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Capitolul 1

Feribotul, singurul mijloc de transport care f`cea
leg`tura de dou` ori pe s`pt`mân` cu insula Kinos,
str`b`tea greoi apele albastre ale Mediteranei formând
valuri, care \n cele din urm` se sp`rgeau de stâncile ce
formau promontoriile ce str`juiau intrarea \n golful larg la
cap`tul c`ruia se afla portul Melmia.  Puntea vasului era
ticsit` cu m`rfuri: butoaie cu motorin`, l`zi cu p`s`ri [i
legume, l`sând pu]in loc pentru pasageri. Cei mai mul]i
erau localnici greci, brune]i cu pielea m`slinie, dar [i turi[ti,
stând \n grup, [i p`zindu-[i bagajele.

Doar o tân`r` cu p`rul lung, de un blond deschis, stând
singur` sprijinit` de balustrad`, cerceta cu aten]ie portul ca [i
cum ar fi c`utat ceva. Era trecut bine de amiaz` [i de[i soarele
era \nc` sus pe cer, \n port nu prea era mare anima]ie.
Dezam`git`, Holly Weston se \ndep`rt` de balustrad` [i se
a[ez` pe o stiv` de l`zi cu bere. |[i puse geanta cu aparate
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\ntre picioare ca s-o fereasc` de mi[c`ri bru[te [i de lovituri [i
se sprijini cu spatele de o stiv` de cherestea, balansându-se [i
l`sându-se mângâiat` de soare.

Sperase c` va vedea iahtul lui Felix Riddel ancorat \n port.
Câteva fotografii cu vasul ar fi fost un \nceput bun pentru
misiunea ei. Acum va trebui s` a[tepte pân` când miliardarul
singuratic se va hot`r\ dac`-i va acorda sau nu interviul pe care
ziarul la care lucra \ncercase cu disperare s`-l ob]in` \n
ultimele dou` luni.

N`rile lui Holly fur` invadate de mirosul de brad datorit`
lemnului \nc`lzit de razele puternice ale soarelui. Auzea
p`l`vr`geala celorlal]i c`l`tori, care se str`duiau s` acopere
zgomotul f`cut de motoarele vasului. |n timp ce intrau \n golf,
membrii echipajului \ncepur` s` se agite, iar unul dintre ei se
apropie de ea [i-i spuse ceva \n grece[te. Nu-l \n]elesese, dar
\n acela[i timp \i f`cuse semn s` se scoale de pe l`zi, care
probabil erau mai importante decât confortul pasagerilor. Cu
un oftat, Holly \[i puse geanta pe um`r [i-[i feri valiza din
drumul lor.

|ncet, vasul se apropie de locul de acostare [i cei doi
b`rba]i, care ap`rur` pe chei, prinser` otgoanele aruncate de
pe vas [i le legar` repede \n jurul unor stâlpi de metal.
Motoarele se oprir` [i cablul ruginit al ancorei \ncepu s`
scâr]âie \n timp ce era l`sat` la ap`. Trecu ceva timp pân` când
pasarela s` fie l`sat`, deoarece membrii echipajului erau mai
interesa]i de schimbul de ve[ti cu cei de pe chei. |n sfâr[it,
pasagerii \ncepur` s` p`r`seasc` vasul. Holly a[tept` cu
r`bdare, obi[nuit` deja cu tot ceremonialul. Nimeni nu se
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gr`bea, ca [i cum ar fi avut tot timpul din lume. Ceea ce
probabil c` era adev`rat, deoarece vasul se oprise de atâtea ori
\ncât Holly pierduse [irul. Nu dorea decât s` fac` un du[ [i s`
se odihneasc` \ntr-o camer` r`coroas`.

Valiza nu era grea; desele misiuni \n str`in`tate o
\nv`]aser` s` c`l`toreasc` f`r` prea multe bagaje, dar geanta
de um`r cu echipament era grea [i când ajunse pe chei se opri
s` r`sufle. Ora[ul Melmia se \ntindea \n jurul golfului. Casele
p`trate, v`ruite \n alb, sem`nau cu ni[te cuburi de zah`r.
Aproape toate aveau un singur etaj [i doar ici [i colo ap`reau
obloane sau câte o u[` vopsit` \n culori str`lucitoare. |n
spatele caselor se ridicau dealuri aride, pe pantele c`rora
cre[teau pâlcuri de m`slini pipernici]i. Stâncile se \ntindeau
spre mare unde formau cele dou` promontorii ce ap`rau
golful.

Pentru o clip`, Holly ezit`, \ntrebându-se \ncotro s-o ia,
unde s` g`seasc` un hotel decent. |n alt` ]ar` ar fi \ntrebat \n
francez`, german` sau spaniol`, limbi pe care le vorbea fluent,
dar habar n-avea de un singur cuvânt \n greac`. Atunci observ`
\n stânga ei, la câteva sute de metri, o cl`dire cu dou` etaje,
aproape de cheiul unde erau ancorate iahturile. |[i lu`
bagajele [i se \ndrept` \ntr-acolo. Era transpirat` toat` când
ajunse, dar instinctul n-o \n[elase, deoarece cl`direa avea o
teras` acoperit` cu vi]` de vie. Se numea Taverna Helios. 

La mesele a[ezate \n partea mai umbroas` a terasei st`teau
mai mul]i b`rba]i, care o privir` curio[i \n timp ce urca sc`rile
[i intra \n cl`dire. Dup` câteva secunde, v`zu c` [i acolo erau
câteva mese acoperite cu fe]e de mas` [i un bar care se
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\ntindea pe toat` lungimea camerei. Brusc, Holly \[i aminti c`
trecuse de ceva timp de când nu mai mâncase.

Nu era nimeni \n \nc`pere, dar dup` ce sun` din clopo]el,
draperia ce acoperea o u[` din spatele barului se d`du la o
parte [i \n prag ap`ru un b`rbat scund, de vârst` mijlocie, chel
[i cu o musta]` impresionant`. |i arunc` o singur` privire [i-i
vorbi \n englez`.

– Da, doamn`. Ce dori]i?
Holly zâmbi \n sinea ei, \ntrebându-se dac` \i ghicise atât

de repede na]ionalitatea, sau automat se adresa tuturor
str`inilor \n englez`.

– Doresc s` m` cazez, spuse ea. Ave]i camere?
– Da, avem. Cât sta]i?
Holly ridic` u[or din umeri.
– Nu [tiu, \nc`. |n mod sigur o s`pt`mân`, dar poate [i mai

mult.
– N-are importan]`. Veni]i, v` ar`t camera.
Ie[i de dup` bar [i Holly, l`sându-[i valiza, \l urm` prin

buc`t`ria mare. Mirosul de mâncare \i aminti c` era ora
prânzului. Ignor` cu hot`râre protestele stomacului [i-l urm`
prin u[a care d`dea \ntr-o latur` a tavernei, chiar la piciorul
unei sc`ri care avea pe fiecare treapt` câte un ghiveci cu flori
viu colorate. Urcar` scara pân` la u[a vopsit` \n albastru ce
d`dea \ntr-un coridor, cu camere de o parte [i de alta.

Grecul deschise o u[` [i-i f`cu loc s` intre. Camera era
foarte simplu mobilat`, cu un pat dublu de lemn, cu o
cuvertur` alb`, un dulap mic [i un cuf`r vechi. Mai era o mas`
[i un scaun, un mic lavoar \ntr-un col] [i o oglind` cr`pat`
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deasupra, dar camera era foarte curat` [i datorit` obloanelor
de la geam foarte r`coroas`. |n timpul deplas`rilor ei, Holly
st`tuse [i \n locuri mult mai rele; `sta era un palat fa]` de
pensiunea din India, unde st`tuse cu trei ani \n urm`, [i pe
care de câte ori [i-o amintea, se cutremura. Din experien]`,
\nv`]ase c` trebuia s` verifice de dou` ori.

– A[ vrea s` v`d baia, zise cu hot`râre.
Dar [i baia era curat` [i, dup` ce despachet`, f`cu un du[

care-i alung` oboseala c`l`toriei. Ref`cut`, \[i puse o rochie
bleu de bumbac [i ie[i \n coridor. Se opri \n cap`tul sc`rilor [i
privi marea, \ntrebându-se dac` pata \ntunecat` ce se z`rea la
orizont era insula Fallipos, unde Felix Riddell ducea o via]`
retras`. Dar Holly venise \n Grecia cu inten]ia de a p`trunde
\n bârlogul leului [i n-avea s` plece pân` când nu va reu[i!

|nc` se sim]ea obosit` fizic, dar du[ul o ajutase, a[a c` se
hot`r\ s` se odihneasc` dup` cin`. Patronul, care se numea
Alexis Lambis, \i spusese c` urma s` serveasc` masa de sear`
peste o or`, a[a c` \[i lu` un aparat de fotografiat mic [i plec`
s` exploreze ora[ul.

La \nceput se \ndrept` spre dealuri, str`b`tând str`du]ele
\ntortocheate [i \nguste, pavate cu piatr`, care nu erau trasate
dup` un plan [i adesea \nconjurau o cas` care p`rea
construit` chiar \n drum. Majoritatea caselor sem`nau \ntre
ele, ici [i colo d`deai peste un magazin. Pe m`sur` ce se
apropia de deal, str`zile deveneau mai abrupte [i-i era greu s`
mearg` cu sandale cu toc, dar pân` la urm` reu[i s` ajung` la
marginea ora[ului [i se a[ez` pe un zid s` se odihneasc`... |n
spatele ei era un crâng de m`slini [i \n aer st`ruia mirosul de
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lemn proasp`t t`iat. Holly se odihni mult timp, l`sând
gândurile s`-i hoin`reasc` aiurea. Un zgomot de copite o trezi
din visare [i v`zu un b`iat [i un b`trân ce mânau spre ora[ un
[ir de m`gari \nc`rca]i cu saci. Zâmbi; acum [tia de ce pietrele
ce acopereau str`zile erau a[a de alunecoase: fuseser` tocite
de potcoavele m`garilor.

Ora[ul se animase, locuitorii ie[iser` pe str`zi dup` lunga
siest` de dup`-amiaz` [i toate magazinele erau deschise.
Bine\n]eles c` se r`t`ci printre atâtea femei cu saco[e, copii
alergând [i juc`torii de table. Pân` la urm` ajunse \n port. {i
aici anima]ia crescuse [i Holly era atent` [i la aspectul artistic,
pentru a ob]ine o fotografie bun`. Arunc` o privire rapid` spre
un vas mai mic [i \nghe]`. Inima \ncepu s`-i bat` nebune[te \n
piept.

Pentru câteva minute, privi nemi[cat` b`rbatul ce ap`ruse
pe puntea vasului, apoi, când acesta disp`ru sub punte,
\ncepu s` respire [i s` se relaxeze. Pentru o clip`, crezuse c`...
Dar nu, nu era deloc stilul lui; b`rbatul era mult mai solid
decât Nick [i p`rul era mai deschis la culoare. Dar \ntâmplarea
o tulburase; crezuse c` dep`[ise aceast` stare pân` acum.

Holly \[i reveni [i se \ndrept` gr`bit` spre tavern`. I se mai
\ntâmplase de multe ori, \n special la \nceput, când se sim]ea
r`nit` [i rana \nc` sângera. Vedea o figur` \n mul]ime, un
b`rbat care ]inea capul \ntr-un anume fel, sau mergea cu pa[i
mari [i hot`râ]i [i inima \i s`rea din piept [i r`mânea nemi[cat`
pân` când realiza plin` de am`r`ciune c` nu era Nick.
Niciodat` nu era Nick. Din ziua \n care o p`r`sise, dup` acea
ceart` groaznic`, nici nu-l mai v`zuse, nici nu mai auzise de el.

10 EMMA DRAKE



Când ajunse la tavern`, mai multe mese erau deja ocupate.
Cei mai mul]i erau greci, care discutau cu \nsufle]ire, la un
pahar, \ns` erau [i câ]iva turi[ti, care o recunoscur` [i o
salutar` dând din cap. Holly le \ntoarse salutul, dar se a[ez` la
o mas` aflat` la marginea terasei. Era furioas` pe ea, pentru c`
incidentul o afectase. Trecuser` câ]iva ani – [apte ani lungi –
[i totu[i, doar v`zând pe cineva care-i reamintea de Nick, \nc`
o putea face s` se piard` cu firea.

Sup`rarea \i crescu [i mai mult când v`zu c`-i tremurau
mâinile, dar reu[i s`-i spun` chelnerului ce dorea cu voce
calm` [i, \ncetul cu \ncetul, se lini[ti, reu[ind s` savureze
mâncarea cu un nume imposibil, dar extraordinar de bun` la
gust. Dup` ce comand` cafeaua, rev`zu \nsemn`rile despre
Felix Riddell. Pe scurt, el era a doua genera]ie canadian` a
unui descendent britanic, care \ncepuse ca vânz`tor de ziare
[i ajunsese s` aib` propriul lui ziar. La treizeci de ani, era deja
multimilionar. Atunci se hot`râse s` devin` unul dintre cei
mai boga]i oameni din lume [i imperii necunoscute c`deau ca
popicele \n fa]a hot`rârii lui de a le prelua. Timp de câ]iva ani
fusese unul din lideri \n domeniul avia]iei, un playboy cu trei
neveste la activ [i nenum`rate amante pân` când aproape c`
erai considerat demodat, dac` nu erai ori una ori alta. Apoi,
dintr-o dat`, Felix Riddell renun]ase la stilul lui de via]`, la
iahturi, cazinouri, femei, la toate; \[i l`sase imperiul pe seama
subalternilor, \[i cump`rase o insul` retras` \n arhipelagul grecesc
[i o transformase \ntr-o fort`rea]`, unde foarte pu]ini aveau
acces [i se stabilise acolo. Printre cei pu]in accepta]i – \n mod
sigur – nu se num`rau ziari[tii care doreau un interviu.
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Holly ridic` privirea, dar nu mai z`ri insula la orizont.
Soarele apunea, iar cerul devenise purpuriu. |ncerc` s` se
concentreze asupra lui Felix Riddell, dac`-l va \ntâlni vreodat`,
dar se sim]i foarte obosit`. Ajunsese la acea stare \n care-i era
greu s` se mi[te pân` \n camer`. Privind apusul, se cufund` \n
amintiri, stârnite [i de incidentul de mai devreme. Cu mai
mult de [apte ani \n urm`, când avea [aisprezee ani [i era \nc`
elev`, \ntâlnise un student, Nicholas Falconer, [i se
\ndr`gostise de el la prima vedere.

Desigur, de la \nceput fusese un dezastru. Nick avea doar
dou`zeci [i doi de ani, era \n ultimul an la Politehnic`. Se
\ntâlniser` la o discotec` [i la \nceput Nick tratase
sentimentele ei pentru el ca un capriciu, a[teptând s` se
maturizeze. |i ar`ta o afec]iune fr`]easc`, pe care ea nici n-o
dorea, nici nu [tia cum s-o dep`[easc`. Dar perseverase [i \ntr-o
sear`, când el voia s-o s`rute pe obraz, s-a \ntors [i l-a s`rutat
pe gur`, iar r`spunsul lui i-a dovedit c` \ncepuse s-o vad` ca o
femeie.

Dar nici atunci n-a fost u[or; el insista c` erau prea tineri,
c` \nc` n-avea un serviciu [i c` va mai trece timp pân` s` poat`
câ[tiga \ndeajuns ca s`-[i poat` \ntre]ine nevasta. Pentru
Holly, toate argumentele [i \ndoielile lui i se p`reau prostii. Se
iubeau, nu-i a[a? Atunci, de ce s` mai a[tepte? |ncetul cu
\ncetul, l-a convins [i \mpotriva voin]ei lui, a cedat; poate [i
pentru c` era orfan [i dorea s` aib` o cas`, poate [i pentru c`
realizase cât de mult \l iubea [i-l dorea Holly [i dac` nu se
c`s`toreau n-ar mai fi putut s` se ab]in`.
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Se putea spune c` p`rin]ii lui Holly apar]ineau clasei
mijlocii; o trimiseser` la [coli bune [i aveau planuri mari
pentru fiica lor. P`rin]ii ei au fost de-a dreptul [oca]i, când l-a
prezentat pe Nick [i le-a spus c` vor s` se c`s`toreasc`. L-au
privit ca pe un parazit [i i-au interzis s` mai intre \n cas`. La
\nceput a fost uimit` de atitudinea lor. Pentru ea, Nick era
perfect [i era atât de cucerit` de el, \ncât nici nu-i trecuse prin
cap faptul c` p`rin]ii ei s-ar putea opune. Dar \nc`p`]ânarea era
o tr`s`tur` a caracterului ei \nc` din copil`rie [i mai târziu o
ajutase adesea \n slujba ei. Pân` la urm`, capitulaser`. I-au spus
c` dac` nu-l va mai vedea pân` când va termina facultatea [i
dac` atunci va mai avea acelea[i sentimente pentru el, \i va permite
s` se logodeasc`. Erau siguri c` pân` atunci Holly \l va uita.

Destul de repede, Holly fu de acord, [tiind c` Nick avea
nevoie de timp ca s` se concentreze asupra studiilor. I se
p`rea c` lunile treceau greu [i num`ra zilele r`mase. |ntr-o zi,
dup` ultimul  lui examen, lu` trenul spre Oxford, iar Nick o
a[tepta \n gar`. Ar`ta atât de bine; \nalt [i zvelt – prea slab
pentru \n`l]imea lui – p`rul bogat, castaniu, \i c`dea pe
frunte, ochii alba[tri i s-au luminat când a v`zut-o coborând
din tren [i s-a gr`bit spre ea.

Se \mbr`]i[ar` cu exuberan]`. Se s`rutar`, f`r` s` ]in` cont
de ceilal]i c`l`tori, care trecând pe lâng` ei zâmbeau larg.

O lu` \n bra]e [i o \nvârti.
– Ghice[te! Am g`sit un serviciu!
– Un serviciu! Ah, Nick, minunat! Acum, tata nu va mai avea

nici o obiec]ie la c`s`toria noastr`. |l s`rut` cu foc [i-l
\mbr`]i[` cu putere. Ce fel de serviciu? Când \ncepi?
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El râse, o l`s` din bra]e, apoi ro[i când realiz` c` oamenii
\i priveau amuza]i. O prinse de mân` [i o trase dup` el.

– Hai s` g`sim un loc unde s` st`m [i s` mânc`m ceva. O
s`-]i povestesc totul.

G`sir` o cafenea [i, la o cafea [i cornuri, \i povesti.
– Este o mare companie interna]ional` de construc]ii.

Mi-au oferit un post modest \n conducere, dar cel pu]in este
un \nceput [i este \n domeniul care-mi place, ad`ug` el plin
de entuziasm. Am fost la interviu luna trecut` [i abia
s`pt`mâna asta am aflat c` m-au acceptat. Au [antiere de
construc]ii \n toat` lumea. Ochii \i str`lucir`. Gânde[te-te, un
an a[ putea fi trimis \n America de Sud, cel`lalt an \n Africa!

Speriat`, Holly f`cu ochii mari.
– Po]i s`-]i iei so]ia cu tine, nu-i a[a?
El se \ncrunt`.
– P`i, mi-e team`... zise el \ncet.
Alarmat` \l prinse de mân`, cât pe ce s` verse cana de cafea.
– Ah, Nick, nu po]i s` mergi f`r` mine. Te rog, te rog,

spune-mi c` n-o s` pleci f`r` mine!
Fa]a i se \mblânzi [i zâmbi, doar a[a cum [tia el s`-i

zâmbeasc`. |[i puse mâna peste a ei.
– Prostu]o, doar glumeam. Sigur c` te iau cu mine; a fost

primul lucru pe care l-am \ntrebat.
Holly r`sufl` u[urat`.
– S` nu m` mai sperii a[a, Nick. |mi promi]i? N-a[ suporta.
|i [terse o lacrim` de pe obraz.
– Urzicu]` prostu]`. Nu [tii c` nu te-a[ p`r`si vreodat`? \i

zise el cu blânde]e  folosind numele de alint.
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Aceast` amintire o f`cu s` zâmbeasc` strâmb. Grozav`
promisiune. Pentru c` o p`r`sise la scurt timp dup` aceea.

Privind \n urm`, realizase c` fusese \n \ntregime vina
p`rin]ilor ei. Când auziser` de serviciul lui Nick, refuzaser`
categoric s-o lase s` se c`s`toreasc` [i s` vagabondeze \n jurul
lumii cu el, a[a cum se exprimaser` ei. Nu-[i educaser` fiica
pentru a tr`i printre str`ini, \n bar`ci f`r` canalizare [i \ngrijire
sanitar`. {i când \nc`p`]ânata Holly spusese c` oricum se va
m`rita, i-au spus c` \nc` nu \mplinise optsprezece ani [i deci
avea nevoie de consim]`mântul lor. Curseser` lacrimi, scene
[i repro[uri [i \n final se ajunsese la un compromis când Holly
amenin]ase c` va pleca de acas` [i va locui \mpreun` cu Nick,
dac` nu se c`s`toresc imediat. Au fost de acord s`-i lase s` se
c`s`toreasc` numai dac` Nick va renun]a la slujba \n
construc]ii [i va accepta s` lucreze cu tat`l ei, la birou.

Condi]ia era ceva total opus la ceea ce-[i dorea el, dar tat`l
lui Holly \l lu` pe Nick la club [i-i spuse c` Holly era prea
delicat` [i nu putea tr`i \n condi]ii diferite [i c` dac` o iubea
cu adev`rat nu i-ar cere un astfel de sacrificiu. Tat`l ei fusese
elocvent [i conving`tor, iar Nick, tân`r [i nesigur, a[a c` pân`
la urm` fu de acord, renun]ând la ambi]iile sale. Continuând
subiectul [i acas`, domnului Weston nu i-a fost greu s`-i
dovedeasc` faptul c` nu putea s`-i asigure lui Holly o locuin]`
decent` [i c` ar fi mai bine s` locuiasc` \mpreun` pân` ce Nick
\[i va putea permite s` cumpere una.

Sim]indu-se inferior [i ru[inat de s`r`cia lui, Nick accept`
\n cele din urm`. Când a aflat, Holly a fost dezam`git`,
deoarece i se p`rea distractiv s` locuiasc` \n str`in`tate, s`
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aib` propria lor locuin]`. Tot ce conta pentru ea, cu adev`rat,
era s` se m`rite cu Nick imediat. Era atât de \ndr`gostit`, \ncât
nu era capabil` s` se mai gândeasc` [i la altceva. O dat`
c`s`tori]i, totul se va rezolva deoarece vor fi \mpreun` [i nimic
nu va putea schimba acest lucru.

Au avut o nunt` superb`, apoi au plecat \n luna de miere
\n Spania, pe care au petrecut-o \ntr-o vil` \mprumutat` de
m`tu[a ei. Au fost zile pline de dragoste, fericire [i de noi
descoperiri, când totul p`rea superb \n lumea lor.

Campania p`rin]ilor ei de a-i desp`r]i, \ncepuse imediat
dup` \ntoarcerea lor. Ah, a fost o campanie foarte subtil` [i
condus` cu o mân` de maestru de mama ei, a[a c` Holly n-a
realizat ce se \ntâmpla decât când a fost prea târziu. |n
general, mama ei se purta foarte frumos cu Nick, dar \l f`cea
mereu con[tient c` nu era unul de-al lor [i c` manierele lui
l`sau mult de dorit. O f`cea cu propozi]ii care \ncepeau cu:
“Sunt sigur` c` nu te superi dac` te sf`tuiesc, Nicholas, dar...”
sau “Noi nu proced`m chiar a[a, Nicholas”. Iar la serviciu, era
privit doar ca unul ce lucra la birou, f`r` s` aib` posibilitatea
s` arate ce [tie [i având de \nfruntat [i statutul de ginere,
deoarece cei din conducere se sim]eau amenin]a]i de acest
statut.

Probabil c` Nick se sim]ise foarte nefericit, dar nu-i spusese
nimic lui Holly, \nv`]ând repede [i asigurându-se c` nu va mai
repeta aceea[i gre[eal` a doua oar`. Holly era atât de fericit`
\ncât nu observa nimic.

|ncetul cu \ncetul, rela]iile intime dintre ei, atât de
minunate, de perfecte, \ncepur` s` fie afectate; asta deoarece,
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\ntr-o diminea]` la micul dejun, mama ei s-a plâns, politicos
desigur, de zgomotul pe care-l f`ceau \n dormitor.

Din acel moment, Nick se retrase \ntr-o carapace,
pierzându-[i veselia [i verva care-i pl`ceau atât la el. Atunci o
rugase s` p`r`seasc` \mpreun` casa [i s` g`seasc` un
apartament \n ora[. Vorbea repede, aproape cu disperare. Dar
ea, complet oarb` la ceea ce se petrecea, era incapabil` s`-[i
dea seama de ce dorea s` p`r`seasc` tot confortul pentru o
c`m`ru]` am`rât`. Adesea erau invita]i la petreceri, iar ea
gusta din plin pl`cerea de a fi o femeie m`ritat`.

Atunci, Nick s-a schimbat [i fa]` de ea, tratând-o la fel ca pe
p`rin]ii ei; cu o polite]e rece, ca [i cum ar fi fost un chiria[ \n
cas` [i nu un membru al familiei. F`ceau rar dragoste [i numai
când p`rin]ii ei nu erau acas`, pân` când [i astea \ncetar` cu
totul. Au \nceput s` se certe. Holly nu putea \n]elege de ce se
schimbase, când \n timpul lunii de miere fusese a[a de
pasional, pe când acum era plin de am`r`ciune [i de revolt` [i
nu-i putea spune c` era f`cut s` se simt` inferior. La \nceput
se \mp`cau repede, Holly \nl`crimat` [i plin` de regrete, Nick
blând [i iubitor, dar lucrurile se \nr`ut`]eau din ce \n ce mai
tare, certurile mai dese, cu insulte [i repro[uri.

Ultima [i cea mai puternic` a avut loc la aproape [ase luni
de la c`s`toria lor. Nick \ncercase s`-i fac` pe plac mamei ei,
petrecându-[i weekendul decorând o camer` pentru ea, apoi
când s-a \ntors de la serviciu a doua zi, a g`sit un decorator
ref`când totul, iar mama ei \mpreun` cu o prieten` râdeau de
ne\ndemânarea lui. Neputând s` mai suporte, \i spuse lui
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Holly s` \mpacheteze lucrurile, c` vor pleca, dar ea era prea
tân`r` [i f`r` experien]` ca s`-[i dea seama c` el ajunsese la
limita suportabilului [i-i spuse c` era stupid.

Cearta a fost \ngrozitoare, Nick cerându-i s` aleag` \ntre el
[i p`rin]ii ei. Holly a refuzat [i i-a repro[at c` este egoist [i
prost.

– {i un impotent! ]ip` la el, toat` durerea [i amintirea
nop]ilor când el st`tea ]eap`n lâng` ea, revenindu-i \n minte.

|n acel moment, ceva explod` \n interiorul lui Nick. Din
doi pa[i str`b`tu camera, o \n[f`c` [i o trase spre pat. Holly
v`zu privirea plin` de furie [i \ncepu s` se zbat`, dar el era mai
puternic [i o \mpinse cu brutalitate \n pat. }ip`, dar p`rin]ii ei
nu erau acas` [i nimeni n-o auzi, \n timp ce el \i rupea
hainele...

– Nemernico! |]i ar`t eu impotent! mârâi el printre din]i cu
o voce tremurând` de emo]ie [i furie.

O posed` ca un animal, f`r` pasiune sau dragoste, ca [i
cum ar fi vrut s-o pedepseasc`.

|n timp ce ea \[i tr`gea plângând un cear[af peste ea, el \[i
\mpachet` lucrurile [i p`r`si camera [i via]a ei.

|l a[teptase, \l a[teptase [ase luni, interminabile,
\ncrez`toare c` o iubea \ndeajuns \ncât s`-i telefoneze.
Speran]ele \i sc`deau pe m`sur` ce timpul trecea [i nu primi
nici m`car o scrisoare. |n aceste [ase luni se maturizase. Abia
dup` [ase luni \[i d`du seama ce f`cuser` p`rin]ii ei [i atunci
p`r`si [i ea casa. R`m`sese atâta timp cât sperase ca Nick va
lua leg`tura cu ea. Când a plecat, au acuzat-o de ingratitudine
[i-i spuser` c` nu vor s-o mai vad` vreodat`. Dac` asta doreau
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sau nu cu adev`rat, Holly nu [tia [i nici nu-i p`sa. Nici acum
nu [tiau unde st`tea. Cu hot`râre \[i construise o via]` nou`
pentru ea, \[i reluase numele de fat`, se mutase \ntr-o
c`m`ru]`, \ncercase s`-[i ia un serviciu, orice, iar seara mergea
la cursuri de jurnalism. La \nceput \i fusese foarte greu [i
adesea se gândea c` nu va reu[i, ba chiar i-a trecut prin minte
s` se sinucid`. Dar firea ei \nc`p`]ânat` a \nvins [i a reu[it s`
dep`[easc` perioadele grele.

Apoi, \n via]a ei a ap`rut Jamie [i dintr-o dat` via]a a meritat
s` fie tr`it`, pentru c` avea pentru ce lupta.

Gândindu-se la Jamie, \[i aminti cum ar`ta când \[i luase
r`mas-bun de la el cu o zi \nainte, pe jum`tate treaz, cu p`rul
ciufulit; a \mbr`]i[at-o strâns, a s`rutat-o  privind-o cu ochii lui
mari [i alba[tri. Holly clipi. Nu-i pl`cea s`-l lase acas`, când
avea o misiune \n str`in`tate [i abia a[tepta s` se \ntoarc` la el.

Oft`, apoi ridic` din umeri resemnat`, reveni cu picioarele
pe p`mânt, când un chelner puse un vas cu o lumânare pe
masa ei. Era \ntuneric acum. |n timp ce era cufundat` \n
amintiri, soarele apusese. Se aprinseser` felinarele pe chei [i
pe b`rcile pesc`re[ti.

|n timp ce privea vasele ancorate, l-a v`zut din nou pe
b`rbatul care o tulburase mai devreme. Pentru o clip`, a stat
pe punte fiind luminat de un felinar, apoi s-a \ntors, a s`rit pe
chei [i a pornit \ncet spre tavern`. |n timp ce se apropia, \l
putea vedea din ce \n ce mai bine la lumina l`mpilor de pe
strad`. Avea peste un metru optzeci; aceea[i \n`l]ime ca Nick,
dar avea umerii mai largi, pieptul musculos scos \n eviden]`
de pulov`rul bleumarin, mâinile puternice vârâte neglijent \n
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buzunare. {i de departe se vedea c` era sigur pe el, avea un
aer de om obi[nuit s` comande, ceea ce Nick n-avusese. Se
mai apropiase [i acum putea s`-i vad` fa]a, deoarece privea
spre tavern`. B`rbatul avea p`rul bogat [i p`rea negru, de[i
era dificil de ghicit culoarea \n lumina artificial`. O [uvi]` \i
c`dea pe frunte. Urc` sc`rile tavernei, se opri pe teras` [i
privi \n jur. Era foarte bronzat, ca [i cum ar fi tr`it mult timp
\ntr-un climat \nsorit. |n jur de treizeci de ani, cu tr`s`turi
puternice, maxilare p`trate [i pome]i \nal]i, avea o cicatrice
pe tâmpla stâng`, ce se \ntindea spre sprâncean`, dându-i o
\nf`]i[are diavoleasc`. Pe gura cu buze sub]iri st`ruia
permanent un zâmbet cinic, iar ochii erau alba[tri, albastrul
cerului de var`.

|naint` [i se opri \n fa]a mesei ei. Imaginea tân`rului Nick,
cu care se m`ritase, se destr`m` \ntr-o clip`.

– Bun`, Holly. Ce mai faci? zise calm b`rbatul din fa]a ei.
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Capitolul 2

|n mod surprinz`tor, Holly reu[i s`-i \ntoarc` salutul cu
mult calm. Al doilea [oc, \l anulase pe primul, când v`zuse
acel b`rbat pe puntea vasului, [i o l`sase stoars` de orice
emo]ie.

– Bun`, Nick. Sunt bine. Tu? |nainte ca el s` poat`
r`spunde, continu`. Nici nu era nevoie s` \ntreb, nu-i a[a?
ad`ug` cu un zâmbet u[or.

Ridic` u[or dintr-o sprâncean`, uimit de lipsa ei de reac]ie.
Scoase mâna din buzunar [i-[i trase scaunul din fa]a ei.

– Pot s` iau loc?
– Sigur.
Se a[ez` [i, pentru câteva clipe, o studie cu aten]ie, dar

apoi sosi chelnerul [i-[i \ntoarse privirea.
– Vrei s` bei ceva?
Holly nu dorea s` bea, voia doar s` fug` \n camera ei, s`

z`vorasc` u[a [i s` se ascund`, dar reu[i s` se st`pâneasc`.



– De ce nu? Votc`, cu l`mâie.
Nick \i arunc` o privire rapid`.
– O b`utur` sofisticat`.
Vocea ei deveni mai dur`.
– Sunt adult`, nu elev`, \i r`spunse u[or t`ios.
|i \ntâlni privirea [i i-o sus]inu.
– V`d. Te-ai schimbat, zise el brusc.
Ea d`du din cap.
– {i tu. Abia te-am recunoscut.
Zâmbetul cinic se adânci.
– Nu asta am vrut s` spun. O studie cu aten]ie [i asta \i

d`du un straniu sentiment de vulnerabilitate.
– |mi amintesc a[a cum erai ultima oar` când te-am v`zut.
Holly era bucuroas` de semi\ntunericul ce-i \nconjura [i

care-i ascundea obrajii \n fl`c`ri.
– Mai lipse[te s`-mi spui c` [apte ani sunt cale lung`.
Nick vru s` spun` ceva, dar se ab]inu [i se a[ez` mai comod

\n scaun. Când vorbi, vocea \i era calm`.
– Ce te aduce la Kinos?
– Afaceri, \i r`spunse scurt, apoi pentru c` el o privi mirat,

ad`ug`. Am o \ntâlnire aici.
– |ntâlnire?
– Pentru un ziar. Sunt jurnalist, \i r`spunse f`r` tragere de

inim`.
Dar spre surprinderea ei, el nu reac]ion`, ci d`du scurt din cap.
– {i tu? \l \ntreb` ea. Ce faci aici?
– Ah, eu sunt \n excursie. Ar`t` spre vas. Am  \nchiriat un

iaht [i vizitez insulele grece[ti, oprindu-m` unde doresc.
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– Foarte pl`cut.
Holly se sim]ea ciudat de deta[at`; ca [i cum nu ea ar fi stat

acolo, discutând politicos. Lu` o \nghi]itur`. Dintr-o dat`,
mâna \ncepu s`-i tremure, aproape v`rsând lichidul din pahar.
Puse repede paharul pe mas`, [i-[i strânse mâinile \n poal`.
Starea de amor]ire disp`ruse [i inima \ncepu s`-i bat` cu
putere. Ce c`uta acolo, bând [i discutând banalit`]i cu
b`rbatul care o p`r`sise [i nu se interesase de ea, atâta timp?

– E[ti de mult aici? \l \ntreb` cu voce tremurând`.
Din fericire se p`rea c` Nick nu remarcase.
– Nu, nu de mult. Nu te-am v`zut aici [i `sta este singurul

loc unde se poate sta, deci presupun c` ai sosit abia azi?
|l aprob`, ]eap`n`.
– Da, dup`-amiaz`, cu feribotul. |[i adun` tot curajul ca s`-i

pun` \ntrebarea cea mai important`. B`nuiesc, c` o s` pleci
curând, nu?

Nick o privi printre gene. Pe chipul lui nu se putea citi
nimic.

– Nu mi-am f`cut planuri precise. S-ar putea s` mai stau pe
aici o vreme.

– |n]eleg.
Ridic` din sprâncene.
– Nu te deranjeaz`, nu?
Holly râse.
– De ce? Nu mai  reprezin]i nimic pentru mine, acum,

ad`ug` deliberat.
Privirea de ghea]` a ochilor alba[tri se \ntâlni cu cea a

ochilor cenu[ii.
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– Am reprezentat ceva, vreodat`? 
Pentru câteva minute, Holly \l privi mut`, apoi, incapabil`

s` mai suporte situa]ia, se ridic` brusc \n picioare.
– Sunt foarte obosit` din cauza c`l`toriei, declar` cu grab`.

Te rog s` m` scuzi. Noapte bun`.
Nick se ridic` \n picioare [i când trecu pe lâng` el \l atinse

u[or. A fost str`b`tut` de un fior. |i ur` noapte bun`, dar Holly
se gr`bi spre sc`ri [i nu se opri decât \n camera ei, unde \ncuie
u[a. Apoi, aproape se pr`bu[i pe pat, tremurând.

Nu se obosi s` aprind` lumina [i z`cu mult timp \n
\ntuneric, \ncercând s`-[i revin`. Prin fereastra deschis`, auzea
vocile [i râsetele localnicilor, care veniser` la tavern` pentru a
discuta [i a bea ceva. Se ridic` \ncet [i se \ndrept` spre
ferastr`. Deschise u[or oblonul [i privi afar`. Pe mare, departe
de ]`rm, se z`reau luminile b`rcilor pesc`re[ti. Cu grij`, privi
pe teras`, \ntrebându-se dac` Nick mai era acolo, dar vi]a de
vie alc`tuia o perdea destul de deas`.

Se retrase de la fereastr` [i se sprijini de zid. De ce trebuia
ca Nick s` fie aici? De ce? Adesea \[i imaginase \ntâlnirea cu el,
ani de zile a avut co[maruri [tiind c` va trebui s` se \ntâmple,
dar niciodat` n-a crezut c` va fi a[a, din \ntâmplare, \ntr-o ]ar`
str`in`. Se gândise c` va fi la tribunal sau \n biroul avocatului,
c` va avea destul timp s` se preg`teasc`, va putea s` se
descurce. Dar asta o r`v`[ise mai mult decât voia s` admit` [i
trebuia s` se adune \nainte de a se \ntâlni din nou cu el.

|nchise oblonul, stinse lumina [i \ncepu s` se dezbrace, dar
[tia c` va trece mult timp pân` va adormi. Gândurile i se
\ntoarser` spre Jamie, care o a[tepta \n Anglia [i, de[i nu
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dorea, imediat \ncepu s`-l compare cu Nick. O lacrim` \i
alunec` pe obraz [i, furioas`, Holly o [terse cu dosul mâinii.
Nu mai plânsese din cauza lui Nick de mult timp [i sigur n-o
s` \nceap` acum. {i de ce naiba s` plâng`? Era mul]umit` c`
putea s`-l vad` din nou [i \n felul `sta \[i va putea da seama
dac` l-a uitat. {i lacrimile? Erau pur` nostalgie, pentru scurta
perioad` de fericire, când fusese tân`r` [i incredibil de
proast`. N-avea de ce s` plâng`. |l avea pe Jamie [i slujba ei;
era complet independent` financiar [i nu era legat`
sentimental [i nici nu dorea. Trebuia s` fie atent` [i s` nu-l
men]ioneze pe Jamie, aceast` rela]ie era prea pre]ioas`, ca s`
fie cunoscut` de b`rbatul care fusese so]ul ei.

Treptat, zgomotul din tavern` se stinse. Holly se tot foi \n
pat, [i \ncetul cu \ncetul, se lini[ti. |nainte de a adormi \[i zise
\n gând c` Nick ar`ta diferit, se schimbase mult.

*
*     *

A doua zi, a fost trezit` de razele soarelui care p`trundeau
prin obloanele \nchise. Pentru moment, n-a [tiut unde se afl`.
Brusc, \[i aminti.

Hot`rât`, cobor\ sc`rile printre ghivecele cu mu[cate. Când
ajunse jos, v`zu c` n-avea  de ce s`-[i fac` griji, barca lui Nick
nu era legat` la chei. Se sim]i u[urat`; poate c`, la urma urmei,
s-a hot`rât s` plece. Dar când a urcat pe teras`, a v`zut barca
lui \ndreptându-se spre port. Fusese doar la pescuit.
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Proprietarul \n persoan` i-a adus micul dejun [i Holly a
folosit prilejul [i l-a rugat s`-i fac` leg`tura cu Anglia. Trebuia
s` dea dou` telefoane [i a fost foarte \ncântat` când i-a spus c`
va a[tepta doar o or`. Holly [i-a petrecut timpul vizitând
micile magazine din apropiere. Cele mai multe produse erau
lucrate de me[terii [i artizanii de pe insul`. A admirat bluzele
[i rochiile minunat brodate [i delicatele fe]e de mese cu
[erve]ele. |[i cump`r` o p`l`rie de pai, [tiind din experien]`
c` soarele puternic \i decolora foarte tare p`rul. 

La ora zece, s-a \ntors la hotel [i, cu o b`utur` r`coritoare \n
fa]`, a a[teptat pe teras` pân` când Alexis Lambis a chemat-o la
telefon.

Vocea familiar` a editorului [ef r`sun` \n aparat, o salut`,
apoi trecu direct la afaceri.

– |nc` n-avem nimic sigur \n leg`tur` cu interviul cu Felix
Riddell, Holly. Dup` cum [tii, a[tept`m ca un angajat al lui s`
ne fac` leg`tura cu el. Ultima oar` ne-a spus c` Riddell  era pe
punctul de a accepta a[a c` va trebui s` ac]ionezi rapid când
se va hot`r\. Nu vrem s`-[i schimbe gândul, ad`ug` el cu
\nfocare. Ne-a costat destul ca s` ajungem aici. Ai g`sit unde s`
stai?

– Da, la taverna Helios, \i r`spunse Holly [i-i d`du num`rul
de telefon.

– O.K. Azi po]i s` faci ce vrei, dar la ora cinci, ora noastr`,
\]i dau un telefon ca s`-]i spun ultimele nout`]i. Doar nu po]i
s` leneve[ti \n lux la soare prea mult timp, altfel m` ia de
urechi [eful, ad`ug` el cu o severitate pref`cut`.

Holly râse.
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– Dac` nume[ti `sta lux, atunci s` nu-mi mai dai nici o alt`
misiune \ntr-un cadru mai pu]in luxos ca `sta.

|nchise telefonul [i p`r`sind camera r`coroas`, ie[i la soare
\n a[teptarea celui de-al doilea telefon, cel mai important de
fapt. De la Jamie. El era motivul pentru care exista. Ra]iunea
ei de a fi. Avea nevoie s`-l [tie acolo, a[teptând-o. Pentru c`
datorit` lui, a avut curajul [i siguran]a de a-l \nfrunta din nou
pe Nick.

Telefonul sun` strident [i Holly ajunse la el aproape
\naintea lui Lambis. Grecul vorbi cu centralista, apoi \i zâmbi
lui Holly.

– Este pentru dumneata, thespoinis, \i spuse \ntinzându-i
receptorul.

Holly \l lu` cu mâna tremurând`.
– Jamie?
Dar era doamna Ferrers, menajera, [i a trebuit s` a[tepte

pân` sosi [i Jamie.
– Mami! Vocea sub]iric` a copilului de [ase ani r`sun` \n

receptor. Sap o groap` \n gr`din`, ca s` vin` iepurii [i s` aib`
unde s` stea. |mi iei un iepura[, te rog? Când vii acas`?

– Dar deja ai un cobai [i un hamster, protest` inutil Holly,
[tiind c` \i va cump`ra [i un iepura[.

Continu` s` sporov`iasc`, b`ie]elul ei povestindu-i despre
[coal`, despre o juc`rie care se stricase; toate micile
probleme, care erau foarte importante \n via]a lui. Dintr-o
dat` Holly, se sim]i foarte lini[tit`; a avut dreptate când i-a
spus lui Nick, c` nu mai prezenta nimic pentru ea, copilul lui,
de care el habar n-avea, \i luase locul.
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|n timp ce vorbea, s-a sim]it cuprins` de fericire. |n sfâr[it,
fantoma a disp`rut, era preg`tit` s`-l \ntâlneasc` pe Nick [i
s`-l priveasc` \n fa]` ca pe b`rbatul pe care l-a cunoscut
cândva, dar care nu mai prezint` nici o importan]`.

Dup` ce termin` convorbirea, fugi \n camer` s` se schimbe
\n costum de baie, \ngânând o melodie. |[i d`du cu o lo]iune
pe fa]`, se ruj`, doar ca s`-[i ascund` cearc`nele. Dar, când
e[ti \n Grecia, por]i ochelari de soare. |nghesui \n geanta de
plaj` tot ce-i era necesar, \[i puse ochelarii de soare cu rame
mari [i plec` s` g`seasc` un loc lini[tit pentru plaj`.

|l g`si la câteva sute de metri de port, dup` ni[te stânci.
Nisipul era fin, apa lini[tit` [i câteva stânci \naintau \n mare,
formând ni[te platforme ideale pentru s`rituri.

Erau pu]ine persoane pe plaj`, un cuplu, pe care-l v`zuse
cu o sear` \nainte luând masa la tavern`, iar sub o umbrel`
imens` un grup mai mare. Din el se remarcau dou` femei,
foarte bronzate, ce p`reau foarte bogate [i \ngrijite, chiar dac`
aveau costume de baie minuscule. Probabil c` erau de pe
iahturile mari din apropiere, \[i zise Holly \n gând.

Holly \[i \ntinse prosopul pe nisip, \[i scoase rochia [i o
\mp`turi f`când pern` din ea. |[i prinse p`rul. Avea corpul
\nalt [i zvelt, picioare lungi [i frumoase. La \nceput apa i s-a
p`rut rece, dar pe m`sur` ce \nainta se dovedi a fi cald`. Era
atât de albastr` [i limpede \ncât putea s` vad` fundul apei.
|ncepu s` \noate spre larg. Dup` un timp, se opri. Se sim]ea
proasp`t` [i plin` de vigoare. La [coal` câ[tigase câteva
medalii, dar asta fusese \nainte de Nick. Apoi l-a avut pe Jamie
[i n-a mai avut timp s` \noate.
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Se \ntinse pe spate, [i f`când pluta, se gândi ce bine ar fi s`
aib` o saltea umplut` cu ap`, apoi la faptul c` la \ntoarcerea
\n Anglia ar trebui s`-l duc` pe Jamie la \not; era destul de
mare acum. Jamie, care fusese conceput dup` ultima lor
ceart` cumplit`, când Nick aproape c` a violat-o, ar fi putut s`
fie un copil capricios [i instabil psihic. Dar nu era a[a; era
vesel cât era ziua de lung`, \ntristându-se când ea trebuia s`
plece \ntr-o deplasare. Dup` primii ani dificili, reu[ise s`
ob]in` un post de fotoreporter la un important ziar na]ional,
unde reportajele ei ap`reau \nso]ite de poze color \n
suplimentul de duminic`. A putut s` cumpere o c`su]` la ]ar`,
s` pl`teasc` o menajer` [i \n felul acesta era mai lini[tit` când
pleca \n deplasare. De[i \ncerca s` lucreze cât mai aproape de
cas`, [ansa de a lua un interviu lui Felix Riddell  a fost
irezistibil`.

Se \ntoarse [i \not` \ncet spre ]`rm. Când ajunse, nu se
obosi s` se mai [tearg`, se \ntinse cu fa]a \n jos pe prosop [i
adormi imediat.

Al [aselea sim] o f`cu s` se trezeasc` brusc. Visase [i când
se \ntoarse [i ridic` privirea nu fu deloc surprins` s`-l vad` pe
Nick cu mâinile \n [old uitându-se la ea. Realiz` c` pe el \l
visase. Se ridic` repede [i-[i puse ochelarii de soare,
mul]umit` c` se putea ascunde \n spatele lor.

Nick se \ntinse pe nisip, cu fa]a spre ea. Era \mbr`cat cu
pantaloni scur]i alba[tri [i cu un tricou. Holly \[i aminti de
p`l`ria de pai [i [i-o puse pe cap.

Nick zâmbi.
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– Te deranjeaz` soarele?
– Reflec]ia soarelui \n apa m`rii m` deranjeaz`, \mi

l`crimeaz` ochii, \i replic` Holly calm`. Ai venit s` \no]i? 
– Cam a[a ceva. Se sprijini pe coate. Dar abia am luat prânzul

– a[a c` mai stau o or` sau dou`. Uite, ]i-am adus un cadou.
Vâr\ mâna \n buzunar [i scoase un m`r.
Holly \l privi f`r` s` \ntind` mâna, apoi se uit` \ntreb`toare la el.
– Nu te va mu[ca [arpele, dac`-l iei, o tachin` el, moale.
Holly lu` m`rul, având grij` s` nu-l ating` pe Nick.
– De unde ai [tiut c` sunt aici?
– Mi-a spus Alexis Lambis.
|i arunc` o privire rapid`.
– Am primit vreun telefon?
Nick ridic` din sprâncene.
– Nu. A[teptai vreun telefon?
Ea d`du din cap \n t`cere, continuând s` m`nânce m`rul.
– Ceva legat de misiunea ta aici?
– Cam a[a ceva, zise ea scurt.
– Nu este un loc cam ciudat pentru un ziarist s` ia un interviu?
– Unii a[a ar gândi.
– Ceea ce \nseamn` c` n-o s`-mi spui nimic.
– Exact. Cu alte cuvinte, vezi-]i de treaba ta, \i replic`

sarcastica Holly.
– M`i, m`i. V`d c` e[ti la fel de ]epoas`, \i r`spunse Nick cu

o voce ironic`.
Holly \n`l]` capul [i privirile li se \ncruci[ar`, apoi ea se

\ntoarse [i, strângând picioarele la piept, \[i sprijini b`rbia de
genunchi.
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Nick scoase un pachet de ]ig`ri din buzunar [i-[i aprinse
una, \n timp ce Holly \ngropa cotorul m`rului \n nisip. Pentru
un timp, au r`mas pierdu]i \n gânduri, dar când Nick a vorbit
[i-a dat seama c` se gândeau la acela[i lucru.

– De ce n-ai cerut divor]ul? o \ntreb` el brusc.
Holly lu` o mân` de nisip [i-l vântur` \ncet printre degete.
– Dar tu, de ce n-ai f`cut-o?
Spre surprinderea ei, el râse zgomotos, atr`gând aten]ia

grupului de pe iaht.
– Tipic feminin – s` r`spund` cu o alt` \ntrebare. Niciodat`

n-am cunoscut o femeie care s` r`spund` direct.
|ncet` s` se mai joace cu nisipul [i se uit` la el.
– Se pare c` ai cunoscut o mul]ime de femei.
O privi trufa[.
– Te a[teptai s` tr`iesc ca un c`lug`r, doar pentru c`,

tehnic vorbind, sunt \nc` \nsurat cu tine? o \ntreb` cu
asprime.

Pentru un moment, Holly \l privi lung, uimit` de
vehemen]a lui, apoi se uit` \n alt` parte.

– Chiar nu m-am gândit la asta, \i spuse ea ]eap`n`. 
Tocmai atunci b`rba]ii de pe iaht trecur` pe lâng` ei,

intrar` \n ap` [i \ncepur` s` se joace cu o minge mare galben`
[i s` \noate. Nick \[i scoase tricoul, dar nu f`cu nici o \ncercare
s` intre \n ap`. Era un b`rbat puternic, cu pieptul musculos [i
umeri la]i, ce ar`ta zvelt [i atletic \n [ortul de blugi. O
surprinse \n timp ce-l privea.

– E[ti foarte bronzat, spuse Holly repede. Probabil c` ai
navigat ceva timp printre insulele grece[ti.
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– Nu, am venit \n Grecia de pu]in timp, \i r`spunse Nick.
Am c`p`tat bronzul \n Australia, unde am lucrat un timp.

– Locuie[ti \n Australia?
– Nu, am stat acolo cam doi ani. Am construit un pod. {i

\nainte de asta am stat \n Africa, unde am lucrat la un baraj.
– A[adar, ]i-ai \ndeplinit visul [i ai devenit inginer

constructor pân` la urm`.
– Da, am reu[it s` conving compania s`-mi ofere din nou

slujba pe care o primisem... ezit`... \nainte de a ne desp`r]i.
– Hai s` spunem lucrurilor pe nume, da? Adic` dup` ce

m-ai p`r`sit, zise ea cu asprime.
Nick stinse nervos ]igara [i se aplec` spre ea privind-o cu

r`ceal`.
– Nu, hai s` l`murim lucrurile cu adev`rat. Ai avut [ansa s`

alegi, \]i aminte[ti? Eu sau p`rin]ii t`i. Ei bine, tu ai ales; [i
pentru mine, tu m-ai p`r`sit, nu invers.

– Ei nu, z`u!
Holly deschise gura s` se certe cu el, dar o \ntrerupse un

hohot de râs venit dinspre femeile din spatele lor.
Nick se uit` spre ele [i Holly v`zu expresia de admira]ie de

pe chipul lui. Holly se \ntoarse. Cele dou` femei f`ceau plaj`
topless [i râsul lor fusese inten]ionat, deoarece una dintre ele
\i zâmbea cu gura pân` la urechi lui Nick. Apoi se ridic` [i se
\ndrept` spre ei leg`nându-[i [oldurile provocator. Avea cel
mai mic slip posibil, dar era plin` de l`n]i[oare de aur; \n jurul
taliei, gleznei, la mân` [i la gât. Avea \n jur de treizeci de ani,
ghici Holly, deci la cât era de machiat` cu greu puteai s`-]i dai
seama. Se vedea c` era o femeie cu bani.
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Ignorând-o complet pe Holly, femeia se opri \n fa]a lui
Nick, care st`tea sprijinit \ntr-un cot privind-o lung printre
gene, se l`s` \n genunchi [i se aplec` peste el aproape
atingându-i pieptul cu sânii.

– Scuza]i-m`, zise ea cu un accent fran]uzesc, ave]i un foc,
m’sieur? 

– Sigur.
Nick se ridic`, scoase bricheta din buzunar [i o aprinse,

ferind flac`ra cu mâna.
Femeia puse mâna peste a lui [i, cu ]igara \n gur`, se aplec`

s-o aprind`, apoi \i zâmbi larg.
– Mul]umesc, m’sieur. Nu cumva te-am v`zut pe un iaht \n

port? ad`ug`.
Nick aprob` din cap.
– Da, pe Argosy. 
– {i noi suntem \n vacan]`. |l privi seduc`tor. Iahtul nostru

se nume[te Miquette. Trebuie s` vii s` bem un pahar
\mpreun`, m’sieur...?

– Falconer, complet` Nick. Nick Falconer.
– Eu sunt Chantal d’Arneau. |[i schimb` pozi]ia,

apropiindu-se de Nick, bine\n]eles. Vii s` bem un pahar?
– Mi-ar face pl`cere.
– Bien. |n seara asta, la opt? 
– Mul]umesc. Nick o privi \n timp ce se ridica. {i pot s` vin

[i cu so]ia mea?
Pentru o clip`, pe chipul ei se citi mirarea [i furia, dar \[i

reveni [i o privi pe Holly cu un zâmbet politicos. 
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– Bine\n]eles, vino [i cu so]ia, dac` dore[ti, ad`ug` dup` o
pauz` dispre]uitoare.

Apoi, \ntorcându-i spatele lui Nick, se \ndrept` spre
prietena ei.

Holly \[i \ndrept` privirea spre mare [i spre b`rba]ii, care
se jucau cu mingea.

– Când ai atâta aur pe tine, sigur \]i po]i permite s`-]i
cumperi o am`rât` de brichet`, observ` pe un ton neutru
Holly.

Nick rânji.
– Zgârii! Se sprijini pe coate [i privi spre b`rba]ii din ap`.

M` \ntreb care este am`râtul care-i este so]?
Se ridic` \n picioare.
– M` duc s` \not, zise [i se \ndrept` spre ap` f`r` s` se uite

la el.
Sim]ise o und` de cinism \n vocea lui, când f`cuse acea

remarc`, de parc` ar dispre]ui toate femeile din lume. Se
\ntreba dac` nu cumva din cauza ei sim]ea a[a. Privi \napoi
[i-l v`zu dându-[i jos [ortul. Avea un slip alb [i dintr-o dat` \l
v`zu a[a cum \l v`zuse [i fran]uzoaica; un b`rbat \nalt, chipe[,
cu un corp musculos [i bine propor]ionat; un b`rbat
dominant, capabil s` atrag` orice femeie. Intr` \n ap`, dar \n
urechi \i r`suna \nc` felul \n care spusese, so]ia mea. O f`cuse
\n ciuda celeilalte femei, [tia, dar \i reamintise felul \n care
obi[nuia s-o spun` când se c`s`toriser`, cu atâta mândrie de
parc` ea era cel mai pre]ios lucru din via]a lui.

O ajunse din urm`. |nota mult mai bine decât [tia ea.
Ignorându-l, Holly se \ndrept` spre stâncile ce str`juiau
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marginea golfului [i care formau \n mare un fel de platforme.
Ajunse la cea mai \ndep`rtat` [i se ag`]` de margine,
a[teptând un val s-o ajute, dar \n acela[i moment sim]i mâinile
lui Nick prinzând-o de [olduri [i ridicând-o pe platform` f`r`
nici un fel de efort.

Imediat, se s`lt` [i el pe platform`. Ca Neptun ie[ind din
mare, \[i zise \n gând f`r` nici o leg`tur`.

– M-a[ fi descurcat [i singur`, \i spuse cu r`ceal`, sup`rat`
pe ea \ns`[i.

Nick o privi \n timp ce-[i da la o parte p`rul de pe fa]`.
Zâmbi strâmb, dar nu f`cu nici un comentariu. O domina cu
corpul lui \nalt, iar slipul ud se mula pe el. |[i \ntoarse repede
privirea. Inima \ncepu s`-i bat` cu putere.

– |no]i foarte bine, zise ea repede, mult prea repede.
– Am \notat mult \n Australia. Sim]ea amuzamentul din

vocea lui. Ne duceam adesea s` facem surf.
– Noi?
– Eu [i cei cu care lucram, o l`muri el, \nc` amuzat. Aproape

\n fiecare weekend obi[nuiam s` mergem pe coast`. |n unele
locuri sunt cele mai grozave valuri din lume, pentru surf.

– {i asta este tot ce ai f`cut... surf? \ntreb` ne\ncrez`toare.
El se \ntoarse spre ea.
– Ce vrei s` spui?
Era furioas` pe ea \ns`[i pentru c` se sim]ea stânjenit` [i

voia s`-l aud` pe Nick spunând-o.
– P`i, trebuie s` fi avut ceva timp s` cape]i experien]` ca s`

te descurci cu femei ca fran]uzoaica. O prinse de \ncheietura
mâinii [i o \ntoarse cu fa]a spre el: 
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– Nu \ncerca s` m` transformi \ntr-un afemeiat, zise
privind-o cu r`ceal`. Da, am fost cu femei [i inten]ionez s` mai
am o gr`mad` \nainte de a fi terminat. Râse batjocoritor.
Nu-mi spune c` \n via]a ta n-au fost [i al]i b`rba]i \n ultimii
[apte ani!

Holly \[i smulse mâna [i se ridic`.
– Ai dreptate, r`spunse furioas`. Au fost [i al]i b`rba]i \n

via]a mea, o duzin`. {i chiar cel mai am`rât dintre ei a fost cu
mult mai bun la pat decât ai fost tu vreodat`!

Apoi s`ri \n ap`, dar auzi râsul lui.
Ajuns` pe plaj`, Holly se uscase rapid, apoi privi peste

um`r [i v`zu c` Nick era \nc` pe platform`. Holly \[i puse
rochia, \[i strânse lucrurile [i porni spre hotel. Fran]uzoaica o
privi lung când a trecut pe lâng` ea. Când a ajuns la c`rarea ce
ducea spre port, a v`zut c` femeia \[i pusese deja casca [i
pornise \not spre platforma unde era Nick.

Holly zâmbi cu cinism; femeia avea pielea groas`, dac`
nu-i ajunsese comportarea grosolan` a lui Nick. Dar poate c`
va avea mai mult noroc, acum c` era singur. Ce naiba se
\ntâmpla cu ea? De ce o interesa dac` Nick f`cea dagoste cu
toate femeile din Kinos? Oricum, n-avea o p`rere prea bun`
despre femei.

{i acuza]ia adus` ei? O.K., \ntâlnise b`rba]i \n meseria ei,
unii se ar`taser` interesa]i, al]ii ar fi dorit o rela]ie serioas`,
dar pe ea n-o interesase. |ntotdeauna avusese drept scuz` pe
Jamie [i munca ei. Dar \n sinea ei [tia c` adev`ratul motiv era
teama; \i era team` s` mai aib` \ncredere \ntr-un b`rbat. Decât
s` fie r`nit` din nou, mai bine singur`. Din acest motiv, nu se
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obosise s` cear` divor]ul; era o scuz` s` scape de o rela]ie,
dac` devenea prea serioas`. Nick nu f`cea la fel? \[i zise
zâmbind strâmb.

Dup` un prânz u[or, Holly \[i petrecu dup`-amiaza \n
camera ei, odihnindu-se [i lucrând la \ntreb`rile pe care i le va
pune lui Felix Riddell, când se vor \ntâlni. Redactorul ziarului
ducea tratative delicate cu unul dintre angaja]ii lui Riddell,
care a spus c` putea s`-l conving` pe milionar s` dea un
interviu, dar numai dac` el – angajatul – primea o sum`
substan]ial` \n avans. Acum, erau aproape de rezolvare, o
sum` de bani fusese virat` \ntr-un cont dintr-o banc`
elve]ian`. Holly avea un cec gata preg`tit \n cazul \n care
respectivul dorea plata \n avans. |n acel moment,  nu-i [tia
numele; [tia doar c` va lua leg`tura cu ziarul [i va comunica
unde va avea loc \ntâlnirea [i de asemenea insistase s` fie
trimis` o ziarist`. De ce, nu [tia, putea doar s` presupun` c`
a[a dorise Felix Riddell. Holly era intrigat`, avea puterea s`
\ntâlneasc` oricâte femei superbe dorea pe insula lui. 

Se \ndrept` spre fereastr` [i privi gânditoare forma neagr`
a insulei ce se profila la orizont, \ntrebându-se cât mai avea de
a[teptat pân` s` fie contactat`. O mi[care pe chei \i atrase
privirea. |l v`zu pe Nick plimbându-se pe lâng` barc`. Imediat
se trase \napoi, dar \nainte de a reu[i, el ridic` privirea [i o
v`zu. Privirile li se \ncruci[ar`, apoi ridic` mâna [i schi]` \n
zeflemea un gest de salut. Se urc` \n barc` [i disp`ru sub
punte.

Dintr-o dat`, Holly dori ca \ntâlnirea s` aib` loc cât mai
curând posibil, s`-i ia interviul lui Felix Riddell [i s` plece acas`.
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Capitolul 3

La ora cinci \n seara aceea, Holly primi telefonul pe care-l
a[tepta. Editorul [ef a fost foarte concis.

– Totul s-a aranjat, Holly. Tipul a luat leg`tura cu noi, prin
corespondentul nostru din Atena. I-am spus unde stai [i
probabil c` \n seara asta va lua leg`tura cu tine. Ai grij` s` stai
la tavern` [i s` fii gata \n orice clip`. {i, desigur, trebuie s` fii
singur`. Acum, te po]i descurca, Holly? o \ntreb` cu voce
\ngrijorat`.

– Sigur c` da. Nu-]i face griji.
Apoi a trebuit s` asculte \nc` o dat` o gr`mad` de

instruc]iuni, pe care le mai primise [i la Londra.
– }i-ai preg`tit materialul? }ii minte toate \ntreb`rile

\ncuietoare pe care trebuie s` le pui ca s` te asiguri c` este cu
adev`rat Riddell?

Holly \l asigur` c` totul este \n ordine [i pân` la urm`
termin` convorbirea, dar [tia c` el regreta. Ar fi vrut s` trimit`



un reporter b`rbat. Se \ntoarse \n camera ei plin` de
entuziasm. Deci, pân` la urm` reu[iser`. Se uit` la ceas,
\ntrebându-se când va fi contactat` [i unde va avea loc
interviul. Pe insula lui Felix Riddell, Fallipos, b`nuia, ceea ce
\nsemna un scurt voiaj pe mare. Briza mediteranean` putea s`
fie rece noaptea, a[a c` hot`r\ s` se schimbe \ntr-o pereche de
pantaloni albi, cu o bluz` sport de culoare albastr` [i o jachet`
tricotat`, dac` era chiar rece. Apoi control` dac` avea casete
noi, dac` reportofonul era \n ordine, dac` avea blocnotesul [i
creioane de rezerv`; le puse \n geant`, control` agenda cu
aparatul foto [i filmele, apoi dup` o clip` de gândire lu` un
aparat foto mic [i-l puse \n buzunarul de la pantaloni. Felix
Riddell permisese s` i se fac` fotografii \n trecut, dar dac` era
[i acum de acord trebuia s` a[tepte [i s` vad`.

Satisf`cut` de preparative, Holly lu` un ziar, cobor\ pe
teras` [i se a[ez` la o mas` \n fa]` unde putea fi remarcat`
u[or. Era prea devreme pentru cin`, a[a c` lu` un ouzo [i-l
sorbi \ncet, \n timp ce era atent` la orice persoan` ce trecea.

Aproape o or` nu se \ntâmpl` nimic, de[i având nervii
\ntin[i la maximum, privea lung orice b`rbat care trecea prin
port, de[i majoritatea nu erau decât pescari. Mai mul]i b`rba]i
au intrat \n tavern`, dar erau \n grup. Când un b`rbat singur
a intrat, a avut impresia c` o prive[te pe ea. Mâna a \nceput
s`-i tremure, dar trecu de ea [i se al`tur` unui grup de la o
mas` al`turat`. Holly oft` [i râse \n sinea ei; era prea devreme
[i prea mul]i oameni \n jurul ei.

Se hot`r\ s` comande cina. F`cu semn chelnerului [i, cu
ajutorul lui, comand` souvlakia, care, o asigur` el, era
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delicioas`. Lu` meniul [i se \ndep`rt`. Lui Holly \i s`ri inima
din piept, când realiz` c` lâng` masa ei st`tea un b`rbat. Apoi,
v`zu c` era Nick [i inima \i b`tu [i mai tare.

– Bun`. Pot s` m` a[ez?
|nainte s`-i r`spund`, el trase scaunul [i comand` ceva

chelnerului. Purta un costum u[or, bleu-deschis, din in,
man[etele jachetei erau \ntoarse, l`sând la vedere c`ma[a alb`
ca z`pada. Pentru o clip`, se \ntreb` uimit` de ce era \mbr`cat
a[a de formal, apoi \[i aminti invita]ia fran]uzoaicei la un
pahar, pe vasul ei. Deci pân` la urm` cedase farmecelor ei.
Sim]i cum o cuprinde mânia; tipic masculin s` nu reziste unei
comport`ri f`]i[e, chiar [i cei mai jalnici dintre ei, considerându-se
un fel de dar dumnezeiesc pentru femei.

Brusc, \[i aminti c` \n seara aceea trebuia s` fie singur`.
– Nu, nu po]i, zise cu hot`râre.
– Scuze, ce ai zis? Se p`rea c` [i el se gândea la altceva.
– Am spus c` m` deranjezi. Sunt o gr`mad` de mese

neocupate, repet` ea.
Nick o privi cu aten]ie.
– Foarte nepoliticos din partea ta.
– Foarte, fu de acord, cu r`ceal`. Dar acum prefer s` te

a[ezi \n alt` parte. 
Ochii alba[tri, devenir` mai alba[tri decât costumul de in [i

se \ngustar` gânditor.
– Acum, chiar m` \ntreb de ce? Nu se poate s` ai \ntâlnire

cu altcineva, nu-i a[a? E[ti aici doar de o zi... asta \nseamn` c`
e[ti foarte rapid`, ad`ug` el batjocoritor.

40 EMMA DRAKE



– Nu mai rapid` ca tine [i neru[inata aia care te-a urm`rit
pe plaj` azi diminea]`, replic` ea cu voce acr`.

O expresie dr`ceasc` trecu fugitiv pe chipul lui Nick.
– Sper c` nu te referi la voluptuoasa Chantal? Oricum, nu

cred c` ar aprecia prea mult c` ai considerat-o neru[inat`.
Biata Chantal. Rânji amuzat.

– M` rog, tu [tii mai bine, zise Holly, nec`jit`.
Rânjetul deveni [i mai larg.
– Remarc o not` de gelozie \n vocea ta?
Holly se \ncrunt` la el.
– Nu, \n mod sigur nu! S` fi]i s`n`to[i. V` potrivi]i, ad`ug`

ea cu venin.
Privirea lui Nick deveni de ghea]`.
– |n anumite privin]e nu te-ai maturizat deloc, nu-i a[a?
Se st`pâni cu greu s` nu-i spun` cât de mult se maturizase

[i de ce. 
– Uite ce este, pentru c` s-a \ntâmplat s` ne \ntâlnim, nu

\nseamn` c` trebuie s` ne [i petrecem timpul \mpreun`, nu?
zise cu r`ceal`. Personal, am crezut c` ne-am s`turat unul de
altul cu [apte ani \n urm`, altfel nu ne-am fi desp`r]it. {i, din
partea mea, a[ fi fost foarte fericit` s` nu te mai v`d vreodat`.
A[a c` de ce nu-]i vezi de treburile tale [i las`-m` [i pe mine
s`-mi v`d de ale mele? Nu m` mai interesezi, Nick, [i nu te
vreau \n preajma mea.

– M-am l`murit perfect.
Cu un chip de piatr`, Nick se ridic` [i pentru un moment

se uit` lung la ea, apoi se \ntoarse brusc [i se \ndrep` spre o
mas` de la cel`lalt cap`t al terasei. Se a[ez` cu fa]a spre ea.
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Holly \ncerca s`-l ignore privind concentrat` cartea din fa]a
ei, dorind ca el s` fie oriunde \n alt` parte. |n sinea ei, era
mul]umit` c`-l respinsese. Oricum, tot ar fi f`cut-o pân` la
urm`; ar fi fost imposibil s` nu-[i aminteasc` vechea ceart`.
Era bine c`-l respinsese acum, \nainte s` se certe. Nimic nu
putea opri amintirile amare [i seci, care erau acolo [i o rodeau
pe din`untru.

Sosi souvlakia, care se dovedi a fi fileu de miel ornat cu
ierburi [i fript pe gr`tar de c`rbuni. Servit` cu garnitur` de
orez, era de-a dreptul delicioas`, dar apetitul lui Holly
disp`ruse, probabil datorit` tensiunii nervoase, a[a c` reu[i
s` m`nânce mai pu]in de jum`tate de por]ie spre
dezam`girea chelnerului, care consider` faptul drept un
afront personal.

|[i termin` cina cu o cafea. |n tot acest timp, a fost
con[tient` de Nick, care n-a f`cut nici un efort s` ascund`
faptul c` o privea. {i el cinase [i când a cerut o b`utur` [i-a dat
seama c` nu acceptase invita]ia fran]uzoaicei. Era deja nou` [i
un sfert.

Pe terasa tavernei se perindaser` mai  multe persoane [i
Holly \ncepu s` se nelini[teasc`; dac` se \ntâmplase ceva [i nu
va fi contactat` \n seara asta? Poate c` o v`zuse cu Nick [i
plecase crezând c` fusese \n[elat. Exasperat`, Holly comand`
\nc` o cafea; era bine s`-[i p`streze mintea clar` pentru
interviu. La zece, muzica \ncepu din nou, \ntâi cu o melodie
trist` [i melancolic`, apoi schimbându-[i complet ritmul [i
devenind de o veselie debordant`. Dup` un timp, doi sau trei
b`rba]i au \nceput s` danseze sirtaki.
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Holly era atât de atent` la dansatori \ncât uit` de ce era
acolo [i când cineva o atinse u[or pe bra] tres`ri [i se \ntoarse
brusc. Era un b`ie]el de aproximativ zece ani, un localnic cu
ochi c`prui cu gene lungi, care o privea rug`tor, ]inând \n
mâini o t`vi]` pe care erau ni[te [erve]ele brodate; probabil
lucrate de mama sau sora lui.

– V` rog, doamn`, cump`r`?
|i \ntinse tava [i se uit` \ntreb`tor la ea.
Holly \ncepu s` clatine din cap.
– Nu, mul]umesc, nu acum.
Dar el \mpinse [i mai mult tava spre ea.
– Da, da. Cumperi `sta, [i lu` un [erve]el \mp`turit \n patru

[i i-l puse \n mân`.
– {tiu... Holly se \ncrunt`, dar sim]i hârtia ascuns` \n

[erve]el. Inima \ncepu s`-i bat` cu putere, [i repede trase
bile]elul, ca s`-l citeasc`. Erau scrise doar dou` cuvinte:
Urm`re[te b`iatul. 

– Da, cred c` o s`-l cump`r, zise cu o voce gâtuit` [i lu` din
geant` câteva drahme pe care le puse \n mâna b`iatului. Dup`
zâmbetul lui larg \[i d`du seama c` i-a dat mai mult decât
valora, dar era mult prea emo]ionat` ca s` ]in` seama de asta.
B`iatul mai vizit` [i alte mese, apoi se uit` din nou la Holly
\nainte de a p`r`si taverna. Cât mai firesc posibil, Holly \[i
termin` cafeaua, c`sc`, \[i lu` po[eta [i jacheta [i se \ndrept`
spre sc`ri. Nick o privi lung când trecu pe lâng` el, dar nu-l lu`
\n seam`; n-avea decât s` cread` c`-l ingora.

Dup` ce p`r`si terasa luminat`, a[tept` câteva secunde
pentru a se obi[nui cu semi\ntunericul. V`zu b`iatul
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a[teptând-o la câ]iva metri de tavern`, apoi se \ndrept` spre
port. Holly \l urm` cu pas u[or. B`iatul \ncepu s` mearg` mai
repede [i \n curând se \ndrept` spre ora[ conducând-o prin
labirintul de str`du]e \ntortocheate pân` când se sim]i
pierdut`  [i \ncepu s` se \ntrebe unde mergea. Oare
\ntâlnirea urma s` aib` loc \n Melmia [i nu pe insula lui Felix
Riddell? Era imposibil s`-l ajung` pe b`iat, cum gr`bea pasul
[i el f`cea la fel [i probabil c` nici nu [tia atâta englez` \ncât
s`-i poat` spune ceea ce dorea s` afle. O dat`, s-au oprit \n
fa]a unei case albe [i a sperat c` au ajuns la destina]ie, dar era
doar casa b`iatului, pentru c` a intrat doar o secund` [i a
l`sat tava.

Dup` alte zece minute, se p`rea c` p`r`sesc ora[ul. Ici [i
colo ap`reau formele \ntunecate ale unor mori, cu aripile
nemi[cate, a[teptând s` sufle briza. B`iatul p`r`si drumul
asfaltat [i coti \ntr-un drum de ]ar`. Era mul]umit` c`-[i pusese
pantofi f`r` toc, deoarece drumul era denivelat [i nu era
obi[nuit` cu astfel de exerci]ii. Se tot \ntreba cât mai avea de
mers.

|n fine, b`iatul se opri [i o a[tept` pe Holly s`-l ajung`. Se
opri, \[i lu` geanta grea de pe um`r [i-[i [terse transpira]ia de
pe frunte.

– A[teapt` aici, \i spuse b`iatul \n [oapt`. V`zându-i ochii
str`lucind \n lumina lunii, Holly realiz` c` b`iatul se distra de
minune. Zâmbi \n sinea ei amintindu-[i de Jamie, care se juca
de-a indienii; probabil c` el se juca de-a grecii [i troienii?

Holly privi \n jur \n timp ce \ncerca s`-[i recapete
respira]ia. {i-a dat seama c` au ocolit [i c` s-au \ntors pe
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coast`, dar undeva mai sus. |n dreapta ei putea s` vad` capul
stâncos ce \nainta \n mare [i realiz` c` era malul stâng al
golfului Melmia, partea stâncoas` unde nu erau construc]ii. |n
apropiere, Holly z`ri ni[te stânci [i se \ndrept` spre ele s` se
a[eze, deoarece nu [tia cât avea de a[teptat.

Apoi auzi un zgomot u[or de pa[i, dar nu dinspre mare, ci
din spatele ei. Uimit` [i nervoas`, \[i d`du brusc seama c` \n
po[et` avea un cec completat cu o mare sum` de bani [i c`
locul era foarte singuratic, iar un corp putea fi u[or aruncat \n
mare. Nimeni nu [tia unde era cu excep]ia b`iatului, care
putea fi u[or cump`rat.

– Cine este? Cine este acolo? zise cu voce gâtuit`.
Din umbr` ap`ru un b`rbat \nalt, care se \ndrept` spre ea.
Holly deschise gura s` ]ipe, dar r`mase cu ea deschis`.
– Tu? suspin` ea.
– Pe cine a[teptai? zise Nick ap`rând din umbr`.
Pentru o clip`, se gândi c` el era b`rbatul pe care a venit

s`-l \ntâlneasc`, apoi reveni cu picioarele pe p`mânt [i realiz`
c` o urm`rise de la tavern`.

–  Ce naiba cau]i aici? \l \ntreb`.
–  S-ar putea s`-]i pun aceea[i \ntrebare. Cam ciudat loc

pentru plimbarea de sear`, nu? {i cu un \nso]itor ciudat. De
ce, Holly? Pe cine ai venit s` \ntâlne[ti?

– Cum ai \ndr`znit s` m` urm`re[ti? Sim]i cum o cuprinde
furia. {i cu ce drept m` spionezi?

– Se \ntâmpl` c` \nc` sunt so]ul t`u... \n caz c` ai uitat, \i
r`spunse el cu sarcasm.
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– Nu, \i spuse ea furioas`, n-am uitat. Cum a[ putea, când
numai la vederea ta, mi-am amintit tot – cele [ase luni
\ngrozitoare!

Din doi pa[i, Nick a fost lâng` ea. O prinse de bra] cu
chipul schimonosit.

– Dac` a[ fi avut minte, ar fi trebuit s` te pun la punct
atunci când am fost \mpreun`.

– Ah, z`u! Genul `sta de gândire a apus de mult, replic`
Holly cu dezgust.

Strânsoarea de pe bra]ul ei deveni [i mai puternic`, apoi se
relax`.

– Poate c` ai drepate, fu Nick de acord. M` \ndoiesc c` a[
fi putut s`-]i scot din cap preocup`rile mondene pe care le
aveai atunci. Se \ndep`rt` câ]iva pa[i. Dar tot vreau s` [tiu pe
cine ai venit s` \ntâlne[ti aici.

– Deja ]i-am spus c` nu este treaba ta.
– Ah, nu? Erai speriat` de moarte, când am venit din

spatele t`u.
– Sigur c` eram speriat`! Nu a[teptam pe nimeni din

direc]ia aia. {i tu ai fi fost destul de speriat, dac` venea cineva
pe nea[teptate peste tine, ad`ug` ea r`ut`cioas`.

Nick râse.
– Ajungem la miezul problemei. A[tept`, dar cum ea nu-i

r`spunse, continu`: are leg`tur` cu \ntâlnirea pentru ziar,
nu-i a[a?

– {i ce dac`? De câte ori s`-]i spun c` nu este treaba ta?
– Poate c` nu. Dar o s` fiu totu[i prin preajm` ca s` m`

asigur c` totul este bine.
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– Dar nu po]i! Holly \l privi consternat`. Vei strica totul. Au
cerut s` fiu singur`! Realiz` c` aceast` recunoa[tere va avea un
efect invers. Uite Nick, eu... apreciez grija ta... zise cu grab`,
cu o voce cât mai lini[titoare posibil...

El pufni ne\ncrez`tor, dar ea \l ignor` [i continu`:
– Dar sunt \n siguran]`, z`u a[a. A[tept un mijloc de

transport s` m` duc` s` iau un interviu cuiva – o persoan`
foarte important`. {tiu c` totul pare ciudat, dar el a insistat ca
totul s` fie secret. {i dac` e[ti v`zut cu mine – ei bine, po]i s`
strici totul.

– Cine este? \ntreb` direct.
– Nu pot s`-]i spun.
– Atunci nu m` mi[c de aici pân` nu aflu.
– Nu! Holly \[i mu[c` buzele, recunoscând expresia

\nd`r`tnic` de pe chipul lui. Disperat`, \ncerc` o alt` tactic`.
Uite ce este, sunt \n siguran]`; [tiu cine sunt, dar dac` afl` c`
e[ti aici, s-ar putea s` se supere.

Nick râse ne\ncrez`tor.
– Dumnezeule, crezi c`-mi este fric`.
Holly privi b`rbatul puternic din fa]a ei [i pentru prima

oar` se \ntreb` cum de se transformase atât de mult \n
ace[ti [apte ani, ce se \ntâmplase cu el? |[i \ntoarse
privirea.

– Nu, \mi pare r`u. Povestea asta \nseamn` foarte  mult
pentru mine, Nick. Dac` o ob]in, va fi cel mai grozav lucru pe
care l-am realizat. Succesul – sau e[ecul – reprezint` un punct
crucial al carierei mele.
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– {i cariera ta este foarte important`?
– Sigur c` este, r`spunse repede. Este via]a mea.
– Z`u? o \ntreb` el cu un u[or dispre]. Sau este doar un fel

de a petrece timpul \ntre dou` evenimente sociale?
– Ah, pentru numele lui Dumnezeu, nu fi absurd. Crezi

c` toate femeile au creier de g`in`? Muncesc pentru c`
trebuie, \i spuse, cu o voce \n care am`r`ciunea se \mpletea
cu furia.

De jos, \n lini[tea nop]ii se auzi distinct zgomotul unei
b`rci ce tr`gea la mal [i voci vorbind \ncet.

Holly \l privi disperat`.
– Te rog, Nick, \l rug` \n [oapt`.
El veni [i mai aproape, fixând-o cu privirea.
– Trebuie s` [tiu cine este.
Capitul`, \n]elegând c` nu putea câ[tiga.
– Se nume[te Felix Riddell. St` pe insula Fallipos. Acum

vrei s` pleci?
Dar el nu se mi[c`.
– Cât vei sta acolo?
– Nu [tiu. Poate câteva ore. Nu [tiu cât va dura.
Din spatele lor se auzi zgomotul f`cut de cineva care urca

panta.
Holly deschise gura s`-l roage din nou, dar el i-o lu`

\nainte.
– Foarte bine, plec. Dar o s` stau ascuns [i o s` a[tept s` te

v`d \n siguran]` la bord.
Apoi se topi \n noapte, \n timp ce Holly se \ntoarse s`

\ntâmpine persoana de leg`tur`.
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|ntâi ap`ru pu[tiul, apoi un b`rbat de statur` medie, dar
foarte slab, \ncât atunci când se \ntoarse spre Holly \n lumina
lunii p`rea un schelet. O m`sur` cu aten]ie din cap pân`-n
picioare, apoi cercet` cu privirea \mprejurimile. Holly sim]i
c`-i sare inima din piept [i se rug` ca Nick s` fie bine ascuns.
Chipul de mort se \ntoarse spre ea.

– E[ti singur`? o \ntreb` \ntr-o englez` excelent`.
Holly aprob` din cap, neavând curajul s` vorbeasc`.
B`rbatul se \ntoarse c`tre b`iat, \i d`du ni[te bani [i \n

acela[i timp un ordin scurt \n grece[te. B`iatul lu` banii [i o
lu` la goan` spre ora[.

Holly a[tept` nelini[tit` \n timp ce b`rbatul \[i \ndrept` din
nou aten]ia spre ea.

– Ai banii?
– Da.
– D`-mi-i, porunci el repede.
– Nu, pân` când nu m` asigur c` m` \ntâlnesc cu Felix

Riddell, \i zise ea strângând cu putere po[eta. Unde este?
Pe chipul b`rbatului se citea furia, f`cându-l s` semene [i

mai bine cu un mort.
– Deja am discutat problema asta cu cei de la ziar. {tiu c`

trebuie s` aib` \ncredere \n mine.
– Au... altfel n-a[ fi aici, spuse Holly \mp`ciuitor. Dar sunt

sigur` c` \n acest moment po]i s`-mi spui unde este, unde va
avea loc \ntâlnirea.

B`rbatul t`cu câteva clipe, apoi ridic` din umeri.
– Foarte bine. Ridic` bra]ul [i ar`t` spre mare. Este pe

iahtul lui, Alexis. Am o barc` pe plaj` [i o s` te conduc la el.
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– A fost de acord cu inteviul? \ntreb` Holly, \nc` suspicioas`.
– Da, a fost de acord, r`spunse b`rbatul, aproape prea

repede.
– Atunci, de ce noaptea, [i \n mare secret, pe iahtul lui? De

ce nu ziua [i \n casa lui de pe insul`? {i apoi cine e[ti [i cât de
mult e[ti implicat \n asta? \ntreb` ea.

Pentru o clip` o privi \ncruntat, apoi se r`zgândi.
– Numele meu nu este important, dar po]i s`-mi spui

Stavros, dac` dore[ti. Este suficient s` [tii c` sunt apropiat de
domnul Riddell. Voiam s`-]i spun tot ce dore[ti pe iaht, dar
dac` insi[ti pot s`-]i spun [i acum. Cu câ]iva ani \n urm`,
domnul Riddell a fost foarte bolnav, aproape pe moarte [i asta
i-a afectat creierul. {i acum, cl`tin` din cap de parc` era trist,
acum se ascunde acolo, ca nimeni s` nu vad` \n ce hal a ajuns.
Veni mai aproape de ea [i se aplec`, vorbind \n [oapt`. Câteva
zile este complet normal, \n altele se comport` ca un copil,
dar a r`mas marcat.

Holly f`cu ochii mari.
– Marcat?
– Fa]a, \i explic` b`rbatul. {i ea a fost afectat` [i acum are

un chip monstruos, grotesc. De asta nu permite nim`nui s`-l
vad`. Chiar [i \n fa]a servitorilor poart` masc`.

Holly \l privea f`r` grai, \ngrozit`. Nu era de mirare c` Felix
Riddell se izolase de to]i [i de toate! S` se schimbe aproape
peste noapte dintr-un frumos playboy \ntr-un fel de monstru
– probabil c` [ocul a fost de nesuportat.

Dar b`rbatul care spusese c`-l chema Stavros, continu`:
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– Acum depinde \n mare parte de calmante. {i câteodat`,
când este \ntr-o stare depresiv`, \i place s` vorbeasc` despre
trecutul lui, despre el, dar nu [tiu din ce motiv vrea s`
vorbeasc` doar cu o femeie. Dar nu suport` s` fie una de pe
insul`, de spaim` c` o dat` l-ar putea vedea f`r` masc` [i i-ar
fi mil` de el. Chiar [i acum, nu este omul care s` suporte
mila.

– {i atunci, cu ce femeie vorbe[te? \ntreb` Holly absolut
fascinat`, \nc` de pe acum, de povestea b`rbatului.

– |n]elegi c` nu se \ntâmpl` des, dar de mai multe ori am
venit cu barca aici, am pl`tit o femeie pe care am dus-o pe
iahtul lui. Probabil c` a sim]it când Holly a \n]epenit lâng` el,
deoarece ad`ug` repede: te rog, nu m` \n]elege gre[it; nu le
atinge pe femei, acum nu mai poate, dar \i place s` le
priveasc` [i s` discute cu ele. Ele nu-l \n]eleg, desigur,
vorbe[te doar \n englez`, dar n-are importan]`. Este mul]umit
c` este o femeie acolo, care s`-i asculte divaga]iile.

– Divaga]iile?
– Da, deoarece nimeni nu-i pune \ntreb`ri.
– {i crezi c` eu pot s-o fac?
– Dac`-]i cuno[ti meseria, da. Dar trebuie s` fii blând` cu

el, s` nu-l presezi dac` nu vrea s` r`spund`. Este foarte
bolnav. Nu cred c` mai are mult de tr`it.

Holly, gândi cu rapiditate; totul p`rea credibil, dar un
lucru nu-i d`dea pace.

– |nc` nu mi-ai spus ce leg`tur` ai cu problema asta? \i
reaminti.

Stavros ridic` din umeri, elocvent.
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– Sunt un om s`rac. Când Felix Riddell va muri, va fi greu
pentru mine s`-mi g`sesc o slujb`. Am citit despre suma pe
care ziarul o ofer` pentru reportaj, a[a c` m-am gândit la asta.
Nu-i face nici un r`u lui, nu mai cite[te ziarele [i poate o s` fie
bine pentru el. Poate una dintre fostele lui neveste va citi [i va
insista s`-l viziteze. S` fie cu el \n aceste ultime zile.

– S-ar putea [i asta, fu de acord Holly, dar se \ntreb` cu
cinism, dac` ar fi din compasiune sau ar vrea s` se asigure c`
milionarul o va include \n testament. Apoi se mustr` pentru c`
era prea cinic`; asta face un ziar, dezv`luie prea mult` l`comie
[i duritate.

Dar Stavors continu`:
– Acum e[ti satisf`cut`, doamn` Weston? Vocea \i era

sarcastic`.
Holly d`du din cap.
– Da. Du-m` pe iaht [i-]i voi da acolo banii.
– Atunci, vino.
Se \ntoarse [i se \ndrept` spre plaj`; luna lumina destul de

tare, \ncât nu mai era necesar` o tor]`. Holly arunc` o privire
spre pâlcul de copaci unde se ascundea Nick, dar nu-l v`zu. Se
\ntreb` nelini[tit` cât de mult auzise [i dac` va folosi aceste
informa]ii; s` sune la un ziar rival [i s`-i ia exclusivitatea. Apoi,
din nou, se mustr`; Nick putea fi b`rbatul pe care-l iubise [i
acum \l ura, dar n-avea nici un motiv s` cread` c` i-ar putea
juca o fest` atât de urât`. Decât dac` o ura la fel de mult!

C`rarea era abrupt`, dar destul de umblat` [i Holly se
\ntreb` pentru ce era folosit` \n acest loc singuratic, din afara
portului. Poate pentru contraband`? O barc` era tras` pe
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jum`tate din ap` [i Stavros o ajut` s` urce, apoi cu o
surprinz`toare u[urin]` pentru un om atât de slab o \mpinse
\n ap`. S`ri \n barc`, lu` ramele [i \ncepu s` vâsleasc`.

– Ce ai aici? o \ntreb` ar`tând spre geant`.
– Ah, doar reportofonul [i echipamentul fotografic.
Dintr-o dat`, vocea \i deveni t`ioas`.
– Nu trebuie s` faci fotografii. Sunt interzise. Ai \n]eles?
– Dar dac` poart` masc`, ce importan]` are? protest`

Holly.
– Bli]ul ar putea s`-l \nsp`imânte, s`-l fac` s` realizeze ce

se \ntâmpl`. {i s-ar putea enerva [i s` te loveasc` \nainte ca eu
s` pot inteverni.

Pentru moment, \l privi \n t`cere pe Stavros.
– E[ti un fel de infirmier`?
– Da. Privi peste um`r ca s` vad` dac` se \ndreptau spre

iaht. E[ti de acord s` nu faci fotografii sau te duc \napoi la
]`rm?

– Foarte bine. 
Continu` s` vâsleasc` pân` când ie[ir` \n larg [i atunci z`ri

Holly iahtul luminat doar de un felinar de veghe situat \n
vârful catargului. Stavros trase la scara ce ducea la punte. Leg`
barca, s`ri pe platform` [i se aplec` s-o ajute, apoi urc` \naintea
ei spre punte. Imediat ce ajunse pe punte se \ntoarse spre ea.

– Banii, ceru el \ntinzând mâna.
|n t`cere, Holly scoase cecul din geant` [i i-l \nmân`.
– Pe aici.
O conduse de-a lungul pun]ii de lemn, care era atât de

lustruit` \ncât reflecta lumina lunii, spre un hol [i printr-o u[`
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dubl` \ntr-o cabin` mai mic`. Era prea \ntuneric ca s` poat`
vedea prea multe, dar Holly \[i d`du seama de luxul ce o
\nconjura, din grosimea covoarelor pe care c`lca, din
str`lucirea de argint a oglinzilor [i mesele de onix. Locul
mirosea a bog`]ie. |n cabin` v`zu o lic`rire jos, aproape de
podea [i realiz` [ocat` c` venea de la un foc aprins \ntr-un
[emineu, ce d`dea o c`ldur` nepl`cut` \n cabina \ntunecoas`.

Dar aten]ia lui Holly a fost atras` de b`rbatul ce st`tea \n
scaunul antic cu bra]e [i sp`tar \nalt, a[ezat lâng` [emineu.
St`tea \n scaun strângând bra]ele, cu privirea a]intit` spre
geamul cu perdea, de[i nu putea s` vad` nimic, iar pe cap avea
tras` o masc` neagr`, cu g`uri pentru ochi, nas [i gur`. Holly
\[i zise \n gând c` era cel mai teribil lucru pe care-l v`zuse
pân` atunci.

Stavros se \ndrept` \ncet spre scaun.
– Domnule Riddell? Domnule Riddell, dormi? zise \ncet.
B`rbatul tres`ri.
– Nu. Nu dorm. Ce dore[ti?
Vorbea \ncet [i neclar, de parc` era drogat.
– }i-am adus pe cineva s` discu]i cu ea. O tân`r` dr`gu]`.

Vezi, este aici.
O \mpinse pe Holly \nainte, \n lumina sc`zut` a focului.

B`rbatul, care o dat` fusese unul dintre cei mai cunoscu]i
playboy din lume, ridic` \ncet capul. 

– Vrei s` stai cu mine?
Holly d`du din cap, n`ucit`.
Stavros puse un scaun pentru ea, dar chiar \nainte s` se

a[eze, Felix Riddell \ncepu s` vorbeasc`. Gr`bit`, Holly lu`
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minireportofonul din geant` [i ap`s` butonul de \nregistrare.
|[i lu` [i blocnotesul [i pixul, dar \i era dificil s` vad` la lumina
slab` a focului. Riddell vorbea foarte repede, dar b`tea câmpii
a[a cum spusese Stavros, descriind o mare petrecere ce o
d`duse o dat` la Monte Carlo. Imediat ce [i-a scos lucrurile
din geant`, Stavros i-a luat-o, asigurându-se c` nu va putea
face poze.

– V` pl`cea s` da]i petreceri, domnule Riddell? \ntrerupse
ea cu blânde]e [uvoiul de vorbe.

El p`ru uimit c` vorbise [i r`spunse cu \ntârziere.
– Da, da. |ntotdeauna mi-au pl`cut petrecerile, morm`i el.
– Chiar [i când era]i copil? Când a]i locuit la Toronto? \l

\ntreb` Holly, punând prima \ntrebare capcan`.
– Da, \ntotdeauna mi-au pl`cut petrecerile, repet` el. Apoi,

dup` un moment: Dar n-am locuit la Toronto. Am locuit la
Quebec.

Din spatele ei, Stavros scoase un sunet de nemul]umire [i
ea se hot`r\ ca data viitoare s` nu mai fie atât de evident. |l
\ndemn` \n a[a fel \ncât \i povesti via]a lui [i câte ceva despre
metodele de afaceri pe care le-a folosit [i nume de femei cu
care avusese o rela]ie. Holly \ncepu s` devin` extrem de
interesat`. ~sta era material de prima mân`. La a doua
\ntrebare capcan` despre una dintre nevestele lui, i-a r`spuns
imediat ba chiar i-a corectat gre[eala pe care o f`cuse, a[a c`
\ncepuse s` fie convins` c` este Felix Riddell. Totu[i, nu strica
s` mai verifice \nc` o dat`, ca s` fie absolut sigur`.

Folosind o informa]ie pe care o citise \ntr-un obscur ziar
canadian, \i spuse:
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– {i erai cu a doua so]ie [i fiii vitregi, Jodi [i Paul, pe iahtul
Delphine, \mpreun` cu pre[edintele Americii, nu-i a[a?

– A[a este, dar nu pe iahtul `sta. Pe Delphine i l-am dat
so]iei mele.

– {i doamna McGraw a venit [i ea, nu? Pre[edintele a adus-o?
Vocea tremur`.
– Da, a adus-o. O femeie foarte frumoas`. O prieten` foarte

bun` a pre[edintelui.
Holly \l l`s` s` vorbeasc`, dar r`mase ]eap`n`, cu urechile

la pând` s` nu piard` nici un cuvânt. Doamna McGraw, nume
real – era o c`]ea – dar era câinele pre[edintelui! Era un lucru
minor, desigur, [i era posibil ca el s` nu-[i reaminteasc`, dar
era destul ca s-o fac` s` fie atent`. Mai târziu \l prinse din nou
pe picior gre[it, când gre[i numele uneia dintre companiile
sale; nu mic`, recunoscu ea, dar era cea cu care \ncepuse [i pe
care o condusese mereu, a[a c` nu trebuia s` se gândeasc` de
dou` ori la nume. {i se p`rea c`-i spunea prea multe lucruri
de mare interes pentru un ziar, dest`inuiri senza]ionale, \n loc
de lucruri obi[nuite de fiecare zi pe care te-ai a[tepta s` le afli
de la un om bolnav.

Focul aproape se stinsese; dar era foarte cald, cu toate
ferestrele \nchise. Stavros adusese de dou` ori b`uturi pentru
ei. Dup` un timp schimbase deja o caset` [i vocea lui Felix
Riddell devenea tot mai \nceat` [i mai r`gu[it`. Holly se gândea
la o posibilitate de a afla o dat` dac` b`rbatul era chiar Felix
Riddell \n persoan`. La un moment dat realiz`, dup` zgo-
motele pe care le f`cea, c` atunci când bea \[i ridica masca. O
dat` chiar scosese o batist` din buzunar [i-[i tamponase fa]a.
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|ncet, tot punând \ntreb`ri, Holly scoase din buzunarul
pantalonilor minicamera [i o deschise, preg`tind-o de
folosire. Ridicând-o unde presupunea c` era fa]a lui Felix
Riddell, a[tept` s`  bea din nou. |n cabin` era lini[te. Se auzea
doar vocea lui morm`it`, provestind despre mituirea unui
politician foarte important. Aproape c` uitase de Stavros, care
st`tea lini[tit \n fundul cabinei, atât de concentrat` era
a[teptând momentul potrivit.

{i pân` la urm` a sosit. |l auzi aplecându-se [i clinchetul
paharului, apoi o mi[care \n momentul \n care a ridicat mâna
s`-[i scoat` masca. Lumina bli]ului scoase \n eviden]` b`rbatul
cu masca tras` de pe fa]`. Avea un ten oache[; un nas acvilin
[i o b`rbie dubl`. Un chip urât, era adev`rat, dar nu unul
deformat de boal` [i care nu sem`na deloc cu cel din
mul]imea de fotografii pe care Holly le studiase \nainte, când
preg`tise aceast` \ntâlnire. A[a c` indiferent cine era acest
b`rbat, nu era Felix Riddell.

Au urmat câteva minute de t`cere, dup` declan[area
bli]ului.

– Ai putea s` aprinzi lumina Stavros, zise Holly cu r`ceal`.
Oricum, am descoperit adev`rul.

Lumina se aprinse, dând la iveal` luxul opulent al cabinei;
ro[ul \nchis al canapelelor de piele, perioada albastr` a
tablourilor semnate Picasso, expuse pe pere]ii lumina]i cu aplice.

Se \ntoarse spre Stavros.
– Frumoas` \ncercare, dar nu destul de inteligent`.
B`rbatul care jucase rolul lui Felix Riddell \[i scoase masca

[i-[i [terse transpira]ia de pe fa]`.
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– Unde am gre[it? Vocea \i era clar` [i normal`.
Holly zâmbi strâmb.
– Are importan]`? Se \ntoarse spre Stavros. Vreau cecul

\napoi.
Stavros se ridic` \n picioare, \ncruntându-se, chipul lui

sem`nând [i mai tare cu un craniu.
– Nu cred. La urma urmei, merit`m ceva pentru toat`

osteneala.
Vocea era joas`, amenin]`toare, [i Holly dintr-o dat` realiz`

pericolul \n care se afla. {i cel`lalt b`rbat se ridicase \n
picioare [i o privea, cu un rânjet pe chip.

– Ce prostu]` e[ti, zise el batjocoritor. Chiar crezi c` vom
da banii \napoi de bun`voie?

Holly ridic` din umeri, \ncercând s` par` degajat`.
– Foarte bine, este evident c` [ti]i o gr`mad` de lucruri

despre Felix Riddell, atunci de ce nu-mi spune]i povestea
adev`rat`?

Se aplec` [i lu` reportofonul de pe m`su]`, pref`cându-se
c` pune o caset` nou`.

Stavros râse mânje[te.
– Dac` am fi [tiut-o, am fi vândut-o de mult. Asta a fost

ultima noastr` [mecherie.
– {i ai sperat c` o s`-]i dau banii la \nceput, a[a \ncât s` nu

mai fii nevoit s` continui jocul? zise Holly cât de calm putuse,
\n timp ce-[i rotea ochii prin cabin` pentru a g`si un mijloc de
sc`pare.

– Ah, nu, am [tiut c` trebuie s` mergem pân` la cap`t,
atunci când ziarul a insistat s` ne dea un cec \n loc de bani

58 EMMA DRAKE



lichizi. {tiam c` vom avea nevoie de timp pentru a \ncasa cecul
[i s` disp`rem. Râse batjocoritor. A[a c` nu cred c` te vom l`sa
s` p`r`se[ti iahtul ca s` opre[ti plata cecului, dup` cum
dore[ti. Pentru un timp, n-o s` pleci nic`ieri, s-ar putea
niciodat`.

Holly se pref`cu speriat` [i f`cu câ]iva pa[i spre perete – de
fapt chiar era speriat`.

– Nu po]i face asta. N-ai nici un drept s` m` ]ii aici!
Amândoi \ncepur` s` se \ndrepte spre ea, din col]uri

opuse.
– Nu putem? zise Stavros rânjind. Cred c` putem face tot

ce dorim cu tine. De fapt, cred c` ar fi destul de pl`cut s` te
]inem aici.

Mizând totul pe o singur` carte, Holly se uit` brusc spre
u[`.

– Nick, ajut`-m`! ]ip` ea.
Amândoi se \ntoarser` brusc spre u[`. |n aceea[i clip`,

Holly arunc` reportofonul spre becul aplicei din partea
opus`, prinse bra]ul aplicei de lâng` ea [i trase cu putere. Se
auzi zgomotul metalului ce sfâ[ia lambriul de lemn [i v`zu
firele electrice ap`rând. Becul din cap`tul opus explod`, când
fu lovit de reportofon [i b`rba]ii \[i aplecar` instinctiv
capetele, dar deja \[i d`duser` seama de ce se \ntâmpla [i din
nou se \ndreptau spre ea. Disperat`, Holly trase [i mai tare [i
firele ie[ir` din perete. Se auzi o bufnitur` [i cabina r`mase \n
\ntuneric. 

F`cu un salt mare \ntr-o parte, exact la timp [i \n spatele ei
\i auzi pe cei doi b`rba]i lovindu-se unul de altul [i \njurând.
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– U[a! Repede la u[`! strig` unul din ei.
Dar ea deja se gândise la asta [i se hot`râse s` ias` pe unul

dintre hublouri, \n timp ce b`rba]ii se loveau unul de altul
c`utând-o prin \ntuneric. D`du la o parte perdelele [i se
chinui pân` deschise geamul.

– T`cere! Ce-a fost asta? ]ip` Stavros când fereastra scâr]âi pu]in.
– N-am auzit nimic. Unde naiba este tipa? zise furios

cel`lalt b`rbat.
Holly puse mâna pe m`su]a de lâng` ea [i o arunc` \n

direc]ia unde presupunea c` se g`sea u[a. B`rba]ii se gr`bir`
spre u[`, [i \n acel moment Holly s`ri pe fereastr` [i fugi pe
punte \ndep`rtându-se de cabin`. Nu vedea nimic, nici m`car
lumina de veghe de pe catarg nu mai era aprins`, probabil c`
siguran]ele s`riser` când a tras de fire. |ncerc` s` g`seasc` un
loc unde s` se ascund`. Habar n-avea cum s` p`r`seasc`
iahtul; nu putea fura barca [i s` plece cu ea, deoarece nu [tia
unde se g`sea. Mai bine a[tepta s` se lumineze de ziu`. Nu
puteau merge la nesfâr[it, tot trebuia s` ia combustibil de
undeva.

Atunci sim]i ceva tare sub picior. Se aplec` [i v`zu c` era un
inel \n punte, ceea ce \nsemna c` dedesubt trebuia s` fie o
ascunz`toare. Dac` ar putea s` se ascund` acolo...

Se aplec` s` trag` de inel, dar \n acela[i moment o lantern`
\i lumin` fa]a.

– Am g`sit-o! ]ip` Stavros.
F`cu un pas s-o prind`, dar ea se feri [i \ncepu s` alerge,

dar se \mpiedic` de inel, se dezechilibr` [i c`zu peste
balustrad` \n mare.
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I se p`ru o eternitate pân` reu[i s` ias` din nou la
suprafa]`; hainele \i \ngreunau mi[c`rile [i abia mai respira.
C`lcând apa, \ncepu s` tu[easc` [i s` scuipe apa ce-i intra \n
gur`, \ngrozit` c` acum cei doi b`rba]i o vor duce din nou pe
iaht. Ridicând privirea, \l v`zu pe Stavros luminând apa cu
lanterna. Raza lanternei c`zu pe ea [i-l auzi pe b`rbat râzând.
Strig` ceva c`tre cel`lalt, dar nu schi]` nici un gest s` vin`
dup` ea, apoi, incredibil, auzi cum sunt pornite motoarele
iahtului. Dumnezeule, vor \ncerca s` dea cu iahtul peste ea?

Se r`suci rapid [i \ncepu s` \noate cât de repede putea,
pentru a ie[i din raza lanternei, apoi se \ntoarse [i \not` \n
direc]ia opus` deplas`rii iahtului. Se gândi c` s-ar putea
scufunda destul de adânc \n a[a fel \ncât s` nu fie atins`, dar
\i era team` de elice; la un iaht atât de mare trebuia s` fie
destul de puternic` [i se putea s-o atrag` [i s-o fac` buc`]i.

|[i scoase pantofii [i \ncepu s` \noate cum nu mai \notase
\n via]a ei, dar pantalonii o tr`geau \n jos [i-i \ngreunau
mi[c`rile. Pierdu câteva minute pre]ioase pân` \[i scoase bluza
[i pantalonii [i le l`s` s` pluteasc` la suprafa]`. |ncepu s`
\noate din nou [i când \n sfâr[it se opri s` se odihneasc`, v`zu
c` iahtul era la o distan]` mare [i se p`rea c` mergea \n cercuri
tot mai largi, \ncercând s-o g`seasc`.

Mul]umit` c` se \ndep`rtase de vas, \ncepu s`-[i fac` griji
c` marea ar putea face treaba \n locul lor. Tot ce [tia era c` se
afla undeva \n Mediterana, dar habar n-avea \n ce direc]ie era
uscatul – dac` ar putea ajunge la el \notând. Apoi \ncepu s` se
\ncurajeze; vasul fusese ancorat la aproximativ o jum`tate de
kilometru distan]` de Kinos [i dac` va continua s` \noate va
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ajunge la ]`rm. Dac` se \ndrepta \n direc]ia bun` [i dac` nu
era \mpins` de curent mai departe. Dar nu putea a[tepta
zorile, oricât ar fi dorit; cei doi s-ar putea \ntoarce sau
curentul ar putea s-o duc` \n larg.

*
*     *

Abia dup` trei ore au \nceput s` mijeasc` zorile [i la
dreapta ei, la câteva sute de metri, z`ri p`mântul. Dac` n-ar fi
r`s`rit soarele ar fi trecut pe lâng` el. Tremurând de frig [i
oboseal`, Holly mai g`si puterea s` \noate câine[te spre el.
Când a ajuns la ]`rm, a trebuit s` se târasc` de-a bu[ilea [i apoi
s-a \ntins pe nisipul moale.

S-a uscat la soare [i a adormit. Când a deschis ochii, soarele
era sus pe cer [i cineva st`tea aplecat asupra ei. Ridic` privirea
[i v`zu un chip familiar examinând-o.

– M`i, m`i! Nici mai mult, nici mai pu]in, decât o siren`.
Bine ai venit pe insula mea, Miranda, zise adev`ratul Felix
Riddell cu un zâmbet pe chipul lui frumos.

62 EMMA DRAKE



Capitolul 4

Uluit`, Holly \l privea pe Felix Riddell, refuzând s` cread`
ce vedea \n fa]a ochilor. El se aplec` [i o ajut` s` se ridice \n
picioare, dar era \nc` sl`bit`, a[a c` a trebuit s` se sprijine de
bra]ul lui.

– Unde... unde ai zis c` sunt? \ntreb` ea nesigur`.
– Fallipos. Nu [tii?
– Nu. Am crezut c` \not \n direc]ia opus`, spre Kinos.
– {i ai gre[it drumul... ce p`cat!
Vocea lui era plin` de ironie, dar Holly nu-[i d`du seama.

|[i aminti felul \n care iahtul o urm`rise [i cum \notase plin`
de disperare. |ncepu s` tremure din toate \ncheieturile, din]ii
\i cl`n]`neau \n gur` \n ciuda c`ldurii. 

– Uite, mai bine ]ine asta.
O l`s` un moment, pân` când \[i scoase c`ma[a [i i-o

\ntinse ajutând-o s-o pun` pe ea. Abia atunci Holly realiz` c`
nu mai avea sutien.



– Ah, prea târziu. Deja am v`zut totul. O privi din cap pân`-n
picioare.

Ro[i [i-[i \ntoarse privirea.
– Dac`... dac` e[ti destul de dr`gu] s`-mi \mprumu]i un

prosop [i ni[te haine uscate, a[ fi foarte recunosc`toare,
domnule Riddell, zise ea ]eap`n`.

– Atunci, [tii cine sunt?
– Da, recunoscu ea.
– {i presupun c` dup` ce-]i dau ni[te haine, o s` dore[ti s`

stai [i s` discu]i cu mine, nu-i a[a?
Lui Holly i-ar fi pl`cut foarte mult, dar \[i d`du seama, dup`

tonul lui, c` asta nu se va \ntâmpla. |ntoarse capul [i-l privi.
– Nu... nu \n]eleg ce vrei s` spui?
– Nu? Ah, cred c` da. Nu e[ti primul reporter, care \ncearc`

s`-mi ia \n felul `sta un interviu, [tii asta. Dar trebuie s`
recunosc, tu e[ti mai atr`g`toare. De[i ultima femeie a fost o
italianc` [i era complet goal`, ad`ug` el, rânjind.

Holly strânse c`ma[a pe lâng` corp [i \ncepu s` mearg`
de-a lungul plajei. Felix Riddell o urm`.

– Pot s` \nchiriez de undeva o barc` s` m` duc` \napoi la
Kinos? \l \ntreb`.

– Pot s` aranjez. {i nu trebuie s` pl`te[ti, va fi pl`cerea
mea. {i apoi, nu prea cred c` ai ceva bani, ``... la tine. Holly
\[i \ndrept` spatele, dar continu` s` mearg` \n t`cere. Doar nu
\ncerci s`-mi spui, cu aerul `sta de demnitate jignit`, c` nu e[ti
reporter, nu-i a[a?

Holly se opri [i se \ntoarse spre el.
– Nu, nu sunt reporter. Sunt foto-jurnalist.
Pentru o clip`, o privi amuzat.
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– Ah, asta este altceva, desigur. O privi cu r`ceal`. Dar este
acela[i lucru. Ai folosit trucul `sta ca s` vii aici s`-mi iei un
interviu, nu-i a[a? Ai \ncercat s` te folose[ti de sensibilitaea
mea fa]` de farmecele feminine ca s` ajungi la mine. {i cât de
departe e[ti preg`tit` s` mergi, m` \ntreb? Italianca m-a
asigurat c` puteam face tot ce doream.

Holly trecuse prin destule pentru o singur` noapte [i
genul `sta de propunere cu tent` sexual`, era ultima
pic`tur`.

– La dracu, Felix Riddell! ]ip` furioas`, cu ochii \n lacrimi.
Da, am venit \n Grecia s`-]i iau un interviu. Dar, numai dup`
ce fusese unul aranjat \ntre ziarul meu [i unul dintre angaja]ii
t`i. {i apoi, seara trecut`, când am fost pe iahtul t`u, mi-am
dat seama c` m-am p`c`lit. Pân` la urm` s-a dovedit a fi un
b`rbat care se d`dea drept Felix Riddell. Vocea i se frânse. {i
când mi-am dat seama, au \ncercat s` m` re]in` la bord, dar
am fugit [i am c`zut \n ap`. {i atunci au \ncercat s` m` \nece
[i a trebuit s` \not la nesfâr[it. {i acum te por]i ca un mitocan,
asta fiind ultima pic`tur`! A[a c`, dac` \mi spui de unde pot s`
iau o barc`, voi p`r`si insula asta blestemat` [i pe tine, cât mai
repede cu putin]`!

Holly izbucni \n lacrimi. O lu` la fug` pe plaj` ca s`-[i
ascund` lacrimile. Felix a l`sat-o s` plece [i abia dup` cinci
minute a venit dup` ea. Holly [i-a [ters lacrimile [i l-a privit.
Era \mbr`cat cu o pereche de bermude de culoare albastr` [i
avea \nc` un corp atletic, de[i avea \n jur de cincizeci de ani.
Indiferent ce f`cea pe insula asta, nu lenevea.

Se a[ez` lâng` ea.
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– Se pare c` este o poveste mai lung` decât am crezut.
Cum te nume[ti?

– Holly Weston.
|i privi degetele f`r` inele.
– Ei bine, domni[oar` Holly Weston, mai bine mi-ai povesti

cum ai ajuns aici.
Lui Holly i-ar fi f`cut mare pl`cere un du[, ca s` scape de

toat` sarea de pe ea [i s` \mbrace ni[te haine curate, dar
realiz` c` \ntâi de toate trebuie s`-i spun` toat` povestea. A[a
c`, trase aer \n piept [i-i povesti totul de la cap`t.

– Mi-am dat seama, ce proast` am fost c` l-am crezut pe
Stravros, recunoscu \n final, dar p`rea plauzibil... ai suferit de
ceva [i ai fost marcat. De ce te-ai fi izolat aici?

El o privi enigmatic.
– Chiar, de ce? Se ridic` [i o trase [i pe ea \n picioare. Mai

bine, vino \n cas` [i o s`-]i g`sesc ni[te haine.
|l privi nesigur`.
– M-ai crezut, nu-i a[a?
– B`rba]ii `ia... cum ar`tau?
– Cel care pretindea c` e[ti tu, era brunet, cu ten negricios,

iar cel`lalt, Stavros... se cutremur`, era oribil, foarte slab, cu
un chip ca de mort, f`r` pic de carne pe el.

Riddell se opri [i o privi cu mare aten]ie. Pe chip i se citea
mânia.

– Acum te cred, \i zise. Negriciosul... a fost valetul meu
mul]i ani, pân` recent, când l-am concediat. Iar cel`lalt este
mecanicul [ef de pe iahtul meu. Se presupune c` \n acest
moment este pe mare cu iahtul pentru ni[te \ncerc`ri dup`
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unele repara]ii. Probabil c` au gândit asta \mpreun` [i au
a[teptat pân` când iahtul a fost gata. Da, da, sunt capabili de
a[a ceva. C`pitanul [i restul echipajului au liber s`pt`mâna
asta. Exact, ce ]i-au spus? o \ntreb` brusc. 

|n timp ce Holly \i povestea, urcau sc`rile [i intrau \ntr-o
gr`din`, un paradis verde. Se vedea c` fusese creat` artificial,
probabil c` au fost aduse tone de p`mânt pentru a acoperi
solul stâncos. {i plantele fuseser` aduse, de la copacii exotici
din Indiile de Vest, la trandafirii engleze[ti. |ngriji]i cu
dragoste [i uda]i constant, cu paji[ti [i b`nci a[ezate \n locuri
umbroase \nconjurate de caprifoi [i plante ag`]`toare cu flori
ro[ii [i mov. Au ajuns la un mic templu circular, al c`rui
acoperi[ boltit era sus]inut de statui ce reprezentau zei]e
grece[ti [i care era sigur` c` puteau fi autentice. Dar n-a avut
timp s` le examineze mai \ndeaproape; Felix Riddell se
\ndrept` spre o c`rare larg` str`juit` de tufi[uri de hibiscus
pline de flori ro[ii ce str`luceau \n soare. Ajunser` la un alt [ir
de sc`ri ce urcau spre terasa vilei. Acum, Holly r`mase cu gura
c`scat`. Vila era construit` pe deal; camerele cu balcoanele de
piatr` [i scara exterioar`, r`sucit`, pe jum`tate ascuns` de
plante c`]`r`toare se \ncadra perfect \n peisaj. Era chiar [i o
cascad` ce se v`rsa \ntr-un bazin de \not construit \n patio.

– Dar... este superb, murmur` Holly. Cascada este
adev`rat`?

Milionarul cl`tin` din cap.
– Nu, este adus` dintr-un rezervor din vârful dealului. Vru s`-[i

continue drumul, dar se \ntoarse când Holly \ncepu s` râd`.
|l privi amuzat`.
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– Ce neromantic! Cel pu]in ai fi putut spune c` apa vine de
la un izvor cu puteri magice [i c` zeii [i zei]ele beau din el, ar
fi fost [i mai frumos. Apoi ridic` din umeri. Dar presupun c`
nu-]i pas` de cineva care este un musafir nepoftit.

Felix Riddell \i studie fa]a, ca [i cum atunci ar fi v`zut-o
prima oar`. |i privi cu aten]ie p`rul blond, \nc` plin de nisip,
ochii cenu[ii sub sprâncenele c`prui, fine, nasul drept, buzele
frumos conturate, b`rbia mic`. Holly ridic` provocator capul
spre el.

– Ce vârst` ai? o \ntreb` brusc.
Holly se \ncrunt`, dar nu v`zu nici un motiv s` nu-i spun`.
– Am dou`zeci [i patru de ani.
O privi ne\ncrez`tor.
– {i presupun c` e[ti o romantic` incurabil`.
Holly \ntoarse capul.
– Am fost, odat`.
– {i, nu mai e[ti?
– Nu.
– |n]eleg.
Se \ntoarse spre el.
– Adev`rat?
– Ah, da, zise el zâmbind strâmb.
– Da, presupun c` \n]elegi, r`spunse, amintindu-[i

trecutul lui.
Apoi se \ndreptar` \n t`cere spre vil`.
O conduse printr-un patio larg, de unde intrar` prin u[ile

deschise \ntr-o camer` mare, care pentru ea constitui o
surpriz`. Holly se a[tepta s` vad` un interior somptuos cu
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opere de valoare [i mobil` veche de renume. |n schimb,
camera era foarte simplu mobilat`, pe parchetul lustruit
oglind` erau dou` sau trei covoare manuale grece[ti, foarte
colorate. Pere]ii de un alb imaculat, constituiau un fundal
des`vâr[it pentru tablourile pictate de impresioni[ti francezi.
{i mobila era simpl`; câteva canapele cu perne moi, un pian
mic \ntr-un col] [i singura concesie f`cut` ideii de lux
conven]ional – un echipament complet Hi-fi [i un perete
\ntreg cu rafturi pline cu discuri [i casete audio.

– |ntâi mergem la centrul meu de comunica]ii [i apoi \]i
g`sesc ceva de \mbr`cat.

Riddell o conduse la o scar` \n spiral`, apoi trecur` printr-un
coridor \n care se deschideau mai multe u[i. Centrul de
comunica]ii o l`s` pe Holly cu gura c`scat`. Avu sentimentul
c` intrase \n cabina de pilotaj a unui avion supersonic \n care
locul principal \l ocupa un imens [i complicat radio
transmi]`tor. Mai erau un telex, care mergea \ncontinuu, mai
multe telefoane de diferite culori [i multe computere. |n
camer` erau doi b`rba]i [i Riddell se \ndrept` spre unul din ei,
\i spuse ceva [i acesta ridic` imediat receptorul unui telefon [i
\ncepu s` vorbeasc` repede.

– |n mai pu]in de o or` vom [ti unde este iahtul, \i
comunic` milionarul când veni lâng` ea. De[i dac` cred c`
te-ai \necat, s-ar putea s` vin` singuri \napoi, considerându-se
\n siguran]`. Zâmbi strâmb. Va fi interesant s` le v`d fe]ele,
când vor afla c` e[ti aici [i c`-i a[tep]i.

Holly se gândi cu satisfac]ie la acest lucru, mai ales dup` ce
au vrut s-o \nece. Apoi realiz` c` primul lucru pe care-l vor
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face, fie c` se \ntorc la Fallipos, fie c` nu, va fi s` \ncaseze cecul
pe care-l primiser`. |l prinse repede de bra], \nainte ca el s`
ias` din camer`.

– Domnule Riddell, pot s` v` cer o favoare? zise repede.
Cecul pe care i l-am dat lui Stavros... a]i putea lua leg`tura cu
ziarul meu [i s` le cere]i s` opreasc` plata imediat?

O privi, ridicând din sprâncene.
– }i-au luat banii,  nu-i a[a? zise cu ironie.
– Am crezut c` este cel real, replic` ea cu duritate.
El râse [i dintr-o dat` p`ru cu zece ani mai tân`r.
– Un drogat [i o masc`?
Holly hot`r\ s-o lase mai moale.
– P`i, p`rea s` [tie o mul]ime de lucruri din via]a ta. |n

special despre femei... [tia o mul]ime de detalii despre ele.
O privi piezi[.
– {tia, pe Dumnezeul meu! Apoi, cu voce egal`: sper c` nu

l-ai crezut. Un om care se gânde[te la un astfel de [iretlic este
clar c` va scoate la iveal` acest gen de detalii sordide, ca s`
abat` aten]ia [i s` te fac` s` ui]i lucruri mult mai importante,
pe care, desigur, nu le [tie.

Holly deschise gura s` r`spund`, dar realiz` c` o tachina,
dar \nainte s` poat` replica, el se \ntoarse.

– Vino, o s`-]i ar`t unde te po]i schimba.
O luar` pe un alt coridor care se deschidea \ntr-o galerie ce

d`dea \ntr-o sufragerie imens`, ce avea \ntr-un col] un imens
[emineu, cu o stiv` de lemne, o extravagan]` pe o insul` unde
lemnele erau aduse cu vaporul. Se opri \n fa]a unei u[i.
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– Aici vei g`si tot ce ai nevoie, \i spuse. Când termini,
coboar` pe scara exterioar` \n patio.

Apoi, deschise u[a pentru ea, o salut` scurt [i se \ndrept`
cu pa[i mari spre centrul de comunica]ii.

Camera era mult mai modern` [i confortabil` decât cele pe
care le v`zuse pân` atunci. Era o camer` cu un pat imens cu
draperii \nflorate, o m`su]` de toalet` cu o oglind` mare,
covoare moi [i un balcon ce d`dea spre gr`din`. Imediat,
Holly ie[i pe balcon s` priveasc` paradisul verde ce se \ntindea
pân` la marea cu apa cea mai clar` [i sub cerul cel mai albastru
pe care-l v`zuse pân` atunci. Pentru câteva minute, pur [i
simplu sorbi frumuse]ea locului: bog`]ia florilor, c`ldura
soarelui, parfumul greu al leandrului plin de flori ro[ii, ce
forma o perdea pe ambele laturi ale balconului. Lini[tea era
tulburat` doar de zgomotul valurilor ce se sp`rgeau de ]`rm [i
de bâzâitul albinelor. Pentru prima oar` \n via]a ei, realiz`
puterea banilor [i cum puteau \nfrumuse]a via]a celor care-i
aveau.

|ntoars` \n camer`, descoperi baia [i o ni[` cu dulapuri
pline cu haine. O privire aruncat` etichetelor, dezv`lui
numele unor renumite case de mod`. Pe lâng` haine erau [i
pantofi de diferite m`rimi, iar \n sertare, lenjerie de corp din
m`tase, \n ambalaje.

Holly a petrecut ceva timp sub du[. A folosit gelul de du[
pe care l-a g`sit \n baie, la fel [i [amponul scump. Apoi,
\nf`[urat` \ntr-un imens prosop de baie, s-a dus s` exploreze
m`su]a de toalet`, unde pân` la urm` a g`sit un usc`tor de
p`r; acum era sigur` c` Felix Riddell nu precupe]ise nimic
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pentru confortul invitatelor sale. O alt` jum`tate de or` a
petrecut-o printre haine. Ar fi vrut s` le \ncerce aproape pe
toate, dar pân` la urm` a ales cea mai simpl` rochie pe care a
g`sit-o \mpreun` cu o pereche de sandale. Dar n-a putut
rezista s` nu foloseasc` parfumul Joy pe care l-a g`sit \ntr-unul
dintre sertare \mpreun` cu o imens` trus` de machiaj. Ce
femeie ar fi putut s` reziste celui mai scump parfum din lume?

Cam f`r` tragere de inim`, p`r`si camera, str`b`tu
balconul [i cobor\ scara spiralat` t`iat` \n roc`. O por]iune din
scar` era \n umbr`, dar apoi ie[i la soare. Balustrada era
acoperit` cu o cascad` de  flori de iasomie, iar razele soarelui
la fel ca un alchimist, transformau piatra cenu[ie, dându-i
culoarea aurului.

Felix Riddell o a[tepta \n patio, a[ezat la o mas` de gr`din`
de form` rotund`. Pe când se apropia de el, o studie cu
aten]ie din cap pân`-n picioare, dar nu f`cu nici un
comentariu, doar \i f`cu semn s` se a[eze pe scaun.

– Cred c` ]i-e foame?
– Mmm, mor de foame.
– Atunci, voi comanda micul dejun. S` m` scuzi c` nu

m`nânc \mpreun` cu tine, dar am luat micul dejun mult mai
devreme.

– Sigur. Cât este ceasul? \ntreb` Holly. Din nefericire,
ceasul meu n-a rezistat la ap` [i s-a oprit. {i nic`ieri n-am v`zut
vreun ceas.

– {i nici n-o s` vezi, \i r`spunse Riddell râzând. ~sta a fost
primul lucru la care am renun]at când am venit aici. N-am mai
vrut s` tr`iesc dup` ceas. Singurul loc unde este un ceas este
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centrul de comunica]ii. Acolo am un ceas digital care-mi arat`
ora \n cele mai importante zone de pe glob, a[a c` nu scol pe
nimeni din somn când dau telefon. Nu, aici pe Fallipos timpul
curge de la sine, [i câteodat` am impresia c` s-a oprit pe loc.
Dar dac` vrei s` [tii cât este ceasul, privi cerul, atunci a[ zice
c` este \ntre zece jum`tate [i unsprezece. 

|n timp ce el vorbea, Holy zâmbea [i când \ntoarse capul o
surprinse.

– B`nuiesc c` o consideri o atitudine foarte boem`? \ntreb`
aproape batjocoritor.

Holly râse.
– Nu, cred c` este o atitudine minunat`, dac` e[ti destul de

bogat \n bani – sau timp. Nu, pur [i simplu m` \ntrebam ce ar
spune personalul companiei de ceasuri pe care o ai, dac`
te-ar auzi.

– Nu cred c` ar fi foarte bine pentru afaceri, nu-i a[a?
Un servitor \n vârst` sosi cu o tav` \nc`rcat` [i Holly se

repezi la cornurile cu unt de cas` [i miere [i b`u câteva ce[ti
cu cafea american`. |n timp ce mânca, gazda o \ntreb` despre
cariera ei. |i r`spunse, povestindu-i despre câteva din
interviurile anterioare [i despre \nceputul carierei ei.

– E[ti cam tân`r` ca s` fii trimis` la un altfel de interviu,
nu-i a[a?

– Presupun c` da, recunoscu Hollly, dar nu erau prea
multe femei foto-reporter disponibile.

– Inten]ionezi s` m` fotografiezi?
– A[a speram. Zâmbi stânjenit`. Dar a trebuit s`-mi

abandonez tot echipamentul pe iahtul t`u [i b`nuiesc c`
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Stavros l-a aruncat peste bord ca s` nu existe nici o dovad` a
trecerii mele pe acolo. Dumnezeule, redactorul meu va
\nnebuni, când va auzi c` va trebui s` cumpere altul! Zâmbi,
gânditoare. M` \ntreb cum va explica Stavros instala]ia
electric` distrus`. Probabil c` a oprit \ntr-un port [i \ncearc`
disperat s-o repare \nainte de a veni cu iahtul aici. |l privi u[or
vinovat`. |mi pare r`u pentru instala]ie, dar \ntelegi c` era o
situa]ie disperat`, nu?

– Ah, da, \i r`spunse cu voce grav`. Te rog, ai voie s` faci
iahtul buc`]i ori de câte ori vrei.

Holly \l privi repede [i v`zu expresia amuzat` din ochii lui.
– Tare este bine s` tr`ie[ti! zise cu un oftat sprijinându-se

de sp`tarul scunului.
O privi din nou serios.
– A fost o prostie din partea ta s` mergi f`r` cineva care s`

te protejeze. N-ai spus la hotel unde mergi?
Holly cl`tin` din cap.
– Nici eu nu [tiam exact unde mergeam. {i dac` dore[ti un

subiect bun, trebuie s`-]i asumi riscurile.
– Unde stai? O s` pun pe cineva s` sune [i s` anun]e c` e[ti

\n siguran]`.
– Ah, nu este necesar, mul]umesc. Stau la o tavern` \n

Melmia [i sunt sigur` c` nimeni n-o s`-[i fac` griji pentru mine
dac`... se opri brusc amintindu-[i de Nick, apoi continu`
\ncet... dac` lipsesc toat` noaptea.

Dar lui Felix Riddell nu i-a sc`pat ezitarea ei [i o \ntreb` repede.
– Este totu[i cineva?
Ea scutur` din cap.
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– |mi amintesc c` am spus cuiva c` urma s`-]i iau un
interviu, dar sunt sigur` c` nu-l interesa deloc.

– Un b`rbat?
– Un englez pe care-l cunosc [i care s-a \ntâmplat s` fie aici

\n vacan]`.
Din fericire, o sonerie sun` discret tocmai atunci oprindu-l

s` mai pun` \ntreb`ri, deoarece ridic` receptorul unui telefon
[i ascult` câteva minute ce i se comunica. Apoi puse
receptorul \n furc` [i zâmbi plin de satisfac]ie.

– Iahtul meu a fost localizat la Pireu, portul care deserve[te
Atena [i am aranjat ca cei doi s` fie adu[i aici.

– |i va aduce poli]ia?
– Nu, nu poli]ia. Am propriile mele mijloace de a trata cu

cei care nu-mi sunt loiali.
Holly se uit` la el [i dintr-o dat` se cutremur` când v`zu

cruzimea ce i se oglindi \n priviri, cruzime ce-l f`cuse probabil
s` ob]in` puterea [i averea de care se bucura. Pentru nimic \n
lume n-ar fi dorit s` fie \n locul lui Stavros [i a celuilalt b`rbat,
când vor da ochii cu Felix Riddell.

– Ai spus c` po]i s` pleci \n orice moment, când slujba ]i-o
cere, \i zise \ntorcându-se spre ea. Asta \nseamn` c` n-ai
obliga]ii familiale?

– Nu, \i r`spunse cu grij` Holly, ci c` m-am organizat \n a[a
fel \ncât s`-mi pot face meseria.

– |n]eleg. {i care sunt obliga]iile tale familiale? P`rin]i, un
prieten? Un iubit, poate?

Holly se \ncord` la aceste \ntreb`ri atât de directe, dar \i
r`spunse calm`.
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– Nici una dintre cele enumerate. Dar sunt sigur` c` nu v`
intereseaz` via]a mea particular`, domnule Riddell.

Se aplec` spre ea [i o studie cu aten]ie.
– Ah, dar probabil c` sunt... Probabil c` sunt foarte

interesat. Poveste[te-mi via]a ta particular`, domni[oar` Holly
Weston; poveste[te-mi despre ea. Vreau s` ascult fiecare
detaliu, cine a fost primul t`u iubit, cu câ]i b`rba]i te-ai culcat;
cine te-a f`cut s` nu mai crezi \n romantism. Hai, poveste[te-mi
despre tine, \i porunci cu o not` mali]ioas` \n voce.

Holly se \ncrunt`, dar nu se pref`cu c` nu \n]elege ce
voia el.

– Eu n-am pus \ntreb`ri despre via]a personal`, domnule
Riddell.

– Nu, dar de asta ai venit aici, nu-i a[a? S`-mi spionezi
trecutul, s`-mi diseci c`s`toriile, s` afli despre afacerile mele.
{i cel mai mult, desigur, c` afli de ce m-am izolat pe insula
asta. ~sta-i adev`rul, nu-i a[a? o \ntreb` cu violen]`, lovind cu
pumnul \n mas`.

Pentru un timp, Holly \l privi f`r` s` vorbeasc`.
– ~sta-i materialul pentru care am venit \n Grecia, da. Dar

numai dac` dorea]i s`-mi vorbi]i de bun`voie. Având \n vedere
c` s-a dovedit c` nu dumneavoast` a]i fost cel care a]i acceptat
interviul, n-am nici un drept s` v` pun \ntreb`ri [i nici n-o s-o
fac.

El se uit` la ea câteva secunde, total surprins.
– Un reporter cu scrupule – nu-mi vine s` cred!
– Lucrez pentru un ziar onorabil, domnule Riddell, nu

pentru un ziar de scandal. Am fi verificat fiecare fapt de care
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ne-a]i fi vorbit, \nainte de a-l fi publicat. Zâmbi sub]ire. M`
\ndoiesc c` atât ziarul cât [i dumneata personal a]i fi fost
\ncânta]i, dac` te-am fi prezentat ca pe un idiot deformat.

O privi oripilat.
– Doamne, Dumnezeule, nu!
– De[i, ad`ug` gânditoare, a]i fi fost obligat s` nega]i. {i

atunci ar fi trebuit s` ie[i]i \n lume.
– Ai dreptate. O privi p`trunz`tor. A[adar, n-o s`-mi pui

nici o \ntrebare?
Cl`tin` din cap, zâmbind.
– Nu, dac` nu dore[ti, desigur. Dar [tii, odat` [i odat` tot

va trebui s` vorbe[ti. B`rba]ii `ia ar fi putut u[or fraieri un
reporter, care nu [i-ar fi studiat subiectul temeinic. {i – nu [tiu
cât de mult e[ti la curent cu bârfele – dar \n ultimul timp
circul` multe zvonuri: c` te droghezi, c` te recuperezi dup` o
depresie nervoas`, c` e[ti imp... Se opri brusc [i \ncerc` s`-[i
acopere ezitarea. Unii chiar spun c` ai murit, ad`ug` repede [i
c` un consor]iu \]i continu` afacerile. Ceea ce ar fi foarte r`u
pentru ac]iunile de la burs`, dac` zvonul prinde teren.

Felix Riddell ridic` din umeri, nep`s`tor.
– Astfel de zvonuri circul` aproape din prima zi \n care

m-am mutat aici. {tiu cum s` m` descurc dac` iau propor]ii.
O privi \n ochi. Dar este un zvon care nu vrei s` mi-l spui,
despre ce este vorba?

Spre nemul]umirea ei, Holly sim]i cum ro[e[te.
– Ah, nimic important, z`u a[a.
– Atunci spune-mi, \i porunci cu o voce ce nu admitea nici

un refuz.
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– P`i... privi \n  jos. P`i, ``... se zvone[te c` s-ar putea s` fii
impotent.

Se a[tept` s` fie furios, dar spre surprinderea ei, el izbucni
\n râs. Aplecându-se, \i lu` mâna. O privi cu o expresie pe care
Holly n-avea cum s` n-o \n]eleag`.

– Te asigur c` zvonul `sta nu este deloc adev`rat. De fapt,
a[ fi \ncântat s`-]i dovedesc personal dac` mi-ai da
posibilitatea.

|nainte ca Holly s` poat` r`spunde, au fost \ntrerup]i de
zgomot de pa[i [i Felix se \ntoarse \ncruntat, \nc` ]inându-i
mâna. Trei b`rba]i traversau patio \ndreptându-se spre ei, doi
dintre ei ]inând \ndreptate pu[tile spre un al treilea, care le
era prizonier. Holly arunc` o singur` privire spre prizonier [i
\nghe]`.

– Cine naiba este `sta? {i cum a ajuns aici? \ntreb` el  furios.
– A venit cu barca lui, \i r`spunse unul dintre oameni. L-am

avertizat, dar [i-a continuat drumul chiar [i când am deschis
focul asupra lui. Spune c` a venit dup` femeie, ad`ug`,
ar`tând spre Holly.

– Dar v`d c` n-am de ce s`-mi fac griji, vorbi pentru prima
oar` Nick, cu un sarcasm evident [i privind insistent mâinile
lor \mpreunate.

Holly \[i retrase repede mâna.
– |l cuno[ti? o \ntreb` Felix Riddell.
Ea aprob` din cap f`r` tragere de inim`.
– Da, este englezul despre care ]i-am vorbit.
– Ah, da. Se adres` celor doi oameni. Este \n ordine, pute]i

pleca. Dar mai târziu vreau o explica]ie despre felul \n care a
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putut s` acosteze aici. Vorbise \ncruntat, ceea ce nu prevestea
nimic bun pentru cei doi, care ridicar` din umeri [i se
\ndep`rtar`.

– A[adar, te-ai gândit s-o salvezi, nu-i a[a? zise \ntorcându-se
spre Nick. Se opri \n fa]a lui [i se \ndrept` de spate. Amândoi
erau \nal]i, atletici, dar la Felix Riddell anii \ncepuser` s`-[i
spun` cuvântul \n u[oara \ngro[are a taliei, \n ridurile din
jurul ochilor, \n timp ce Nick avea \nc` suple]ea [i vigoarea
tinere]ii.

– A[a c` te-ai hot`rât s` faci pe F`t-Frumos ca s`
impresionezi domni]a, ad`ug` el sarcastic. Se uit` la Holly.
E[ti impresionat`?

Nick o privi [i el, dar Holly r`mase t`cut`.
– Se pare c` mi-am pierdut timpul degeaba, zise Nick

zâmbind cinic. Domni]a trebuie s` se salveze doar de ea.
– A[adar, de ce nu-]i iei barca [i s` te \ntorci de unde ai

venit? zise cu voce dur` Riddell. O aduc eu pe domni[oara
Weston, când va dori ea. {i \n viitor, când e[ti somat, r`mâi
acolo unde e[ti.

Nick \[i vâr\ mâinile \n buzunarele blugilor [i se sprijini cu
nep`sare de mas`.

– Fie vine cu mine, fie r`mânem aici amândoi.
Riddell se \ncrunt` furios.
– Vrei s` te dau eu afar`?
Vocea \i era catifelat`, dar se sim]ea amenin]area.
– D`-i drumul [i cheam`-]i g`rzile s` \ncerce ele – dac` tu

nu po]i, zise Nick.
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– Sunt gata s` plec, acum, interveni Holly \ntre cei doi
b`rba]i. |mi pare r`u c` v-am deranjat, domnule Riddell, dar
\]i mul]umesc c` mi-ai \mprumutat hainele; ]i le trimit \napoi,
imediat ce ajung la Kinos.

Riddel se \ntoarse spre ea.
– P`streaz`-le, \i zise scurt. Nu este nevoie s` pleci, Holly,

continu`. }i-am spus c`-]i pun la dispozi]ie o [alup`. De ce nu
iei prânzul cu mine? Poate vom discuta mai mult \n leg`tur`
cu problema pentru care ai venit aici.

Holly \i arunc` o privire rapid`, sperând c` pân` la urm` \i
va da un interviu.

V`zând interesul din privirea ei, Felix \i adres`, un zâmbet
seduc`tor, care f`cuse o mul]ime de victime \n trecut.

– De ce nu-i spui prietenului nostru foarte bine
inten]ionat, dar extrem de cic`litor, s` plece?

|nainte s` poat` r`spunde, Nick f`cu un pas spre ea [i-i
puse posesiv  mâna pe um`r.

– Poate c` nu m-am explicat bine, zise adresându-se
celuilalt, privindu-l drept \n ochi. Se \ntâmpl` ca doamna s`
fie so]ia mea.

Urm` o t`cere de ghea]`, apoi Riddell se uit` la ea.
– Este adev`rat? o \ntreb` cu r`ceal`. E[ti c`s`torit` cu el?
Era palid`, iar pe obraji \i ap`rur` dou` pete ro[ii.
– Teoretic, \i r`spunse cu fermitate Holly.
Fellix Riddell \i arunc` o privire p`trunz`toare.
– Dar nu \n practic`?
De[i sim]i strânsoarea lui Nick devenind mai puternic` \i

r`spunse cu hot`râre.
– Nu.
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Capitolul 5

Holly se ab]inu s` vorbeasc`, tot timpul cât dur` drumul
pân` la Kinos, dar sim]ea cum \i cre[te mânia [i resentimentul
fa]` de ac]iunea lui. |n momentul \n care negase leg`tura lor,
\[i luase mâna de pe um`rul ei, dar refuzase s` plece f`r` ea
[i, ca s` nu dea na[tere la alte discu]ii, a trebuit s` plece.

– Cum ai \ndr`znit s` vii dup` mine? Ce drept ai dup`
atâ]ia ani s` intervii \n via]a mea? |mi venea s` te omor. 

Nick rânji.
– }i-am dejucat planurile, nu-i a[a, Holly? {i tocmai când

erai mai prietenoas` cu marele b`rbat. Dup` cum st`teau
lucrurile, era gata s`-]i fac` o propunere.

Era destul de aproape de adev`r, chiar dac` ea considerase
c` Felix Riddell nu vorbea serios. Dar aceste vorbe o enervar`
[i mai r`u.

– Indiferent dac` era a[a sau nu, \n nici un caz nu este
treaba ta. Ce fac m` prive[te numai pe mine. Orice drept ai fi
avut \n trecut, a luat sfâr[it \n ziua \n care m-ai p`r`sit.

Nick se \ncrunt`.



– Ai perfect` dreptate, ce faci nu este treaba mea. Am venit
s` te caut doar pentru c` cei de la ziar au \ncercat s` ia
leg`tura cu tine \nc` din zori. Proprietarul hotelului ne-a v`zut
\mpreun` [i când a aflat c` n-ai venit toat` noaptea, a venit la
mine la barc` s` vad` dac` nu e[ti cu mine. Zâmbi u[or. Dup`
ce i-am explicat c` a[ fi ultima persoan` din lume cu care ]i-ai
fi petrecut noaptea, mi-a spus c` cei de la ziar voiau s` ia
leg`tura urgent cu tine, iar hotelierul ne[tiind prea bine
engleza m-a rugat s` vorbesc cu ei. Se pare c` erau \ngrijora]i
c` s-ar putea s` fii p`c`lit` de persoana cu care trebuia s` te
\ntâlne[ti. Redactorul [ef a aflat c` \ncercaser` s` mai
p`c`leasc` [i pe al]ii [i voia s` te previn` \nainte s` te \ntâlne[ti
cu ei. O m`sur` cu privirea, observând c` purta alte haine,
decât cele pe care le avusese cu o zi \nainte. B`nuiesc c` te-au
p`c`lit din moment ce ai lipsit toat` noaptea.

Holly se uit` \ncruntat` la el.
– Ei bine, gre[e[ti. Au fost foarte de[tep]i, dar i-am

demascat.
– {i cum ai ajuns la Felix Riddell?
Deschise gura s`-i spun` toat` povestea, dar apoi ezit`;

chiar dac` descoperise totul, era convins` c` Nick o va
condamna c` riscase, mai ales când va auzi c` a c`zut peste
bord [i a trebuit s` \noate. Nu, cu cât [tiau mai pu]ine
persoane, cu atât mai bine.

– Deja ]i-am spus c` nu este treaba ta, replic` scurt [i se
\ntoarse s` vad` cât mai aveau de mers pân` \n Kinos.

– }i-e team` s`-mi spui? zise el batjocoritor, ceea ce o f`cu
s` se \ntoarc` brusc spre el.
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– Nu. Nu mi-e team` s`-]i spun, pur [i simplu nu vreau,
asta este tot, se r`sti ea furioas`. Dac` n-ai fi n`v`lit acolo, a[
fi putut s`-l conving pe Felix Riddell s`-mi acorde un interviu.

– Da, am observat cât de conving`toare erai, fu de acord
Nick. Cine urma s` fac` propunerea, tu sau el? Tonul era
insult`tor. Sau tocmai \]i mul]umea c` ai petrecut noaptea cu el?

– Tu...
Cuprins` de furie, Holly s`ri \n picioare, din doi pa[i fu

lâng` el [i \nainte ca Nick s-o poat` opri \l plesni peste fa]` cu
putere. Sup`rarea pentru situa]ia prezent` se domolise, dar
palma reprezenta toat` durerea [i resentimentul adunate \n
cei [apte ani de desp`r]ire. Am`r`ciunea izbucnise [i o dat`
pornit` n-a mai putut s-o opreasc`.

– Nemernicule! M`garule! Cu fiecare epitet \l lovea f`r`
s`-l vad`, dorind s`-i provoace o durere la fel de mare cum
suferise [i ea.

Prima lovitur` \l luase prin surprindere, dar apoi Nick
ridic` bra]ul drept \ncercând s` se apere, \n timp ce cu stânga
]inea cârma. V`zând c` nu poate s-o opreasc`, l`s` cârma cu
un blestem, barca f`cu un cerc, iar pânza se lovi de catarg.

– }ân]arule!
Se \ntinse s-o prind`, dar era atât de furioas`, lovindu-l cu

pumnii, \ncercând s`-l zgârie pe fa]`, c`-i trebuir` câteva
minute s`-i prind` mâinile [i s` i le suceasc` la spate. Chiar [i
atunci Holly se zb`tu \ncercând s`-l loveasc`. Se r`suci vrând
s` se elibereze. |l lovi cu capul \n fa]`. Nick \njur` [i prinzând-o
de p`r \i trase capul pe spate cu atâta putere, c` Holly se crisp`
de durere.
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– La dracu’, e[ti ca o pisic` s`lbatic`! Opre[te-te!
|n timp ce vorbea, o scutur` pân` când \ncepur` s`-i

cl`n]`ne din]ii. Când \i d`du drumul, r`mase tremurând de
furie [i emo]ie, iar lacrimile \i curgeau [iroaie pe obraji. Nick
o privi [i gemu.

– Ah, Doamne, Holly!
O trase spre el cu putere, aproape violent [i o s`rut` cu

s`lb`ticie, nep`sându-i dac` o r`nea sau nu.
– Nu!
|ncerc` s` se \ndep`rteze, \ngrozit` de ce se \ntâmpla, dar

el o trase \napoi cu putere s`rutând-o \n continuare. Imposibil
s` se \ndep`rteze, Holly r`mase ]eap`n`, \ncercând s` se
disocieze de \mbr`]i[area lui, dar era asaltat` de amintiri:
buzele lui pe piele, dezmierd`rile lui, mirosul aspru al after-
shave-ului, toate senz]iile care z`cuser` amor]ite \n
subcon[tient, s-au trezit la via]` \n timp ce el o s`ruta.
|ntotdeauna fusese la fel, chiar de la \nceput. Niciodat` nu
fusese capabil` s`-i reziste.

Cu un strig`t \n`bu[it, Holly se smulse din bra]ele lui Nick,
[i-[i \ncruci[` mâinile pe piept ca [i cum ar fi vrut s` se
protejeze de el.

– Nemernicule! I-a]i mâinile murdare de pe mine!
Nick se uit` mirat la ea, cu respira]ia \ntret`iat`, pentru o

clip` chipul lui  oglindind vulnerabilitate, apoi f`cu un efort
vizibil s` se controleze.

– Ai meritat-o, zise cu asprime. Ai c`utat-o din clipa \n care
ne-am \ntâlnit.
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– Gre[e[ti, reu[i s` spun` Holly. Este ultimul lucru pe care-l
doresc de la tine!

Nick strânse din din]i.
– Odinioar` l-ai dorit. Obi[nuiai s` m` implori s` fac

dragoste cu tine. Vocea \i deveni ne\ndur`toare. Dar de fapt,
asta era tot ce-]i puteam da, nu-i a[a? Au avut grij` de asta
p`rin]ii t`i.

– Las`-i pe p`rin]ii mei, zise ea cu voce u[or tremurat`.
Ceea ce au f`cut ei... Ridic` din umeri obosit`. Este de
domeniul trecutului.

Nick \i arunc` o privire rapid`.
– Atunci, [tii c` datorit` lor ne-am desp`r]it?
Ea d`du din cap.
– Da, mi-am dat seama curând dup` ce ai plecat.
– S-ar fi putut s` nu ne desp`r]im, dac` n-ar fi intervenit ei.
Holy zâmbi cu am`r`ciune.
– Ah, sunt sigur` c` ne-am fi desp`r]it. Dac` ]i-ar fi p`sat de

mine câtu[i de pu]in, ai fi \ncercat s`-mi scrii sau s` iei leg`tura
cu mine \ntr-un fel, dar cum n-ai f`cut-o, sunt sigur` c` oricum
c`s`toria noastr` n-ar fi durat.

|n timp ce vorbea, Nick o privea cercet`tor, apoi f`cu un
pas spre ea.

– Holly, eu...
– Nick, te rog, las-o balt`, zise ea repede, ferindu-se. A

trecut mult timp. S-a terminat. Ce rost are s` dezgrop`m
trecutul [i s` ne tulbur`m?

O privi lung.
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– Te... tulbur`? zise \ncet dup` un timp.
Holly \ncerc` s` \ntoarc` fa]a de la el, f`r` s`-i r`spund`,

dar el o prinse de b`rbie for]ând-o s`-l priveasc`.
– Te tulbur`, Holly? o \ntreb` din nou.
|ncerc` s` citeasc` pe chipul lui ce r`spuns a[tepta de la ea.

Voia un r`spuns pozitiv, pentru c`-i f`cea o pl`cere sadic` s`
[tie c` \nc` o tulbura sau pur [i simplu voia s` [tie?

– Dar pe tine? atac` ea.
Dorin]a din privirea lui se stinse [i f`cu un pas \napoi.

Zâmbi strâmb.
– A[a cum am b`nuit, femeile se tem \ntotdeauna s` dea un

r`spuns direct.
Apoi se \ntoarse brusc [i, ignorând-o, se duse la

cârm`.
R`suflând u[urat`, se sprijini de balustrad` [i privi spre

insula Kinos, de care se apropiau \ncet. Era adev`rat c`-[i
d`duse seama c` p`rin]ii ei erau vinova]i de desp`r]irea lor,
curând dup` plecarea lui Nick. La \nceput, \n prima
s`pt`mân` [i apoi dup` prima lun`, fusese convins` c` Nick
fie se va \ntoarce, fie va g`si un loc unde s` stea \mpreun` [i
va insista s` vin` dup` el. Dar zilele treceau [i nici un cuvânt
din partea lui. P`rin]ii ei \ncepuser` s` vorbeasc` despre
divor] ca [i cum ea ar fi fost de acord. Amara realizare c` \ntr-
adev`r o p`r`sise, o uimise atât de tare, \ncât nu prea-[i d`dea
seama ce spuneau [i doar când trecur` peste ea [i f`cur` o
programare la avocatul familiei, \[i veni \n fire. Dar atunci deja
[tia c` era gravid` [i le spusese vestea, a[teptându-se ca ei s`
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renun]e la divor] [i s-o ajute s` dea de Nick. Spre groaza ei,
p`rin]ii \i spuseser` c` nu era nici o problem`, va merge
\nainte cu divor]ul [i va face un avort.

– Doar nu vrei un astfel de copil? \i spusese mama ei. Nu
dup` ce ]i-a f`cut ]ie... [i nou`?

Urmar` scene dure, p`rin]ii \ncercând s-o conving`, apoi
când nu reu[ir`, terorizând-o s` avorteze. Dar Holly se
\nc`p`]âna, sperând disperat` c` Nick va lua leg`tura cu ea.
Dup` mai multe s`pt`mâni când \ncet` s` mai spere [i
comportamentul p`rin]ilor devenise de nesuportat, \[i p`r`si
casa p`rinteasc`, pentru o c`m`ru]` \n Londra. La \nceput n-a
fost prea r`u, \[i g`sise o slujb` la un fast-food, ca chelneri]`,
dar când sarcina \naintase, iar ea se mi[ca mai \ncet, a fost
concediat`. A trebuit s` apeleze la Ajutorul Social, ca s` aib`
din ce tr`i. |i scrisese t`t`lui ei [i-i comunicase adresa, mai
mult \n speran]a c` Nick va lua leg`tura cu ea, dar ei nu
f`cuser` nici o \ncercare s-o contacteze sau s` vin` s-o vad`.
Când le scrisese din nou, anun]ându-i c` deveniser` bunici,
scrisoarea se \ntorsese cu anun]ul NU MAI LOCUIESC LA
ACEAST~ ADRES~. Fuseser` zile când suferise de frig [i de
foame, fiindu-i fric` s` lase copilul s` plâng`, ca s` nu fie dat`
afar` din cas`, când \[i urâse p`rin]ii pentru c` n-o ajutau. Dar
s-a maturizat [i a realizat c` propria ei \nc`p`]ânare o adusese
\n acea situa]ie. Dac` a vrut s` p`streze copilul, atunci trebuia
s` se descurce singur`.

La Nick \ncerca s` nu se mai gândeasc`, dându-[i seama c`
p`rin]ii ei duseser` o campanie deliberat` contra lui.
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|n]elegea de ce plecase [i-l ierta pentru asta. Dar nimic n-o
putea face s`-l ierte pentru c` nu-l interesase ce se \ntâmplase
cu ea dup` plecarea lui [i c` nu \ncercase s`-[i salveze c`snicia
dup` aceea.

Se \ntoarse s`-l priveasc`, a[a cum st`tea la cârm`, \nalt [i
puternic, cu p`rul ciufulit de briza m`rii. Dusese o b`t`lie
dur` [i amar` ca s`-[i p`streze copilul. Brusc, se \ntreb` ce ar
face dac` ar [ti, dac` s-ar duce dintr-o dat` [i i-ar spune. Holly
zâmbi strâmb \n sinea ei; probabil c` ar duce-o urgent la Kinos
[i apoi s-ar \ntoarce cât de repede ar putea \n Australia sau \n
alt` parte. Zâmbi [i mai amar; sau poate i-ar pune clasica
\ntrebare: Cine este norocosul tat`?

Dar \n timp ce-l privea, el \n`l]` capul ca s` priveasc` un
pesc`ru[ ce se rotea deasupra catargului [i inima \i s`ri \n
piept; nu era nevoie s` \ntrebe cine era tat`l lui Jamie, el
\n`l]ând capul la fel ca Nick, atunci când se uita la ea, cu
aceia[i ochi alba[tri cu  gene lungi [i cu aceea[i b`rbie
hot`rât`. Nimeni, v`zându-i al`turi, nu s-ar fi \ndoit cine era
tat`l.

Nick \ntoarse capul [i o surprinse privindu-l. Privirile li se
\ncruci[ar` [i ea \i sus]inu privirea pân` când amintirea
s`rutului s`lbatic de mai devreme \i reveni \n fa]a ochilor [i
atunci \[i plec` ochii, ro[ind.

– Te \ntorci \n Anglia, acum c` \ntâlnirea a c`zut?
– Da, nu mai am de ce s` stau aici. Voi pleca mâine

diminea]`.
El cl`tin` din cap.
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– Pân` miercuri, nu mai ai nici un feribot. Mai ai de
a[teptat vreo dou` zile. Ezit`. M` gândeam s` fac o excursie la
Samos, insula este la jum`tate de zi cu barca, de aici, zise el.
Pitagora, matematicianul, s-a n`scut acolo [i po]i s` vizitezi
ruinele templului lui Hera, \i spuse el. Dac` vrei, putem merge
mâine, st`m o noapte acolo [i a doua zi ne \ntoarcem, la timp
ca s` prinzi feribotul de miercuri.

Holly fu luat` prin surprindere de invita]ie.
– De ce naiba vrei s` merg [i eu? \l \ntreb`, nepoliticoas`.
Nick ridic` din umeri.
– E[ti nec`jit` [i m-am gândit s` te distrezi pu]in. 
Holly pufni, dispre]uitoare.
– Nu prea cred c` ar fi amuzant s` st`m atâta timp

\mpreun`, având \n vedere c` ne cert`m mereu.
– Poate ar trebui s` \ncerc`m s` vedem de ce este a[a. S`

vedem de ce ne comport`m a[a, replic` Nick cu voce neutr`.
– Dar este clar, r`spunse Holly \ncruntându-se. Pentru ce

s-a \ntâmplat \ntre noi \n trecut.
– Chiar a[a? {apte ani este o perioad` lung`, Holly. Atunci

eram student, iar tu abia terminase[i [coala. Amândoi ne-am
schimbat, am devenit adul]i. Acele timpuri n-ar trebui s` ne
influen]eze sentimentele de acum. Decât dac` au l`sat urme
adânci, ad`ug` el \ncet. {i dac` au f`cut-o, atunci au \nsemnat
mult pentru... amândoi.

Cât a vorbit a privit-o neclintit [i faptul acesta, dar [i
vorbele lui au f`cut-o pe Holly s`-[i \nghit` replica dur` pe
care voia s-o dea.

|n schimb, \ntoarse capul [i privi marea.
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– Nu... nu [tiu, se bâlbâi ea.
– Gânde[te-te la asta. Poate dac` discut`m...
Dar Holly \l \ntrerupse cu asprime.
– Nu! Ce rost are s` mai discut`m acum? 
Pentru un moment, Nick r`mase t`cut.
– Foarte bine, r`spunse sec. Dac` a[a vrei. Atunci, vino

doar \n excursie.
– Nu [tiu, repet` ea. Trebuie s` m` gândesc.
R`maser` t`cu]i pân` când au intrat \n port [i Nick ancor`

barca. S`ri u[or peste balustrad`, apoi \ntinse mâna s-o ajute.
Holly \[i pierdu echilibrul când barca se mi[c` sub picioarele
ei, a[a \ncât trebui s-o prind` \n bra]e, ca s` nu cad`. O ridic`
u[or \n bra]e [i o puse pe chei.

Holly sc`p` un suspin când se trezi lipit` de el.
Pentru un moment, el continu` s-o ]in` \n bra]e [i s-o

priveasc` atent. Câteva clipe, crezu c` o s-o s`rute [i r`mase
]eap`n`.

– Voi fi la tavern` la ora opt, \n seara asta, zise cu
brusche]e. Po]i s`-mi spui, dac` vii sau nu cu mine la Samos,
mâine.

|i d`du drumul, atât de brusc \ncât fu luat` prin
surprindere. O salut` scurt, s`ri din nou pe punte [i \ncepu s`
strâng` pânza.

Cu inima b`tându-i nebune[te \n piept, Holly o lu` \ncet
spre tavern`. Se gândi la cearta pe care o avuseser` pe barc`;
Nick \i spusese c` o c`utase cu lumânarea, insinuând c`
pornise cearta inten]ionat ca s`-l provoace. Dar nu era
adev`rat, cel pu]in n-o f`cuse con[tient, tot ce dorise a fost
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s`-l r`neasc`. Apoi, când a \nceput s-o s`rute, rezistase din
toate puterile. Cedase doar când \[i amintise acele momente
minunate când f`ceau dragoste cu pasiune. Chiar [i acum,
numai gândindu-se se sim]ea cuprins` de valuri de
senzualitate.

Se opri brusc, gândindu-se c` s-a prostit. Se purta ca o
femeie frustrat`, lansându-se \n fantezii. Se \ntâmplase cu
mult timp \n urm`, [i pentru un timp atât de scurt \ncât p`rea
un vis. Dar Nick o adusese repede cu picioarele pe p`mânt.
Holly se cutremur`, for]ându-se s` se gândeasc` la altceva.
Acesta era b`rbatul care o p`r`sise [i asta era tot ce conta.
N-avea importan]`. Pentru siguran]a ei [i a fiului ei, nu trebuia
s` lase vechile amintiri s` p`trund` \n noua ei via]`. Drumul
pe care [i-l alesese era unul singuratic, f`r` companie
masculin` – iar pentru moment \n mod sigur nu-l includea pe
Nick Falconer! O dat` \l iubise [i avusese \ncredere \n el, dar
acest lucru n-o s` se mai repete.

Dar mai r`mânea de rezolvat problema excursiei la Samos.
Oare avusese doar o atitudine pur altruist`? |ntr-un fel, Holly
nu credea, dup` cum nu putea s` \n]eleag` de ce o c`utase
sau de ce venise dup` ea pe insula lui Felix Riddell. Nu putea
fi vorba de gelozie; dac` ar fi sim]it ceva pentru ea, n-ar fi
p`r`sit-o niciodat`. De[i felul \n care-l \nfruntase pe milionar
ar`ta clar genul „ia mâinile, este a mea”. Holly oft`. La naiba
cu Nick Falconer! De ce intrase \n via]a ei? Dar se opri brusc.
Dac` n-ar fi fost Nick, n-ar fi fost nici Jamie. |n afar` de asta...
Holly se opri \n fa]a tavernei [i se \ntoarse s` priveasc` barca,
unde Nick \mp`turea pânza. Dintr-o dat`, realiz` c` \n ciuda

SPUNE ADIO TRECUTULUI 91



durerii [i dezn`dejdii sim]ite dup` plecarea lui, pentru nimic
\n lume n-ar fi pierdut acele luni minunate \n care fuseser`
iubi]i.

Intr` \n tavern` [i dup` ce-l lini[ti pe Alexis Lambis, se duse
\n camera ei s` se schimbe de hainele pe care le luase de la
Felix Riddell. |i spusese c` le poate p`stra, dar era ferm
hot`rât` s` le dea \napoi. Se gândi cu triste]e la interviul ratat.
Dar mai r`u \i p`rea de echipamentul fotografic pierdut. |[i
\nchipui fa]a redactorului [ef când \i va spune [i se \ntunec`.
Desigur, va primi un echipament fotografic nou, dar [eful nu
va fi \ncântat, mai ales c` nici n-avea interviul. Iar când va auzi
c` \ntr-adev`r l-a \ntâlnit pe Felix Riddell \n carne [i oase, va
s`ri pân`-n tavan!

*

*     *

Dormi aproape toat` dup`-amiaza, apoi se duse la plaj`
vreo dou` ore, \nainte de a se schimba pentru cin`. |n tot
acest timp nu se putea gândi la invita]ia lui Nick, iar când
cobor\ la ora opt s`-l \ntâlneasc`, \nc` nu [tia ce s` fac`. Se
gândi s` accepte, ca s`-[i dovedeasc` ei \ns`[i c` era imun` la
persoana lui, apoi se gândi c` \nc` era vulnerabil` [i c` dou`
zile \n compania lui ar fi un dezastru. Dac` n-ar fi s`rutat-o,
totul ar fi fost clar... dar acum... acum era aproape fascinat` de
idee. {tia c` nu trebuia, [tia c` singurul lucru \n]elept ar fi fost
s` se fereasc` din calea lui, cel pu]in pân` putea pleca de pe
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insul`. Dar s`rutul acela o l`sase slab` [i confuz`, incapabil`
s` ia o hot`râre, sim]ind o dorin]` pe care o crezuse moart`
de mult.

Nick o a[tepta la una din mesele de pe teras`. De data asta
era \mbr`cat \ntr-un costum u[or de doc kaki. Se ridic` \n
picioare [i o privi cu aten]ie \n timp ce se apropia. Holly nu
putea s`-l priveasc` \n ochi, a[a c` se a[ez` repede [i se
pref`cu preocupat` de [alul pe care-l adusese cu ea, pân`
când reu[i s`-[i reg`seasc` st`pânirea de sine.

|i era team` c` o va \ntreba mai \ntâi despre hot`rârea ei,
dar din fericire o \ntreb` ce voia s` m`nânce, apoi \i povesti
câte ceva legat de serviciul lui, explicându-i pe unde fusese \n
ultimii [apte ani [i ce f`cuse \n tot acest timp. Fu rândul ei s`
vorbeasc` despre munca ei, devenind foarte animat` [i
ajutându-se de mâini ca s` sublinieze cele mai importante
ac]iuni.

Continuar` s` discute \n timp ce mâncau, dar dup` aceea
Nick atinse subiecte mai personale.

– |n mod clar, ai avut succes \n carier`. |n primul rând de
ce te-ai angajat? Nu-mi amintesc s` fi vrut a[a ceva când eram
\mpreun`.

– Nu. Holly lu` paharul de vin [i-[i trecu u[or degetele pe
margine. M-am hot`rât s` m` angajez curând dup` ce ai
plecat tu.

Pentru un moment, amândoi au r`mas t`cu]i.
– Dar de ce foto-jurnalist? vru el s` [tie.
– La \nceput a fost doar jurnalism, fotograf a venit mai

târziu, dup` ce am avut mai mult timp liber. Ezit`. Aveam
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nevoie de ceva ce se putea face mai mult la domiciliu, ca s` am
timp liber s` m` ocup [i... de alte lucruri.

– Ca de exemplu, petreceri, a[a cum obi[nuiai, o
\ntrerupse Nick ironic. Toate cocteilurile, petrecerile dansante
[i mic dineurile, f`r` de care nu puteai tr`i.

Holly \l privi de sus.
– Sigur. Ce altceva? replic` ea cu o voce de ghea]`, plin` de

sarcasm.
O privi uimit.
– Ce p`rere au avut p`rin]ii t`i despre faptul c` ]i-ai luat

serviciu? Nu asta doreau pentru tine, nu-i a[a? Doar aprobau
din toat` inima via]a social` pe care o duceai.

Din nou, Holly deveni preocupat` de pahar.
– Ei n-au nici o leg`tur` cu asta. De fapt nici n-au [tiut.

Ridic` din umeri. {i probabil c` nici nu [tiu. Vezi, eu... am
plecat de acas` la scurt timp dup` ce m-ai p`r`sit. De atunci,
nu mi-am mai v`zut p`rin]ii.

Nick o privi uluit.
– Ai p`r`sit casa? Dar n-au \ncercat s` te opreasc`? Aveai

doar [aptesprezece ani, erai \nc` minor` [i sigur c` ei...
– Ui]i, \i \ntrerupse scurt Holly, c` nu mai erau tutorii

mei... tu erai. {i cum tu nu erai acolo ca s`-]i spui p`rerea \n
leg`tur` cu asta... L`s` propozi]ia neterminat`.

Nick \nc` o privea, cu gura strâns`.
– De ce, Holly? zise cu greutate. De ce ai p`r`sit casa

p`rinteasc`? A fost din cauza celor \ntâmplate \ntre noi,
deoarece ]i-ai dat seama c` p`rin]ii t`i au fost cei care... se
opri... cei care ne-au desp`r]it?
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– Cei care ]i-au f`cut via]a un iad, vrei s` zici, nu? Se l`s` pe
sp`tarul scaunului [i privi spre mare, \n timp ce se \ntreba \n
sinea ei cât s`-i dezv`luie despre via]a ei. |n parte da, dar au
mai intevenit [i... alte lucruri, zise ea \ncet.

– Ce alte lucruri, Holly? o \ntreb` cu insisten]` când ea nu
mai continu`.

– Voiau s` divor]ez imediat... dar am refuzat, r`spunse,
vorbind cu dificultate. Au urmat certuri aprige... a[a c` am
plecat.

Nick se \ncord` [i se aplec` spre ea, privind-o \n ochi.
– De ce n-ai vrut s` divor]ezi?
– Deoarece eu...
Mâna \ncepu s`-i tremure [i puse repede paharul pe mas`.

Vru s`-[i pun` mâna \n poal`, dar Nick fu mai rapid [i i-o
prinse hot`rât. Speriat`, ridic` ochii spre el.

– Te rog, Nick. Nu vreau s` discut despre asta.
|ncerc` s`-[i trag` mâna, dar el n-o l`s`.
– Nu, Holly, nu po]i s` te opre[ti acum. Trebuie s`

continui. De ce n-ai vrut s` divor]ezi?
– Deoarece eu... La \nceput, vezi tu, eu... am crezut c` te

vei \ntoarce. O strânse cu putere de mân`. Mu[cându-[i
buzele de durere, \[i feri privirea [i t`cu minute bune. Când
vorbi, vocea \i era dur`.

– Apoi, când am fost sigur` c` nu te mai \ntorci, nu mai
avea rost s` continuu cu divor]ul, ad`ug` ea veninoas`. Ce
rost avea s` m` eliberez, când n-aveam nici o inten]ie s` m`
rec`s`toresc? Poate c` am fost nebun` c` m-am m`ritat cu
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tine, dar nu atât de nebun` \ncât s` nu \nv`] din gre[eli. Cel
pu]in \n cele câteva luni cu tine am \nv`]at s` nu mai am
\ncredere \ntr-un b`rbat!

Tremurând de emo]ie, \l privi \ncruntat`, dar el o fix` cu o
privire ciudat`, aproape uimit`.

– Holly, tu n-ai divor]at. Oare te-ai \ntrebat de ce n-am
f`cut-o nici eu?

Zâmbi strâmb.
– Doar o dat`. {i când am realizat care ar fi r`spunsul, \n

mod sigur nu m-am mai \ntrebat niciodat`.
Nick ridic` din sprâncene, mirat.
– {i care a fost r`spunsul?
– Cel corect. {i anume c` era convenabil pentru tine s`

r`mâi c`s`torit, \n cazul rela]iei cu o femeie care ar fi dorit mai
mult decât o aventur`, r`spunse ea scurt.

Pentru o clip`, o privi furios [i sim]i cum strânsoarea
devine mai puternic`, dar apoi se relax`.

– {i niciodat` nu ]i-a dat prin cap, c` ai putea gândi gre[it?
{i c` motivul pentru care n-am divor]at ar putea fi identic cu
al t`u? Ezit`. {i c` ei ar fi mers mult mai departe, zise \ncet.

Holly \l privi lung, sim]ind un nod \n gât.
– Ce... ce vrei s` spui? se bâlbâi ea.
– Holly, nu te-am p`r`sit pur [i simplu, zise repede. Eu...
– Scuza]i-m`. Domni[oara Weston?
Uimit`, Holly ridic` privirea [i v`zu un b`rbat \mbr`cat \n

uniform` de ofi]er de marin`, stând lâng` mas`. Vag, realiz` c`
Nick era furios [i c`-i d`duse drumul la mân`.
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– D... da, eu sunt Holly Weston.
B`rbatul o salut` politicos.
– Sunt \n serviciul domnului Riddell, doamn`. M-a rugat s`

v` aduc asta.
|i \ntinse geanta cu echipamentul fotografic [i

minicasetofonul, din fericire \ntreg.
– Ah, le-ai g`sit! Minunat! Fa]a lui Holly se lumin` de

pl`cere [i u[urare. Eram sigur` c` oamenii aceia le-au aruncat
dup` mine peste bord, ad`ug` f`r` s` se gândeasc`.

– Nu, doamn`, au fost g`site \ntregi la bordul iahtului.
Scoase un plic din buzunar [i i-l \ntinse. De asemenea,
domnul Riddell m-a rugat s` v` dau aceast` scrisoare [i s`
a[tept r`spunsul.

Holly lu` plicul [i-l deschise, con[tient` c` \n tot acest timp
Nick o privea dezaprobator. Scrisoarea era scurt` [i la obiect.

S-ar putea s` ai dreptate [i c` ar trebui s`-mi spun propria
mea poveste. De ce nu vii mâine, la Fallipos, ca s` putem
discuta \n continuare? Al t`u, Felix Riddell. 

Abia crezând \n norocul ei, Holly nu ezit` nici o secund` [i
se \ntoarse spre mesager.

– Te rog s`-i spui domnului Riddell c` r`spunsul este
afirmativ, voi fi \ncântat` s`-i fac o vizit` mâine.

– Foarte bine, doamn`. Iahtul v` va a[tepta mâine  la ora
zece, dac` v` convine?

– Este foarte bine. Mul]umesc.
B`rbatul o mai salut` o dat` [i se dep`rt`.
– |nseamn` c` nu vii cu mine mâine la Samos, zise Nick cu

o voce \ncordat`.
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– Nu. |mi pare r`u Nick, dar cum probabil ai ghicit, este
posibil ca Felix Riddell s`-mi acorde un interviu... [i nu-mi pot
permite s` pierd aceast` ocazie.

– Nici pentru un angajament anterior?
|l privi cu fermitate.
– N-am spus c` vin cu tine, Nick.
– Nu, n-ai spus. Se sprijini de sp`tarul scaunului, privind-o

furios.
– A[a c` mâine mergi la Fallipos, zise cu o voce plin` de

dispre]. Alergi s`-i faci plec`ciuni lui Felix Riddell, imediat ce
]i-a f`cut un semn. {i b`nuiesc c` vei accepta [i condi]iile lui
pentru interviu?

Holly p`li.
– {i ce vrei s` spui exact, prin condi]ii?
– {tii foarte bine, ce vreau s` spun. Cât de departe e[ti

hot`rât` s` ajungi pentru a ob]ine acest interviu?
S`ri furioas` \n picioare, dar Nick o prinse de bra].
– Ah, nu, de data asta nu mai fugi. Folosindu-[i puterea, o

for]` s` se a[eze pe scaun.
Holly \l privi cu o furie neputincioas`; de fapt, era furioas`

pe sl`biciunea ei.
– D`-mi drumul, porcule!
Nick rânji batjocoritor.
– Nu pân` nu termin ce am de spus. |ncep s` realizez cât

de mult te-ai schimbat. Spune-mi unde te-au \nv`]at s` te
prostituezi pentru a ob]ine un interviu – la [coala de
jurnalism?
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– Cum \ndr`zne[ti!? Ochii lui Holly aruncau fl`c`ri. Ca s`
[tii, niciodat`, dar niciodat`, n-am f`cut sex ca s` ob]in ceva...
[i nu inten]ionez s` \ncep acum!

– Nu? rânji el. Când te-am g`sit, Felix Riddell te ]inea de
mân` [i \n mod clar nu v` comporta]i ca doi str`ini care abia
s-au \ntâlnit.

Holly ridic` din umeri, neputincioas`.
– Era doar o... glum`. Un r`spuns la ceva ce-l \ntrebasem.

Nick o privi ne\ncrez`tor. Crezi sau nu, nu-mi pas`, ad`ug` ea
cu \nver[unare. Nu trebuie s` m` ap`r \n fa]a ta. {i pentru c`
am tr`it câteva luni sub acela[i acoperi[, n-ai nici un drept
s`-mi pui \ntreb`ri acum.

– {i am dormit \n acela[i pat. Nu uita asta! o \ntrerupse
Nick cu severitate.

Holly nu mai avea nimic de spus. |l privi lung un moment,
cu ochii mari pe chipul palid, apoi \[i sprijini capul \n mân`.

– Holly, te rog nu te duce s`-l vezi pe Felix Riddell mâine,
zise el repede. Vino cu mine la Samos.

Ea cl`tin` din cap.
– N-ar avea nici un rost. Nu mai avem nimic s` ne

spunem [i...
Dar el o \ntrerupse repede.
– Ba are, Holly. Mai am multe s`-]i spun, lucruri pe care nu

le [tii. Lucruri care ar putea duce o schimbare \ntre noi.
– Nu, \i r`spunse hot`rât. Am venit aici  pentru o treab` [i

asta este pe primul loc. Spre deosebire de tine, nu sunt \n
vacan]`. Am responsabilit`]i, dac` tu nu ai.

Ridic` din sprâncene, mirat.
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– Ce responsabilit`]i?
Holly \[i mu[c` buzele.
– Fa]` de ziar, desigur, r`spunse \ncercând s` acopere

sc`parea. M` pl`tesc s` g`sesc subiecte, nu s` le ratez pentru
c` am primit o invita]ie s` fac o excursie cu barca. {i dac` aud
c` am ratat o astfel de posibilitate, m` concediaz`.

Nick \i d`du drumul la mân` [i se l`s` pe spate.
– Mai vrei s` bei ceva?
– Nu. Nu, mul]umesc.
Holly scutur` din cap, mul]umit` c` pân` la urm` se p`rea

c` el acceptase refuzul ei. Pentru câteva minute, se l`s`
t`cerea. Nick privea mohorât spre mare, iar ea se tot \ntreba
ce ar fi vrut s`-i spun`, lucruri, care a[a cum spusese, ar fi
schimbat totul \ntre ei. Brusc, se gândi c` pur [i simplu voia s`
\ncerce s-o conving` s` mearg` cu el, dar imediat respinse
aceast` idee; indiferent ce f`cuse, Nick n-a fost mincinos.
|ntotdeauna, \n trecut, fusese deschis [i cinstit, niciodat` nu
\ncercase s-o \n[ele. A[a c`, dac` avea ceva s`-i spun`...
Deschise gura s`-l \ntrebe ce voia s`-i spun`, dar el i-o lu`
\nainte.

– Ce-ai vrut s` spui, când omul lui Riddell ]i-a dat geanta
cu tot echipamentul? Ai zis c`-]i era team` c` au aruncat-o
dup` tine, peste bord.

Holly \l privi \ncurcat`.
– Ah, asta era. Nimic important. Arunc` o privire spre ceas

[i se pref`cu surprins`. Cerule... este deja unsprezece [i
jum`tate. Se ridic`, \[i lu` geanta [i-i f`cu o u[oar` plec`ciune.
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Mul]umesc pentru cin`, Nick. |mi pare r`u c` nu pot merge
mâine. Cred c` pleci devreme, a[a c` ne lu`m r`mas-bun
acum, \n caz c` nu ne mai vedem.

|i zâmbi larg, apoi  se \ntoarse pe c`lcâie [i se \ndep`rt`
repede.

Nick nu zise nimic, o privi doar cum se dep`rta, de[i Holly
se a[tepta ca s` \ncerce s-o opreasc`. Expresia de pe chipul lui
era impenetrabil`.

Cu un sentiment de u[urare, \nchise u[a camerei [i-[i puse
geanta pe mas`. Ar fi trebuit s`-i controleze con]inutul, dar o
va face mâine diminea]`, acum era prea obosit`. Ultimele ore
petrecute \n compania lui Nick o obosiser` [i mai tare; fusese
\ncordat`, incapabil` s` se relaxeze, emo]iile gata s`
izbucneasc` la cel mai mic semn. Abia acum, singur` \n
camer`, putea s` se relaxeze.

Un cioc`nit \n u[`, o trezi brusc din toropeal`. Mai mult
adormit` decât treaz`, se \ndrept` automat spre u[`, abia
\ntrebându-se cine ar putea fi. Dar când deschise, [i-l v`zu pe
Nick sprijinit de tocul u[ii, se trezi brusc. Vru s`-i trânteasc`
u[a \n nas, dar el puse piciorul \n u[` [i intr` \n camer`.

– Dac` nu ie[i imediat, \ncep s` ]ip! zise furioas`.
Nick o privi ironic.
– D`-i drumul... dar nu uita c` suntem \ntr-o zon` destul

de s`lbatic` a Greciei. Oamenii de aici au alte idei despre
drepturile b`rba]ilor asupra so]iilor... [i una dintre ele este
despre ceea ce se \ntâmpl` \n dormitor.

– Nu [tiu c` sunt so]ia ta. Nu mai folosesc numele t`u de
mult, \l \ntrerupse Holly mânioas`.
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– Dar vor [ti, când le voi ar`ta fotografia pe care o am \n
portofel; tu, \n rochie alb` de mireas`, iar eu \n costumul
acela ridicol pe care m-au obligat p`rin]ii t`i s`-l \mbrac, \i
spuse pe un ton zeflemitor.

Holly p`li.
– |nc`... \nc` mai ai poza? De ce?
– Niciodat` nu [tii când te po]i folosi de ea.
– |mi imaginez! replic` ea sarcastic, dar apoi, confuz`, \[i

\ntoarse privirea. De ce ai venit, Nick?
Nu-i r`spunse imediat, a[tept` s` se uite la el, s`-i vad`

zâmbetul lene[, \nainte de a-i ar`ta [alul pe care-l ]inuse la
spate.

– Ai uitat asta. }i-a c`zut de pe scaun.
– Ah! B... bine.
F`cu un pas spre el [i \ntinse mâna s`-l ia, apoi se opri

brusc.
Nick o privi \n ochi [i de data asta expresia era cu totul alta.
– Vino aici, zise \ncet.
Holly \ncepu s` tremure.
– Nu, Nick, zise. Te rog... nu!
Dar el l`sase [alul s` cad` [i o prinse cu blânde]e de umeri

tr`gând-o spre el. O s`rut` \ncet, deliberat, cu mici s`rut`ri,
f`când s`-i curg` foc prin vene. Gemu u[or [i se trase mai
aproape de el, dar o \ndep`rt`, nel`sând-o s` se apropie de el.
Apoi \ncepu s`-i mângâie gâtul, sânii [i cobor\ spre coapse.
Cuprins` de dorin]`, se r`suci sub mâna lui. S`rut`rile lui
devenir` mai pasionate. Brusc, o trase spre el, ar`tându-i cât
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de mult o dorea. Holly suspin` când sim]i corpul puternic
lipit de al ei, iar Nick gemu când se lipi strâns de el
r`spunzându-i cu pasiune la s`rut`ri.

|i vâr\ mâna-n p`r [i-i trase capul ca s`-i poat` vedea fa]a.
Când vorbi, vocea \i era r`gu[it` [i tremurat`.
– A[a a fost \ntotdeauna \ntre noi, Holly. Indiferent ce

mergea prost, asta era perfect. Chiar [i prima dat` când ai fost
virgin`, a fost una dintre cele mai minunate experien]e din
via]a mea. {i pentru tine a fost la fel, nu-i a[a? Nu-i a[a? repet`,
s`rutând-o, sim]ind r`suflarea lui fierbinte pe gât.

– Da, gemu ea u[or. {tii bine c` a fost.
O s`rut` din nou, parc` dorind s-o supun`.
– Vreau s` fac dragoste cu tine, scumpa mea, murmur` el.

A[a cum f`ceam \nainte.
Poate c` aceast` ultim` propozi]ie, sau poate cuvântul de

alint pe care nu-l folosise niciodat` când erau \mpreun`, o
f`cu pe Holly s` se trezeasc` la realitate. Se cutremur`, de
parc` ar fi fost cuprins` de frisoane [i se \ndep`rt` de el. Nick
o privi surprins.

– Cred c` gre[e[ti, zise cu voce u[or \ngro[at`. Nu vrei s`
faci dragoste; ai vrut s` spui c` vrei s` faci sex cu mine. Pentru
c` asta ai face.

– Nu, Holly, nu-i adev`rat, zise repede f`când un pas spre
ea, \ncercând s-o re]in`, dar Holly se feri.

– Nu? Vocea \i era zeflemitoare. Atunci, ce vrei s` spui? C`
n-ai \ncetat s`  m` iube[ti sau c` te-ai \ndr`gostit de mine,
când m-ai rev`zut?
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– Cam a[a ceva, da, zise \ncet.
Holly râse strident.
– Doar nu sunt nebun` s` te cred! Dup` p`rerea mea, dac`

m-ai fi iubit, nu m-ai fi p`r`sit niciodat`. Nu-i p`r`se[ti pe cei
pe care-i iube[ti... dac`-i iube[ti cu adev`rat. Dar poate c` nu
[tii asta. Poate ai crezut c`-]i voi c`dea \n bra]e, cum am f`cut
prima dat`. Bine, recunosc, \nc` m` exci]i. {i asta este tot ce
vrei, nu-i a[a? De[i vocea \i tremura, se \ntoarse spre el. Pentru
nu [tiu ce motiv, \nc` vrei s`-]i dovede[ti c` de[i au trecut
atâ]ia ani, m` mai po]i domina sexual. |l privi \n ochi [i se
cutremur` din nou, iar când vorbi din nou vocea \i era de
ghea]`. Foarte bine, recunosc... repeta cu voce mai
puternic`... a[a c` de ce...

Dar Nick f`cu un pas spre ea, o prinse de bra]e [i o trase
spre el.

– Dar n-am f`cut-o, nu-i a[a? Nu \nc`.
Speriat`, \l privi cu ochii mari.
– Ce... ce vrei s` spui?
– {tii exact ce vreau s` spun. Chiar dac` te excit, ai devenit

ra]ional`, a[a c` ai dat \napoi \n ultima clip`. E[ti o la[`, Holly.
Faci afirma]ii \n speran]a c` voi fi satisf`cut [i c` voi pleca, dar
te temi s` cedezi, pentru ca s` nu-mi dau seama c` ceea ce
sim]i pentru mine este mai mult decât atrac]ie fizic`.

– Doar asta a fost, \l \ntrerupse Holly, sfid`toare. Asta a fost
de la \nceput!

– Z`u? Nick o privi cu sprâncenele ridicate a mirare, pe
când \i d`du drumul. Niciodat` n-am ac]ionat \mpotriva
voin]ei tale.
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– Nu? Dar ultima oar`? \l \ntreb`, cu durere \n voce. Atunci
nu eram prea doritoare.

Nick scrâ[ni.
– Atunci... a fost diferit.
– Da, fu ea de acord, cu voce dur`. Total diferit, de neuitat!
Urm` o t`cere \ncordat`.
– Nu s-a spus totul \ntre noi, Holly, \ntrerupse t`cerea

Nick, cu voce greoaie. Nu \nc`. Prea multe lucruri nespuse,
prea multe r`ni deschise. F`cu o pauz`, apoi ad`ug` deliberat.
{i [tii la fel de bine ca [i mine, c` vom face dragoste din nou...
[i c` asta va fi foarte curând. {i asta, de asemenea, r`mâne
\ntre noi. 

Se aplec`, lu` [alul de pe jos [i-l arunc` pe pat. O privi, dar
ea nu-i r`spunse.

– Vise pl`cute, Holly, zise batjocoritor [i p`r`si camera,
\nchizând \ncet u[a.
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Capitolul 6

A doua zi, fix la ora zece, iahtul lui Felix Riddell, Apollo,
condus de acela[i b`rbat care-i adusese mesajul, o conduse pe
Hollly, pe o mare calm`, la Fallipos. La ponton, a fost
\ntâmpinat` de un auster majordom englez, care o conduse la
Felix Riddell. Acesta o a[tepta \ntr-o camer` imens` ce da spre
gr`din`.

Când a intrat \n camer` s-a ridicat zâmbind, s-o salute.
– Bun` diminea]a, Holly. Cred c` ]i-ai revenit complet

dup` nefericita partid` de \not?
Holly zâmbi.
– Da, mul]umesc. Sunt bine. |i \ntinse pachetul cu haine.

|]i  mul]umesc pentru haine, domnule Riddell.
– Am crezut c` ]i-am spus c` po]i s` le p`strezi, zise

\mpingând pachetul. Iar numele meu este Felix.
Luând-o de cot, o conduse la canapea [i-i turn` un Martini,

f`r` s` se sinchiseasc` s-o \ntrebe ce dorea, apoi se a[ez` lâng`



ea.  O privi din nou cu aten]ie, ca [i cum ar fi vrut s-o evalueze,
dar Holly \i \ntoarse privirea, f`r` s` se intimideze. |i zâmbi.

– Spune-mi, zise el degajat, o s` mai avem parte de so]ul t`u azi?
Ea cl`tin` din cap, con[tient` de avertismentul din spatele

\ntreb`rii.
– Nu cred, \i r`spunse cu r`ceal`.
– Bine. Se ridic`. }i-ar pl`cea s` vizitezi galeria mea cu

picturi? Surprins`, Holly f`cu ochii mari; se zvonea c` Felix
Riddell avea o colec]ie de art`, care rivaliza cu cea a ultimului
Paul Getty, incluzând cele mai reprezentative picturi ale
impresioni[tilor francezi. Dar se comporta ca un avar cu
averea sa, nu \mprumuta niciodat` picturile pentru expozi]ii
[i nici nu permitea altor colec]ionari s` le fotografieze sau
studieze; mul]i dintre prietenii lui nu fuseser` invita]i s` le
vad`. A[a c` Holly se sim]i cucerit` de acest privilegiu
nea[teptat, apoi se gândi cu ironie, c` probabil avea o colec]ie
secundar`, care permitea s` fie v`zut`.

Dar se \n[ela; galeria de pictur` era str`juit` de u[i masive
de o]el, iar picturile atârnau pe pere]i albi, luminate de lumin`
electric`. Coloritul bogat al lui Cezannes, Van Gogh, Gauguin
[i ale multor al]i pictori o \ntâmpinar`, \n camera lung`,
simpl`, cucerind-o la \nceput, dar pe m`sur` ce privea lunga
galerie, sim]i o infinit` triste]e \n fa]a puterii [i frumuse]ii
picturilor \nchise aici, pentru a bucura ochiul unui singur om.

Felix o conduse de-a lungul galeriei, vorbindu-i despre
picturi [i autorii lor. La \nceput a fost teribil de curioas`, a pus
\ntreb`ri, dar pe m`sur` ce \naintau a devenit t`cut` [i Felix
Riddell a privit-o mirat.
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– Nu te intereseaz` arta? o \ntreb` brusc.
– Ba da, foarte mult. Obi[nuiam s`-mi petrec multe ore \n

galeriile de art` din Londra, când eram strâmtorat`; erau
singurele locuri unde puteam s` m` \nc`lzesc gratis, ad`ug`
cu un zâmbet slab.

– Dar nu-]i plac tablourile astea?
Holly se \ncrunt` u[or.
– Sigur c`-mi plac, sunt minunate, dar... r`spunse \ncet.

|mi pare r`u, nu vreau s` te sup`r, dar nu pot s` nu m`
gândesc la faptul c` atâta frumuse]e n-ar trebui \nchis`,
z`vorât`, ci ar trebui expus` s` poat` fi admirat` de toat`
lumea. Sunt sigur` c` arti[tii n-au inten]ionat s-o ]in` sub
cheie.

– Ai idee cât valoreaz` aceast` colec]ie? o \ntreb` el.
Ea d`du din cap.
– Nici nu vreau s` m` gândesc. Dar, dac` un tablou este

scos din circula]ie, atunci este evaluat doar dup` timpul pe
care-l petreci privindu-l? Ast`zi ai petrecut cam dou` minute [i
ceva, \n fa]a fiec`rui tablou, dar probabil c`-]i trebuie zece
minute ca s` cite[ti un ziar, a[a c` ziarul necesit` de cinci ori
mai mult` aten]ie decât un tablou.

Pentru o clip`, Felix Riddell o privi lung, apoi izbucni
\n râs.

– Asta este cea mai neobi[nuit` filozofie pe care am auzit-o
vreodat`! Dar trebuie s` recunosc, este foarte original. Privi
de-a lungul galeriei. Presupun c` faci parte dintre acele
persoane care gândesc c` toate marile tablouri ar trebui s` fie
expuse \n galerii publice, dar niciodat` nu ]i-a trecut prin
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minte c` tablourile nu vor rezista la infinit, c` trebuie ]inute \n
condi]ii deosebite ca s` li se prelungeasc` via]a cât mai mult
timp posibil? {i nu este un mod de a cheltui banii cu scopul
de a salva cât mai multe lucr`ri mari? Zilele trecute, poli]ia
italian` a recuperat câteva picturi furate dintr-o mic` galerie
cu câteva luni \n urm`. Ho]ii le depozitaser` \ntr-o pia]` [i
aveau urme de g`ina] pe ele, au fost plouate [i a nins peste
ele, a[a c` au fost distruse. Cel pu]in, eu [tiu c` niciodat` nu
se va \ntâmpla a[a ceva cu cele care sunt \n proprietatea mea.

Holly râse u[or [i ridic` mâinile \n semn c` se pred`.
– O.K., O.K., recunosc, fiecare moned` are dou` fe]e, dar

tot nu sunt de acord s` fie \nchise \n felul `sta.
Felix râse [i el, privind-o cu o expresie apreciativ`, dar

continuar` s` discute \n contradictoriu \ntr-un mod
prietenesc, \n timp ce p`r`seau galeria [i z`vora u[ile, cu un
sistem electronic ascuns \n perete.

– |ncuietorile sunt controlate printr-un program din
computerul din camera de comand`, \i explic`. Nimeni nu le
poate deschide f`r` ordinul meu.

O conduse \n restul casei, comportându-se ca un ghid,
ar`tându-i diverse sculpturi [i alte obiecte de art` din camere.
Pentru câteva clipe, Holly avu impresia c` \ncerca s-o
impresioneze cu bog`]ia, dar nu pricepea de ce. Dar el
continu` s` discute \n acela[i mod cu o jurnalist` relativ
necunoscut`, care p`trunsese \n intimitatea lui. Holly \l privi
u[or \ncruntat` [i uimit`, \ntrebându-se dac` \i f`cea pl`cere
s`-[i etaleze averea sau dac` avea alte motive. Apoi ridic` din
umeri; ce alt motiv ar fi putut avea?
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Au servit prânzul \n patio, la umbra iasomiei. Felurile
servite au fost o \mbinare delicioas` a buc`t`riei grece[ti cu
cea francez`. Felix era \n verv`, f`când-o s` râd` cu anecdote
despre oamenii boga]i [i renumi]i pe care-i \ntâlnise. Era un
povestitor excelent, [tiind exact ce dorea s` scoat` \n eviden]`,
a[a \ncât Holly a râs cu lacrimi [i s-a amuzat copios.

– Ah, nu! suspin` la una din anecdote. El a f`cut asta?
Pre[edintele? 

Felix o asigur` c` era adev`rat.
– Dar n-o s` spui \n gura mare, pentru c` nu m` va mai

invita niciodat` pe iaht, ad`ug` cu un rânjet.
Holly se l`s` pe sp`tarul scaunului, cu paharul de coniac \n

mân`.
– Te-ar dezam`gi foarte mult, dac` ar fi a[a?
Era prima oar` când \i punea o \ntrebare personal`, dar

pân` \n acel moment el nu pomenise nimic despre interviu,
iar ea voia s` [tie cum st`, a[a c` f`cu aceast` \ncercare.

– Nu, nu prea mult, r`spunse Felix, zâmbind u[or.
|[i turn` coniac dintr-o sticl` de cristal [i ridic` paharul

spre ea \ntr-un toast mut.
– Dar am vorbit prea mult. Ce-ar fi s`-mi poveste[ti despre

tine?
– }i-am povestit ce fac, ieri la micul dejun.
– {i mi-ai spus c` n-ai nici o obliga]ie, punct` sec, iar zece

minute mai târziu a ap`rut so]ul t`u. O a[tept` s` vorbeasc` [i
cum ea nu spuse nimic, continu`: el a fost, Holly? Cel care
te-a dezam`git?

Holly \[i plec` privirea.
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– Cam a[a ceva, recunoscu, \ncercând s` fie calm`.
Felix o privi cu aten]ie.
– Deci, cum sta]i? Sunte]i separa]i, divor]a]i?
– Putem spune separa]i, de[i niciodat` n-am fost la avocat,

ca s` legaliz`m desp`r]irea, \i r`spunse f`r` tragere de inim`.
El se \ncrunt`.
– Deci acum sunte]i \mpreun`?
Holly \[i ridic` privirea spre el.
– Chiar trebuie s` discut`m asta? Sunt sigur` c` nu este

important pentru dumneata situa]ia mea matrimonial`, a[a c`,
dac` nu te superi, s` schimb`m subiectul, \i zise scurt.

– Dar m` intereseaz`. Tonul lui era atât de conving`tor,
\ncât \l privi surprins`. Punându-[i paharul pe mas`, se aplec`
spre ea, privind-o \n ochi. Vreau s` [tiu care este pozi]ia ta fa]`
de so], Holly. {i vreau s` [tiu exact ce sim]i pentru el.

Holly f`cu ochii mari, luat` prin surprindere de vehemen]a
lui.

– Nu este cu mine, zise \ncet. Era deja aici, când am sosit,
este \n vacan]`, face turul insulelor grece[ti cu barca lui. Este
pur [i simplu o coinciden]` c` ne-am \ntâlnit la Kinos, când
am venit aici s`-]i iau interviu.

– El nu [tia c` vii aici?
Holly cl`tin` din cap.
– Nu, n-avea cum, r`spunse hot`rât`.
– Când l-ai v`zut ultima oar`, sau i-ai scris? S-ar fi putut

s`-i fi spus sau scris [i ai uitat?
Zâmbi strâmb.
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– Ah,  nu, asta este chiar imposibil. Nu ne-am v`zut [i nici
n-am comunicat \n nici un fel \n ultimii [apte ani.

– {apte ani? Felix o privi uluit. P`i, atunci erai doar o
copili]`?

– Aveam [aptesprezece ani. O copili]`, cum ai spus, fu de
acord ea, cu o voce plin` de am`r`ciune.

Felix \i lu` mâna \n mâinile sale.
– Cum s-a \ntâmplat? o \ntreb` cu blânde]e.
|[i ridic` repede privirea, vrând s` refuze s` vorbeasc`

despre via]a ei, dar el se uita la ea cu atâta \ngrijorare, \ncât
cuvintele \i murir` pe buze:

– Spune-mi, \i ordon`, strângând-o de mân`.
– Nu sunt multe de spus. Eram prea tineri – eu, \n special.

Am locuit cu p`rin]ii mei [i ei nu-l pl`ceau pe Nick. A[a c` el
a plecat... [i a uitat s` m` ia cu el. Ce uituc, nu-i a[a? ad`ug`
cu o ironie amar`.

Felix o privi \ncruntat.
– Cât a durat?
– Cam [ase luni... [i câteva certuri.
– |n]eleg. Se l`s` pe sp`tar. {i presupun c` \ntâlnindu-te cu

el pe nea[teptate, ]i-ai reamintit tot, te-a f`cut s` suferi din
nou?

Sim]i cum mâna lui Holly \ncepe s` tremure.
– Pu]in, da.
Zâmbi cu gura pân` la  urechi.
– M`iestria englez` de a se fofila! Când pleac`?
Holly ridic` din umeri [i-[i retrase mâna.
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– Nu [tiu. Se pare c` mai st` pe aici.
A crezut c` vorbise cu indiferen]`, dar Felix o privi cu

[iretenie.
– Poate te vrea \napoi?
– Nu, sunt sigur` c` nu `sta este motivul pentru... se opri

brusc [i ro[i.
– Deci, care este motivul? o \mboldi Felix. Se uit` la ea,

apoi continu` gânditor. Sau pot s` ghicesc. Vrea s` se culce
din nou cu tine, nu-i a[a? Este curios s` [tie ce a v`zut la tine
atunci, [i ce fel de femeie e[ti acum.

– Nu-mi vine s` cred c` va afla a[a ceva doar culcându-se
cu mine, replic` Holly cu acreal`.

– Aici gre[e[ti, zise Felix luându-i mâna din nou,
\nfrângând repede rezisten]a ei. Un b`rbat poate s` afle tot ce
dore[te despre o femeie, când face dragoste cu ea. O femeie
n-are secrete \n pat. F`cu o pauz`, apoi continu` ca din
\ntâmplare: o s`-l la[i?

F`r` s` vrea tres`ri.
– Nu este treaba ta, \i r`spunse cu r`ceal`.
Felix \n`l]` capul [i o privi calm.
– Poate nu este... dar a[ vrea foarte mult s` fie, ad`ug`

deliberat, privind-o \n ochi.
Holly \l privi lung. Era imposibil s` nu \n]eleag`, imposibil

s` nu citeasc` mesajul din privirea lui. Stânjenit`, \[i trase
mâinile din ale lui [i se ridic`.

– Dac`... dac` vrei s` m` scuzi, m` duc s` m` aranjez pu]in.
– Sigur.
Se ridicase [i el \n picioare, [i Holly sim]i cum o prive[te

pân` când intr` \n vil`. O dat` intrat` \n camer`, \ncuie u[a,
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mul]umit` c` poate s`-[i adune gândurile \n lini[te. Se
\ndrept` \ncet spre oglind` [i se studie cu aten]ie. Acum era
bronzat`, dar nici bronzul nu putea s`-i ascund` cearc`nele
sau cutele de \ngrijorare de pe frunte. Noaptea trecut` nu
dormise prea mult, de[i era ostenit` dup` cearta cu Nick.
Z`cuse treaz`, gândindu-se la el, corpul tânjindu-i dup`
s`rut`rile [i mângâierile lui. |l dorea cu disperare, dup` atâ]ia
ani de singur`tate. La un moment dat, a fost pe punctul de a
se duce dup` el la barc`, s`-i spun` c` s-a r`zgândit [i vrea s`
fie cu el. Dar mândria o oprise. S` mearg` la el oricum, ar fi
fost dovad` de sl`biciune, ca [i cum toat` durerea [i
nefericirea pe care i-o provocase n-ar fi contat deloc. {i s-ar fi
tr`dat pe ea. A[a c` \[i aduse aminte toate certurile, \ntr-o
\ncercare disperat` de a rezista, pân` data viitoare, când Nick
va face o nou` tentativ`. {i nu se \ndoia deloc c` va mai fi o
alt` tentativ`. Spusese c` o dorea, [i-l cuno[tea destul de bine
ca s` [tie c`-[i va urm`ri cu tenacitate scopul... care va fi
sfâr[itul, nu dorea s` se gândeasc`.

Se sp`l` pe mâini [i oft` exasperat`; aceast` \ntâlnire se
desf`[ura aiurea. |ntâi a ap`rut Nick [i acum Felix Riddell
complica lucrurile. Ultima lui remarc` ar`ta limpede c` era
interesat de ea, ceea ce crea probleme. Era important s` afle
dac` o invitase aici pentru el sau \ntr-adev`r dorea s`-i dea un
interviu pentru ziar? Holly \njur` \n [oapt`. La naiba cu
b`rba]ii! Reu[ise s`-i ]in` la distan]` atâta timp [i acum
amenin]au s` apar` iar \n via]a ei. Se ruj` hot`rât` [i apoi se
\ntoarse pe teras`, gata s` sar` la Felix dac` ar fi \ncercat s`
flirteze din nou. De fapt, ar fi minunat dac` ar face-o, \n felul
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`sta ar putea s`-i spun` ce crede despre b`rba]ii \n vârst`, care
alergau dup` tinerele, a[a c` nu va mai vrea s` [tie de ea [i \[i
va face bagajul [i va pleca acas` [i va sc`pa de amândoi.

Dar Felix avea destul` experien]` \n privin]a femeilor; \i fu
de ajuns s`-i arunce o singur` privire ca s`-[i dea seama de
starea ei de spirit. |n restul dup`-amiezii, discutar` despre
diverse lucruri [i Holly se relax`, atât de mult \ncât o dat` sau
de dou` ori \ncerc` s`-i spun` \ntreb`ri, dar el refuz` s`
cedeze. Zâmbi [i schimb` subiectul.

Au mers pe plaj`, au \notat, apoi au f`cut o partid` de tenis,
\nainte de a lua cina. Din nou a trebuit s` se \mprumute de
haine. Era nesigur` de inten]iile lui, dar cu excep]ia \ncerc`rii
din timpul prânzului, Felix n-a mai f`cut nici o alt` \ncercare
de a o seduce.

– Desigur, iahtul meu te va a[tepta s` te duc` acas` oricând
dore[ti, \i spuse zâmbind, când \i v`zu ezitarea.

Au luat cina la lumina lumân`rilor, o cin` minunat`, servit`
\n farfurii din cel mai fin por]elan, ce apar]inuser` o dat`
]arului Rusiei, au b`ut vin din pahare de cristal ce reflectau
lumina \n culorile curcubeului. Apoi au stat \n salonul imens
[i au ascultat muzic`. Aparatura era atât de sofisticat` \ncât
avea impresia c` era \nconjurat` de orchestr`. |n [emineu
ardea focul, dând o c`ldur` pl`cut` \n camer`, [i Holly se
sim]ea toropit`.

Felix veni lâng` ea [i-i lu` paharul gol din mân`.
– Mai vrei unul?
Ea cl`tin` din cap [i se ridic`.
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– Nu, trebuie s` plec. S-a f`cut târziu. Se uit` \n jur, apoi \[i
aminti c` nu existau ceasuri \n camere. Cum [tii cât este
ceasul, când este noapte?

El râse.
– Ah, pur [i simplu m` duc la culcare când m` simt obosit.

Dar nu este nici un motiv ca tu s` nu [tii.
Se duse la birou [i scoase dintr-un sertar o cutie sub]ire,

neagr`.
– Poftim, zise \ntinzându-i cutia.
Holly lu` cutia [i-i deschise \ncet capacul. |n`untru era un

ceas sub]ire din aur adev`rat! Dup` un moment, Holly \nchise
capacul [i i-o \ntinse.

– |mi pare r`u, Felix, dar nu pot s`-l accept.
– De ce nu? zise el \ncruntându-se.
– {tii perfect de bine de ce nu. Se ridic` repede. M` duc s`

m` schimb.
– Holly. Felix o prinse de bra]. Nu te gândi la ceva ce nu

este adev`rat. Nu este chiar un cadou adev`rat... este pur [i
simplu un ceas, care s`-l \nlocuiasc` pe cel pierdut, când ai
c`zut \n mare de pe iahtul  meu.

– Nu este nevoie. Când ajung acas`, o s`-mi cump`r un
ceas.

– Acest ceas este f`cut la una din fabricile mele, zise el
exasperat; am aici o duzin` pe care le ofer prietenilor mei.

– Poate c` este a[a, zise Holly, nesigur`. Un cadou atât de
scump poate s` nu \nsemne nimic pentru ei sau pentru tine.
Dar pentru mine, da... [i tu [tii asta. 
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– Bine. V`zu obrajii ro[ii [i-i d`du drumul. Foarte bine,
repet`. O s` le spun s` preg`teasc` iahtul, ca s` te duc` la
Melmia. Peste dou`zeci de minute.

O a[tept` s` coboare, dup` ce se schimb`, o lu` de cot [i o
conduse prin gr`din`, pân` la ponton. Dar chiar \nainte de a
ie[i din gr`din`, se opri [i o \ntoarse cu fa]a spre el.

– O s` vii [i mâine?
Holly ezit`, \ntrebându-se ce rost mai avea.
Ghicind motivul, Felix continu` repede.
– Uite, [tiu c` vrei interviul, dar \nc` nu m-am hot`rât. Dar

\ntâi a[ vrea s` ne cunoa[tem mai bine. Trebuie s` fiu sigur c`
m` vei asculta cu aten]ie [i c` vei \n]elege corect ceea ce-]i voi
spune.

Nota de sinceritate din vocea lui o f`cu pe Holly s` se
r`zgândeasc`.

– Bine, voi veni mâine. |ntinse mâna [i-i zâmbi. Mul]umesc
pentru ziua asta minunat`.

El \i lu` mâna, dar \n loc s` i-o strâng`, i-o s`rut`.
– Noapte bun`, Holly.
Era târziu când iahtul intr` \n port la Melmia, \ns` mai erau

câ]iva b`rba]i pe terasa tavernei, discutând \n contradictoriu,
ceea ce constituia marea lor pl`cere. |n treac`t, Holly le
arunc` o privire scurt`, a[teptându-se s`-l vad` pe Nick la una
din mese, dar to]i b`rba]ii erau localnici. |n timp ce urca
sc`rile, \l v`zu pe puntea b`rcii, sprijinit neglijent de catarg,
fumând o ]igar`. Restul sc`rilor \l parcurse \n fug`, sperând s`
n-o fi v`zut, dar [tiind bine c` nu era a[a. Ajuns` \n camer`,
\ncuie repede u[a, apoi fugi la fereastr`. Nu mai era pe punte
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[i nici pe strad`. Abia respirând, se a[tepta s`-l aud` b`tând la
u[`. Dar peste tot era lini[te, pân` [i localnicii p`r`siser`
terasa. Se relax` [i se dezbr`c`, apoi \nchise obloanele.

A doua zi, iahtul sosi \n port la aceea[i or` [i petrecu din
nou o zi minunat` \mpreun` cu Felix. A \nv`]at s` joace
squash pe unul din cele dou` terenuri, iar dup` cin` au v`zut
un film american recent lansat pe pia]`. El n-a amintit nimic
de interviu [i nici n-a \ncercat s-o cucereasc`, de[i dup` ce i-a
urat noapte bun` [i \nainte s` urce pe iaht, a s`rutat-o u[or pe
buze.

– Pe mâine, i-a zis cu afec]iune.
Barca lui Nick era la chei [i din nou era pe punte fumând

o ]igar`, dar cum a v`zut-o coborând de pe iaht, a aruncat
chi[tocul \n mare [i a coborât sub punte. Ca [i cum ar fi
a[teptat s-o vad` \n siguran]` acas`, \[i zise Holly \n gând,
sim]indu-se pe jum`tate nemul]umit`, pe jum`tate... dar nu
era sigur` ce mai sim]ea.

Urm`toarele dou` zile au decurs la fel. A primit doar dou`
telefoane de la redactorul [ef. Holly \i spusese c` \ncerca s`-l
conving` pe Felix Riddell, dar el era nemul]umit de faptul c`
treaba mergea prea \ncet.

– Nu \n]elegi situa]ia, \i explic`. Nu se las` u[or. Dac`
\ncerc s`-l for]ez, o s` m` trimit` la dracu’. Dar sunt sigur` c`
va accepta curând.

– O.K., ]ine-te de el. Pân` acum te-ai descurcat bine, o
l`ud` redactorul [ef. Dar \ncearc` s` rezolvi cât mai repede.
Dac` afl` celelalte ziare c` este de acord cu un interviu, o s`
se n`pusteasc` acolo ca lupii.
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Dar a mai trecut o zi pân` când Felix s` se hot`rasc`. Dup`
cin`, o conduse \ntr-o camer` \n care nu mai fusese [i pe care
el o numea bârlogul lui. Pere]ii erau acoperi]i cu rafturi de
c`r]i, unele dintre ele extrem de valoroase [i de rare. Turn`
b`utur` \n dou` pahare dintr-o sticl` ce st`tea pe un bufet din
secolul XVIII [i-i \ntinse unul ei.

– Hai s` toast`m, vrei?
Holly zâmbi.
– Sigur... dar pentru ce?
O studie cu aten]ie.
– Pentru tine. Pentru noul meu biograf.
|l privi uimit`, apoi \nghi]i \n sec.
– Nu... nu \n]eleg. Vrei s` spui c` dore[ti s`-]i scriu

biografia?
Amuzat de expresia ei uimit`, d`du din cap.
– Exact. |n ultimele zile m-am tot gândit la asta, [i am trimis

la Londra s`-mi aduc` câteva din lucr`rile tale. Acum c` le-am
citit, m-am hot`rât.

– A[a c` de asta nu te puteai hot`r\? Chipul \i str`luci. Ah,
Felix, mi-ar face mare pl`cere. {i o s` m` str`duiesc s` fac o
treab` bun`. |]i promit c` n-o s` te dezam`gesc.

El râse [i o lu` de mijloc.
– {tiu c` a[a va fi. Sunt convins c` vei face treab` bun`.
Se \ntoarse brusc spre el.
– Când \ncepem... mâine? |mi aduc casetofonul [i vom face

articolul pentru ziar, apoi m` \ntorc \n Anglia s` cer un
concediu f`r` plat` pentru o lun` ca s` pot...
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– Hei, opre[te-te! o \ntrerupse Felix. Am spus biografie, nu
articol.

Holly \l privi f`r` s` priceap`, apoi toat` bucuria de pe chip
i se stinse.

– Dar trebuie s`-l fac. Nu pot s` renun] [i s` m` apuc de
biografia ta, n-ar fi corect.

– Ei bine, corect sau nu, asta vreau, zise el cu brusche]e. {i
apoi, un articol ap`rut \nainte, ar diminua interesul pentru
biografie, nu-i a[a?

– S-ar putea, dar... Holly se gândi repede. Uite, dac` nu
vrei un articol, ai fi de acord ca ziarul meu s` publice
fragmente din biografie, anticipat? Se procedeaz` a[a de multe
ori, f`r` s` [tirbeasc` vânzarea... Dimpotriv`, o m`re[te.

Felix \[i frec` gânditor b`rbia.
– O.K., o s` m` gândesc. Da, vom negocia cu ei chiar acum.
Holly râse fericit`.
– Minunat! Ah, Felix, \]i voi fi mereu recunosc`toare. Plec

mâine s` fac aranjamentele.
– Nu va fi necesar, putem lua leg`tura cu ei prin telex. {i

apoi, \i zise zâmbind, nu vreau s` te pierd, nici m`car o zi. O
trase spre el [i o s`rut`. Probabil c` o sim]ise cum se
\ncordeaz`, dar continu` s-o s`rute. Când \i d`du drumul,
Holly f`cu un pas \napoi [i-l privi mohorât`.

– Ce vrei s` spui?
– {tii perfect de bine, zise cu vocea joas`. Vreau s` stai aici

[i s` tr`ie[ti cu mine, Holly.
– Adic` s` fiu amanta ta? \l \ntreb` ea cu r`ceal`.
O trase din nou lâng` el.
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– Am fi iubi]i, Holly. Trebuie c` ]i-ai dat seama ce simt
pentru tine. Niciodat` n-am crezut c` m` voi \ndr`gosti din
nou, dar m-am \nd`gostit de tine mai tare decât oricare dintre
femeile pe care le-am cunoscut \nainte. A[ vrea... 

– Opre[te-te! Alb` la fa]`, Holly se smulse de lâng` el. |]i
pierzi timpul. |nc` agitat`, se dep`rt` de el câ]iva pa[i,
\ncercând s`-[i g`seasc` vocea. Felix, \mi pare r`u, dar eu nu
simt la fel. A[a c`, s` schimb`m subiectul.

Felix o privi cu ochi mari, nevenindu-i s` cread`.
– Dar ne sim]im bine \mpreun`, nu-i a[a? }i-au pl`cut

zilele astea, pe care le-ai petrecut aici cu mine?
– Da. Da, sigur c` da, dar...
– Realizezi ce via]` ai duce cu mine, Holly? zise

apropiindu-se de ea. Orice [i oricât ai dori. Haine, bijuterii...
ai avea tot ce este mai bun. Am sta aici pe insul`, doar noi doi,
dar dac` vei dori, vom c`l`tori, oriunde vei vrea. {i a[ fi
generos, Holly. Nu va trebui s` mai munce[ti niciodat`. Nu va
mai trebui s` cau]i subiecte pentru articole sau s` stai \n
camere ieftine de hotel.

|n zadar \ncerca Holly s`-i opreasc` [uvoiul vorbelor.
– Dar \mi place via]a pe care o duc, \n]elegi? reu[i s`-l

\ntrerup` pân` la urm`. Am muncit din greu s` ajung aici
[i-mi place ceea ce fac. {i s` tr`iesc din banii t`i, s` primesc
totul pe o tav` de aur... ce provocare ar fi pentru mine?
O.K., poate tu ]i-ai tr`it via]a, ai r`spuns la toate provoc`rile
[i acum \]i permi]i s` te bucuri de ele, dar eu \nc` nu mi-am
tr`it via]a.

Se opri [i-l privi cu triste]e.
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– Nu po]i s`-mi oferi ceea ce vreau. Foarte bine, ar fi
excitant s` tr`iesc câteva zile \n preajma unui milionar, s` port
haine scumpe, s` am o cap` de blan` pe umeri \n nop]ile
r`coroase, s` m` plimb cu iahtul. Dac` a[ tr`i tot timpul a[a,
f`r` s` fac nimic, m-a[ plictisi de moarte \n câteva s`pt`mâni [i
insula ar fi ca o \nchisoare pentru mine.

Vru s` p`r`seasc` \nc`perea, dar Felix o prinse de bra] [i o
\ntoarse cu fa]a spre el. Vocea \i era aspr`. 

– Nu, zise cu mânie re]inut`. Nu te-ai plictisi, Holly. Crezi
c` sunt un amant atât de neexperimentat, \ncât n-a[ fi capabil
s` te fac fericit`? O dat` ce vom face dragoste, vei dori s` stai
mereu cu mine.

|ncerc` s-o s`rute din nou, dar Holly \l respinse \ncruntat`.
– |mi pare r`u, Felix, dar r`spunsul este tot nu. Am tot

ce-mi doresc.
– N-ai un b`rbat, zise cu voce aspr`.
Holly p`li.
– N-am nevoie de un b`rbat. Nici de tine, nici de altcineva.

Travers` repede \nc`perea. Nu te deranja s` m` conduci.
Cunosc drumul pân` la iaht.

Tocmai când voia s` ias`, vocea lui o opri.
– {tii la ce renun]i?
Privi peste um`r, cu un surâs amar pe buze.
– Ah, da, [tiu foarte bine. Pierd orice [ans` de a mai scrie

nu numai biografia ta, ci [i articolul.
– Nu este a[a. Holly se \ntoarse s` ias` din camer`, dar

vorbele lui o oprir` \n prag. Acceptarea sau refuzarea ofertei...
n-are nici o leg`tur` cu asta. Dac` vrei interviul, pot s` ]i-l dau.
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Dar biografia... ridic` din umeri, poate ar fi mai bine s` uit`m
de ea, \n aceste \mprejur`ri. N-a[ putea s` stau cu tine atâtea
s`pt`mâni, doar pentru a scrie biografia.

– E... adev`rat? |mi vei da interviul... f`r` nici o condi]ie?
Zâmbi strâmb.
– F`r` condi]ii. Vino mâine, ca de obicei, [i adu-]i [i

reportofonul. Acum mai bine ai pleca, spuse brusc. O s` le
spun s` preg`teasc` iahtul pentru tine.

Era aproape de miezul nop]ii când ajunse la Melmia. Cum
intrar` \n port, privirea lui Holly fu atras` ca un magnet de
barca lui Nick. Nu era pe punte, dar \n cabina de sub punte
era lumin`. Nici nu era nevoie s` stea pe punte, deoarece
zgomotul f`cut de motorul iahtului era deajuns ca s` [tie c` ea
se \ntorsese.

|ncet, Holly urc` sc`rile spre camera ei. |n capul ei era un
vârtej de gânduri. Respingerea lui Felix a fost pur instinctiv`,
sim]ise o u[oar` repulsie, nici ea nu [tia de ce. Sigur c` nu-l
g`sea resping`tor; de[i \l considera destul de \n vârst`, era
\nc` un b`rbat chipe[, cu un aer tineresc, care ar fi f`cut ca
diferen]a de vârst` dintre ei s` par` mai mic`. O mângâiase de
multe ori, iar s`rutul nu fusese unul nepl`cut. De fapt, Felix
era un b`rbat cu experien]`, care [tia cum s` se poarte cu o
femeie. Atunci, de ce g`sise atât de resping`toare ideea de a-i
deveni amant`? Holly se duse la fereastr` [i se sprijini de
pervaz. |ntoarse problema pe toate fe]ele pân` ajunse la
concluzia c` acest lucru se \ntâmplase pentru c` Felix
considerase c` era necesar s` se fac` pl`cut pentru a o duce
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cu vorba. Acest fapt sugera un grad de falsitate \n caracterul lui
[i cum te puteai baza sau \ncrede \n cineva care nu se poart`
firesc cu tine?

Zâmbi u[or când \[i aminti cum \ncercase s-o ispiteasc`.
Cât de pu]in o cuno[tea, dac` se gândise c` bijuteriile [i
hainele scumpe ar putea influen]a hot`rârea ei! Mai mult`
satisfac]ie avea când vedea un articol tip`rit, un articol la care
lucrase din greu. Era adev`rat c` se bucurase de conversa]iile
pe care le avusese cu el. Era tipul de om pe care [i l-ar fi dorit
ca prieten, s` ia masa cu el, s` discute [i s` se amuze din când
\n când. Dar sim]ea c` nu era b`rbatul c`ruia s`-i poat` face
confiden]e. Nici m`car nu-i povestise despre Jamie.

Dar nici lui Nick nu-i spusese despre Jamie. Se trezi din
visare [i realiz` c` \n tot acest timp st`tuse cu privirea pironit`
pe barca lui Nick. Era destul de târziu [i totu[i lumina era
aprins` \n cabin`; poate c` citea ceva, \nainte de culcare. Era
unul din lucrurile pe care le avuseser` \n comun... dragostea
pentru c`r]i. Aproape \n fiecare sear`, citeau \n pat pân` când
Nick \i lua cartea din mân` [i o tr`gea spre el. Brusc, ochii i se
umplur` de lacrimi pe care le [terse furioas`. Niciodat` Nick
nu jucase teatru ca s` se fac` pl`cut. Avea un farmec \nn`scut,
care le atr`gea pe femei ca un magnet. {i fusese \n al nou`lea
cer, când dintre toate fetele o alesese pe ea. Nick nu era un
afemeiat; chiar dup` c`s`toria lor, multe femei \i f`cuser` ochi
dulci, dar nici nu le b`gase \n seam`, râdea de temerile ei, i-a
spus c` era b`rbatul unei singure femei, a luat-o \n bra]e [i i-a
dovedit f`r` t`gad` c` `sta era adev`rul.
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Dar acum? Sim]ise de la \nceput c` era diferit, avea mai
mult` experien]` cu femeile. Era mai dur decât fusese \nainte,
parc` nimic nu mai conta, [i felul \n care o s`rutase, \i
dovedise c` au fost mai multe femei \n via]a lui! 

Brusc, Holly se \ndrept` [i f`r` s` se gândeasc`, \[i ridic`
[alul, ie[i din camer` [i cobor\ sc`rile \n fug`. Era senin, luna
aruncase o lumin` argintie asupra or`[elului adormit. Terasa
tavernei era goal`, de[i din buc`t`ria unde st`tea Alexis Lambis
[i familia, r`zb`tea o raz` de lumin` pe sub u[`. Probabil c`
luau [i ei masa, dup` ce plecaser` to]i clien]ii. Holly se gr`bi
spre port, ne[tiind exact de ce se ducea la Nick sau ce-i va
spune când va ajunge acolo, [tia doar c` trebuia s`-l vad`.

Cu inima b`tându-i nebune[te \n piept, se opri pe chei s`
se lini[teasc` pu]in. Era chiar \n apropierea b`rcii lui Nick.
Cum st`tea acolo, o u[` dubl` se deschise, luminând puntea.
Uimit`, se trase \napoi, gândindu-se c` Nick o v`zuse [i venea
s-o ajute s` urce pe barc`. Dar vocea care venea din cabin` nu
era a lui Nick. Era o voce feminin`, u[or r`gu[it` [i cu accent
fran]uzesc.

– Ah, Nicholas, mon chéri, a fost minunat, ravissant! 
Holly se trase repede la \ntuneric [i trase [alul peste rochia

deschis` la culoare, \n momentul \n care Chantal d’Arneau
ap`ru \n prag [i \ntorcându-se spre Nick \i \nconjur` gâtul cu
bra]ele [i-l s`rut` pe gur`.

– A demain, chéri, murmur` [i mai spuse ceva, dar Holy n-a
mai a[teptat s` aud`.

P`trunse pe aleea dintre dou` case [i apoi str`b`tu \n fug`
drumul pân` la tavern`, unde se \nchise \n camera ei.
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Capitolul 7

Aproape toat` noaptea, Holly a stat treaz`, ba
blestemându-se c` a fost proast`, ba mul]umind Cerului c` nu
se dusese la Nick mai devreme, ca s` dea peste fran]uzoaic`.
Se cutremur` numai imaginându-[i scena. Fusese doar un
impuls, l`sându-se condus` de sentimente [i iat` ce era s` i se
\ntâmple! Alergând la el, se coborâse la nivelul lui Chantal
d’Arneau. Se \ntreb` dac` so]ul fran]uzoaicei [tia c` nevasta lui
era \n vizit`, noaptea, la Nick. Poate c` s`rmanul era obi[nuit
cu purtarea ei scandaloas`, \[i zise cu cinism \n sinea ei, [i
\nchise ochii. Oare Nick dec`zuse atât de tare, \ncât accepta s`
fie folosit \n felul acesta?

Holly \[i \ngrop` capul \n pern` [i pentru prima oar` \n
ultimii ani, plânse pân` adormi.

A doua zi, iahtul trimis de Felix a sosit punctual \n port, dar
Holly a \ntârziat. Dup` ce a urcat la bord, s-a dus direct la
cabin`. Atmosfera \ntre ei a fost \ncordat`, dar Holly nu s-a



sinchisit. A trecut la interviu imediat, punându-i \ntreb`rile de
pe lista pe care [i-o preg`tise \nainte de sosirea la Kinos. Felix
a r`spuns destul de binevoitor, dând r`spunsuri ample la
unele \ntreb`ri, dar \n tot acest timp a privit-o u[or \ncruntat,
remarcându-i starea de \ncordare. La prânz au f`cut o pauz`,
discutând altceva, de[i Holly ar fi preferat s` continue
interviul. Tot ce dorea, era s` termine mai repede articolul [i
s` se duc` la fiul ei. |n timpul prânzului a mâncat foarte pu]in,
i-a r`spuns monosilabic, dorind s` se termine mai repede. Dar
Felix nu se gr`bea, de[i se a[teptase ca respingerea ei s`-l fac`
s` se poarte mai ]âfnos cu ea. La cei mai mul]i b`rba]i, \n
special cei de vârsta lui Felix, o respingere a avansurilor de
c`tre o tân`r` constituia o lovitur` grea dat` mândriei lor,
dovedindu-le c` nu mai aveau o pozi]ie privilegiat` \n acest
domeniu. Dar din motive pe care nu le putea \n]elege, se
p`rea c` Felix se comporta la fel ca atunci când l-a cunoscut
prima oar`. |n mod obi[nuit, Holly ar fi fost bucuroas` c`
dorea s` fie doar prieteni, dar acum a \nceput s`-l suspecteze
c` avea s` mai fac` \nc` o \ncercare, a[a c` a hot`rât s` se
comporte cu r`ceal`, ca s`-i dovedeasc` faptul c` nu era deloc
interesat` de el.

Dup` prânz, au \nceput din nou, dar capul o durea atât de
tare \ncât \i era imposibil s` se concentreze. Puse aceea[i
\ntrebare de dou` ori, se scuz` poticnindu-se, apoi \[i duse
mâna la cap, durerea devenind insuportabil`.

Felix se ridic` brusc \n picioare, se \ndrept` hot`rât spre
ea, \i lu` blocnotesul din mân` [i opri reportofonul. Holly vru
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s` protesteze, dar se opri când Felix \i lu` ochelarii [i-i privi
\ncruntat ochii \ncerc`na]i [i ro[ii din cauza plânsului [i
nesomnului.

– Ai plâns, zise el printre din]i.
Holly \ncepu s` clatine din cap, apoi \[i d`du seama c`

n-avea rost.
– N-are nici o leg`tur` cu ce s-a \ntâmplat \ntre noi, seara

trecut`. Hai s` continu`m, vrei? N-am ajuns nici la jum`tate.
|ntinse mâna dup` ochelari.
– Nu, pentru ast`zi este de-ajuns, spuse dup` un moment

de gândire. Nu ar`]i bine deloc.
– M` doare capul, asta este tot, recunoscu Holly cu

jum`tate de gur`. Dac` vrei s` rogi s`-mi aduc` dou` aspirine,
o s`-mi treac`.

– Nu, ne oprim aici [i continu`m mâine, dac` o s` te sim]i
mai bine. Hai s` intr`m, s` nu mai st`m \n soare. O conduse
\n`untru [i-i turn` o b`utur` r`coritoare \ntr-un pahar. Apoi
ie[i [i se \ntoarse dup` câteva minute cu un flacon de
calmante. Uite, ia dou` din astea. |i puse dou` tablete \n mân`
[i a[tept` s` le ia. Holly, de ce nu mi-ai spus c` nu te sim]i
bine?

– Voiam... voiam s` termin interviul.
Se \ntoarse [i se a[ez` pe canapea. |[i sprijini capul de

sp`tar [i \nchise ochii. Când \i deschise, \l v`zu pe Felix
privind-o cu \ngrijorare.

– De ce nu vrei s` mergi \n camer`, s` te \ntinzi pu]in?
Ea zâmbi slab.
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– Sunt sigur` c` o s`-mi treac` \n curând. |mi pare r`u
c`-]i fac atâtea probleme.

– Draga mea! Se opri brusc, se duse la bufet [i-[i turn` o
b`utur` \n pahar, apoi se \ntoarse [i o studie câteva clipe. Ai
spus c` nu... \[i c`ut` cuvintele... c` discu]ia noastr` de asear`,
nu te-a sup`rat. Este adev`rat?

Holly zâmbi strâmb.
– A ajutat, dar n-a fost cauza principal`.
– Atunci?
– Z`u c` nu este problema ta, Felix, zise scurt, \ntorcându-[i

privirea.
– Ceea ce \nseamn` c` so]ul t`u te-a f`cut s` plângi, ghici

el. Ce ]i-a f`cut... te-a for]at?
Holly se ridic` [i-l privi cu r`ceal`.
– Nu. Singura propunere pe care am primit-o ieri, a fost a

ta. De fapt, n-am mai vorbit cu el de câteva zile. {i acum, dac`
nu te superi, a[ vrea s` m` \ntorc la hotel. |mi pare r`u c` am
\ntrerupt interviul... sunt sigur` c` [i tu dore[ti s` se termine
mai repede.

– {tii, Holly, seara trecut`... Felix veni lâng` ea [i se \ntinse
s-o prind` de bra], dar Holly se feri.

– Nu-i nimic, nu trebuie s` spui nimic. |[i mas` fruntea cu
o mân` tremur`toare. Mi-e team` c` am fost nepoliticoas` cu
tine. |mi pare r`u.

– La naiba, nu. Eu sunt cel care trebuie s`-[i cear` scuze.
Felix vrusese s` spun` altceva, dar \[i schimb` gândul când \i
v`zu chipul alb ca varul. Vom discuta când te vei sim]i mai
bine. D`-mi mâine un telefon [i voi trimite iahtul dup` tine.
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– Da, bine, fu de acord cu o voce f`r` pic de vlag`. 
O conduse pân` la iaht [i o ajut` s` urce pe punte. 
Pân` a ajuns la Melmia, calmantele [i-au f`cut \n mare parte

efectul, \ns` tot se sim]ea obosit`. Se hot`r\ s` se duc` pu]in
la plaj` [i s` \noate. Pe plaj` erau al]i turi[ti, care veniser` cu
feribotul. Doi tineri au privit-o admirativ, când a trecut pe
lâng` ei, dar i-a ignorat când au \ncercat s`-i vorbeasc`. {i-a
c`utat un loc lini[tit mai departe de plaja principal` [i l-a g`sit
\ntre dou` stânci ce formau un fel de pe[ter` natural`. |ntre el
se \ntindea o plaj` din nisip foarte fin.

N-a \notat mult, doar cât s` se r`coreasc`, apoi s-a \ntins
pe prosop s` fac` plaj`. A \ncercat s` doarm`, dar se gândea
ne\ncetat la Nick [i la fran]uzoaic`. Nici ea nici prietenii ei
nu erau pe plaj` [i nici barca lor nu era \n port, probabil c`
plecaser` pe mare pentru o zi sau p`r`siser` definitiv insula
Kinos. Asta \nsemnase seara trecut`? se \ntreb` Holly; ultima
\ntâlnire cu Chantal d’Arneau \nainte s` plece? Sau so]ul ei
aflase c` fusese plecat` [i a hot`rât s-o \ndep`rteze de Nick?

Se \ntoarse pe burt` [i \ncepu s` se joace cu degetele \n
nisip. Poate c` Nick a fost atât de cucerit de Chantal \ncât s-ar
fi putut s` plece \mpreun`. Dar noul Nick, dur [i st`pân pe
sine, nu p`rea dispus s` lase o femeie s` intervin` \n planurile
sale. Dac` nu erau de acord cu el, cu atât mai r`u pentru ele.
Era genul de atitudine „ne-a fost bine, atât cât a fost”. Nu c`
i-ar p`sa, desigur; n-o interesa câte femei avusese Nick, nici
acum, nici \n  trecut. Atunci, de ce a plâns noaptea trecut`?
Pentru Nick din trecut, pentru care nu conta nici o femeie, \n
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afar` de ea? Sau pentru c` se sim]ea vinovat` c` Nick
devenise b`rbatul de acum? Atunci fusese oarb`, atât de oarb`.

Se ridic` brusc \n picioare. N-avea rost s` se mai gândeasc`.
{tia din experien]` c` nu f`cea decât s` \nr`ut`]easc` lucrurile.
Dup` plecarea lui Nick, descoperise c` singurul lucru care o
ajuta s` nu se mai gândeasc` era s` fac` ceva. Acum travers`
plaja \n fug` [i se arunc` \n valuri, \notând cu putere contra
curentului.

Probabil c` cei doi tineri o v`zuser`, pentru c` [i ei
intraser` \n ap` [i o \ntâmpinar` când se \ntorcea. 

Unul dintre ei \i vorbi \ntr-o englez` stricat`.
– Tu, \n necaz? Noi ajut`m, da? spuse prinzând-o de bra].
– Nu, sunt bine.
Holly \ncerc` s` protesteze, dar fu prins` [i de cel`lalt bra].
De[i erau \n ap` mai adânc`, cei doi tineri st`teau \n

picioare, sus]inând-o pe Holly, care nu atingea fundul m`rii.
Râdeau la ea cu gura pân` la urechi, \n timp ce o pip`iau pe
sub ap`. Deschise gura s` ]ipe, dar o traser` sub ap`. Se \nec`
[i \ncepu s` tu[easc`.

– |]i place jocul `sta, nu?
Unul dintre tineri, cel brunet, \i rânji \n fa]` \n timp ce

\ncerc` s`-i scoat` bikinii.
|n clipa urm`toare disp`ru sub ap` [i-i d`du drumul la

bra]. Urm` o \nv`lm`[eal` de mâini [i de picioare, apoi Nick
ap`ru lâng` ea, ]inându-l de bra] pe atacatorul ei, ce p`rea f`r`
vlag`. Cel`lalt tân`r \l privi uluit pe Nick, apoi \i d`du drumul
la  bra] [i \ncepu s` \noate, \ndreptându-se cu vitez` spre plaja
cea mai apropiat`.
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– E[ti bine? o \ntreb` Nick cu voce normal`, de parc` n-ar
fi depus nici un efort.

– D... da, mul]umesc. Holly se aplec` [i-[i aranj` ]inuta. Ce
vrei s` faci cu el? Ar`t` spre tân`rul, pe jum`tate ame]it.

– {tiu ce mi-ar pl`cea s` fac cu el, zise Nick posomorât, dar
presupun c` va trebui s`-i dau drumul.

|l târ\ pân` la mal [i-i d`du drumul. |ngrozit, tân`rul o lu`
la goan`, \ntorcând din când \n când capul s` vad` dac` nu
este urm`rit.

Nick se \ntoarse spre Holly [i-i atinse cu blânde]e urmele
ro[ii de pe bra].

– Te doare?
– Nu. Holly scutur` din cap, dar se cutremur`. Dar nici

n-a fost... foarte pl`cut. Ie[i din ap` [i-[i lu` prosopul. M-am
sim]it atât de neajutorat`...

Nick \i lu` prosopul din mân` [i \ncepu s-o [tearg` pe
spate.

– Ai nevoie de ni[te lec]ii de autoap`rare.
– Da, r`spunse cu o u[oar` ironie \n voce. B`nuiesc c` am

nevoie.
Nick \n]elese [i o privi nemi[cat câteva clipe.
– Te-ai \ntors devreme azi, zise brusc. Ce s-a \ntâmplat...

te-ai certat cu milionarul t`u?
– Nu, nu m-am certat... [i apoi, nu este milionarul meu,

punct` Holly cu duritate.
– Nu? Nick o privi ne\ncrez`tor. Doar n-o s`-mi spui c`-]i ia

atâta timp s` scrii un articol?
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– Sigur c` nu.
– Deci, ce a]i f`cut timp de o s`pt`mân` – a]i jucat [ah? zise

rânjind sarcastic.
– Da... printre altele, dac` vrei s` [tii, r`spunse Holly

furioas`. Nu c` ar fi treaba ta ce fac cu timpul meu.
Ochii lui Nick aruncar` fl`c`ri.
– {i presupun c` de asemenea nu este treaba mea, ce face

nevasta mea cu corpul ei?
– Nu, nu este, \ncepu ea furioas`, deoarece nu m`

consider nevasta ta. De fapt...
De[i prosopul era destul de gros, sim]i cum degetele lui i

se \nfipseser` \n carne.
– Te-ai culcat cu el? Da? o \ntreb` cu s`lb`ticie.
– Ce s-a \ntâmplat? \l lu` \n râs. E[ti gelos c` l-am preferat

pe el? P`i, ai dreptate s` fii, deoarece este un amant mult mai
bun decât ai fost tu! Este mai b`rbat... Se opri brusc, deoarece
Nick o lu` de gât, cu o expresie criminal` pe chip.

– Este, pe Dumnezeul meu? Expresia de pe chipul lui se
schimb`. Sau se datoreaz` banilor pe care-i are? De asta l-ai
l`sat... pentru ceea ce ar putea s`-]i ofere? 

Holly \l lovi peste mâini [i f`cu un pas \napoi.
– Ei bine, indiferent ce am v`zut la Felix, este foarte clar c`

este diferit de ceea ce ai v`zut tu la Chantal d’Arneau! \i replic`
ea furioas`.

Nick o privi cu aten]ie.
– Ce vrei s` spui cu asta?
– Vreau s` spun c` n-ai nici un drept s` m` interoghezi,

când tu ai o rela]ie vulgar` cu o alt` femeie.
Chipul \i deveni de nep`truns. 
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– {i ce ]i-a l`sat aceast` impresie?
– Ah, dar nu este o impresie, \i replic` ea sarcastic. Este un

adev`r. Am v`zut-o asear` p`r`sind barca.
O privi uluit.
– Ai v`zut-o? 
– Da, s`rutându-te [i mul]umindu-]i pentru minunatul

timp petrecut \mpreun`, \i r`spunse, cu o voce de ghea]`.
– Cel pu]in un client satisf`cut [i dornic s`-mi dea referin]e

bune, zise amuzat.
– Ah...!
Holly se \nec` de furie. Ridic` mâna s`-l loveasc`, dar Nick

fu mai rapid [i o prinse de \ncheietur`.
– Holly, ascult`, nu este nimic \ntre...
– Nu, tu ascult`-m`, \l \ntrerupse Holly cu vehemen]`.

Când te-am re\ntâlnit am fost confuz` [i plin` de incertitudini,
dar \n ultima s`pt`mân` am ajuns la ni[te concluzii. {i de un
lucru sunt foarte sigur`; [i anume, vreau s` m` eliberez de
tine. Pentru totdeauna. Imediat ce ajung la Londra, o s` cer
divor]ul!

Pentru o clip`, strânsoarea deveni mai puternic`, apoi \i
d`du drumul, iar pe chipul lui nu se putea citi nimic.

– |n]eleg. {i când inten]ionezi s` te \ntorci la Londra?
Holly trase aer \n piept, \ncercând s` se calmeze. Decizia

fusese luat`, cuvintele rostite. Când \i r`spunse, vocea \i era
surprinz`tor de calm`.

– Nu sunt sigur`. Probabil c` poimâine.
– Atunci, n-ai feribot.
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– Nu conteaz`. O s` \nchiriez o barc` s` m` duc` la Pireu
[i apoi iau avionul de la Atena.

– |nainte de a pleca, s` m` cau]i, \i spuse Nick, s`-]i dau
adresa avocatului meu. O s` ai nevoie de ea, pentru divor],
ad`ug` când v`zu privirea ei \ntreb`toare. {i poate c` ai
dreptate, s-ar putea s` fie cea mai bun` cale. La urma urmei,
nu mai avem nimic \n comun.

– Nu.
Holly se \ntoarse, nedorind s`-i \ntâlneasc` privirea [i

nemaiavând nimic de ad`ugat.
– Dac` e[ti gata, te conduc pân` la tavern`, zise Nick cu

greutate. Cei doi tipi v`d c` au disp`rut, dar mai bine te
\nso]esc.

Holly \[i puse rochia [i-[i lu` papucii.
– Nu ]i-am mul]umit pentru c` m-ai salvat, \i zise \ncet.
– Nu-i nevoie s`-mi mul]ume[ti, r`spunse ironic.
Dar cei doi indivizi nu se z`reau nic`ieri. Nick o duse pân`

la marginea ora[ului, apoi o salut` scurt [i se \ndrept` spre
una din str`du]ele laterale, l`sând-o s` se duc` singur` la
tavern`. Brusc, Holly sim]i cum \ncordarea \i dispare. Pentru
prima dat` era mul]umit` c`-l v`zuse din nou, c` lucrurile se
l`muriser` [i c` luase o hot`râre final`. Dar era cuprins` [i de
triste]e, un sentiment de dezolare [i de e[ec. Pentru c` asta
\nsemna un divor], o recunoa[tere a e[ecului, a ceea ce
\ncepuse minunat [i str`lucitor.
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*
*     *

A doua zi i-a telefonat lui Felix [i  l-a rugat s`-i trimit`
iahtul, hot`rât` s` termine interviul. Cu aceea[i hot`râre s-a
]inut strict de schem`, refuzând orice interven]ie de alt`
natur` din partea lui Felix. |n timpul prânzului a \ncercat s`
discute subiecte mai personale, dar Holly a fost politicoas`,
distant`, gata s` discute orice altceva, \n afar` de via]a ei
personal`. Felix o privi dezam`git, incapabil s` treac` zidul pe
care ea \l ridicase \ntre ei.

Dup`-amiaz`, au terminat interviul [i a fost de acord s` fac`
fotografii. A terminat mai multe filme pozându-l atât pe el, cât
[i \mprejurimile. Când a terminat, a vrut s`-[i strâng` aparatul,
dar Felix a oprit-o.

– |mprumut`-mi aparatul; vreau s`-]i fac o poz`.
F`r` tragere de inim`, \i \ntinse aparatul. Felix o conduse \n

gr`din`, lâng` un rond unde, aroma florilor de caprifoi [i
hibiscus \i umplur` n`rile. F`r` s` se gândeasc`, \ntinse mâna [i
trase spre ea o ramur` plin` cu flori ca s` absoarb` mai bine
aroma grea. Dintr-o dat`, se sim]i cuprins` de triste]e, [tiind c`
niciodat` n-o s` mai vad` acest loc minunat. |nchise ochii,
\ncercând s`-[i \ntip`reasc` \n memorie toat` aceast` frumuse]e.

– Holly.
Ea deschise ochii. Felix o privea fix. |n ochii lui era un apel

aproape disperat [i din doi pa[i fu lâng` ea, uitând de aparat.
O lu` \n bra]e.
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– Holly, nu pleca. Am atâta nevoie de tine. Nu-]i dai seama
ce \nsemni pentru mine? Te rog, r`mâi.

– Felix, nu, te rog! |ncerc` s` se \ndep`rteze, dar el o ]inea
cu putere. Am mai trecut deja prin asta. Nu vreau s` fiu doar
amanta ta...

– De data asta nici nu-]i cer a[a ceva. Un zâmbet timid \i
ap`ru pe buze. Dup` ultima discu]ie, jur c` nici nu-mi trece
prin cap, dar dac` `sta este singurul mod de a te ]ine lâng`
mine... vreau s` te c`s`tore[ti cu mine, Holly, s` fii so]ia mea.
Nu vreau s` te pierd acum, nu dup` ce te-am g`sit. Niciodat`
n-am crezut c` m` voi \ndr`gosti din nou, dar s-a \ntâmplat,
mai tare ca niciodat`. {i tu vei fi ultima mea dragoste, \]i jur.

Se aplec` s-o s`rute, luând t`cerea ei drept acceptare. Când
\n sfâr[it \i d`du drumul, Holly se \ndep`rt`, privindu-l
nefericit`. |n timpul interviului, aflase adev`ratul motiv pentru
care Felix se retr`sese pe Fallipos, rupându-se de lume.

– Pur [i simplu m-am trezit \ntr-o zi cu o imens`
mahmureal`, sim]indu-m` s`tul de atâta mâncare, b`utur` [i
]ig`ri, \i spuse. {i nici nu mai [tiam unde eram...  [i nici cine
era femeia de lâng` mine. Atunci mi-am dat seama c` m`
omoram \ncetul cu \ncetul [i c` singurul mod de a sc`pa era
s` m` \ndep`rtez de toate tenta]iile posibile. La \nceput m-am
\nchis \ntr-o m`n`stire unde po]i merge ca oaspete [i s` r`mâi
cât vrei, dar mi-am imaginat ce va scrie presa, dac` ar afla. Am
hot`rât s` joc rolul milionarului excentric [i s`-mi creez
aceast` ascunz`toare. Am ajuns s` iubesc locul `sta, atât de
mult \ncât s` nu mai doresc s`-l p`r`sesc vreodat`.
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Aceast` m`rturisire a f`cut s`-l \n]eleag` mult mai bine [i
pentru moment a f`cut-o s` ezite; ar fi a[a de u[or s` cedeze,
s`-l lase pe Felix s` aib` grij` de ea [i de Jamie, s` nu mai aib`
griji, s` tr`iasc` aici \n pace [i lini[te. {i Felix spusese c` avea
nevoie de ea. Se sim]i cuprins` de un sentiment de simpatie
pentru el [i de recuno[tin]` pentru c` o dorea atât de mult.
Nimeni nu-i spusese pân` atunci c` avea nevoie de ea, nici
chiar Nick când au fost \mpreun`. Dar apoi s-a gândit la Jamie,
la dorin]a lui, niciodat` rostit`, de a fi mereu cu ea, dorin]`
care era mult mai mare ca a lui Felix [i a revenit cu picioarele
pe p`mânt. Felix a tr`it o via]` plin` de excese pân` s` vin` pe
insul`, \n timp ce a ei era abia la \nceput, iar a lui Jamie nici
nu \ncepuse.

– |mi pare r`u Felix, dar nu m` pot c`s`tori cu tine, zise cu
voce ferm`.

– Din cauza so]ului t`u? F`cu un gest de negare. Po]i s`
ceri divor]ul imediat. Nici nu trebuie s` pleci de aici, totul
poate fi rezolvat de avoca]ii t`i de la Londra.

– Nu, nu este asta. Nu te iubesc Felix, \i zise ea cu blânde]e.
Te plac, [i \nc` foarte mult, [i a[ fi mândr` s` fii prietenul meu.
Dar nu te iubesc [i eu nu pot tr`i cu o persoan` pe care n-o
iubesc.

O privi mohorât.
– {i dac`-]i m`rturisesc c` eu nu pot s` tr`iesc f`r` tine?
– A[ spune c` e[ti un b`rbat prea puternic ca s` te pretezi

la un astfel de [antaj, \i r`spunse ea \ncet. Ai tr`it f`r` mine
\nainte, Felix, [i \n curând o s` ui]i c` exist.

El cl`tin` din cap.
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– Nu, niciodat`.
Holly \[i lu` aparatul [i Felix o \nso]i pân` la ponton,

acceptându-[i \nfrângerea \n t`cere, dar \nainte de a o ajuta s`
se urce pe iaht o s`rut` din nou cu pasiune, ca [i cum nu se
\ndura s-o lase s` plece.

– Poate c` am stat aici prea mult timp, zise cu greutate.
Poate c` sunt preg`tit s` iau din nou lumea \n piept [i sunt
destul de puternic s` fac fa]` tuturor exceselor care m-au
doborât \nainte.

|ntinse mâna [i-l mângâie cu blânde]e pe obraz.
– Oh, sper c` da, Felix, chiar sper, spuse ea cu sinceritate.
Atunci o l`s` s` plece. R`mase pe punte \n timp ce iahtul

se \ndep`rta, privindu-l pe Felix [i insula lui cum dispar la
orizont [i din via]a ei. 

|ntoars` la Melmia, Holly a \nchiriat o barc` prin Alexis
Lambis, proprietarul ambarca]iunii fiind de acord s` plece a
doua zi foarte devreme. Apoi, dup` ce telefon` la birou s`-i
anun]e de planurile ei, se duse \n camer` s` \mpacheteze. Se
duse s` m`nânce cu dou` ore mai devreme, inten]ionând s`
se culce pe la ora nou`.

Apoi mai avea de f`cut un singur lucru. Holly se \ndrept`
\ncet spre barca lui Nick. Apusul de soare sângeriu schimbase
culoarea caselor din alb \n roz.

Presupuse c` trebuie s` strige, dar i se p`ru ridicol, a[a c`
urc` pe punte [i b`tu \n chepeng.

Aproape imediat Nick deschise u[a [i r`mase \n prag,
privind-o.
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– Mi-ai... mi-ai spus s` te caut, \nainte de a pleca, spuse Holly.
– Da, sigur. Intr`.
Cobor\ sc`rile [i \ntinse mâna s-o ajute, dar Holly se

pref`cu c` nu vede [i se descurc` singur`. Cabina era echipat`
cu o buc`t`rie pe partea dreapt`, iar pe stânga era o mas`,
acum pliat`, [i ni[te banchete. |n cap`tul opus se deschidea o
alt` cabin` echipat` cu un pat, acoperit cu o cuvertur`. Holly
arunc` o singur` privire, \[i aminti de Chantal d’Arneau [i
privi repede \n alt` parte.

– Nu vrei s` iei loc [i s` bei ceva? o invit` Nick.
– Mul]umesc, dar nu stau mult. Am venit doar pentru c` ai

spus c`-mi dai adresa avocatului t`u, \i explic` ea ]eap`n`.
– Sigur. }i-o scriu eu [i poate c` mai bine \mi dai [i tu

adresa avocatului t`u.
Holly scoase din greant` o bucat` de hârtie [i un pix, [i

scrise adresa. Apoi se \ntoarse [i-l v`zu cum o prive[te. Lu`
bucata de hârtie [i o puse \n buzunarul bluzei.

– Mi-e team` c` eu trebuie s-o caut pe a mea. Este o firm`
pe care mi-a recomandat-o cineva din Australia. Am o carte de
vizit` pe aici pe undeva, sper c` n-am pierdut-o. |ntre timp,
am putea s` servim un pahar. Tu bei vodc` [i tonic, nu-i a[a?
Deschise un bar mic [i turn` o vodc` pentru ea [i un scotch
pentru el.

– {i acum, pentru ce bem? o \ntreb` \ntinzându-i paharul.
Cel mai bine ar fi pentru fericirea viitoare.

– Printre altele, ad`ug` Holly cu sarcasm.
Nick zâmbi strâmb.
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– Cum spui... printre altele.
Se a[ez` pe canapea, deoarece cabina era destul de mic` [i

nu se sim]ea \n largul ei atât de aproape de el. |n schimb, Nick
st`tea sprijinit de buc`t`rie [i nu f`cea nici un efort s` caute
adresa.

Dup` ce lu` dou` \nghi]ituri, \i aminti s` caute adresa.
– Ai spus c` te duci s` cau]i cartea de vizit`, \i zise t`ios.
– Este timp, r`spunse calm. |n]eleg c` lungul interviu cu

Felix Riddell a luat sfâr[it?
– Da, r`spunse scurt.
– Deci, te \ntorci la Londra s` scrii articolul. {tii unde te vor

trimite dup` aceea?
Cl`tin` din cap.
– Oriunde. Dar sper s` petrec \ntâi pu]in timp acas`.
O privi mirat.
– Acas`?
– Am o c`su]` \n... f`cu o scurt` pauz`... la ]ar`.
– Cu greu mi te \nchipui locuind \ntr-o cas` la ]ar`, cu

trandafiri la u[`. Mai degrab` te vedeam \ntr-un apartament \n
West End, la Londra.

Holly puse jos paharul [i se ridic`.
– P`i, niciodat` nu m-ai cunoscut foarte bine, nu-i a[a?

Când vei g`si cartea de vizit`, poate c` o s` iei leg`tura cu
avoca]ii mei?

Nick nu f`cu nici o mi[care s-o opreasc` doar o urm` pe
sc`ri, spre punte.
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– |nainte s` pleci, nu vrei s`-mi dai o mân` de ajutor? o
rug` el. Am avut necazuri cu motorul [i a[ vrea s` mai fac o
\ncercare, s` m` asigur c` totul este \n ordine.

Holly se \ntoarse f`r` tragere de inim`.
– Ce vrei s` fac?
– }ine cârma pentru \nceput, \n timp ce eu controlez dac`

motorul pompeaz` apa.
– Vrei s` spui c` ie[im pe mare? \ntreb` nelini[tit`. De ce

nu po]i s-o faci aici?
– Trebuie s` ambalez motorul [i asta face mult zgomot, \i

explic` Nick lini[tit. Zgomotul motorului reverbereaz` [i de
asemenea ar face valuri; ar agita celelalte b`rci [i tocmai acum
pescarii \[i preg`tesc masa [i asta nu m-ar face prea simpatizat
printre ei, ad`ug`, [i apoi prefer s` rezolv totul \nainte de
l`sarea \ntunericului.

– M` rog, bine, fu ea de acord f`r` prea mult entuziasm,
dar [tiind din experien]` c` motoarele vechi pot fi foarte
\nd`r`tnice când vor. Ce vrei s` fac?

– Scot barca din port [i atunci stai tu la cârm` cât timp eu
cobor sub punte.

Nick a tras parâmele [i a pornit motorul. Au ie[it \n lini[te
din port [i s-au \ndreptat spre larg. O dat` \n largul m`rii, Nick
a \ntors barca spre tribord, iar Holly la cârm` a condus
ambarca]iunea de-a lungul ]`rmului. Automat, s-a supus
instruc]iunilor lui, de a accelera sau \ncetini, apoi au plutit \n
lini[te \n timp ce el a f`cut ni[te regl`ri.
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Niciodat`, \nainte, Holly nu ie[ise pe mare la apus, \n
special pe Mediterana. |ncet \ncet, s-a pierdut \n frumuse]ea
momentului. Era lini[te, marea foarte calm`, era ca [i cum
lumea s-ar fi oprit \n loc [i era extraordinar s` prive[ti
miracolul tranzi]iei de la zi la noapte. Soarele cobora din ce \n
ce mai jos, avu brusc o str`lucire intens`, apoi disp`ru.

Cu un oftat, Holly se trezi din visare, [i-l v`zu pe Nick stând
nemi[cat \n spatele  ei, privind [i el apusul. Pe fa]a lui era o
str`lucire, care i se reflect` \n ochi, când o privi.

– Iau eu cârma, acum.
Holly se d`du la o parte, [i \n timp ce Nick trecu la cârm`,

se \ntoarse s` priveasc` dispari]ia ultimelor raze. Era o
amintire pe care voia s-o p`streze pentru totdeauna.

Fiind atent` la apusul soarelui, Holly nu [i-a dat seama de
manevrele lui Nick, pân` n-a auzit lan]ul ancorei. A privit \n
jur [i a v`zut c` erau \ntr-un mic golf \nconjurat de stânci
inaccesibile, ambarca]iunea fiind ancorat` cam la treizeci de
metri de ]`rm.

Nick opri motorul [i Holly se \ntoarse spre el, privindu-l
\ntreb`toare.

– Ce s-a \ntâmplat? Probleme la motor?
– Nu, este bine. De la \nceput a fost bun, ad`ug` el

deliberat. Pur [i simplu am vrut s` fii singur`.
Holly \l privi uimit`.
– M-ai p`c`lit s` vin cu tine? Pentru care motiv? \ntreb` ea

furioas`. Ne-am spus tot ce era de spus [i am ajuns la singura
concluzie posibil`: c` niciodat` nu vrem s` ne mai vedem [i
inten]ion`m s-o facem pentru totdeauna.
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– Ai dreptate, fu Nick de acord, ne spusesem tot. De fapt,
deja ne-am spus prea multe...

– Atunci, de ce naiba...? \ncepu Holly mânioas`, dar se opri
brusc, când v`zu expresia de pe chipul lui.

– Deoarece noi doi avem de rezolvat ceva.
– Nu! Fu cuprins` de groaz`. Uite, dac` este din cauza a

ceea ce am spus despre tine [i Felix... spuse cu grab` Holly.
Nick râse f`r` veselie.
– Ah, nu. Asta n-are nici o leg`tur` cu Riddell sau alt b`rbat

care a mai fost \n via]a ta. Asta este \ntre noi.
– Nu! suspin` din nou Holly [i f`cu un pas \napoi, dar Nick

o prinse [i o trase spre el.
– Am \ncercat s` te fac s` reac]ionezi din clipa \n care

ne-am \ntâlnit, dar se pare c` tu \n]elegi \ntr-un singur mod,
spuse cu duritate.

– Nu, Nick, te rog. Te rog, nu! zise cu o voce
\nsp`imântat`.

– Este singurul mod.
O lu` pe sus, deschise u[a cabinei cu piciorul [i intr`. O

puse jos [i Holly r`mase stan` de piatr`, când \i desf`cu fusta
[i o l`s` s` cad` pe podea. |ncepu s`-i desfac` nasturii bluzei,
dar deveni ner`bd`tor [i nasturii zburar` pe jos. Dup` bluz`
urm` sutienul. Se cutremur` când \i atinse sânii. |ncepu s-o
s`rute pe gât, murmurându-i numele.

Amintirea ultimei d`]i când a luat-o f`r` voia ei [i apoi a
p`r`sit-o l`sând-o cu un copil, \i ap`ru cu for]` \n fa]a
ochilor, umplând-o de groaz`. Brusc, \[i puse mâinile pe
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umerii lui [i-l \mpinse cu violen]`, f`cându-l s`-[i piard`
echilibrul. Nick c`zu [i ea avu timp s` fug`. Urc` sc`rile
cuprins` de panic` [i plângând, travers` \n fug` puntea [i s`ri
\n ap`, tocmai când el p`r`sea cabina.

Apa era cald`, Holly se opri s`-[i scoat` sandalele, apoi
\not` disperat` spre ]`rm, f`r` s` [tie ce urma s` fac`, dorind
doar s` se \ndep`rtreze.

Nick \[i scoase hainele [i s`ri \n ap`, apoi \ncepu s` \noate,
t`ind apa cu mi[c`ri puternice. O prinse aproape de ]`rm [i o
\ntoarse spre el. Holly se lupt` cu t`cere, lovindu-l cu
picioarele, cu lacrimile [iroindu-i pe obraji, deoarece [tia c`
era o lupt` pe care n-o putea câ[tiga.

Brusc, Holly c`zu. Z`cur` câteva momente nemi[ca]i, apoi
Nick o s`rut`. Gemu, \ncercând s` \ntoarc` fa]a, dar o for]` s`
se supun`. |n final se supuse [i Nick \ncepu s-o mângâie.
Toate celelalte emo]ii disp`rur`, pierdut` \n \mbr`]i[area lui.

Erau pe jum`tate \n ap`. Nick \[i scoase restul hainelor [i
f`cur` dragoste cu frenezie, cuprin[i de un extaz s`lbatic [i
prelungit. Nu exista zi sau noapte, p`mânt sau mare, doar ei
doi pierdu]i \ntr-un vârtej imens de senzualitate.
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Capitolul 8

Erau stele pe cer [i primele raze ale lunii \[i f`ceau apari]ia,
când Nick se ridic` [i o privi pe Holly. |[i ridic` privirea spre
b`rbatul puternic [i \nalt, iar pe chipul ei se citea fericirea.

Nick \i zâmbi, mângâind-o cu privirea. Se aplec`, o lu` \n
bra]e [i Holly \[i sprijini capul de um`rul  lui. A \notat pân` la
ambarca]iune, a ajutat-o pe Holly s` urce pe barc`, apoi a
dus-o \n cabin`. A luat un prosop mare, a \ncercat s-o
usuce, dar Holly \[i vâr\ mâinile \n p`rul lui [i \ncepu s`-l
s`rute pe gât.

– Stai lini[tit`, femeie!
|ncerc` s-o [tearg` pe spate, dar Holly se lipi de el [i \ncepu

s` se frece de el pân` când Nick gemu.
– Pisic` s`lbatic`! Mai târziu. Trebuie s` discut`m.
– Nu, nu vreau s` discut.
|l mângâie pe piept, redescoperind puterea pe care o avea

asupra lui.



Pentru o clip` r`mase nemi[cat, apoi l`s` prosopul [i
\ncepu s-o s`rute cu pasiune. O conduse \n cabin` [i o \ntinse
cu blânde]e pe pat. Pentru o clip`, r`mase la marginea
patului, privind-o.

Holly deschise bra]ele.
– Te doresc, Nick. Te doresc, acum.
Zâmbi [i se l`s` lâng` ea.
– Tu e[ti femeia mea, Holly. {i locul t`u este \n patul meu,

spuse triumf`tor.

*
*     *

Când se trezi, \n cabin` era \ntuneric [i Nick fuma \n t`cere.
Stinse ]igara când ea se mi[c` [i o trase lâng` el. Holly oft`
fericit`, se ghemui [i-[i sprijini capul de um`rul lui. Trecuse
atât de mult timp de când nu mai st`tuser` a[a.

– Holly, trebuie s`-]i spun ceva, zise cu blânde]e. Eu...
Holly \ncremeni.
– Dac` este vorba despre fran]uzoaica aia u[uratic`... \l

\ntrerupse cu violen]`.
Nick râse.
– Nu, nu despre asta este vorba. {i nu am avut o rela]ie cu

ea. Dac` ai mai fi a[teptat, l-ai fi v`zut pe so]ul ei [i \nc` un
cuplu plecând \mpreun`. I-am invitat la cin` [i la un pahar ca
r`spuns la invita]ia lor. Era vorba despre cina care i-a pl`cut...
nu despre mine, pisic` geloas`.

Holly zâmbi \n \ntuneric [i-l s`rut` u[or.
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– Sunt geloas`, nu-i a[a? Totu[i, te dorea.
– La fel cum Felix Riddell te dorea pe tine, \i reaminti Nick

cu blânde]e.
– Nick, ceea ce am spus \n leg`tur` cu el, \ncepu cu

dificultate... nu este adev`rat. Nu m-am culcat cu el.
– {tiu.
– {tii? Holly f`cu ochi mari. Cum?
O mângâie u[or pe bra].
– Adesea, un b`rbat poate s`-[i dea seama când o femeie

n-a mai f`cut dragoste un timp \ndelungat... [i tu n-ai f`cut,
nu-i a[a?

– Nu, [opti ea. N-a mai fost nimeni dup` tine.
– Ah, Holly! Iubita mea! O strânse de bra]. {i Riddell? N-a

\nsemnat nimic pentru tine?
– Nu, cl`tin` Holly din cap.
Nick r`sufl` u[urat.
– Dac` ai [ti prin ce chinuri am trecut, v`zându-te,

coborând \n fiecare zi de pe iahtul lui. Voiam s`-]i spun cât de
mult doresc s` te \ntorci la mine, dar totul p`rea s` mearg` r`u
\ntre noi. Tu te-ai \nconjurat de un zid de nep`truns [i-mi era
team` s` nu stric totul. Dac` n-ai fi venit \n fiecare sear`
\napoi, te-a[ fi r`pit de mult. {i când m` gândeam la tine \n
bra]ele lui, \mi venea s` merg pe insul` [i s`-l fac praf. Se opri
ca s-o s`rute. A[adar, \n tot acest timp am gre[it fa]` de el,
murmur` Nick \n barb`. A fost vorba doar de afaceri?

– Aa, n-a[ fi a[a sigur`, r`spunse Holly cu indiferen]`,
zâmbind \n sinea ei, când el \ntoarse brusc capul. Mi-a cerut
s`-i fiu amant`.
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– Ah, da? Sper c` l-ai trimis la dracu’?
– Nu, r`spunse ea lini[tit`. Am spus un nu, mul]umesc, ca

o fat` bine crescut` ce sunt.
– {treng`ri]o! râse \ncet Nick. {i presupun c` asta a pus

cap`t brusc interviului.
– Ba, deloc, interviul a \nceput dup` ce l-am refuzat.
Nick se \ncrunt`.
– Vrei s` spui c` s-a folosit de interviu, ca s`-l accep]i?
– N-a fost o condi]ie, pentru nici una dintre propunerile

lui.
– Propuneri...? }i-a cerut a doua oar`?
– Nu. A doua oar` mi-a cerut s` m` c`s`toresc cu el, \i

replic` lini[tit`, bucurându-se de deruta lui.
– Te-a cerut, pe Dumnezeul meu? Nick se ridic` [i o privi.

B`nuiesc c` i-ai spus c` e[ti deja c`s`torit`, zise cu asprime.
– N-avea prea mult` importan]` pentru el. Nick o privi

furios [i deschise gura s` spun` ceva, dar Holly continu`. I-am
spus c` nu-l iubesc [i c` niciodat` n-a[ putea s` fiu a unui
b`rbat pe care nu-l iubesc. Niciodat`, ad`ug` \ncet.

Expresia de pe chipul lui se schimb` imediat, se \ntinse din
nou lâng` ea [i o mângâie u[or pe fa]`.

– Ah, scumpa mea, dac` a[ fi putut s`-]i spun ce mult
\nsemni pentru mine! Probabil c` i-a sim]it \ncordarea,
durerea nu-i disp`ruse complet, a[a c` zise repede:
Ascult`-m` draga mea. Nu te-am p`r`sit pur [i simplu. }i-am
scris imediat, ca s` te anun] c` \mi c`utam un serviciu [i o
locuin]` pentru noi. {i c` m` voi \ntoarce dup` tine, imediat
ce g`seam ceva. Dar dup` câteva zile, când ]i-am dat un
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telefon, mama ta mi-a spus c` nu mai voiai s` [tii nimic, c`
totul se terminase \ntre noi. M-am \ntors dup` tine, dar tat`l
t`u mi-a spus c` plecase[i s` stai la ni[te prieteni [i m-a dat
afar`. Atunci am trecut pe la to]i cunoscu]ii [i rudele tale,
unde am crezut c` ai putea s` stai. |n acela[i timp, mi-am
c`utat de lucru \n construc]ii [i când am g`sit ceva sigur, m-am
\ntors la p`rin]ii t`i [i am intrat cu for]a \n cas`. M-am dus \n
camera noastr`, dar era goal`, hainele tale lipseau. Am
\ncercat s`-i fac s`-mi spun` unde erai. Eram furios –
Dumnezeu [tie, cât de furios eram. Le-am spus vreo câteva [i
ei au chemat poli]ia [i m-au scos cu for]a. Vocea \i era plin` de
am`r`ciune. Atunci am ajuns la concluzia c` nu mai vrei s` [tii
nimic de mine.

Holly r`mase nemi[cat`, realizând \ngrozit` cum \i
distruseser` via]a p`rin]ii ei. Era mai mult decât \[i \nchipuise.
Când el termin` de vorbit, gemu.

– Ah, nu! Nu! Ah, Nick \mi lipseai atât de mult [i eram atât
de singur`. Voiam s` mor.

|ncepu s` plâng`, pentru anii pierdu]i, pentru suferin]a lui Nick.
O l`s` s` plâng` un timp, apoi o s`rut`.
– Hei, nu vrei s` auzi [i restul?
|ncercând s` se controleze, Holly trase aer \n piept.
– Da, sigur c` da.
– Ei bine, prima oar` când am plecat eram furios, dar

niciodat` n-am putut s` mi te scot din minte, sau s` te ur`sc,
de[i am \ncercat. Vezi, te iubeam prea mult, zise simplu. De
câte ori am venit \n Anglia, te-am c`utat, dar f`r` succes. {i
când te-am g`sit, a fost tocmai \n Australia.
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– |n Australia? Nu \n]eleg, n-am fost niciodat` acolo.
Se obi[nuise cu \ntunericul, a[a c` l-a v`zut zâmbind.
– Nu, dar o revist` cu un articol de-al t`u [i cu o poz` pe

prima pagin` [i a[a am aflat unde lucrezi. Am telefonat imediat
la redac]ie, dar n-au vrut s`-mi dea adresa. M-am pref`cut c`
s-ar putea s` am un subiect interesant pentru tine [i mi-au
spus c` vii aici, unde ai o \ntâlnire.

Holly se ridic` [i aprinse lumina ca s`-l vad` mai bine.
– {tiai c` vin la Kinos? N-a fost o coinciden]`?
El rânji.
– Nu prea. Am luat primul avion, am doborât vreo dou`

recorduri ca s` ajung \n Grecia, s` \nchiriez o ambarca]iune [i
s` ajung aici \naintea ta. Am reu[it, feribotul t`u a ajuns dup`
vreo dou` ore, dup` mine.

T`cu un timp, gândindu-se la cele auzite.
– {i ai venit aici, sperând c` noi... c` s-ar putea \ntâmpla

asta? \l \ntreb` \ncet.
Nick o privi serios. O trase cu blânde]e lâng` el [i o mas`

pe umeri.
– Mi-ar pl`cea s` spun da, dar ca s` fiu cinstit, pur [i simplu

n-am [tiut. {tiam doar c` o s` te v`d din nou [i s` aud din gura
ta c` totul s-a sfâr[it. Acum suntem dou` persoane mature [i
m-am gândit c` am putea afla unde am gre[it [i s` ne facem un
viitor \mpreun`. Zâmbi strâmb. Cel pu]in asta mi-am spus \n
sinea mea, dar mi-e team` c` atunci când te-am \ntâlnit totul
a devenit mult mai complicat.

– Am observat. L`s` capul \n jos, [i p`rul \i acoperi fa]a. Ei
bine, acum [tii c` \nc` m` mai po]i avea, zise cât mai degajat
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cu putin]`. Ai \ngropat trecutul [i o po]i lua de la cap`t din
nou, imediat ce vei fi liber. Amândoi o puteau face, având \n
vedere c` orice sentiment de vin` sau am`r`ciune a
disp`rut.

Nick \i d`du la o parte p`rul, care-i ascundea chipul.
– Asta vrei... s` divor]`m?
– Da, sigur. Amândoi avem drumul nostru, r`spunse Holly,

dar nu putu s`-l priveasc` \n ochi.
Nick râse u[or [i o trase spre el.
– Ah, pisicu]o, nu e[ti \n stare s` min]i! O s`rut`. Te iubesc,

murmur` el. Niciodat` n-am \ncetat s` te iubesc [i niciodat`
nu te voi l`sa s` m` p`r`se[ti.

Au f`cut dragoste din  nou, redescoperind pasiunea pe
care o credeau uitat`. Era diferit... [i totu[i la fel ca \nainte.
Acum era dragoste [i blânde]e, dar [i foc [i pasiune.
Am`r`ciunea disp`ruse, luând cu ea toat` durerea [i teama. |n
sfâr[it, adormir` \mbr`]i[a]i.

Holly se trezi prima [i se ridic` \ncet, s` nu-l deranjeze.
Stinse lumina, care r`m`sese aprins` [i primele raze ale
soarelui p`trunser` \n cabin`. Era r`coare, a[a c` trase p`tura
de la picioarele patului. Nick se mi[c` [i zâmbi \n somn. A stat
nemi[cat` mult timp privindu-l, gândindu-se la fiul ei [i la
viitor.

Pân` la urm` scoase un oftat u[or, hot`rârea fusese luat`.
Se scul`, f`cu un du[, se \mbr`c`, sau m` rog, puse pe ea
hainele pe care le-a mai g`sit. Apoi prepar` dou` c`ni de cafea
[i le duse \n cabin`, apoi \l trezi pe Nick, s`rutându-l u[or pe
obraz.
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Nick deschise ochii, se \ntinse [i o trase spre el, s`rutând-o.
– De ce e[ti \mbr`cat`? Vino \n pat, \i porunci el.
– Sunt o fat` muncitoare, nu [tii? \i zâmbi. Trebuie s` m`

\ntorc la Melmia, s`-mi  scriu articolul [i s` telefonez la ziar.
– Po]i face asta mâine.
Se \ntinse din nou dup` ea, dar Holly se feri.
– S-o lu`m pe rând, O.K.? Uite, ]i-am adus ni[te cafea.
F`r` tragere de inim`, Nick se ridic` [i se uit` la ceas.
– Abia este [apte.
– {tiu, dar trebuie s` le spun c` am f`cut interviul [i s`-mi

rezerve spa]iu pentru edi]ia de s`pt`mâna viitoare.
– Foarte bine, beau asta [i te duc imediat. Zâmbi [i o trase

pe genunchi. {i când vorbe[ti cu ei, spune-le c` te \ntorci
peste câteva s`pt`mâni, pentru c` pleci \n a doua lun` de
miere cu barca \n jurul insulelor grece[ti.

|l privi cum se b`rbiere[te [i se \mbrac`, amintindu-[i – de
parc` timpul se oprise pe loc – c` a[a f`ceau \nainte. Pe drum
spre Melmia, \i vorbi despre ce insule vor vizita, conducând cu
o mân` pe cârm` [i cu cealalt` ]inând-o de mijloc.

– F` repede ce ai de f`cut, iubito, \i zise când au ajuns \n
port. Te voi a[tepta aici.

– Tu ce o s` faci?
– M` duc s` cump`r câte ceva din ora[. Destul pentru o

excursie de câteva zile f`r` escal`, decât dac` vom vrea s`
oprim \n vreun port. Zâmbi fericit. Cred c` vom fi foarte
ocupa]i pentru un timp!

Se \ntoarse [i o s`rut` [i fu surprins de pasiunea [i
intensitatea cu care ea \i r`spunse.
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– Hei, ce-i cu tine?
– {tiu... este o prostie, nu-i a[a? |l privi lung ca [i cum nu

se putea s`tura privindu-l, apoi se lipi de el. Te iubesc, Nick.
Nick o strânse lâng` el.
– {tiu, iubito. Dar, avem tot timpul din lume.
O s`rut` din nou.
– |ntoarce-te repede. Abia a[tept s` fim \mpreun`.
Holly zâmbi [i se \ndrept` repede spre tavern`, \ntorcându-se

\n capul treptelor s`-l priveasc` [i s`-i fac` semn cu mâna.
Ajuns` \n camer`, \[i schimb` repede hainele [i de la

fereastr` \l v`zu pe pescarul cu care vorbise, \ndreptându-se
spre tavern`. Câteva minute mai târziu Nick p`r`si Argosy [i se
\ndrept` spre ora[. Imediat ce disp`ru pe una dintre str`zi,
Holly \[i lu` valizele [i cobor\ gr`bit` sc`rile. Pescarul \i lu`
bagajul, \n timp ce ea pl`tea nota de plat`, apoi fugi spre port,
rugându-se s` nu apar` Nick pe nea[teptate. |n barc` privi
nelini[tit` spre port, dar nici urm` de el [i se relax` treptat \n
timp ce insula disp`rea la orizont.

*
*     *

Dup` frumuse]ea auster` a Greciei, verdea]a englezeasc`
de la ]ar` era atât de binevenit`, cât [i cople[itoare. Mul]imea
copacilor [i tufi[urilor, paji[tile verzi se \nghesuiau una \n alta,
dar era bine s` fii din nou acas`, s` respiri aroma caprifoiului
ce acoperea peretele c`su]ei [i s`-[i ]in` fiul \n bra]e. Dar a
durat doar câteva ore, deoarece trebuia s` se duc` la Londra,
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s`-[i predea articolul. A primit felicit`rile redactorului [ef [i
chiar ale editorului. De asemenea, fotografiile erau foarte
reu[ite [i au hot`rât ca acest articol s` fie punctul central al
viitorului num`r al revistei. Holly se folosi de acest prilej [i
ceru un concediu de dou` s`pt`mâni, ce i-a fost aprobat
imediat. |nainte de a pleca, Holly se \ntoarse spre [eful ei.

– Ah, apropo, dac` un tip pe nume Falconer, Nick
Falconer, se \ntâmpl` s` \ntrebe de mine, vrei s`-i dai adresa
mea? zise ea \n treac`t.

– O.K., a[a voi face, [i not` \ntr-un carnet. Un alt.... articol?
– Cam a[a ceva, aprob` Holly.
|n drum spre cas`, se \ntreb` dac` el va mai dori s` [tie de ea.

*

*     *

Nick a sosit dup` trei zile. Holly era \n dormitor, când auzi
motorul unei ma[ini pe alee [i se uit` pe geam. Era sâmb`t` [i
Jamie era acas`, jucându-se \n gr`din`, aproape acoperit de
tufi[ul sub care se vârâse c`utându-[i iepura[ul, care fugise
din nou din cu[c`. Ma[ina opri \n fa]a por]ii [i Nick cobor\ [i
se \ndrept` spre poart`. Holly se trase \napoi, cu inima
b`tându-i puternic \n piept. 

Jamie auzi când Nick ridic` z`vorul [i ie[i de sub tufi[uri.
Avea frunze \n p`r [i o pat` de noroi pe obraz.

– Bun`. Mi-am pierdut iepura[ul.
Nick zâmbi larg.
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– Atunci, mai bine s` \nchid poarta. Se l`s` lâng` Jamie. Ce
culoare are?

– Este alb, dar nu i-am pus \nc` un nume. Este doar
domnul Iepure.

– P`i, probabil c` este \nc` \n gr`dina ta. Ai trecut prin
gard?

Jamie se \ncrunt`.
– Asta  este gr`dina mea. Domnul Iepure st` \n cu[ca aia pe

care mi-a f`cut-o m`mica mea.
Nick \l privi uimit, \n timp ce \ncerca s` \n]eleag` situa]ia.
– De ce nu ]i-a f`cut-o t`ticul t`u?
Jamie \l privi cu ochi alba[tri [i inocen]i.
– Niciodat` n-am avut un t`tic. A plecat \nainte ca eu s` m`

nasc. Dar m`mica spune c` eu o s` am grij` de ea, când o s`
cresc, ad`ug` plin de importan]`.

Brusc, Nick se ridic` [i se uit` atent la copil. La fereastr`,
Holly \[i duse mâna la gur`, mu[cându-[i degetele [i a[teptând
s` vad` cum va reac]iona el.

–  Cum te cheam`? \l \ntreb` Nick, alb la fa]`.
Jamie \l privi nesigur, speriat de tonul lui, [i realizând c`

acest b`rbat \nalt era un str`in [i c` el n-avea voie s` vorbeasc`
cu str`inii. |n ciuda fricii, r`spunse.

– James Nicholas Falconer Weston, \i r`spunse u[or
precipitat, deoarece abia \l \nv`]ase [i era destul de lung.

Inima lui Holly s`ri din piept, când v`zu expresia de pe
chipul lui Nick, \l v`zu studiindu-l cu aten]ie pe copil [i v`zând
tr`s`turile lui oglindite pe ale lui Jamie. |ncet, se l`s` \n
genunchi lâng` copil [i-i atinse p`rul cu mân` tremurând`.
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– Bun`, fiule, zise u[or r`gu[it [i trase copilul lâng` el,
\mbr`]i[ându-l strâns.

Ceva \i spusese lui Jamie c` nu era \n pericol, deoarece
n-a plâns [i nici n-a ]ipat, dar dup` un timp a \nceput s` se
zbat` [i Nick i-a dat drumul.

– Hai s` mergem s-o g`sim pe mama ta, da?
Brusc, Holly se trezi la via]` [i zbur` pe sc`ri [i prin hol.

Erau la jum`tatea drumului spre cas`, când ea deschise u[a [i
se opri brusc \n prag.

Nick o v`zu [i o privi furios.
– Prostu]o! Prostu]` nebun`, nebun`!
Dar \ntinse bra]ul spre ea [i atunci fugi la el, cu lacrimi de

fericire pe obraji.
{i Nick avea lacrimi \n ochi.
– De ce naiba nu mi-ai spus? o \ntreb` cu asprime.
Dar trecu un timp pân` s` se lini[teasc`, iar Jamie se duse

din nou s`-[i caute iepura[ul. Holly \l conduse la banca de
lemn de sub m`r.

– N-am vrut s` te \ntorci la mine, pentru c` trebuia, \i zise
u[or incoerent. Am vrut ca tu s` vrei acest lucru. Vezi, trebuia
s` fiu sigur`. Sigur` c` nu este doar o... o atrac]ie sexual`.
M-am gândit, c` poate, o dat` ce am f`cut din nou dragoste,
s-ar putea s` realizezi c` la urma urmei era doar sex, ceea ce
doreai [i c` e[ti mul]umit c` am plecat. {i nu puteam risca
s`-]i spun despre Jamie, \n caz c` ai fi considerat c` era o
obliga]ie s` te \ntorci... sau m` rog ceva la fel de stupid.
|n]elegi, nu-i a[a? Trebuia s` fiu sigur` c` m` iube[ti \ndeajuns
ca s` vii dup` mine.
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– Ah, Holly! |i lu` fa]a \n mâini [i o privi mult timp \nainte
s-o s`rute.

Prea emo]ionat` ca s` vorbeasc`, Holly \[i \ngrop` capul la
um`rul lui [i sim]i cum o mângâia pe p`r.

– Doamne, dac` a[ fi [tiut, murmur` Nick. Prin ce iad ai
trecut ca s`-l p`strezi [i s`-l na[ti, singur`, f`r` ca nimeni s` fie
cu tine! P`rin]ii t`i nu te-au ajutat?

Holly se \ndrept` [i d`du p`rul la o parte cu o mân`
tremur`toare.

– Nu, voiau s` avortez [i s` divor]ez de tine. {i... nu puteam
s` fac a[a ceva, a[a c` am plecat. Ei... |[i mu[c` buzele.
Presupun c` au rupt scrisorile tale [i eu am plecat \nainte ca
tu s` vii dup` mine. Am crezut c` nu mai vrei s` [tii de mine,
\n]elegi? |l privi cu o expresie de durere \n ochi. Ah, Nick, dac`
a[ mai fi a[teptat!

– Voi recupera timpul pierdut, iubito, \]i jur, zise repede
Nick. O strânse \n bra]e. Mi s-a oferit postul de director de
companie, cu baza \n Londra. Vom fi \mpreun` mereu, to]i
trei.

– Ah, Nick!
Plin` de fericire, Holly se strânse lâng` el [i el o s`rut` iar

[i iar, ca [i cum nu-i venea s` cread` c` era din nou a lui.
– M`mico, mi-am g`sit iepura[ul! se auzi vocea lui Jamie \n

timp ce ap`rea de dup` col]ul casei, ]inând strâns la piept
s`rmanul animal. De ce te s`ru]i cu b`rbatul `sta? o \ntreb`
suspicios.

Nick râse.
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– Este clar o not` posesiv` \n tonul `sta. Când o s`-i spui
cine sunt [i c` va trebui s` se obi[nuiasc` s` m` vad`
s`rutându-te?

Holly se ridic` [i \ntinse mâna spre el, cu chipul radiind de
fericire.

– Acum, dac` n-ai nimic \mpotriv`... hai s`-i spunem
\mpreun`, vrei? Oh, Nick, amândoi am a[teptat atâta timp s`
te \ntorci acas`!

Sfâr[it
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