m-am \ndr`gostit de tine de când te-am v`zut la lady Wirrell. Chiar
dac` nu po]i spune „da“ \n aceast` sear`, mi-ar face pl`cere s` te
mai v`d. {i \]i voi scrie când voi fi trimis \n alt` parte.

Schimbaser` adresele [i seara continu`  lini[tit.
La desp`r]ire, ea \i permise s-o s`rute [i asta o f`cu s` se

conving` [i mai tare c` nu era \ndr`gostit` de tân`rul chipe[ [i
blond.

Dar când se urc` \n pat \ncercând s` adoarm`, ascultând
sunetele ciudate din cartierele localnicilor, nu la John Pelham sau
la s`rutul lui se gândea. |[i amintea de Blacke Lagham; de ochii lui
negri [i ironici, felul \n care-i spusese: „te g`sesc foarte
reconfortant`, Alexandra“.

Când \n cele din urm` adormi [i vis`, retr`i \n vis scena care i se
imprimase \n minte, era \n mijlocul unui grup de b`rba]i care
strigau, apoi un arab \nalt o ridic` \n bra]ele lui puternice.

„Ma belle femme“, spuse el [i o s`rut` pe gur`.
|n vis se lupta, se zb`tea [i deodat` nu mai era cu arabul cel care

o ]inea, ci Blacke. Râdea \n timp ce o s`rut`.
„Nu este \n]elept pentru fetele englezoaice, dr`gu]e [i cu p`r de

aur s` se piard` pe str`zile Damascului“, spuse el [i o s`rut` din
nou.

Se trezi tremurând violent. Ce vis autentic! Trebuia s-o curme
cu astfel de fantasme.

***

– Asta nume[ti tu o rochie ieftin`, cump`rat` de-a gata? \ntreb`
Blake Lagham cu admira]ie \n ochi, când o \ntâlni \n fa]a hotelului,
\n seara balului

Ei bine, ea \[i d`duse toat` silin]a s` arate bine. Cea mai
potrivit` din pu]ina ei garderob` i se p`ruse rochia neagr`
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marocan`, cu un model din flutura[i verzi de jad \n jurul gâtului,
f`r` mâneci [i cu un cordon lat, decorat cu aceia[i flutura[i verzi.
|nc`l]ase ciorapi din m`tase, unica pereche pe care o avea [i
sandale verzi cu toc \nalt.

Blacke Lagham era un pic [ocat de schimbarea Alexandrei. |n
seara asta, se transformase dintr-o tân`r` practic` \ntr-una cu
adev`rat sclipitoare. P`rul cel auriu era ridicat \n vârful capului, iar
la urechi atârnau cercei din jad.

– Când o s` m` \nsor, \i voi spune miresei mele s` cumpere
haine ieftine luate de-a gata, dac` acesta este rezultatul. Acum s`
mergem s` mânc`m. Vreau s` ajungem cât mai repede pe ringul de
dans [i s` te ar`t. Vei fi femeia fatal` a balului.

Fu \nceputul celei mai extraordinare seri. Sala de bal era plin`
de culoare, fete frumoase de diferite na]ionalit`]i, b`rba]i elegan]i
\n costume de sear` sau uniforme.

Alexa amu]i de \ncântare. Lucra \n Cairo [i era obi[nuit` cu
lumea colorat`, dar scena din aceast` sear` p`rea rupt` dintr-un
film.  Nu se putu \mpiedica s` nu gândeasc` la faptul c` era cu unul
dintre cei mai ar`to[i b`rba]i din sal`.

Mâncar` la una dintre m`su]ele aranjate special \n acest scop pe
margini [i apoi Black o invit` la dans. Orchestra era bun`, iar el se
dovedi  un bun dansator. Ea ar fi dorit ca seara s` nu se mai
sfâr[easc`.

Dup` un vals pe care-l dansar` \ntr-o t`cere complet`, dispozi]ia
lui p`ru c` se schimbase brusc [i-i spuse:

– S` ie[im afar`. C`ldura, tutunul [i amestecul de parfumuri
devin de nesuportat. E[ti de acord?

De[i nu vroia, Alexa se supuse dorin]ei lui [i ie[ir` \n noaptea
\nstelat`. O lun` mare, \n spatele minaretelor vechiului Damasc,
transforma ora[ul \ntr-o imagine dintr-o poveste arab`.

– Ai vrea s` ne plimb`m cu ma[ina? Am adus-o aici. Vrei s`
mergem pe drumul c`tre de[ert? propuse el.

46 DENISE ROBINS



– O idee minunat`, exclam` ea. Este o ma[in` \nchis`?
– Nu, una decapotabil`. Dar s` nu r`ce[ti.
Ea \l privi cu ochii ei ca ni[te stele albastre [i rosti dintr-o

suflare:
– Nu eu. M` duc sus s` m` schimb. Oricum, balul se va termina

pân` ne \ntoarcem.
– Bine, te a[tept \n ma[in`.
Se gr`bi s` urce \n camer`, cu inima b`tându-i nebune[te. O

plimbare cu o ma[in` decapotabil`, la lumina lunii cu Blacke era un
final potrivit pentru o sear` extraordinar`.

Se schimb` \ntr-un costum gri dintr-o stof` u[oar`, o bluz` alb`
din lân` pe care o purta uneori la Cairo, la tenis [i \n zilele cu vânt,
se \nc`l]` cu pantofi gro[i, \[i prinse p`rul cu o e[arf` [i cu haina de
stof` pe um`r, cobor\ \n fug` sc`rile.

Pentru o clip`, nu-l z`ri pe Blacke. Apoi \l v`zu lâng` ma[in`, cu
o hain` u[oar` peste costumul de sear`, vorbind cu un arab. St`tea
cu spatele la ea. Arabul \[i exprima unele nemul]umiri cu  voce tare.
Pe moment, Alexa ezit`. Apoi \l auzi pe Blacke vorbind. Nu \n
englez`, ci \ntr-o arab` fluent`. Dintr-o dat`, arabul deveni supus [i
morm`i:

– Sidi, Sidi, ceea ce \nsemna domnule, pe un ton ce exprima
regretul [i se \ndep`rt`.

Alexa \mpietri. Brusc \i era frig [i team`. Acea voce, vocea lui
Blacke vorbind \n arab`, ce amintire \i evoca? Cuno[tea deja
r`spunsul. Era vocea arabului care vorbise oamenilor \n acea cas`
\n de[ert. El era arabul. Era gata s` jure acum.

Blacke Lagham se \ntoarse [i o v`zu.
– E[ti mai rapid` decât orice femeie pe care o cunosc, spuse el

zâmbind. Vino, Alexandra.
Era din nou englezul vesel, [lefuit, f`r` s`-[i dea seama c` fusese

descoperit. 
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Alexa se urc` \n ma[in`. Sim]ea c` ar fi fost o adev`rat` nebunie
s` redeschid` subiectul misterioasei case [i s` strice acea sear`
pl`cut`. {i totu[i, din cauza suspiciunilor re\nnoite, magia disp`ruse.

– }i-e suficient de cald? o \ntreb` Blacke. Va fi r`coare când vom
ie[i din ora[.

– |mi este suficient de cald, r`spunse ea.
El nu observ` nimic ciudat \n atitudinea ei [i-[i conduse ma[ina

puternic` pe str`zile \nguste [i \ntortocheate, prin suburbii [i apoi
\n spa]iul deschis al câmpiei.

Conducea f`r` s` vorbeasc`, bucurându-se de r`coarea pl`cut`
a aerului. Avea o pasiune pentru de[ert noaptea. {i fata de lâng` el
era o companie pl`cut`. Ura femeile care tr`nc`neau. |i pl`cea
t`cerea \ngândurat` a Alexandrei.

Alexa era cufundat` \n propriile gânduri. Cuno[tea foarte bine
acest drum, era drumul pe care plecase spre Beirut, \n acea zi \n
care [oferul r`m`sese \n pan`. Dup` o vreme, \n fa]a lor nu se mai
\ntindea decât de[ertul.

Blacke opri ma[ina [i-i oferi o ]igar`, dar ea refuz`.
– Ce-i cu tine, la bal erai plin` de via]` [i eu te-am scos de acolo

contra voin]ei tale?
– Eu nu fac nimic \mpotriva propriei mele voin]e, spuse ea cu

un soi de bravad` [i zâmbi.
– Ce mândrie! Apoi ad`ug`: nu mi-ai spus cum ]i-a pl`cut seara

cu acel prieten al t`u.
– Nu prea mi-a pl`cut.
– Credeam c` este un tip fermec`tor.
– Este… dar…
– {tiu, o \ntrerupse Blacke, a vrut s` te giugiuleasc` [i tu n-ai vrut.
– De unde [tii?
– Am ghicit. Orice b`rbat care iese \n compania ta  ar vrea s` fac`

dragoste cu tine.
Ea sim]i cum pulsul i se accelereaz`.
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– Spui lucruri extraordinare.
– Draga mea, spuse el, \n tine exist` ceva care  provoac`  orice

b`rbat. Habar n-ai cum arat` ochii t`i alba[tri la lumina lunii.
Blacke \i lu` mâna. Degetele lui erau calde [i puternice „ca ale

arabului, se gândi ea“.
– Alexandra, m` provoci.
– De ce? \ntreb` ea, abia auzit.
Vedea c` obrajii lui erau ro[ii sub bronzul pielii, iar ochii

c`p`taser` o str`lucire stranie. Era ca [i cum se lupta cu o
emo]ie pe care \ncerca s` [i-o controleze. Apoi, cu o mi[care
brusc`, smulse e[arfa de pe p`rul b`lai ce ar`ta argintiu \n
lumina lunii.

– Ce exist` la tine, Alexandra, de ce e[ti atât de diferit` fa]` de
celelalte fete?

Nu r`spunse, fiindc` amu]ise. Nici nu-[i putea dezlipi privirea
de a lui. Fu un moment de teroare [i extaz, nu dorea nimic mai
mult pe lume decât ca acest b`rbat s-o s`rute.

|n clipa urm`toare  era \n bra]ele lui [i buzele lui agresive [i
posesive o sec`tuiau de orice urm` de voin]`. Totu[i, \n timp ce
st`tea \n bra]ele lui, \i mai r`mase o urm` de con[tiin]` treaz` care-i
spunea c` nu era nici o \ndoial` c` Blacke Lagham [i arabul din casa
misterioas` erau una [i aceea[i persoan`. {i  s`rutul lui \i spunea
acela[i lucru.

Se smulse din \mbr`]i[area lui, cu obrajii \n fl`c`ri:
– Tu e[ti arabul. Tu e[ti… tu e[ti. Acum [tiu. Nimic din ce ai

spune nu m-ar putea convinge de contrariul.
Blacke respira greu. Pentru o clip`, \n ochi \i ap`ru o sclipire

periculoas`. Apoi aceasta trecu, [i el fu din nou calm [i zâmbitor.
– Iar \ncepi…  Alexandra. De ce strici noaptea noastr` de

dragoste?
– Te-am auzit vorbind \n arab` cu acel om de la hotel. Vreau

s`-mi spui adev`rul, spuse ea cu r`suflarea \ntret`iat`.
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– Draga mea Alexandra, trebuie s` alegem aceast` noapte
minunat` pentru un interogatoriu?

F`r` nici o leg`tur`, ea \ntreb`:
– De ce m-ai s`rutat a[a? De ce?
|l v`zu c` ezit` [i \[i \ncle[teaz` mâinile. El [tia c`-i va trebui

mult pân` va fi \n stare s`-i spun`: „Fiindc` m-am \ndr`gostit
inexplicabil de tine“. Dar din zeci de motive importante trebuia s`
se controleze [i s` nu-i spun` nimic de acest gen.

– |mi dau seama c` n-a \nsemnat nimic pentru tine, spuse Alexa
cu triste]e. Valabil [i pentru mine. Amândoi ne-am pierdut capul.
Dar [tiu c` tu e[ti arabul [i vreau o explica]ie.

– Nu sunt preg`tit s`-]i dau una, Alexandra. {i chiar dac` ai avea
dreptate, ce inten]ionezi s` faci?

– M` voi duce la familia Wirrell s` le spun c` por]i \mbr`c`minte
arab` [i ai o cas` secret`.

– Crezi c` sunt spion?
– S-ar putea s` fii.
– De unde [tii c` nu sunt spion de partea cea dreapt`, copil

prost ce e[ti?
– Foarte bine, dac` este a[a \nseamn` c` nu trebuie s`-]i faci griji

c`  voi spune familiei Wirrell.
– Ba \mi fac, fiindc` nu vreau ca afacerile mele particulare s`

devin` proprietate comun`.
– }i-e fric` s` nu le spun! \l acuz` ea. Crezi c` i-a[ putea conduce

la acea cas`.
Brusc, expresia lui se schimb`. Râsul \i muri pe buze [i vocea \i

era rece ca ghea]a când vorbi.
– Nu-]i voi permite s` te amesteci \n via]a mea.
Ea scoase un hohot de râs nervos. |[i d`du seama c` ar fi putut

opri aceast` conversa]ie l`sându-se prad` acelei pasiuni dup` care
sângele ei tânjea. Dar firea ei  \nc`p`]ânat`  o \ndemn` s`-l
sfideze.
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– Bine. M` po]i duce acas` [i po]i s` nu mai vorbe[ti cu mine
niciodat`, dar  tot m` voi duce la familia Wirrell s` le spun [i poli]ia
militar` \]i va cerceta casa. Este de datoria mea.

El nu r`spunse [i porni motorul. |n loc s` \ntoarc` spre Damasc,
ma[ina o lu` drept \nainte [i-[i acceler` viteza.

– Unde mergem? De ce nu \ntorci? gemu ea.
– Fiindc`, ma belle femme, [tii prea multe [i din nenum`rate

motive, \n acest moment nu-mi pot permite ca tot ceea ce [tii s`
ajung` la familia Wirrell. A[a c` mergem la casa mea din de[ert
unde vei sta cu mine, vrând-nevrând, rosti el \ntr-o francez`
perfect`, zâmbind ironic.

Alexa nu putea rosti un cuvânt. |n ciuda suspiciunilor ei
anterioare, acum c` Blacke se d`duse \n vileag, era n`ucit`. Deci
avusese dreptate \n tot acest timp. Fermec`torul tân`r diplomat din
salonul ladyei Wirrell era arabul. Fiindc` nu vroia s` se afle despre
el, o r`pise pur [i simplu. Dar nu se va da b`tut`, va g`si ea o cale
de sc`pare, \[i spuse furioas` tân`ra.

|n cele din urm` ajunser` la casa misterioas`. Blacke opri
ma[ina [i ea vru s` sar`. Dar o mân` puternic` o prinse ca \ntr-o
menghin`, \mpiedicând-o.

– Oh nu, draga mea!
– Trebuie s` fii nebun! gâfâi ea. Nu m` po]i ]ine aici contra

voin]ei mele.
– Este ultimul lucru pe care a[ vrea s`-l fac. Ur`sc femeile care

se opun, spuse el cu vechiul lui zâmbet zeflemitor.
– Nu te plac [i n-am \ncredere \n tine. Cred c` mul]i din Damasc

trebuie s` [tie despre toate acestea, ar`t` ea spre cas` [i \mprejurimi.
– N-o s` afle nimeni nimic, cât despre tine „ma belle femme“…
– Nu \ndr`zni s`-mi spui astfel, \l \ntrerupse ea.
– Dar, dulcea mea Alexandra, mai devreme, la bal se p`rea c` nu

m` displaci [i aceste buze dr`gu]e ale tale au fost foarte receptive
când le-am s`rutat. |ntotdeauna te schimbi atât de repede?

Ea sim]i c` se \nro[e[te din cap pân` \n picioare.
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– E[ti un b`d`ran! \ncepu ea.
– Hai, hai, nu-]i mai r`ci gura de poman`, interveni el plin de

repro[. M-ai pl`cut pu]in… [i eu te-am pl`cut. P`cat c` te-ai
amestecat \n treburile mele.

Ea \l privi cu ochii sc`p`rând de mânie.
– Chiar dac` te-a[ fi iubit la nebunie, tot a[ fi vrut s` [tiu

adev`rul. Dac` ai fi cinstit, nu ]i-ar fi team` s` se afle, cel pu]in, nu
oameni ca sir Percy [i lady Wirrell.

– Draga mea Alexandra, te amesteci \n probleme pe care nu le
\n]elegi, spuse el plictisit [i, \n consecin]` e[ti pe cale s` provoci o
mul]ime de nepl`ceri care nu sunt necesare.

– Deci n-ai de gând s`-mi spui adev`rul?
– Nu. Aceasta este re[edin]a mea secret` unde negociez cu

arabii. Nu trebuie s` [tie nimeni din Damasc acest lucru. Ar fi fost
mai bine, draga mea Alexandra, s` fi r`mas fata fermec`toare \n
concediu de la Cairo, dar din p`cate te-ai vârât \n „viespar“, a[a c`
s-ar putea ca restul concediului s` ]i se par` cam plictisitor. Deci,
nu te pot l`sa s` te \ntorci \n Damasc [i s` vorbe[ti, chiar dac` mi-ai
promite c` nu sufli nici un cuvânt.

– Nici nu ]i-a[ promite, ripost` ea iritat`. Este ceva putred \n
toat` treaba asta, dac` nu vrei ca poli]ia militar` [i cercul diplomatic
s` afle.

Blacke ridic` din umeri cu indiferen]`.
– Asta nu ne va duce nic`ieri. Acum, tot ce \]i cer este s` stai aici

lini[tit` [i s` nu-mi faci necazuri.
– Nu inten]ionez s` stau lini[tit` aici \n vil`, ca prizonier` a ta,

dac` la asta te referi.
– Atunci, va trebui s` utilizez for]a [i-mi va p`rea tare r`u

s-o fac.
– Nu po]i. Trebuie s` fii nebun! Prietena mea Joan Dawson este

pe cale s` soseasc` [i m` va c`uta, dac` am disp`rut.
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– Voi avea agrij` de asta. Domni[oara Dawson va primi o
telegram`, mi-ai spus c` este la un spital militar din Cairo, ca s` i se
spun` c` ]i-ai schimbat planurile, fiindc` te duci s` stai cu ni[te
prieteni \n Palestina.

Ochii Alexandrei se m`rir` de uimire.
– Dar nu po]i face a[a ceva. Ea [tie c` n-am nici un fel de

prieteni \n Palestina.
– Atunci ]i-ai f`cut recent, draga mea, spuse el cu un zâmbet

rece.
Ea \ncerc` s`-[i trag` din nou mâna.
– Nu po]i face asta. Lady Wirrell o s` sune la hotel [i o s` se

intereseze unde sunt. Hotelul va face cercet`ri.
– Draga mea Alexandra, pot s` am grij` de totul. Este  u[or.

Mâine m` voi duce la hotel Orient s` le spun c` mademoiselle nu
se mai \ntoarce. Le voi pl`ti factura [i-]i voi lua bagajele ca s` ]i le
aduc aici. Cât despre lady Wirrell, \i voi l`sa un bilet c` am fost
rechemat la Cairo [i c`-i mul]umesc c` mi-a prezentat o fat` atât de
\ncânt`toare ca Alexandra Forbes, care, \ntâmpl`tor, se \ntoarce la
Cairo cu mine, concediul ei fiind terminat.

– Ce tupeu nemaipomenit ai!
– Pentru ceea ce fac eu, trebuie un tupeu nemaipomenit,

Alexandra.
– Blacke, fii ra]ional. Spune-mi adev`rul [i las`-m` s` plec [i-]i

promit c` dac` totul este \n regul`, nu voi spune nimic nim`nui.
El o privi lung. Era foarte frumoas` \n lumina lunii, cu tenul

de marmur` [i p`rul  blond r`v`[it. F`r` s` vrea, \[i aminti de
dulcea]a buzelor ei. Fusese atât de cald` \n bra]ele lui. |ntreaga
sear` de la Orient fusese mai mult decât pl`cut`. {tia c` o putea
iubi pe Alexandra Forbes [i era aproape sigur c` putea avea
\ncredere \n ea. Trebuia \ns` s` se \nfrâneze de a-i da vreo
explica]ie acum. Jurase c` nici o femeie sau pl`cere personal` s`
nu-l distrag` de la ]elul lui.
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– |mi pare r`u, dar n-am de ales [i trebuie s` te ]in aici.
– Pot s` te \ntreb pentru cât timp?
– Depinde. O s`pt`mân`, dou`, nu pot spune.
– Concediul meu se va termina [i cei de la serviciu vor efectua

o anchet`, dac` nu m` prezint.
– Voi avea grij` [i de asta.
|[i pip`i rana de lâng` buz`.
– Sper s` nu mai utilizezi cu]itul din nou. Prefer s` fiu s`rutat

de tine, \n loc de a fi lovit cu cu]itul, Alexandra.
– S` te ia naiba!
El râse.
– E[ti foarte feminin` [i \n acela[i timp trebuie s` spun c` ai

curajul [i \ndr`zneala unui b`rbat. E[ti calculat`, dar [i
fermec`toare. Este un amestec ciudat. Acum \]i vei petrece vacan]a
\n „casa misterioas`“, cum \i spui tu. |n Damasc este cunoscut` ca
re[edin]a unui arab foarte bogat numit „Hazel“, care, \ntâmpl`tor
este numele meu arab. Ai tot confortul aici, bazin de \not [i c`r]i la
discre]ie. Proprietarul a avut un harem [i tu vei avea toate
apartamentele s` te instalezi. Voi avea grij` ca de mâine s` ai o
servitoare, de[i onoarea ta va fi \n siguran]` cu mine, te asigur.

O mai asigurase o dat`, reflect` ea [i fusese ru[inat` de temerile
ei. |n aceast` noapte nu-i mai era team`, era doar furioas` [i
sup`rat` pe el.

– De ce nu-mi spui adev`rul [i apoi s` m` la[i s` plec?
– |mi pare r`u, nu pot.
– Atunci, o s` continui s` cred c` unelte[ti \mpotriva poporului

britanic.
Ochii lui se \ngustar`, dar râse.
– Crede ce vrei. Din acest moment, eu sunt Hazel [i tu Marie,

ma belle femme. Nimeni de aici nu [tie o boab` engleze[te [i nu va
\n]elege nimic din ce le vei spune. Dac` vei \ncepe s` plângi ei vor
râde [i vor crede c` este o scen` tipic` de nevast` care vrea b`taie.

Alexa se albi la fa]`.
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– |n]eleg, spuse ea cu r`suflarea t`iat`.
– Acum ai de gând s` intri cu mine \n cas`, \n lini[te, sau s`-mi

chem servitorii?
Sângele reveni iar`[i \n fa]a ei.
– N-am inten]ia s` fiu c`rat` \n casa ta ]ipând [i lovind cu

picioarele, dac` la asta te referi.
El \[i \n`bu[i dorin]a de a o cuprinde \n bra]e [i a o s`ruta [i

spuse:
– Asta \mi convine.
Blacke \i d`du drumul [i amândoi coborâr` din ma[in` \n

t`cere. |n timp ce intra \n patio, ea se sim]i dintr-o dat` deprimat`.
Seara fusese atât de minunat` pân` acum. A dansa cu el fusese un
vis, a-l s`ruta fusese o alt` revela]ie, cât de u[or l-ar fi putut iubi pe
acest b`rbat. Sigur, era pu]in \ndr`gostit` de el, dar nu se va l`sa
cople[it` de acest sentiment. Nu se a[tepta la o dragoste adev`rat`
din partea lui. Putea fi destul de fermec`tor, mai mult decât
amuzant, cel mai pl`cut tovar`[, dar \n spatele tuturor acestora era
un b`rbat periculos.

El b`tu din palme [i din câteva p`r]i ap`rur` arabi \n fug`,
f`când temenele [i vorbind \n limba lor. |n câteva momente, u[a li
se deschise. Frumoasele l`mpi maure str`luceau de lumin` [i  Alexa
era din nou  \n acea \nc`pere bogat mobilat`, unde ultima oar` \l
v`zuse pe Blacke \n \mbr`c`mintea lui arab` vorbind cu ace[ti
oameni. Inima \ncepu s`-i bat` mai repede când privi draperiile de
m`tase prin care o dusese el \n bra]e. Gândi: „trebuie s` fie un vis,
ca \n visul pe care l-am avut ast`-noapte, nu poate fi adev`rat“.

Blake se \ntoarse spre ea [i spuse:
– Cred c` e[ti obosit`. |]i voi trimite cafea [i vin, sandvi[uri dac`

vrei, \n camera ta. Mâine, Hamid care este [eful servitorilor mei, o
va aduce pe Yesha, nepoata lui, care a fost servitoare la un [eic
vorbitor de francez` [i vorbe[te [i ea destul de bine franceza. Poate
avea grij` de tine.
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– Mul]umesc. Pot s` am singur` grij` de mine, spuse Alexa iritat`.
– Oricum, Yesha va veni.
El \[i \n`bu[i un c`scat.
– Sunt obosit, tu nu?
– Ba da.
Dintr-o dat`, el veni [i \ntinse o mân`.
– Alexandra, regret toate acestea, nu vrei s` ai \ncredere \n mine

[i s` fim prieteni?
Ea \[i duse mâinile la spate.
– Prietenii au \ncredere unul \n cel`lalt. Tu n-ai \ncredere \n

mine, a[a c` nu suntem prieteni.
Deschise gura s-o contrazic` dar renun]` [i l`s` mâna s`-i cad`.

Ar`ta obosit, mai b`trân decât tân`rul vesel care râsese [i se
plimbase cu ea \n Damasc.

– Vei folosi camera mea \n noaptea aceasta. Mâine va fi gata
preg`tit propriul t`u apartament. Nu-]i fie team`, spuse el când \i
v`zu expresia fe]ei, n-ai nevoie de cu]ite pentru autoap`rare.

Ro[ie [i furioas`, se \ntoarse [i intr` \n camera interioar`,
trântind u[a \n urma ei. Imediat u[a se deschise din nou [i ap`ru
fa]a ironic` a lui Blake, care-i arunc` o cheie:

– Ia asta. Te vei sim]i mai bine dac` te vei \ncuia, ma petite femme.
Ea l`s` cheia pe mas` [i privi \n jur. |[i amintea fiecare am`nunt

al acestei camere orientale. L`mpile maure arzând u[or, divanul
mare, m`su]a cu fructe [i dulciuri [i o tav` de alam` pe care erau
a[ezate cafea [i sandvi[uri.

Se trânti pe pat. Nu-i venea s` cread` c`  putea s` i se \ntâmple
a[a ceva. Ea, Alexandra Forbes, fusese r`pit` de Blacke Lagham [i
urma s` fie ]inut` aici contra voin]ei ei.

Fugi pân` la u[` [i o deschise. Acolo st`tea un arab \nalt, cu bra]ele
\ncruci[ate. Alerg` la geamuri [i desf`cu obloanele. La câ]iva metri de
fereastr` se afla un alt arab stând pe p`mânt cu picioarele \ncruci[ate.

{ocat ,̀ dar câtu[i de pu]in descurajat ,̀ Alexa se \ntoarse \n pat [i
\ncepu s  ̀râd  ̀\n hohote. Dar pân  ̀la urm  ̀râsul se transform  ̀\n lacrimi.
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Capitolul 4

A doua zi diminea]` când se trezi, Alexa crezu c` viseaz`. |n
locul pere]ilor albi [i mobilei obi[nuite de la hotel Orient avu \n
fa]a ochilor o cu totul alt` imagine – covoare orientale ce atârnau
pe pere]i, draperii de m`tase [i lumina care se infiltra prin
obloanele \ntredeschise, transformând totul \ntr-un caleidoscop
colorat. {i stând lâng` patul ei, uitându-se la ea cu curiozitate, se
afla una dintre cele mai frumoase creaturi pe care Alexandra o
v`zuse. O fat` ce p`rea coborât` dintr-o ilustra]ie a nop]ilor arabe.
|mbr`cat` \ntr-o rochie lung`, ca cele purtate de femeile orientale,
capul \i era \nf`[urat cu un v`l albastru, iar un ia[mac sub]ire, negru
\i acoperea gura. Avea ni[te ochi c`prui enormi [i gene absurd de
lungi. La urechi \i atârnau cercei de aur [i când ridic` mâna o
gr`mad` de br`]`ri de aur \i zorn`ir` la \ncheietur`.

– Cine e[ti? \ntreb` Alexa \n englez`.
Fata zâmbi [i apoi râse ca un clopo]el, scuturând din cap. Alexa

\[i d`du seama c` trebuia s` fie  nepoata lui Hamid [i \ncerc` \n
franceza. Imediat fata r`spunse, cu un accent \ngrozitor, dar
vorbind o limb` fluent`.



Se numea Yesha [i Hamid trimisese dup` ea s` preia aceast`
nou` slujb` \n casa marelui st`pân Hazel. Era, spuse ea, devotata
servitoare a so]iei lui Hazel.

Alexa \[i aminti c` Hazel era numele arab al lui Blake.
– Yesha, ascult`-m`, eu nu sunt so]ia lui Hazel. Sunt o

englezoaic` [i vreau s` trimit un mesaj prietenilor mei din Damasc.
Vrei s` duci tu mesajul? Trebuie s` \n]elegi c` aici sunt prizonier`,
contra voin]ei mele.

Ochii mari [i negri ai fetei o priveau cu mil` [i \ngrijorare pe
frumoasa doamn` european` cu p`rul ca grâul \n soare [i ochi atât
de alba[tri.

– Pauvre madame, spuse Yesha scuturând din cap [i oftând.
Exasperat`, Alexa \[i re\ncepu povestea iar`[i. Fu \ntrerupt` de

vocea bine cunoscut` din afara ferestrei: vocea lui Blacke vorbind
engleze[te.

– Nu-]i pierde timpul, dr`g`la[a mea Alexandra. Yesha este
convins` c` ai deranjamente mintale [i nu va lua nici un mesaj de
la tine, chiar dac` ai fi regina din Saba. Este ca unchiul ei Hamid,
sclava mea devotat` [i prime[te ordine doar de la mine.

Enervat` la culme, Alexa alerg` la fereastr` [i deschise larg
obloanele. St`tea acolo zâmbind. Nu mai era englezul fermec`tor,
ci arabul pe care-l v`zuse prima dat`, \n \mbr`c`mintea specific`.

– Totul este absurd, strig` ea.
El o privi plictisit:
– N-am timp, draga mea, s` m` cert cu tine. Câ]iva arabi

importan]i vor veni s` m` vad`. |]i cer s` r`mâi \n camera ta, dup`
obiceiul nevestelor arabe [i s` nu te ar`]i, a[a cum ai f`cut ultima
dat` când ]ineam o \ntrunire.

Ea \nghi]i \n sec [i nu g`si ce s` spun`, a[a c` el ad`ug`:
– Cât ai dormit, am fost la Damasc [i ]i-am adus lucrurile pe care

i le-am dat fetei [i mai sunt una sau dou` scrisori pentru tine.
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Apropo, [tiu c` nu vrei s` provoci \ngrijor`ri familiei tale, a[a c` te
rog, de dragul lor, scrie-le c` te distrezi foarte bine \n concediu [i
eu le voi pune la po[t`.

Gândul la draga ei cas` din Beckenham, la mama, tata [i gemene
\i aduse lacrimi \n ochi. |i \ntoarse spatele lui Blacke ca s` n-o vad`
plângând [i plec` de la fereastr`.

– Ce vrea madame s` m`nânce la micul dejun? Se auzi vocea
sub]ire a Yeshei. Ce frumoas` este madame cu p`rul ca aurul [i ochi
alba[tri ca florile de in. Ce curajos [i chipe[ este st`pânul Hazel,
cârmuitorul de[ertului. Oh, cel mai frumos st`pân din lume!

Alexa asculta toate acestea cu iritare. N-avea nevoie de laudele
fetei. Cât despre Blacke,  viteaz, chipe[ [i cârmuitor \n de[ert nu era
decât un escroc, un spion. Niciodat` nu se sim]ise mai nefericit` ca
acum [i nefericirea \i spori când Yesha \i aduse geamantanele [i
dou` scrisori, una de la mama ei [i alta de la Joan Dawson.

Mai \ntâi deschise scrisoarea lui Joan, care o anun]a c` nu mai
poate veni la Damasc fiindc` se \mboln`vise de pojar.

„Se pare c` ai cunoscut oameni interesan]i, Lexa drag`, scria
Joan, a[a c` simt c` vei avea o vacan]` frumoas`. C`pitanul pare
fermec`tor, dar ce persoan` fascinant` trebuie s` fie Blacke
Lagham…“

„Fascinant`“ repet` Alexa pentru sine. Of, dac` Joan ar [ti ce mi
s-a \ntâmplat.

Urm`toarea scrisoare o f`cu s` plâng` din nou. Era de la dulcea ei
mam`, care o punea la curent cu toate nout`]ile din familie, printre
care c` tata muncea mult, de abia putea face fa]` cu casa, iar gemenele
urmau s` fie domni[oare de onoare la o nunt`. |ncheia scrisoarea cu
ur`ri de s`n`tate pentru fiica ei aflat` \n concediu de boal`.

Obrajii Alexei erau uzi de lacrimi când termin` de citit, dar [i-i
[terse \n grab` ca s` n-o vad` Yesha \ntr-un asemenea moment de
sl`biciune, când va veni cu micul dejun. |i era dor de acas` – ce-ar
zice to]i ai ei dac` ar [ti \n ce situa]ie se afla, \[i spuse ea \n gând.
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Ce era [i mai r`u era faptul c` nu-l putea ur\ sau dispre]ui pe
Blacke. Numai când \[i amintea cum se supusese s`rut`rii lui
fierbin]i, i se \nmuiau picioarele.

|[i despachet` lucrurile [i-[i puse o bluz` r`coroas` [i un [ort de
in. Dup` ce mânc`, ie[i \n gr`din`, dar abia f`cu câ]iva pa[i, c` se
auzi strigat` de Blacke. Fa]a lui era foarte \ncordat`.

– Te rog \ntoarce-te \n camera ta, dac` ai de gând s` umbli
\mbr`cat` a[a. B`rba]ii de aici nu accept` o fat` \n [ort. Nevestele
lor poart` v`luri [i fuste bogate.

– N-am de gând s` m` \mbrac ca Yesha ca s`-]i fac ]ie pl`cere, se
r`sti ea.

– Nici nu ]i se cere, dar poart` fuste, nu [orturi.
– Nu fi caraghios. Nu m` po]i opri s` port ce vreau.
El veni lâng` ea [i f`r` un cuvânt o lu` \n bra]e [i o duse spre cas`.
– Nu-mi dai de ales [i  sunt foarte ocupat, ma belle, n-am timp

s` m` cert cu tine. Trebuie s` m` \ntorc la conferin]`. Va trebui s`
ascul]i de mine cât timp e[ti aici, sau va trebui s` te tratez ca pe un
copil obraznic.

Ea se lupt` un moment, dar apoi renun]`. Ajunser` \n camera
ei. El privi un moment fa]a ro[ie [i dr`gu]`, periculos de aproape
de a lui, dar cu ochii plini de ur`.

– Nu m` mai privi a[a, spuse el brusc.
– Oh, las`-m` jos, se rug` ea.
Pentru o clip`, fusese \ngrozit` c`  o s-o s`rute – \ngrozit` mai

mult de sine decât de el. Strângerea bra]elor, r`suflarea lui pe
obraz, sim]ise cum \[i pierde capul. Avea un efect dezastruos asupra
ei, \n ciuda ra]iunii care-i ordona s`-i reziste.

O l`s` jos [i se \ndep`rt` \n t`cere. Ea alerg` dup` el.
– Cât timp o s` dureze aceast` fars`? Când o s` m` la[i s` plec?
Se \ntoarse [i o privi cu r`ceal`.
– Am mai vorbit despre asta. |]i spun c` nu [tiu. Nu pân` când

nu-mi voi termina treaba.
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– M` faci s` \nnebunesc! Strig` ea. O s` vin [i o s` le spun
tuturor acestor b`rba]i c` m` ]ii aici contra voin]ei mele.

– Scute[te-te de o astfel de umilin]`. Nu vor \n]elege nimic
din cele ce le vei spune [i vor crede, la fel ca [i servitorii de aici,
c` te-a b`tut soarele \n cap.

– |n]eleg, spuse ea \nfrânt`.
– |ntrunirea mea este pe sfâr[ite. Rezultatul este c` va trebui s`

fac o c`l`torie \n de[ert, care poate dura câteva zile. Trebuie s`
discut cu câ]iva [efi importan]i.

– Nu voi fi sup`rat` când vei pleca, râse Alexa nervos.
– Draga mea, crede-m`, n-am nici cea mai mic` inten]ie s` te las

aici cu credincio[ii mei servitori.
– Adic`?
– Mergi cu mine. Vom merge \ntr-o parte pustie a de[ertului, unde

vei vedea doar corturi ale localnicilor [i câteva caravane. S-ar putea s`
nu fie prea confortabil, dar depinde cât de bine c`l`re[ti, spuse el.

– Nu c`l`resc, replic` ea.
– Atunci, va trebui s` \nve]i s` stai pe o c`mil`.
– Nici nu m` gândesc.
El ridic` din umeri [i-[i aprinse o ]igar`.
– Aceast` c`l`torie este foarte important` pentru mine [i n-am

de gând s-o stric din cauza mofturilor tale. Vei veni cu mine
indiferent dac` o vei face \n lini[te [i demnitate \n ochii \nso]itorilor
mei sau urlând [i zb`tându-te, legat` pe spatele unei c`mile. Numai
c` aceast` a doua alternativ` va fi  mult mai nepl`cut`.

|i lu` mâna [i o duse la buze, zâmbind.
– O s`-]i plac`. Nu fi a[a de furioas`. Las` totul \n seama mea.

Au revoir, ma belle femme.
Ea r`mase privind \n urma lui, sim]indu-se pentru prima oar`

complet neputincioas` \n mâinile acestui „b`rbat misterios“.

***
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|n camera de recep]ie a vilei arabe, \ntrunirea se terminase [i
b`rba]ii se \mpr`[tiaser`. Blacke Lagham st`tea cu picioarele \ncruci[ate
pe divan, \mpreun` cu un [eic beduin, bând cafea [i fumând.

{eicul privi peste marginea ce[tii de cafea la b`rbatul c`ruia i se
d`duse numele ilustru de „Hazel“, fost rege al vechii Sirii.

– L`udat fie Alah, spuse el \n arab`, c` am ajuns la o \n]elegere
amiabil` care convine ambelor noastre popoare.

Blacke r`spunse \n aceea[i limb`:
– L`udat fie Alah.
– Nu mai exist` nimic acum \ntre tine [i dorin]a ta, Hazel, dar

acea lume din de[ert condus` de Califul Dullah [i fiii s`i are legi
stricte [i ur`[te s`-[i \mpart` p`mântul [i s`-i permit` guvernului
s`u s`-l concesioneze.

– Mâine, spuse Blacke, m` duc \n de[ert s` m` \ntâlnesc cu
Dullah [i fiii lui.

– Poate c` Alah va zâmbi peste proiectul t`u, spuse [eicul politicos.
„Indiferent dac` Alah zâmbe[te sau nu, proiectul va fi câ[tigat,

altfel voi e[ua“, se gândi Blacke terminându-[i cafeaua.
{eicul \[i lu` r`mas bun [i ie[i \n patio, unde oamenii lui \l

a[teptau c`lare.
La desp`r]ire, \l binecuvânt` pe Blacke:
– S` ai mul]i fii cu nevasta ta.
Acesta \i mul]umi [i-[i aminti de Alexandra privindu-l cu ochi

furio[i [i obrajii \mbujora]i. Ce p`cat c`  nu avea \ncredere \n el!
Dup` plecarea [eicului, r`mase privind \n zare, spre de[ertul

\nsorit. |ntrevederea cu Dullah urma s` fie cea mai dificil` din cele
pe care le avusese, fiindc` acesta avea renumele unui om iste], iar
fiul lui cel mai mare fusese educat la Damasc, cuno[tea franceza [i
prinsese un pic din civiliza]ia occidental`, care lipsea \n totalitate
acelor oameni. Toate acestea f`cuser` din cei doi [efi s` fie mai
vicleni decât majoritatea celorlal]i [efi ai de[ertului, pe care Blacke
\nv`]ase s`-i manevreze cu diploma]ie.
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Treaba pe care o avea de f`cut nu era u[oar`. Era delicat`, dar
[i periculoas`, pu]ini b`rba]i s-ar fi \ncumetat s-o duc` la
\ndeplinire. Guvernul britanic \l alesese pe Blacke Lagham din
dou` motive: era un bun cunosc`tor al limbii arabe – avea o
aptitudine \nn`scut` pentru \nv`]area limbilor str`ine – [i fusese de
multe ori \n ]`rile arabe,  preg`tit s` preia locul tat`lui s`u la
compania sa petrolier` din Orientul Mijlociu, deoarece se pricepea
foarte bine la petrol.

Cu [ase luni \n urm`, la urechile guvernului ajunsese [tirea c`
\ntr-o por]iune a de[ertului se afla petrol. Aceast` por]iune era
st`pânit` de triburi de beduini care n-aveau nici bani, nici
cuno[tin]ele necesare pentru a dezvolta ]inutul. Dar cu utilajele [i
creierele din vest, acest lucru era posibil.

Era esen]ial s` se stabileasc` un tratat cu arabii, care s` vând`
sau s` concesioneze aceast` parte din ]inut, \nainte ca alte na]ii s`
prind` de veste de aceast` descoperire a secolului [i s` ajung`
acolo. Deja \n Beirut [i \n taberele arabe erau tulbur`ri. Era de
neconceput utilizarea for]ei \ntr-o ]ar` unde era necesar`
instaurarea p`cii politice [i religioase. A face problema public` ar
fi fost o nebunie, fiindc` fiecare na]ie ar fi alergat s` pun` mâna pe
câmpurile petrolifere. Deci, \n cel mai mare secret, se stabilise ca
\ns`rcinarea s` fie dat` unui om [i anume tân`rului Blacke
Lagham.

Blacke \[i aminti cum fusese chemat [i i se spusese c` va fi mutat
din armat` \n serviciul civil din Orientul Mijlociu. |n ochii
oamenilor va trece drept un oficial al guvernului, membru al
Serviciului Secret, orice \l vor vedea oamenii. Dar \n realitate, va
lucra la preluarea câmpurilor de petrol folosindu-[i tot tactul [i
cuno[tin]ele de limb` arab`. Acel p`mânt era inestimabil, aducea
petrolul atât de necesar.

De luni de zile \[i consolidase prietenia [i \ncrederea acestor
oameni ai de[ertului. Banii nu erau o problem`, putea cheltui
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oricât. Cump`rase aceast` frumoas` cas`. Petrecuse zile [i nop]i \n
taberele beduinilor. Ace[tia \l ascultau cu devotament, fiindc` \l
\n]elegeau. Dullah, Califul, r`m`sese singura piedic`. De[i acesta
[tia c` n-are mijloacele financiare realiz`rii unei investi]ii, c`uta
ofertantul cel mai tentant. Era posibil ca \n tab`ra lui s` se afle
spioni, momindu-l cu lucruri mai interesante. Pân` la urm` va trebui
s` \nving` cel mai bun [i Blacke Lagham era hot`rât ca el s` fie acela.

Tân`ra englezoaic` ap`ruse neinvitat` \n ascunz`toarea lui [i
din cauza suspiciunilor ei trebuise s-o r`peasc`. Nu-[i putea
asuma riscul  s`-l tr`deze. Chiar dac` se \ndr`gostise de ea, nu-[i
putea l`sa sentimentele s`-i \nmoaie hot`rârea. Un cuvânt la
poli]ia militar` sau unor oameni ca familia Wirrell [i totul devenea
de interes public. Arabii, acum atât de binevoitori, se puteau
retrage [i totul s-ar fi putut sfâr[i printr-o lupt`, lucru nedorit de
guvernul englez.

Alexandra trebuia s` r`mân` prizoniera lui Hazel [i trebuia s`
mearg` cu el \n tab`ra lui Dullah.

Blake ar fi preferat s` n-o ia, dar femeile [i Alexandra, \n mod
special, trebuia protejate, \n aceste vremuri.

Brusc, Blacke se sim]i s`tul de toate acestea. Tânjea s` se
salveze [i s` fie din nou el \nsu[i, un tân`r ce [tia c` aici se afl` o
fat` fermec`toare [i inteligent` care-l atr`gea, locuind sub acela[i
acoperi[ cu el ca „so]ia lui“. O numise astfel pentru propria ei
siguran]`.

Desf`cu draperiile de m`tase [i cioc`ni la u[a Alexandrei. Ea-i
deschise [i r`mase \n prag cu o fa]` sever`.

– Ce dore[ti?
– Vino s` prânze[ti cu mine, Alexandra. Nu trebuie s` stai tot

timpul \nchis` aici.
– Serios? \ntreb` ea cu o voce de ghea]`. Credeam c` ai de gând

s` m` transformi \ntr-o captiv` a haremului t`u [i c` \n curând m`
vei transfera \n apartamentele „nevestelor“.
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– Nu fi caraghioas`. }i-am oferit acele apartamente fiindc` sunt
mai confortabile [i aceasta este camera mea.

– Nu m` intereseaz` unde dorm, dar cu cât sunt mai departe de
tine cu atât este mai bine, spuse ea cu indiferen]`.

El râse.
– Vorbe[ti ca o [col`ri]`.
– Joci un joc periculos, Blacke Lagham [i te avertizez c` ar fi mai

bine s` nu m` for]ezi s` fac aceast` c`l`torie \n de[ert.
– Când totul ]i se va explica, Alexandra, ai s` vezi c` nu fac nimic

ilegal.
– Asta spui tu, dar por]i totu[i \mbr`c`minte arab`.
El o privi cu regret. Ar fi vrut s` nu mai fie atât de neprietenoas`.

V`zu c`-[i schimbase [ortul cu o rochie de in. Ar`ta ca o [col`ri]`
acum. Tân`r`, agresiv` [i ne\ncrez`toare \n el. Biata Alexandra din
Beckenham! Ceva dr`g`la[ [i imatur din ea \l atr`gea pe b`rbatul
care v`zuse via]a din multe unghiuri [i cunoscuse dragostea unor
femei experimentate.

– N-are nici un rost s` ne cert`m. Este o ne\n]elegere la mijloc.
Crezi ce vrei, nu-]i pot oferi explica]ii, accentu` el [i se preg`ti s` plece.

Ea \ntinse o mân` cu dou` scrisori \n ea.
– Ai spus c`-mi vei trimite prin po[t` ni[te scrisori. Mama [i

gemenele vor fi dezam`gite dac` nu vor primi nici un r`spuns de la
mine.

Blacke se \ntoarse cu o privire curios de tandr`, când lu`
scrisorile.

– Le voi trimite prin po[t`, promise el. Ai de gând s` m`nânci
cu mine?

– Nu, mul]umesc. Spune-i fetei tale din harem, Yesha sau cum
o nume[ti s`-mi aduc` o tav` cu mâncare.

– Yesha nu este \n haremul meu, drag` Alexandra. Nu este
m`ritat`. Dar nu este frumoas`?

– Ba este, replic` Alexandra trântindu-i u[a \n nas.
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***

Alexa nu-l mai v`zu pe Blacke \n acea zi. Fu una dintre cele mai
lungi [i plictisitoare zile petrecute \n aceast` ]ar`. Gusta pentru
prima oar` \n via]a ei supliciile captivit`]ii. De câte ori \ncerca s` se
\ndep`rteze de cas`, d`dea peste câte un paznic. {i unul dintre cele
mai enervante lucruri era c` trebuia s` \ndure prezen]a continu` a
Yeshei, care precis era pus` s-o spioneze. Chiar [i atunci când Alexa
\i spunea s` plece, era convins` c` fata o spiona de undeva, din
spatele ferestrelor z`brelite.

Alexa \l v`zuse pe Blacke plecând c`lare, iar Yesha \i spusese c`
„st`pânul“ nu se va \ntoarce pân` la asfin]itul soarelui. Fusese
mutat` din camera lui Blacke \n cealalt` parte a casei. Aici,
frumoasele camere preg`tite pentru Alexa, p`reau decoruri dintr-un
film de la Hollywood, covoare pre]ioase, draperii de m`tase, divane
moi, vaze cu flori, ultimele c`r]i [i reviste, mânc`ruri rafinate, tot
ce-[i putea dori o femeie. Dar aceast` bog`]ie [i atmosfer` de
lascivitate o plictiseau pe Alexa,  prea englezoaic` [i iubitoare de
sport ca s` se simt` \n largul ei \n aceste camere ocupate cândva de
nevestele unui arab bogat.

|[i petrecu ziua \n gr`din`, scriind [i citind. Fu oarecum
dezam`git` c` Blacke nu mai \ncerc` s-o vad` \n acea sear`.

|n noul ei dormitor confortabil, Alexa dormi prost. De fiecare
dat` când se trezea, se gândea la ziua de mâine, la c`l`toria for]at`
\n de[ert. Latura ei aventuroas`  \ncântat` de aceast` perspectiv`,
dar cea prev`z`toare  se revolta. De ce oare f`cea el acest lucru? Ce
riscuri \[i asuma \n aceast` c`l`torie?

|n diminea]a urm`toare, se trezi devreme, deprimat` [i obosit`.
Era \nc` r`coare afar`, când Yesha veni s` deschid` obloanele.

– St`pânul vrea s` v` gr`bi]i, madame. {i v` cere s` v` \mbr`ca]i
cu astea.

Alexa privi lucrurile pe care  le d`duse Yesha, pantaloni de
c`l`rie, cizme lungi, hain` de in.
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– De unde le-a luat? o \ntreb` ea pe fat`.
– S-a dus la Damasc [i le-a cump`rat pentru madame, explic`

fata râzând.
Se \mbr`c` [i se uit` \n oglind`. Alexa \n costum de c`l`rie! Era

ceva nou, dar \i st`tea foarte bine. Se a[ez` [i \ncepu s`-[i m`nânce
micul dejun.

– E[ti gata, ma petite Marie? \l auzi pe Blacke spunându-i \n
francez`.

Ie[i din camer` [i-l g`si pe Blacke gata \mbr`cat \n ve[minte
ar`be[ti.

– Da, sunt gata, mare [ef al de[ertului! R`spunse ea cu sarcasm.
}inuta mea de c`l`rie nu-]i va [oca prietenii?

– Nu. {tiu c` fran]uzoaicele [i englezoaicele c`l`resc prin de[ert.
O dat` ajuns` afar`, privi la soarele care r`s`rea glorios,

colorând treptat cerul \n culori minunate. Aerul era \nc` r`coros,
dar [tia c` peste o or` c`ldura va fi torid`.

Erau patru arabi care a[teptau. Unul dintre ei era Hamid, cu un
cal alb lâng` el, probabil pentru Blacke. |n spatele lor se afla o
c`mil` care purta pe spate un mic cort.

– Trebuie s` stau acolo? r`t` ea  c`mil`.
– Te va proteja mai târziu de soare. La \nceput nu ]i se va

p`rea prea confortabil, dar va fi mai bine pentru tine decât pe un
cal, \ntrucât nu [tii s` c`l`re[ti. Dac` vrei, poate veni [i Yesha,
de[i te asigur c` vei fi \n siguran]` chiar [i f`r` o \nso]itoare.

– Hai s` plec`m o dat`, se r`sti ea.
El fu cel care o ajut` s` se suie pe c`mil`. Mâinile lui erau blânde

[i pentru o clip` se uit` spre ea parc` scuzându-se.
– |ntr-o zi m` vei ierta, Alexandra.
– |ntr-o zi nu voi fi suficient de interesat` s` te iert sau nu, spuse

ea cu r`ceal`.
El \[i mu[c` buzele [i se urc` pe calul lui. Un arab lu` frâul

c`milei [i o lovi cu un b`] peste crup`. Aceasta, care era a[ezat`, se
ridic` \n picioare [i porni.
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|n urm`torul moment, se trezi zgâl]âit` din toate p`r]ile [i \nv`]`
disconfortul de a merge pe o c`mil`. Mai apoi se obi[nui [i privi
prin perdelele cortului; intrau din ce \n ce mai adânc \n de[ert,
l`sând \n urm` drumurile umblate. Când soarele ajunse \n \naltul
cerului, c`ldura deveni insuportabil` [i Alexa, chiar la umbra
cortului, sim]i cum n`du[eala \i curgea [iroaie. Ar fi dorit s` se
opreasc`, s` se odihneasc`, dar pentru nimic \n lume nu i-ar fi cerut
un astfel de lucru lui Blacke.

Mergeau de patru ore când primi ordin s` se opreasc`. Atunci,
arabul care conducea c`mila o lovi peste genunchi [i aceasta se a[ez`.
Ajunseser` la o oaz`. Alexandra se uit` \n jur, \ntrebându-se unde
naiba erau. Pierdu]i sau departe de civiliza]ie, de drumul dintre
Damasc [i Beirut. Doar Blacke [i cei patru arabi [tiau unde se aflau.

– Las`-m` s` te ajut s` cobori, spuse el vesel. Te-ai descurcat
foarte bine. Sper c` nu e[ti obosit`.

– Deloc, min]i ea, dar el [tia c` minte, doarece când puse
piciorul pe p`mânt se cl`tin` u[or [i el o cuprinse cu bra]ul.

– |mi pare cu adev`rat r`u, draga mea, nu trebuia…
– Sunt bine, mul]umesc, \l \ntrerupse ea cu asprime.
El se \ntoarse [i se \ndrept` c`tre un cort, \n afara c`ruia se afla un

grup mic de b`trâni [i femei \n ve[tminte de beduini. Acolo fu poftit
s` se a[eze pe ni[te piei de oaie [i, la ini]iativa lui, se a[ez` [i ea.

– Fii politicoas` cu ei [i vei fi r`spl`tit` cu \ncrederea [i
prietenia lor.

Dup` ce-l auzi pe Blacke cum vorbe[te cu beduinii, r`mase
uimit`. To]i \l pl`ceau. La fel cum \l pl`ceau cei din saloanele
sofisticate din Damasc. Nu mai [tia ce s` cread`.

Nu-[i mai puse \ntreb`ri, fiindc` era prea extenuat` [i \nsetat`. B`u
cu grab` din cana de p`mânt pe care i-o \ntinse Blacke, apoi se strâmb`.

– Pref`-te c`-]i place. Este zerul r`mas de la untul de c`mil`. {tiu
c` este gre]os, dar mai târziu vei primi ceai.

Peste un timp, li se aduse o tav` cu buc`]ele de carne de vac`
fripte, din care Alexa mânc` [i, \n sfâr[it, veni [i ceaiul, ne\ndulcit,
f`r` lapte, dar care \]i potolea setea.
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– Unde suntem? \l \ntreba ea pe Blake, vorbindu-i pentru prima
dat` de când plecaser`.

– N-ai [ti dac` ]i-a[ spune, \n orice caz, departe de Damasc [i
aproape de coast`. Pe un drum folosit doar de caravanele de
c`mile. Trebuie s` ajungem \ntr-un loc numit Rodhan [i la corturile
Califului Dullah. Dar nu vom dormi acolo, a[a c` drumul nostru va
dura dou` zile.

Dou` zile de c`l`torie \n inima de[ertului! Ce perspectiv`!
Dup`-amiaza pe spinarea c`milei nu fu mai confortabil` decât

diminea]a [i, pe la ora patru, Alexa era atât de obosit`, \ncât se
\ntreb` dac` n-o s` cad` de pe locul unde se afla. Cam pe la aceast`
or` se stârni un vânt care adie blând la \nceput, dar care se
transform` rapid \n vijelie. Blacke ordon` oprirea:

– Va fi furtun`, \i strig` el. Coboar` repede, pân` nu se \nte]e[te
simunul.

D`du ni[te ordine \n arab` celui care conducea c`mila [i aceasta
\ngenunche. Alexa avu senza]ia c` se f`cuse brusc noapte. Nu
opuse rezisten]` când bra]ul lui Blacke o culc` la p`mânt. Se trezi
\ntins` lâng` el, ap`ra]i de trupul c`milei [i de burnuzul lui \ntins
peste capetele amândurora, \n timp ce furtuna de nisip se pornise.

– Nu-]i fie team`. Stai strâns` lâng` mine, [optir` buzele lui,
lipite de urechea ei.

Ea continu` s` stea nemi[cat`, \nnebunit` de apropierea lui,
con[tient` de faptul c` era \ndr`gostit` de el, un b`rbat \n care nu
putea avea \ncredere. |ncepu s` plâng`, tremurând de furie [i
oboseal`. El sim]i tremurul trupului ei \ncordat. |ncepu s`-i
mângâie p`rul.

– Relaxeaz`-te, \i [opti el blând. Oh, draga mea, nu mai plânge,
te rog!

{i \nainte de a se fi putut controla, o strânse [i mai tare lâng` el
[i o s`rut` pe buze.
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Capitolul 5

Era a treia oar` \n via]a ei când Alexandra era s`rutat` de acest
b`rbat. Pentru a treia oar`, \ntregul ei trup p`ru s` fie \ncercat de
acel sentiment intens de fericire [i de dorin]a de a i se supune trup
[i suflet. F`r` s` mai reziste, \i r`spunse la s`rut, r`suflând repede
sub c`ldura \n`bu[itoare a burnuzului care-i acoperea pe amândoi.
Sim]ea cum mâinile lui o mângâie [i-l auzi [optindu-i:

– E[ti dulce… atât de dulce, micu]` Alexandra.
Tremurul i se opri \n \mbr`]i[area lui [i primul sentiment de

extaz intens fu treptat \nlocuit de vechile \ndoieli. {tia c` dac` ar fi
fost ca celelalte fete i-ar fi fost u[or s` se supun` mental, cum  \[i
dorea el. Dar Alexandra era o persoan` a adev`rului [i cinstei.
Trebuia s` [tie adev`rul despre el sau s`-l ]in` la distan]`.

– Te rog, spune-mi despre tine… Blacke, nu pot continua a[a.
Nu-i putea vedea fa]a, dar sim]ea cum pasiunea pare s` moar`

\n el.
– |nc` e[ti \ngrijorat` [i ai \ndoieli?
– Da… da… trebuie s` [tiu.
– |mi pare r`u, draga mea, trebuie s` te dezam`gesc

fiindc` nu-]i pot spune nimic.



–  Da de ce?
– Sunt multe motive. Dumnezeule, Alexandra, trebuie s`

\ncepem  din nou?
– Da, trebuie. Trebuie s` ne \n]elegem unul pe cel`lalt. Nu te

po]i a[tepta de la mine… s` te s`rut [i… [i… oh! se \ntrerupse,
sim]ind c` se sufoc` sub burnuz.

Blacke Lagham \ncerca s`-[i vin` \n fire. {tia c`-[i pierduse
controlul la atingerea gurii dulci a acestei fete care exercita o
atrac]ie inexplicabil` pentru el. Se blestem` pentru sl`biciunea lui.
Jurase doar ca \ntre el [i \ns`rcinarea lui vital` s` nu se interpun`
nici o femeie sau altceva. O luase  cu el fiindc` nu voise s` ri[te
l`sând-o, \ncrederea lui \n servitori fiind limitat`. Ce-ar fi fost ca
Alexandra s` scape \n lipsa lui [i s` se \ntoarc` la Damasc cu
povestea ei? |ntreaga Sirie ar fi fost pe urmele lui.

Parc` auzea vocea acelei \nalte persoane spunându-i:
„Indiferent ce se \ntâmpl`, nu spune nimic vreunei femei. Cu

cât par mai frumoase [i mai sincere, cu atât sunt mai mincinoase [i
te tr`deaz`, b`iatule“.

Convingerea lui intim` era c` Alexandra era cinstit`, dar chiar [i
a[a, nu \ndr`znea s` aib` \ncredere \n ea. |ntr-o zi,  \l va ierta pentru
asta [i când i se va spune adev`rul, va râde \mpreun` cu el.

Dar acum nu mai trebuia s-o s`rute. Era mai bine ca rela]ia lor s`
r`mân` platonic` \n aceast` c`l`torie, ba chiar ostil`, dac` era necesar.

– Nu a[tept s` m` s`ru]i, draga mea copil`, spuse el \n cele din
urm`. Dar pentru numele lui Dumnezeu, p`streaz`-]i sim]ul
umorului ca s` nu \nnebunim amândoi.

Ea se \ndep`rt` de el [i z`cu \n continuare mut`, \ngropându-[i
fa]a \n bra]ele \ndoite. Ce pervers` putea fi natura mam`, se gândi
ea. |n bra]ele lui fusese raiul pe p`mânt, dar n-ar fi acceptat acest
rai \mpreun` cu pref`c`toria lui. Puteau fi mai mult decât prieteni
dac` ar fi [tiut adev`ratul motiv pentru care n-o l`sa s` spun`
autorit`]ilor de ce juca acest rol extraordinar.
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Era oare o nebun` [i o puritan`? I-ar fi fost mult mai u[or s`
spun`: „Nu-mi pas` ce face, nu-mi pas` dac` este bun sau r`u,
tr`d`tor sau spion. Sunt nebun` dup` el“.

Dar nu putea spune astfel de lucruri. A iubi [i a fi iubit` de un
b`rbat, având tot timpul \ndoieli, pân` la urm` s-ar sfâr[i printr-un
dezastru.

Apoi furtuna se opri brusc, la fel cum \ncepuse. Blacke d`du la
o parte burnuzul [i Alexandra se ridic` \n capul oaselor, dându-[i la
o parte p`rul din ochi [i respirând liber. De[ertul era acum cuprins
de o nemi[care aproape \nfrico[`toare. |n spatele mun]ilor, la
orizont, se vedea o dung` aurie. Cerul era \nro[it ca la apusul de
soare. Era cel mai uimitor lucru pe care Alexa \l v`zuse vreodat`.

|n picioare, Blacke d`dea ordine oamenilor s`i. Când tân`ra \i
surprinse privirea, aceasta era rece [i dur`.

– Trebuie s` plec`m, spuse el scurt.
– Sunt gata, \l asigur` ea.
Dar \n timpul drumului se sim]i mai obosit` ca oricând. |i era

fric` s` nu adoarm`, dar exact acest lucru se \ntâmpl`. Când
deschise iar`[i ochii, se trezi \ntins` pe ni[te bl`ni de oaie, cu o
pernu]` sub cap. Se uit` \n jur. Era \ntuneric, cu excep]ia unei
l`mpi ce atârna \n u[a cortului. Silueta \nalt` a lui Blacke Lagham
st`tea acolo, cu burnuzul \nf`[urat \n jurul lui. Peste um`rul lui
v`zu str`lucirea lunii. Str`lucirea lunii! Slav` Domnului, se gândi
ea, când a]ipise, soarele \nc` ardea.

Se ridic`, treaz` acum, observând c` cizmele \i fuseser` scoase
[i fusese acoperit` cu o p`tur`.

– Blacke! \l strig` ea.
El se \ntoarse  [i azvârli ]igara pe care tocmai o fuma.
– Ah! Te-ai trezit.
– Da… eu…  nu [tiu ce s-a \ntâmplat, spuse ea mi[cat`.
– Ai dormit \n cort pe c`mil`. Când am ajuns aici [i ne-am ridicat

corturile, te-am c`rat aici [i  erai complet adormit`.
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– Mul]umesc foarte mult, spuse ea cu o voce joas`.
– O s`-l trimit pe Hamid s`-]i aduc` ceva de mâncare [i ni[te

cafea. S` [tii c` suntem bine aproviziona]i râse el. Singurul necaz
este cu apa. Nu po]i face baie, vei primi doar un lighean pentru
sp`lat.

– N-are importan]`, r`spunse Alexa.
Blacke b`tu din palme [i ap`ru Hamid \n fug`, f`când

plec`ciuni. Dup` ce d`du ordine, Blacke se \ntoarse \napoi spre
fat`. Hot`râse s` fie dur cu ea [i cu el. {tia c` este mai bine a[a, dar
ar`ta ca un copil, se gândi el, cu fa]a ro[ie, p`rul ciufulit [i ochii ei
alba[tri tulburi de somn, atât de dulce. Dar se \n`spri repede [i
spuse:

– Noapte bun`, Alexandra. Culc`-te dup` ce m`nânci. Te
sf`tuiesc s` m` ascul]i, fiindc` mâine plec`m dis-de-diminea]`.

Dup` ce termin` de mâncat ea se sp`l`, \[i puse o pijama [i un
capot din valiza preg`tit` de Yesha [i ie[i afar`. Luna lumina feeric,
iar cerul era plin de stele. Al`turi de cortul ei se afla un alt cort,
probabil al lui Blacke. Pu]in mai \ncolo, arabii st`teau \n jurul unui
foc, cântând. Cântecul era atât de trist \ncât  se sim]i deprimat`.

Dintr-o dat`, Blacke Lagham ie[i din cortul lui. Nu mai purta
ve[tmântul ar`besc, era \n pantaloni [i o bluz` veche, p`rea atât de
englez. Veni spre ea.

– Ce faci aici? o \ntreb` el scurt. Du-te \n cort s` nu te vad`
oamenii a[a.

– Dar sunt perfect respectabil`, nu? ar`t` ea spre capotul
albastru care-i ajungea pân` la c`lcâie.

– Du-te \napoi \n cort, \i ordon` el.
– E[ti un dictator oribil!
– Este timpul s` te culci.
– Cum poate dormi cineva cu atâta zgomot?
– Dac` asta te deranjeaz` le voi spune s` \nceteze.
– |]i place s` dai ordine, domnule Lagham.
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– {i ]ie \]i place s` ob]ii  ce vrei, domni[oar` Forbes, râse el.
– Noapte bun`, zise ea furioas`.
– Noapte bun`, r`spunse el [i se \ntoarse s` nu mai vad`

fermec`toarea figur` \n capotul albastru.
Asta \l tulbura mai mult, se gândi el, decât toate crea]iile din

satin [i dantel` ale lui Frances. Niciodat` nu \ntâlnise ceva mai
fermec`tor ca Alexandra Forbes. Orice b`rbat ar fi dorit s-o ia \n
bra]e [i s-o acopere cu s`rut`ri.

Alexa intr` \n cort [i se trânti pe pieile de oaie. Cântecul \ncet`
[i de[ertul deveni t`cut, a[a cum numai de[ertul putea fi.

Niciodat` \n via]a ei nu se sim]ise mai singur` [i mai nefericit`.

***

Din nou se afundau \n inima de[ertului. La \nceput, Alexa era
doar un pic mai obi[nuit` cu mersul hurduc`it al c`milei, dar dup`
o or` statul pe c`mil` \i displ`cu mai pu]in. Plecar` sub un cer
rozaliu [i rece ca ghea]a, nisipul era acoperit cu brum`, iar dinspre
mun]i sufla un vânt t`ios. Alexa tremura sub blana de oaie pe care
Blake o sf`tuise s` [i-o \nf`[oare \n jurul umerilor. Apoi soarele se
urcase mai sus [i bruma disp`ruse, iar cerul devenise albastru [i
Alexa trebuise s` se ad`posteasc` sub cortul de pe spatele c`milei,
de c`ldura insuportabil`.

Se opriser` s` m`nânce de prânz, iar Blacke [i cu ea st`tuser`
unul lâng` altul ca doi str`ini, dezinteresa]i unul de cel`lalt. Când
pornir` iar`[i la drum Alexa privea gânditoare spatele c`l`re]ului
\nalt, \ntrebându-se dac` era posibil ca doar ieri acel b`rbat s-o
ad`posteasc` sub haina lui [i s`-i acopere buzele cu s`rut`ri
pasionate. Ciudatul, imprevizibilul Blacke! „Hazel [ef al
de[ertului“ \l numiser` ei. Oricare din locuitorii de[ertului
\ntâlni]i \n cale \l saluta cu respect [i la desp`r]ire \i adresa cele
mai prietene[ti ur`ri.
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Continuau s` mearg` [i Alexa realiz` de ce nu putuser` face
acest drum cu ma[ina. Terenul era din ce \n ce mai accidentat [i
uneori caii [i c`milele trebuia s` traverseze vaduri de ape secate [i
s`-[i fac` drum prin m`r`cini de[i.

Alexei i se p`rea c` nisipul se \ntinde pân` dincolo de orizont.
Dar dup` un timp, tân`ra se frec` la ochi, nevenindu-i s` cread`
c` vede palmieri. Era un miraj sau era adev`rat? Era adev`rat.
Vocea autoritar` a lui Blacke \mp`r]ea ordine [i oamenii venir`
mai aproape de el. Palmieri \nal]i, dungile vesele ale corturilor
arabe,  spirale de fum alb`strui de la câteva focuri, siluete de
oameni care se mi[cau. Ajunser` la satul arab peste care Califul
Dullah avea puteri absolute. Unul dintre cei mai boga]i [efi ai
de[ertului.

Când ajunser` la marginea a[ez`rii, câ]iva arabi \n ve[minte albe
venir` \n fug` s`-i \ntâmpine. Blacke \[i apropie calul de c`mila pe
care st`tea Alexa [i o avertiz`:

– Omul pe care merg s`-l v`d are reputa]ia de [mecher [i
necinstit. Asta nu te afecteaz` pe tine \n mod special, sunt \ngrijorat
\n privin]a treburilor mele. Cum e[ti englezoaic` [i ar`]i bine, iar ei
n-au v`zut multe ca tine pe aici, te sf`tuiesc s` fii foarte lini[tit` [i
s`-]i aminte[ti c` ei cred c` e[ti nevasta mea.

– Cred c`-mi pot purta singur` de grij`.
– Nu te \ntreb ce crezi, \]i spun cum s` te por]i  cât timp suntem

aici.
Câteva momente mai târziu, Alexa [i Blacke intrau unul lâng`

altul \n cortul lui Dullah; ea, obosit` [i \nsetat`, el, mândru, f`r`
urm` de oboseal` pe fa]`.

– Stai lâng` mine [i nu spune nimic, \i [opti el.
Se gândi la cele spuse de el. Dac` [eicii de[ertului vorbeau

franceza sau engleza [i ea le-ar putea spune c` a fost r`pit` [i vrea
s` ajung` la Consulatul britanic din Damasc? Dac` l-ar putea bate
pe Blacke la propriul s`u joc? Sim]i o dorin]` irezistibil` s-o fac`.
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Acum se aflau \ntr-un cort spa]ios, \ntunecat [i rece dup`
c`ldura din de[ert. Podeaua era acoperit` cu covoare bogate [i
totul era \mpodobit cu m`t`suri [i brocarturi. Ceea ce o izbi pe
Alexa fu nepotrivirea restului mobilierului. |n centru se afla o mas`
de sufragerie cu scaune, care p`reau a fi importate din
Birmingham, pe un perete al cortului era ag`]at un portret \n ulei
al lui Dullah, iar \n partea opus` o oglind` venit` direct dintr-un
salon din Paris. Se mai aflau [i dou` divane acoperite cu perne [i
m`su]e maure pline de fructe [i dulciuri. |n aer pluteau diverse
arome.

Nu era nici o femeie prezent`. Cele dou` neveste ale califului [i
copiii lor ocupau cel de-al doilea cort. Dullah st`tea cu picioarele
\ncruci[ate pe un divan, sub portret. Lâng` el st`teau cei doi fii ai
lui. To]i erau b`rbo[i, cu fe]e mândre, nasuri coroiate [i buze
senzuale. Purtau ve[minte albe cu podoabe  din aur [i turcoaze,
care erau culorile califului. |n spatele lor se aflau doi negri rubieni
\narma]i. Erau g`rzile de corp.

Blake \naint` [i salut`:
– Salam Aleikum.
Dullah [i cei doi b`rba]i mai tineri r`spunser`:
– Salam Aleikum.
Dullah \i pofti pe vizitatori s` se a[eze. Li se aduser` perne [i un

lighean cu ap` \n care s`-[i spele mâinile. Dup` aceea li se servi vin.
– Ne ureaz` bun venit [i  disear` va fi un banchet \n onoarea

noastr`. |n câteva momente, va fi mai bine s` te duci \n cortul
femeilor, chiar dac` e[ti invitat` la banchet, fiindc` e[ti european`
[i nu por]i v`l, \i [opti Blacke Alexei. Fii atent` ce faci.

– Cine te-a pus s` m` iei cu tine? rosti tân`ra plin` de
resentiment.

|n timpul aceste conversa]ii, Dullah [i fii lui \i urm`reau cu mare
interes. Dar [i Blacke st`tea cu ochii pe ei. Sub \nf`]i[area
zâmbitoare a lui Dullah pândea un om foarte viclean. Semnarea
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tratatului cu el depindea de faptul dac` acesta voia sau nu s`
dezvolte pe p`mânturile lui o exploatare petrolier`. Dar Blacke
mai era interesat [i de fiul lui cel mai mare, Jeddah. La vârsta de
dou`zeci [i patru de ani, \nalt, chipe[ \n felul lui, Jeddah nu
petrecuse prea mult timp \n corturile tat`lui s`u. Era mai
ambi]ios [i extraordinar de plin de el. P`rea ner`bd`tor s`-[i
arate cuno[tin]ele lingvistice [i i se adres` lu Blacke \n francez`.
Alexa st`tea [i asculta, mul]umit` c` poate \n]elege ceva din
conversa]ie.

El [i tat`l lui erau \ncânta]i s`-l primeasc` pe marele Hazel,
cunoscut  [i apreciat de oamenii de[ertului. Erau de asemenea
onora]i de prezen]a frumoasei so]ii a lui Hazel. Vor \ndeplini orice
dorin]` va avea oricare dintre ei.

Dup` o jum`tate de or` de discu]ii, Blacke se \ntoarse din nou
spre Alexa [i-i spuse s` plece \n cortul femeilor.

Ea se ridic` [i la fel f`cu [i Blacke.
Jeddah, pe a c`rei fa]` se putea citi admira]ia fa]` de femeia cu

p`rul de aur spuse \n francez`:
– Dore[te  madame s` fac ceva pentru ea?
– Nu, mul]umesc, zâmbi Alexa.
Dar \n sinea ei \[i spuse: „Ce-ar face acest b`rbat dac` i-a[

spune c` sunt aici contra voin]ei mele [i vreau s` fiu dus` \napoi
la Damasc? I-a[ putea promite c` sir Percy Wirrell l-ar
recompensa“.

Ca [i cum  i-ar fi citit gândurile, Blacke i se adres` \n englez`:
– Te avertizez, dac` faci o prostie  vor urma o mul]ime de

necazuri. Scoate-]i din cap ideea prosteasc` de a cere ajutor [i a fugi
de mine.

Ea se \nro[i de furie [i ridic` din umeri.
O clip` mai târziu, era \n cortul ocupat de femei.
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Urm` o or` foarte plictisitoare. Femeile purtau v`luri, erau
proaste, copil`roase, tr`ind \ntr-o atmosfer` de parfum greu care-i
f`cea grea]` Alexei. Tr`nc`neau [i chicoteau \ntre ele, ne[tiind nici
francez`, nici englez`. Vederea unei englezoaice \n costum de
c`l`rie provoc` mare curiozitate [i amuzament. |i pip`iau fiecare
lucru de pe ea pân` când ea \[i dori s-o fi adus pe Yesha cu sine.
Cel pu]in cu ea se putea \n]elege.

Singurul moment pl`cut fu când i se aduse o cad` cu ap`
fierbinte [i parfumat` \n care putu s` se \mb`ieze, dar f`r` a se
bucura de intimitate, fiindc` cel pu]in patru femei r`maser` s-o
vad` cum se spal`, chicotind tot timpul.

Acum trebuia s` ia parte la acest banchet dat de Dullah, ca so]ie
a lui Blacke. N-avea nici un chef. Dar orice era mai bine decât s`
stea cu aceste femei \ngrozitoare.

|[i puse pe ea o rochie de cas` din brocart verde, lung` pân` \n
p`mânt [i-[i perie p`rul cu grij`. Ar`ta zvelt` [i avea o fa]`
bronzat`,plin` de s`n`tate. Nicicând nu fusese mai dr`gu]`. |n
ciuda avertismentului lui Blacke, se gândi la fiul lui Dullah. Putea
vorbi \n francez` cu Jeddah. El o admira [i ar face orice i-ar cere. Ar
fi un adev`rat triumf dac` [i-ar asigura ajutorul lui [i l-ar \nvinge pe
marele „Hazel“.

***

Blacke \i spusese Alexei c` va veni s-o ia, pentru a o escorta la
cortul califului, pentru banchet, unde era bine venit`, ca so]ia lui
Hazel. |[i puse o e[arf` de m`tase pe cap [i evad` de la femeile care
vorbeau [i chicoteau. Ie[i afar` \n noapte. Privi cerul de catifea, cu
mii de stele, care radiau o lumin` l`ptoas`. Era ceva magnific,
nic`ieri \n lume nu vedeai a[a ceva…

„Ce noapte adecvat` pentru romantism“ se gândi ea [i-i p`ru
r`u c` lucrurile nu erau deloc romantice \n acel moment [i c` nu
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sim]ea nimic \n afar` de dorin]a de a fi departe de acest miraj,
\napoi \n Cairo, \mpreun` cu  Joan sau \napoi la Casa cu duzi,
al`turi de mama [i tata.

A[a cum st`tea acolo, o umbr` p`ru s` \ntunece lumina lunii.
Privi \n jur [i-l v`zu pe Jeddah, fiul califului, care se apropiase tiptil
de ea, zâmbind. |n ochii lui se citea aceea[i admira]ie pe care o
remarcase prima oar` când o privise.

– Oh, bun`, spuse ea un pic nervoas`.
– Am venit s` te duc la cortul tat`lui meu.
Ea sim]i o \nclina]ie absurd` s` râd`. Suna atât de solemn [i

biblic. {i \ntr-adev`r, cu palmierii, focurile arabe, corturile [i
\ntreaga panoram` primitiv`, totul putea fi o pagin` din Vechiul
Testament \n loc de o imagine a vie]ii moderne. Ce pu]in
progresaser` ace[ti oameni cu anii.

– A[ fi impertinent dac` i-a[ spune doamnei c` este foarte
frumoas` stând \n lumina lunii ca o statuie de argint? spuse el
indicând cu mâna silueta ei zvelt` \n rochia str`lucitoare [i p`rul de
pe care alunecase e[arfa \n lumina lunii [i c`p`tase luciul platinei.

Nu r`spunse pe moment. Complimentul lui n-avea nici o
importan]` pentru ea. Dar mintea \i lucra cu repeziciune [i se gândi
c` avea \n el un admirator [i un prieten care ar putea-o ajuta s` fac`
ceea ce dorea. S`-l \nfrâng` pe Blacke Lagham ar fi o mare victorie.
Blacke cel plin de sine [i dictatorial. Omul care credea c` o putea
r`pi [i  aduce cu el \n realizarea scopurilor lui ridicole.

– Jeddah, ai face ceva pentru mine? \ntreba ea brusc.
Ochii lui sticlir` de pl`cere. Cu mâna pe pumnalul pe care-l

purta la brâu, r`spunse:
– Orice ai dori.
– Jeddah, am s`-]i spun un secret, fiindc` am nevoie de ajutorul

t`u. Trebuie s` ajung la Damasc [i Blacke, Hazel, nu trebuie s` [tie.
– So]ul t`u, madame?
– Nu,  nu este so]ul meu, spuse Alexa dintr-o suflare. Asta-i toat`

treaba.
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– Nu este so]ul t`u, madame atunci cine? se minun` Jeddah.
– N-am timp s`-]i explic, \l \ntrerupse ea, uitându-se peste um`r

de team` s` nu-l vad` ap`rând pe Blacke Lagham, dar tot ce \]i pot
spune este c` n-am nici o leg`tur` de acest gen cu el. Sunt o
englezoaic`, lucrez la Cairo pentru guvernul britanic. Eram \n
vacan]` la Damasc când marele vostru Hazel m-a r`pit.

– A[a deci! Madame, mademoiselle a fost r`pit` contra voin]ei
sale, conchise el, sub]iindu-[i buzele.

– Exact.
– Dar este o infamie.
– Exact, repet` Alexa triumf`toare. {i dac` e[ti un prieten al

guvernului britanic, m` vei ajuta s` m` \ntorc la Damasc.
– Atunci, Hazel nu este un prieten al guvernului britanic?
– Sincer, nu [tiu. Nu [tiu nimic despre el \n afar` de faptul c` se

comport` ciudat [i pare s`-i fie team` s` nu iau leg`tura cu autorit`]ile.
Dar este de datoria mea s` m` \ntorsc la Damasc [i s` le spun ce face
el. Dar te rog, nu-]i imagina c` vreau s` fac  vreo propunere de afaceri.
Tot ce-]i cer este s` m` duci la Damasc f`r` [tirea lui.

– Va fi greu s` te duc de aici \n secret, dar  pot \ncerca, spuse el
gânditor mângâindu-[i b`rbia.

– Jeddah, trebuie s` m` duci la Damasc!  Te asigur c` vei fi
recompensat.

El o privi, cânt`rind problema \n gând. Nu-l interesa prea mult
recompensa. Tat`l lui, b`trânul Dullah, era mort dup` aurul
britanic. F`cuse multe tranzac]ii [i dac` unele nu erau prea cinsite,
nim`nui nu-i p`sa. Dar frumuse]ea acestei fete blonde, atât de
neobi[nuit` pentru Jeddah, era ceea ce-l interesa \n acest moment.
Buzele ei ro[ii, ochii ei alba[tri, puteau fi o recompens` bogat`.
Putea s-o duc` la Damasc, singur`. Sau s-o p`streze \n de[ert pentru el.

O pasiune oarb` pentru fata englezoaic` se aprinse \n sângele
tân`rului Jeddah, dar la suprafa]` r`mase calm [i practic.

– Mademoiselle poate c`l`ri? \ntreb` el.
Din nefericire nu, r`spunse Alexa u[or iritat`.
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N-are importan]`. Am un arm`sar negru [i puternic, cel mai
puternic din grajdurile noastre [i po]i c`l`ri cu mine. Da, vei c`l`ri
cu mine spre Damasc.

Inima Alexei tres`ri.
– Când?
– Chiar \nainte de r`s`rit, vorbi el rapid. Uite, ar`t` spre un cort.

Cortul meu. Te voi a[tepta \n spatele lui. {i acolo, indic` un alt cort,
este cortul ce i s-a dat lui Hazel. Tat`l meu crede c` e[ti nevasta lui
[i ve]i dormi \mpreun`.

– Nici gând! ripost` Alexa indignat`.
– Hazel s-ar putea s` te cheme \n cortul lui [i dac` este a[a,

du-te, s` nu treze[ti suspiciuni. Dar nu dormi. A[teapt` s` se crape
de ziu` [i apoi strecoar`-te s` te \ntâlne[ti cu mine.

– Voi fi acolo! spuse Alexa. Acum, du-te,  s` nu fim v`zu]i
\mpreun`. La banchet nu trebuie s` vorbim, ca el s` nu observe.

De-abia disp`ru Jeddah c`-[i f`cu apari]ia Blacke Lagham,
\mbr`cat \n ve[minte ar`be[ti de ceremonie. {i el privi un moment,
cu toat` \ncântarea de b`rbat, la „statuia de argint“ ce se profila \n
lumina lunii de[ertului.

– Am venit s` te iau, spuse el \n cele din urm`.
– Frumos din partea ta, spuse Alexa cu r`ceal`.
– Nu fi sup`r`cioas`, Alexandra. Este o noapte atât de divin` [i

vei avea o sear` amuzant`, genul de sear` pentru care multe fete \n
locul t`u [i-ar da [i sufletul. Hollywood a \ncercat s-o fac`, dar n-a
reu[it. Tu vei vedea cu ochii t`i.

– Nu sunt interesat`, spuse Alexa.
– E[ti hot`rât` s` fii furioas` pe mine? Râse el.
Ea d`du din umeri cu indiferen]`. El \i puse mâna pe bra] \n

mod prietenesc.
– Pân` la urm` totul va fi bine, Alexandra. Nu fi prea critic`, nu

c`uta nod \n papur` \n orice.
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Fiindc` ea t`cea \n continuare, presupusese c` era bosumflat`.
N-o putea blama. Se comportase cu ea de neiertat [i nu-i putea
spune de ce. Nu pân` când târgul dintre el [i Califul Dullah va fi
semnat [i pecetluit, ceea ce se va \ntâmpla \nainte de sfâr[itul
vizitei.

Totu[i, trebuia s` recunoasc` faptul c` micu]a Alexandra ar`ta
absolut fermec`tor.

– O s`-i z`p`ce[ti pe to]i de aici. Nu [tiu dac` trebuie s` te iau
la banchet.

– Atunci, de ce nu m` ]ii \n harem? \ntreb` ea dispre]uitoare. Se
pare c` tu crezi c` acolo este locul meu.

– Neprietenos din partea ta, spuse el cu repro[.
– Eu [i cu tine nu suntem prieteni.
– Bine, dac` asta vrei. Hai s` mergem.
Intr` \n cortul califului \mpreun` cu el, preocupat` de evadarea

de a doua zi [i distrându-se \n gând de p`c`leala pe care i-o va trage
lui Blake. Era \n culmea \ncânt`rii, dar pe m`sur` ce se scurgeau
orele, \ncântarea \i disp`ru. Nu [tia de ce, dar se sim]ea pu]in
nervoas` [i \ngrijorat` c` se l`sa complet \n mâinile lui Jeddah. |[i
repeta mereu c` nu trebuie s` fie nelini[tit`. {efii de[ertului erau
avizi de bani. El o va duce la Damasc pentru a ob]ine o
recompens`. {i totu[i, toat` aceast` sear` era atât de fantastic`,
\ncât nu-]i venea s` crezi c` era real`. Se gândea f`r` \ncetare:
Blacke era englez, Jeddah nu. El este un s`lbatic. Este suficient de
curtenitor [i poate vorbi fran]uze[te cu mine, dar de unde s` [tiu
c` m` pot \ncrede \n el? S` plec cu el? De ce nu? Jeddah m` va duce
la Damasc. Asta-i tot ce vreau.

Blacke nu observ` preocuparea ei, sau presupuse c` era
absorbit` de ceea ce se petrecea \n jurul ei. B`u un pic, râse [i
glumi cu b`trânul Dullah [i fiii acestuia [i cu cei pe care-i considera
suficient de importan]i s` fie prezen]i la banchet.
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{i ce banchet! Servit pe fe]e de mas` de damasc albe ca neaua,
a[ezate pe podea, \n jurul c`rora st`teau to]i cu picioarele
\ncruci[ate. Erau feluri de mâncare dintre cele mai rafinate, p`s`ri
ciudate din de[ert, \n`bu[ite [i rumenite, carne fript` de gazel`,
legume de diferite soiuri, orez preg`tit \n fel [i chip [i dulciuri
nenum`rate. Iar vinul, ulcioare mari cu vin aromat [i tare, care ]i se
urca la cap, din care Alexa doar sorbi.

Mai târziu, \ncepu muzica ar`beasc` [i venir` dansatoarele \n
v`luri, urmate de jongleri [i acroba]i foarte aplauda]i.

Cu atât de mult` mâncare [i o atmosfer` de fum de ]ig`ri [i vin,
Alexa sim]i cum o cuprinde toropeala. |[i dori s` se duc` la culcare,
dar nu \ndr`znea. |n aceast` noapte nu trebuia s` doarm`!

Festivitatea p`rea s` nu se mai sfâr[easc`. Califul [i Blacke
vorbeau \n arab`, iar ea nu \n]elegea, dar nici nu-i p`sa. La un
moment dat, Blacke se aplec` spre ea [i spuse:

– Recap`t`-]i sim]ul umorului, Alexandra. Trebuie s` recuno[ti
c` este o distrac]ie pe cinste [i o s` ai ce s` poveste[ti la
Beckenham.

– Da, voi avea ce s` le spun, \ncuviin]` Alexa.
– Bea asta [i \nvesele[te-te, \i \ntinse el un pahar cu vin.
Sim]i un val de ur`, fa]` de el fiindc` ar`ta atât de nep`s`tor [i

fermec`tor. Putea fi fermec`tor, sim]ise fascina]ia lui \n Damasc. Se
gândi c`-l ura fiindc` nu putea avea \ncredere \n el [i pentru c` era
un du[man poten]ial.

B`u ceva mai mult vin [i apoi regret`, deoarece sim]urile i-o
luar` razna [i totul \n jurul ei deveni o confuzie de culori.

Mai târziu, auzi vocea lui Blacke, plin` de tandre]e, spunându-i:
– Bia]` micu]` Alexandra! N-ar fi trebuit s`-]i dau de b`ut.
De[i vedea [i auzea tot, nu se mai putea ]ine pe picioare, iar el

o lu` \n bra]e [i o transport` \n cort. |nainte de plecarea de la
banchet, \l auzi pe Jeddah rostind \n francez`,  la adresa ei:
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– Somn u[or [i vise pl`cute, chere ami! Pân` când zorile vor
anun]a o alt` zi.

Blacke \[i puse \ncet povara pe un divan [i o acoperi cu un [al
de ca[mir. St`tu un moment privind  fa]a frumoas` [i  delicata linie
a pieptului. {i to]i acei oameni credeau c` este so]ia lui. Un gând
nebunesc \i trecu prin cap, de ce n-ar profita de situa]ie?

Alexa \[i ridic` pleoapele grele [i reu[i s` [opteasc`:
– Pleac`, s` nu \ndr`zne[ti…
El se a[ez`, \[i strecur` bra]ele sub umerii ei [i o strânse la piept.
– Nu \ndr`znesc nimic. Ar fi trebuit s-o [tii pân` acum.
O s`rut` pe gur` cu pasiune [i \nc` o dat` ea [tiu c` dorea s`-l

iubeasc` pe acest b`rbat. Dar apoi, cu ultima f`râm` de voin]` \l
\mpinse.

– E[ti un la[. Un om lipsit de scrupule.
– Ai dreptate, Alexandra, spuse el, pasiunea p`r`sindu-l brusc.

S-ar putea s` n-am scrupule, dar la[ nu sunt. Nu fi \ngrijorat`, plec
chiar acum s` m` culc \n alt cort.

Dup` plecarea lui, Alexa se lupt` din r`sputeri cu dorin]a de a
dormi. |[i spuse \ncontinuu: „Trebuie s` r`mân treaz`. Trebuie s`
plec cu Jeddah la Damasc. A[ fi nebun` s` mai r`mân \n acest loc“.
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Capitolul 6

Pentru Alexa era bine c` noaptea fusese atât de scurt`.
Festivitatea se sfâr[ise dup` miezul nop]ii [i mai r`maser` dou`
sau trei ore pân` când se instaurase lini[tea deplin` dinaintea
zorilor.

Ea nu dormise. Când se asigurase c` Blake adormise \n
cel`lalt cort, se strecurase \n haremul femeilor [i-[i recuperase
hainele, costumul de c`l`rie de care femeile o dezbr`caser` la
sosire.

Acum era gata de plecare [i a[tepta s` se crape de ziu`. Ie[i afar`
[i se \nfior` de vântul rece. Moralul \i era sc`zut. O durea capul [i
se sim]ea deprimat`. |nc` mai sim]ea pasiunea din s`rutarea lui
Blacke, dar nu-[i permitea s` se lase prad` sentimentelor \n aceast`
diminea]`. Era de datoria ei s` fug` de Blacke la Damasc [i s` spun`
familiei Wirrell exact ce se \ntâmpla.

Se duse tiptil la locul de \ntâlnire cu fiul califului.
Jeddah era acolo, al`turi de un arm`sar negru, gata \n[euat.
– Bonjour mademoiselle, [opti acesta vesel. Nu este nimeni

\n jur.
Ea \l privi o clip` cu ochi rug`tori.



– M` duci direct la Damasc, Jeddah?
– |n serviciul dumitale, mademoiselle, se \nclin` el.
Acum, fa]a de[ertului se schimba. Cerul deveni colorat \n oranj,

ro[u violet [i violet. Stelele p`leau rapid \n fa]a acestei minun`]ii.
Era fantastic!

– Cât ne va lua drumul? [opti Alexa plin` de team`.
Jeddah zâmbi [i d`du din umeri. Se gândea la o vale aflat` la

distan]` de o zi c`lare de aici, unde locuia unchiul lui, [eicul Ateiba.
Hot`râse s-o duc` pe tân`ra englezoaic` acolo.

– Este dificil s` spun, dar bazeaz`-te pe mine.
O ajut` s` se urce \n [a [i apoi s`ri [i el \n spatele tinerei. Pornir`

\n galop, copitele arm`sarului nef`când nici un zgomot pe nisipul
moale. L`sar` \n urm` corturile califului Dullah [i pe Blacke
Lagham care, nesuspectând nici o tr`dare, dormea bu[tean.

Jeddah nu-i ar`t` Alexei adev`rata lui fa]`, o vreme. |[i juc`
perfect rolul \n timpul zilei, fiind vesel, glumind [i \ncercând s-o
distreze, plin de respect. F`cur` o pauz` pe la jum`tatea zilei, \ntr-o
oaz` unde mâncar`, iar tân`ra dormi pu]in. Trebuie spus c`
Jeddah cuno[tea fiecare p`rticic` a acestei rute. Când se trezi,
Alexa \[i exprim` temerea c` Blacke la aceast` or` \[i d`duse
seama c`  plecase [i s-ar putea s`-i urm`reasc`, dar Jeddah o
lini[ti:

– De[ertul este mare, mademoiselle [i vântul sufl` nisip peste
urmele calului. Este imposibil pentru Hazel s` ne urm`reasc`.

– Dar ce vor spune tat`l [i fra]ii t`i? \ntreb` ea, con[tient` de
nelini[tea care o cuprindea.

Jeddah \[i ar`t` din]ii albi \ntr-un zâmbet larg.
– Tata \[i va exprima \ngrijorarea [i doar atât. Dar nu-l va ajuta

cu nimic pe onorabilul nostru oaspete. Se va lamenta doar c` fiul
lui a fugit cu „nevasta“ lui Hazel.

Alexa cânt`ri acest lucru. Cu cât se gândea mai mult, cu atât mai
pu]in \i pl`cea. Probabil ac]ionase \n prip`. |n fond, una era s` fii
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singur` \n de[ert cu un englez [i alta era s` fii singur` cu Jeddah.
Totu[i, \[i t`iase toate pun]ile de retragere [i trebuia s` se \ncread`
\n el.

Era frumos \n aceast` oaz`, trebui s` recunoasc` ea. Plin` de
copaci ]epo[i [i iarb`, \n aer pluteau miresmele unor flori stranii,
iar fluturii zburau peste tot. Dar nu vroia s` r`mân` aici, de[i o
durea fiecare oscior din cauza c`l`ritului. Era ner`bd`toare s` plece
mai departe, chiar dac` soarele era arz`tor [i s` ajung` cât mai
repede la Damasc. Va fi o imens` u[urare s` vad` din nou civiliza]ia,
s` se duc` la Cairo, la Joan [i s` nu mai viziteze Siria niciodat`.

Era aproape de cap`tul puterilor când ajunser` la corturile
[eicului Ateiba. Acest sat era mai pu]in izolat decât cel al lui Dullah,
deoarece corturile erau a[ezate pe marginea unei v`i [i locul era ca
o gr`din`, bogat \n palmieri, culturi de tutun, orz [i iarb` verde
proasp`t`. |ntr-adev`r, \ntregul loc era minunat [i \n alte
\mprejur`ri ar fi \ncântat-o pe tân`r` când \[i feri ochii de soare [i
privi peisajul.

B`rba]i, femei cu v`luri, copii cu câini venir` \n fug` s`-l
\ntâmpine pe chipe[ul Jeddah c`lare pe arm`sarul lui negru. Plin
de mândrie, el se adres` Alexei:

– Asta este Gr`dina lui Allah [i apar]ine unchiului meu Ateiba.
|n aceast` sear` vom mânca un fel de mâncare pentru care femeile
lui sunt faimoase – pui de c`mil` preg`tit \n lapte acru cu cei mai
fini castrave]i din lume.

Pe Alexa n-o interesa ce spune el.
– Dar acesta nu este Damasc, spuse ea dezam`git`.
– Imposibil s` ajungem acolo \ntr-o zi, mademoiselle.
– Cât de departe suntem?
El d`du din umeri cu fatalism, lucru care \ncepuse s-o enerveze.
– Dificil de spus, dar te vei bucura de ospitalitatea unchiului

meu.
Pentru prima oar`, o team` real` \i strânse inima.
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– Nu vreau s` stau aici, Jeddah. Este important s` ajung la
Damasc.

El râse când cobor\ din [a [i o ajut` [i pe ea s` ajung` jos.
– Imposibil. E[ti foarte obosit` [i \n curând soarele va apune.

Putem merge la Damasc \n alt` zi.
– Trebuie s` merg acolo mâine.
– Bine\n]eles, o lini[ti el.
O suspiciune \ngrozitoare o cuprinse pe Alexa. Aceast`

minunat` gr`din` din de[ert putea s` nu fie \n drum c`tre Damasc.
{i dac` Jeddah o min]ea, nimeni, nici chiar Blacke Lagham n-ar fi
[tiut unde s-o g`seasc`.

„Am fost o proast` s` plec cu acest om“, se gândi ea.
Un b`trân arab venerabil, cu o barb` alb`, se apropie [i-l s`rut`

pe Jeddah pe amândoi obrajii.
– El este unchiul meu Ateiba, \i spuse Jeddah.
B`trânul se \ntoarse [i privi cu curiozitate [i uimire figura

neobi[nuit` \mbr`cat` \n costum european de c`l`rie. Spuse ceva
\n arab` [i Jeddah râse. Obrajii tinerei se \mbujorar`.

– I-ai spus unchiului t`u c` m` duci la Damasc?
– Da, da, bine\n]eles, r`spunse el.
Fiecare p`rticic` din trupul ei obosit  p`reau s-o avertizeze  c`

tân`rul \[i b`tea joc de ea.
– Nu cred c` ai de gând s` m` duci la Damasc, spuse ea brusc,

cu o voce speriat`.
El râse [i pentru prima dat` i se adres` \ntr-un mod intim, f`r`

a mai utiliza apelativul „mademoiselle“.
– Nu mai fi atât de ner`bd`toare s` ajungi la Damasc, mititico.

Este pl`cut aici \n gr`dina unchiului meu [i ni se va preg`ti o
s`rb`torire.

– M` duci mâine la Damasc sau nu? \ntreb` ea strident.
Zâmbetul lui disp`ru.
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– M-am s`turat de numele de „Damasc“. S` vorbim doar de noi
doi [i de fericirea pe care am putea-o g`si \mpreun`.

Era suficient pentru Alexa. |ntr-o frac]iune de secund` [tiu c`
fusese tr`dat` [i c` cel mai prostesc [i nebunesc lucru pe care-l
f`cuse \n via]a ei era acela c` avusese \ncredere \n fiul lui Dullah.
Ar fi trebuit s` r`mân` cu Blacke Lagham. Jeddah o va ]ine aici
contra voin]ei ei. De fapt, se putea s` nu mai vad` niciodat`
Damascul.

Se gândi s` ]ipe, dar nu i-ar fi fost de nici un folos. Mai bine s`
se prefac` [i s`-l lase pe Jeddah s` cread` c` se prinde \n jocul lui
pân` când va g`si o modalitate de sc`pare. Dumnezeu [tia cum, dar
trebuia s` evadeze.

|n culmea nefericirii, lu` mâna lui Jeddah care o conduse,
\mpreun` cu unchiul lui, spre corturile care se deschideau pentru
a-i \ntâmpina.

***

Era aproape ora [apte \n diminea]a \n care Alexa fugise cu fiul
lui Dullah, când Blacke Lagham descoperi c`  lipse[te.

Se trezi la l`tratul unui câine [i la spor`v`ielile femeilor care
c`rau ap` de la izvor. |[i d`du seama c` este diminea]` [i-[i aminti
de banchetul din noaptea trecut` [i momentul de tenta]ie cu
Alexandra. P`cat, se gândi el, dar fusese avertizat s` stea departe de
dragostea femeilor pân` la \ncheierea misiunii.

Ast`zi trebuia s` ob]in` cuvântul definitiv al lui Dullah \n
leg`tur` cu câmpurile petrolifere [i apoi s-o duc` pe Alexa \napoi
la Damasc [i s` pun` punct  aventurilor misterioase ale lui „Hazel“.
De \ndat` ce problema va fi definitivat`, \i va spune \ntregul
adev`r.

Se sp`l`, se \mbr`c` [i se \ndrept` spre cortul unde o l`sase pe
Alexandra dormind. Primul [oc fu s` descopere c` acel cort era gol.

SPLENDOAREA DE{ERTULUI 89



Presupuse c` se dusese \n corturile femeilor. Dar nu era nici acolo
[i nimeni n-o v`zuse. Curând, totul deveni clar: Alexandra Forbes
fugise.

Primul sentiment al lui Blacke fu de dezam`gire crâncen`. Se
\nvinui c` l`sase acest lucru s` se \ntâmple. Este adev`rat c` o
avertizase s` nu \ncerce s` evadeze, dar nu-[i d`duse osteneala s-o
supravegheze, fiindc` nu crezuse c`  ar fi putut s-o fac`. {tia c` este
curajoas` [i hot`rât` [i ura tratamentul lui, dar nici nu visase c` ar
putea vreodat` s` \ncerce s` scape de sub protec]ia lui.

– Mic` nebun`! murmur` el. Oh, mic` nebun`!.
Se uit` n`uc la vastitatea de[ertului [i cânt`ri diferite posibilit`]i.

Nu putuse pleca singur`. Nu putea c`l`ri. Nu se putea duce \n
de[ert pe jos. Cineva o luase cu el. Cineva c`ruia i se spusese c`
Alexandra nu era so]ia lui Hazel.

Blacke Lagham p`li la aceast` idee. Complica]iile ar fi nesfâr[ite.
Ar \nsemna ruina pentru el [i mai r`u decât atât. Un dezastru
nem`surat pentru ea. Dintre toate triburile de[ertului,  al lui Dullah
era cel mai pu]in demn de \ncredere.

Dup` un moment de panic`, Blacke se duse la cortul lui Dullah
[i ceru o audien]` imediat`.

Dullah era adormit [i prost dispus dup` petrecere. |l privi pe
„onorabilul oaspete“ stând \nc` \n pat \n timp ce i se f`cea masaj.

Cu ochi mici [i vicleni, \l privi pe Hazel, care \ntreb`:
– So]ia mea a disp`rut. {tii ceva despre asta, Dullah?
Dullah \i r`spunse c` habar n-are [i Blacke \i ceru s` se

organizeze o c`utare imediat` [i, de asemenea, s` vorbeasc` urgent
cu Jeddah.

{i atunci fu descoperit` [i absen]a acestuia. Pu]in mai târziu,
când Blacke putu s` gândeasc` limpede, hot`r\ c` Dullah [tiuse
foarte bine c` Jeddah fugise cu Alexandra, dar nu va sufla nici un
cuvânt. {i acum, Blacke era \n fa]a unei probleme nea[teptate.
Alexandra \[i pusese \ncrederea \n Jeddah. |ntr-o str`fulgerare v`zu

90 DENISE ROBINS



totul. Chipe[ul, vicleanul tân`r i-o fi promis s-o duc` la Damasc. |[i
putea ]ine sau nu promisiunea. {i dac` nu, gândurile lui Blacke
merser` mai departe [i se \ncrunt`.

Dup` ce Dullah \[i termin` masajul, fu adus` cafeaua.
Curtenitor, califul vru s`-l serveasc` pe Blacke, dar acesta refuz`.
|ncepur` s` converseze \n arab`.

Dullah regreta profund c` fiul s`u fusese atât de nes`buit, dar
tinerii aveau sânge fierbinte [i erau romantici [i  trebuia s` admit`
c` so]ia lui Hazel era o u[uratic` [i, atâta timp cât plecase de
bun`voie cu Jeddah, el, Dullah nu putea face nimic \n privin]a asta.

Blacke \[i strânse pumnii ascultând vorb`ria califului, dar mai
apoi, acesta din urm`, f`r` a mai zâmbi, d`du c`r]ile pe fa]`.

Fiul lui gre[ise s-o ia pe nevasta lui Hazel, dar Jeddah era fiul [i
mo[tenitorul lui. Nu trebuia s` i se \ntâmple nici un r`u. Hazel nu
va trebui s`-l urm`reasc` fiindc` dac` va \ncerca s-o fac`, Dullah \l
va ]ine aici.

Guvernul britanic ar putea s`-l trimit` s`-l salveze. Bine\n]eles
britanicii erau puternici [i acest mic trib nu s-ar putea opune unei
for]e. Dullah nu va semna niciodat` drepturile asupra câmpurilor
petrolifere dac` Jeddah suferea. Nu. Semn`tura tat`lui lui Jeddah
nu va fi pus` niciodat` pe tratatul pe care Hazel \l adusese cu el.

Soarele era sus când cei doi b`rba]i, \nc`lzi]i [i transpira]i
sfâr[eau de discutat. {i era un sfâr[it mai mult decât nepl`cut
pentru Blacke. Trebuia s` hot`rasc` \ntre Alexandra Forbes [i
importanta misiune pentru care venise. Nu era o decizie u[oar`.
Chiar dac` nu i-ar fi p`sat de fat`, ca englez ura gândul s-o
p`r`seasc` \n toat` aceast` nebunie a ei. Era convins c` Jeddah n-o
va duce la Damasc. Dac` fusese un act de du[m`nie din partea ei,
se victimiza singur` \n loc s`-i fac` rau lui. Dac` \i jura lui Dullah
c`-l las` pe Jeddah \n pace, acesta va semna. Reztultatul acestei
afaceri va fi pentru el personal, un succes. {i probabil, pentru ea, o
dezam`gire groaznic`.
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Pe de alt` parte, Jeddah ar putea s-o duc` la Damasc, iar ea s`
se prezinte  la familia Wirrell. Acest lucru ar compromite succesul
care n-ar fi deplin pân` nu s-ar reuni to]i reprezentan]ii triburilor
pentru a stabili un plan final \n favoarea guvernului.

Blacke \[i [terse fruntea cu dosul palmei, furios pe Alexandra
pentru ceea ce f`cuse [i plin de nelini[te pentru ea. Dar era
amenin]at` integritatea lui [i dac` avea de ales \ntre fat` [i ]ara lui,
nu exista decât o singur` alegere.

Dup` un moment de lupt` cu sine, spuse:
– S` l`s`m femeia. Nu-i voi face nici un r`u lui Jeddah. Tu [i cu

mine vom semna [i vom r`mâne prieteni.
Califul p`ru \ncântat [i u[urat.
– Ce conteaz` o nevast` necredincioas`? Mai sunt [i alte femei,

râse el.
– Atunci, hai s` semn`m, propuse Blake.
Dar Dullah nu era gr`bit. Necinstit cum era, se temea de

necinstea altora. Dac` semna, Hazel putea pleca \n urm`rirea lui
Jeddah. Mai bine s`-l \ntâlneasc` pe Hazel pe propriul lui teren, de
unde n-avea cum s` mai dea de perechea fugar`. B`nuia de altfel c`
Jeddah se dusese la unchiul s`u.

Ner`bd`tor [i sup`rat, Blacke realiz` dificult`]ile \n care-l
\mpinsese ac]iunea nebuneasc` a Alexandrei. Acum avea de
a[teptat dup` semn`tura acestui vulpoi b`trân [i trebuia s` se
\ntoarc` de unde venise. Nu avea \ndoieli c` Dullah \l va vizita
fiindc` v`zuse cum \i sticliser` ochii când anun]ase suma oferit` de
guvern. Dar asta \nsemna o mare \ntârziere.

– Când se va termina s`rb`toarea Ramadanului, voi veni \n casa
ta s` iau banii, \n schimbul p`mântului meu, \l inform` califul.

Atunci va fi succesul final, reflect` posomorât Blake. Dar
triumful \i l`sa un gust amar. Nu se putea \mpiedica s` nu se
gândeasc` la Alexandra \n mâinile lui Jeddah. Ar fi dat orice s-o fi
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putut duce \napoi cu el. Unul din cele mai grele lucruri pe care
trebuise s` le fac` vreodat` fusese s` p`r`seasc` a[ezarea lui Dullah
[i s` plece la drum f`r` Alexandra.

Era cuprins de presim]iri funeste.
Tot timpul drumului de \ntoarcere se gândi numai la ea, \i era

dor chiar [i de certurile lor. |n special era bântuit de amintirea ei \n
bra]ele lui. Se \ntreb` dac` nu era pu]in mai mult \ndr`gostit de
aceast` fat`. Continu` s` se gândeasc`, plin de nelini[te, pân` când
crezu c` o s` \nnebuneasc`.

Unde era oare [i \n ce stare?

***

De la sosirea la corturile [eicului Ateiba [i descoperirea c`
Jeddah nu avea inten]ia s-o duc` la Damasc, Alexandra era \ntr-o
stare de spirit deplorabil`. Iar`[i [i iar`[i, \[i regret` graba cu care
se \ncrezuse \n Jeddah [i-l p`r`sise pe Blacke Lagham. Deoarece
orice ar fi f`cut Blacke, era compatriotul ei [i nu i-ar fi f`cut
niciodat` vreun r`u. Dar ceea ce avea Jeddah de gând s` fac` nici
nu \ndr`znea s`-[i imagineze.

Dup` ce d`duse dovad`  de curtoazie [i respect  toat` ziua, nu
mai f`cu nici un efort pentru a-[i ascunde atrac]ia violent` fa]` de
ea, inten]ia  s-o p`streze cu el \n acest loc pe care-l numea „Gr`dina
lui Allah“.

Ateiba avea multe neveste, b`trâne [i tinere, [i nici una nu
vorbea un cuvânt \n francez` sau englez`, ceea ce f`cu lucrurile [i
mai dificile pentru nefericita Alexa. Fu plasat` \n grija unei femei
extrem de grase, care era nevasta num`rul unu a lui Ateiba. Fiindc`
\i n`scuse so]ului mul]i fii, se bucura de respect [i nici o alt` femeie
nu-i ie[ea din cuvânt.

Aici, de-a lungul unei viroage, fuseser` construite multe case \n
stil ar`besc, albe [i cu acoperi[urile plate, protejate de palmieri de
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c`ldura necru]`toare a soarelui. Alexa g`si camerele mai
\n`bu[itoare [i mai pu]in atr`g`toare decât corturile haremului lui
Dullah. Atmosfera era mai dificil` aici decât \n corturile califului
unde fusese primit` ca so]ie a lui Hazel [i tratat` ca un oaspete de
onoare.

Nevestele lui Ateiba era clar c` n-o doreau. Era privit` cu
ne\ncredere [i nepl`cere. |n timpul orei care preceda asfin]itul, la
comanda nevestei principale fu supus` unui tratament nu prea
blând. I se scoaser` hainele cu care era \mbr`cat`, fu \mb`iat` [i
\mbr`cat` \ntr-un soi de ve[minte pe care  presupunea c` le-ar
purta o dansatoare arab`, o fust` ampl` de m`tase, o bluzi]` [i un
ilic cusut cu ]echini de aur. La desp`r]ire, Jeddah \i spusese: „vom
mânca \mpreun` disear` [i a[ vrea s` te v`d \mbr`cat` cu alte haine
\n locul acestora“ [i-i indicase cu dispre] costumul ei de c`l`rie.

Apoi venir` dou` femei mai tinere [i vopsir` fa]a Alexei, apoi
unghiile [i c`lcâiele, cu henna, o vopsea din plante.

Când \n cele din urm` Alexei i se aduse o oglind`, aproape
izbucni \n râs cu toat` starea ei de deprimare. Se gândi c` nu v`zuse
niciodat` ceva mai \ngrozitor. Nici propria ei mam` n-ar fi
recunoscut-o. Vopsi]i,  ochii p`reau enormi, obrajii erau foarte
\nro[i]i [i buzele date cu carmin. Capul \i fusese acoperit cu un v`l
negru, iar peste gur` i se pusese o alt` bucat` de pânz`, ia[mac,
care o f`cea s` se sufoce de c`ldur`.

Nemaiputând suporta atmosfera grea din harem, Alexa se
\ndrept` c`tre u[`, dar aceasta era \ncuiat` [i prima nevast` \ncepu
s` ]ipe la ea. Se \ntoarse [i se a[ez` pe o sofa, \ncepând s`-[i plâng`
soarta mizerabil` [i s`-l blesteme pe Blacke care o adusese \n
de[ert. Niciodat` nu va mai vedea Beckenhamul, nici pe mama sau
pe tata. Nici pe gemene. Sau pe David. Mai bine moart` decât sclav`
\n harem. Deodat`, privirea \i fu atras` de un cu]it de fructe cu
vârful ascu]it. Profitând de nea]en]ia celorlalte, [i-l strecur` la
cing`toare.
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***

Noaptea de catifea era \mpestri]at` cu stele [i de[ertul era
sc`ldat \n lumina lunii când Alexa p`r`si haremul nevestelor lui
Ateiba [i fu dus` c`tre Jeddah. Clocotea de indignare. S` fie
„escortat`“ de doi servitori [i dus` lui Jeddah ca o sclav` era o
insult`. |i va spune câteva tân`rului când va ajunge la el. Se sim]ea
ca o caraghioas` \n ve[minte de dansatoare [i cu br`]`ri zorn`indu-i
la mâini [i toat` porc`ria de pe gene [i pleoape. De abia a[tepta
s`-[i spele toat` aceast` vopsea.

Apoi ajunse \n zona luxoas`, oferit` de Ateiba nepotului s`u. Un
cort p`trat ornamentat cu bine cunoscutele covoare persane [i
nenum`rate obiecte de pre] [i atmosfera \nc`rcat` cu miros de
tutun [i parfumuri exotice care o f`ceau pe Alexandra s` strâmbe
din nas dezgustat`. Dac` va sc`pa vreodat` de aici vie [i
nev`t`mat`, nu va mai c`lca niciodat` prin vreun bazar oriental,
se gândi ea.

Jeddah se ridic` s-o salute, zâmbitor.
– Mon Dieu! Au transformat trandafirul englezesc \ntr-o floare

de lotus oriental`.
– Ascult`, spuse Alexa printre din]i, ai mers prea departe. Cum

ai \ndr`znit s` dai ordine acestor femei s`-mi fac` asta? 
– Nu-]i place? Se minun` el.
Ochii lui priveau cu l`comie formele zvelte reliefate de

]es`turile sub]iri. |l amuza s-o vad` ar`tând a[a. De multe ori, \n
c`l`toriile lui, \ntâlnise englezoaice care-l trataser` cu dispre] [i
acum sim]ea c`-[i ia revan[a având-o pe femeia lui Hazel \n
mâinile lui.

Alexa \[i ridic` mâna [i-[i smulse ia[macul de peste gur`.
– N-am de gând s` r`mân a[a. Cere s` mi se aduc` hainele

\napoi.
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– Dar, ma cherie, nu po]i petrece seara cu mine \n acele hidoase
haine b`rb`te[ti, spuse el. Nu se potrivesc.

– Mai nepotrivit este s` port  ce am pe mine. Nu sunt
dansatoare arab`.

Jeddah \[i ar`t` din]ii, râzând \n`bu[it.
– Dac`-mi permi]i s`-]i spun, e[ti cu mult mai frumoas` [i mai

interesant` decât orice dansatoare. Sunt \ndr`gostit de tine. Sunt
\ndr`gostit nebune[te fiindc` e[ti la fel de istea]` [i interesant` pe
cât e[ti de frumoas`.

– Te rog \nceteaz` cu prostiile, vreau s` merg la Damasc [i b`tu
din picior.

– Nu-mi strica seara vorbind despre Damasc. Nu-]i \n]eleg
atitudinea. Mi-ai cerut s` te scap de Hazel. Precis ai f`cut asta din
cauz` c` te \ndr`gostise[i de mine.

Ochii ei se m`rir` de uimire.
– N-am vorbit niciodat` de dragoste. Nu iubesc nici un b`rbat.

Vreau doar s` ajung la prietenii mei [i imediat.
– La aceast` or` din noapte?
Ea se apropie [i mai mult de el.
– Jeddah, spune-mi c` m` duci mâine.
El p`rea dezam`git.
– Dar nu-]i place s` stai cu mine \n frumosul ]inut al unchiului

meu? Nu te atrag?
Vocea lui devenise mieroas` [i \ntinse mâinile spre ea ca [i cum

ar fi vrut s-o ia \n bra]e. Ea se d`du \napoi [i gândul \i zbur` la
cu]itul de la cing`toare.

– Jeddah, te avertizez, dac` m` atingi, pentru numele lui
Dumnezeu, fii ra]ional. Fii prietenul meu. Du-m` mâine la Damasc
[i o s` vezi c` sir Percy Wirrell te va recompensa.

Dar pe Jeddah nu-l interesau banii \n acest moment.. C`lcâile i
se aprinseser` dup` aceast` fat` dr`gu]` [i ciudat` care p`rea
atât de dezinteresat` de dragoste, mai ales c` femeile din rasa lui
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de-abia a[teptau s`-i cad` \n bra]e. |n acest moment, nu avea
nevast`. |ncepu s` se joace cu ideea chiar de a se c`s`tori cu aceast`
fat`. Ar fi fost o chestie nemaipomenit` s` aib` ca nevast` o
englezoaic` istea]`.

– Ascult`, calmeaz`-te cherie [i ascult`-m`. Nu inten]ionez s` te
iau cu for]a. |mi displac astfel de cuceriri. Prefer ca o femeie s` se
supun` cu bucurie s`rut`rilor mele. Voi face o \n]elegere cu tine.
Dac` stai cu mine [i-mi \mbr`]i[ezi credin]a, accep]i Coranul, te voi
face nevasta mea. Va fi o mare nunt` \n corturile unchiului meu
Ateiba [i mai târziu ne vom \ntoarce la tat`l meu care te va accepta
ca nora lui. Va fi o mare onoare pentru tine.

Inima Alexei tres`ri. |i veni s` râd` [i s` plâng` \n acela[i timp.
Un lucru p`rea clar, Jeddah era sincer atras de ea, c`ci altfel nu
s-ar oferi s-o ia \n c`s`torie. Bine\n]eles c` ideea era inacceptabil`
[i-i f`cea grea]`, dar nu trebuia s`-l ofenseze pe Jeddah. Obiectivul
principal era s` câ[tige timp. Pân` atunci trebuia s` capituleze
pu]in pentru a tergiversa lucrurile.

|ncepu s` vorbeasc` repede. Era onorat` de cererea lui \n
c`s`torie. Aprecia c`  avea inten]ii serioase [i nu punea problema
de a o for]a. Dar \i era imposibil s` se hot`rasc` dintr-o dat`.
Trebuie s`-[i dea seama c` \i era greu ca englezoaic` s`-[i
p`r`seasc` pentru totdeauna ]ara [i credin]a. Dar se va gândi la
aceast` posibilitate. |n acela[i timp, \l rug` s-o trateze cu respect [i
prietenie; s`-i \napoieze propriile sale haine [i s` n-o transforme
\ntr-o juc`rie fiindc` acest lucru o umilea. Vroia propriul ei
apartament pentru dormit, nu mai accepta s` stea \mpreun` cu
nevestele unchiului lui [i s` fie la cheremul lor.

Jeddah asculta [i rumega. Avusese \ntotdeauna o foarte bun`
p`rere despre el \nsu[i [i-[i imagina c` nu va trece mult timp pân`
când aceast` fat` se va amoreza de el, a[a cum era el de ea. Da, era
sigur de asta [i din cauza contactului cu oamenii educa]i din vest,
\i pl`cea s` se comporte a[a cum \[i \nchipuia c` ar fi f`cut-o un
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englez [i nu ca un s`lbatic. Partea animalic` a lui vroia s-o posede
pe fat` f`r` multe discu]ii, dar dac` f`cea a[a [tia c`  \l va ur\
pentru totdeauna dup` aceea. Aceast` zi petrecut` \n de[ert cu ea
\l \nv`]ase c` o englezoaic` putea fi o camarad` fermec`toare. Da,
[i-ar dori-o ca nevast`. |i va satisface unele capricii, dar
recompensa lui va fi totala ei supunere. Plin de entuziasm la acest
gând, spuse:

– Eh bien, va fi dup` cum vrei. Vei fi tratat` ca un oaspete de
onoare [i vei avea timp de gândire iar eu te voi \nv`]a despre ]ara
[i poporul meu. Voi trimite vorb` tat`lui meu c` este posibil s` m`
\ntorc cu o nevast` englezoaic`.

– Va fi \ncântat? \ng`im` Alexa.
– Sunt fiul cel mai mare [i favoritul lui. Ce doresc eu va dori

[i el.
– |n]eleg, spuse ea [i-[i cobor\ pleoapele pentru a-[i ascunde

teama.
Se \ntreb` cum  s` fac` acum s` scape din aceast` situa]ie

groaznic`.
Era o problem` asupra c`reia continua s` mediteze tot restul

serii. Fuseser` \ntâmpina]i de unchiul lui Jeddah [i \n cursul unei
mese plicticoase, servit` de servitori bine instrui]i, Alexa \ncerc` s`
fie politicoas` [i s` adopte un aer vesel [i interesat. Nu \ncerc` s`-l
irite pe Jeddah care era \ntr-o stare de excitare din cauza noii lui
dorin]e de a se c`s`tori cu ea. Ar fi fost fatal s`-i spun` c` nu
inten]iona s` fac` acest lucru.

Fu o sear` de nefericire prelung` pentru Alexa. Nici mâncarea
rafinat` cu faimosul fel de pui de c`mil` \nso]it de castrave]i [i
pepeni verzi, nici muzica arab` tânguitoare, nici decorul exotic nu
aveau nici un farmec pentru tân`ra englezoaic`. Era o prizonier`.
Ura aceast` atmosfer` [i era \nsp`imântat` de zâmbetele [i aten]iile
lui Jeddah. Dar acesta \[i ]inu cuvântul. Când aceast` sear` dificil`
lu` sfâr[it, fu condus` la o nou` locuin]` unde o a[teptau hainele
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ei [i o fat` care era servitoarea ei personal`. Dar nu putea discuta
nimic cu micu]a servitoare, fiindc` nimeni \n afar` lui Jeddah nu
[tia o boab` de francez` sau englez`.

|ncerc` s` adoarm` pe divanul luxos, \ns` gândurile nu-i d`deau
pace. Se afla \ntr-o cu[c` aurit` \n care se vârâse singur`. Cu mult
mai bine ar fi fost dac` ar fi r`mas cu Blacke Lagham. Se gândi mai
pu]in la partea ascuns` a acestuia [i mai mult la calit`]ile lui
personale. Era frumos [i civilizat.

|i reveni \n minte strângerea bra]elor [i ardoarea buzelor lui, cât
l-ar  fi iubit dac` lucrurile ar fi fost altfel. M`car dac` Blacke Lagham
[i „Hazel“ n-ar fi fost una [i aceea[i persoan`.

Tot ce era legat de Hazel r`m`sese un mister. Care era
semnifica]ia scarabeului albastru pe care-l purta  [i la vederea
c`ruia to]i arabii se \nclinau? Trebuie s` fi fost o sect`. Dar Jeddah
nu purta scarabeu. |ncepuse s`-l urasc` din tot sufletul pe vicleanul
[i tr`d`torul Jeddah!

Nelipindu-se somnul de ea, Alexa ie[i \n u[a c`su]ei \n care
fusese g`zduit`. Servitoarea, o feti]` de cincisprezece ani, femeie \n
ochii arabilor, dormea pe un covor la picioarele divanului. |i invidia
somnul [i se gândea c` fata era de vârsta surorilor ei gemene, Pam
[i Penelope. Izbucni \n lacrimi la amintirea surorilor din Anglia.

|n casa lui Ateiba, b`trânul [eic [i nepotul s`u st`teau cu
picioarele \ncruci[ate, fumând [i vorbind. Jeddah ar`ta bosumflat.
Conversa]ia, care \ncepuse dup` sfâr[itul petrecerii [i retragerea
trandafirului englezesc era departe de a fi agreabil` pentru
r`sf`]atul tân`r. Ateiba, care la suprafa]` era un b`trân domn
binevoitor, era de fapt o persoan` cu \nalte principii morale care
tr`ia strict \n concordan]` cu religia lui. Dezaproba orice deviere de
la aceasta. {i dezaproba dorin]a nepotului de a o lua pe aceast`
femeie blond` de so]ie. {i fratele lui, Dullah, spunea Ateiba, va
dezaproba acest lucru. Jeddah se \n[ela dac` \[i imagina c` va
ob]ine u[or consim]`mântul.
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– Este mai potrivit pentru tine s`-]i iei o so]ie de acela[ neam, \l
sf`tui Ateiba. Sunt neveste mai bune [i nasc mul]i fii. Am auzit c`
englezoaicele au doar unul sau doi copii [i a[teapt` prea mult`
aten]ie din partea so]ilor lor.

Jeddah argument` c` ar fi o chestiune nemaipomenit` s` aib` o
englezoaic` istea]` [i educat` ca st`pân` a casei.

– Mai gânde[te-te nepoate, spuse Ateiba. |n afar` de asta, mi-ai
spus c` fata nu vrea. La ce folose[te o nevast` refractar`,
\nc`p`]ânat` ca un m`gar care nu vrea s` munceasc`?

– |i voi câ[tiga iubirea [i va veni cu mine de bun`voie, murmur`
Jeddah.

B`trânul \l privi cu coada ochiului.
– Aminte[te-]i, nepoate, c`  poimâine \ncepe Ramadanul,

s`rb`toarea sfânt` care este respectat` cu stricte]e \n ]inutul meu.
O lun` de zile vom petrece \n post [i rug`ciune. F`r` femei,
mâncare [i vin. Este legea inexorabil` a Coranului.

Jeddah uitase c` Ateiba este atât de strict \n principii, spre
deosebire de taic`-s`u care nu era a[a.

Ramadan, peste patruzeci [i opt de ore, timp \n care s-o \nving`
pe Alexa. {i dac` nu reu[ea, trebuia s-o ia cu for]a sau s-o lase
singur` timp de o lun`, când se sfâr[ea s`rb`toarea sfânt`.

***

Veni diminea]a unei zile plin` de soare \n de[ert. Alexa st`tea \n
pragul u[ii [i se uita la frunzele de curmal care se mi[cau gra]ioase
\n briza dimine]ii. Trebuia s` recunoasc` faptul c` rar v`zuse un
peisaj mai frumos. Pe de o parte orizontul infinit al de[ertului, pe
de alt` parte aceast` vale umbrit` [i acest s`tuc pe care Jeddah \l
numea „Gr`dina lui Allah“, plin de flori exotice, pomi fructiferi,
câmpuri de orz, p`[uni bogate, udate de râul d`t`tor de via]`.
Casele albe [i corturile vesel colorate se profilau pe albastrul
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cerului. Femei \n v`luri c`rau ap` de la izvor, cu br`]`ri z`ng`nind
la \ncheieturile picioarelor lor brune [i goale. Unele dintre ele erau
urmate de copii cu cele mai lungi gene pe care le v`zuse vreodat`.
Dar dac` priveai mai de aproape, genele erau pline de murd`rie [i
mu[te. Se cutremur` când se uit` la un astfel de copil [i i se f`cu
dor de cas`, de ordinea [i cur`]enia de acas`, de str`zile din
Beckenham care i se p`ruser` atât de plictisitoare \n copil`rie.
Vrusese \ntotdeauna s` zboare, dar zburase prea departe. Era
\ntr-o temni]` [i Jeddah era paznicul ei.

Toat` noaptea se \ntrebase dac` Blacke va \ncerca s-o caute sau,
dezgustat de ea, o va l`sa \n voia sor]ii. Se gândise [i la evadare,
dar era mai mult decât imposibil. Peste tot erau ochi care o
urm`reau. {i mai era [i micu]a ar`boaic` pe care Alexa o privea ca
pe spioana lui Jeddah. Cum s` plece, chiar dac` n-ar fi fost
urm`rit`, prin de[ert? Cum putea traversa pe jos aceast` vastitate
a de[ertului? N-ar ajunge nic`ieri, s-ar r`t`ci, sau ar muri de sete
sau de insola]ie.

Când ap`ru Jeddah,  \ncerc` s`-[i ascund` disperarea [i s` par`
amabil` [i prietenoas`.

– Floarea de lotus a redevenit trandafirul englezesc, râse el când
v`zu pantalonii [i c`ma[a Alexei. Cu excep]ia p`rului, ai putea trece
drept b`iat.

Alexa râse nervos, dorindu-[i din toat` inima s` fi fost  b`iat,
fiindc` niciodat` nu fusese mai con[tient` de neputin]a feminin`.
Agitat`, propuse o plimbare. Jeddah o conduse prin domeniul
unchiului s`u. B`rba]ii st`teau la umbra copacilor fumând [i
tr`nc`nind, iar femeile munceau la câmp, \n soare.

– |n ]ara mea, femeile nu au importan]`. Sunt secundare
b`rba]ilor [i sunt sclavele lor. Bine\n]eles, nu este la fel \n Anglia.

Alexa privi posomorât` la siluetele aplecate care munceau \n
ar[i]`.
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– Nu, sigur nu este a[a, spuse ea ad`ugând \n surdin`, nu cred
c` a[ putea tr`i mult timp \n Orient. M` deprim`.

Jeddah o privi cu coada ochiului.
– Foarte bine, cherie, tr`im \n Europa. Voi \mbr`ca haine

europene [i te voi duce la Paris de \ndat` ce se va termina r`zboiul.
Vreau s` v`d Parisul [i tu \mi vei ar`ta Londra [i m` vei prezenta
familiei tale. Sunt bogat. Pot s`-]i dau orice.

Alexa [i-i imagin` pe ai ei [i pe to]i prietenii din Beckenham,
oroarea lor când le-ar aduce pe acest tân`r pe jum`tate s`lbatic [i
ar spune: „Iat`-l pe so]ul meu“.

Când obosi de umblat, Jeddah o conduse \ntr-o gr`dini]` unde
se aflau m`su]e maure [i scaune. Puteau sta acolo [i bea cafea,
\mpreun` cu pr`jiturele aromate [i privi la porumbeii care se
\nvârteau dup` firimituri. De jur \mprejur se aflau pr`v`lioare arabe
unde b`rba]ii st`teau \n cadrul u[ii cu picioarele \ncruci[ate [i
lucrau obiecte din piele [i din aram`, ]eseau sau brodau. Era o mic`
lume, chiar \n inima Siriei, reflect` Alexa. Cu ochii a]inti]i asupra
de[ertului, nu avea decât un gând \n minte, trebuie s` plece la
Damasc.

Cu sprâncenele \ncruntate, Jeddah \[i privea \nso]itoarea. Era
foarte palid` \n diminea]a aceasta [i avea cearc`ne de parc` n-ar fi
dormit. P`rea nefericit`. |l cuprinse o gelozie nebun`.

– Nu e[ti mul]umit` cu mine, izbucni el. Mon Dieu, v`d c` nu
e[ti. Regre]i c` l-ai p`r`sit pe Hazel?

– Nu, nu-i asta, exclam` ea \ntorcându-se spre el cu ochii plini
de lacrimi. Nu m` simt \n largul meu aici. F`r` nici un compatriot
de-al meu [i vorbind doar cu tine.

El se \nfurie.
– Deci eu nu sunt destul? Vrei [i pe al]ii, mademoiselle?
– Jeddah, nu \n]elegi, \[i frânse ea mâinile.
– Ba da, o \ntrerupse el. Vrei s` pleci departe de mine. Te

plictisesc.
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El s`ri \n picioare [i ea v`zu c` era jignit [i iritat. Era \ngrozitor
de egosit. Aceast` perioad` de gândire pe care i-o acordase era o
fars`. {i cum se va sfâr[i, nici nu \ndr`znea s` se gândeasc`.

– Calea mea nu este [i a ta, Jeddah. Poporul nostru, credin]a
noastr` sunt diferite. Ai fost la colegiu \n Damasc [i [tii ce pr`pastie
este \ntre lumea ta [i a mea. Lucrurile ar fi altfel dac` a[ fi \n Damasc
cu prietenii mei [i tu ai veni s` m` vizitezi.

– Nu sunt prost. O dat` ajuns` acolo, nu vei mai avea nevoie de
mine. Nu te voi duce la Damasc.

Jeddah era sup`rat nu numai din cauza acestei englezoaice care
nu i se supunea, ci [i din cauza celor discutate cu unchiul s`u. Avea
timp doar pân` la miezul nop]ii s` câ[tige favorurile acestei femei
deoarece dup` aceea \ncepea Ramadanul [i perioada de austeritate.
Dar \i va câ[tiga dragostea, \[i spuse el.

Brusc, Alexa \[i duse mâinile la cap [i se cl`tin`. Tâmplele \i
zvâcneau [i picioarele i se \nmuiaser`. Insola]ie din cauza mersului
prin de[ert sau epuizare nervoas`, se gândi ea.

V`zând-o c` se clatin`, Jeddah o prinse \n bra]e.
– Cred… cred c` sunt bolnav` spuse ea proste[te, dup` care \l

auzi pe Jeddah spunând Mon Dieu [i c`zu \n nesim]ire.
Tân`rul arab privi fa]a cenu[ie a fetei. Avea oroare de orice

form` de boal`, ca to]i cei din neamul lui. De ce trebuia s` se
\mboln`veasc` acum? {i mâine este Ramadanul.

„Poate \[i va reveni \ntr-o or` sau dou` [i poate are nevoie de
mai mult` odihn`“ se gândi el.

O duse \n c`su]a care fusese preg`tit` pentru ea, o a[ez` pe
divan [i-i spuse Neelei, mica servitoare arab`, s` aib` grij` de ea.
Posomorât, o c`ut` pe nevasta cea mai \n vârst` a unchiului [i-i ceru
cu autoritate:

– Englezoaica este bolnav`. Vreau s` se fac` bine cât mai curând
posibil. F` ce crezi c` este mai bine. Ai grij` s` nu ia ceva care i-ar
putea face r`u. Nu este la fel ca femeile noastre.
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Cea mai mare nevast` a lui Ateiba morm`i ceva. N-avea chef s`
\ngrijeasc` o str`in`, dar trebuia s` se supun` ordinului fiului lui
Dullah, a[a c` se \ndrept` spre casa Alexei cu un ceai tare din plante
[i un praf inofensiv, dar folosit \n caz de febr` mare.

Când Jeddah veni s` se intereseze de ea, Alexa era cuprins` de
o febr` mare [i aiura. Se \ntreb` ce s` fac`. N-avea de gând s`
r`mân` aici [i s` a[tepte zile \ntregi, supunându-se regimului strict
din familia unchiului s`u. Nici n-avea de gând s-o duc` pe fat` la
Damasc. Hot`r\ s` se \ntoarc` la tat`l lui a doua zi de diminea]`,
l`sând-o aici. Ea n-avea cum s` plece [i dup` terminarea
Ramadanului, se va \ntoarce.

Dup` plecarea lui, Alexa continu` s` delireze. So]ia lui Ateiba o
supraveghea cu nepl`cere, prost dispus`. |n schimb, Neela,
servitoarea feti]`, privea cu mil`  p`rul blond [i pielea alb` a
frumoasei doamne englezoaice.

– Ochii ei sunt ca cicoarea care cre[te pe câmpurile noastre, \i
[opti ea nevestei lui Ateiba. Nu-i frumoas`?

– Nu. Este urât`, spuse b`trâna femeie cu n`duf. {i o pacoste
pentru noi. Poate va muri.

– Nu vreau s` moar`, murmur` Neela [tergând pentru a nu [tiu
câta oar` broboanele de transpira]ie de pe fruntea Alexei.

Când \[i reveni, Alexa v`zu c` se l`sase noaptea.
– Ce s-a \ntâmplat? [opti ea.
Neela bolborosi ceva \n arab` dar tân`ra nu \n]elegea. Avea o

durere teribil` de cap, dar ame]eala \i trecuse. |[i sim]ea gâtul uscat
[i ar fi vrut s` bea ceva. Neela p`ru s` sesiseze faptul [i veni cu o
can` cu lapte de capr` rece. B`u un pic, apoi c`zu la loc pe perne,
neputincioas`. Ce r`u se sim]ea! Aproape la fel de r`u ca \n primele
zile când fusese internat` \n spital.

– Ce-o s` se aleag` de mine? se v`ic`ri ea [i dou` lacrimi mari i
se rostogolir` pe obraji.

Neela veni lâng` ea cu o bucat` de hârtie [i i-o puse \n mân`.
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Alexa o ridic` la lumina l`mpii [i citi \ntr-o francez` foarte
stricat` o scrisoare de la Jeddah.

„|]i spun la revedere. Mâine m` \ntorc la corturile tat`lui meu
fiindc` este Ramadan [i este interzis s` m` apropii de tine. Dar la
sfâr[itul s`rb`torii m` \ntorc [i ne vom continua discu]ia. M` rog ca
\n acest timp de gândire inima ta s` se \mblânzeasc`. Sunt la
picioarele tale, ma tres belle [i nu vreau s` trebuiasc` s` te for]ez ca
s` mi te supui. Gânde[te-te bine. Nu \ncerca s` fugi, fiindc` e[ti
bine p`zit`. Pe curând“.

Pentru un timp Alexa r`mase nemi[cat`, reflectând asupra
scrisorii. Era mul]umit` c` plecase Jeddah [i putea s` zac` \n pace.
Dar el o anun]ase c` se va \ntoarce [i-i venea grea]` când se gândea
la \n]elesul cuvintelor: „Nu vreau s` trebuiasc` s` te for]ez ca s` mi
te supui“.

– Oh, Doamne, ce o s` m` fac acum? \[i spuse ea \n sine [i
trupul \i fu scuturat de hohote de plâns.
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Capitolul 7

„Hazel“ ajunsese acas`.
|ncepuse c`l`toria spre corturile lui Dullah \mpreun` cu o

tân`r` blond` [i rebel` care d`duse din \ntâmplare peste secretul
lui [i trebuise redus` la t`cere. Venise acas` singur. Era cuprins de
o tulburare profund` [i succesul avea un gust amar. Trimisese un
mesaj codificat [efilor lui: Totul este \n regul`. Câmpurile
petrolifere sunt \n siguran]`. |n câteva zile, urmeaz` semn`tura final`.

Dar pentru el era un e[ec. Fusese suficient de prost s-o scape din ochi
pe Alexandra Forbes [i ea plecase. Spera doar pe jum`tate s-o g`seasc`
\naintea lui la Damasc, spunându-le versiunea ei familiei Wirrell.

O dat` ajuns \n locuin]a lui luxoas`, Hazel \[i schimb`
\mbr`c`mintea arab`, se urc` \n ma[in` [i plec` \n mare vitez` spre
ora[. Revenise Blacke Lagham, un tân`r englez elegant, \n costum
gri. Dar ochii lui erau \ngrijora]i [i moralul \i era deosebit de sc`zut
\n aceast` dup`-amiaz`.

Era preocupat de gândul la Alexandra Forbes. Stând la poarta
re[edin]ei Wirrell, \[i aminti de petrecerea unde o cunoscuse pe
Alexandra [i fusese brusc atras de farmecul direct, umorul
molipsitor [i caracterul ei franc.



Unde era ea acum? Ajunsese \naintea lui? Fiul lui Dullah se
]inuse de cuvânt [i o adusese \n siguran]` acas`? Dac` era a[a, s-ar
fi dat peste cap planurile lui Blacke – familia Wirrell ar fi aflat totul
acum [i l-ar bombarda cu \ntreb`ri la care nu le-ar putea r`spunde.
Ar fi fost un dezastru atâta timp cât Dullah nu semnase \nc`. {i
totu[i, \n adâncul inimii, Blacke [tia c` ar fi preferat s-o g`seasc` pe
Alexandra aici. Era mai \ngrijorat de soarta ei decât fusese de
altceva \n \ntreaga lui via]`. Se sim]ea teribil de vinovat de tot ce se
\ntâmplase.

|n momentul \n care intr` \n camera de primire [i o v`zu pe lady
Wirrell stând de vorb` cu un tân`r \mbr`cat \n uniform` naval` [tiu
c` Alexandra nu ajunsese la Damasc, deoarece Mary Wirrell se
ridic` [i-l \ntâmpin` cu o exclama]ie de pl`cere.

– Erai persoana pe care doream cel mai mult s-o v`d \n Damasc.
Cum de ai [tiut?

El \i s`rut` mâna, intrând \napoi \n pielea unui tân`r diplomat.
– |mi face pl`cere s` te v`d, Mary. Dr`gu] din partea ta c` doreai

s` m` vezi.
– Unde ai fost \n tot acest timp? \ntreb` ea.
– La Cairo, min]i el.
Lady Wirrell se \ntoarse spre tân`rul ofi]er, un b`iat fermec`tor cu

p`r blond [i ochi alba[tri [i a c`rui fa]` i se p`rea familiar`.
Urm`toarele cuvinte ale ei, f`cur` s`-i sar` inima din piept lui Blacke.

– Blake drag`, el este David Forbes… \]i aminte[ti de copila
aceea dr`gu]`, Alexandra Forbes? Acesta este fratele ei. Acum a
venit \n concediu [i a c`utat-o pe sora lui la hotel Orient, dar n-a
g`sit-o. Este foarte \ngrijorat [i la fel [i eu. Se pare c` a disp`rut.

Blacke r`mase nemi[cat, pe fa]` netres`rindu-i nici un mu[chi.
D`du mâna cu tân`rul ofi]er, spunând:

– Bine\n]eles, mi-o amintesc foarte bine pe sora ta.
– Sta]i jos s` bem ni[te ceai, propuse Mary Wirrell. Presupun c`

n-ai auzit nimic de Alexandra, Blacke?
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– |mi pare r`u, nu, r`spunse acesta dup` o pauz`.
David Forbes se uit` la b`rbatul mai \n vârst` ca el [i rosti cu

gravitate:
– Este totul foarte ciudat, domnule. I-am telefonat surorii mele

la Cairo s`-i spun c` am fost \ncartiruit la Alexandria, dar mi s-a
spus c` a fost bolnav` [i se afl` la Damasc \n concediu. Am profitat
de o s`pt`mân` liber`, am venit aici, dar n-am g`sit-o. La hotel
Orient am fost \n[tiin]at c` a plecat acum câteva zile [i n-a l`sat nici
o adres`. Apoi, a venit un tip \n haine arabe, i-a colectat bagajele [i
coresponden]a [i le-a luat cu el. Oare unde s-ar fi putut duce?

Blacke \[i aprinse o ]igar`.
– Nu [tiu, spuse el \ncruntându-se.
– Ai v`zut-o, Blacke? \ntreb` lady Wirrell. |n seara balului, nu-i a[a?
– Da, confirm` el.
Blacke \[i feri privirea de ochii alba[tri \ntreb`tori ai lui David

Forbes. Ce naiba ar crede acesta dac` Blacke i-ar spune cu
exactitate unde [i când o v`zuse ultima oar` pe Alexandra, lungit`
pe divanul din cortul lui Dullah, ame]it` de vin, cu buzele
frem`tând sub s`rutul lui. Dar acum, unde, unde era? Nu-[i putea
r`spunde nici sie[i, dar era plin de team`. Jeddah ar fi avut o
gr`mad` de timp pân` acum s-o aduc` la Damasc.

– Scuza]i-m`, domnule, dar sunte]i ultimul care a v`zut-o pe
Lexa. A spus cumva ce inten]ioneaz` pentru a doua zi?

– S` m` gândesc, spuse Blacke. Parc` a spus ceva de Beirut.
– Da, mi-a spus [i mie c` vrea s` viziteze Beirutul, accentu` lady

Wirrell.
– Dar de ce nu [i-a luat bagajele [i a venit altcineva dup` ele? Cei

de la hotel mi-au spus c` lucrurile erau ne\npachetate [i  nu
coborâse nici la micul dejun. Nimeni de la Orient nu-[i aminte[te s-o
fi v`zut plecând, insist` \ngrijorat David.

Blacke nu se sim]ise niciodat` mai jenat. Ar fi putut r`spunde
foarte u[or la toate \ntreb`riler lor. Cum a luat-o pe Alexandra la
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casa lui Hazel, acea cas` destinat` fr`]iei scarabeului albastru,
una dintre cele mai puternice secte din de[ertul Sirian, o sect` \n
care Hazel a fost admis de c`tre arabi [i recunoscut ca un mare
lider.

Dar mâinile \i erau legate [i buzele pecetluite pân` la terminarea
Ramadanului, când Dullah va semna actul [i el va trimite datele
serviciiilor secrete. Doar atunci le va putea explica tuturor b`t`lia
pe care o dusese cu sine pentru a o l`sa pe Alexandra \n voia sor]ii,
fiindc` el pusese ]ara lui pe primul plan.

David Forbes spunea:
– Presupun c` ar putea fi la Beirut. Este o fire independent` [i

\mi \nchipui c` a plecat de capul ei. Ce p`rere ave]i, domnule? se
\ntoarse c`tre Blacke. S` m` duc la Beirut [i s-o caut sau s` m` duc
direct la poli]ia din Damasc? Nu sunte]i de acord c` exist` ceva
misterios \n aceast` dispari]ie?

Blacke nu r`spunse imediat.
Lady Wirrell fu cea care vorbi.
– Nu fi a[a de \ngrijorat, David, las` asta \n seama lui Blacke.

Este bun la astfel de lucruri. Cunoa[te ]ara foarte bine, este
cunoscut \n toate hotelurile [i a[a mai departe. Las`-l pe el s` fac`
cercet`ri.

David Forbes \l privi nelini[tit pe acesta.
– A]i face asta domnule?
– Bine\n]eles, \l asigur` Blacke.
– Eu nu cred c` este vorba de vreun mister, ad`ug` lady Wirrell.

Z`p`cita ta de sor` cred c` se distreaz` acum \n Beirut sau chiar
s-a \ntors la Cairo.

– S-ar putea, spuse tân`rul ofi]er. Lexa a fost \ntotdeauna un
copil z`p`cit când eram acas`, nu f`cea decât ce voia. Sper c` se va
\ntoarce.

– Las` lucrurile \n seama mea. Voi \ncerca s-o g`sesc, David, se
angaj` Blacke.
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– Mul]umesc din suflet, spuse tân`rul.
Blacke evit` privirea plin` de recuno[tin]` a ochilor alba[tri [i se

sim]i  mult mai u[urat când discu]ia alunec` spre politic` [i situa]ia
din Orientul Mijlociu. |n acest timp, mintea lui lucra cu \nfrigurare,
f`când tot felul de planuri, hot`rând c` nu mai trebuia s` piard`
timpul prin Damasc, ci s` se \ntoarc` la casa lui, cea de la marginea
de[ertului [i s` trimit` un mesager de \ncredere la Dullah, cerându-i
ve[ti despre Jeddah [i tân`ra englezoaic`.

|ntre timp, Alexandra se putea \ntoarce la Damasc, caz \n care
trebuia s-o prind` \nainte de a vorbi cu familia Wirrell. Pân` nu
era semnat acordul cu [efii de[ertului, orice discu]ie era
interzis`.

Plec` din casa familiei Wirrell mai \ngrijorat ca oricând.
Doamne, se gândi el posomorât. Sunt nebun dup` fata aceasta.

|nseamn` pentru mine mai mult decât a \nsemnat Frances
vreodat`. {i nu [tiu nici m`car unde este [i ce a f`cut Jeddah cu ea.

Se \ntoarse direct la casa lui, f`r` s` mai cineze la Orient sau s`
hoin`reasc` prin Damasc. Era mult prea \ngrijorat.

Redeveni iar`[i Hazel st`pânul casei. Nu se atinse de mâncarea
preg`tit` de Hamid, fiindc` \[i pierduse apetitul. Când intr` timid`
Yesha [i-i ceru ve[ti despre madame, el spuse:

– Nu [tiu, Yesha, când se \ntoarce. Madame poate va reveni.
Yesha era nedumerit`, dar nu \ndr`zni s`  pun` \ntreb`ri. Se

\ntoarse din camer` \ntrebându-se ce se \ntâmplase cu dr`gu]a
doamn` care plecase \n de[ert cu Hazel, dar nu se \ntorsese cu el.

Blacke trimise dup` Hamid.
– |n care dintre servitori ai mai mult` \ncredere? \ntreb` el \n

arab`.
– Yenbo este de \ncredere.
– Trimite-l pe Yenbo la mine.
Pân` la venirea lui Yenbo, Blacke scrise un bilet lui Dullah, \n

cuvinte pompoase, a[a cum \i pl`cea califului, \ntrebându-l plin de
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respect dac` [tia unde se afl` tân`ra care a plecat cu Jeddah,
deoarece rudele acesteia erau \ngrijorate [i porniser` o anchet`.

Acestea fiind scrise, Blacke \i ordon` lui Yenbo s` duc` biletul
lui Dullah.

Dup` plecarea servitorului, ie[i \n gr`din`. Luna str`lucea,
argintând vârfurile palmierilor.

Undeva, aceea[i lun` str`luce[te peste ea. Sper din inim` s` fie
\n siguran]` [i Jeddah s` n-o fi v`t`mat \n vreun fel, se gândi el.

Lui Yenbo \i trebuia dou` zile s` ajung` la Dullah [i \nc` dou`
zile s` vin` \napoi. Patru zile de a[teptare nelini[tit` pentru aceast`
informa]ie care \nsemna atât de mult pentru Blacke [i pentru David
Forbes.

Aceste patru zile fur` cele mai lungi din via]a lui Blacke Lagham.
Trimise un raport [efilor \n care-i anun]a c` opera]iunea de
preluare a câmpurilor petrolifere era \n curs de finalizare [i primi
un r`spuns codificat \n care era elogiat pentru ceea ce reu[ise s`
fac`. Ar fi trebuit s` fie mândru, dar figura Alexandrei Forbes nu
\nceta s`-l bântuiasc`. |[i dori s` n-o fi cunoscut niciodat`. Dar \n
adâncul sufletului [tia c` ar fi pierdut cel mai minunat lucru din
via]a lui.

Schimbându-se \nc` o dat` \n haine europene, rul` pân` la
Damasc s-o vad` pe lady Wirrell. Tân`rul Forbes era \nc` acolo [i
lui Blacke i se strânse inima când v`zu c` b`iatul \[i pierduse
voio[ia [i ar`ta deprimat.

– Nu ave]i nici o noutate despre Alexa, sir? \ntreb` acesta. Nu a]i
descoperit nimic?

– Nu prea mult, r`spunse Blacke, evitându-i privirea.
– Deci nu este \n Beirut?
– Se pare c` nu, \n acest moment.
– Atunci, unde ar putea fi? \ntreb` David trist. Nu \n]eleg nimic

[i concediul meu se termin` sâmb`t`. Voi fi distrus dac` n-o voi
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revedea. {i nici nu [tiu ce s` le spun p`rin]ilor. M-au rugat s` le
scriu cum arat` Lexa [i toate celelalte, iar eu n-am \ndr`znit s` le
spun c`  a disp`rut din Damasc. S-ar \mboln`vi s` afle.

– Fire[te, spuse Blacke.  Mintea lui era la Yenbo. Yenbo trebuia
s` se \ntoarc` mâine, joi. Ad`ug` pentru b`iat: dar poate voi avea
ve[ti pentru tine, mâine. Am vorbit cu un prieten din Beirut care
mi-a spus c` a v`zut o fat` corespunzând surorii tale  [i de[i mi-a
spus c` a fost la principalele hoteluri din Beirut n-a mai dat de ea,
poate c` reu[e[te s` afle ceva [i \mi va telefona mâine.

– Oh, Dumnezeule! Exclam` David.
– Tu unde vei fi, Blacke? \ntreba Mary Witrrell.
– ~``.. sunt cu ni[te prieteni, zise el evaziv. O s`-]i dau un

telefon mâine sear`.
– Nici nu [tii cât sunt de \ngrijorat, \i spuse David.
– Sunt sigur de asta, dar nu te \ngrijora prea tare. Oamenii fac

excursii \n de[ert [i s-ar putea ca Alexandra s` fie \ntr-o astfel de
excursie prin Siria.

– Dac` nu avem ve[ti mâine, \l duc pe David la Consulatul
britanic, care trebuie s` \nceap` o anchet` serioas`, interveni Mary
Wirrell, f`r` s` [tie ce dezastru ar fi \nsemnat o astfel de anchet`
pentru Blacke Lagham.

P`r`si casa \ntr-o stare de spirit vecin` cu disperarea. Ar fi fatal
dac` Mary \ncepe vreo anchet`. O dat` Ramadanul terminat, Dullah
va semna tranzac]ia, dup` care se putea face orice anchet` se dorea.
Când se va afla adev`rul despre fat`, el va fi considerat un
monstru… dar patria \nainte de toate. Continu` s`-[i spun` c`
suferea mai mult decât David Forbes, fiindc` [tia pericolele la care
era supus` Alexandra. Oh, de ce nu ]inuse seama de avertismentele
lui [i fugise cu fiul lui Dullah?

|n acea noapte, fu chinuit mai mult ca oricând de dorin]a de a
o revedea pe Alexandra. |[i d`du seama c` era \ndr`gostit f`r`
speran]` de Alexandra Forbes.
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Trecuser` alte dou`zeci [i patru de ore, apoi, credincios
promisiunii, ap`ru Yenbo din de[ert.

– Marele Dullah m-a \ns`rcinat s`-]i spun, o st`pâne, c` Jeddah
fiul lui s-a \ntors la corturile lui [i c` femeia englez` nu mai este cu
el. A \nso]it-o pân` la Damasc [i de atunci nu a mai dat ochii cu ea.
Asta-i tot ce mi-a spus.

Blacke \[i \ncle[t` pumnii.
B`trânul tic`los, diavolul \n persoan`, mincinosul. Fiindc`

Blake [tia foarte bine c` Jeddah nu o \nso]ise pe Alexandra pân` \n
Damasc. Unde era oare nefericita fat`? Unde?

***

Alexa pierduse [irul zilelor. Nu mai [tia de când st`tea \n „Gr`dina
lui Allah“ a lui Ateiba. Ceasul ei se oprise \n timp ce era bolnav` [i nu
se mai obosise s`-l porneasc`. Nu [tia ce zi a s`pt`mânii era [i nici ce
lun`. Zile lungi [i nop]i z`cuse \n pat, \ngrijit` de micu]a [i devotata
fat` arab`. Mintea i se blocase de atâta suferin]` [i nelini[te, \ncetând
s` se mai gândeasc` la ceva. Se afla \ntr-o amor]eal` a min]ii [i
trupului din care nu p`rea s` se mai trezeasc`.

Uneori, din subcon[tient \i ap`rea trecutul, casa p`rinteasc`,
p`rin]ii, surorile [i fratele. Avea impresia c` este \mpreun` cu ei,
râzând [i glumind. Apoi se uita \n jur, revedea casa arab` plin` de
covoare [i parfumuri grele, realiza unde era [i \ncepea s` plâng`.

{tia c` trec zilele doar dup` r`s`riturile [i apusurile de soare.
N-avea nimic de f`cut. Când se sim]i \n stare s` mearg`, \ncerc` s`
ias` pe ulicioare, dar ar`ta atât de jalnic \n halul \n care sl`bise [i
privirea \i era atât de tulbure \ncât b`rba]i, femei [i copii o ocoleau
[i ea trebuia s` se \ntoarc` \n cas`.

Cel mai \nnebunitor lucru al captivit`]ii era singur`tatea. N-avea
pe nimeni \n jur care s` [tie altceva \n afar` de arab` [i cu Neela nu
se \n]elegea decât prin semne.
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La Blacke Lagham se gândea când cu dor, când cu ur`. |l vroia
mai mult decât pe oricine pe p`mânt. Totu[i, \l dispre]uia. El o
adusese \n aceast` situa]ie, o l`sase \n voia sor]ii. Poate c` gre[ise
fugind de el. Dar vina era a lui. Nu-l va ierta niciodat`, niciodat`.

Veni [i vara sirian`, iar zilele devenir` [i mai insuportabile.
Dup` un nou acces de febr`, Alexandra rec`zu \n stupoarea ini]ial`.
N-o mai interesa nimic [i a[tepta s` moar`.

Apoi, \ntr-o zi, se trezi devreme, când era \nc` r`coare [i se duse
pân` la u[`. Se rezem` de toc [i privi  \ntinderea nesfâr[it` a
de[ertului. Continua s` priveasc` apatic`. O durea capul. O durea
de mult` vreme [i prafurile pe care i le d`duse Neela \i f`ceau
grea]`. Refuzase s` le mai ia, fiind convins` c` era otr`vit`. Ceva din
spiritul de conservare se mai p`strase \n ea, \mpiedicând-o s` se
a[eze [i s` cad` \ntr-un somn din care s` nu se mai trezeasc`.

Dintr-o dat`, v`zu ni[te umbre la distan]`,  atât de departe \ncât
nu le putea distinge.

|i trebui ceva timp s` realizeze c` erau cai, dar treptat, pe m`sur`
ce se apropiau, remarc` faptul c` pe cai erau ni[te b`rba]i \n uniforme.

Era prima oar` când vedea altceva decât ve[minte arabe.
Ceva prinse via]` \n ea, aducând culoare \n obrajii ei tra[i [i

str`lucire \n ochi. Uniformele erau franceze, erau b`rba]i din
legiunea str`in`. Puteau vorbi cu ea, ea le putea vorbi.

Cu ochii plini de speran]`, fugi din cas` [i alerg` \n
\ntâmpinarea c`l`re]ilor strigând \n francez`:

– Ajutor! Ajuta]i-m`!... monsieur… monsieur… a moi!
Una sau dou` femei se d`dur` la o parte când silueta slab`, \n

c`ma[` alb`, trecu \mpiedicându-se pe ulicioarele ce duceau spre
de[ert. Ele \[i strânser` copii lâng` ele, deoarece credeau c` femeia
str`in` era nebun` [i le deochia odraslele.

Prin aerul dimine]ii, vocea Alexei r`suna nebune[te:
– Messieurs, ajutor!
Alexandra Forbes se trezise din teribila letargie ce se instalase

asupra min]ii [i trupului ei \n aceste s`pt`mâni de captivitate.
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Francezii veneau spre „Gr`dina lui Allah“ [i ea trebuia cu orice
pre] s` ajung` la ei \nainte de a interveni Ateiba sau nevast`-sa.
Pentru Alexa era o [ans` de unu la un milion ca acest mic grup de
francezi s` fi ajuns aici.

Ei veniser` dup` ap` [i mâncare fiindc` se r`t`ciser` [i doreau
s` se \ntoarc` la garnizoanele lor. Tot satul ie[i \n \ntâmpinarea lor,
\ncânta]i de coloritul vesel al uniformelor.

Tân`rul locotenent care conducea grupul se adres` localnicilor
\n arab`:

– Duce]i-ne la [eicul vostru. Avem nevoie de ap` [i mâncare.
Unul dintre ei plec` \n fug` spre cortul lui Ateiba.
Un alt tân`r ofi]er se apropie de primul.
– Doamne, Gaston, m-am s`turat de de[ert \n aceast`

diminea]`. Noroc c` am g`sit acest loc. Arat` ca un rai cu copacii [i
florile acestea, nu?

– {i cred Raul c` nu vom primi doar ap`. Aceste triburi au [i
vinuri.

Brusc, lini[tea fu tulburat` de un geam`t sfâ[ietor.
– Ajutor, messieurs, ajutor!
– Mon Dieu! Exclam` Raul [i deveni palid. Ai auzit, Gaston? O

voce de femeie vorbind \n limba noastr`.
Gaston se uit` prin mul]imea de arabi din jurul cailor lor, dar

nu v`zu nimic. |nc` Raoul exclam`:
– Da! O v`d pe femeie, are  p`rul auriu. Cine poate fi?
Gaston d`du din umeri. Gândul lui era mai mult la vin decât

la femei, dup` nefericta experien]` din ultimele dou`zeci [i patru
de ore.

– Am v`zut-o, dar acum s-a dus, vorbi din nou Raoul.
Apropierea francezilor fusese observat` nu numai de c`tre

Alexandra ci [i de Ateiba, care trimisese o gard` la casa Alexei. Se
temea de furia nepotului s`u dac` fata englez` reu[ea s` scape
\nainte de \ntoarcerea lui.
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Cei doi servitori o trântiser` pe Alexa la p`mânt pentru a nu fi
v`zut` [i auzit`. Apoi o duseser` \n casa ei, o puseser` \n pat [i o
\ncuiaser`.Din nou, ea fu cuprins` de tenebre, pierzându-[i orice
interes pentru lumea de afar`.

Ateiba \i \ntâmpin` pe locotenen]ii francezi [i-i trat` cum nu se
putea mai bine. Le mai d`du merinde [i vin [i pentru drum. Deoarece
Raoul nu vorbea araba, \l rug` pe Gaston s`-l \ntrebe pe Ateiba cine
era fata cu p`rul auriu, \n alb, care cerea ajutor \n francez`.

Ateiba zâmbi curtenitor [i, mângâindu-[i barba, murmur` c`
tân`rul locotenent se \n[elase. Nu era nici o femeie cu p`rul auriu
\n sat. Dar se afla o fat` persan`, pe jum`tate nebun`, care vorbea
pu]in franceza. Poate c` pe ea o auziser`.

Gaston era satisf`cut. Raoul mai pu]in. Mai târziu, când pornir`
\n c`l`toria spre garnizoan`, Raoul vorbi din nou despre fat`.

– Sunt sigur c` nu era persan`. Accentul ei era englezesc. Doar
am auzit-o, Gaston.

Gaston d`du din umeri.
– Prostii, prietene, ]i-ai imaginat.
|n aceea[i noapte, dup` dou`sprezece ore de c`l`rie grea,

legionarii ajunser` la garnizoan` [i Raoul Deuchais plec` \n concediu.
|[i \ncepu concediul \n Damasc. Stând pe terasa hotelului Orient [i
bând un aperitiv, observ` un b`rbat \n costum gri, care st`tea singur.
|l recunoscu pe diplomatul englez Blacke Lagham, pe care-l \ntâlnise
cu diferite ocazii. Se duse la masa acestuia [i-l invit` la un pahar.

Blacke accept` f`r` entuziasm. Era foarte deprimat \n aceste
zile. Trecuse o lun` de când disp`ruse Alexandra Forbes. Lady
Wirrell [i David Forbes \ncepuser` deja investiga]iile poli]iene[ti.
David fusese obligat s` se \ntoarc` f`r` s` afle nimic despre sora sa.
Nelini[tea [i nefericirea b`iatului, precum [i telegramele \ngrijorate
de la familia Forbes \l f`cuser` pe Blacke s` se cufunde \ntr-o
adânc` stare de agita]ie, dar buzele  \i erau \nc` pecetluite. Dullah
nu semnase \nc`.
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Blacke \l ascult` pe Raoul Deuschais distrat [i d`du s` plece.
Trebuia s` se \ntoarc` acas` pentru o \ntâlnire cu unul din liderii
arabi.

{i atunci, Raoul spuse:
– Am avut o experien]` foarte ciudat` azi-diminea]`, imediat

dup` r`s`ritul soarelui, monsieur Lagham, pe care a[ vrea s` v-o
povestesc.

– Atunci gr`be[te-te, prietene, fiindc` sunt ocupat, \i replic`
Blacke. Raoul descrise aventura din de[ert a lui [i a lui Gaston, cum
se r`t`ciser` [i ajunseser` \ntr-un sat arab, care era un adev`rat
paradis. Apoi vorbi despre fata cu p`r auriu, \mbr`cat` \n alb, care
striga dup` ajutor [i apoi disp`ruse.

– De atunci sunt urm`rit de sunetul vocii ei. {eicul a spus c`
este o fat` persan` pe jum`tate nebun`. Cred c` era englezoaic`.
Gaston spunea c` eu sunt cel nebun, fiindc` ce ar c`uta o
englezoaic` cu p`rul de aur \ntr-un sat arab \ndep`rtat? sfâr[i el cu
un mic hohot de râs.

Se l`s` t`cere. Fa]a lui Blacke nu exprima nimic. Era ca [i când
n-ar fi auzit povestirea francezului. Apoi, brusc, fa]a lui prinse via]`.
|ntinse mâna [i-l prinse pe tân`r de bra].

– Ce? Spuse el. O fat` cu p`r auriu vorbind cu accent englezesc?
Dumnezeule mare unde, omule, unde?

– |ntr-un sat domnule, la dou`sprezece sau treisprezece ore de
mers c`lare de la Damasc.

Blacke s`ri \n picioare.
„ Doamne, Dumnezeule, aceea era Alexandra. Ea trebuia s` fie“.
– Ce i s-a \ntâmplat? \ntreb` el. Ai v`zut-o cu ochii t`i?
Raoul p`rea jenat.
– Gaston credea c` m-am \n[elat. {eicul zicea c` este o persan`

nebun` [i…
– Unde se afl` locul acesta? \l \ntrerupse Blacke. |l po]i g`si?
– Cred c` da, domnule, urm`rind valea râului.
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– Bine, spuse Blacke. Trebuie s` vii cu mine. Plec`m imediat,
\nc` n-a apus soarele [i noaptea mergem la lumina lunii. Este
obligatoriu s` descop`r dac` fata care striga dup` ajutor este
persan` sau o englezoaic` pe care o caut` tot Damascul.

***

Inima lui Blacke b`tea cu putere. Mintea \i lucra cu repeziciune.
Deja \i spusese prea multe tân`rului legionar, nu trebuia s`-i mai
spun` nimic. Alexandra era cea pe care Raoul o auzise strigând
dup` ajutor, deci trebuia s-o salveze. Dar era imperativ ca povestea
s` r`mân` secret` pân` când Dullah va semna. Se \ntoarse spre
Raoul [i-i puse mâna pe um`r:

– Deuchais, vorbi el \ntr-o francez` perfect`, vreau s` ai
\ncredere \n mine, prietene, [i s` nu-mi pui \ntreb`ri. Nu-]i pot
spune nimic despre aceast` fat` decât c` s-a \n[elat \ncrezându-se
\ntr-un [ef arab [i a fugit cu el. Lipse[te de o lun`. Dac` anun]`m
public, s-ar putea s` n-o mai g`sim niciodat`. |]i cer s` vii cu mine
s-o salv`m [i s` p`strezi t`cere M` pot baza pe tine?

Ochii lui Raoul scânteiar`. Era un tân`r aventuros [i plin de
romantism. Se [i vedea \n chip de mu[chetar alergând s` salveze o
domni]` blond`, \n compania acestui englez.

– Monsieur, pute]i avea \ncredere \n mine. Sunt \n serviciul
dumneavoastr`, r`spunse el plin de emo]ie.

– Acum, ascult`, Raoul. Te conduc cu ma[ina mea pân` la casa
unui prieten arab unde ne vom schimba \n ve[minte arabe. Apoi,
vom merge pe malul râului pân` la prima oaz`, a[a ai spus?

– Da.
– {tii cum \l cheam` pe [eic?
Raoul se gândi.
– Da. Se nume[te Ateiba.
Coborând treptele hotelului Orient, Blacke gândea repede.

Ateiba. |i cuno[tea pe mul]i [eici ai de[ertului. Ateiba… oh! Era
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frate bun cu b`trânul Dullah. Unchiul lui Jeddah. Pe domeniul
unchiului s`u o dusese pe Alexandra acel viclean [i tr`d`tor de
Jeddah.

– Bine, spuse Blacke. Urc` \n ma[ina mea. Voi conduce ca
fulgerul.

Raoul nu-[i f`cea griji. Adora viteza. |n timp ce vehiculul demara
\n tromb`, Raoul \[i l`s` imagina]ia s` lucreze [i-[i \nchipui c`
aceast` englezoaic` blond` era o iubit` a acestui Blacke Lagham. Se
sim]ea foarte mândru c` remarcase accentul englezesc când
domni[oara strigase: „Ajutor, messieurs…“

|n timpul acesta, Blacke avea gânduri mai pu]in optimiste. Dac`
\ntr-adev`r acea fat` era Alexandra [i strigase dup` ajutor, \nsemna
c` era prost tratat`. Simpla idee \i f`cea r`u. Pe de alt` parte, putea
s` existe [i o fat` persan`, fiindc` erau [i persane blonde. Dar cum
[eicul era rud` cu Dullah, mai exista o speran]`.

Ajuns acas`, nu mai pierdu timp. |i ordon` lui Hamid s` vin` cu
un grup de oameni \narma]i [i plecar` \n de[ert avându-l pe Raoul
drept ghid. Blacke Lagham devenise iar`[i Hazel, iar francezul
\mbr`c` [i el haine ar`be[ti. Raoul fusese sf`tuit s` nu deschid`
gura când vor ajunge \n sat [i s`-l lase doar pe Hazel s` vorbeasc`,
acesta [tiind araba la perfec]ie.

Trecuse de miezul nop]ii când ajunser` la locul numit „Gr`dina
lui Allah“. Blacke f`cu semn oamenilor s` descalece [i-i spuse lui
Hamid:

– R`mâi aici cu oamenii [i cu tân`rul ofi]er. Dac` nu m` \ntorc
\n dou` ore, vino [i trage câteva focuri de arm` pân` m` g`se[ti.
Ace[ti oameni au foarte pu]ine muni]ii [i se vor speria. Dar poate
nu va fi necesar.

Blacke intr` tiptil pe teritoriul lui Ateiba, fratele lui Dullah. Era
contient c` se putea afla \n fa]a lui. Ateiba era mai pu]in bogat decât
al]i [eici ai de[ertului [i era considerat un b`trân inofensiv. Dac`
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era de acela[i sânge cu Dullah [i dac` o ]inea prizonier` pe
Alexandra pentru Jeddah, nu-i va fi u[or s-o scoat` din mâinile lui.

Merse prin ulicioarele \nguste [i murdare, \ntunecate [i sinistre.
Totul era adormit la aceast` or`. C`uta pe cineva cu care s` poat`
vorbi, cineva care s`-i dea o informa]ie cât de cât de mic` de care
s` se poat` folosi.

G`si omul pe care-l dorea \n persoana unui cer[etor ce sfor`ia
lâng` o pr`v`lie \nf`[urat \n burnuz.

Blacke se a[ez` lâng` el, cu picioarele \ncruci[ate. Apoi \[i
aprinse o ]igar`, având grij` s` nu fac` prea mult zgomot. B`trânul
cer[etor se ridic` \n capul oaselor  [i \ntreb` cine l-a atins.

– Allah s` fie cu tine, \l salut` Blacke.
Cer[etorul \ntinse o mân` osoas` [i pip`i fa]a lui Blacke.
– Allah fie cu tine, fiule. Cât este ceasul?
– S` mai fie o or` sau dou` pân` la r`s`ritul soarelui.
B`trânul se \nfior` [i c`sc`.
– E[ti tân`r [i puternic. De ce dormi cu cer[etorii? Eu sunt prea

b`trân s` mai lucrez [i sunt [i orb. Nevestele mi-au murit, fiii mei
au fost lua]i de cium`. N-am acoperi[ deasupra capului.

– Ai avut o soart` nemiloas`, murmur` Blacke \n araba lui
excelent`. Este adev`rat c` sunt tân`r [i puternic, dar sunt nou
venit \n aceast` gr`din` a de[ertului [i caut de lucru.

B`trânul c`sc` iar`[i.
– Este destul de lucru aici. Ateiba atotputernicul, \[i m`re[te

pepen`ria [i este mult de s`pat [i de udat.
– Ce fel de om este acest atotputernic?
– Drept, fiule [i foarte credincios. Se spune c` a sl`bit fiindc` a

postit tot Ramadanul. Mâine, l`udat fie Allah, postul se sfâr[e[te [i
se poate mânca [i veseli din nou.

„Da. Ramadanul se sfâr[ea mâine. Dullah \l va vizita. La orizont
se \ntrevedea victoria. {i acum, dac` ar g`si-o pe Alexandra, totul ar
fi bine“  se gândi Blacke.
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– Eu \nc` n-am nevast`, b`trâne. Poate m` voi \nsura \n acest
trib al lui Ateiba. Spune-mi, sunt pe aici multe fete frumoase de
cerut \n c`s`torie? Se interes` Blacke.

– Eu sunt orb, fiule [i nu le v`d. Dar am auzit c` sunt multe
fecioare frumoase.

– Sunt toate din trib sau este [i o persan` blond`? Eu am o
pasiune pentru a g`si o astfel de fat`, spuse Blacke ca din
\ntâmplare.

Blacke a[tept` r`spunsul cu r`suflarea oprit`.
– Nu sunt femei persane aici, fiule. {i este \n]elept s` urmezi

Coranul [i s` iei o femeie de aceea[i religie cu tine.
– Totu[i, pe mine m` intereseaz` femeile blonde, insist` Blacke,

gândind \n acela[i timp: „Deci Ateiba i-a min]it pe legionarii
francezi. Acea fat` pe care au auzit-o nu era o persan` pe jum`tate
nebun`“.

Cer[etorul t`cuse. Ochii lui orbi clipeau ca [i când  adormise
iar`[i. Inima lui Blacke tres`ri, dar nu scoase nici un cuvânt.
|nv`]ase lec]ia r`bd`rii orientale. {i \n acest caz r`bdarea \i fu
r`spl`tit`, fiindc` b`trânul se ridic` din nou  [i murmur`:

– Nepotul meu, care lucreaz` la pr`v`lia al`turat`, mi-a spus ieri
c` exist` o femeie aici cu ochi r`i. A v`zut-o o dat` sau de dou` ori.
Nevast`-sa este nelini[tit` fiindc` femeia s-a uitat la nou-n`scutul ei.
Cred c` este vorba despre ea, are p`rul blond [i pielea alb`. O
str`in`.

Blacke \[i re]inu respira]ia [i \ncerc` s` nu par` prea interesat.
B`trânul continu`:
– Dar nu-i pentru tine, fiule. Este nebun` s`raca, [i se afl` sub

protec]ia atotputernicului. Neela, fata lui Hussein, are grij` de ea.
– |n ce sens este nebun`?
– Nu [tiu. N-am v`zut-o, fiindc` sunt orb. Dar nepotul meu a

v`zut-o. Este slab` [i vorbe[te \ntr-o limb` pe care n-o \n]elege
nimeni.
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Dup` aceste cuvinte, cer[etorul adormi [i Blacke \[i d`du seama
c` nu mai poate scoate nimic de la el. Se ridic` \n picioare,
surescitat. Cel pu]in aflase c` Alexandra este aici. Da, str`ina
nebun` cu p`r auriu, vorbind \ntr-o limb` necunoscut` putea fi
doar Alexandra. Dac` Alexandra Forbes era \nc` \n sat el, Blacke o
va g`si.

Se \ntoarse la micul grup care-l a[tepta \n afara satului, \n
de[ert. Se culc` lâng` Raoul [i [opti:

– Ea este. Nu este o persan`, ci fata pe care o caut. Sunt sigur.
– Mon Dieu, ce avem de f`cut acum? \ntreb` Raul.
– Dormim pân` diminea]`. Apoi mergem la ace[ti oameni.

Am un plan. Culc`-te la loc, Raoul. Nu mai avem mult de
a[teptat.

Raoul d`du din cap, [i ca orice alt tân`r s`n`tos, adormi la loc.
|n schimb, Blacke Lagham nu \nchise ochii. Nu putea. St`tea treaz,
gândindu-se la femeia nebun` cu p`r auriu [i ochi „r`i“ [i cum avea
de gând s-o g`seasc`.

Când se ar`tar` zorile, Blacke se duse singur \n sat.
Acum era mai mult` mi[care [i zgomote, activitatea de

diminea]` a oamenilor [i animalelor, coco[ii cântau, m`garii r`geau
de foame, apa susura la izvor, iar peste tot se auzea tr`nc`neala
femeilor care ie[eau afar`. |n aer se sim]ea miros de cafea [i pâine
coapt`. |n curând, aerul r`coros al dimine]ii va fi \nlocuit de
c`ldura torid` a zilei.

|n pia]eta din mijlocul satului se strânser` vânz`tori care-[i
vindeau marfa. Prin aceast` mul]ime mergea Hazel \n ve[mântul lui
alb, cu acoper`mântul ar`besc pe cap [i cu burnuzul atârnat pe un
um`r. Impunea respect celor care-l vedeau [i oamenii \i f`ceau loc,
dându-se \napoi. Blacke \ncepu o conversa]ie cu unul sau doi arabi
care st`teau \n soare fumând [i bârfind dup` obiceiul lor, \n timp
ce nevestele lor lucrau.
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– Voi cere o audien]` atotputernicului, spuse el cu o voce
furioas`. Femeia cu „ochi r`i“ mi-a deocheat fiul cel mic [i acum
este bolnav. Ar trebui alungat` din acest paradis al de[ertului, care
este murd`rit de prezen]a ei.

Unul dintre b`rba]i d`du din cap cu simpatie.
– Allah fie l`udat, ai dreptate, frate. Am v`zut-o pe aceast`

femeie [i am sim]it deochiul. Este o vr`jitoare str`in`.
– {i urât`, spuse cel`lalt b`rbat [i scuip`.
– Unde st`? \ntreb` Blacke?
B`rbatul care vorbise primul ar`t` spre o c`su]` alb`, pe

jum`tate ascuns` de o tuf` de curmali.
– Acolo, frate, \n grija Neelei, care ar trebui ferit` de ea. Nici un

b`rbat n-o va mai lua \n c`s`torie pe fat`, dup` ce a stat atâta timp
cu blestemata de str`in`.

Dup` ce mai bârfi un moment, \[i lu` la revedere de la b`rba]i,
binecuvântându-l pe Allah, apoi, f`r` nici un entuziasm aparent, se
\ndrept` spre casa care-i fusese indicat`.

Ajunse acolo [i se uit` prin u[a deschis`. Nu se vedea nimic
\n`untru. Se uit` \n jur, v`zu c` nu era nimeni  [i p`[i \n interior.

Intrase \ntr-o camer` mobilat` \n stil arab. Era goal`. Mai \n fund
se afla o draperie de m`tase [i, precis, \n spatele acesteia era un
dormitor. {i \n acel dormitor, poate era Alexandra. Va da la o parte
draperia [i se va uita, trebuia s` se uite. Apoi, inima i se opri \n loc
[i fa]a i se albi. Pentru c` v`zu o femeie z`când pe un divan. O fat`
cu p`rul \n dezordine [i fa]a alb` ca varul. Avea ochii \nchi[i.
Dormea. {i atunci, Blacke [tiu c` ajunsese la cap`tul c`l`toriei.
Pentru c` aceasta era Alexandra Forbes. Ea era str`ina nebun` cu
ochi r`i. Biata, nevinovata feti]`.

– Alexandra, spuse Blacke r`gu[it de emo]ie. Alexandra.
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Capitolul 8

Fata care a[teptase atât de mult timp [i dorise cu atâta ardoare
s` aud` o voce englezeasc`, nici m`car nu deschise ochii. De
dou`zeci [i patru de ore era \ntr-o stare apropiat` de com`. Lipsa
de hran` adecvat` [i \ngrijire distruseser` vitalitatea extraordinar` a
Alexei [i ea nu mai dorea nimic altceva decât s` doarm` [i iar s`
doarm`. Era atât de obosit`. Sl`bit` de viziuni perpetue [i fantome
care nu se materializau niciodat`. S`tul` de atâta singur`tate. De[i
Ramadanul se sfâr[ise, Jeddah nu se \ntorsese. Se pare c`  se
gândise s` n-o mai urm`reasc` pe englezoaic` [i o l`sase prad`
sor]ii sale, cu indiferen]`.

Auzi vocea lui Blacke, dar nu-l v`zu [i nu f`cu nici un efort s`-i
r`spund`. Era un alt vis; atât de des se auzise strigat`, apoi
descoperise c` se \n[elase. |n aceast` stare de stupoare,  z`cea
inert`.

Blacke Lagham lu` bra]ul Alexandrei [i-l scutur`. Era \ngrozit de
fa]a ei slab` [i alb`, g`urile din obraji, de toat` schimbarea ei.

– Alexandra, spuse el din nou. Draga mea, draga mea, treze[te-te,
uit`-te la mine, sunt eu Blacke.



Pleoapele cu gene negre p`reau prea grele pentru a se ridica.
Doar buzele i se mi[car` murmurând ceva ce Blacke nu putea
\n]elege. El o privi cu adânc` \ngrijorare. Vedea c` era bolnav`,
foarte bolnav`. Ce s` fac` acum cu ea? N-o putea lua din acest loc
f`r` a fi v`zut. Era \ntr-o mare dilem`.

Pentru o clip`, se aplec` peste fat`, sfâ[iat de felul \n care ar`ta.
Doamne, Dumnezeule! Cât trebuie s` fi suferit, s` ajung` a[a. Sub
ochi avea cearc`ne negre [i nici un gram de gr`sime pe nic`ieri.
Mânu]a pe care o ridic` era numai piele [i oase. Sim]i o vin`
nesfâr[it` pentru totul. Niciodat` nu-[i va ierta ce-i f`cuse, de[i [tia
c` \n mare m`sur` acestea se \ntâmplaser` din propria ei vin`.

Ie[i din cas` [i fata, care cu pu]in timp \n urm`, ar fi strigat de
u[urare v`zându-l, dormi \n continuare, pierdut` \n lumea ei de umbre.

Blacke Lagham se \ndrept` repede spre casa lui Ateiba [i ceru o
audien]`. I se spuse c` [eicul era la rug`ciune.

– O s`-l a[tept, spuse Blacke.
– Cine,  s`-i spun c`-l a[teapt`?
– Spune-i c` Hazel, \l inform` Blacke pe servitor.
Se pare c` numele de Hazel f`cea minuni, fiindc` \n câteva

minute fu \nso]it la b`trânul [eic. Ateiba, curtenitor,  frecându-[i
zâmbitor mâinile, \l salut` pe str`in cu efuziune.

– Binecuvântat fie-mi cortul [i biata mea persoan` c` sunt
onorat cu  vizita   ta, oh Hazel, mare lider al oamenilor, susur` el
plecându-se apoi, b`tând din palme, ad`ug`: mâncare [i vin pentru
onoratul meu oaspete.

– Nu vreau nici mâncare [i nici vin, spuse Blacke t`ios. Am venit
dup` fata cu p`rul auriu pe care oamenii t`i o numesc femeia
nebun` care deoache.

Ochii lui Ateiba se \ngustar`, apoi se m`rir` cu pref`cut` mirare.
– Se afl` o astfel de femeie pe domeniul meu?
– Chiar \n acest loc, \n casa cu un pâlc de trei curmali, spuse

Blacke \ncruci[ându-[i bra]ele [i a]intindu-[i privirea asupra
b`trânului.
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{tia acum c` Ateiba nu i se va mai opune. Era un b`trân senil [i
religios, nici viclean [i nici periculos ca fratele lui.

– }]]… aceea este o fecioar` persan` care… ]â]âi Ateiba printre
din]i.

– Nu, [eicule, \l \ntrerupse Blacke ner`bd`tor,  este englezoaic`
[i este bolnav`, nu nebun`.

– Englezoaic`! repet` Ateiba f`când pe miratul.
– Da, [i a fost adus` aici de nepotul t`u Jeddah, fiul lui Dullah.
Ateiba f`cu o plec`ciune. V`zu c` n-are rost s` se mai prefac`.

Hazel [tia totul. Spuse pe un ton plâng`cios:
– Dac` fata este o femeie a ta, oh Hazel, \]i cer iertare. N-am

[tiut. A fost adus` aici, dup` cum spui de c`tre nepotul meu. Mi-am
\nchipuit dup` discu]ia cu el c` este persan` [i vrea s` intre \n
haremul lui.

– Nimic de acest gen, \l \ntrerupse Blacke din nou. Ea este din
]ara mea [i a mers cu el doar pentru c` Jeddah a fost de acord s-o
conduc` la Damasc. A adus-o aici \mpotriva voin]ei ei. Unde este
Jeddah acum?

– Cu ilustrul s`u tat`, oh Hazel.
– Atunci, relua Blacke, fata nu mai prezint` interes pentru el. Ea

trebuie s` se \ntoarc` acas` cu mine [i cu tovar`[ii mei.
Ateiba \[i mângâie gânditor barba.
|ntotdeauna se temuse un pic de nepotul lui, dar reputa]ia lui

Hazel era mare printre triburile din de[ert [i era o persoan` de
\ncredere. |n afar` de asta, a[a cum spusese Hazel, Jeddah nu se
\ntorsese dup` fat`. {i ea mai cauza [i necazuri oamenilor lui
Ateiba, iar prima lui nevast` \l h`r]uia \ncontinuu s` se
descotoroseasc` de ea. N-avea decât s` plece.

– Dorin]a lui Hazel este lege pentru mine, spuse el umil. Ia-o,
\n]elept conduc`tor de oameni.

Blacke sim]i cum se relaxeaz`. Ob]inuse o victorie f`r` sânge.
Nu fusese tras nici un glon], iar Dullah nu va fi ofensat.
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– Uite, prietene, fata este bolnav` de moarte. Nu poate fi \nc`
transportat`.

– Vai, vai, \]i dau cuvântul meu c` a fost foarte bine \ngrijit` se
v`ic`ri Ateiba.

– Boala ei este mai curând a sufletului decât a min]ii, spuse
Blacke. Acord`-ne ospitalitate mie [i prietenilor mei câteva zile,
pân` când fata \[i va reveni.

Ateiba, bucuros c` nu avusese loc nici o ceart`,  d`du ordine s`
li se preg`teasc` ni[te corturi [i mâncare.

Mul]umindu-i, Blacke se \ntoarse brusc [i o lu` \napoi spre casa
\n care z`cea Alexandra Forbes.

Ea nu se mi[case de când plecase el, dar Neela, servitoarea, se
\ntorsese de la bazar [i era acolo, uitându-se cu \ncântare la str`inul
cel \nalt, \mbr`cat \n ve[minte atât de frumoase.

– St`pâna ta este foarte bolnav`. Am venit dup` ea. Trebuie s`
se fac` bine. Ce are? \ntreb` Blacke uitându-se la micu]a cu ochi
blajini.

– Pu]in` febr`, domnule, dar cel mai mult \i este tulburat
spiritul.

– A[a cred [i eu, spuse Blacke. D`-i cafea tare. F`-o s` m`nânce.
M` \ntorc imediat.

Neela era \ncântat`. |ncepuse s` ]in` la „str`ina nebun`“ [i ura
resentimentele localnicilor fa]` de Alexandra. Era sigur` c` acest
str`in chipe[ [i nobil era logodnicul bietei doamne [i venise s-o
duc` de aici. Se gr`bi s` preg`teasc` o cafea [i s-o zgâl]âie s` se
trezeasc`.

Blacke se \ntoarse la Raoul [i oamenii s`i. Pl`nuise s`-l trimit`
pe Hamid la Damasc dup` c`mila cu care o adusese pe Alexandra
\n de[ert, dup` medicamente [i haine. |n câteva zile,  va fi \n stare
s` fac` drumul \napoi spre civiliza]ie. |n acela[i timp, \l preocupa
tân`rul francez. Era esen]ial ca Raoul s` nu se \ntoarc` la Damasc [i
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s` spun` oricui ceea ce [tia. Fiindc` biata Alexandra Forbes \nc`
st`tea \ntre el, Blacke [i hot`rârea sa de a duce la bun sfâr[it sarcina
pe care i-o d`duse guvernul.

Pe moment, nu prea avea ce s`-i spun` lui Raoul.
– Ea este fata englezoaic` pe care o c`utam, \l inform` pe tân`r.

N-a fost nevoie de prevedere sau curaj, fiindc` Ateiba ne-a dat-o \n
mâinile noastre, f`r` proteste. Dar este bolnav` [i va trebui s` stau
cu ea un timp, \nainte de a o lua. Pân` atunci, Ateiba o s` ne
g`zduiasc`.

Raoul p`rea cam dezam`git. Marea aventur` [i salvarea nu
fuseser` pân` la urm` mare lucru. Dar era \nc` mândru de ceea ce el
personal f`cuse [i o ar`ta. Blacke, dac` n-ar fi fost atât de \ngrijorat
\n leg`tur` cu Alexandra, ar fi fost amuzat de \ngâmfarea lui.

– I se va spune c` ]ie \]i datoreaz` salvarea, Raoul. Acum,
scuz`-m`, prietene, dar trebuie s` m` duc la ea. Ne \ntâlnim mai
târziu \n cortul t`u. Vezi dac` oamenii [i caii sunt odihni]i. Hamid
trebuie s` m`nânce [i apoi s` plece imediat la Damasc. Sunt multe
lucruri de care fata are nevoie.

Câteva momente mai târziu, era \napoi \n c`su]a ocupat` de
Alexandra.

Acum, ea st`tea rezemat` de perne, sorbind din cafeaua pe care
i-o ]inea Neela. P`rea jalnic de mic` [i lipsit` de ap`rare. Blacke se
apropie \ncet de divan.

– Draga mea, zise el. Biata mea drag`… slav` Domnului c`
te-am g`sit.

Ea st`tea  nemi[cat` [i t`cut`. Pentru o clip`, ochii ei \ncerc`na]i
se uitar` la el nevenindu-i s` cread`. Când Neela \ncercase s-o
scoat` din starea ei de letargie, continuase s-o alunge [i de fiecare
dat` servitoarea plecase. Dar \n aceast` diminea]`, Neela insistase
s-o zgâl]âie, for]ând-o s` bea cafea [i vorbindu-i \n arab`. Alexa nu
putea \n]elege c` micu]a servitoare \ncerca s`-i spun` c` un str`in
frumos venise s-o ia de acolo.
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Când Blacke intr` \n camer`, Alexandra \l privi apatic, f`r` s`-l
recunoasc`. Era doar un arab, un alt arab. |i ura pe to]i.

Apoi auzi vocea lui englezeasc`.
– Alexandra, nu te mai uita a[a la mine, draga mea, spuse Blacke

[i veni mai aproape de ea. O s` te faci bine. Am venit s` te iau acas`.
Chiar [i atunci, ea continu` s` se uite nedumerit`. Mintea \i era

confuz` \nc` din cauza sl`biciunii [i epuiz`rii nervoase. |ncerc` s`
se concentreze asupra fe]ei lui Blacke, recunoscându-i treptat
tr`s`turile [i ochii negri care acum cereau iertare. Inima \i tres`ri [i
\ntinse o mân`, luând cea[ca din mâna Neelei [i \mpr`[tiind
cafeaua. {opti:

– Tu… tu…
Neela se retrase u[or. Blacke \ngenunche lâng` divan [i lu` una

dintre mâinile tremur`toare ale Alexandrei \ntre degetele lui calde
[i puternice.

– Draga mea, rosti el, sim]ind cum i se pune un nod \n gât.
Draga mea copil`, micu]a mea prostu]`, de ce ai fugit de mine?

Ea izbucni \n hohote de plâns.
– Tu mi-ai f`cut asta, m-ai l`sat s` fac asta, tu, te ur`sc, te ur`sc,

]ip` ea isteric. Brut`, brut` egoist`.
– Alexandra,  ascult`-m`. |ncerc` s` opreasc` ]ipetele ei [i o lu`

\n bra]e. Drag`, draga mea, opre[te-te, ascult`-m`!
Dar ea \l b`tea cu mâinile \n piept [i continua s` plâng` [i s`-l

resping`.
Blacke o strânse [i mai tare, dându-i la o parte p`rul umed de

pe fa]a care \mb`trânise \n timpul lunii care trebuie s` fi fost un iad
pentru ea. Nu [tia, nu avusese timp s` \ntrebe ce i se \ntâmplase \n
toate aceste s`pt`mâni. {tia doar c` fusese r`nit` psihic dac` nu
fizic [i era \ntr-o stare jalnic`. Era cuprins de remu[c`ri [i de un
imens val de tandre]e.

– Draga mea, scumpa mea, lini[te[te-te, nu-]i face bine,
Alexandra, dulcea mea.
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– Oh! hohotea ea. Oh!
– Scumpa mea, scumpa mea, continua el s` spun` ]inând-o \n

bra]e [i acoperindu-i fruntea [i mâinile cu s`rut`ri u[oare, dar
realizând cât de slab` era [i \ngrozindu-se. Draga mea, \ncearc` s`
te calmezi [i nu m` ur\. |ntr-o zi \]i voi putea explica totul [i m` vei
ierta, Alexandra.

Era lini[tit` acum, scuturat` când [i când de un hohot de plâns
spasmodic. St`tea \n bra]ele lui f`r` s` se mi[te, iar pleoapele \i
c`deau, se p`rea c` vroia s` revad` \n incon[tient. {opti ceva.
Blacke se aplec` s` prind` ceea ce spunea.

– Nu, nu te voi ierta niciodat`.
El se \nro[i [i-[i mu[c` buzele.
– O vei face, m` vei ierta, draga mea.
– Niciodat`, spuse Alexandra [i apoi jalnic: du-m` acas`, te rog.
Se uit` fix la ea [i \ncepu s-o scuture.
– Alexandra drag`, treze[te-te, nu trebuie s` mai dormi, oh,

draga mea, pentru numele lui Dumnezeu \ncearc` s`-]i vii \n fire.
Dar ea nu r`spunse. Rec`zuse \n starea de letargie \n care o

g`sise la \nceput.
O lungi u[or pe pat [i se \ntoarse spre Neela, adresându-i-se \n

limba ei.
– Mai mult` cafea pentru st`pâna ta, cu pu]in brandy. Apoi

mâncare, mâncare u[oar`. Pâine pr`jit` \nmuiat` \n lapte. Trebuie
hr`nit` cu linguri]a. Trebuie s` m`nânce, altfel va muri, ai \n]eles?

Neela se \nclin`.
– Voi face cum spune]i, domnule.
Când ie[i afar`, Blacke sim]i c`ldura dogoritoare a zilei care

urmase zorilor r`coroase. |napoi \n cort, sim]i cum i se intensific`
\ngrijorarea. Cu cât mai repede se \ntorcea Hamid cu chinin` [i
aspirin`, plus hrana adecvat` pentru Alexandra, cu atât mai bine.
Fata murea de foame, febra nu avea prea mare importan]`. Pentru
el era important acum  s` se fac` bine. Mai târziu o va face s`
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\n]eleag` c` fusese for]at s-o abandoneze când fugise de la el, c` nu
fusese o brutalitate inten]ionat`. Numai Dumnezeu [tia cât o iubea,
o iubea  cum nu crezuse c` este posibil s` iube[ti o fiin]`. Aflase
acest lucru când ]inuse \n bra]e acea micu]` siluet` pe jum`tate
moart` de foame.

{i acum, dou` gânduri oribile \l chinuiau pe Blacke Lagham.
Unul – \l va \n]elege sau \l va ierta vreodat`? Al doilea – \[i va reveni
vreodat`, va fi din nou ea \ns`[i?

***

Blacke \l g`si pe tân`rul francez mâncând dup` pofta inimii.
Ateiba d`duse ordine ca musafirii lui s` fie trata]i rege[te. Printre
altele, era din nou \n favorurile primei lui neveste, asigurând-o c`
ace[ti oameni veniser` s-o ia pe str`ina cu fa]a alb`, a c`rei prezen]`
\n aceste patru s`pt`mâni fusese o surs` constant` de enervare.

Raoul era s`tul [i pu]in plictisit acum când aventura lui de
mu[chetar se dovedise a fi o banalitate. |l privi \ntreb`tor pe
Blacke.

– Mademoiselle este bine?
– Nu, este bolnav`. |i va trebui o s`pt`mân` pentru a-[i rec`p`ta

puterile. Hamid a plecat?
– Da, acum zece minute.
– Bine. Cu cât se \ntoarce mai curând cu lucrurile pe care le

vreau pentru mademoiselle, cu atât mai bine.
– Ce pot face pentru dumneavoastr`, monsieur?
Blacke reflect` un moment, apoi \i puse o mân` pe um`r.
– Raoul, mai am o favoare s`-]i cer. Ai venit aici cu mine din

amabilitate [i n-am cuvinte s`-]i mul]umesc pentru ce ai f`cut.
Acum nu mi se pare necesar s`-]i pr`p`de[ti concediul \n de[ert.
A[ dori s` te \ntorci din nou la civiliza]ie [i s` mai faci un lucru
pentru mine.
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– |n mod sigur, monsieur.
– Este important ca prezen]a domni[oarei aici s` r`mân` un

secret, unul pe care trebuie s`-l [tim doar noi doi, pân` când va
veni timpul s` se afle [i la Damasc.

Tân`rul ofi]er r`mase cu gura c`scat`. A[adar, nu-i putea vorbi
iubitei lui libaneze,  Claudette,  despre aceast` aventur` romantic`?

Blacke ad`ug`:
– {tiu c` ]i se pare extraordinar, dar acum nu-]i pot spune

nimic. |]i voi povesti totul \ntr-o bun` zi, Raoul.
– Dar a]i spus c` la Damasc, poli]ia o caut` pe mademoiselle.
– Mai ales poli]ia nu trebuie s` [tie c`  este aici, \l \ntrerupse

Blacke.
– Nu \n]eleg, spuse Raoul nedumerit.
– Bine\n]eles c` nu. |]i pot da doar cuvântul meu de onoare c`

mademoiselle \mi este drag` [i va primi \ntreaga mea aten]ie. Dar
n-ar fi \n interesul ]`rii mele ca autorit`]ile s` intervin`  acum.

– Cum poate aceast` problem` s` priveasc` Anglia? ridic` Raoul
din umeri.

– Chiar dac` pare absurd, acesta este cazul, prietene, zâmbi
Blacke posomorât. {i interesele patriei mele te afecteaz` [i pe tine
[i ]ara ta, \]i cer s` ai \ncredere \n mine. S` te \ntorci la Damasc, dar
s` nu spui nim`nui din ora[ despre aceast` treab`. Sper ca \n scurt
timp s` venim eu [i mademoiselle s` te vedem \n \mprejur`ri mai
fericite. |mi dai cuvântul t`u de onoare, Raoul?

Tân`rul d`du iar`[i din umeri [i zâmbi.
– Ave]i cuvântul meu de onoare. Am \ncredere nelimitat` \n

dumneavoastr` [i cel mai mare respect [i admira]ie pentru Anglia.
– Mul]umesc, Raoul.
Blacke se sim]ea u[urat. {tia c` francezul \[i va ]ine cuvântul.

Dup` plecarea lui Raoul, Blacke trimise un curier la corturile lui
Dullah, cu o scrisoare adresat` acestuia \n termeni de amabilitate
excesiv` [i cu \nfloriturile necesare [i pl`cute arabilor. |l anun]a pe
calif c` ajunsese din \ntâmplare la re[edin]a fratelui s`u Ateiba [i o
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g`sise pe doamna englezoaic` pe care Jeddah promisese c` o va
\nso]i pân` la Damasc. Spuse c` doamna se bucurase de toat`
considera]ia cât st`tuse aici, dar Jeddah nu d`duse vreun semn c`
s-ar mai \ntoarce, iar doamna era ner`bd`toare s` ajung` acas`, a[a
c` el, Hazel, o va duce acolo. Se va \ntoarce \n casa lui peste o
s`pt`mân` [i ar fi fericit s` [tie dac` marele calif \l va onora sau nu,
\n viitorul apropiat, cu promisa vizit`.

|i fusese greu s` scrie o asemenea scrisoare fiindc` avea
\nclina]ii uciga[e fa]` de Jeddah. {arpele nu-i f`cuse nici un r`u
Alexandrei, \n aceast` direc]ie fusese asigurat de Neela, pe care o
\ntrebase. Dar o dusese pe Alexandra, timp de s`pt`mâni \ntregi,
\ntr-o agonie mental` care o redusese pe biata fat` la o umbr`. Asta
nu va putea ierta Blacke niciodat`. Totu[i, r`mânea foarte
important pentru el s` se men]in` de partea lui Dullah.

Când se re\ntorsese la Alexandra, o g`sise schimbat` \n bine,
ceea ce \i ridic` moralul.

|nc` o dat` fusese scoas` din starea de agonie de c`tre Neela [i
era hr`nit` cu linguri]a, cu pâine pr`jit` muiat` \n lapte cald de
c`mil`. Ochii ei mari str`lucind de febr`, priveau la Blake mai
normal când el intr` \n camer`. Era ca [i cum f`cea un efort s`-[i
recapete echilibrul.

– M` duci acas`? i se adres` ea direct.
El veni [i se a[ez` lâng` ea.
– Imediat ce e[ti suficient de zdrav`n`, Alexandra. Hamid s-a

dus s`-]i aduc` \napoi c`mila cu care ai mers prin de[ert cu mine.
– Vreau s` merg acum, imediat.
– Nu, draga mea, spuse el cu blânde]e, \nc` nu, câteva zile. E[ti

\ntr-o stare de mare sl`biciune. Hamid \]i va aduce mâncare
special` [i medicamente. Vreau s` iei pu]in din acest brandy; \i
\ntinse o sticl`. Câteva pic`turi \n lapte, te vor ajuta s`-]i vii \n fire.
Biat` copil`, ai ajuns un schelet.

Pe fa]a ei nu era nici un semn de prietenie sau recuno[tin]`
când lu` sticla.
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– Voi fi mai puternic` acum. Vreau s` merg acas`.
– Bine\n]eles.
Termin` pâinea [i laptele. Neela se retrase, l`sându-i singuri. Un

timp, Alexandra z`cu pe perne, respirând pu]in mai repede ca [i
când efortul de a mânca o epuizase.

– Cum ai descoperit c` eram aici? \ntreb` ea.
U[urat s-o vad` \ntr-o stare mai calm`, \i povesti cum Raoul

Deuchais [i al]i legionari francezi se r`t`ciser` [i ajunseser` aici,
cum Raoul o auzise strigând  \n francez` [i cum, printr-o
coinciden]`, \l \ntâlnise \n Damasc [i-i relatase povestea.

Alexandra r`sufl` adânc [i \nchise ochii.
– Slav` Domnului…
– Slav` Domnului, repet` el posomorât. {tiu c` ai trecut printr-o

experien]` \ngrozitoare, dar sper [i cred c` Jeddah, f`cu o pauz`, confuz.
Ro[ea]a acoperi obrajii tinerei. Deschise repede ochii.
– Jeddah vroia s` m` m`rit cu el, [i-a \nc`lcat cuvântul pe care

mi-l d`duse când eram cu tine, mi-a promis c` m` duce direct la
Damasc, apoi m-a l`sat aici din cauza Ramadanului.

– {tiu, zise Blacke, ar fi putut fi mult mai r`u. Sunt sigur c` vei
fi \n stare s` ui]i toate acestea [i s` redevii tu \ns`]i.

Ea \l privi cu ochi acuzatori.
– Nu voi ierta niciodat` rolul pe care l-ai jucat, niciodat`.
El \[i \ntoarse privirea tandr` de la vederea tinerei fe]e, slab` [i febril`.
– Alexandra, \]i jur c` o vei face când vei afla ce se afl` \n spatele

\ntregii afaceri.
– Nu cred c` exist` o explica]ie rezonabil`, ripost` ea.
– Draga mea, te rog s` nu te mai fr`mân]i. Trebuie s`-]i recape]i

puterile a[a c` r`mâi calm`. Dar te asigur \nc` o dat`, c` m` vei ierta
când vei afla totul.

– |nc` \nv`luit` \n mister? Râse ea r`gu[it. Foarte bine, ai
dreptate. Vreau s` m` \nzdr`venesc, a[a c` nu m` voi mai nec`ji.
Nu-mi pas` cu adev`rat de nimic, \n afar` de a merge acas`. De cât
timp sunt aici? Cât a trecut de când m-ai v`zut ultima dat`?

– Aproape o lun`.
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Ea inspir` adânc [i \nchise ochii.
– Cea mai lung` lun` din via]a mea. A fost un iad.
– Alexandra, ur`sc s` te aud spunând asta.
– Bine, nu te obosi s`-mi spui c` a fost propria mea vin` c` am

fugit de tine, spuse ea calm, deschizându-[i ochii. {tiu asta, dar tu
ai \nceput totul.

– {tiu [i asta, spuse el sec.
– O lun`, repet` ea dup` o pauz`. Dumnezeule mare! Ce-o fi

crezând familia mea, bie]ii mei dragi, ne[tiind  nimic de mine, [i
prietenii mei din Cairo, trebuia s` m` fi \ntors la serviciu, Joan [i
to]i ceilal]i, trebuie s` cread` c` sunt moart`.

– To]i te caut`, Alexandra, [i printre ei  [i fratele t`u.
– David? De ce? Unde este David?
– |n acest moment \n Alexandria. A fost trimis acolo. A venit la

Damasc s` te vad`. S-a \ntâmplat s` fiu la lady Wirrell când a venit.
Era foarte nelini[tit.

|l privi cu gura c`scat`.
– Oh! Deci nu i-ai spus?
– Nu.
– Oh! Exclam` ea din nou. Trebuie… trebuie s` fii un monstru!

Bietul David… Vocea i se frânse [i pe obraji \ncepur` s`-i [iroiasc`
lacrimi.

Era mai mult decât putea \ndura Blacke Lagham. Ar fi putut
atât de u[or s`-i explice totul [i totu[i, nu \ndr`znea. Pentru c` nu
[tia cum ar fi luat-o  [i dac` l-ar tr`da acum, \ntreaga poveste ar
circula [i planurile lui s-ar distruge. Pân` când semn`tura lui
Dullah nu se va afla pe document, nu \ndr`znea s` se
dest`inuiasc` Alexandrei.

Agitat, se ridic`, d`du draperia la o parte [i se uit` din pragul
u[ii la de[ertul ce se \ntrez`rea printre frunzele de palmier.

– Presupun c` trebuie s` par un monstru \n ochii t`i. Pentru
mine este un chin, dar nu-]i pot da nici o explica]ie, \nc`. {i
presupun c` n-are nici un rost s`-]i cer s` ai \ncredere \n mine.

Ea \[i [terse lacrimile [i râse ironic.
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– S` cred \n tine? Niciodat`. Ceea ce ai f`cut este de neiertat.
– Foarte bine, spuse el. S-o l`s`m balt`.
– Dar nu m` vei duce \napoi acas`?
– Te voi duce deocamdat` \n casa mea,  Alexandra.
– |nc` m` vei ]ine departe de ai mei? \ntreb` ea nevenindu-i s`

cread`.
El strânse din din]i. Dintre toate \ns`rcin`rile pe care le avusese

pân` acum, aceasta era cea mai nepl`cut`. Dar [eful lui \i spusese
ceva \n leg`tur` cu a nu l`sa vreo femeie s`-l abat` de la datoria lui;
\n consecin]`, \ncercase s` ]in` seama de acest sfat. Dar voia mai
mult ca orice pe lume ca fata s` nu mai fie atât de ne\ncrez`toare [i
neprietenoas`.

– Va trebui s-o fac, spuse el \n cele din urm`. Mi-a[ t`ia mâna
dreapt` s` nu trebuiasc` s-o fac. Dar \]i dau cuvântul c` va fi doar
pentru o zi sau dou`. Poate mai pu]in.

Apoi f`cu stânga-mprejur [i o privi \n fa]`. Ea \i v`zu fa]a
\ncordat` [i ochii plini de durere, când  vorbi: 

– Pentru numele lui Dumnezeu, nu m` \mpinge mai departe!
Sunt f`cut din carne [i sânge [i se \ntâmpl` s` fiu \ndr`gostit de
tine. Dar ce am stabilit s` fac, trebuie s` fac [i ceea ce simt nu
trebuie s` intervin` \ntre mine [i ceea ce  socotesc drept datoria
mea absolut`.

Cu acestea, se \ntoarse [i ie[i din camer`.
Ea privea cu ochi goi draperia care c`zuse \n urma lui. Era prad`

celor mai contradictorii gânduri. Prima reac]ie la vestea c` fratele
ei, bietul David, o c`uta, re\nnoise resentimentele sale \mpotriva lui
Blacke. Era \nc` sigur` c`  f`cea ceva ce nu se c`dea. Dar ultimele
lui cuvinte o f`cuser` s` aib` \ndoieli.

|ndr`gostit de ea. Blacke Lagham, spusese c` era \ndr`gostit de
ea, dar nici m`car acea iubire nu trebuia s` intervin` „\ntre el [i
ceea ce considera suprema lui datorie“. Ce naiba \nsemna? Datoria
lui absolut`. Nu sem`na deloc cu declara]ia unui b`rbat c`ruia \i era
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ru[ine de ceea ce f`cea. |ndr`gostit de ea, Blacke Lagham,
diplomatul britanic, misteriosul b`rbat al de[ertului, nu putea fi
adev`rat!

Dar o spusese. O spusese f`r` \nflorituri, o spusese direct. |[i
reaminti. Acum cum, ie[ind din starea de com`, se trezise \n bra]ele
lui, s`rut`rile lui \i acoperiser` fa]a. }inea la ea. Se obosise s` vin`
tot acest drum ca s-o salveze din starea mizerabil` \n care se afla,
chiar dac` fugise de el. Trebuia s` ]in` un pic la ea.

|ncepu s` tremure, cuprins` de panic` din cauza confuziei din
mintea ei. Lacrimile \ncepur` din nou s`-i curg` pe obraji.

– Blacke, Blacke, \l strig` ea jalnic.
Dar el plecase [i nu se mai \ntoarse. |n schimb, intr` Neela, care

mai aducea lapte. La \nceput refuz`, dar mai apoi se r`zgândi, turn`
câteva pic`turi de brandy [i \ncepu s` bea. Trebuia s` se fac` bine,
s` poat` merge, ori la casa lui Blacke, ori direct la Damasc, acum
n-avea importan]`. |i promisese c` o va re]ine o zi sau dou` cel
mult. Promisese. |l putea crede?

|n timp ce bea automat laptele, ochii ei c`p`taser` o nou`
str`lucire, iar sângele \i pulsa mai viguros prin vine. {tia c` nu mai
era o captiv` singuratic` \n acest loc, o paria dup` care femeile [i
copiii aruncau cu pietre, o creatur` la care ]ipau nevestele lui
Ateiba, o sclav` neputincioas`, chinuit` de Jeddah dac` se \ntoarce.
Era din nou Alexandra Forbes. Venise Blacke. Blacke pe care ace[ti
oameni ai de[ertului \l recuno[teau ca Hazel, mare lider. Era aici [i
o ducea \napoi la civiliza]ie. Nu mai avea de ce s`-i fie team` [i avea
motive s` tr`iaasc`.

Nu putea uita ce spusese el.
„Pentru numele lui Dumnezeu, nu m` \mpinge mai departe!

Sunt f`cut din carne [i sânge [i se \ntâmpl` s` fiu \ndr`gostit de
tine“.

Mult timp dup` ce-[i b`u laptele, Alexandra st`tu cu ochii
\nchi[i, reamintindu-[i acele cuvinte. |n cele din urm` adormi,
obsedat` de ele.
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Capitolul 9

Când Alexa se trezi din nou, era târziu dup`-amiaz` [i se sim]ea
mult mai \n puteri; revigorat` fizic [i suflete[te.

Se ridic` \n capul oaselor, \n stare s` m`nânce, acum: pu]in pui
curmale, struguri trimi[i din via lui Ateiba [i descoperi brusc c`-i
era foame.

Blacke veni s-o vad` \n timp ce mânca. Era nespus de bucuros
s-o vad` c`-[i rec`p`tase culoarea. Odihna [i lini[tirea min]ii \i
f`cuser` bine. Nu mai avea nevoie de medicamente, acum.
Tinere]ea [i constitu]ia ei viguroas` triumfaser`.

– |mi pare bine c` ]i-a revenit pofta de mâncare.
Se uit` spre el, pentru prima dat` f`r` ur` [i team`.
– M` simt mult mai bine, mul]umesc.
– Dac` vei continua a[a, \ntr-o zi sau dou` \]i vei rec`p`ta

puterile [i vom pleca spre Damasc.
– Da, \ncuviin]` ea. Sunt sigur` c` \n curând voi fi \n stare s`

c`l`toresc.
– Mai vrei ceva? \i evit` privirea [i se uit` \n farfuria ei. Mai multe

fructe? Pu]in vin?
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– Nimic. Am mâncat ast`zi mai mult decât de s`pt`mâni \ntregi.
– |mi pare sincer r`u c` ai avut o astfel de experien]` \ngrozitoare.
– A… acum este \n regul`, spuse ea cu greutate.
– {i ea \i evita privirea. Se sim]ea jenat`, amintindu-[i ultimele

lui cuvinte. Fa]a ei era \mbujorat`. Ad`ug`:
– Te rog, spune-mi despre fratele meu, cum arat`? Ce ve[ti are

de acas`?
Blacke se a[ez` lâng` pat [i-i povesti tot ce [tia. Ea \l asculta cu

nesa]. Era minunat s` afle despre David c` se afla \n Egipt [i-l va
vedea  curând. Era, de asemenea, minunat s` poat` vorbi din nou,
s` aud` o voce englezeasc`. Uit` de resentimentele pe care le avea
\mpotriva acestui b`rbat, de suspiciunile ei, de ostilitatea dintre ei.

– Nici nu [tii ce groaznic a fost pentru mine s` n-am pe nimeni
aici cu care s` vorbesc; feti]a care \mi aduce mâncare nu vorbe[te
decât propria ei limb`. Aproape am \nnebunit. Ce bine c` m-ai
g`sit.

Drept r`spuns, el se aplec` [i-i lu` mâna.
– |n]eleg prin ce ai trecut. |ncearc` s` m` ier]i, Alexandra. Mi-a[

fi dat mâna dreapt` ca toate acestea s` nu se fi \ntâmplat. Dar te-am
avertizat s` nu \ncerci s` fugi, draga mea.

Ea \[i mu[c` buzele [i degetele-i tremurau \ntr-ale lui.
– {tiu… dar.
– N-ai avut \ncredere \n mine. Ai preferat s` te \ncrezi \n Jeddah,

o \ntrerupse Blacke.
– Totul era atât de misterios. |nc` nu pot \n]elege.
– Vei \n]elege, \ntr-o zi.
Brusc, el se aplec` [i s`rut` mâna pe care i-o ]inea. Alexa sim]i

cum c`ldura acelui s`rut o p`trunde prin tot corpul. Apoi, Blacke
se ridic` [i f`r` un cuvânt ie[i din camer`.

– Blacke, [opti ea ca pentru sine, Blacke…
Apoi o cuprinse oboseala [i adormi. C`zu \ntr-un somn d`t`tor

de via]`.
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|nc` dormea când ap`rur` zorile. Dar Blacke era treaz, \mbr`cat
[i se plimba pe afar`, scrutând nelini[tit de[ertul. A[tepta s` i se
\ntoarc` omul pe care-l trimisese cu scrisoarea la Dullah.

Din când \n când, arunca o privire prin u[a deschis` de la
camera Alexandrei [i o vedea dormind \n pace. {tia c`  nu-l
\n]elegea, dar \ntr-un fel era mai pu]in ostil` fa]` de el [i avea
\ncredere, cel pu]in c` o s-o duc` acas`. Gândul la fa]a ei supt` [i
tras`, atât de diferit` de fa]a radioas` a Alexandrei Forbes când o
\ntâlnise prima oar`, \l f`cea s` aib` mustr`ri de con[tiin]`. |i venea
s` arunce ve[tmintele arabe [i s` redevin` englezul care, cu
corectitudine [i demnitate, s`-i spun` \nc` o dat` c` o iubea. Vroia
s` mearg` la ea acum, s-o ia \n bra]e, s-o strâng` [i s`-i acopere fa]a
cu s`rut`ri. Dar trebuia s`-[i p`streze controlul. Nu venise \nc`
timpul. Sarcina lui nu era \nc` \ndeplinit`. Dar \ntr-o zi, \ntr-o zi \i
va cere s`-[i petreac` restul zilelor lâng` el, f`când-o fericit` ca so]ia
lui. Se hot`râse c` dac` nu se va c`s`tori cu Alexandra, nu se va mai
c`s`tori niciodat`.

Dintr-o dat`, gândurile lui zburar`  la munca lui, care-i implica
onoarea [i la care ]inea mai mult chiar decât la Alexandra.

Un b`rbat c`lare venea repede peste nisipul de[ertului [i intr`
\n Gr`dina lui Allah. Era servitorul lui Hazel. Cobor\ din [a [i se
\nclin` \n fa]a lui Blacke.

– Allah fie cu tine, st`pâne.
– Vorbe[te, \l \ndemn` Blacke ner`bd`tor. Ce mesaj ai, Ibrahim?
– Nici un mesaj domnule. Califul nu era acolo.
– Adic` nu l-ai v`zut?
– Nu, excelen]`. L-am v`zut doar pe Jeddah, fiul lui Dullah.
– {i ce-a spus?
– |]i trimite complimente [i se scuz` fa]` de doamna alb` c`

n-a putut s-o conduc` la Damasc fiindc` s-a supus dorin]ei tat`lui
lui [i a contractat o c`s`torie cu…

140 DENISE ROBINS



– Destul, \l \ntrerupse Blacke. Nu m` intereseaz` planurile de
c`s`torie ale lui Jeddah. Ce este cu taic`-s`u?

– Plecase cu o or` sau dou` \nainte de sosirea mea, st`pâne.
– Unde?
– La casa lui Hazel, cu afaceri. Am aflat asta \n pia]`, de la ni[te

oameni.
Moralul lui Blacke se ridic` din nou. |n ochi \i scânteia triumful.

Asta era bine. Asta-i tot ce vroia s` [tie. Dullah era \n drum spre
Damasc.

F`cu un calcul rapid \n minte. Dac` Dullah [i-a \nceput c`l`toria
ieri, asta \nseamn` c` va fi la casa din afara Damascului mâine,
posibil la prânz.

Era esen]ial ca el s` fie acolo pentru a-l primi pe b`trânul [acal.
Esen]ial era ca [i Alexandra s` fie suficient de bine pentru a c`l`tori.
Dar va fi oare?

Când soarele era sus, iar Alexandra se trezise [i mâncase de
diminea]`, Blacke veni s-o vad`.

– Ascult`-m`, Alexandra, spuse el. Este obligatoriu s` ajung
acas` mâine. Sunt dou`sprezece ore de c`l`rit de aici pân` \n
Damasc. Crezi c` te vei sim]i destul de bine ca s` plec`m mâine \n
zori? Sunt \ngrijorat, draga mea, fiindc` [tiu c` n-ar trebui s` pleci,
dar trebuie [i n-a[ vrea s` te las aici nici chiar cu Hamid, când se
\ntoarce.

– Oh, nu, te rog, nu m` l`sa.
– Dar dac` nu e[ti \n stare…
– Sunt, sunt mult mai bine [i pân` mâine voi fi \n regul`. M`

po]i lega de c`mil`. Orice, doar s` m` iei. Nu m` p`r`si \n acest loc
\ngrozitor. N-a[ putea suporta.

|i privi fa]a r`v`[it` [i se sim]i ca un câine. |nc` o dat`  punea
datoria \naintea celei… celei pe care o iubea. Dar trebuia.

– Bine, Alexandra. Te voi lua cu mine, draga mea, a[a cum spui,
chiar dac` va trebui s` te leg de c`mil`.
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Dar nu o leg`. Când sosi timpul plec`rii, hot`r\ s` c`l`reasc`
\mpreun` cu ea. Hamid se \ntorsese cu c`mila [i haine pentru
Alexandra \mpachetate de Yesha, care fusese \ncântat`  când aflase
c` o va vedea din nou pe frumoasa madame. Medicamentele nu
mai erau necesare acum. Patruzeci de ore de odihn`, de hran` [i
u[urare psihic` f`cuser` minuni pentru Alexandra. Era \ntr-o stare
de spirit foarte bun` când Blacke o ajut` s` urce pe c`mil`, sub
baldachin. Recunoscu c` era \nc` slab`, iar rochia albastr` de in pe
care Yesha o g`sise \n bagajele ei, atârna pe ea ca un sac. Dar era
bucuroas` c` pleac` din Gr`dina lui Allah ca s` mearg` acas`.
Blacke \i spusese c` la sfâr[itul s`pt`mânii va putea lua leg`tura cu
David, iar ast`zi era miercuri. Se \ntorcea la via]`, \napoi la o lume
normal`, unde zilele [i orele  \nsemnau ceva.

Ateiba veni \n persoan` s-o vad` plecând, dar ea nici nu se uit`
la b`trân. Nici la mul]imea adunat` s` urm`reasc` plecarea „str`inei
cu ochi r`i“.

Privi \ntinderile vaste ale de[ertului auriu [i orizontul infinit, iar
inima \i b`tu cu putere: \n sfâr[it, mergea acas`.

Dar Blacke Lagham? Era aici, foarte preocupat de ea. |l l`s` pe
Hamid s` mearg` \nainte \mpreun` cu anturajul lui. Se urc` pe
c`mil` cu Alexa, ]inând-o cu un bra] [i protejând-o pe cât putea de
hurduc`turile mersului.

– Te deranjeaz` dac` te ]in? se interes` el. Ar fi mai bine pentru
tine, e[ti a[a de sl`bit`.

– Nu m` deranjeaz`, spuse ea ro[ie ca focul.
Dup` o or` sau dou` de mers, \[i l`s` capul pe um`rul lui [i

adormi. Din când \n când, el o trezea [i-i d`dea s` bea. Nu
\ndr`znea s`-i vorbeasc`, dar inima lui era plin` de o dragoste
ne]`rmurit` \n timp ce c`l`toreau \mpreun`, \naintând pe malurile
râului, spre Damasc.

Se oprir` s` m`nânce [i s` se odihneasc`, dup` care Blacke o
culc` pe Alexa la umbra unui palmier.
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– Nu m` vei p`r`si, nu-i a[a? spuse ea.
Aceast` \ntrebare \i merse drept la inim` [i-i spuse zâmbind:
– Nici pentru o clip`, Alexandra. Nu te voi mai p`r`si niciodat`,

dac` nu vei dori.
Era prea sl`bit` pentru a analiza semnifica]ia acestor cuvinte,

dar sim]i \n acel moment c` toat` am`r`ciunea o p`r`se[te. |nc` nu
era l`murit` \n privin]a lui, dar nu vroia  s-o p`r`seasc` [i nici ea
n-avea nici o  dorin]` de a pleca de lâng` el.

C`tre sfâr[itul dup`-amiezii, ajunser` la locuin]a secret` a lui
Hazel. Yesha \i \ntâmpin` ciripind ca o p`s`ric`:

– Oh, madame, ce face]i, oh madame, pauvre madame, ce
bolnav` ar`ta]i, ce slab` sunte]i, oh, mon Dieu!

Hazel \n persoan` o duse \n bra]e \n vechea ei camer` [i o lungi
pe divan. Alexa privi \n jur la \nc`perea elegant` [i \ntinse o mân`
spre Blacke.

– |]i mul]umesc  c` m-ai adus \napoi. Presupun c` n-am meritat
dup` ce am fost atât de nebun` s` fug de lâng` tine [i s` plec cu
tic`losul de Jeddah, spuse ea cu voce joas`.

Nu se a[tepta la atâta m`rinimie din partea ei. Adânc mi[cat, se
aplec` [i-i atinse fruntea cu buzele.

– Draga mea, nu trebuie s`-mi mul]ume[ti. Fii doar r`bd`toare
cu mine \nc` pu]in. A[ da orice s` te pot pune \n leg`tur` cu fratele
t`u chiar acum, dar…

– Nu te nec`ji, \l \ntrerupse ea. Cred… cred c` \ncep s` \n]eleg. Ceea
ce faci  trebuie s` fie foarte important. Poate m-am \n[elat \n privin]a ta.

|n ochii lui negri lic`ri bucuria. O prinse \n bra]e [i strânse
trupul ei firav lâng` al lui.

– Drag`, spuse el. Draga mea, dac` ai [ti…
Era rândul ei s` fie bucuroas`. |i \ncol`ci gâtul cu bra]ele [i fu

\ncercat` de aceea[i pasiune s`lbatic` pe care o sim]ise prima oar`
\n bra]ele lui. {tia c` [i ea \l iubea. Nu-i p`sa dac` se \n[ela asupra
lui, \l iubea pur [i simplu.

|i [opti numele:
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– Blacke! Blacke!
Buzele lui le acoperir` pe ale ei, f`cându-le s` tac`, \ntr-o

s`rutare fierbinte [i prelung`.
Dar  nu erau, dup` cum \[i \nchipuiau, singuri. Un om era

martorul acestei s`rut`ri pasionate. Un b`rbat \n ve[minte arabe
murdare se uita prin fereastr`. Avea o fa]` urât`, cu o cicatrice pe
un obraz. Avea un singur ochi. |n mâna lui era un cu]it. {i \n
inima lui  inten]ia de a \ndeplini ordinele unui oarecare [ef al
de[ertului, care primise bani de la nem]i s`-l omoare pe Hazel
\nainte ca Dullah s` ajung` s` semneze drepturile asupra
pre]iosului petrol.

Alexandra fu cea care-i v`zu prima fa]a hidoas` [i cu]itul din
mân`. |[i dezlipise buzele de ale lui Blacke, pulsul i se accelerase
nebune[te, iar sim]urile \i fuseser` cuprinse de extazul convingerii
c`-l iubea pe acest b`rbat \mpotriva c`ruia luptase atâta timp. Pân`
la urm`, se gândi ea, \nv`]a \n]elesul acelei inimi s`lbatice pe care
o cunoscuse \ntotdeauna \n subcon[tient [i care o va conduce \ntr-un
paradis rezervat doar femeilor care iubesc [i sunt iubite de unicul
b`rbat din lume.

Apoi trecu brusc de la extaz la oroare, \nnebunit` de team`
pentru el.

Strig` ascu]it:
– Uit`-te acolo, Blacke.
Arabul n`v`li, urm`toarele câteva momente fur` \ngrozitoare

\ncât Alexandra de-abia [tia ce se \ntâmpla. Sl`biciunea fizic` o
\mpiedic` s` fac`  ce vroia, s` se arunce asupra lui Blacke [i s`-l
salveze de lama cu]itului. Camera se \nvârti cu ea. |[i auzi propria
voce ]ipând:

– Blacke! Blacke!
Blacke Lagham avea prea pu]in timp s` se apere. Arabul s`rise

\ntr-o str`fulgerare  prin fereastr` spre divan. Blacke se feri [i
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amândoi ajunser` pe du[umea \ntr-un amestec de ve[tminte arabe,
mâini [i picioare care se loveau. Din gâtul asasinului ie[eau sunete
guturale, iar Blacke \[i chema servitorii.

Alexa \ncerca s`-[i \nving` le[inul care o cuprindea treptat. Rosti
din nou numele lui Blacke, [tiind c`-l iubea mai mult decât orice pe
lume [i dac` ar fi fost serios r`nit de acest arab ar fi vrut s` moar`
o dat` cu el.

Apoi draperiile fur` date la o parte. Servitorii lui Blacke veneau
\n fug`. Lupta se sfâr[ise. Intrusul era prins [i legat. Marele Hazel
z`cea ciudat de t`cut pe covor cu un cu]it \nfipt \n um`r, iar sângele
se scurgea u[or pe ve[tmântul lui alb.

Hamid strig` \n arab` la asasin, ar`tându-i pumnul. Camera se
umplu de voci r`gu[ite, amenin]`ri, blesteme, ]ipete. Yesha veni \n
fug`, \ntrebând \ngrozit` ce se \ntâmplase st`pânei sale, dar când
d`du cu ochii de trupul lui Hazel \ntins pe covor, \ncepu s` ]ipe.

Hamid d`du un ordin oamenilor. Ace[tia \l traser` pe str`in din
camera Alexei, lovindu-l \n timp ce ie[eau. Hamid \ngenunghe
lâng` Hazel:

– Trebuie s` g`sim un chirurg calificat, Yesha spuse el. Trimite-l
pe Ibrahim la Damasc.

Dar Blacke auzise ordinul, \n timp ce f`cea eforturi s`-[i vin` \n fire.
– Nu, bolborosi el. Nu, Hamid, nu trebuie adus nici un doctor

aici. Nimeni din Damasc nu trebuie s` vin` aici pân` când nu vine
Dullah. |n… \n]elegi?

Credinciosul servitor, care-l adora pe Hazel, gemu:
– Dar, st`pâne, e[ti serios r`nit.
Blacke, strângând din din]i, \[i privi um`rul.
– Scoate cu]itul, adu tifon, opre[te sângele. Este superficial.

Acel tic`los n-a \nfipt adânc. L-am oprit la timp. Nu sunt \n pericol.
F` cum \]i spun, Hamid. Dar mai \ntâi du-m` \n camera mea.

|n acest timp, Alexa \[i revenise. Se ridic`, \[i duse mâinile la cap
[i se uit` la Blacke.
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– Blacke, Blacke, e[ti bine?
– Da, spuse el r`suflând cu greutate. Nu-i nimic grav.
– Trebuie s` m` scol, trebuie s` te ajut.
– Nu, nu e[ti \nc` suficient de s`n`toas`. R`mâi unde e[ti.

Hamid se va descurca. Mai târziu… eu… eu trebuie s`-]i
vorbesc.

– Blacke te iubesc, spuse ea emo]ionat`.
Fa]a lui se relax` [i ochii lui negri, str`lucind de durere, \i

aruncar` o privire plin` de pasiune.
– Draga mea Alexandra, spuse el [i c`zu \n bra]ele lui Hamid, cu

ochii \nchi[i.
Alexa se str`dui s` se ridice [i-[i chem` servitoarea.
– Yesha, Yesha, \ntreab`-l pe Hamid dac` este bine, oh Doamne!
Hamid \l examin` pe Blacke, apoi \i d`du Yeshei r`spunsul s`-l

traduc`. St`pânul va fi bine. Le[inase doar. Din cauza [ocului [i a
pierderii de sânge.

Servitorii \l purtar` pe st`pân \n camera lui [i Alexa rec`zu pe
perne [i \ncepu s` plâng`. Dar \n sinea ei era bucuroas` c` Blacke
nu era mort, asta-i tot ce conta.

Dar nu decurse totul atât de bine \n acea noapte \n casa lui
Hazel. Alexa afl` de la Yesha ce se petrecea \n camerele lui Blacke.

O dat` extras cu]itul din ran`, sângerarea devenise excesiv`.
Hamid f`cuse tot ce-i st`tea \n puteri, dar metodele lui erau
primitive. |n timpul nop]ii, Blacke fu cuprins de febr` [i se sim]i
mai r`u. Când Hamid \i propuse iar`[i aducerea unui doctor din
Damasc, el refuz`. A[a c` Hamid, dezn`d`jduit, plec` \n c`utarea
unei b`trâne care tr`ia \ntr-un bordei la dou` mile dep`rtare [i era
reputat` ca având harul t`m`duirii.

Vr`jitoarea veni cu el, sp`l` rana lui Hazel [i puse o alifie din
plante care, \n mod miraculos, opri hemoragia [i-i calm`
durerile. Tensiunea celor din cas` se mai mic[or`, dar nelini[tea
r`mase.
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Toat` ziua urm`toare Alexa st`tu lini[tit`, dar spre sear` insist`
s` se ridice. Sprijinit` de Yesha, intr` \n camera lui, unde
servitoarea o a[ez` pe un scaun.

Blacke \[i ridic` pleoapele grele [i o v`zu.
– Alexandra, [opti el.
Ea \i lu` una dintre mâini \ntr-ale ei.
– Oh, Blacke, e[ti mai bine?
– Mult mai bine. B`trâna care a venit este la fel de bun` ca orice

specialist din Harley Street, glumi el. Dar tu? N-ar fi trebuit s` te dai
jos din pat, draga mea.

– M` simt mai bine. Trebuia s` vin s` te v`d.
– |nc`, \nc` m` simt r`u. {i mâine, Dullah va fi aici.
– N-are importan]`. Doar s`n`tatea conteaz`.
– Are importan]`, draga mea. Trebuie s` negociez cu Dullah.
– Dar Hamid spune c` nu trebuie s` te ridici. Dac` te mi[ti,

um`rul va \ncepe s` sângereze din nou. A[a i-a spus Yeshei [i
b`trâna vr`jitoare. Te rog, nu te mi[ca, Blacke.

El oft` adânc.
– Chiar are importan]` pentru tine? Nu m` mai ur`[ti,

Alexandra?
–  Doar [tii, se \nro[i ea.
– Erai a[a de dulce \n bra]ele mele, foarte dulce, [opti el

strângându-i mâna. De ce ai fost atât de adorabil` cu mine, draga
mea? Nu m` mai suspectezi?

– Nu, r`spunse ea mi[cat`.
– Sunt bucuros c` s-a \ntâmplat acest lucru \nainte de a

cunoa[te adev`rul. |mi place s` crezi \n mine ca [i \n tine.
– Spune-mi ce s` fac, Blacke [i voi face. |l voi primi pe Dullah…

\n locul t`u.
– Nu po]i.
– Dac` te mi[ti, se va porni iar`[i sângele. Nu trebuie Blacke…

te rog, exclam` ea.

SPLENDOAREA DE{ERTULUI 147



– Nu \n]elegi \nc`, spuse el printre din]i.
Dar camera se \nvârtea cu el [i trupul i se umplu de transpira]ie.

|l cuprinse o team` cumplit` c` nu va fi \n putere când va veni
Dullah [i b`trânul diavol va pleca f`r` s` semneze.

Ar fi sfâr[itul, tocmai când victoria era atât de aproape.
O auzi pe Alexandra implorându-l:
– Blacke, dragul meu, ai \ncredere \n mine, jur c` nu te voi

tr`da. }i-o jur. Voi p`stra secretul oricare ar fi. Ai doar \ncredere \n
mine [i las`-m` s` te ajut. Nu-]i pune via]a \n pericol.

El z`cea r`suflând cu greutate \ncercând s` se lupte cu ame]eala.
{tia c` dac` va face vreo mi[care rana i se deschidea. {i dac` febra i
se urca, [tia c` nu va fi \n stare s` gândeasc` sau s` ac]ioneze. Exista
o singur` solu]ie. Trebuia s` aib` acum \ncredere \n aceast` fat`.
Trebuia s`-i spun` adev`rul \nainte de venirea lui Dullah.

– Bine, voi avea \ncredere \n tine Alexandra. Uit`-te \n acel
dulap, cheile sunt \n buzunarul de la roba mea care atârn` acolo [i
\ntr-o  cutie,  vei g`si acte, documente care privesc câmpurile
petrolifere descoperite \n Siria. Exist` un tratat special \ntre
proprietarii arabi [i guvernul britanic. Deja poart` dou`sprezece
semn`turi [i Dullah este ultimul care trebuie s` semneze. Dac` eu
nu voi fi \n stare mâine, trebuie s` i-l dai tu s`-l semneze. Yesha va
fi interpreta ta. O dat` semnat, d`-i lui Dullah hârtia albastr` care
este dovada pe baza c`reia i se vor da banii promi[i. |n… \n]elegi?
|]i este clar?

Alexandra d`du din cap. |i ap`s` mâna. Cuvintele erau de prisos
\n acel moment. Un tratat \n care ceda petrolul sirian Marii Britanii.
A[adar, pentru propria lui ]ar`, Blacke, alias Hazel, lucra. Nu era un
tr`d`tor. Era un agent secret britanic [i nu fusese \n stare s` se
\ncread` \n ea. Ce proast` fusese c` se \ndoise de el.

– |mi pare r`u, draga mea c` n-am putut s`-]i spun \nainte…
eram… sub jur`mânt fa]` de guvern. Mai târziu, \]i voi explica mai
multe despre aceast` cas`, scarabelul albastru, totul.

Ea \l \ntrerupse:
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– Blacke, iart`-m`, iart`-m`, te rog.
Apoi, bra]ele lui o cuprinser`. Pentru un lung moment, se

s`rutar`.
– Iubito, iubito, murmur` el, dup` care \ncepu s` aiureze.
Tremurând, ea o strig` pe Yesha.
– B`trâna… trebuie s` vin` b`trâna.
Când aceasta veni, \i d`du lui Blacke s` bea ceva. Yesha \i

traduse Alexei ce spusese b`trâna. St`pânul va mai avea febr` \n
noaptea aceasta [i poate dureri, dar nu exist` nici un pericol pentru
via]a lui.

– Slav` Domnului, n-a[ putea \ndura mai mult, spuse tân`ra
englezoaic`.

|i mângâie fruntea umed` de sudoare [i \ncepu s` plâng`. Era
sfâ[iat` de sentimentul propriei gre[eli, nu avusese \ncredere \n
Blacke. |l iubea acum atât de mult. Mâine va face tot ce trebuie \n
locul lui. Va trebui s`-[i pl`teasc` prostia.

– Niciodat` nu mi-o voi ierta, dragule, [opti ea. Oh, dragule,
dragule. Te iubesc a[a de mult. Iart`-m`, te rog.

Dar Blacke nu auzea nimic. Nu mai era con[tient. Delir` toat`
noaptea [i trei femei \l vegheau: Alexa, Yesha [i b`trâna vr`jitoare.
Abia spre diminea]` \ncet` s` mai aiureze [i adormi.
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Capitolul 10

Mary Wirrel \[i bea cafeaua de diminea]` când \n dormitorul ei
\nsorit intr` servitorul Sirro [i spuse c` venise o not` foarte urgent`
pentru excelen]a sa.

Lady Wirrell lu` hârtia din mâna lui Sirro [i se uit` la ea. Pentru
c` era mioap`, \[i zgâl]âi so]ul:

– Percy, cite[te-mi [i mie biletul, nu [tiu unde-mi sunt ochelarii, scoal̀ -te.
El c`sc` [i desf`cu hârtia, apoi pufni:
– Ce este drag`?
– Biletul este de la tân`ra ta prieten`, Alexa Forbes, r`spunse

lini[tit sir Percy.
Mary scoase un mic ]ip`t:
– Alexa, Alexa Forbes! Dumnezeule! Unde este? Ce s-a \ntâmplat?
– Nu [tiu. Ascult`.
„Drag` Lady Wirrell,
V` voi explica totul când ve]i veni, dar v` rog, face]i rost de un doctor

bun [i de \ncredere [i veni]i imediat cu ma[ina la casa la care aduc`torul
acestui bilet v` va conduce. Este doar la câteva mile de Damasc.

Alexa Forbes“
Lady Wirrel s`ri din pat.



– Trebuie s` m` \mbrac imediat. Percy, ma[ina, trimite-l pe Sirro
dup` ma[in`. Trebuie s` vii [i tu.

Sir Percy reciti biletul Alexei.
– O cas`, la câteva mile de aici, unde naiba poate fi? Cu cine este

fata?
– Nu [tiu, dar biletul este urgent [i cineva, dac` nu Alexa,

trebuie s` fie foarte bolnav. Telefoneaz`-i lui Wilson Colley, este un
doctor bun [i-[i va ]ine gura dac` i-o vom cere.

– De ce s`-[i ]in` gura?
– Nu [tiu. Dar sunt foarte emo]ionat`. Copila este vie.

Gânde[te-te ce \nseamn` pentru p`rin]ii ei [i bietul David. Hai,
Percy, gr`be[te-te!

{oferul, ghidat de arabul care adusese mesajul, o lu` de-a
lungul râului. |n ma[in` se mai aflau Lady Wirrell, Sir Percy [i
doctorul Colley. Traversar` o p`durice, dup` care ajunser` \ntr-un
lumini[ unde se afla o frumoas` cas` arab` cu o curte maur`, o
fântân` [i copaci umbro[i, care se vedeau prin por]ile de fier.

– Deci aici s-a ascuns Alexa Forbes \n tot acest timp, exclam`
Lady Wirrell. Ce poate \nsemna? Sigur c` n-a fost atât de nes`buit`
s` se distreze cu un b`rbat aici, dac` a[ crede a[a ceva.

Dar nu trebui s` se gândeasc` mai departe fiindc` pe u[` ie[i
mult discutata Alexandra sprijinit` de o tân`r` ar`boaic`. Era
\mbr`cat` cu o rochie de bumbac, ar`tând a[a cum o descrisese
Mary Wirrell dup` aceea, slab` ca un b`].

Sir Percy [i lady Wirrell ie[ir` din ma[in`.
– Draga mea! \ncepu lady cu repro[, dar Alexa o opri.
– Doctorul, spuse ea pe ner`suflate. Unde este doctorul?
Wilson Colley, \mbr`cat cu halat [i purtând o trus`, se prezent`.
– Eu sunt doctorul Colley.
– Slav` Domnului, veni]i pe aici, v` rog imediat, apoi se scuz`

fa]` de Mary. V` voi explica totul. El… el este foarte bolnav. Are
febr` mare. Cred c` de la ran`.
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– Ce ran`? Cine este bolnav? \ntrebar` cei doi Wirrell \n cor.
– Blacke Lagham, r`spunse ea.
– Blacke Lagaham? se minunar` amândoi.
– Da, veni]i repede doctore Colley, v` rog. Aproape a fost

asasinat acum dou` zile [i cred c` lama cu]itului a fost otr`vit`.
Doctorul, urmat de Alexa sprijinit` de servitoare, disp`ru \n

spatele unei draperii de m`tase.
Lady Wirrell se uit` \n jurul camerei mari [i luxoase cu gura

c`scat`.
– Sunt n`ucit`, \i spuse ea so]ului. Blacke Lagham. Dar l-am

v`zut abia acum câteva zile. Nu d`duse de Alexa atunci. Ne ajuta
s-o c`ut`m. Ce naiba \nseamn` asta, Percy?

– Habar n-am, draga mea. M`rturisesc c` m` dau b`tut.
– A[ vrea s` [tiu mai multe, spuse Mary Wirrell cu o voce ferm`.
Dar mai devreme de o or` nu afl` nimic. |n timpul acelei ore

st`tu ca pe ghimpi, pentru c` Alexa st`tea \n camera lui Blacke, cu
doctorul. Plin` de nelini[te, \l urm`ri pe acesta cum desface
bandajul de la um`r [i examineaz` rana. Era un doctor foarte bun.
|n cele din urm` se \ntoarse spre Alexa [i o lini[ti:

– Nu-i prea r`u. Cred c` ai dreptate \n privin]a otr`virii. T`ietura
s-a infectat, dar nu prea serios. Este sl`bit [i are febr` mare, dar \l
vom pune repede pe picioare. |i pun un pansament temporar [i voi
trimite ambulan]a dup` el. Cu cât mai repede va ajunge la clinica
englezeasc` cu atât mai bine va fi.

Alexa r`sufl` adânc [i se a[ez` jos ca [i când n-o mai ]ineau
picioarele.

Colley o privi profesional:
– Nici tu nu e[ti prea bine, nu-i a[a?
– Sunt… sunt doar sl`bit`, nimic altceva, \ncerc` ea s`

zâmbeasc`.
Dinspre pat se auzi o voce slab`:
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– Alexandra…
|ntr-o clip` fu lâng` Blacke, luându-i mâna.
– Da dragule, sunt aici.
– Ai pus hârtiile \n siguran]`?
– Da, sunt \ncuiate \n cutia ta. Sir Percy este aici. El [i lady

Wirrell au adus doctorul. Pot s` i le \ncredin]ez lui sir Percy?
– Da, spune-i c` sunt documente secrete importante, s` mi le

]in`, pân` o s`-i pot explica.
– Bine dragule.
El o privi lung cu pasiune.
– Ai fost minunat`, \]i mul]umesc de un milion de ori.
Tân`ra se aplec` [i-l s`rut` pe p`r.
– Nu voi putea niciodat` s`-]i ar`t cât de r`u \mi pare.
– Dar, iubito, [i eu te-am r`nit. Ai trecut printr-un iad \n de[ert.

Ce ai de gând s` spui familiei Wirrell?
– C` am fost r`pit` de un arab [i tu m-ai salvat [i ai fost

\njunghiat, spuse Alexa.
– Iubito, ce minunat din partea ta. Nu vrei s` le spui c`, ini]ial,

ai fost r`pit` de mine?
– Nu, r`spunse ea \nro[indu-se. Ar da na[tere la prea multe

bârfe.
Doctorul Colley, care se retr`sese, ap`ru din nou [i dup` ce

Alexa \l s`rut` repede pe Blake, \i l`s` singuri pe pacient [i pe
doctor.

Doar atunci Mary Wirrell primi câteva informa]ii pe care le
a[tepta. Dup` ce le povesti cum fusese r`pit` de un arab, iar
Blacke o salvase, Alexa \i \ncredin]` pre]ioasa cutie lui sir Percy
care promise c` o va \ncuia \n seiful lui [i i-o va da lui Lagham când
va dori.

Când se \ntorceau la Damasc, familia Wirrell cu Alexa \n
ma[ina lor, iar Blacke \mpreun` cu doctorul \n ambulan]`, Mary
o \ntreb`:
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– Cui apar]ine acel loc? Cum a ajuns Blacke s` te duc` acolo?
– Este casa unui lider arab. Blacke \l cuno[tea [i eu nu puteam

c`l`ri mai departe fiind prea sl`bit`, murmur` tân`ra.
Lady Wirrell se uit` la fa]a fetei care, de[i sl`bit`, era radioas`.
– |]i cam place Blacke Lagham, nu-i a[a? \ntreb` ea.
Atunci, Alexa, cu privirea a]intit` asupra ambulan]ei care

mergea \naintea lor, r`spunse:
– |l iubesc, lady Wirrell. Cred c` este cel mai minunat om din

lume.

***

O lun` mai târziu.
Aceea[i ma[in` cu steagul lega]iei britanice din Damasc condus`

de [oferul lui sir Percy se \ndrepta spre aeroport, unde un avion
preg`tit de zbor a[tepta unul sau doi pasageri speciali care zburau
din Siria \n Egipt [i apoi la Lisabona.

|n ma[in` Blacke Lagham, care \[i revenise complet dup` boal`,
\mbr`cat elegant [i cu o garoaf` alb` la butonier`, st`tea lâng` fata
zvelt` [i blond` care doar cu câteva ore \n urm` semnase cu
numele Forbes pentru ultima dat`.

Alexandra [i Blacke se c`s`toriser` \n Damasc, la biserica
englez`, \n acea diminea]`. Pu]inii oaspe]i care fuseser` invita]i \n
grab` fur` trata]i apoi \n casa ladyei Wirrell.

Alexa ar`ta a[a cum se sim]ea, cea mai fericit` fat` din lume.
Tot  ce \ndurase i se [tersese din memorie. Fusese \ngrijit` [i

r`sf`]at` de Mary Wirrell pân` când \[i rec`p`tase vechea ei
vitalitate. {i ultima s`pt`mân` de convalescen]` fusese [i mai
\ncânt`toare fiindc` Blake, ie[ind din spital, fusese invitat s` stea
tot la familia Wirrell. Bucuria fu [i mai mare pentru Alexa când
David veni s-o vad`.
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– N-am s` v` pot mul]umi niciodat`, domnule, exclamase David
când \[i rev`zu sora. {i p`rin]ii mei vor vrea s` v` mul]umeasc`
pentru c` ne-a]i adus-o pe Lexa \napoi.

Blacke \ntâlni privirea Alexei, care-i f`cu semn s` nu-i spun`
adev`rul, a[a c` rosti:

– David, sper c` p`rin]ii vo[tri m` vor recompensa ca pe
vremuri, acordându-mi mâna fiicei lor. |n]elegi, Alexa [i cu mine
ne-am \ndr`gostit.

|ndr`gostit. Privind \n urm` Alexei nu-i venea a crede c` putea
exista o astfel de dragoste. Dup` ce \[i revenise, el devenise cel mai
\ncânt`tor [i devotat iubit. La rândul ei, tân`ra \l adora. Pentru ea,
nu mai era Blacke Lagham, ci Hazel, liderul care-i strânsese pe to]i
[efii de[ertului, se \mprietenise cu ei [i \ncheiase pentru ]ara lui
unul dintre cele mai importante tratate pentru petrol, din timpul
r`zboiului.

Primise o scrisoare de mul]umire din partea unui \nalt personaj
de la ministerul de externe. I se propunea ca la venirea la Londra
s` ocupe o nou` [i important` pozi]ie. Cât despre Alexa, ca doamna
Blacke Lagham, nu avusese nici un fel de greut`]i s` fie eliberat`
din serviciul pe care-l de]inea la ministerul din Cairo. 

|n timp ce mergeau spre aeroport, Blacke \ntinse o mân` [i o
strânse mai tare lâng` el pe proasp`ta lui so]ie. O privi cu tandre]e.
|ntotdeauna o socotise o creatur` \ncânt`toare, dar ast`zi era mai
frumoas` ca oricând. Purta un taior albastru pal, pe care Mary
Wirrell insistase s` i-l ofere, o p`l`rie cu boruri mari peste p`rul
blond care-[i rec`p`tase onduleurile, un buchet de orhidee pe
um`r, prins cu o bro[` cu diamante [i smaralde care fuseser`
cadoul de nunt` al mirelui.

La mâna stâng` scânteia un alt smarald, lâng` inelul de cununie,
din platin`. |[i ducea cu ea [i vechea hain` din p`r de c`mil`, poate
necesar` \n timpul c`l`toriei. Dar când vor ajunge la Londra, Blacke
\i spusese c`-i va cump`ra o hain` de hermin`, care dup` p`rerea
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lui era cea mai potrivit` pentru silueta ei zvelt`. Oh, \i va cump`ra
atât de multe lucruri, ei, care dusese pân` atunci o via]` atât de
simpl`.

El o s`rut` cu pasiune [i o \ntreb`:
– Cum se simte so]ia mea?
– Absolut minunat, dar tu cum te sim]i?
– Nespus de fericit. |mi place s` fiu \nsurat, Alexandra [i de-abia

a[tept s`-mi cunosc socrul [i soacra, viitorii mei p`rin]i. Sunt de
prea mult` vreme orfan.

Ea râse u[or.
– P`rin]ii mei, ca [i casa mea, sunt foarte simpli, Blake. Dar \i vei

pl`cea. Sunt sigur`.
– Dac` semeni vreun pic cu ei, sunt convins. {i le voi fi

\ntotdeauna recunosc`tor c` au produs-o pe Alexandra mea.
Ajun[i la Lisabona, petrecur` o lun` de miere de neuitat. Zile [i

s`pt`mâni de pasiune incredibil`. Momente \n care \n dormitorul
sc`ldat de lumina lunii, \ntr-un mare hotel de lâng` mare, st`tea \n
bra]ele lui Blacke [i-l auzea [optindu-i:

– Iubita mea, draga [i adorabila mea so]ie.
Iar ea, sim]ind cum s`rut`rile lui \i ardeau pielea i se d`ruia

toat` r`spunzând la rândul ei:
– Nu [tiam c` via]a poate fi atât de minunat`. Oh, scumpul,

dragul meu Blacke.
Veni [i clipa sosirii \n Anglia, la Beckenham, dup` atâtea luni de

absen]`. Alexa era foarte emo]ionat` s`-[i revad` locurile natale,
casa copil`riei. G`sise cu greu un taxi \n Londra cea camuflat` de
r`zboi. Tinerei i se p`rea ciudat` aceast` atmosfer`, dup` [ederea
\n Egipt, unde era pace.

Când ajunser` \n fa]a u[ii de la intrarea Casei cu Duzi, ea \ncepu
s` tremure [i-i spuse lui Blacke:

– Sunt a[a de nervoas`  c` vin din nou acas`, oh, Blacke, ]in atât
de mult la familia mea.
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Sim]i cum \l cuprinde un val de tandre]e fa]` de aceast` fat` care
avea o latur` practic`, dar \n fond era o fiin]` plin` de sensibilitate
[i atât de tân`r` [i curat`, pe care o iubea.

U[a se d`du \n l`turi [i ie[ir` \n fug` dou` siluete micu]e,
\mbr`cate la fel.

– Lexa! Lexa!
So]ia lui Blacke fu \nconjurat`, \mbr`]i[at`, iar Alexa s`rut` cu

lacrimi \n ochi feti]ele [i se uit` la el.
– Dragule, ele sunt surorile mele gemene.
Blake \ntinse ambele mâini.
– Dumnezeule, o pereche de cumnate dintr-o dat`.

Extraordinar!
Pam [i Penelope strânser` fiecare câte o mân` [i-l \ndr`gir`

imediat pe Blacke. Mai târziu, \n camera lor de studiu schimbar`
p`reri despre el [i stabilir`: a) era pur [i simplu super; b) frumos ca
Gary Cooper [i c) un frate foarte simpatic, iar Lexa fusese
norocoas`.

Apoi ap`ru [i doamna Forbes.
Grace Forbes treb`luise toat` ziua pentru \ntâmpinarea

tinerilor c`s`tori]i, totul str`lucea, iar \n salon [i \n camera
\nsur`]eilor pusese o gr`mad` de flori. |nc` nu-i venea s` cread` c`
Lexa ei aducea acas` un so]; acum era doamna Blacke Lagham, o
femeie c`s`torit`.

Fusese o lun` grea pentru familia Forbes. Mai \ntâi primiser` o
telegram` de la David c` nu putea da de urma surorii lui, apoi alte
telegrame de la familia Wirrell care le spuneau c` n-au nici un fel
de ve[ti despre fat`.

{i \n sfâr[it, binecuvântata telegram` \n care se anun]a g`sirea
Alexei. Urmase un alt [ir de data aceasta mai pl`cut – Alexandra se
c`s`torea. Mary Wirrell \i telegrafiase vechii ei prietene de [coal` c`
fata f`cuse o partid` str`lucit` [i se m`ritase cu o „persoan`
minunat`“.

SPLENDOAREA DE{ERTULUI 157



Scrisorile primite de la Alexa o asigurau pe doamna Forbes c`
este extraordinar de fericit`. Dar mama vroia s`-l vad` cu ochii ei pe
acest tân`r.

Acum, când doamna Forbes primea perechea care sta \n hol,
sim]i cum i se ia o greutate de pe umeri. Ce bine, ce dr`gu]` ar`ta
Alexa. Haine noi [i elegante, bronzat`, fericit`, doar c` era pu]in
cam slab`.

O \mbr`]i[` pe Alexa, sim]ind cum i se umezesc ochii. Se uit`
peste um`r la so]ul ei, un tân`r \nalt, \ntr-un costum elegant, cu
ceva neobi[nuit \n el, fa]` brun` cu ochi negri p`trunz`tori, gur`
puternic` [i ceva copil`resc \n zâmbetul pe care i-l adres`; da,
inspira siguran]`. Era b`rbatul \n care te puteai \ncrede, dar [i
frumos \n acela[i timp. Grace Forbes \[i s`rut` ginerele [i inima ei
\l accept` imediat.

Blacke se uit` la femeia care era o edi]ie mai \n vârst` a
Alexandrei. De la ea mo[tenise fiica ei blânde]ea ochilor [i fine]ea
pielii.

– Vroiam o mam`, dar ar`ta]i prea tân`r` [i v` voi include pe
lista cumnatelor.

Din cabinetul de consulta]ii ie[i [i Robert Forbes, care-[i d`dea
jos halatul, bucuros c` terminase cu pacien]ii. |i \ntinse o mân` lui
Blacke [i, ca [i Grace, \l accept` imediat pe tân`r. Era „calitate
bun`“ se gândi el [i Alexa lor str`lucea de fericire.

– Tat`! spuse Alexandra dr`g`stoas` [i alerg` \n bra]ele lui.
– Sper s` m` ierta]i c` am gr`bit-o pe fiica dumneavoastr`

\ntr-o nunt` de r`zboi \n Damasc, domnule, dar promit c` am
grij` de ea.

– Sunt sigur de asta, spuse domnul Forbes. Acum, duce]i-v` \n
camera voastr` [i aranja]i-v` dup` c`l`torie, fiindc` vreau s`
deschid o sticl` de sherry pe care o p`strez de cinci ani.

– O idee bun`, domnule, spuse Blacke [i o lu` pe so]ia lui de
mân`.
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{i casa i se p`rea o idee bun` lui Blacke. Cam s`r`c`cioas`, de
mod` veche, dar solid` [i bun`, da, tipic britanic`, casa unei familii
engleze. Era bucuros c`-[i alesese so]ia din aceast` familie.

Alexa \l lu` de bra] [i-l conduse spre salon.
– |nainte de a urca \n camer`, a[ vrea s`-]i ar`t ceva, ceva la care

m` uitam adesea când eram copil.
|l duse la tabloul care reprezenta scena din Ierusalim.
Grav, Blacke ar`t` spre o siluet` arab`, \n ve[tminte albe [i cu

burnuz:
– Acela se presupune a fi eu?
– S-ar putea, \ntotdeauna m-am uitat la ea [i mi-am imaginat o

scen` oriental`. Trebuie s` fi avut o premoni]ie. Dar Hazel m`
\nsp`imânt` pu]in. |mi place mai mult Blacke al meu, cel englez.

Blacke [i Alexa \[i zâmbir` unul celuilalt, p`r`sir` tabloul cu
scena din Ierusalim [i, \nl`n]ui]i, se \ndreptar` spre camera lor.

Sfâr[it
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