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Capitolul 1

Casa era plin` de lume, care se perinda, atent`, din

camer`-n camer`, controlând mobilierul de molii [i

\ntorcând chinez`riile pe toate p`r]ile, pentru a le vedea

marcajul.

Negustorii de antichit`]i veneau [i plecau gr`bi]i, cu

expresia c` nu era nimic demn de interesul lor. |n afara

amatorilor de licita]ii, cei mai mul]i dintre vizitatori erau

localnici, care veniser` pur [i simplu s` arunce o privire prin

casa care apar]inuse pân` atunci lui Josh Bain. De[i nu erau

toate la pre]uri mari, lucrurile scoase la vânzare p`reau s` nu

intre \n sfera lor de interes.

– Tot ce-i aici e de mult ie[it din mod`, spuse o femeie,

descurajat` complet dup` ce analizase cu aten]ie exponatele.

Sperase s` g`seasc` ceva de genul unui veston \nflorat, pe
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care ar fi putut s`-l transforme. Mobila era prea masiv`
pentru casa ei, care era destul de mic`.

– Poate vom cump`ra totu[i ceva, dac` tot am venit,
replic` b`rbatul care o \nso]ea.

Vizitatorii care o cuno[teau pe Clodie Bain evitau s` se
uite la ea. Femeia st`tea \n spatele unui birou greoi de
mahon, cu un teanc de hârtii \n fa]`, al`turi de care erau
deschise ni[te cataloage, gândindu-se cu regret la faptul c`
nu ad`ugase un post-scriptum la anun]ul ei :

,, Domni[oara Clodie Bain va fi poate prezent`, dar nu va
fi cazul s-o comp`timi]i. Vinde totul – inclusiv casa – f`r`
nicio p`rere de r`u.''

Câteva persoane nou-venite o salutar`, totu[i, \nclinând
capul cu respect.

Probabil cei mai mul]i dintre cei prezen]i, gândeau ceva
de genul : ,, S`raca, trebuie s`-[i vând` casa. |n mod sigur,
sufer`, biata de ea.''

Nu. Nu suferea. Era de-a dreptul minunat !… Spera c` va
primi cât mai repede o ofert` rezonabil` [i va pleca, \n sfâr[it.

– Scuza]i-m`, domni[oar`, spuse un b`rbat rotofei, care
vroia s` cerceteze biroul la care era  a[ezat`. 

Clodie Bain se d`du u[or la o parte [i prezumtivul client
\ncepu s` deschid` [i s` \nchid` sertarele, cioc`nind de zor \n
lemnul gros.

– E o calitate destul de bun`, spuse el.
Da, Josh ]inea s` aib` \n cas` lucruri de calitate, chiar dac`
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era obsedat [i de valoarea banilor. Ar fi fost foarte furios
ast`zi, dac` ar fi v`zut toate aceste persoane care strâmb` din
nas \n fa]a obiectelor care i-au apar]inut, sau vrând s` le
cumpere la pre] de nimic.   

Clodie oft`. Pentru c` nu avea nimic de f`cut pe moment,
\ncepu s` scrie o scrisoare :

,,Am primit azi-diminea]` ultima ta ilustrat`. De fiecare
dat`, orice loc pe care-l vizitezi mi se pare [i mai frumos
decât precedentul. E, \ntr-adev`r cerul, de acolo atât de
albastru? {i marea?… '' 

Privi pe fereastr` cerul cenu[iu [i se \nfior`, u[or.
|ntotdeauna le fusese foarte greu s` \nc`lzeasc` aceast` cas`,
de[i centrala le mâncase o sumedenie de bani.

Vizitatorii continuau s` vin` [i s` plece f`r` a cump`ra
nimic.

– Bun`, Clodie, spuse unul dintre ei, care o cuno[tea de
mult` vreme. Ai mai avut vreo veste de la Joy, \n ultima
vreme?

– Azi-diminea]`, r`spunse ea. O ilustrat` din Pompeii.
Pe omul care se oprise \n pragul u[ii, uitându-se când la

ea, când la biroul lâng` care st`tea, Clodie nu-l mai v`zuse
niciodat`. Era \nalt, cu umerii foarte largi, p`r grizonant [i
fa]` aspr`, ca b`tut` de vânturi.

Privindu-l, Clodie sim]i cu certitudine c` nu era genul
interesat s` cumpere vechituri. Nu-[i imagina c` l-ar fi putut
interesa ceva din toate lucrurile scoase de ea la vânzare.
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Totu[i, dup` toate aparen]ele, biroul \i stârni interesul,
pentru c` se apropie de el [i \ncepu s`-l cerceteze cu aten]ie.

– E o pies` frumoas`, spuse ea.
– Da.
– Sertarele se deschid foarte u[or.
– Sunt sigur de asta.
Clodi \ncepu s` le deschid` pe rând, dar b`rbatul nu p`ru

interesat de sertare.   
Se \ndrept` spre dulapul cu rafturile pline de c`r]i,

ap`rate de geamuri, [i \ncepu s` citeasc` titlurile.
– Bun` diminea]a, domni[oar` Bain, spuse cineva,

trecând.
– Bun` diminea]a, r`spunse Clodie.
Str`inul l`s` o clip` c`r]ile [i se \ntoarse spre ea :
– Sunte]i fiica domnului Bain ?
– Da.
B`rbatul o scrut` exact \n acela[i fel cum scrutase mai

devreme biroul [i c`r]ile. Apoi \i spuse zâmbind :
– Ce mai faci? Numele meu e Candell. Am lucrat pentru

tat`l t`u.
Ca mul]i al]ii, se gândi Clodie, dup` ce avusese propriul

lui cinema, propriul ziar [i propria editur`.
– Am fost [ofer pe una din furgonetele lui.
– Ah, probabil cu foarte mul]i ani \n urm`.
– Ar`t chiar a[a de b`trân?
Clodie zâmbi, pentru c` dup` hainele pe care le purta [i
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dup` modul \n care se purta, p`rea c` trecuse extrem de mult
timp de când fusese [ofer pe furgonet`.

– Ar fi trebuit s`-mi amintesc de dumneavoastr`.
– Ah, am lucrat pentru el doar o lun` sau dou` [i asta se

\ntâmpla…
B`rbatul f`cu o pauz` pentru a calcula…
– Cu cinci sau [ase ani \n urm`.
– Probabil \n perioada \n care eram plecat` la [coal`.
– Sau pur [i simplu nu v` mai aduce]i aminte de mine.
– Poate, surâse ea din nou.
– Dar cred c` era]i plecat`…
– Ce v-a f`cut s` v` \ntoarce]i aici? Oricum, cred c` n-a]i

stat prea mult prin aceste locuri, spuse Clodie.
– Nu, nu locuiesc \n zon`, dar am v`zut \n ziar anun]ul

pentru licita]ie. M-am gândit atunci c` ar fi interesant s` vin
s` v`d cum mai arat` Hasdale.

– Hasdale nu mai e ce-a fost.
– Da, a[a este.
Schimbarea a intervenit treptat, se gândi Clodie, dup`

construirea c`ii ferate de la poalele dealului [i dup`
\nchiderea magazinelor care nu s-au mai redeschis niciodat`.
Pentru cineva care a fost aici cu [ase ani \n urm` [i se
\ntorcea acum, diferen]a trebuia s` fie notabil`.

– A]i procedat foarte \n]elept c` a]i plecat de aici, coment`
Clodie. Acum, aceast` localitate e cunoscut` ca ,,ora[ul
fantom`'', pentru c`, \n ultimul timp, via]a aici se stinsese.
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Nu mai spuser` nimic, pentru c` domnul Lindsay, un
vechi prieten al tat`lui ei, se apropie zâmbind comp`timitor:

– Bun` diminea]a. Ce mai faci? o \ntreb` el.
– Bine, r`spunse Clodie [i domnul Lindsay \i aminti c` \n

curând se va vinde tot [i nu va mai avea de ce s` stea prin
acele p`r]i.

Dup` asta, b`trânul o b`tu prietene[te pe um`r [i se
\ndep`rt`.

– Ai prânzit? o \ntreb` Candell.
– Nu. Dar cred c` nu prea ave]i unde s` lua]i prânzul \n

ora[, \i spuse ea, \n timp ce ie[ir` \mpreun` \n hol.
– De ce?
– Nu se mai serve[te mâncare la Pedlar's Pack.
– Eu stau la Stag's Head.
Stag's Head era un hotel cu restaurant. Acolo se putea

\ntr-adev`r servi masa, dac` anun]ai cu câteva ore \nainte sau
dac` aveai o camer` \n hotel.

– Ve]i r`mâne aici pân` se va \ncheia licita]ia? \ntreb`
Clodie.

– Da, bine\n]eles.
– Când v-am v`zut, mi-am spus c` nu pute]i fi interesat de

nimic ce e pus \n vânzare aici.
– Nu prea vorbe[ti ca o vânz`toare, surâse el.
– Sunt lucruri de calitate, dar nu pare c` e[ti genul care s`

le cumpere.
– De ce? Nu par o persoan` capabil` s` aprecieze un lucru
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de calitate?
– N-am vrut s` spun asta…
– Te gânde[ti s` pleci \ntr-o vacan]`? 
– A[ vrea, dar nu [tiu cât de curând se va putea.
– Nu [tiu cum m-a[  putea revan[a pentru ceea ce a f`cut

pentru mine tat`l dumneavoastr`.
– Chiar vre]i s` face]i ceva? Atunci, a]i putea cump`ra

bufetul. Nu cred c` ar putea fi interesat alcineva de el.
– Te cred.
Ie[ir` \n pas de plimbare din cas`, \ndreptând-se gânditori

spre restaurant.
– Dealurile arat` la fel, spuse Candell, oprindu-se un

moment s` le priveasc`. Ce s-a \ntâmplat cu minerii care au
lucrat aici?

– Au plecat s` lucreze \n fabrici. Sunt câteva \n apropiere,
dar nu aici, \n Hasdale.

– Aici nu e nicio fabric`? De ce?
– Nu [tiu. Cred c` nimeni nu [tie de ce s-a \ntâmplat asta.

Ora[ul a dec`zut treptat, de câ]iva ani \ncoace.
Dup` câtva timp, trecur` pe lâng` cinematograful lui Josh

Bain, situat pe strada principal`. 
Se oprir` câteva minute [i aici, aruncând o privire

cercet`toare asupra u[ilor \nchise [i asupra pancartei care
anun]a cu litere de-o [chioap`: ,,De vânzare".

– Nu cred c` va fi cineva interesat s` cumpere vechitura
asta nici m`car pentru a o folosi ca sal` de Bingo, coment`
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Clodie. 
– Ce se aude cu ,,Santinela", s`pt`mânalul tat`lui t`u?
– Merge bine, \nc`, dar tat`l meu [i-a pierdut interesul

pentru acest  ziar de vreo trei ani.
Clodie \l privi cu coada ochiului [i se \ntreb` cum \i p`rea

acest ]inut, dup` transform`rile pe care le suferise \n
decursul ultimilor ani, de când plecase el de aici.

Pedlar's Pack, patronat de domni[oarele Ellison, fusese o
cafenea vesel` [i mereu supraplin`, care func]iona lâng`
cofet`ria cu laborator propriu. Acum, mai era doar cofet`ria.

Nu departe, fusese un magazin cu haine foarte la mod`.
Acum era \nchis.

Salonul de coafor, al doamnei Edith, sc`pase ca prin
urechile acului de dezastru, dar nu mai era totu[i ceea ce
fusese \nainte, când toate ferestrele erau pline de reclame
luminoase pentru diferite produse cosmetice.

– A[ fi vrut s` fi fost mai mult soare, ast`zi. Nu e atât de
deprimant totul, când str`luce[te soarele.  

De ce spusese asta? Nu era vina ei. Nu era cazul s`
prezinte scuze pentru c` localitatea \n care tr`ia era atât de
deprimant` [i c` dec`zuse atât de mult \n ultimul timp.

– Femeia noastr` de serviciu este foarte \n vârst` [i
obi[nuia adeseori s` ne spun` cum, pe vremuri, \n acest ora[
erau deschise magazinele chiar [i sâmb`ta, pân` la miezul
nop]ii, spuse Clodie.

– Dup` o perioad` atât de \nfloritoare, r`spunse el, e trist
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\ntr-adev`r s` vezi cum a dec`zut totul, \n zona asta. Nu
poate fi chiar atât de pl`cut s` fii nevoit s` mergi pân` \n
ora[ul vecin s` faci cump`r`turi.

Stag's Head era un restaurant mai pu]in obi[nuit. Pere]ii
erau plini de capete de cerbi [i tot interiorul ar`ta ca o
caban` de vân`toare.

Salonul \n care intrar` pentru a lua prânzul era gol la acea
or`.

– Ultima dat` când am venit aici, a fost cu ocazia
anivers`rii zilei mele de na[tere, când am \mplinit dou`zeci
[i unu de ani, spuse Clodie \n timp ce se a[ezar` la una dintre
mesele de lâng` [emineul atât de mare, \ncât se putea pune
acolo, cu u[urin]`, un copac.

Dup` ce li se puse \n fa]` ciorba aburind`, din coad` de
bou, Candell o \ntreb` surâzând:

– A fost o petrecere reu[it`?
– Da, r`spunse Clodie, nostalgic`, amintindu-[i rochia cu

care fusese \mbr`cat` [i cum \i spusese Oliver Russell c` era
cea mai frumoas` fat` din restaurant. Nu-l crezuse,
bine\n]eles. Nu fusese niciodat` cea mai frumoas` fat` din
niciun loc, dar petrecerea de atunci fusese \ntr-adev`r
reu[it`. Care e numele dumitale? Prenumele, vreau s`
spun…

– Ben. {i tu e[ti Clodie.
– Exact. De unde vii, Ben? Vru ea s` [tie. {i… cu ce te

ocupi, acum?
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– Vin din Yorkshire [i m` ocup cu afaceri care ]in de
transporturi. Când am plecat de aici, am cump`rat de la un
prieten un camion. Pe urm` am cump`rat un alt camion [i tot
a[a.

– {i acum, câte ai?
– Patruzeci.
– Ah, o mul]ime.
Candell puse lingura jos, dup` ce sorbise din sup` de vreo

trei ori.
– Da, e nevoie.
B`rbatul vorbea cu lejeritate despre toate astea, dar

desigur, se gândi Clodie, nu era deloc u[or. Probabil fusese
foarte determinat s` reu[easc`, ]inând cont de nivelul de la
care plecase. Acum, \[i spuse Clodie privindu-l cu aten]ie,
ar`ta ca un om de afaceri plin de succes. F`cuse, desigur, o
universitate [i avea acas` o familie fericit`, care-l a[tepta.

N`scut pentru succes… N`scut pentru succes, \[i repet`
ea.

– A fost greu, la \nceput? \ntreb` Clodie.
– Uneori da, dar satisfac]iile au fost pe m`sur`.
– E[ti c`s`torit?
– Nu. Tu cu ce te ocupi?
Clodie ar fi vrut din toat` inima s`-i poat` spune ceva

interesant despre ea, la acest capitol, dar din p`cate avusese
o via]` total anost`.

– |n ultimii ani, am avut grj` de cas` [i de tat`l meu. Mai
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\nainte, am lucrat la ,, Santinela".
Nu lucrase acolo, de fapt, decât câteva ore pe s`pt`mân`,

dar \i pl`cuse foarte mult munca ei.
– A fost distractiv, de[i nu pot s` spun c` am scris

vreodat` [tiri adev`rate.
– Ai f`cut oricum o treab` bun`, presupun.
– M-am descurcat.
Pe urm`, \ntâlnind privirea lui insistent` [i

ne\ncrez`toare, ad`ug` zâmbind:
– Da, am fost bun`, r`spunse ea, pentru c` fusese, 

\ntr-adev`r. 
Când \i spusese lui Jim Slater, redactorul-[ef, c` nu va mai

putea lucra pentru ziar, acesta luase foc de-a binelea [i
\ncepuse s` urle atât de tare, \ncât tot ceea ce-i spusese se
auzise nu numai \n biroul vecin, ci pe toat` strada.

– }i-ai ie[it din min]i, femeie? Tu nu e[ti infirmier` [i nici
femeie-n cas`!… Vrei s` renun]i la munca de reporter, pe
care o faci atât de bine [i la perspectiva de a ajunge o
scriitoare, cândva, ca s` te \ngropi \n m`runtaiele elefantului
`luia alb care e casa voastr` [i s`-i ]ii oala de noapte
b`trânului John?

– Ce pot s` fac? \ntreb` Clodie. Trebuie s` am grij` de el,
spusese ea, enervat` de injusti]ia tiradei [efului s`u. Cineva
trebuie s` vad` de el [i de cas`, nu-i a[a?

S`-]i permi]i o menajer`, trebuia s` ai bani, iar tat`l ei nu
mai avea.
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– Nu trebuia s` cumpere o cas` atât de mare, spusese Jim.
Putea sta \ntr-o cas` mai mic`.

– Dac` cineva i-ar fi sugerat asta, f`cea alt atac de cord,
replicase tân`ra.

– Chiar a[a? spusese Jim Slater.
Dup` care, \n mod surprinz`tor, pentru un angajat atât de

vechi al lui Josh Bain, ad`ugase:
– P`r`se[te-l.
La grimasa f`cut` de Clodie, redactorul-[ef \[i d`duse

seama de enormitatea replicii lui [i d`duse din mân`,
resemnat:

– Ah, bine, atunci.
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Capitolul 2

– Te po]i \ntoarce la ,,Santinela"? \ntreb` Ben Candell

destul de ap`sat, v`zând-o atât de c`zut` pe gânduri.

– Dac` mi-a[ rec`p`ta dexteritatea de a scrie foarte repede

la ma[in`, poate a[ putea \ncerca.  

Din punct de vedere culinar, prânzul cu Ben Candell

fusese unul foarte neinspirat. Clodie sim]i \ns` c` niciodat`

nu se mai sim]ise atât de bine cu cineva. Din punctul ei de

vedere, el era compania ideal`. Dup` un timp atât de scurt

petrecut \mpreun`, avea impresia c`-l cunoa[te foarte bine,

ceea ce nu sim]ise, niciodat`, nici m`car \n preajma

persoanelor pe care le [tia de-o via]`.

Ben era n`scut \n Yorkshire. P`rin]ii lui muriser` pe

vremea când era doar de-o  [chioap`. Când venise aici, avea

dou`zeci de ani [i fusese [ofer pe acea furgonet` timp de



dou` luni, c`rând \ncolo [i-ncoace tot felul de lucruri pentru
editura lui Josh Bain.

– Unde ai locuit când ai lucrat aici? \ntreb` Clodie.
– Am avut o camer` \nchiriat` undeva la marginea

ora[ului.
– Persoanele la care ai locuit mai sunt acum acolo?
– Au emigrat \n Australia.
Dup`-mas`, au stat foarte mult de vorb` la o cafea mare [i

proast`, asalta]i de privirile curio[ilor care analizau mira]i
]inuta lui Ben, pentru c` nu le era dat s` vad` pe-acolo
persoane atât de elegante [i de manierate.

– Vrei s` te \ntorci acas` ast`zi dup`-amiaz`? \ntreb` Ben.
– Nu, r`spunse Clodie, bând din nou din cafea,

gânditoare. Nu e nevoie s`-m`-ntorc. Doar c` am aceast`
fixa]ie nebuneasc` a responsabilit`]ii. |n plus, nu-mi vine
\nc` s` cred c` am r`mas singur`.

– Nu-]i place casa?
– Nu m-am sim]it bine niciodat` acolo.
– Atunci, de ce ai stat acolo?
– Cineva a trebuit s` r`mân` cu tat`l meu. Sora mea s-a

c`s`torit [i a plecat. Menajera a murit… Am r`mas eu s` duc
tot greul.

Clodie \[i puse b`rbia \n podul palmelor, sprijinindu-se
u[or pe coate [i apropiindu-[i \ncheieturile sub]iri. P`rea
foarte fragil` \n aceast` pozi]ie, dar Ben nu se \ndoi nicio
clip` de inteligen]a ei, cu mult deasupra mediei, desigur. Cu
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certitudine, nu-i fusese deloc simplu s` stea \nchis` \n casa
aceea mare [i urât`, sacrificându-se \n numele
devotamentului filial.

– Dac` te-ai hot`rât s` nu te \ntorci acas` \n seara asta,
facem o plimbare cu ma[ina?

– Da, mi-ar pl`cea foarte mult.
Ma[ina lui Ben era parcat` \n fa]a hotelului [i pentru a

ajunge acolo trebuia s` str`bat` toat` curtea. |nainte de a
ajunge \n parcare, \ns`, Clodie se opri [i se uit` lung \n jur.

– Ce s-a \ntâmplat? o \ntreb` Ben.
– Mi-am amintit o \ntâmplare pe care mi-a povestit-o

odat` menajera noastr`. Primul patron al acestui hotel era un
om foarte bogat [i avea o fiic` foarte frumoas`, care s-a
\ndr`gostit de unul dintre gr`jdarii tat`lui s`u. Neputând
suporta acest fapt, considerat o ru[ine din punctul lui de
vedere, b`rbatul l-a alungat pe tân`r din ora[, iar fiica sa s-a
sinucis de durere. La rândul lui, patronul, neputând \ndura
suferin]a pricinuit` de moartea fiicei sale, a \nceput s` bea
foarte mult [i, dup` un timp, a fost g`sit mort cu capul pe
una dintre mesele localului.

– Da, o poveste pu]in cam melodramatic`. Cel mai bine
era dac` fata ar fi g`sit curajul s`-[i \nfrunte tat`l, pentru
dragostea ei.

– Da, dar asta era de neconceput \n acele timpuri,
r`spunse Clodie. Ah, ce ma[in` frumoas`! exclam` ea apoi, \n
momentul \n care Ben se opri \n fa]a eleganului s`u
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automobil, dup` care \ncepu s`-i mângâie capota. Chiar m`
vei plimba cu ma[ina asta?

– Da. Oricând vei vrea. La orice or` din zi sau din noapte. 
Se urcar` \n ma[in` [i Clodie sim]i din gravitatea

zâmbetului lui c` aceste cuvinte sunaser` ca o promisiune.
Ben porni motorul [i se \ndreptar` pe drumul dinspre

dealuri, alunecând u[or pe lâng` pinii planta]i pe margini [i
pe lâng` sinistrele pancarte care anun]au galeriile goale de
dedesubt: ,, Aten]ie, acest drum e \n pericol de pr`bu[ire.''

Clodie \[i \ntoarse capul spre Ben. Nu-i venea s` cread`
c`-l cuno[tea doar de câteva ore. Se sim]ea ca [i cum ar fi fost
prieteni de ani [i ani.

– Licita]ia se va termina la ora cinci. Vrei s` mergem dup`
aceea s` bem un ceai sau o cafea la mine? A[ vrea s`-]i
d`ruiesc ni[te lucruri.

– Vreau doar o cafea, zâmbi el. Am mai b`ut azi, dar din
fericire n-a fost foarte tare, a[a c` pot s`-mi mai permit una.

Tat`l s`u n-ar fi gândit niciodat` astfel, \[i spuse Clodie.
Astfel, excesul de cafea [i alcool l-a f`cut s` moar` cu cel
pu]in zece ani mai devreme. |ntotdeauna a crezut c` [tie mai
bine decât doctorii ce trebuie s` fac` [i ce nu.

Se \ntoarser` deci acas`, la ora cinci [i jum`tate.
Plecaser` deja toate ma[inile care fuseser` parcate \nainte

\n fa]a casei, iar u[ile erau toate \nchise.
Clodie urc` \n fug` sc`rile [i deschise u[a de la intrare,

invitându-l pe Ben \n`untru.
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Mobila din dormitorul ei [i divanul din sufragerie nu
fuseser` scoase la vânzare, a[a c` se putea sta destul de
comod la o cafea.

– M-am gândit c` am putea mânca [i ni[te ou` cu [unc`,
spuse Clodie, invitându-l pe Ben \n sufragerie.

– Da, ar fi perfect, spuse acesta.
– }i-l aminte[ti, cred, pe Jim Slater de la ,,Santinela", \i

strig` ea din buc`t`rie, \n timp ce preg`tea gustarea.
– Da.
– Ce-ar fi s` mergem s` cin`m la ei? M-am sim]it

\ntotdeauna foarte bine acolo. Jim ar fi fericit s` te revad`.
– Ah, nu cred c`-[i mai aduce aminte de mine.
– Chiar dac` nu-[i mai aduce aminte, e \ntotdeauna

bucuros de oaspe]i. |l voi suna imediat, spuse Clodie [i se
duse la telefon.

|i r`spunse fiica ziaristului, Trish.
– Bun`, sunt Clodie.
– S-a \ntâmplat ceva? \ntreb` fata, alarmat`. 
– A[ vrea s` vin cu cineva la voi, \n seara asta. Se poate?
– Bine\n]eles c` se poate. Cu cine vrei s` vii?
– E cineva care a locuit aici cu câ]iva ani \n urm` [i azi a

revenit \n ora[ pentru câteva zile. A fost [ofer pe una dintre
furgonetele tat`lui meu, a[a c` sunt convins` c` Jim \[i aduce
aminte de el. |l cheam` Ben Candell.

– E[ti \ndr`gostit` de el?
– |mi place foarte mult cu el. Tocmai am f`cut ni[te ou`

STR~IN |N NOAPTE 21



cu [unc`, a[a c` nu vom mânca prea mult la cin`, spuse ea,
râzând.

– Nu-]i face nicio problem`, r`spunse Trish [i ad`ug`: s`
m` preg`tesc de nunt`?

– Ah, l-am v`zut azi pentru prima oar`, râse Clodie.
– Asta n-are niciun fel de importan]`, câteodat`. Bine, v`

a[tept`m.
– Pe mai târziu, atunci, spuse Clodie [i puse jos

receptorul.
Se a[ezar` apoi lâng` [emineul din sufragerie.
Clodie \[i puse gustarea pe o tav` pe care o a[ez` pe

genunchi, iar pentru Ben a[ez` totul pe m`su]a de cafea,
lâng` care aduse un sc`unel.

Câ]iva dintre prietenii ei, ca [i Trish [i mama sa, \i
sugeraser` s` se mute la ei, dar Clodie hot`râse s` r`mân`
acolo, pân` când va fi vândut` [i casa. N-avea niciun sens s`
deranjeze pe nimeni, cât` vreme dormitorul ei era \n perfect`
stare. 

Nu-i era nici team` s` stea singur` \n casa aceea atât de
mare, pentru c`, de fapt, \n ultimul timp chiar dac` tat`l s`u
fusese \nc` \n via]`, situa]ia era aceea[i, având \n vedere toate
preocup`rile lui.

– Ai avut vreo ofert` pentru cas` pân` acum? \ntreb` Ben.
– Nu. Cine s` mai vrea o astfel de cas` \n timpurile astea?

De[i se pot construi \n gr`din` alte dou`zeci de case, cine se
mai \ncumet` s` se apuce de construit \n Hasdale? Oricum,
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sunt preg`tit` de câtva timp pentru toate aceste evenimente.
{tiam c` tat`l meu nu mai avea mult de tr`it, spuse Clodie,
\ncercând s` alunge depresia care ap`ru aproape pe
nesim]ite \n tonul ei. 

– De cât timp a murit tat`l t`u?
– De trei luni.
– {i de cât timp era bolnav?
– Era bolnav de inim` de mai mul]i ani, dar n-a luat \n

serios avertismentele medicilor. Avea \nc` o serie de func]ii
publice, era magistrat, f`cea parte din tot felul de consilii [i
comitete. A murit \n patul lui, dup` un dineu organizat de
una dintre societ`]ile patronate de el. A avut o moarte
u[oar`, spuse ea lini[tit, privindu-[i mâinile. 

– |mi pare foarte r`u  c` a murit atât de repede.
– Nu trebuie s` m` comp`time[ti. N-a fost niciodat` o

rela]ie cald`, \ntre mine [i tat`l meu vitreg.
– Tat`l t`u vitreg?
– Nu [tiai? De fapt, cum s` fi aflat? Nu cred, de altfel, c`

cineva \[i mai aduce aminte de asta. Eu n-am vorbit niciodat`
despre acest fapt. S-a c`s`torit cu mama mea pe vremea când
aveam mai pu]in de un an. Tat`l meu a fost un artist lipsit de
succes, care a murit la scurt timp de la na[terea mea. Josh 
m-a adoptat. Se poate spune, teoretic, c` am fost la fel de
mult fata lui Josh, ca [i Joy, sora mea mai mic`.

– Sora ta vitreg`.
– Exact. Mama lui Joy a murit când a n`scut-o pe ea.
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– {i mama ta?
– Josh n-a avut noroc cu so]iile sale. Eu nu mi-o amintesc

pe mama. Când eram mai mic`, \mi \nchipuiam c` a plecat
undeva, dar c` \ntr-o zi se va \ntoarce la mine. Am ]inut mult`
vreme un jurnal \n care notam tot ce f`ceam, pentru ca
atunci când se va \ntoarce s` i-l ar`t. Mama mea a murit de
pneumonie. E \ngropat` \n cripta familiei Bain, \n cimitirul
din curtea bisericii de pe deal.

– Dac` ai fost atât de nefericit` aici, cum se simte din
tonul t`u când vorbe[ti despre toate astea, de ce ai r`mas?
Când ai fost mic`, \n]eleg, n-ai avut alt` [ans`, dar când ai
fost deja angajat`, puteai s` pleci, era simplu de vreme ce
aveai banii t`i.

– Da, r`spunse Clodie, la prima vedere era simplu.
Pentru el, ar fi fost, desigur, \[i spuse Clodie. Sim]i \ns`,

instinctiv, c` putea s`-i povesteasc` ce fusese \n sufletul ei,
pentru c` era capabil s` \n]eleag` foarte bine ce se
\ntâmplase de fapt.

– Am fost nefericit` câteodat`, \n copil`ria mea, dar am
dep`[it faza asta, pentru c` Josh nu fusese niciodat` neatent
cu mine. |n plus, o aveam pe Hannah, menajera noastr`, care
mi-a fost ca o bunic`. Am fost foarte ata[at` de ea. Dup` ce a
murit Hannah…

– }i-ai luat o slujb` [i i-ai ]inut locul \n cas`. 
– Da.
– De ce? 
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– Pentru c` \i eram datoare. A avut grij` de mine. A pl`tit
pentru hrana mea [i pentru hainele mele. Nu s-a dat
niciodat` \n l`turi s` pl`teasc`, oricât de mult, pentru
educa]ia mea. Era bolnav [i doctorii mi-au spus c` nu se
\ngrije[te. M-am sim]it datoare s` am grij` de el.

– Josh a apreciat asta?
– Cred c` da.
Nu era foarte sigur`, pentru c` de multe ori a sim]it c` [i

el, ca [i al]ii din jur, considerau c` era absolut normal ca o
fiic` s`-[i \ngrijeasc` tat`l. |n plus, era o figur` local` foarte
respectat`, chiar dac` nu fusese niciodat` foarte bogat, a[a
\ncât nimeni nu s-ar fi putut gândi vreodat` c` ea nu avea o
datorie moral` fa]` de el, care \i oferise \ntotdeauna
siguran]a material`.

– Acum, toat` lumea m` comp`time[te, pentru c` mi-am
pierdut tat`l iar casa [i eu m` simt vinovat` c`  nu suf`r deloc
din cauza asta. A fost un [oc, \n momentul \n care l-am g`sit
mort, \ntr-adev`r. M-am dus s`-i dau micul dejun [i l-am g`sit
mort \n pat. O zi sau dou`, am fost distrus`. Pe urm` am
\nceput s` m` gândesc la moartea lui cu acelea[i sentimente
cu care te gânde[ti la moartea unui vecin cu care te vedeai \n
fiecare diminea]`.

A vrut \ntotdeauna s`-l poat` iubi, dar n-a reu[it.
Când era mic`, ar fi fost capabil` s` moar` pentru un

cuvânt de afec]iune fa]` de ea. Josh \ns` n-avea niciodat`
pentru ea astfel de cuvinte. Toate erau pentru Joy.
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Clodie, ca fiic` a lui Josh Bain, avea haine deosebite,
studia la unul dintre cele mai importante [i mai scumpe
internate din regiune, dar sora ei fusese educat` acas`.

Ea avea bani de buzunar, dormitorul ei propriu, locul ei la
mas` \n timpul vacan]elor [colare, dar niciun cuvânt de
iubire.

Din cauza asta, prefera s` stea mai mult la buc`t`rie, cu
Hannah, Josh nu avusese niciodat` vreo obiec]ie \n acest
sens. 

|n fa]a oamenilor, afirma \ntotdeauna c` \[i iube[te cele
dou` fiice \n mod egal. 

Adev`rul era \ns` c` Josh Bain nu iubise niciodat` pe
nimeni, \n afar` de propria persoan`, iar Joy nu era decât o
extensie a lui \nsu[i.

Josh Bain nu murise \n somn. Se pare c` avusese câteva
momente de spaim` [i de convulsii care-l treziser` \nainte de
a intra \n \ntunericul etern. Nu l`sase niciun testament, astfel
c` pu]inele lucruri care r`m`seser` de la el, Joy hot`râse s`
le \mpart` cu Clodie.

– }i se \ntâmpl` des s` se confeseze cineva astfel \n fa]a
ta?

– Nu.
– Uit` atunci [i confesiunea asta, spuse Clodie. 
Realiz` \n acel moment c` st`tuse atât de aproape de foc,

\ncât obrajii \i ardeau pur [i simplu.
– Nu obi[nuiesc s` vorbesc atât de mult niciodat`.
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Nu vorbise niciodat`, cu nimeni, \ntr-adev`r, despre
faptul c` Joy fusese \ntotdeauna favorita lui Josh. Chiar dac`
[i Clodie ar fi fost carne din carnea lui [i sânge din sângele
lui, el ar fi procedat la fel. De altfel, era cu adev`rat, foarte
dr`gu]`. Dac` intra \ntr-o camer`, nou` din zece persoane se
opreau cu respira]ia t`iat`, uitându-se la ea.

B`trâna Hannah observase toate acestea, de aceea st`tea
mult cu ea, spunându-i pove[ti [i oferindu-i biscui]i \n
ciocolat`. Ea \[i d`duse, desigur, seama c` pentru Josh era
doar Joy [i restul lumii. Nu avusese niciodat` un loc pentru
Clodie \n inima sa.

– Cât de mult ceri pentru aceast` proprietate? \ntreb`
Ben, brusc.

– M-am gândit la o sum` rezonabil`. Dar nu [tiu exact cât
s` cer pe ea. Oricum, nu cred c` voi primi vreodat` suma pe
care au fixat-o exper]ii imobiliari. E adev`rat c` sunt nu mai
pu]in de [aizeci de camere cu totul, dar nu pot fi \nc`lzite
niciodat` \ndeajuns [i de la buc`t`rie la sala de mese sunt
câteva mile.

– Bine. Hai s` vorbim serios despre pre]ul acestei case.
Vreau s` mi-o vinzi mie.

– Glume[ti, cred, r`spunse Clodie, uluit`.
– Poate, dar nu se [tie niciodat`…Nu po]i fi sigur` pe

nou`zeci [i nou` la sut` dintre cei care \ntreab` c` vor s`
cumpere. Hai s` vedem casa.

– Dar ai v`zut-o, deja.
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– De data asta vreau s` m` uit cu mai mult` aten]ie.
|ncepur` s` intre dintr-o camer` \ntr-alta [i Clodie sim]i

cum se \nfirip` \n ea speran]a c` Ben va cump`ra \ntr-adev`r
casa.

Dup` ce v`zur` toate \nc`perile, Ben \i spuse cu
seriozitate:

– Am nevoie de un raport al unui supervizor, desigur.
Da, se gândi Clodie cu bucurie. O va cump`ra [i va locui

aici.
Tân`ra respir` adânc [i \ncerc` s` se calmeze. |i venea s`

cânte [i s` danseze, urcând [i coborând \n vitez` sc`rile, s`
râd` nebune[te [i s` plâng`, deopotriv`. R`mase \ns` ]intuit`
locului [i \i spuse lui Ben doar atât:

– Aceasta e ziua mea norocoas`.
Ben o privi cu toat` seriozitatea [i r`spunse:
– Credeam c`-i a mea.
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Capitolul 3

– Cumperi o cas` ca asta [i o nume[ti ziua ta norocoas`?

\ntreb` Clodie.

– Nu m-am gândit la cas`, r`spunse el zâmbind atât de

cald, \ncât Clodie sim]i c` via]a ei nu va mai fi niciodat`

lini[tit`, f`r` de el.

– Dar ce inten]ionezi s` faci \ntr-un loc ca `sta?

– Probabil voi face un depozit, aici. E teren destul pentru

ma[ini, iar casa o voi folosi pentru birouri.

Bine\n]eles c` nu se gândise s` locuiasc` aici, \[i spuse

Clodie, cine ar fi vrut asta? Dar se va \ntoarce [i acest fapt \i

era lui Clodie de-ajuns.

– Asta \nseamn` c` vei veni s` stai aici câteva zile, din când

\n când, nu-i a[a?

– M-am gândit s`-mi aranjez [i un apartament aici.



– Da, camera mea e foarte bun`, r`spunse prompt Clodie.
E una dintre cele mai frumoase camere din cas` [i are
leg`tur` cu camera al`turat`. St`tea Joy \n ea, pe vremea când
era \nc` nem`ritat`. Dup` plecarea ei, am primit dormitorul
ca un premiu de consolare, râse ea.

|i mergea gura ca o moar` stricat` [i, de[i era con[tient`
de asta, nu se putea opri.  

– De ce ai primit un premiu de consolare?
– Pentru c` ea a plecat departe de-aici [i pentru c` de[i

aveam nou`sprezece ani, nu eram m`ritat`.
{i pentru c` Joy se c`s`torise cu b`rbatul care o ceruse

mai \ntâi pe ea \n c`s`torie, \[i spuse Clodie, pentru ea \ns`[i.
Con[tiin]a lui Joy fusese pu]in \nc`rcat` din pricin` c` i-l

furase pe Oliver Russel, care era o partid` excelent` pentru
orice fat` [i cu atât mai mult pentru fiica lui Josh Bain, al
c`rui noroc se \ntorsese cu trei sute [aizeci de grade, \n urm`
cu trei ani.

Joy \ncepuse s`-i fac` o curte foarte intens` când v`zuse c`
banii tat`lui s`u se duseser` pe apa sâmbetei [i nu mai putea
s`-[i permit` ce-[i permisese \nainte.

|ntr-una din zile, Joy venise pur [i simplu la Clodie [i-i
spusese:

– Cred c` ai observat c` \ntre mine [i Oliver e ceva. Ne
pare atât de r`u, iubito, dar pur [i simplu niciunul dintre noi
n-am putut stopa lucrurile.

La acea vreme, fusese o situa]ie foarte dureroas` pentru
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Clodie, dar acum mul]umea Cerului c` lucrurile se
petrecuser` astfel, sim]ind c` \ntotdeauna [tiuse c` va ap`rea
acest extraordinar curcubeu pe cerul vie]ii ei. 

Clodie \l privi pe Ben cu coada ochiului. F`cuse atât de
multe lucruri \n [ase ani, pe când \n via]a ei nu se \ntâmplase
aproape nimic \n toat` aceast` perioad`.

– Te-ai schimbat probabil foarte mult, \n toat` perioada
asta.

– Nu. Mi-am schimbat doar hainele.
– N-ai g`sit niciun secret al succesului?
– Nu. Totul e vechi de când lumea. Pentru tot ceea ce vrei,

trebuie s` pl`te[ti.
Vorbise lini[tit, dar grimasa de pe buzele lui fusese de-a

dreptul periculoas`.
Nu-l sim]ea ca fiind un str`in, dar poate trebuia s` se

gândeasc` la faptul c` \l cuno[tea doar de câteva ore. Erau,
desigur, milioane de lucruri pe care nu le [tia despre el.

– Nu \n]eleg, totu[i, ce anume te face s` vrei casa asta.
– Nu vreau casa, \n mod special. Vreau terenul.
– Nu [tiu \ns` cu ce pre] s` vând totul. O s`-l \ntreb pe

Slater. 
– |ntreab` pe cine vrei. |ntreab` unul dintre agen]ii pe

care-i cuno[ti.
– Ah, am \ncredere \n tine.
– Adev`rat?
– Da. Dac` vrei s` arunci o privire asupra propriet`]ii, po]i
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s-o faci pân` \mi voi lua pardesiul. Dup` aceea plec`m,
pentru c` Trish ne a[teapt`, deja.

Familia Slater locuia \ntr-o cas` frumoas`, cu o gr`din`
plin` de g`lbenele. Toat` lumea insistase c` aceste plante nu
erau potrivite pentru climatul din Anglia, dar jurnalistul le
\ngrijise cum se pricepuse mai bine [i rezistaser`. Clodie
recunoscu \n sinea ei, v`zându-le, c` d`deau casei un aspect
deosebit de interesant.

|n momentul când \i auzi intrând pe poart`, Trish
deschise u[a de la intrare.

– Trebuie s` parca]i ma[ina \n lumin`, spuse ea. A[a, vom
fi invidia]i de to]i vecinii c` avem prieteni boga]i, continu`
fata, surâzând.

Era o tân`r` \nalt`, cu un p`r lung [i frumos, care i se
rev`rsa \n valuri pe umeri.

Când ajunser` \n hol, Clodie i-l prezent` pe Ben [i ochii
lui Trish sclipir` admirativ.

– Tata nu s-a \ntors \nc`. Probabil c` \[i aminte[te \ns` de
dumneata, dac` ai lucrat pentru editur`.

Holul era plin de pachete. Beck Slater lucra pentru o
agen]ie. 

Auzind c` au sosit, veni [i ea \n grab` din sufragerie. 
Trish sem`na foarte bine cu mama sa, cu excep]ia faptului

c` aceasta era pu]in mai scund` [i avea p`rul t`iat scurt.
Beck era foarte inteligent`. Toat` familia era de acord cu

asta.
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Când Oliver o p`r`sise pe  Clodie pentru Joy, Trish fusese
extrem de indignat`. De ce considerase el c` Joy \i era
superioar` lui Clodie? \ntrebase Trish. De ce i-au r`nit a[a,
inima?

– N-are niciun sens s` gânde[ti astfel, \i spusese Beck.
Clodie nu se simte r`nit`. Dac` l-ar fi vrut cu adev`rat pe
Oliver, s-ar fi b`tut cu toat` fiin]a ei pentru el.

Când Trish \i spusese toate aceste lucruri lui Clodie,
aceasta sim]ise c` Beck avusese dreptate.

Jim Slater era un om foarte inteligent, dar Clodie se
\ntrebase de multe ori dac` realizase vreodat` c` so]ia lui era
[i mai inteligent` decât el.

Sufrageria \n care intrar` era extrem de elegant` [i Ben se
a[ez` confortabil pe un fotoliu.

Fusese primit la fel de bine ca oricare dintre prietenii lui
Clodie.

Trish \i servi cu pl`cint` cald` [i \ncepur` s` se
converseze, relaxa]i.

N-o mai \ntâlnise niciodat` pe Beck, dar se pl`cur` din
primul moment [i \ncepur` s` discute despre afacerea lui
Ben. B`rbatul le povesti despre planurile lui de a deschide
un sediu \n ora[, dar nimeni nu-l lu` \n serios.

– Se pare c` nu glume[te, interveni Clodie. Vrea s`
cumpere casa.

– Tu te po]i muta aici, \i spuse Trish lui Clodie, foarte
bucuroas`.
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|n urm`toarea jum`tate de or`, f`cur` planuri pentru
viitorul lui Clodie.

Se va \ntoarce la ,,Santinela" [i va locui la ei. Aveau trei
dormitoare, iar camera la care se gândeau pentru Clodie avea
un pat dublu, a[a c` va putea sta acolo foarte confortabil. 

– Cu banii pe care-i vei primi din vânzarea casei, \]i vei
putea cump`ra o alt` cas`, spuse Beck. Pân` atunci, \ns`,
vom fi bucuro[i s` stai la noi.

|n tot acest timp, Ben st`tu comod \n fotoliu, uitându-se
scrut`tor la Clodie.

|ncepur` apoi s` vorbeasc` despre o eventual` vacan]` a
tinerei, care cu siguran]` avea nevoie s` se odihneasc` pu]in.
Beck avea o sor` \n Seaford, cu o cas` mare [i primitoare. Ar
fi foarte fericit` s` stea Clodie acolo, o perioad`.

Trish se \ntoarse apoi spre Ben.
– O cuno[ti pe Joy? 
– Sora lui Clodie?
– Da. A plecat \n vacan]` luna trecut`. Clodie a r`mas aici,

cu toate problemele [i ea a plecat \n vacan]`.
– Stai pu]in, interveni Clodie…
– Bine, bine, s` l`s`m asta, spuse Trish, v`zând c`

prietena ei nu vrea s` abordeze subiectul.
Moartea lui Josh \i provocase lui Joy o depresie atât de

mare, \ncât doctorul \i recomandase o vacan]`, departe de
toate problemele legate de decesul tat`lui s`u. Avea nevoie
de soare [i de o schimbare complet` de decor.
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– Atunci, \i voi scrie surorii mele, spuse Beck, zâmbitoare.
– Nu, nu \nc`, r`spunse Clodie. Joy se \ntoarce acas`

vineri. Poate voi pleca dup` aceea.
|n acel moment se auzi soneria de la intrare.
– Jim [i-a uitat din nou cheile, spuse Beck.
– De unde [ti]i c` e Jim? \ntreb` Ben.
– Pentru c` Daisy a-nceput s` zgârie ner`bd`toare u[a,

r`spunse Clodie, amuzat`.   
– Daisy, pisica noastr`, se ridic` de la locul ei doar pentru

tata, explic` Trish. 
– Asta pentru c` el \i aduce \ntotdeauna pe[te pr`jit,

interveni Andrew, unul dintre gemenii familiei, care st`tuse
pân` atunci la o mas` al`turat`, f`cându-[i concentrat
temele.

|n hol, dup` ce Beck deschise u[a, vocea lui Jim se auzi
foarte clar:

– Hei, ai v`zut ce ma[in` e la poart`? A cui o fi [i ce caut`
pe strada asta?

Beck \i r`spunse cu un ,,sst''.
– Ce? \ntreb` Jim, mult mai \ncet.
– E un prieten mai vechi de-al t`u. A venit s` ne vad`.
– N-am niciun prieten cu o astfel de ma[in`, spuse Jim [i

intr` \n sufragerie.
Se uit` apoi la Clodie [i nu d`du niciun semn c` l-ar

recunoa[te pe Ben.
– Bun` seara, spuse Ben, zâmbind.

STR~IN |N NOAPTE 35



– Bun` seara, r`spunse Jim.
Jim Slater era un om de statur` mijlocie, cu o expresie

extrem de inteligent`.
Ben se ridic` [i travers` camera pân` la el, dup` care \[i

d`dur` mâna.
Jim se uit` la Ben, \ncercând s`-[i aminteasc` cine e, iar

acesta surâse cu ochi amuza]i [i nu tocmai amabili.
– Candell, spuse apoi Ben. Am condus furgoneta de la

,,Santinela'', cu [ase ani \n urm`.
– {ase ani \n urm`? repet` Jim, f`când \n continuare

eforturi s`-[i aminteasc`. E foarte mult timp de-atunci.
Jurnalistul \l analiz` pe Ben din cap pân`-n picioare.

Costumul lui era mai scump decât salariul lui pe un an, nu
era de mirare c` avea acel Alfa Romeo atât de elegant.

– |]i aminte[ti de el? \ntreb` Beck, plin` de curiozitate.
– Da, cred c` da, r`spunse Jim, \n sfâr[it. N-ai lucrat prea

mult pentru noi, nu?
– Nu, surâse Ben.
– Se pare c` via]a ]i-a surâs din plin, continu` Jim, mult

mai jovial, acum. Ia loc, te rog. Ce te aduce prin p`r]ile astea?
– Am v`zut anun]ul de licita]ie, dat de Clodie.
– Vrea s` cumpere casa, spuse Trish.
– Asta-i foarte bine. O veste extraordinar`. Ce te gânde[ti

s` faci cu aceast` cas`?
– Vreau s` folosesc terenul pentru un garaj [i casa s-o

transform \n birouri.
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– Da, pare un plan foarte bun, replic` Jim.
Privind apoi spre gemeni, spuse pe un ton categoric:
– Voi doi trebuie s` merge]i la culcare. Ar fi trebuit s` fi]i

de mult \n pat.
– E vineri, tat`, spuse Andrew, dar se ridic` [i plec` \ncet,

urmat de fratele s`u.
Clodie se sim]i dintr-o dat` foarte obosit`. Avusese o zi pe

cât de plin`, pe atât de stranie.
– Cred c` vom pleca [i noi, spuse ea.
– R`mâi aici, noaptea asta, replic` Trish.
– Mul]umesc, dar trebuie s` plec. Am l`sat focul aprins \n

[emineu.
Ben se ridic` [i el.
– Mul]umesc pentru pl`cint`, spuse el, uitându-se

zâmbitor spre Beck [i apoi spre Trish. A fost de-a dreptul
delicioas`. Am avut o sear` foarte pl`cut`.   

– Ah, mul]umesc, r`spunse Trish. Ar trebui s`-i spui lui
Tony ce bine g`tesc, râse ea. Vreau s` [tie ce norocos e.

Când ajunser` la u[a de la intrare, Clodie profit` de
absen]a lui Jim care plecase s`-i culce pe gemeni, [i-i spuse
lui Beck:

– Lui Jim nu-i prea place de Ben, nu-i a[a? |[i aminte[te de
el dar, \n mod evident, nu-i e prea simpatic. M` \ntreb de ce.

– Ben are o ma[in` foarte frumoas`, se vede cât de colo
c` e plin de bani, r`spunse Beck zâmbind.

– Dar Ben nu face caz de asta. Jim n-are de ce s` fie gelos.
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– Nu e gelozie, de fapt. Poate doar un mic resentiment.
Jim a fost [i pe vremea \n care Ben lucra aici, redactor-[ef.
Când vede câ]i bani are acum Ben, care a fost un simplu [ofer
pe furgonet`… Nu-i e prea u[or. Jim are un suflet foarte
bun. N-are nici r`ut`]i, nici invidii. |l cunosc. Doar c` se
\ntreab` cum de n-a reu[it [i el s` fac` mai mult \n via]`.

– Da, dar uit`-te la Ben. Are o for]` nemaipomenit`, se
vede asta.

– Mai degrab` a[ spune c` arat` ca cineva care are asul \n
mânec`, replic` Beck surâzând.

Clodie se urc` \n ma[in` [i Ben porni, dup` ce amândoi
fluturar` u[or din mân`, \n semn de r`mas-bun.

– Sunt foarte dr`gu]i, nu-i a[a? \ntreb` Clodie.
– Da, foarte, r`spunse Ben.
Casa lui Clodie era la doar cinci minute de casa familiei lui

Jim, iar Stag's Head, hotelul la care era cazat Ben, la alte cinci
minute. 

La ora aceea, \ns`, nu mai era niciun semn de via]` \n ora[.
– Jim \[i aminte[te de tine, spuse Clodie uitându-se la

casele t`cute din jurul lor.
– Da.
Ben nu spuse nimic mai mult, dar Clodie sim]i c` era ceva

\n plus la mijloc.
Când ajunser`, casa era cufundat` \n \ntuneric [i Clodie

regret` c` nu l`sase nicio lumin` aprins`.
– La ce or` mâine? \ntreb` Ben când ajunser` \n fa]a
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por]ii.
– Pentru ce anume?
– Ca s` facem actele, aminte[te-]i.
– Ah, da.
– Voi veni la ora zece. Ai ceva special de f`cut mâine?
– Nu.
–  Excelent.
Chiar dac` a[ fi avut ceva special de f`cut, ca un zbor pe

lun` sau o c`s`torie cu cel mai bogat om din lume, a[ l`sa
totul pentru a m` \ntâlni cu tine, se gândi Clodie.

– Noapte bun`, atunci, spuse Ben.
Clodie se opri \n u[` [i-l privi cum \ntoarce ma[ina.
Se putea oare cineva \ndr`gosti atât de repede? se \ntreb`

Clodie.
Casa \i p`ru cu totul altfel, la \ntoarcere. Era atât de mult`

lini[te, [i Clodie se opri lâng` sc`ri \nainte de a urca \n
dormitorul ei când realiz`, dintr-o dat`, c` nu mai auzea
tic`itul ceasornicului. 

Holul era acum gol.
Orologiul cu care se obi[nuise de mic`, fusese vândut. 
Nu-l va mai auzi niciodat`, se gândi Clodie.  
Casa era vândut`.

Intr` \n camera ei [i o cercet` cu aten]ie. Dac` Ben \[i va
face aici apartamentul, nu va p`stra desigur tapetul de
m`tase.

Trebuia s`-l sune pe Oliver [i s`-i spun` noutatea. Trebuia
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s` [tie, pentru c` jum`tate din banii primi]i pe vânz`ri \i vor
reveni lui Joy.

|l sun`, a[adar, a doua zi diminea]`, dup` micul dejun, 
[i-i explic` totul.

– E un mic noroc, nu-i a[a? spuse el râzând. |l voi suna
imediat pe Blair. S` facem totul cât mai repede, s` nu-i d`m
timp cump`r`torului s` se r`zgândeasc`.

– Bine, spuse ea, u[or amuzat` de teama cumnatului ei.
Vei veni vineri aici, când se va \ntoarce ea?

– Bine\n]eles c` voi veni. Va fi o bucurie \ntoarecerea ei,
nu-i a[a?

– Sigur c` da. Toat` lumea o iube[te [i o a[teapt`, spuse
Clodie pentru c` \ntr-adev`r \i era foarte dor de sora ei.

Abia puse receptorul jos, [i auzi soneria de la intrare. Nu
era \nc` timpul s` soseasc` Ben, a[a c` se \ntreb` cine putea
fi.

Era Jim Slater
– Bun`. Ce pot face pentru tine? Intr`. M` bucur s` te v`d.
– E[ti singur`?
– Da.
– Vreau s` vorbesc doar câteva minute cu tine, despre

aceast` cas` [i despre vânzarea ei.
– Da.
– Fii foarte atent` cu Candell. A ajuns foarte departe 

\ntr-un timp foarte scurt. Nu [tiu câ]i bani are \n banc`,
dar…
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– Vrei s` spui c` s-ar putea s` m` \n[ele?
– Nu vreau s` spun asta. Ai un agent? Sper c` nu e[ti atât

de naiv` s` vinzi aceast` cas` f`r` un agent.
– Bine\n]eles c` am.
– Atunci, e-n regul`, spuse Jim. {i nu uita c` te a[teapt` o

slujb` la ziar, imediat ce vei termina cu toate aceste
probleme.

– Mul]umesc.
Ben sosi la zece fix. Când sun` din nou soneria, Clodie

[tiu c` de data asta era el, pentru c`  sângele \ncepu s`-i
alerge nebune[te prin vene.   

Astfel, se gr`bi s`-i deschid`.
– Bun`, spuse ea, surâzând cu toat` fa]a.
– Bun`, r`spunse Ben, la fel de surâz`tor. Mai vrei \nc` s`

vinzi casa?
– Mai mult decât orice pe lume.
– Foarte bine, atunci. Agentul meu imobiliar va veni \n

diminea]a asta s` fac` evaluarea, \n cazul \n care lucreaz` \n
weekend.

– La ce or` va fi aici?
– I-am spus s` ia leg`tura cu cei care s-au ocupat de

licita]ie, a[a c` nu e necesar s` fim aici, când vor veni. Deci…
Unde mergem?

Clodie se gândi o clip`, apoi ridic` din umeri.
– Ce zici de Branston? E un târg care are loc sâmb`ta,

spuse Ben.
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– De ce nu? replic` ea.
Imediat ce ie[ir` din cas`, soarele \ncepu s` str`luceasc` [i

Ben spuse surâzând.
– Ai v`zut ce-ai f`cut?
– N-am niciun merit, spuse Clodie, surâzând la rândul ei.
Bronston era un ora[ extraordinar [i Clodie fusese de sute

de ori aici. Erau doar zece mile de la Hasdale.
Oprir` la unul dintre magazinele de pe strada principal`,

unde Clodie alese un material de rochie, de culoare
portocalie. Ben, \ns`, \i ar`t` un sul verde.

– Ia-l pe `sta, spuse el. Se potrive[te cu ochii t`i, continu`
el, luând o parte din material [i \nf`[urându-i-o dup` umeri.

– Ai ochi de pisic`. Vezi foarte bine noaptea, nu-i a[a?
– Numai pe lun` plin`, replic` tân`ra.
Colindar` apoi pu]in ora[ul [i câteva persoane o

recunoscur` imediat. Ben f`cea o impresie extraordinar`,
tuturor.

Nu se oprir` \ns` s` stea de vorb` cu niciunul dintre cei
care \ncercar` s-o ]in` de vorb`. Le adres` doar salut`ri, \n
trecere [i câteva observa]ii \n leg`tur` cu vremea frumoas`
din acea zi.

Vestea c` Ben cump`rase o cas` \n Hasdale zbur` ca un
fulger. 

Toat` lumea vroia s` [tie ce fel de afaceri va face Ben \n
ora[, \n general cât mai multe am`nunte despre el.

Ast`zi, \ns`, Clodie n-avea niciun chef s` dea niciun fel de
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explica]ii [i detalii nim`nui, iar Ben \i \mp`rt`[i punctul de
vedere.

Pe urm` v`zur` un film la cinema [i se \ntoarser` \n
Hasdale seara târziu, intrând mai \ntâi la Stag's head, unde
Ben d`du o serie de telefoane, dup` care o invit` \n barul
hotelului s` bea ceva \mpreun`.

– Vei vrea s` locuie[ti la familia Slater, dup` vânzarea
casei? Ai putea ocupa \n continuare dormitorul t`u de acum,
dar va fi o agita]ie permanent` prin toat` curtea, cu fel de fel
de transporturi, iar o parte din cas` o voi folosi pe post de
c`min pentru [oferi. E important s` aib` unde s` se
odihneasc` dup` un drum lung.

– Da, \mi pot imagina deja cum ar fi s` stau \n cas`, cu to]i
[oferii t`i \n jur.

Vorbir` apoi despre vâlva iscat`-n ora[ odat` cu sosirea lui
[i despre cât de curio[i sunt cu to]ii s` vad` ce va putea
realiza el acolo.

– S` le ur`m tuturor mult noroc, spuse Ben ridicând
paharul cu whisky.

– Cel mai mare, r`spunse Clodie.

***

A doua zi diminea]`, Oliver sosi [i el \n ora[, arzând de
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dorin]a de a se convinge cu ochii lui c` ceea ce-i spusese
Clodie la telefon era adev`rat.

Clodie \l duse direct la Stag's Head, pentru a-l \ntâlni pe
Ben.

Acesta era \n camera sa, dar dup` ce fu anun]at de la
recep]ie c` e c`utat, sosi \n doar câteva minute \n hol [i
\ncepu imediat s`-i expun` lui Oliver planurile sale. 

Clodie se gr`bi s` se \ntoarc` acas`, pentru a preg`ti cele
necesare picnicului pe care inten]ionau s`-l fac` \n acea zi
\mpreun`.

Dup` o or` sosi [i Oliver, spunându-i plin de entuziasm ce
vorbise cu Ben. Era atât de uimit de toat` situa]ia… Pur [i
simplu nu-i venea s` cread` c` putea fi adev`rat.

– {tii c` po]i s` stai la noi oricât dup` vânzarea casei, 
nu-i a[a? continu` el.

Clodie \i mul]umi [i-i spuse c` acceptase deja oferta
familiei Slater de a locui la ei \n timp ce \[i va c`uta o alt`
cas`.    

– Vrei s` spui c` inten]ionezi s` locuie[ti singur`? \ntreb`
el, uimit. Joy va fi \ngrozitor de \ngrijorat` la gândul c`
locuie[ti singur`.

Joy nu realizase  se gândi Clodie, c` tr`ia de mult timp
singur`.

– Dar de ce vrea s` fac` Ben afaceri chiar \n Hasdale? |n
v`g`una asta, f`r` via]`?

– Asta m`-ntrebam [i eu, r`spunse Clodie.
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Se pare c` povestea lui Ben \l [oc` de-a binelea pe Oliver,
pentru c` nu-l mai v`zuse niciodat` atât de surescitat.

Ben o c`ut` nu mult dup` plecarea lui Oliver. 
Trecur` dealul cu ma[ina [i se oprir` \ntr-o p`dure de la

poalele lui.
Se a[ezar` pe iarb` cu co[ul pentru picnic al`turi, privind

cerul [i urm`rind plimbarea norilor.
–     Mi-ar pl`cea s` venim aici când e z`pad`, spuse Ben,

\ntinzându-se [i s`rutând-o pe obraz.
Un s`rut care nu putea spune nimic. Prietenii se s`rut`

adeseori pe obraji, f`r` a exista un sentiment de pasiune la
mijloc.

Dup` asta \ns` o privi atât de atent [i de serios, \ncât
Clodie sim]i c` ceea ce urma s`-i spun` va fi cel mai
important lucru pe care i-l spusese vreodat` cineva \n via]a
ei.

Ben \ns` \[i \ntoarse fa]a spre ora[.
– De aici nu pare prea schimbat, spuse el.
– Adev`rat.
– Ce vom face? Vom reu[i s` readucem via]a \n el?
Zeus din Olimp, uitându-se spre simplii muritori de la

picioarele lui.
– Da, te rog, spuse ea, f` asta! Oh, Doamne, cât de mult

a[ vrea s` pot reu[i eu \ns`mi acest lucru. Cum a[ putea face?
Cum a[ putea \ncepe?

– Sunt câteva magazine care ar putea fi cump`rate. 
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Nu era Zeus din Olimp, era Ben Candell, \[i spuse Clodie.
– Dac` localnicii \[i vor da pu]in interesul, \n aceast`

localitate vor veni o mul]ime de investitori.
O afacere se poate reorganiza [i revitaliza, \[i spuse

Clodie. Dar un ora[?
– Nu sun` foarte plauzibil, r`spunse Clodie.
– Ultima dat` când am fost aici, eram [ofer pe o furgonet`.

|]i vine s` crez? Trebuie s` fim pu]in [mecheri, dar nu mai
spune nim`nui.

Seara, Clodie se duse la familia Slater. Pentru a doua zi,
pl`nuia s` se duc` s` vad` casa de pe deal.

– E totul \n regul`, nu-i a[a? \ntreb` Trish.
– Da, r`spunse Clodie, care spera s`-[i poat` cump`ra o

cas` cât mai curând cu putin]`.
A doua zi, Ben plec`.
Se va \ntoarce \n weekendul urm`tor, \i spusese.
Clodie \l privi cum se urc` \n ma[in`, cum porne[te [i cum

dispare dup` deal.
R`mase cu ochii \n zare \nc` mult timp dup` ce nu-l mai

v`zu.
Era \ndr`gostit` de acest b`rbat.
Chiar dac` nu se va mai \ntoarce niciodat`, va r`mâne

pentru totdeauna \n inima ei.
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Capitolul 4

|n timp ce bagajele i se \nc`rcau \nc` \n camioneta

prietenului lui Oliver, Clodie p`r`si casa.

Cumnatul s`u se angaj` s` se ocupe de toate formalit`]ile

r`mase \n leg`tur` cu vânzarea [i Clodie \i mul]umi,

bucuroas`. Avusese destule pe umerii ei, de la moartea lui

Josh.

Oliver era un om extraordinar, dar Clodie era acum

fericit` c` nu se c`s`torise cu el. Joy era fericit` cu so]ul ei [i

asta o mul]umea [i o bucura pe Clodie, deopotriv`.

Trish o primi surâz`toare, fericit` c` vor locui o perioad`

\mpreun`:

– Totul e bine?

– Da, r`spunse Clodie, zâmbind cu toat` fa]a.

– Presupun c` Ben a plecat.



– Da. Se va \ntoarce \n weekendul urm`tor.
– E fantastic ce se \ntâmpl`, nu-i a[a?
– |ntr-adev`r.
– Ai crezut la \nceput c` Ben e \nsurat, e adev`rat? \ntreb`

Trish imediat ce se a[ezar` la masa din sufragerie. 
– Da, surâse Clodie.
– N-are pe nimeni?
– Nu.
– Excelent, chicoti Trish.
– A fost s` fie \n destinul meu, coment` Clodie cu ochii

str`lucitori.
– Dac` nu s-a \nsurat e desigur pentru c` n-a vrut. E prea

ar`tos ca s` nu-[i fi g`sit pe nimeni pân` acum.
– Da, a[a cred [i eu.
– Cred c` i-ar pl`cea s` se \nsoare cu o fat` ca tine, spuse

Trish, privind-o pe Clodie cu admira]ie.
– Ah, nu cred, [i oricum, nu m` gândesc la asta.
A doua zi, Clodie se duse s` vad` casa de la Heath Hill, a[a

cum \[i propusese \n ziua precedent`.
Beck insist` s` vin` [i ea, pentru c` fusese \ntotdeauna

fascinat` de casele goale, iar Oliver pentru c` spera s` n-o
cumpere. {tia c` Joy se va \ngrijora foarte mult [tiind-o pe
sora sa singur` \n cas`, iar depresia de care suferise fusese
destul de grav` pentru a nu mai fi supus` acum niciunui fel
de presiuni psihice.

Joy era cu totul diferit` de Clodie, care, de[i foarte tân`r`,
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era extrem de puternic`.
Oliver veni deci la familia Slater s-o ia pe Clodie,

\ncercând \ns` din r`sputeri s-o determine pe aceasta s`
renun]e la ideea de a cump`ra casa de pe Heath Hill [i
insistând, \n schimb, pentru o cas` din apropierea fermei lui.

Beck era [i ea gata de plecare, astfel c` se urcar` \n ma[in`
[i pornir`. Nimic n-o putea face pe Clodie s` dea \napoi.

Odat` a[eza]i pe scaunele confortabile, r`maser` t`cu]i o
vreme, to]i trei.

Casa, mic` [i insipid`, era a[ezat` pe o movil`, neavând
nimic special \n toat` \nf`]i[area ei [i Clodie sim]i c` ar fi vrut
ca Oliver s` nu fie de fa]`.

Dup` ce deschiser` cu u[urin]` u[a de la intrare, intrar` \n
sufragerie, apoi cercetar` cu aten]ie restul casei, buc`t`ria [i
\nc` dou` \nc`peri, deloc spa]ioase.

|n timp ce Oliver se \ntoarse \n sufragerie, uitându-se
nemul]umit \n jur, Clodie o \ntreb` \ncet pe Beck:

– Ce p`rere ai?
– Trebuie s` fie zugr`vit totul aici, dar asta nu-i a[a de

greu de f`cut. Problema e c` toate camerele sunt foarte mici
[i nu vei putea pune mare lucru \n ele.

– Mie \mi place casa.
Urcar` apoi la etaj, unde mai erau dou` dormitoare [i o

baie minuscul`.
– Da, coment` Beck… Cred c` [i mie \mi place.
Se \ntoarser` \n sufragerie [i Clodie \i spuse lui Oliver,
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zâmbind mul]umit`:
– O voi cump`ra.
– Nu po]i lua o decizie ca asta atât de repede, explod`

Oliver. Nu po]i cump`ra o cas` ca [i cum ai cump`ra o
p`l`rie.

– Ben Candell a f`cut la fel, surâse Clodie.
– Bine, dar casa ta intra perfect \n planurile lui, replic`

Oliver.
– Cu casa asta e la fel, \n ceea ce m` prive[te.
– A[teapt` s` se \ntoarc` Joy. Au mai r`mas doar trei zile

pân` la sosirea ei.
Clodie \ns` vroia ca lucrurile s` se mi[te acum cât mai

repede cu putin]`. Nu mai putea a[tepta.
– Am dat deja o parte din bani, r`spunse tân`ra, zâmbind

satisf`cut`.
Oliver se \ntoarse spre Beck, impacientat:
– A]i putea s-o convinge]i s` renu]e? |n casa asta nu-[i

poate aduce nici m`car o pisic`. E \ngrozitor de strâmt aici.
– Dar nici nu inten]ionez s`-mi iau o pisic`, replic` Clodie

râzând [i deschise u[a de la intrare.
Cercet` apoi cu aten]ie spa]iul din jur. Casa nu avea

gr`din` \n fa]`, ci doar o curte mic`, \n spate.
O iubea foarte mult pe sora ei [i ]inuse \ntotdeauna s`-i

\ndeplineasc` dorin]ele [i s`-i [tie punctul de vedere, dar
acum vroia s` aib` propria ei cas`, cât mai repede cu putin]`.   

– Mobila din vechiul meu dormitor va ajunge pentru cele
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dou` de aici. Tot ce mai trebuie s` cump`r e mobila de
buc`t`rie [i câteva lucruri strict necesare pentru sufragerie.

Oliver oft`, iar Beck f`cu repede \n minte o evaluare a
mobilei din casa ei, pentru a vedea dac` ar putea s`-i dea
ceva lui Clodie.

– |]i putem da câteva scaune din camera gemenilor, spuse
ea. Ei nu le folosesc niciodat`.

Femeile! \[i spuse Oliver, disperat.

***

Ben nu mai d`duse niciun semn de via]`.   
De ce ar face-o? se gândi Clodie. Se va \ntoarce \n

weekend, pentru a cump`ra casa.
|i f`cuse, de asemenea, o ofert` de a cump`ra

cinematograful ,,Mercury'', transformat de curând \n sal`
pentru bingo. Probabil se gândise s-o foloseasc` pe post de
magazie.

Clodie reveni de câteva ori, \n ultimul timp, la c`su]a de
pe movil`. |ntr-una din d`]i, o aduse cu ea [i pe Trish, pentru
a-i cere sfatul \n leg`tur` cu culoarea pe care s-o foloseasc` la
zugr`virea pere]ilor. 

Cu banii ce i se cuveneau din vânzarea casei [i a
cinematografului \[i putea cump`ra cu u[urin]` aceast` cas`,
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\n plus r`mâneau destui pentru a-[i face un cont destul de
consistent \n banc`. Era independent` pentru prima dat` \n
via]a ei [i era mul]umit`.

Ben era tot timpul \n gândurile ei. Orice f`cea, oriunde
mergea, imaginea lui o urm`rea permanent. |i vorbea \n gând
[i abia a[tepta s`-i cear` p`rerea \n toate.

Joi, Clodie sim]i nevoia s` mearg` pe deal, \n locul unde
fusese cu Ben [i unde o s`rutase pentru prima dat`. Vor veni
\mpreun` aici [i când va fi z`pad`, a[a cum spusese el. 

St`tu \ntins` pe iarb` mult` vreme, gândindu-se la el [i
\ntrebând-se dac` [i el se gândea la ea.

Vineri, sosi Joy. Dis-de-diminea]`, Clodie se duse la ferm`,
pentru a fi acolo la venirea surorii ei.

Casa lor era absolut \ncânt`toare, de[i pierdea mult din
punct de vedere estetic din pricina hambarelor care o
\nconjurau. Era \ns` o cas` de ]ar` [i acestea erau absolut
necesare. Odat` ce intrai \n`untru, \ns`, uitai cu totul de
hambarele din curte, pentru c` totul era aranjat cu gust [i
extrem de elegant.

Joy [i Oliver erau noroco[i. Tat`l lui Oliver cump`rase
acest loc pentru fiul s`u, la c`s`toria lui cu Joy.

De altfel, discutaser` despre cump`rarea unei ferme chiar
\n timpul scurtei logodne cu Clodie.

Lucy, menajera, deschise u[a, plin` de voie bun`. O
apreciase \ntotdeauna pe Clodie [i acum a[tepta
complimentele ei, stând mândr` lâng` u[` [i privind cu
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satisfac]ie \n jur.
Ast`zi, casa str`lucea de cur`]enie mai mult ca oricând.

Erau flori peste tot [i Lucy \[i petrecu o sumedenie de ore \n
buc`t`rie. De[i Joy nu fusese niciodat` o mânc`cioas`,
femeia avu grij` s` o a[tepte cu toate felurile de mâncare pe
care le prefera.

– M` bucur c` Joy se \ntoarce \n sfâr[it, spuse Lucy.
St`pânul e pierdut f`r` ea.

Lucy nu [tiuse niciodat` c` Oliver fusese logodit cu
Clodie. |ncepuse s` lucreze aici imediat ce cump`raser` casa
[i Joy \i d`duse libertate deplin`.

Chiar dac` n-aveau nicio leg`tur` de sânge, cele dou`
surori se \n]eleseser` \ntotdeauna foarte bine [i se iubeau
extrem de mult.

A[tept` la fereastr` tot timpul [i când v`zu ma[ina lui
Oliver apropiindu-se, ]â[ni fericit` pe u[a de la intrare.

Joy cobor\ \n fug` din ma[in` [i-i s`ri \n bra]e:
– Am venit, Clodie, am venit!… Oh, ce fericit` sunt!…
– Nu-mi spune c` nu te-ai sim]it bine unde ai fost, spuse

Clodie.
– Ba da, ba da, dar asta nu-nseamn` c` nu e mai bine

acas`.
Joy Russel avea dou`zeci [i patru de ani, dar \nc` se

comporta ca o adolescent`.
Joy era o fat` de aur, se gândi Clodie. Era imposibil s` 

n-o \ndr`ge[ti.
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– Mi-a fost foarte dor de tine, spuse Clodie \mbr`]i[ând-o.
– Ah, mie mi-a fost dor de amândoi. De ce n-a]i fost [i voi

cu mine?
Nu putuser` s` mearg` cu ea, pentru c` Oliver era fermier

[i avea o mul]ime de treburi tot timpul, iar Clodie avusese o
serie \ntreag` de \ndatoriri pe care nimeni altcineva nu [i le
asumase. Fusese, oricum, o \ntrebare la care Joy nu a[teptase
niciun r`spuns.

– Oh, casa mea drag`! exclam` ea, uitându-se fericit` \n
jur. Vino s` vezi ce ]i-am adus, spuse ea, prinzând-o pe
Clodie de mân`.

Portbagajul ma[inii era plin de pachete [i Oliver spuse
amuzat:

– Cum o s` g`se[ti ceva acolo?
– Ah, cum s` nu? râse Joy, uitându-se peste um`r la el, \n

timp ce Lucy \ncepu s` care \n cas` valijoarele, dup` ce Joy o
s`rut` pe amândoi obrajii.

– Bine-ai venit acas`, spuse menajera, surâzând
bucuroas`. 

– Oh, da, e minunat s` fii iar acas` [i am atât de multe s`
v` povestesc.

Oliver continu` s` aduc` bagajele \n cas`, iar Lucy aduse
ceaiul.

Joy \ncepu s` desfac` fel de fel de cutii [i cutiu]e,
d`ruindu-le cu bucurie cadourile, a[teptându-le reac]ia [i
râzând mul]umit` v`zându-i zâmbind.
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Oliver primi o duzin` de c`m`[i [i [osete, plus un
echipament complet de golf. B`rbatul \i mul]umi
\mbr`]i[ându-o cu putere [i declar` c` avea de mult nevoie
de toate acele lucruri dar nu apucase s`-[i cumpere, a[a \nc`
era foarte fericit de cele primite.

– Dar tot ce mi-am dorit cu adev`rat \n tot acest timp a
fost s` te \ntorci acas`, ad`ug` el, fericit. 

– Mul]umesc, spuse Joy, râzând ca un copil.
– }ie ]i-am adus ni[te parfumuri, Clodie. Se vindeau \n

aceste cutii extrem de elegante, a[a c` le-am l`sat a[a.
Apoi \i d`rui o br`]ar`, care probabil o costase o avere [i

pe care Clodie o puse imediat pe mân`, mul]umindu-i cu
c`ldur` [i declarându-i, s`rutând-o, c` o ador`.

Apoi o lu` pe Lucy \n buc`t`rie, pentru a-i d`rui cele
aduse pentru ea [i pân` se \ntoarser` ceaiul se r`cise
complet.

– N-are importan]`, spuse Oliver. Avem [ampanie, ad`ug`
el [i deschise imediat o sticl`, dup` care \i urar` cu to]ii bun
venit lui Joy, râzând [i \mbr`]i[ând-o din nou.

– Acum, povesti]i-mi ce s-a \ntâmplat aici \n lipsa mea,
spuse ea, \n timp ce se a[ezar` cu to]ii \n fotolii.

Clodie realiz` \n acel moment c` Oliver nu-i spusese \nc`
nimic despre vânzarea casei, a[a c`-[i lu` inima-n din]i [i
r`spunse cu un zâmbet sfios:

– Casa a fost vândut`!
– Nu! spuse Joy, surprins` [i \ndurerat`. Nu mi-a]i
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pomenit nimic despre asta, \i acuz` ea.
– Dar e absolut minunat, replic` Oliver. Nu m-am gândit

c` ai avea ceva \mpotriv` [i am crezut c`-]i vom face o
surpriz` pl`cut`.

– Cu cât s-a vândut? Sper c` n-a]i dat-o pe nimic.
– Nu, r`spunse Oliver. Am vândut, de asemenea, [i

cinematograful.
Joy se foi \n fotoliul ei, \ntr-un adev`rat [oc.
– Bine, dragule, atunci mai d`m pu]in` [ampanie, trebuie

s` s`rb`torim un astfel de eveniment.
– Mi-am cump`rat o cas` \n Hasdale. Una foarte mic`, o

\n[tiin]` Clodie \n timp ce Oliver \i mai puse surorii ei
[ampanie \n pahar.

– Oh, spuse Joy, cu o fa]` de copil \mbufnat. Dar puteai s`
stai cu noi, de ce a trebuit s`-]i cumperi cas`?   

– Ca s` locuiesc \n ea, r`spunse Clodie râzând.
– Dar \ntotdeauna m-am gândit c` dup` moartea tat`lui

nostru vei locui cu noi. Sunt o mul]ime de camere aici.
– Da, dar…
Clodie nu [tia ce explica]ie s` dea pentru a n-o jigni pe

sora ei.
– Ah, a[ vrea o ce[cu]` cu cafea, spuse Joy brusc, iar Oliver

se [i ridic` s`-i \mplineasc` dorin]a. Mi s-a p`rut c` te-ai sim]it
bine la noi, \ntotdeauna. Veneai des pe la noi.

Asta pentru c` se sim]ise foarte singur` \n ultimele dou`
luni, iar Joy [i Oliver erau cele mai apropiate persoane de
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sufletul ei.
– De ce nu vrei s` stai la noi, Clodie? \ntreb`, tragic, Joy.

Nu m-ai iertat c` ]i l-am luat pe Oliver?
– Oh, Cerule! Nu mi-am f`cut niciodat` probleme din

pricina asta. L-am sim]it \ntotdeauna  ca pe un frate, nimic
mai mult. Pur [i simplu am vrut s` am casa mea. {i mi-am
dorit \n mod special casa pe care mi-am cump`rat-o.

Oliver se \ntoarse cu cafeaua [i dup` ce a[ez` totul pe
m`su]`, \i oferi lui Joy o cutie de bijuterii.

– Am [i eu un cadou pentru tine, iubito.
Joy lu` cutia râzând [i gudurându-se, iar când o deschise,

Clodie se repezi s` vad` [i ea ce era \n`untru.
– Oh, e minunat, spuser` amândou` \n acela[i timp,

privind pandantivul din aur alb, de forma unui trandafir, \n
mijlocul c`ruia trona o inim` de diamant. Un diamant
veritabil, se-n]elege.

– Mul]umesc, spuse Joy, cu fa]a toat` numai lumin` [i
privind pandantivul ca [i cum ar fi vrut s`-l hipnotizeze. E
atât de dr`gu]… 

– Am sperat s`-]i plac`, r`spunse Oliver. 
– M` \ntorc la ,,Santinela'', spuse brusc Clodie, cu ochii

str`lucind de fericire.
– Ah, da? replic` Joy, dar nu \n]eleg, totu[i, de ce vrei 

s`-]i iei o slujb`. Nu trebuie s` munce[ti. Ai putea locui la noi
[i nu trebuie s` pl`te[ti pentru nimic, nu-i a[a, iubitule? 
Mi-ai ]ine companie, pentru c` Oliver e plecat toat` ziua 
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de-acas`.
– Dar Oliver n-are nicio obliga]ie fa]` de mine, ca s` m`

]in` f`r` s` pl`tesc, r`spunse Clodie. Voi putea s` am singur`
grij` de mine, continu` ea, dup` care schimb` subiectul.
Fosta noastr` cas` va fi transformat` \ntr-un garaj, pentru o
firm` de transporturi. 

Joy aproape sc`p` cea[ca de cafea din mân`.
– Cum a[a?
– }i-l aminte[ti, cumva, pe Ben Candell?
La pomenirea acestui nume, Joy fu atât de surprins`, \ncât

de ast` dat` cafeaua fierbinte i se v`rs` toat` pe genunchi [i
tân`ra femeie ]ip` de durere.

Clodie s`ri s-o \mbr`]i[eze, iar Oliver v`zând arsura
puternic`, se duse repede la telefon s` cheme doctorul, care
sosi \n câteva minute.

Fiind un prieten de familie, r`mase [i el la o cafea,
bucuros s-o revad` pe Joy, chiar dac` nemul]umit de prilejul
care produsese aceast` \ntâlnire. |i prescrise unguentul
pentru arsur` [i plec`, recomandându-i s` se odihneasc`,
având \n vedere depresia prin care trecuse.

Chiar \nainte de plecarea doctorului, casa se umplu de
lume care veni s`-i ureze lui Joy bun venit acas`. Joy era o
fat` foarte popular`, ceea ce o f`cea s` fie extrem de
simpatizat`. Nu se anun]ase nicio petrecere, dar veniser` o
mul]ime de persoane care nu se \ndurar` s` plece pân` dup`
miezul nop]ii.
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Joy ar`ta obosit`, acum.
– Oh, cred c` voi adormi aici, \n noaptea asta, spuse ea,

pr`bu[indu-se \ntr-un fotoliu.
– Ce-]i mai face piciorul? \ntreb` Clodie.
– Nu prea r`u, nu [tiu cum am reu[it s` v`rs toat` cafeaua

aia pe mine.
Surâser` amândou` [i Clodie declar`:
– Atunci, ne vedem mâine diminea]`.
Camera de oaspe]i \n care fu primit` Clodie era una dintre

cele mai frumoase din cas`. Mobila era modern` [i
confortabil`, iar tapetul de pe pere]i era pres`rat cu floricele
m`runte, \n toate culorile.

|n momentul \n care intr` Joy, Clodie era a[ezat` la
m`su]a de toalet`, piept`nându-[i p`rul.

– Ai fi putut sta f`r` nicio problem` \n camera asta, se
plânse Joy de cum intr`.

Clodie zâmbi la apari]ia surorii sale, \mbr`cat` \ntr-o
c`ma[` de noapte ro[ie, foarte fin`.

– |mi doresc casa mea. Dar voi sta mult la tine. O s` fiu o
adev`rat` pacoste, spuse Clodie râzând.

– Dar de ce nu vrei s` stai tot timpul aici? oft` Joy. Poate
dup` ce vei sta acolo singur` te vei plictisi [i vei veni s` stai
cu mine.

– Vom vedea, r`spunse  Clodie.
– Am venit s` vorbim despre altceva, spuse Joy. |nainte de

a v`rsa cafeaua pe mine, despre cine m-ai \ntrebat?
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– De Ben Candell. |]i aminte[ti de el?
– Cred c` da. A lucrat pentru tata. De ce m-ai \ntrebat de

el?
– El e cel care a cump`rat casa [i cinematograful.
– Eu \n]elesesem c` o firm` a cump`rat totul.
– E firma lui.
– A lui? Dar cum a reu[it asta? A câ[tigat la biliard?
– Nu mi-a spus nimic de vreun astfel de câ[tig, r`spunse

Clodie râzând.

***

A doua zi la micul dejun, Joy fu mai bine dispus` [i-i spuse
surorii sale cu un zâmbet copil`resc:

– Am auzit c` plou` \n casa pe care ]i-ai cump`rat-o, a[a
c` sper c` vei renun]a foarte curând la ea [i vei veni la noi.

Joy era [i mai frumoas` \n diminea]a aceasta. Era
\mbr`cat` \ntr-o bluz` roz [i o pereche de pantaloni scur]i,
tot roz, care-i veneau de minune.

Vorbir` apoi despre planurile pe care le aveau pentru acea
zi. Joy se va duce la coafor, dup` care va prânzi \n ora[ cu
ni[te prieteni. 

Clodie se \ntoarse la Hasdale.
Când \i spuse lui Joy c` vrea s` fie acas` când va sosi Ben,
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Joy izbucni:
– Nu mai vreau s` aud nimic despre locul acela

nenorocit!…
Probabil Joy crezuse c` sora sa vorbe[te despre casa de pe

movili]`. Oricum, Clodie nu mai insist` \n aceast` direc]ie [i
se gr`bi s` prind` un autobuz spre Hasdale. Odat` ajuns`
acolo, \[i cump`r` ceva pentru un prânz rece, trecu pe la
familia Slater, dup` care se duse la vechea lor cas`.

|ntotdeauna [tiuse c` era o cas` \ngrozitor de mare, doar
o cur`]ise de atâtea ori, dar acum, dup` ce se vânduse totul,
\n afara mobilierului din dormitorul s`u, ecoul pa[ilor ei
r`sun` ca \ntr-o catedral`.

Nu avu nimic de f`cut, \n a[teptarea lui Ben, a[a c` d`du
o rait` prin toate \nc`perile. Gazul [i lumina nu fuseser`
deconectate [i ar fi putut s`-[i fac` un ceai, dar era mult prea
ner`bd`toare s`-l vad` pe Ben sosind, a[a c` se plimb` de la
o fereastr` la alta, \n speranza c`-i va z`ri ma[ina.  

Dup` câteva minute, sun` telefonul [i Clodie se gr`bi s`
r`spund`. Era agentul lui Ben.

– Ah, domni[oar` Bain, spuse el. recunoscând-o. Domnul
Candell n-a sosit \nc`? Vine ast`zi, nu-i a[a?

– |l a[tept din moment \n moment, spuse Clodie [i-i
promise c` \l va anun]a imediat ce Ben va ajunge acolo. 

Nu trecuser` mai mult de zece minute, când, \ntr-adev`r,
Clodie z`ri ma[ina lui Ben de la fereastra sufrageriei [i alerg`
s` deschid` u[a de la intrare.
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Era \mbr`cat \ntr-o ]inut` sport care-i venea deosebit de
bine [i Clodie surâse cu toat` fa]a când \l v`zu.

– E totul \n regul`? \ntreb` el, imediat.
Nu o s`rut`, dar \i ]inu mâna pu]in mai mult \ntr-a lui.
– A sunat agentul imobiliar. A spus s`-l anun]`m când vei

veni.
– Da. |l sun chiar acum.
– Ai mâncat? Am preg`tit o gustare rece. Vrei o cafea?
– Doar o cafea.
Abia termin` de a[ezat cafeaua pe unul din scaunele l`sate

lâng` peretele sufrageriei, când Ben se \ntoarse de la telefon
[i trânti o hart` pe jos. Lu` cea[ca de cafea, b`u pu]in, t`cut,
dup` care se aplec` [i \ntinse harta pe du[umea.

– Ce e?
– Hasdale, replic` Ben.
– Ce sunt toate acele cercule]e ro[ii?
– Sunt \nsemnate locurile pe care le vom cump`ra pentru

magazine [i, bine\n]eles, cinematograful.
Clodie se gândi c` totul suna ca \ntr-un joc de Monopoly.
– {i ce inten]ionezi s` vinzi?
– Probabil tot ce se vindea [i \nainte.
– Dar au dat faliment cu ceea ce aveau \nainte.
– De ast` dat`, marfa va fi la fel de bun` ca \n cele mai

mari ora[e. A[a va fi [i prezentarea [i toate serviciile.
– O s` te ruinezi.
– Nu sunt singur \n toat` aceast` afacere, iar cei care sunt
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cu mine nu sunt genul care pot da faliment.
– M` sperie ceea ce ai de gând s` faci.
– Nu trebuie, surâse el.
– Asta e cu adev`rat o noutate pentru ora[. Jim Slater vrea

s` publice totul \n ,,Santinela".
– Sunt de acord.
– |l voi suna. N-am avut niciodat` un articol pe prima

pagin`. Dac` m` voi \ntoarce acolo ca reporter, va fi un mod
excelent de a-mi face reapari]ia.

– Ai deja o slujb` la mine. Nu uita c` ai \nceput asta.
– Cu ce va \ncepe totul?
– Cu aranjarea casei. Zugravii vor fi aici s`pt`mâna

viitoare. Investi]ia noastr` cere o prezentare cât mai bun`.
Ea nu investise nimic \n toat` aceast` afacere, dar vroia s`

ia parte la aceast` extraordinar` schimbare.
Telefonul se auzi sunând din nou [i Clodie \i spuse lui

Ben, ner`bd`toare:
– E pentru tine, sigur.
– Da, spuse el, imediat ce ridic` receptorul. Mul]umesc.

Da, Clodie e chiar aici. O voi lua cu mine, se poate?
– Unde? \ntreb` Clodie \ncet.
– Da, la opt, continu` Ben convorbirea telefonic`. Abia

a[tept.
Dup` ce Ben puse receptorul la loc, tân`ra \ntreb`,

emo]ionat`:
– Unde vom merge la opt?
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– La cumnatul t`u. Am fost invita]i la cin`.
Nu vroia s`-[i petreac`  seara la ferm`, se gândi Clodie. Ar

fi vrut s` stea undeva singur` cu Ben, dar Oliver fusese
\ntotdeauna foarte ospitalier, iar Joy era mai mult ca sigur
extrem de curioas` s`-l revad` pe b`iatul de pe furgonet`
ajuns mare om de afaceri.

– Cred c` trebuie s` mergem.
– Bine\n]eles, de ce nu? Nu te \n]elegi bine cu ei?
– Ah, ba da. Doar c` abia am plecat de la ei. Joy a sosit ieri

[i am r`mas peste noapte la ei.
– |mi pare r`u. Ar fi trebuit s` te-ntreb \nainte.
Dac` ar fi spus nu, ar fi mers f`r` ea, care a[teptase atât de

mult s`-l \ntâlneasc`.  
Clodie era de-acum foarte sigur`: era \ndr`gostit`. Ceea ce

\n mod evident nu se \ntâmplase [i cu el.
– Oh, voi veni [i eu, r`spunse ea.
Te voi urma pân` la cap`tul p`mântului, pentru c` nu pot

altfel, \[i spuse Clodie.
– S`-l sun pe Jim? \ntreb` tân`ra, din ce \n ce mai

ner`bd`toare s` vad` lucrurile mi[cându-se.
Jim Slater era \n oficiu [i Clodie \i spuse bucuroas`.
– Nu da prima pagin`.
– Ce?
– |ntotdeauna mi-am dorit s` pot s`-]i spun asta.
– Ce ai a[a de important?
– Noua fa]` a ora[ului. Ben a cump`rat ni[te magazine
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care au fost \nchise pân` acum [i le va redeschide \n curând
la un alt nivel.

– E sigur?
– Vrei s` vorbe[ti cu el? E aici. |]i poate confirma.
– Candell la telefon, spuse Ben luând receptorul. Vre]i s`

vede]i planurile? Venim acum acolo.

STR~IN |N NOAPTE 65



Capitolul 5

Când intrar` \n biroul redac]iei de la ,,Santinela'',

redactorul adjunct, fotoreporterul [i unul dintre reporterii

actuali tocmai \[i luau prânzul.

De obicei, sâmb`ta erau pleca]i la acea or` la un meci de

crichet, dar acum Jim \i re]inuse pentru a-i trimite s` fac`

fotografii cu magazinele care d`duser` faliment [i erau acum

preluate de Ben, s` fac` interviuri cu fo[tii proprietari, cu

câteva persoane de la consiliul or`[enesc, cu trec`tori de

diverse categorii, pentru a le vedea reac]ia.

,, O nou` fa]` pentru Hasdale'' scrise cu litere de-o

[chioap` redactorul adjunct pe frontispiciul primei pagini,

iar reporterul \[i \ncepu imediat articolul:

'' Avem \n fa]` planurile care vor repune Hasdal pe harta

]`rii…"



Clodie era extrem de fericit`. Poposi câteva clipe [i prin
alte birouri, pentru a-[i saluta fo[tii colegi.

Când reveni \n biroul lui Jim, \l auzi pe acesta 
spunându-i lui Ben:

– Nu sunt deloc surprins. Se pare c` reu[e[ti tot ce-]i pui
\n cap, nu-i a[a? 

Tonul redactorului-[ef nu era \ns` deloc cald sau amabil [i
Clodie observ` asta. Jim era gelos pe realiz`rile lui Ben.

Oricum, \[i spuse tân`ra, gelos sau nu, era fericit s` scrie
despre re\nvierea ora[ului \n care tr`ia.

Clodie se duse \mpreun` cu Scoty s` fac` o anchet` pe
strad`, pentru a vedea p`rerea femeilor din ora[.

Toate gospodinele se declarar` teribil de fericite c` nu vor
mai trebui s` mearg` \n alt ora[ pentru a-[i face
cump`r`turile.

Clodie \i d`du noti]ele lui Scoty, dar regret` c` nu va
ap`rea [i numele ei sub articol.

Jim \i propuse s` se \ntoarc` deja la ziar, dar ea \i r`spunse
hot`rât:

– Pentru un timp, voi face munc` de secretariat pentru
Ben. Sunt multe de pus pe picioare.

– Dac`-i a[a, nu-l sc`pa, spuse Jim.
– Te referi la via]a mea particular`?
– S` ajungi din [ofer de furgonet` mare grangur, e ceva

care m` intrig`, r`spunse Jim.
Atât fotoreporterul cât [i redactorul-[ef adjunct \[i
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amintir` imediat de Ben [i-i vorbir` cu c`ldur`. Doar Jim
p`rea s` nu se-mpace cu gândul.

Clodie se apropie de el [i-l \ntreb` foarte \ncet:
– Ce te face s` nu-l \nghi]i?
– }i-am mai spus. E surprinz`tor unde a ajuns [i asta m`

face s` am câteva semne de \ntrebare, chiar dac` poate e doar
un b`rbat cu o for]` ie[it` din comun.

– Dar de ce nu-]i place?
– E o ]ar` liber`, coment` Jim.
– Dar de ce nu-]i place? insist` Clodie. De ce?
– Pentru c`-mi plac oamenii \n care po]i avea \ncredere [i

\n Ben Candell nu te po]i \ncrede.
Asta  fusese tot ce putuse Clodie s` scoat` de la el, oricât

de mult ar fi \ncercat.
– Oricum, nu po]i s` nu te \ntrebi de unde are atâ]ia bani

\ntr-un timp atât de scurt.
Ceea ce vroia \ns` Clodie s` [tie era de ce nu avea Jim

\ncredere \n Ben. Nu mai avusese \ns` timp s` insiste, pentru
c` se f`cuse timpul s` se schimbe pentru dineul de la sora sa.

Ben \i spusese c` o va lua de la familia Slater la ora [apte
[i jum`tate, iar acum era deja [apte.

Beck [i Trish o asaltar` cu \ntreb`ri imediat ce ajunse.
Vroiau s` [tie absolut totul. Când le spuse despre magazine,
Trish explod`:

– Cred c` e nebun!
|n timp ce se \mbr`c` [i-[i aranj` machiajul, Beck [i Trish
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continuar` s-o bombardeze cu fel de fel de \ntreb`ri. 
Clodie puse jos rimelul [i se \ntoarse disperat` spre ele:
– Ve]i putea citi totul \n ,,Santinela". Jim va avea o edi]ie

special`. Nu [tiu acum nimic mai mult, [i \n dou` minute Ben
va fi aici.

– Foarte bine, spuse Beck zâmbind [i cobor\ \n fug`
sc`rile s`-l a[tepte pe Ben.

– Vrea s` refac` acest vechi ora[, nu-i a[a? \ntreb` Trish,
neputând s` se st`pâneasc`.

– Da, asta e ideea.
– Un joc periculos. Toate piesele sunt extrem de fragile.
Ma[ina lui Ben se opri \n fa]a casei [i Trish alerg` la

fereastr`, \n timp ce Clodie \[i lu` \n grab` po[eta, dup` ce
vâr\ \n`untru trusa de machiaj.

– Nu te gr`bi a[a, mama ]ine \ntotdeauna s` fie ea prima
cea care-i salut` pe cei care ne calc` pragul.

Cele dou` fete se uitar` pe fereastr` \mpreun`.
Ben cobor\ din ma[in`, iar Beck \i ie[i \n \ntâmpinare.
– Da, acum po]i s` te duci [i tu, spuse Trish. Nu cred c` e

genul c`ruia \i place s` a[tepte prea mult.
Clodie \l g`si pe Ben \n hol, continuând s` converseze cu

Beck.
– Bun`, spuse ea, bucuroas`.
– Mi-am g`sit o slujb`, exclam` Beck imediat ce o v`zu.
– Ce? \ntreb` uimit` tân`ra.
– |ntr-un magazin, continu` Beck, fericit`.
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Trish cobor\ [i ea \n fug` sc`rile [i se opri \n spatele lui
Clodie.

– Ah, dar nu po]i face o astfel de treab`, protest` Trish.
{tii cât de dezorganizat` e[ti, ai fi o pacoste pe capul
contabilului.

– Gata? \ntreb` Ben surâzând amuzat, uitându-se spre
Clodie.

– Gata, r`spunse Clodie, vesel`.
Le l`sar` pe cele dou` femei s` discute \n contradictoriu

[i urcar` \n ma[in`.
– I-ai oferit, \ntr-adev`r, lui Beck o slujb` \ntr-un magazin?

\ntreb` Clodie imediat ce Ben porni motorul.
– Da.
– Sper c` [tii ce faci, replic` tân`ra, privindu-l cu ochi

mari.
– Pân` voi g`si pe altcineva. Vom da un anun] [i probabil

vom g`si o alt` persoan` \n maximum o s`pt`mân`. Beck nu
poate face cine [tie ce pagube \ntr-o s`pt`mân`, r`spunse el.

– Pariem?
– |mi plac provoc`rile.
Ajunser` \n fa]a casei de la ferma lui Oliver foarte bine

dispu[i.
Acesta \i a[tepta \n prag, cu u[a larg deschis`.
– Bine a]i venit, spuse el, imediat ce-i v`zu coborând din

ma[in`. E o mare pl`cere s` v` v`d din nou.
– Dar pe mine m-ai v`zut la micul dejun. Nu e mult de
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atunci, replic` Clodie amuzat`.
– Da, dar nu te vedem prea des, \n general, râse Oliver.
Holul era luminat discret, cu o lumin` roz, extrem de

primitoare.
– Suntem doar noi? \ntreb` Clodie imediat ce intrar` \n

sufragerie.
– Da. 
– Dumnezeule [i eu care m-am \mbr`cat ca pentru o

ocazie…
Joy \i a[tepta \n picioare, lâng` [emineu. Era \mbr`cat` cu

o rochie lung`, de un albastru-deschis foarte frumos, cu gâtul
gol [i gulerul \nconjurat de o bl`ni]` sintetic` foarte fin`.
Ar`ta ca Jane Austen, eroina.

Nu f`cu nicio mi[care. A[tept` ca ei s` se apropie.
– Iat`-i, spuse Oliver, triumfal.
Atunci, Joy \i \ntinse mâna lui Ben:
– Bun`, spuse ea.
Ben \i lu` mâna u[or, [i o re]inu \n mâna lui câteva clipe.
– |]i mai aminte[ti de mine?
– Bine\n]eles.
Buzele lui Joy se \ntredeschiser` [i fa]a i se lumin`.
Clodie sim]i c` se scufund`. Nu putea vedea fa]a lui Ben,

dar o vedea pe cea a surorii sale, care-l privea cu ochi
str`lucitori [i ceea ce citea pe chipul ei \i era de-ajuns.

– Au trecut \ntr-adev`r, [ase ani? Atât de mult? \ntreb` Joy,
cu un zâmbet pe care Clodie nu i-l mai v`zuse niciodat`.
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– Nu te-ai schimbat, zise el.
Avusese optsprezece ani. Acum avea dou`zeci [i patru, dar

ar`ta de optsprezece.
– Te-ai \ntors \n Hasdale. Ce ai de gând? Vrei doar s`

transformi vechea cas` \n birouri [i s` nu locuie[ti acolo
niciodat`?

– Voi avea [i apartamentul meu acolo.
Joy radie:
– E minunat. Nu-i a[a?
Clodie nu fu sigur` dac` \ntrebarea i se adresa ei sau lui

Oliver.
– Va trebui s` dai o petrecere, spuse Joy.
– Ce bem? interveni Oliver.
Ben opt` pentru whisky [i Clodie la fel, sperând c` va

reu[i s` se \mbete, s` nu se mai gândeasc` la nimic. Sim]ea o
panic` de nedescris \n toat` fiin]a ei [i vroia s` se anestezieze.

Apoi \[i spuse c` poate s`-[i astupe de-acum urechile [i
ochii… Ceea ce auzise [i v`zuse \n seara asta nu va uita
niciodat`.

Se a[ezar` cu to]ii \n jurul focului.
Ben [i Joy pe dou` scaune apropiate, iar Clodie [i Oliver

\n cele dou` fotolii din fa]a lor.
E ca la o pies` de teatru, se gândi Clodie. Te ui]i, dar nu

iei parte. 
Ce era \n sufletul ei [i \n mod sigur [i al lui Oliver nu

interesa pe nimeni. Asta era soarta ei. 
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Joy vorbea acum despre vacan]a ei [i despre soarele din
Napoli.

– Trebuie s` mergi [i tu acolo, spuse ea \ncet, punându-[i
mâna pe bra]ul lui Ben.   

|ncepu apoi s` descrie dealurile pline de m`slini [i
portocali [i m`re]ia Vezuviului.

Povesti despre Capri [i despre Sorrento [i despre hotelul
cu flori la ferestre.

I-ar fi pl`cut s` fi fost acolo cu Ben.
Nu \[i ridic` ochii niciodat` spre b`rbatul de lâng` ea, dar

vorbea doar pentru el.
Clodie \[i \n`l]` privirile spre Oliver dar nu v`zu pe fa]a lui

nimic mai mult decât expresia unei gazde fericite s`-[i
\ntre]in` musafirii.

De altfel, p`rea \ntotdeauna bucuros s-o fac` pe Joy s` se
simt` bine.

– Când te treze[ti diminea]a e o adev`rat` fericire s` vezi
acele flori la fereastr`, continu` ea, \nchizând ochii, ca [i cum
[i-ar fi ]inut capul pe o pern`.

– Da, \ntr-adev`r, trebuie s` fie extraordinar, interveni
Clodie.

– Da, este, r`spunse Joy ca [i cum s-ar fi trezit din visare.
Dup` cin`, convorbirea se ax` \n jurul planurilor lui Ben

[i toat` aten]ia lui Joy se concentr` asupra lui Ben [i de ast`
dat`.

– Ce culoare vei folosi pentru zugr`virea magazinelor? \l

STR~IN |N NOAPTE 73



\ntreb` brusc Clodie pe Ben.
Acesta \i r`spunse cu lux de am`nunte despre inten]iile

lui, privind-o f`r` s-o vad`.
Când se uit` din nou la Joy, ochii \i str`lucir` cu putere.
– Totul va fi alb, spuse Ben.
– Alb? Toate celelalte cl`diri, vor ar`ta oribil, \n

compara]ie cu magazinele tale.
– Da. E foarte bine a[a, spuse el. de[i cred c` vor \ncepe

[i al]ii s`-[i zugr`veasc`, dup` aceea, cl`dirile, pentru a nu fi
\ntr-un dezavantaj atât de mare.  

Joy r`spunse c` nu va fi deloc surprins` dac` lucrurile vor
sta a[a [i c` toat` situa]ia i se pare extrem de amuzant`.

Se duser` apoi \n sufragerie [i Joy puse un disc, dup` care
se \ntoarse spre Ben.

– Dansezi?
|ncepur` s` danseze [i Clodie se \ntreb`, privindu-i, de

câte ori se poate muri.
Inima \i sângerase deja de nenum`rate ori, de când venise

aici, ast`-sear`.
Se \ntreb`, pe urm`, când avusese Ben timp s` \nve]e s`

danseze atât de bine.
Se uit` apoi la Oliver care \[i privea so]ia zâmbind [i se

gândi cu triste]e: e[ti b`rbatul care are \ncredere f`r` margini
\n partenera lui, sau poate cel mai prost. Probabil c`
amândou`.

Ie[i pe teras` [i Oliver o urm`.

74 JEANNE WORLEY



Clodie se \ntoarse spre Ben [i Joy. Trebuia s` admit` c`
dansau foarte bine \mpreun`.

– Vrei s` dans`m [i noi? \l \ntreb` ea, \ncercând s`
zâmbeasc`.

– Ce?
– S` dans`m [i noi.
– Ah, nu sunt deloc bun pentru asta.
– Bine, stai aici. Voi dansa singur`.
– Te intereseaz` Candell? \ntreb` Oliver.
– E[ti un observator foarte bun. S-ar putea spune c` da.
– Nu trebuie s` te superi pe Joy.
– Nu?
– Nu. E pu]in plictisit` de mine, pentru c` nu sunt un

b`rbat atât de interesant, dar e un simplu joc. Nu ia nimic \n
serios, niciodat`.

Da, Joy putea s` fac` orice b`rbat s`-[i piard` capul dup`
ea. Flirta cu to]i tot atât de u[or precum respira. Clodie [tia
asta.

– Steaua de departe, [tii… La care visezi mereu s`
ajungi… A[a e cu Joy…

– Presupunând c` \ntr-o zi va g`si trenul care o va purta
spre aceast` stea…

– Nu se va urca… |i place doar s` viseze.
– Dac` \]i face bine s` gânde[ti astfel, spuse Clodie oftând,

uitându-se la el cu p`rere de r`u. 
Travers` terasa [i intr` \n sufragerie.
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Cei doi nu mai dansau. St`teau lipi]i de perete [i discutau
foarte \ncet.

Când o v`zur`, se \ntoarser` amândoi spre ea. 
– S-a f`cut frig, spuse Joy, frecându-[i bra]ele cu palmele. 
– Cred c` e timpul s` plec`m, coment` Ben, uitându-se la

ceas.
Clodie fu de acord [i Joy nu se opuse.
– Atunci, pe curând? spuse ea.  
– Nu uita c` i-ai promis doctorului c` te vei odihni, spuse

Oliver, intrând [i el \n sufragerie.
– Doctorul crede c` sunt b`trân`, râse ea. Bine, bine, dac`

i-am promis…
O s`rut` pe Clodie de la revedere.
– Sper s` te rev`d cât de curând posibil [i s` nu crezi c`

te-am iertat c` ]i-ai cump`rat casa aia \n Hasdale.  
Se \ntoarse apoi spre Ben, surâzând foarte dulce:
– {i la revedere [i pentru dumneata, domnule Candell [i

sper s` ne vizitezi din nou nu peste mult timp.
– Sper [i eu, r`spunse Ben.
Clodie \ncerc` s`-[i alunge suspiciunile [i s` nu se mai

gândeasc` la faptul c` exista un joc secret \ntre ei.
La \ntoarcerea acas`, Clodie se comport` atât de normal

\ncât fu mândr` de ea. Ultimul lucru din lume pe care trebuia
s`-l fac` era o scen` de gelozie.

– E o cas` frumoas`, nu-i a[a? \ntreb` ea [i discutar` apoi
despre arhitectur` \n general [i de cât de interesant era stilul
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georgian.
– P`rin]ii lui Oliver locuiesc \ntr-o cas` \n stil Tudor, la

câteva mile de aici. A[a l-am cunoscut pe Oliver. Trebuia s`
scriu un articol pentru ,,Santinela" despre locurile
arheologice din aceast` regiune [i cum casa lor e construit`
pe un vechi castru roman, le-am f`cut o vizit`.

– Tu i l-ai prezentat pe Oliver lui Joy?
– Da, eu… Joy acesta e Oliver . Oliver, aceasta e sora mea,

despre care ]i-am vorbit pân` acum atât de mult. {i Joy mai
\n glum`, mai \n serios, i-a spus:" Oh, Oliver, Clodie nu mi-a
spus niciodat` ce b`rbat bine e[ti. Nu vroia s` te piard`,
probabil"… Nu s-a schimbat, nu-i a[a?

Nu vroia s` vorbeasc` acum despre sora ei, dar erau ni[te
lucruri pe care vroia s` le clarifice.

– Nu, r`spunse simplu Ben. De ce i-a recomandat
doctorul s` se culce devreme?

– Nu e puternic`. A fost \ntotdeauna foarte delicat`.
– {i tu? {i tu e[ti delicat`? \ntreb` el zâmbind.
– N-am fost bolnav` nici m`car o zi, \n toat` via]a mea. Pot

s` trag ca un m`gar.
– Ce e cu casa pe care ai cump`rat-o?
Uitase de casa ei, de[i era cel mai important lucru pe 

care-l f`cuse vreodat`.
– Vroiam s`-]i vorbesc despre ea, dar n-am avut prilejul. E

o cas` mic`, de pe Heath Hill. Poate \]i vei face timp s-o vezi,
\ntr-o zi.
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– Putem merge acum. Ai cheile la tine?
– Da, dar e goal`. Nu prea e nimic de v`zut acum acolo.
– Am crezut c` ]i-ai cump`rat mobil`, deja.
– N-am \nc` lumin` electric`, acolo.    
– N-avem nevoie, acum.
– Bine, \n regul`. Spre Heath Hill, atunci, spuse ea [i-i

ar`t` direc]ia, \ndrumându-l pân` ajunser` \n fa]a casei.
Cobor\ prima [i deschise u[a de la intrare.
– Nu te uita cu prea mare aten]ie, spuse ea. Totul va fi

absolut altfel \ntr-un timp foarte scurt.
|l conduse apoi din camer` \n camer`.
– E o cas` foarte mic`. N-ai o senza]ie de claustrofobie?
– Nu. {i dup` ce ai stat \n casa aia a[a de mare, cred c` \]i

face bine o cas` atât de mic`.
Clodie nu reu[ea s`-l vad` pe Ben \n \ntunericul din cas`.

|i sim]ea doar prezen]a. 
Era doar un str`in \n noapte.
– Sper c` mai e[ti aici, spuse ea râzând, rupând t`cerea

care se l`sase.
Ben \i puse mâna pe um`r.
– Am crezut c` te-am pierdut.
– Nu va fi u[or, r`spunse el.
Clodie se scutur` u[or. |i era frig \n rochia de sear`.
– Va trebui s` faci focul aici, câteodat`. S` \nc`lze[ti pu]in

casa, mai ales dac` inten]ionezi s` zugr`ve[ti.
– Da. Voi zugr`vi eu totul. Beck [i Trish m` vor ajuta.
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– Dar n-ai timp s` te ocupi de asta. Vom \ncepe s` punem
ora[ul pe picioare, \ncepând de luni.

– Nu de mâine? R`spunse ea, \nchizând dup` ei u[a de la
intrare.

Num`rul dou`zeci [i doi.
– Ce coinciden]`. Eu am dou`zeci [i doi de ani [i voi locui

\ntr-o cas` cu num`rul dou`zeci [i doi. Crezi c` poate fi o
\ntâmplare fericit`?

– Vei fi mult mai norocoas` când vei \mplini dou`zeci [i
trei de ani, peste trei luni.

– De unde [ti când va fi ziua mea de na[tere? \ntreb` ea,
urcând \n ma[in`.

– Poate am puteri supranormale, spuse el, a[ezându-se la
volan.

– Atunci \nseamn` c` [tii mai multe despre mine decât
[tiu eu despre tine.

Ben o privi lung. O [uvi]` \i c`zuse pe frunte [i el i-o a[ez`
la loc, s`rutând-o.

Al doilea s`rut, se gândi Clodie. Pentru tine poate nu
\nseamn` nimic, dar pe mine m` r`scolesc cum nu m-a mai
r`scolit nimic altceva \n toat` via]a mea.

Ajunser` \n fa]a casei familiei Slater [i Ben opri ma[ina.
– Nu vrei s` intri [i tu câteva minute?
Era aproape unsprezece noaptea, dar \n cas` toate

luminile erau aprinse.
– Nu. Mâine vreau s` m` trezesc devreme, spuse el,
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conducând-o pân` la u[a de la intrare.
– Te pot ajuta cu ceva, mâine?
– P`streaz`-]i puterile pentru luni. Ne vedem la ora nou`

diminea]a, \n biroul lui Josh.
– E o \ntâlnire, spuse ea.
Dup` ce Ben plec`, r`mase acolo, uitându-se dup` el pân`

când ma[ina se pierdu \n noapte. Apoi deschise u[a cu cheile
pe care i le d`duse Beck.

– Cine e? \ntreb` aceasta, din sufragerie.
– Clodie.
Beck [i Jim erau \n fa]a [emineului, bând ceva, \nainte de

culcare. Era o scen` foarte domestic` [i Clodie zâmbi,
v`zându-i.

– Vrei s` m`nânci ceva? \ntreb` Beck.
– Oh, nu, mul]umesc. Am fost la cin` la Joy.
– Ah! Interesant. Pun pariu c` ai fost \nso]it` de

grangurele t`u.
– De Ben? Da.
– N-o s`-]i vin` s` crezi, dar Jim nu m` las` s` accept

slujba de la magazin.
– N-are niciun drept s`-]i propun` a[a ceva, spuse Jim,

nervos.
– Eu i-am cerut.
– Nici chiar a[a. Nu vreau s` intri \n jocurile lui Candell.
– Vorbe[ti despre Ben ca [i cum nu te po]i baza pe el. 
– Exact. Nu uita c`-l cunosc dinainte de a ajunge ce a
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ajuns.
– {i ce [tii despre el, c` \]i e atât de antipatic?
– Nu [tiu nimic special, \n afara faptului c` odat` ce [i-a

pus \n cap s` reu[easc`, nimic nu l-a mai putut opri.
– Asta-i foarte bine, r`spunse Clodie.
– Da, atâta timp cât familia mea nu e amestecat` \n

afacerile lui.
Beck \l cuprinse dup` umeri, \mp`ciuitor.
– Voi merge doar o s`pt`mân`, pân` când va g`si pe

altcineva. De[i, nu cred c` nu va fi mul]umit de mine.
– Mai bine ar fi, r`spunse Jim, sup`rat.
– S-ar putea s` fie foarte bun`, acolo, interveni Clodie. 
– Crezi?    
– Da. E o femeie inteligent`.
– Nu vreau ca so]ia mea s` fie dat` afar` de unul ca Ben

Candell.
– Eu nu-l cunosc pe Ben de când \l cuno[ti tu, dar cred c`

am reu[it s`-l cunosc mai bine. Ben o apreciaz` pe Beck. Sunt
sigur c` n-ar r`ni-o niciodat`.

– {i ce te face s` crezi c` tu po]i sta \ntre Ben Candell [i
oricine altcineva? {i când am spus familia mea, acest fapt te
includea [i pe tine, Clodie. Eu [i Beck te sim]im foarte
aproape de noi, ca [i cum ai fi fiica noastr`. Nu vreau s` te
r`neasc` nici pe tine. Ar fi mai bine dac` nu te-ai \nh`ita cu
el.

– Beck, schimb` Clodie vorba. {tii ce culoare va avea
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magazinul?
– Purpuriu?
– Alb, r`spunse Clodie.
– Crezi c` e potrivit, aici?
– Nu [tiu, vom vedea. Ai vreo idee cu privire la culoarea

\n care s`-mi zugr`vesc casa?
Jim le f`cu un semn discret c` se retrage, iar Beck [i

Clodie continuar` s` vorbeasc` despre cas` timp de mai bine
de o or`, dup` care se duser` [i ele la culcare.

Târziu \n noapte, dup` ce Clodie era de o bucat` bun` de
timp \n pat, se auzi [i ma[ina lui Tony, care o aducea pe Trish
acas`.

Cum dormitorul ei era separat de al lui Clodie doar 
printr-o perdea, Trish intr` u[or \n camera prietenei ei.

– Bun`, spuse ea, \ncet.
– Te-ai distrat bine? \ntreb` Clodie.
–      Da. I-am vorbit lui Tony despre toate planurile alea

cu Hasdale [i tare ar vrea s` se implice [i el. Poate s` lucreze
pentru garajul lui Ben.

– Dar nu e un garaj. E o firm` de transporturi. Va fi un
popas pentru [oferii de curs` lung`.

– Ah, atunci poate va g`si ceva de lucru la magazinele lui
Ben.

Vorbir` apoi despre cum va ar`ta probabil ora[ul lor, \n
curând, dup` care Trish se duse \n patul ei, gângurind plin`
de veselie [i de speran]`.
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A doua zi diminea]`. Tony veni [i el la familia Slater. Era
un tân`r zvelt, cu p`rul negru [i o expresie permanent` de
mare seriozitate.

Dup` ce luar` micul dejun \mpreun`, Trish plec` din nou
cu Tony, pentru a lua prânzul cu familia lui, a[a cum f`ceau
\n fiecare duminic`.

Clodie o ajut` pe Beck la treburile casei, dup` care
primir` o mul]ime de vizitatori, curio[i s` afle am`nunte
despre noua fa]` pe care o va avea ora[ul lor.  

Dup`-amiaz` se \ntoarse [i Jim de la ,,Santinela". Cu toat`
povestea asta aveau de lucru \n ne[tire [i, \n plus, aveau
nevoie de mai multe informa]ii.

– Nu [tii unde-l putem g`si pe Ben? o \ntreb` el pe Clodie
imediat ce intr`.

– Probabil s-a \ntâlnit cu cei cu care va deschide
magazinul mâine.

Era o zi foarte frumoas` [i Clodie n-avea niciun chef s` 
[i-o petreac` \n cas`.

– Pot s` iau bicicleta lui Trish? \ntreb` ea.
– Bine\n]eles, r`spunse Beck.
Clodie lu` a[adar bicicleta [i se gr`bi s` ias` din ora[.

Vroia s-o vad` pe Joy. Trebuia s`-i vorbeasc`.
Seara trecut` o pusese pe gânduri.
L`s` bicicleta proptit` de poart` [i intr` \n curte. 
U[a de la buc`t`rie era deschis`, a[a c` se duse acolo.
Lucy tocmai preg`tea o serie \ntreag` de dulciuri, pentru
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ora ceaiului [i cin`.
– Bun`, spuse Clodie.
– Ah, domni[oar` Clodie, doamna Joy a plecat de

diminea]`, iar domnul tocmai a sosit.
– Da, ar fi trebuit s` dau un telefon \nainte, spuse Clodie.

Nu face nimic. Sunt cu bicicleta, a[a c` a fost un exerci]iu
foarte bun.

|l c`ut` apoi pe Oliver.
|l g`si \n sufragerie, fumând o ]igar`. Era \mbr`cat sport,

a[a \ncât Clodie presupuse c` era preg`tit pentru o partid`
de golf.

– Joy e plecat`, o anun]` el.
– Da, mi-a spus Lucy.
– S-a dus s` prânzeasc` la familia Fairlee. Eu am lucrat

toat` diminea]a [i acum m` preg`team s` merg s` joc golf.
– Nu-i nimic, dragoste, po]i s` pleci lini[tit. Eu \mi trag

pu]in sufletul, dup` care m` urc iar pe biciclet` [i-mi v`d de
drumul meu.

– De ce nu o a[tep]i pe Joy? Pân` atunci po]i s` bei un ceai
[i s` te ui]i la televizor.

– Da, poate am s` fac a[a. 
Se duse pe urm` \n salona[ [i \ncepu s` r`sfoiasc`  o

revist`.
Dup` câteva minute \ns`, puse revista la loc pe m`su]` [i

se ridic` s` dea un telefon. Vroia s-o anun]e pe Joy c` era la
ea, pentru a nu se \ncruci[a pe drum, \n cazul \n care pleca.
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|i r`spunse Anna Fairlee. Se cuno[teau de mult` vreme,
a[a \ncât fu foarte fericit` s-o aud`.

– A[ putea s` vorbesc cu Joy? o \ntreb` Clodie, dup` ce
schimbar` câteva amabilit`]i.

– S` po]i ce?
– Dac` Joy e la tine…
– Ah, nu. De ce ai crezut c` e la mine?
– Mi s-a p`rut c` spusese ceva \n leg`tur` cu o vizit` pe

care inten]iona s` ]i-o fac` ast`zi, dar probabil am \n]eles
gre[it.

– Da, râse femeia. {i pe tine, când voi putea s` te mai v`d?
– Oh, sunt foarte ocupat`, dar voi \ncerca s`-mi fac timp.

Când puse receptorul la loc, Clodie sim]i c`-i fuge p`mântul
de sub picioare.

Era mai mult decât o simpl` suspiciune, de-acum. Era o
certitudine. Joy era cu Ben.
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Capitolul 6

Ce trebuia s` fac`?

S`-i spun` lui Oliver? L-ar r`ni prea mult.

Nu va vorbi nimic cu Oliver despre asta, nici cu Ben. Va

vorbi \ns` cu Joy, imediat ce va ajunge acas`.

A[teptarea \i p`ru f`r` sfâr[it.

Lucy \i aduse o cea[c` de ceai [i se a[ez` lâng` ea, vorbind

fel de fel de nimicuri.

Dup` un timp se auzi ma[ina sport a lui Joy [i tân`ra

femeie intr` \n fug` \n`untru.

– Nu poate fi decât Clodie cu acea biciclet`, nu-i a[a?

\ntreb` ea.

– Exact, r`spunse aceasta.

– De ce nu mi-ai spus asear` c` vii ast`zi? \ntreb` Joy,

oprindu-se \n prag, cu mâinile \n [olduri.



– Nu [tiam asear`. Mi-a venit brusc ideea.
– De cât timp e[ti aici?
– De vreo dou` ore.
– Ah, atunci nu m-ai a[teptat prea mult. Am fost plecat`

aproape toat` ziua.
– Unde? Oliver mi-a spus c` e[ti la familia Fairlee, dar n-ai

fost acolo.
– Nu.
– Ai riscat. Ar fi putut s` sune el acolo.
– {i? Când am ie[it din cas`, mi-am schimbat brusc ideea.

Ce r`u e \n asta?
– {i unde-ai fost, atunci?
– Am f`cut o plimbare cu ma[ina.
– Singur`? De la prânz?
– N-am prânzit. Am mâncat doar ni[te biscui]i.
– Ai fost, cumva, cu Ben?
– Cum ]i-a venit ideea asta?
– Pentru c` am v`zut cum te-ai comportat cu el asear`, iar

azi Ben n-a fost de g`sit.
– Am fost singur`. Am condus, m-am relaxat, am reflectat.
Clodie o privi lung. Nu era stilul ei s`-[i petreac` ore \n [ir

meditând.
– Reflectând… la ce?
– Ah, nu fi nesuferit`. M` trata]i ca pe o femeie b`trân`, [i

tu [i Oliver.
– Norocul t`u c` e[ti c`s`torit` cu el. A trebuit s` ai un
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astfel de so]… E foarte bine c` te-ai c`s`torit cu el.
– Nu, nu e… Tu trebuia s` te c`s`tore[ti cu el. Nu trebuia

s` m` la[i s` ]i-l iau.
Clodie se ridic` \n picioare. 
– Aveam pu]ine [anse, \n fa]a ta.
– Când l-am v`zut pe Ben Candell asear`…
– Da?
Vocea ei sun` periculos, dar Joy nu coment` nimic despre

asta, chiar dac` sesiz`.
– Pe vremea când conducea furgoneta, l-am v`zut

probabil de vreo zece ori… Cu un astfel de b`rbat ar fi
trebuit s` m` m`rit. Po]i s` mergi pân` la cap`tul lumii, cu un
astfel de om. Oliver e pe jum`tate mort, [tii asta? Ca to]i cei
de aici. Sunt cu to]ii mohorâ]i [i plictisitori. |mi vine s`
\nnebunesc al`turi de toat` lumea asta. 

– Oh, taci odat`! izbucni Clodie. Te-ai c`s`torit cu Oliver
[i el te iube[te! Nu m` face acum pe mine vinovat` c` te-am
l`sat s` te c`s`tore[ti cu el.

– Nu-i vei spune nimic din ce-am vorbit lui Oliver, nu-i
a[a?

– Ba da, dac` nu-l vei l`sa pe Ben \n pace.
– Ah, deci asta era, biata mea surioar` b`trân`.
– Biat`, poate… Dar adu-]i aminte de vârsta mea [i nu

mai continua s`-mi spui c` sunt b`trân`.
– Dar e[ti, \ntotdeauna ai p`rut mai b`trân` ca mine [i a[a

va fi mereu. De fapt, nu ar`]i tân`r`.
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– Asta nu are importan]`. 
– Dar n-are niciun rost s` ne cert`m pentru un b`rbat pe

care eu nu-l pot avea, iar tu… nici atât, spuse Joy, ca [i cum
era de la sine \n]eles c` Ben nu s-ar uita niciodat` la o fat` de
genul surorii sale.

Clodie \ncerc` din r`sputeri s`-[i re]in` furia. Nu se mai
certase niciodat` cu Joy [i era sigur` c` dac` ar continua
acum discu]ia, când se va calma va regreta din tot sufletul
discu]iile \n contradictoriu cu sora sa. 

– Nu vom continua s` ne cert`m, nu-i a[a? insist` Joy. A[
vrea \ns` s` fii atent` cu Ben.

Mai \ntâi Jim, acum Joy… De ce toat` lumea \i sugera s`
aib` grij` cu Ben, c` nu-i poate provoca decât durere?  

Cine [tie dac` Ben nu va g`si la mine ceva ce nimeni nu a
fost \n stare s` g`seasc` [i se va \ndr`gosti de mine? \[i spuse
Clodie.

Poate nu se va \ndr`gosti, dar, oricum, \i place s` fie cu ea,
\i face bine compania ei, [tia asta, cu siguran]`. Altfel nu i-ar
fi cerut s` lucreze pentru el.

– Probabil c` sunt singura care a avut curajul s`-]i spun`
\n fa]` c` nu e[ti genul lui Ben.

– Voi mai auzi asta, cu siguran]`.

***
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|n diminea]a care urm`, \ncepu totul…
Când ajunse acolo, cu câteva minute \nainte de ora nou`,

\n curtea vechii ei case erau deja o mul]ime de buldozere, iar
vechiul birou al lui Josh era complet schimbat.

Ben era a[ezat la noua mas` de lucru, iar un alt b`rbat
st`tea al`turi de el, pe un scaun \nalt.

La sosirea lui Clodie, str`inul se ridic` \n picioare.
Era un tân`r cu fa]` de intelectual, cu musta]` [i cu o

barb` scurt`.
Ben o privi surâzând [i-i spuse cu bucurie:
– Clodie, el e Will Cooper. Will – aceasta e domni[oara

Bain. Te a[teptam, Clodie.
– M` a[tepta]i – pentru ce?
– S` ne mut`m la Stag's Head. Am \nchiriat o camer`

acolo, pentru a o folosi pe post de birou. Tocmai mi-am dat
seama c` aici e o atmosfer` prea ap`s`toare.

Clodie fu [i ea bucuroas` c` nu va lucra \n casa aceea, a[a
c` ie[ir` to]i trei imediat, \ndreptându-se spre Stag's Head.

Cinematograful [i magazinele \ncepuser`, deja s` fie
reconstruite.

– Vezi? A \nceput via]a \n acest ora[, spuse Clodie.
– Mai a[teapt` pu]in [i-ai s` vezi, spuse Will.
P`rea un caracter foarte pl`cut. Era ceva familiar [i

relaxant \n tonul lui.
Atmosfera de la Stag's Head era, \ntr-adev`r, mult mai

pl`cut`.
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Camera fusese \nainte cel mai probabil un dormitor, dar
acum, cu noua mobil` adus` de Ben era un birou extrem de
confortabil.

Cei doi b`rba]i ocupar` scaunele aflate de o parte [i de
alta a mesei de lucru. 

– Nu avem \nc` permisiunea de a face un garaj la vechea
ta cas`, \i spuse Will lui Clodie.

– {i ce ve]i face dac` nu ve]i ob]ine aceast` permisiune?
r`spunse aceasta.

– Voi avea un [oc pentru prima dat` \n via]a mea, replic`
Will.

– De cât timp lucra]i \mpreun`? \ntreb` Clodie.
– Sunt destui ani, de-acum.
– Cum a]i colaborat? Ce fel de rela]ie a]i avut?
– Ben mi-a dat ordine [i eu le-am executat, râse tân`rul. 
|n zilele urm`toare, Clodie a fost extrem de ocupat` [i \n

plus, afl` tot mai multe lucruri despre Ben.
Primise [i d`duse  telefoane [i se ocup` de problemele

legate de deschiderea celor patru magazine.
Ben plecase din ora[ câteva zile, iar Clodie r`mase s`

rezolve toate treburile legate de lansarea afacerilor \n
Hasdale, \mpreun` cu Will.

Prietenii ei o priveau cu mai mult respect acum, de[i [tia
foarte bine c` va fi \ntotdeauna doar o palid` umbr` a lui Joy.

Locuia \nc` la familia Slater, de[i casa ei era aproape gata
[i Trish \i spunea adeseori c` Ben era, \n mod sigur, interesat
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de ea.
Beck a[tepta emo]ionat` deschiderea magazinului la care

\ncepuse s` lucreze.
Invita]iile curgeau lan], de aceea Clodie ie[ea \n fiecare

sear` cu Ben.
Clodie nu mai fusese niciodat` atât de popular`. |n plus,

era fericit` s` vad` succesul lui Ben. Toat` lumea vroia s`-l
cunoasc` [i s`-i vorbeasc`.

– Bine\n]eles c` sunt cu to]ii foarte curio[i, spuse Jim. 
N-a mai locuit niciodat` vreun milionar \n Hasdale. 

– Ben nu e milionar, r`spunse Clodie.
– D`-i \nc` vreo [ase luni [i vei vedea.
Tân`ra râse cu poft`. |n ultimul timp, \ncepuse s`

\n]eleag` atitudinea lui Jim pu]in mai bine. Pentru un om atât
de obi[nuit ca Jim, Ben era, desigur, o amenin]are.

Joy \i d`du lui Clodie partea ei de bani [i organiz` o
petrecere la care \[i invit` to]i prietenii. Toat` seara st`tuse
al`turi de Ben, dar Clodie nu mai era speriat` de ast` dat`. La
urma urmei, Joy era gazda, iar Ben personalitatea \n cinstea
c`reia Joy d`duse petrecerea. S`pt`mânile din urm`,
petrecute al`turi de Ben, o f`cuser` s` \nceap` s` fie foarte
sigur` pe ea, ceea ce nu se mai \ntâmplase \nainte. Chiar dac`
p`rea un mic miracol, Ben o aprecia mai mult decât pe orice
alt` tân`r` din jur. {tia c` nu era frumoas`, dar era
inteligent` [i, dup` toate aparen]ele, el aprecia extrem de
mult acest fapt.

92 JEANNE WORLEY



La petrecerea lui Joy, cele mai multe dintre femei
vorbiser` doar despre asta. B`rba]ii puseser` pe tapet o serie
\ntreag` de subiecte, de la politic` la sport [i arta culinar`,
dar femeile se \ntrebaser` doar ce g`sise Ben la Clodie Bain.

La birou, \ns`, Ben venea arareori, iar Clodie lucra
aproape \ntotdeauna doar cu Will.

|ntr-una din serile urm`toare petrecerii, tocmai se
preg`tea s` ia cina cu Ben, a[a cum stabiliser` dinainte, dar
de ast` dat` Will veni dup` ea la familia Slater.

– Ben a trebuit s` plece de urgen]` la Birmingham [i m-a
rugat s` te scot eu la cin` \n seara asta. El se va \ntoarce cât
de curând posibil.

Când ajunser` la restaurantul de la Stag's Head, \n timp ce
a[teptau s` li se aduc` mâncarea, Will \[i prezent` scuzele
pentru a nenum`rata oar`:

– |mi pare atât de r`u, Clodie. Ben e \ns` deosebit de
ocupat \n ultimul timp.

– Nu face nimic, Will. Problema e c` nu trebuia s`-]i ba]i
capul cu mine. Puteam s` m`nânc la familia Slater. Nu vreau
s` te deranjez.

– Dar tu nu po]i deranja pe nimeni, Clodie, r`spunse Will,
surâzând.

Clodie \l privi cu aten]ie, zâmbind u[or din col]ul gurii.
Era un tân`r cu o fa]` oval` [i palid` [i tr`s`turi nu prea

armonioase.
– Te \ntrebi de cine \]i amintesc? 
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– Da, r`spunse Clodie, amuzat`.
– Shakespeare. De ce crezi c` toat` lumea \mi spune Will,

când pe mine m` cheam` Denis?
|ntr-adev`r, se gândi Clodie. Probabil toat` lumea observa

asta, mai devreme sau mai târziu.
Lui Clodie \i pl`cea foarte mult s` lucreze cu el. Era o

persoan` inteligent` [i eficient`. |n seara asta st`teau pentru
prima dat` singuri, f`r` telefoane zbârnâind [i f`r` ca cineva
s` le \ntrerup` [irul discu]iei.

Pentru el, ca [i pentru oricine altcineva din Hasdale,
Clodie era o carte deschis`. Nu erau foarte multe lucruri de
[tiut despre ea, de altfel, a[a c` tân`rul \i vorbise despre el,
despre colegiul pe care-l f`cuse [i despre \nceputurile sale ca
asistent la firma lui Ben. Când se va pune garajul pe picioare,
va lucra \n principal acolo, dar pân` atunci se va ocupa de
micile magazine deschise de [eful s`u.

– Dar nu sunt atât de mici magazinele deschise de Ben,
protest` Clodie.

– Pentru el sunt. Ben Candell e un om mare, sper c` ]i-ai
dat seama de asta, pân` acum.

– Da, a[a las` impresia.
Apoi vorbir` despre Jean, logodnica lui Will, care-l suna

uneori \n timpul orelor de lucru.
– Crezi c` o s`-i plac` aici? \ntreb` Clodie.
– Da. E telefonist`, dar \i place foarte mult s` picteze, a[a

c` va avea ce s` fac` \n acest ora[.
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Will \[i f`cuse deja aici foarte mul]i prieteni. Era invitat la
fel de mult ca Ben, iar Oliver \l \nscrisese la clubul de golf.

– Când te vei c`s`tori?
– La prim`var`. Pân` atunci, sunt \n c`utarea unei case.
Tocmai le fusese servit` cafeaua, când unul dintre

chelneri \l anun]` c` e chemat la telefon. Will se ridic`
imediat [i se duse la recep]ia hotelului.

Dup` dou` minute, se \ntoarse cu o figur` foarte
preocupat`.

Fusese Ben la telefon. Vroia ca Will s`-i g`seasc` un dosar,
care era \n apartamentul lui.

Plecar` a[adar imediat, \mpreun`, pentru c` lui Clodie \i
displ`cea ideea de a r`mâne s`-l a[tepte singur` acolo.
Prefera s` se mai plimbe pe High Street, care era \n plin`
transformare. Noile magazine erau toate gata [i produsele
\ncepuser` s` fie expuse \n vitrine. 

Clodie abia a[teptase deschiderea lor [i asta chiar se
\ntâmplase cu câteva zile \n urm`.

U[a magazinului la care lucra Beck fusese deschis` larg,
dar trecerea era barat` de o panglic` roz, pe care una dintre
manechinele din ora[ul vecin o t`ie cu mare pomp` la ora
dou`sprezece fix.

Urmar` cadourile pentru cump`r`tori [i acolo, [i \n cele
alte trei magazine care fuseser` deschise \n acela[i timp.

Trecuse o mul]ime de timp de când ora[ul lor nu mai
avusese nicio festivitate, a[a c` acum era mare bucurie, peste
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tot.
Birourile erau [i ele aproape terminate [i fosta cas` a

tat`lui lui Clodie devenise de nerecunoscut. Camerele
fuseser` reamenajate \n \ntregime, iar mobila adus` era
absolut conform` cu noua lor destina]ie.

Cea mai mare parte a parterului fusese transformat` \n
birouri, cu excep]ia buc`t`riei [i a sufrageriei, \n care era
acum o cantin`.

La etaj, \n afara apartamentului lui Ben, toate celelalte
camere fuseser` triplate, cu ajutorul unor pere]i desp`r]itori.

Clodie, Ben [i Will se mutaser` [i ei aici, cu biroul.
Domni[oara Bain nu-[i credea \nc` ochilor, uitându-se \n jur.

Pe dinafar`, schimb`rile nu erau atât de [ocante, dar
imediat ce treceai pragul casei nimic nu mai putea s`-]i
aminteasc` de Josh Bain, ceea ce era deosebit de \ncurajator
pentru Clodie. 

Imediat ce ajunser` \n apartamentul lui Ben – compus din
fostul dormitor al lui Clodie, o buc`t`rie minuscul`
amenajat` \n camera din stânga a palierului [i o baie \n
partea din dreapta – Will \ncepu s` caute cu grij` printre
dosarele de pe masa de lâng` fereastr`.

– Uite-l, spuse el, dup` un timp, g`sind ce-i ceruse Ben.
Clodie se uit` cu aten]ie \n jur.
– E interesant ce a f`cut Ben, aici.
– Da, dar nu prea va sta pe-aici. Voi lucra eu aici iar când

va veni Jane, dac` nu vom g`si o cas` pân` atunci, vom locui
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provizoriu \n acest apartament.
Clodie nu spuse nimic, dar fu dintr-o dat` extrem de

trist`. Vroia ca Ben s` locuiasc` \n aceast` cas`, nu altcineva.
– Lui Ben \i place s` locuiasc` mai mult la hotel, nu-i a[a?

Poate e timpul s` aib` un loc al lui.
– Crezi? Nu e genul lui. Nu va locui aici, cu siguran]`. 

Nu-i place s` locuiasc` \ntr-un astfel de spa]iu, atât de mare.
Dup` câteva minute, sun` telefonul [i Will se gr`bi s`

r`spund`.
– Ben, probabil, spuse el [i ridic` receptorul.
Era \ns` o femeie, din câte putu Clodie deslu[i.
– Domnul Candell nu e aici, dar pute]i s`-i l`sa]i un

mesaj, spuse Will.
Nu d`du niciun fel de alte informa]ii cu privire la Ben [i

dup` ce \nchise, scoase telefonul din priz`.
– N-am niciun chef de telefoane, aici, coment` el.
– Cine a fost? \ntreb` Clodie, curioas`.
– N-a spus cine e.
– O fat`?
– Da.
Clodie zâmbi [i cupl` din nou telefonul. Bine\n]eles c`

erau multe fete care \l caut` [i ar fi o nebun` dac` ar crede
altfel.

Nu trecur` cinci minute [i telefonul sun` din nou.
De ast` dat`, ridic` ea receptorul.
Era Ben, [i fu de-ajuns s`-l aud` spunând un ,,alo", pentru
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ca toat` ziua ei s` se-nsenineze.
|i spuse c` fusese c`utat de o domni[oar` care nu

binevoise s` se prezinte.
– Ah, \mi pare r`u, r`spunse Ben, parc` cerându-[i iertare

\n numele fetei. Voi fi acolo [i eu \ntr-o or`, iar disear` a[
vrea s` ie[im \mpreun`. Po]i s` iei cina cu mine, la ora nou`?
Dac` e prea târziu, putem s` mergem doar s` bem ceva, 
\ntr-un loc lini[tit.

– Nu e târziu. Voi sta aici, pân` atunci. Se poate?
– Ne \ntoarcem la Stag's Head, interveni Will.
Ah, se gândi Clodie, probabil se teme c` va suna din nou

fata aceea [i voi cere informa]ii despre ea.
– M` vei g`si la Stag's Head, \i spuse ea lui Ben. Will vrea

s` plec`m, acum, de-aici.
Will fusese foarte vorb`re] toat` ziua [i-i povesti o

mul]ime de lucruri despre logodnica lui.
Când sosi Ben, erau a[eza]i la o mas` din restaurantul

hotelului, savurând tacticos câte un martini.
|nc`perea era destul de aglomerat` la acea or` [i Clodie fu

sigur` c` Ben nu va vrea s` r`mân`.
Se ridic`, mul]umindu-i lui Will pentru companie, [i

alerg` spre Ben. Tân`rul o urm` \ns` [i schimb` câteva
cuvinte cu Ben, dup` care plec`.

Când se v`zu \n curte, Clodie respir` adânc aerul curat 
[i-i spuse lui Ben, surâzând ironic-amuzat`:

– Aproape c` adormisem. Will mi-a vorbit tot timpul doar
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despre logodnica lui.
– Da, nu prea are prilejul s` prind` aici pe nimeni care s`

stea s`-l asculte, spuse el râzând.
– E o sear` frumoas`, schimb` Clodie subiectul, privind

cerul \nstelat.
– Da. Ce zici de-o plimbare?
– Mi-ar pl`cea.
Pornir` spre strada principal`. Ora[ul era acum complet

luminat [i oamenii se opreau curio[i \n fa]a vitrinelor noilor
magazine. Urmând exemplul lui Ben, chiar [i vechile
magazine \[i aranjaser` vitrinele [i le l`saser` peste noapte
luminate, astfel c` ora[ul \ncepea s` se schimbe \ncet, \ncet,
sub imperiul concuren]ei.

Se \ndreptar` apoi spre deal.
– Cu ce e[ti \nc`l]at`? Ah, e \n regul`, spuse el, uitându-se

lung la pantofii negri, de piele, cu tocul jos, pe care Clodie \i
purta \n acel moment. Putem urca pu]in pe deal, ad`ug` el [i
Clodie \ncuviin]`. Când am plecat de aici, cu [ase ani \n
urm`, Josh Bain era regele acestor ]inuturi, coment` el cu un
surâs u[or, privind \n dep`rtare.

– Da. {i nu era decât un ipocrit. Era atât de indolent [i de
egoist sub toat` masca aia a lui de bun`voin]`. |i ur`sc pe to]i
cei cu care a avut vreo leg`tur`. Mai pu]in pe tine, preciz` ea,
râzând.

Ben trecu \n fa]a ei, postându-se pe ambele picioare [i
prinzând-o ferm de umeri:
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– Eu n-aveam nimic \n comun cu Josh, Clodie.
– Da, sunt sigur`, r`spunse ea.
Ben era infinit mai puternic [i mai periculos, se gândi

Clodie. 
– Da, ai avut dreptate, continu` el râzând. Josh Bain a fost

doar un ipocrit b`trân [i nebun. M-a[ fi strâns de gât dac` a[
fi putut fi comparat cu el.

– Nu cred c` e posibil` o asemenea compara]ie, spuse
Clodie cu sinceritate.

Ben o strânse atunci \n bra]e [i-[i lipi buzele de ale ei.
Doar o frac]iune de secund`, dar fu de-ajuns pentru ca tot
trupul ei s` \nceap` s` fream`te. Era un alt moment pe 
care-l va p`stra \n inima ei pân` la sfâr[itul vie]ii, \[i spuse ea.

Continuar` s` urce.
– Când ai fost \n Hasdale, cu ani \n urm`, minele erau

deja \nchise?
– Da.
– Ai fost vreodat` \ntr-o min`? \ntreb` Clodie. 

Aducându-[i aminte c` ea fusese, mai demult, pe vremea
când era mic`.

– Da, am lucrat o vreme \n min`, iar tat`l meu a murit 
\ntr-una din ele. 

– Ah, \mi pare foarte r`u, spuse Clodie. Vorbe[te-mi
despre asta, ad`ug` ea, dar imediat sim]i c` tonul ei sem`na
mai degrab` cu o curiozitate morbid` decât cu un interes
real, de[i vroia cu adev`rat s` [tie totul despre via]a lui Ben,
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nu doar despre perioada lui de succes.
– Poate alt` dat`, r`spunse el [i Clodie nu mai insist`. Nu

era, desigur, u[or s` vorbe[ti despre un astfel de fapt, \[i
spuse ea [i continu` s` urce al`turi de el.

– Cred c` Will n-a vrut s` m` lase singur` \n apartamentul
t`u, spuse brusc Clodie.

– De ce?
– Pentru c` se temea, probabil, c` va suna din nou fata

aceea [i eu \i voi cere informa]ii despre ea.
– Nu sun` foarte plauzibil, r`spunse Ben, râzând.
– Cine crezi c` era? \ntreb` ea, de[i \[i promisese s` nu

pun` niciun fel de \ntreb`ri cu privire la acest fapt.
– Nu ]i-a spus Will c` nu s-a prezentat?
– Iart`-m`, nu era cazul s`-ntreb. Nu e problema mea,

bine\n]eles.
– Cred c` era Maggie Kerrin.
– Ah, tot ora[ul e curios s-o vad`, r`spunse Clodie. 
Maggie era un fotomodel de mod` [i ap`rea pe coper]ile

celor mai mari reviste.
– E o bun` prieten` a mea, coment` Ben. 
– O iube[ti? Nu se putu ea st`pâni s` nu \ntrebe.
– Nu, r`spunse el, sec.
– Nimeni n-ar putea s` te condamne dac` ai fi \ndr`gostit

de ea. E absolut fantastic`, nu-i a[a?
– Da, e absolut fantastic`, râse Ben. Vrei s`-i cer un

autograf pentru tine?
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Chemând-o pe Maggie pentru lansarea oficial` a afacerii
lui \n Hasdale, Ben se gândise, desigur, tot la reu[ita
planurilor lui, pentru c` prezen]a ei acolo va strânge mult`
lume la festivitatea  de deschidere. Vor veni cu to]ii ca
albinele la miere, \[i spuse Clodie.

Luni fusese cea mai extraordinar` zi din via]a ora[ului.
Povestea stârnea interesul tuturor: b`iatul s`rac, ajuns \n

scurt timp unul dintre cei mai boga]i oameni din zon`, se
\ntoarce aici dup` [ase ani, s` pun` ora[ul pe picioare.
Tân`rul om de afaceri a fost v`zut \n aceste zile la bra]ul unei
manechine faimoase, \n cele mai selecte restaurante din
localit`]ile vecine.

Lumea se \mbulzea s`-i vad` pe Ben [i pe Maggie, dar [i
magazinele pe care le deschisese.

Hasdale tr`ia din nou.
Dup`-amiaz`, Ben d`du o recep]ie la Stag's Head, pentru

pres` [i pentru personalit`]ile locale.
Joy [i Oliver fuseser` invita]i [i ei, bine\n]eles. Oliver nu

putu s` onoreze invita]ia, dar Joy veni [i le aduse cu ea pe
toate fetele [i femeile pe care le cuno[tea.

Spre sear`, petrecerea se termin` [i to]i invita]ii plecar`,
\n frunte cu Ben, care se apropie \nainte de Clodie pentru 
a-i spune c` se vor revedea vineri noaptea.

– Sper s` nu ajung foarte târziu.
– Da, r`spunse Clodie, care era \n acel moment \ntr-un

cerc format din Joy [i toate prietenele lor.
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|n drum spre familia Slater, Clodie se ab`tu pe la
,,Santinela", pentru a se interesa ce aveau \n vedere pentru
edi]ia de a doua zi. 

Jim Slater era \n biroul lui, analizând fotografiile care se
f`cuser` \n acea zi.

– Sunt bune, nu-i a[a? \ntreb` Clodie, dup` ce arunc` o
privire.

– De prim` clas`, r`spunse Jim, cu satisfac]ie. |ntr-adev`r,
de prim` clas`.

Maggie Kerrin ar`ta \ncânt`tor, din toate unghiurile. Era
de \n]eles c` fotografii o solicitau atât de mult.

Clodie lu` una dintre fotografiile f`cute \n prim-plan [i o
analiz` cu aten]ie.

– De cine \]i aminte[te? o \ntreb` Jim.
– Nu [tiu, r`spunse Clodie, continuând s` se uite la poz`.
Jim lu` fotografia [i o puse pe birou.
Apoi se uit` lung la Clodie, ca cineva care tocmai luase o

decizie [i spuse foarte hot`rât:
– De Joy. {i-acum, spune-mi, te rog, dac` \]i dai seama de

ce a p`r`sit Candell slujba de aici.
– El… P`i… A cump`rat…
– A fost dat afar`! Vrei s` [tii de ce?
Clodie amu]i. 
Dac` ar fi putut scoate vreun sunet, ar fi strigat din

r`sputeri: Nu!…
Se uita la ea cu compasiune, cu o expresie care o f`cea s`
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\n]eleag` faptul c` nu era deloc fericit c` trebuia s`-i spun`
ce avea de spus:

– Tat`l t`u l-a dat afar` pentru c` se ]inea de capul lui Joy.
|ncercase s-o seduc`.
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Capitolul 7

– Nu te cred, r`spunse Clodie, dar vocea ei sun` spart.

– Asta a fost, r`spunse Jim.

– Spune-mi mai multe.

– Doar atât [tiu. |ntr-o zi, Candell pur [i simplu n-a mai

venit [i Josh mi-a spus c` l-a dat afar` [i de ce.

– Doar atât?

– Mi-a cerut s` nu mai spun nim`nui.

– |n]eleg. Ceea ce vrei s`-mi spui, e c` nu sunt prima

femeie din via]a lui. {tiam asta, zâmbi ea.

Dar Jim nu zâmbi.

– Ceea ce vroiam s`-]i spun, e c` nu trebuie s` cazi \n

bra]ele acestui om, la prima chemare.

– {tiam.

– Sper. Asta vroiam s` te aten]ionez, explic` el, dup` care



trecu \n spatele biroului [i-l chem` pe Scotty, pentru ca ea s`
\n]eleag` c` era ocupat.

Clodie salut` pe toat` lumea [i ie[i.
Trecu pe lâng` magazinul la care lucra Beck [i-i f`cu

acesteia cu mâna.
Mai \ntâi se gândise s` se duc` direct la familia Slater [i 

s-o ajute pe Trish s` preg`teasc` cina. Dup` asta, \ns`, se
r`zgândi [i se duse la Heath Hill.

S-ar putea muta chiar \n s`pt`mâna asta, se gândi ea. |n
mod sigur \[i va putea face pu]in timp s` duc` acolo câteva
piese esen]iale de mobilier.

R`suci cheia \n broasc` [i intr` \n sufragerie. Era foarte
curat [i primitor, acum.

Pere]ii fuseser` zugr`vi]i \ntr-un roz-deschis [i nu mai era
niciun pic de miros nepl`cut.

Nimic nu se putea compara cu senza]ia de siguran]` pe
care ]i-o d`dea propria ta cas`. |nchideai u[a \n urma ta [i
toate durerile r`mâneau afar`.

Privi \n jur cu satisfac]ie, dar \ncepu s` tremure, \ncet,
\ncet, de[i \n cas` nu mai era atât de frig. 

Se sim]ea r`nit` de moarte.
Nu-i ar`tase asta lui Jim, dar \n sinea ei suferise \ngrozitor

de mult, când \i spusese tot ceea ce \i spusese.
Dac` cineva i-ar fi spus c` Ben are o leg`tur` cu Maggie

sau cu o sut` de alte femei, ar fi fost geloas`, dar n-ar fi
suferit atât de mult, pentru c` era ceva pentru care se
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preg`tise.
|n mod sigur, nu fusese nimic \ntre el [i Joy, pentru c`

sora sa n-ar fi avut niciodat` o leg`tur` cu un [ofer pe
furgonet`, era sigur` de asta. Dar Ben avusese pentru ea
ni[te sentimente, asta \i era foarte clar.

Nici Joy, nici Josh [i nici Ben nu-i pomeniser` nimic
despre aceast` \ntâmplare.

Clodie se plimb` pu]in prin cas`, \ngândurat`. Ar fi vrut s`
stea acolo pentru totdeauna [i s` nu mai deschid` u[a pentru
nimeni, dar nu putea.

De fapt, ce tragedie atât de mare era?
Vinerea viitoare \l va vedea, vor mânca \mpreun`, vor râde

[i vor face planuri.
|nchise a[adar casa [i porni spre familia Slater. Trish

probabil se \ngrijora, v`zând c` nu mai apare.
O g`si \n buc`t`rie, \mpreun` cu gemenii, desf`când o

cutie mare, alb`, primit` de la Ben \n timpul petrecerii.
Gemenii a[teptau cu sufletul la gur`.
– Mai bine a[tept`m s` vin` [i mama, spuse Trish.
Cei doi b`ie]i o privir` nemul]umi]i [i se retraser`, iar

Clodie se duse [i ea \n sufragerie.
Beck se \ntoarse destul de târziu, fericit` de prima sa

jum`tate de zi la magazin.
De cum deschise u[a de la intrare, cei doi prichindei

s`rir` pe ea:
– Mam`, de ce nu ne las` s` vedem ce e \n cutie pentru
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noi? \ntreb` Andrew.
– Ce cutie? \ntreb` Beck.
Trish \ncerc` s`-i explice totul [i Beck r`spunse,

surâz`toare:
– E pentru ei, atunci, acest cadou.
– Da, cred c` e o ton` de pr`jituri acolo [i ar fi fost \n stare

s` le m`nânce pe toate, r`spunse Trish, \mbufnat`.
– Ia s` vedem ce e, spuse Beck râzând.
Trish deschise u[a de la buc`t`rie, iar Beck \ncepu s`

dezlege panglicile cutiei.
|n`untru nu era nimic alceva decât o mul]ime de diverse

pr`jituri.
Gemenii s`rir` \ntr-un picior de veselie [i-i cerur` mamei

lor s`-i lase s`-[i aduc` [i prietenii s` m`nânce.
– Foarte bine r`spunse Beck, dar pune]i un platou

deoparte pentru tata, [ti]i c`-i plac pr`jiturile cu c`p[uni.
|n timp ce b`ie]ii alergar` s`-[i cheme prietenii din vecini,

Beck, Clodie [i Trish \nc`rcar` masa din sufragerie cu
sandvi[uri, fel de fel de gust`ri [i, bine\n]eles, cu pr`jiturile
primite de la Ben.

Copiii t`b`râr` pe ele de cum intrar` \n cas`, iar cele trei
se retraser` s` discute lini[tite, \n buc`t`rie.

Trish [i Clodie b`ur` doar câte un ceai, dar apetitul lui
Beck dup` prima sa zi de lucru fu evident mult mai mare.

Dup` ce \[i b`ur` ceaiul, Trish [i Clodie \ncepur` s`
deretice prin buc`t`rie, iar Beck se duse \n camera ei s`-[i
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preg`teasc` cele necesare pentru a doua ei zi de serviciu.
– Cum te-ai sim]it v`zându-l pe Ben cu Maggie? \ntreb`

brusc Trish.
– Cum puteam s` m` simt?
– P`i toat` lumea vorbe[te c` ea [i cu Ben…
– Sunt doar prieteni, a[a mi-a spus Ben.
– {i tu crezi tot ce-]i spune el?
– De ce nu? Nu m-a min]it niciodat`.
Doar dac` nu consideri minciun` o omisiune, se gândi ea.
– Tot ce [tiu, e c` eu n-a[ putea intra \ntr-o astfel de

competi]ie, spuse Trish. Nu cu Maggie Kerrin.
Nici eu, \[i spuse Clodie.
– Crezi c` Maggie seam`n` cu Joy? \ntreb` Clodie.
– Mmm… Nu [tiu ce s` spun… Poate pu]in la gur` [i la

p`r… De ce? Vrea [i Joy s` intre \n lumea modei?
Clodie râse cu poft`:
– Nu, doar c` cineva mi-a spus c` Joy seam`n` foarte mult

cu Maggie.  
– S` fiu cinstit`, mie nu mi se pare.
Dup` ce copiii plecaser` [i cur`]iser` toat` sufrageria,

Trish [i Clodie se a[ezar` lini[tite \n fotoliu, una \n fa]a
celeilalte.

– |mi vor lipsi toate astea, spuse brusc Clodie.
– Ce anume?
– Toat` atmosfera din familia voastr`. M` voi muta curând

\n casa mea. O s` duc ni[te mobil` acolo [i…
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– Dar dac` te vei sim]i singur` po]i veni oricând aici, o
\ntrerupse Trish.

– Mul]umesc.
Dup` ce Beck se \ntoarse la ele, Clodie \i spuse, 

prinzând-o u[or de bra]:
– Mâine \mi voi cump`ra ni[te mobil`. P`cat c` nu e[ti

liber` s` m` aju]i s-o aleg.
– Pot s` te ajut miercuri. Nu mai po]i s` a[tep]i?
– Miercuri vor fi toate magazinele \nchise [i nu voi putea

cump`ra nimic, r`spunse Clodie.
Noua fa]` a ora[ului a atras dup` sine o comisie special`

de analiz` a situa]iei, care urmeaz` s` vin` miercuri. Astfel,
totul va fi \nchis, \n acea zi.

|n plus, munca ei la Ben se \ncheiase, astfel c` se va putea
ocupa de cas` \n aceste zile. Putea s`-[i ia alt` slujb`, dar
prefera s` nu se angajeze deocamdat`, pentru a-[i amenaja \n
lini[te casa.

– Mai vrei scaunele alea? \ntreb` Beck.
Clodie \i r`spunse c` da, a[a c` le \nc`rcar` \n furgoneta

familiei, \mpreun` cu alte câteva obiecte de uz casnic, d`ruite
de Beck.

|ntre timp, se \ntorsese [i Jim acas`, care dup` ce \[i privi
cu aten]ie so]ia, spuse nemul]umit:

– Trish mi-a spus la telefon c` e[ti foarte mul]umit` [i
bucuroas` de tot ceea ce ai f`cut azi.

– Chiar sunt.
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– Dar ar`]i obosit`.
– E doar o impresie, r`spunse Beck, pe care noua sa

ocupa]ie o entuziasma de-a dreptul.
Jim se \ntoarse c`tre Clodie. |i p`rea probabil foarte r`u

c`-i spusese de diminea]` toate acele lucruri.
– Mâine treci pe la redac]ie? Cred c` ]i-ai terminat munca

de secretar` pentru Ben.
– Da, r`spunse Clodie. Mâine vreau s`-mi cump`r mobil`.
– Te \ntorci la ,,Santinela?'
– Oh, da, vreau foarte mult vechea mea slujb`.
– Excelent, r`spunse Jim. |ntotdeauna am spus c` ai fost

cel mai bun reporter pe care l-a avut vreodat` ziarul `sta.
– M` flatezi, surâse Clodie [i se \ndrept` spre camera ei.
|n timp ce urc` sc`rile se gândi din nou la cele spuse de

Jim, dar \ncerc` s` alunge imediat toate resentimentele. 
Nim`nui n-are de ce s`-i fie mil` de mine, \[i spuse ea,

amintindu-[i tonul plin de compasiune al lui Jim.
Abia \[i puse capul pe pern` când u[a se \ntredeschise

u[or [i Beck intr` \n camer`, [optindu-i:
– Bea `sta.
Clodie \[i ridic` pu]in capul [i \ntreb`:
– Ce e?
– Rom cu lapte cald.
– Oh, Beck, nu-mi place romul.
– Dar e delicios [i foarte relaxant. Am pus zah`r [i

scor]i[oar`.
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– Mul]umesc, dar cine ]i-a spus c` am nevoie s` m`
relaxez?

Beck a[tept` ca tân`ra s` goleasc` paharul, dup` care \i
r`spunse tot cu o \ntrebare:

– Nu avem cu to]ii nevoie de asta? zâmbi ea [i se retrase,
\nchizând u[a \n urma ei.

Delicios sau nu, romul \[i f`cu efectul [i Clodie adormi
imediat.

***

A doua zi diminea]` se trezi devreme.
|n cas` nu se trezise \nc` nimeni, probabil nici pe strad`.
Crezuse c` romul lui Beck \i va da o stare de mahmureal`

dup` ce se va trezi, dar nu se \ntâmpl` a[a.
Mintea \i era cât se poate de limpede. Poate prea limpede,

se gândi ea.
Brusc, \[i aminti c` \n ziua \n care sunase telefonul \n

apartamentul lui Ben, \n timp ce vorbea cu ,,fata" care, dup`
spusele lui Will, nu se prezentase, acesta se uitase brusc, f`r`
s` vrea, spre fotografia de pe biroul lui Ben. Atunci, Clodie
nu d`duse importan]` acestui fapt, dar acum \[i d`du seama
c` \n fotografie era Joy [i cu ea. Asta \nsemna c` la licita]ia
care avusese loc, Ben cump`rase [i acea fotografie, probabil
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pretextând c`-l intereseaz` rama de argint a tabloului, care,
\ntr-adev`r, era deosebit de frumoas`.

Aceste gânduri o tulburar` atât de mult, \ncât ar fi vrut s`
ias` s` fac` o plimbare, dar dac` ie[ea la acea or`, familia
Slater s-ar fi putut \ntreba ce se \ntâmplase cu ea. Cu excep]ia
lui Jim, desigur, care-i putea b`nui durerea, dup` ceea ce \i
spusese. Oricum, ar fi fost r`u s` ias`, a[adar. 

A[tept` deci pân` la ora [apte când se \mbr`c`, \[i f`cu un
ceai [i plec` la birou.

Will p`rea extrem de ocupat [i abia dac` o salut`.
– Acum c` s-au pus toate pe picioare, aici, [i ]i-au venit

ajutoare, nu mai ai nevoie de mine, nu-i a[a? surâse Clodie.
– Cred c` tu nu mai e[ti interesat` s` lucrezi pentru noi,

din câte b`nuiesc eu, r`spunse el.
– |ntr-adev`r. Jim Slater vrea s`-mi reiau munca la ziar [i

trebuie s` recunosc c` jurnalismul m` intereseaz` mai mult.
– Când vei \ncepe lucrul acolo?
– Ast`zi a[ vrea s`-mi cump`r ni[te mobil` pentru noua

mea cas`, dac` n-ai nevoie de mine… M` voi muta
s`pt`mâna aceasta [i pe urm`… Voi vedea…

– E-n regul`, r`spunse Will. Ce zici, vei aranja pentru noi
ceva publicitate gratuit` \n ,,Santinela?"

– Nu, Jim n-ar fi de acord, dar pre]urile sunt rezonabile.
– Vezi dac` po]i aranja, totu[i, am f`cut [i noi ceva pentru

Hasdale, nu-i a[a?
– Da, e adev`rat. Voi vedea ce pot face.

STR~IN |N NOAPTE 113



Pe masa lui Will era un ziar cu fotografia lui Maggie pe
prima pagin`. |ntr-adev`r, nu sem`na deloc cu Joy. Poate
doar p`rul…

– Will, spuse ea brusc, a[ vrea s` te \ntreb ceva.
– Da? spuse el distrat.
Clodie nu [i-ar fi putut imagina \nainte c` poate fi un tip

atât de nep`s`tor.
– Când am fost \n apartamentul lui Ben – Joy a fost cea

care l-a c`utat?
– Nu [tiu, r`spunse el. Nu s-a prezentat. De ce?
– M` \ntrebam…
|n sinea ei, Clodie \[i spuse imediat: n-ai fi putut fi un bun

actor niciodat`, Will…
A fost Joy [i ]i-ai dat seama imediat de asta, chiar dac` nu

s-a prezentat, \[i spuse ea.
Ner`bd`toare s` se a[eze la casa ei, domni[oara Bain se

gr`bi spre magazinul de mobil`.
Pentru c` alte vreo cinci femei \nainte doar \ntrebaser` [i

nu cump`raser` nimic, vânz`torul o primi foarte acru, dar \[i
schimb` imediat atitudinea când se convinse c` era
interesat`, \ntr-adev`r, s` aleag` ceva chiar atunci [i sfâr[i
prin a deveni extrem de amabil. O ajut` s` \ncarce mobilierul
\n furgonet` [i o salut` din u[a magazinului pân` când nu se
mai v`zu.

Clodie spera din toat` inima ca mobila aleas` s` fie [i pe
gustul lui Ben. }inea foarte mult la asta.
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Prânzi \n ora[, apoi \[i cump`r` o bluz` ciclamen, pentru
c` sim]ea nevoia s` poarte ceva vesel.

Nu vroia s` fie \n via]` una dintre acele persoane care
pierd mereu, a[a c` n-avea de gând s`-l piard` pe Ben.

Va vorbi cu Joy \nainte ca acesta s` se-ntoarc` \n Hasdale.
Trebuia s` [tie cum au stat lucrurile.

Clodie ajunse la ferm` aproape de ora ceaiului, [i Lucy \i
deschise imediat.

– Cine e? o \ntreb` Joy, din sufragerie.
– Clodie! r`spunse aceasta.
– Ce supersurpriz`, spuse Joy, venind \n hol. De ce n-ai

sunat \nainte? Puteam fi plecat`.
Nu sunase, pentru c` atunci când o anun]a c` vine, era

\ntotdeauna cu cineva. Putea fi o simpl` coinciden]`, desigur,
dar Clodie \ncepuse s`-[i suspecteze sora.

– Oliver e acas`? 
– Cu el vrei s` vorbe[ti? \ntreb` Joy. 
– Nu. Cu tine vreau s` vorbesc.
– Foarte bine, intr`. Ai nimerit tocmai bine. Nu-mi place

s`-mi iau ceaiul singur`. Trebuie s` gu[ti [i ni[te biscui]i
f`cu]i de Lucy. Sunt absolut delicio[i.

Masa era deja \ntins` \n sufragerie [i Joy \[i invit` sora s`
se a[eze, dup` care \i turn` ceaiul \n cea[c`.

– A fost extraordinar, ieri, nu-i a[a? Ai v`zut ziarele?
\ntreb` Joy.

– Te referi la Maggie Kerrin?
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–      Da.
–      De ce nu mi-ai spus niciodat` de ce a plecat Ben din

Hasdale? abord` Clodie brusc subiectul pentru care venise.
– Ce? \ntreb` Joy, cu privirea cuiva care tocmai a fost trezit

dintr-un vis.
– Pentru c` tu ai fost cauza, nu-i a[a?
– Cine ]i-a spus?
– Jim Slater. Tata i-a spus totul dup` ce l-a dat pe Ben

afar`.
– Oh, \ncepu Joy s` râd` nervos. Atât de mult interes

pentru un secret atât de mic…
– Nu e amuzant [i nu e doar un joc, a[a cum \]i \nchipui

tu, r`spunse Clodie.
Joy deveni imediat extrem de grav`:
– Da, [tiu c` nu e un joc.
– S-a \ntâmplat de mult, e adev`rat, dar cred c` trebuia s`-

mi spui.
– Ben nu ]i-a spus, nu-i a[a? Nu sunt o proast`, Clodie.

{tiu c`-l pot avea foarte u[or. Oliver \ns` m` vrea doar pe
mine [i dac`-i cer luna de pe cer mi-o aduce. Dac` l-a[ p`r`si
pentru Ben – ce va fi cu mine peste zece ani?

– Sper c` nu ]i-ai ie[it cu totul din min]i, spuse Clodie.
De[i nu e[ti capabil` s` gânde[ti decât ca un mercenar.

Clodie nu [tia \nc` ce anume o f`cuse pe Joy s`-l
p`r`seasc` atunci pe Ben… Altruismul sau egoismul?

– Oliver te iube[te [i are \ncredere complet` \n tine,
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ad`ug` Clodie.
– {tiu asta, replic` Joy. Dar n-am [tiut niciodat` c` tata l-a

dat afar` pe Ben [i nici nu mi-a[ fi \nchipuit c` pentru asta.
– Nu?
– Nu, r`spunse Joy, foarte serioas`. Am [tiut atunci c` Ben

e atras de mine, dar nu i-a[ fi cerut tat`lui meu s`-l dea afar`,
doar pentru atât. Dar acum m` flateaz` faptul c` i-am pl`cut,
po]i \n]elege asta, nu-i a[a?

– Las`-l \n pace, ai \n]eles?
– Oh, Clodie, oft` Joy. Hai s` facem un târg: nu mai

vorbim niciodat` despre Ben Candell. Haide bea o cea[c` de
ceai, ia un biscuit [i s` uit`m de el.

Clodie se supuse [i vorbir` despre casa ei, despre mobila
pe care o cump`rase.

– Ah, mi-ar pl`cea [i mie s` m` ocup de astfel de lucruri.
Pur [i simplu am nevoie de o schimbare.

Când se \ntoarse Oliver, Joy \i spuse, entuziasmat`:
– Clodie a cump`rat mobil`, toat` ziua. Ce zici de asta?
– Da, m` mut \n noua mea cas`, s`pt`mâna asta.
– Cump`r`m [i noi mobil` nou` pentru sufragerie?

\ntreb` Joy, privind \n jur, la mobila \n stil danez care umplea
\nc`perea.

– Dac` tu crezi c`…
– Dac` m` gândesc mai bine, totu[i, spuse ea, repede,

cred c` asta e bun`, \nc`.
– Da, este, r`spunse Oliver.
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Capitolul 8

Joi diminea]`, Clodie avea deja toat` mobila pe care [i-o

dorise [i casa devenise foarte primitoare.

Cu Beck al`turi, aranjarea tuturor lucrurilor fu nu numai

pl`cut` dar [i extrem de amuzant`, astfel c`, venind de la

[coal` direct la ea, Trish auzi râsetele lor \nc` din strad`.

– Ah, spuse ea, imediat ce intr` \n`untru… Ce cas`

frumoas`!… E dulce, ad`ug` ea.

– Nu-i a[a? \ntreb` Clodie.

Dup` ce r`mase singur`, tân`ra domni[oar` Bain lu` o

carte din sufragerie [i urc` \n dormitorul ei. Ar fi vrut s` aib`

cu ea pe cineva foarte special.

Poate mâine sear`, se gândi ea, \ncepând s` citeasc`. 

Foarte curând, \ns`, adormi.

Urm` o s`pt`mân` \n care toat` lumea din Hasdale fu



foarte ocupat`. 
Noile magazine \ncepur` s` aib` tot mai mul]i clien]i [i, \n

general domnea o atmosfer` fervent` \n care se puteau citi
primele semne ale prosperit`]ii.

Salonul de ceai de la Pedlar's Pack era din nou plin, iar
faima lui era \nc` [i mai mare decât \n cele mai glorioase
perioade de dinainte.

De la fereastra dormitorului noii sale case, Clodie vedea
cu uimire forfota din curtea vechii propriet`]i a lui Josh.

Garjul se deschisese cu foarte mult succes, iar acum o
serie \ntreag` de camioane veneau [i plecau zilnic.

Vineri diminea]a, avu câ]iva vizitatori la casa ei de pe
movili]` [i to]i fur` extrem de \ncânta]i de modul cum o
aranjase.

– Totu[i, nu-i prea mic`? \ntreb` cineva. 
– A[a \mi place mie, explic` ea. Ca un cuib \n care pot 

s`-mi trag sufletul. Nu vroiam mai mult.
Dup`-amiaz` trecu pe la ,,Santinela" , unde, \n biroul

redac]iei, avea deja rezervat` o m`su]`.
– Ai o ma[in` de scris, nu-i a[a? o \ntreb` Scotty.
– Da.
– Dac` eram \n locul t`u, o luam deja cu mine. Cea de aici

nu-i bun` de nimic.
– Da, o voi aduce.
Ar fi vrut s`-[i \nceap` treaba chiar de azi, dar trebuia s`

mearg` la apartamentul lui Ben. Disear` va sosi.
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|n drum spre garaj, cump`r` o mul]ime de lucruri, pentru
cina cu Ben. Se gândise s` m`nânce fiecare din ei câte un
biftec, a[a \ncât se ab`tu pu]in din drum [i cump`r` o
caserol` cu acest produs. Astfel, \n momentul \n care intr` pe
poarta vechii sale case, avea co[ul plin cu toate cele necesare
pentru o mas` absolut copioas`.

|n curte erau parcate dou` camioane [i câteva ma[ini, iar
un alt camion tocmai tr`sese la sta]ia de benzin`.

|n`untru, toate transform`rile care avuseser` loc o izbir`
[i mai mult.

Telefonul suna \ntr-una [i activitatea era \n toi.
|nainte de a urca \n apartamentul lui Ben, se hot`r\ s`

intre pu]in \n biroul lui Will, pentru a vedea ce mai face.
B`tu de câteva ori \n u[` [i acesta \i r`spunse morm`ind

preocupat:
– Intr`.
Masa lui de lucru era acoperit` de dosare, iar la m`su]a la

care lucrase ea \nainte, era acum o alt` femeie.
– Bun`, unde mi-ai umblat toat` s`pt`mâna? \ntreb` Will

imediat ce o v`zu intrând.
– Ah, câte a]i realizat, \n doar o s`pt`mân`, spuse ea,

privind uimit` \n jur. Unde vre]i s` ajunge]i?
– Da, ne mi[c`m repede, când \ncepem s` ne mi[c`m.

Apropo. Ea e domni[oara Tierney. Domni[oar` Tierney, ea e
domni[oara Bain.

Domni[oara Tierney, care era prins` \ntr-o conversa]ie
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telefonic`, \i zâmbi scurt, continuându-[i discu]ia.
– Bun`, murmur` Clodie, dup` care \l anun]` pe Will c`

se duce \n apartamentul lui Ben. Vine \n noaptea asta,
presupun, nu-i a[a? \ntreb` Clodie, ]inându-[i respira]ia pân`
primi r`spunsul. 

– Da. Vine. Am vorbit ieri la telefon. 
– Bun, spuse Clodie, respirând u[urat`.
– Atunci, ne mai vedem. Ai putea, \ns`, s` ne faci câte o

cafea?
– Bine\n]eles, r`spunse Clodie surâzând, amuzat` de

situa]ie. 
– Cred c` g`se[ti tot ce trebuie la cantin`, pentru asta.
– M` descurc eu. Cafeaua e o prioritate, continu` ea, \n

timp ce noua secretar` \[i plimba ochii pe tavan, absorbit` de
conversa]ie. 

Fusese o dup`-amiaz` frumoas`.
F`cu cele dou` cafele [i le duse \n biroul lui Will, dup`

care urc` \n apartamentul lui  Ben [i prepar` biftecurile.
Dac` cina ar fi fost anun]at` pentru ora opt, ca de obicei,

ar fi fost fericit` s` vad` ce bine se \ncadrase \n timp. Cocheta
buc`t`rioar` din apartamentul lui Ben era plin` ochi cu fel
de fel de mânc`ruri [i gust`rele. Clodie se sim]ea extrem de
mândr` de biftecul à la béarnaise, pe care-l \ncerc` pentru
prima dat`, dar ar`ta nemaipomenit de bine, pân` \n cele mai
mici detalii. Preg`tise, de asemenea, dou` platouri cu [unc`,
morcovi [i carne la gr`tar, care, era sigur`, mergeau foarte
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bine cu brandyul [i cu vinul ro[u de la ghea]`.
Ar fi vrut s` mearg` acas` s` se odihneasc` pu]in, dar se

temea ca nu cumva Ben s` vin` \n lipsa ei.
G`si un radio [i se a[ez` \ntr-un fotoliu, c`utând pu]in`

muzic`.
A[ez` apoi masa lâng` fereastr`, de[i nu prea erau multe

de v`zut de acolo. Mult` ac]iune, dar pu]in` verdea]`.
De fapt, se uita dup` ma[ina lui Ben, pentru c` era o or`

rezonabil` pentru a ajunge.
Plecase tot personalul, de mult, iar Will veni s`-[i ia [i el

la revedere.
– Mmm… Ce miros pl`cut, spuse el.
– Da. Sper s` fie [i gustul pe m`sur`. N-am mai g`tit

niciodat` a[a ceva.
– Succes, atunci, [i anun]`-l pe Ben c` voi fi aici mâine

diminea]` la ora nou`. Dac` are nevoie de mine, m` g`se[te
ls Stag's Head.  

– Mai e cineva pe-aici?
– Portarul.
– Ave]i [i portar?
– Tu ce credeai?
– Nu-mi imaginam niciodat` c` voi vedea un portar aici.
– E vreo problem`, asta, pentru tine?
– Nu. M` gândeam doar ce schimbare extraordinar`.
Will \i spuse noapte bun`, dar când fu \n u[`, Clodie f`cu

gre[eala s`-l \ntrebe:
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– Ce mai face Jane?
Atunci, tân`rul se \ntoarse [i-i citi scrisoarea pe care o

primise miercuri de la ea.
Apoi o \ntreb` despre noua ei cas`, despre cât o costase

mobila [i-i vorbi despre stilul de mobilier pe care-l prefer`
Jane.

|n acel moment, Ben deschise u[a.
Dac` nu l-ar fi \ntrebat nimic pe Will, i-ar fi v`zut ma[ina,

ar fi coborât s`-l \ntâmpune [i totul ar fi fost minunat. 
Fir-ai tu s` fii, Will, \[i spuse Clodie.
Cei doi b`rba]i schimbar` câteva replici \mpreun`, despre

cum decursese c`l`toria, dac` Ben mai avea nevoie de el
acum [i dac` e bine s` soseasc` la ora nou` mâine.

– Da, ne vedem diminea]`, spuse Ben, f`r` chef, dup`
care Will plec` \n sfâr[it.

– Bine-ai venit, spuse Clodie. A fost totul \n regul`?
– Putea fi mai bine, spuse el, uitându-se o clip` la ea,

dup` care prin toat` camera.
|[i opri o clip` ochii pe fotografia cu Joy. Poate [i-ar fi

dorit ca ea s` fie acum, aici.
– Vrei ceva de b`ut? spuse Clodie, repede.
– De ce nu? r`spunse Ben [i se \ndrept` spre biroul pe

care era fotografia.  Tu ce-ai mai f`cut?
– Nimic special, replic` ea, aducând brandyul [i vinul.
Ben \[i lu`, \ns`, dintr-un dul`pior, whisky.
– Ce ve[ti mai ai? \ntreb` el  \n timp ce sorbi u[or din
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pahar.
– Am avut cea mai important` perioad` din via]a mea,

dac` te intereseaz`, surâse ea, a[ezându-se pe un scaun din
fa]a lui.

– I-auzi!
– Am \nceput s` lucrez pentru ,,Santinela".
– Da, mi-a spus Will.
– }i-a spus [i c` m-am mutat \n casa mea?
– Da.
– Da, o reu[it` foarte mare. Ce-ar fi s` mânc`m?
– O idee foarte bun`, r`spunse el [i o urm` \n buc`t`rie.
– Tu ce ve[ti ai?
– Ah, doar afaceri.
– {i cum merg?
– |nfloresc.
– |mi imaginam. Ai pierdut vreodat`?
– Nu prea… |n aceast` direc]ie…
{i… \n alt` direc]ie, se gândi Clodie a trebuit s` a[tep]i

[ase ani ca s` ai ceea ce ai vrut?
Cina fu foarte reu[it` [i tân`ra \i mul]umi \n gând

autorului c`r]ii de bucate pe care o folosise.
Ben declar`, satisf`cut:
– Minunat. Cum se nume[te mâncarea asta? Clodie exult`.
Dup` mas` se duser` \n camera de lâng` birou [i \[i b`ur`

vinul, a[eza]i pe divan.
– Sper c` nu mi se va urca la cap, spuse Clodie râzând,
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privind lung licoarea din pahar.
Ben \[i fix` ochii pe fa]a ei…
– De ce nu? Eu chiar a[ vrea…
Pe urm`, Clodie \nchise u[or ochii [i-[i l`s` capul pe

spate.
Dup` câteva clipe, sim]i mâna lui a[ezându-se pe bra]ul

ei…
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Ben, aproape [optit.
– De ce m` \ntrebi?
Clodie \ncerc` s` zâmbeasc` [i s` spun` c` nu se

\ntâmplase nimic.
Nu reu[i, \ns`, [i ad`ug` \ncet:
– |]i aminte[ti legenda despre Stag's Head?
– Da.
– |n \ntregime?
– Da.
– Crezi c` b`iatul de la grajdurile de acolo se va \ntoarce

[i el? 
Ben \n]elese imediat unde dorise Clodie s` ajung`.
– Cine ]i-a spus?
– Jim Slater mi-a spus c` ai fost concediat din cauza lui

Joy.
– Jim Slater are o memorie foarte bun`.
– A[a ceva nu cred c` se uit` prea u[or. Spune-mi ce s-a

\ntâmplat. Te rog.
– Cum ]i-a spus [i Jim, cu [ase ani \n urm` am avut o
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discu]ie cu Josh, pentru c` m` ]ineam dup` Joy, zâmbi el
amuzat, sorbind din nou din pahar.

Clodie \l privi lung.
Se p`rea c` aceast` amintire nu-l afecta prea mult, dac`

putea s` zâmbeasc` a[a.
– Am uitat totul dup` zece secunde de când am ie[it din

biroul lui Josh, continu` el.
Ca to]i b`rba]ii care o \ntâlniser` pe Joy, Ben fusese [i el

\ndr`gostit de ea.
– Josh mi-a f`cut un mare bine atunci, dându-m` afar`. S`

bem \n amintirea lui, spuse el [i ridic` paharul, privind pu]in
\ncruntat undeva \n fa]a lui.

De fapt nu se \ntâmplase nimic grav, \[i spuse ea. Ben
doar o curtase pu]in pe Joy [i Josh l-a [i dat afar`.

Situa]ia p`rea s`-i fi p`rut [i atunci amuzant`.
– E frumos, aici, acum, spuse Clodie, schimbând

subiectul. 
– Da. {i mie \mi place.
– {i lui Will. Mi-a spus c` tu nu prea vei sta pe-aici, pentru

c` preferi hotelurile, a[a c` se gânde[te s` stea el când \i va
veni logodnica, pân` \[i vor g`si o cas`.

– Da? A[a a spus? |mi pare r`u c` trebuie s`-l dezam`gesc,
dar m` voi muta permanent aici. |mi voi stabili aici cartierul
general.

Clodie se sim]i pe un nor de flori \n univers… Ben va fi
permanent aici…  |l va putea vedea tot timpul!…
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Ura!… Pentru Hasdale…
– E[ti mul]umit cum merg treburile?
– Da. Foarte. M` \ntreb \ns` dac` se va descurca Beck cu

munca pe care i-am dat-o.
– Ah, da, sunt sigur`, r`spunse Clodie. A preluat raionul

de bijuterii [i are propria ei metod` de vânzare. |[i aduce
prietenii [i le d` câte o cafea \n timp ce le arat` ce anume le
recomand`, ce s-ar potrivi excelent la ei, cu ochii, cu hainele,
cu unghiile…

– Apropo de bijuterii, spuse Ben [i scoase o cutie
minuscul` din buzunarul hainei.

– Nu [tiu cum s`-]i explic ce e, mai bine vezi tu singur`.
Clodie lu` cutiu]a drapat` \n m`tase [i o deschise cu grij`.
– Ah, f`cu ea, dând cu ochii de l`n]i[orul de aur, cu o

cruce celtic`, de piatr`, a[ezat pe un suport de catifea neagr`.
E extraordinar de frumos.

– Pune-l…
– Cine? Eu?…
– Tu, bine\n]eles…
Clodie se ridic`, emo]ionat`. Nu mai avusese niciodat` o

bijuterie atât de scump`.
Se duse \n fa]a oglinzii [i-[i puse l`n]i[orul la gât.
– Cine te va vedea, \]i va spune probabil c` ar`]i ca o

barbar` cu lan]ul `sta, râse Ben.
– {i eu care m` credeam foarte civilizat`, r`spunse Clodie,

surâzând. 
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– E o gândire superficial`, asta.
– Crezi?
– Sunt sigur. {i eu sunt barbar. Nu mai sunt mul]i ca

noi…
Clodie râse cu poft`:
– {i cum ne recunoa[tem?  
– Supravie]uim \ntotdeauna… {i \nvingem…
Clodie atinse u[or cu degetele crucea cenu[ie, din piatr`

[lefuit`.
– E o copie dup` una care a apar]inut cuiva, cu mult timp

\n urm`?
– Da. E o copie dup` crucea unei prin]ese. Originalul se

afl` la Muzeul Na]ional din Londra. 
Adev`rat sau nu, era o poveste frumoas`.
– Mul]umesc, spuse ea, emo]ionat`.
– Eu \]i mul]umesc, Clodie.
– Pentru ce? Pentru c` am g`tit? N-a fost atât de dificil.
Telefonul sun` \n acel moment [i Ben nu-i r`spunse.
Clodie putea s` jure c` era Joy, a[a c` nu fu deloc

surprins` când \l auzi spunând:
– Joy… Vrei s` vorbe[ti cu Clodie? 
Joy \ncuviin]` [i Clodie lu` receptorul.
– Clodie? Am fost sigur` c` e[ti acolo.
Dup` asta \i spuse c` nu va fi acas` sâmb`t`, iar duminic`

va lua prânzul cu Oliver la p`rin]ii lui. A[a c` o c`utase
pentru a-i spune toate astea ca s` nu se mai \ntâmple s` fac`
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drumul pân` acolo [i s` n-o g`seasc`.
– Nu, nu vroiam s` vin la voi \n weekend, r`spunse

Clodie.
– Atunci, e \n regul`. Totul e \n regul`, nu?
– Da. Ai grij` de tine.
– {i tu, r`spunse Joy, [i \nchise telefonul.
– Nu cred c` Joy m-a c`utat pe mine, spuse Clodie.

Niciodat` nu m-a mai anun]at unde pleac` [i când.
Sunase la Ben pentru a vorbi cu el, asta era sigur pentru

ea. 
– Joy se plictise[te, spuse Clodie. Oliver \i d` absolut totul

[i ea n-are nicio grij`.
– Da, un mariaj bazat pe \ncredere, spuse Ben cu cinism.   
– Sora mea caut` doar divertismentul. Ca [i tine, probabil.
– {i tu, cu cine e[ti?
– Cu amândoi. Nu vreau s` sufere niciunul din ei.
Nu vroia s` sufere nici ea \ns`[i, dar nu putea s`-i spun`

asta.
– Te rog, nu \ncepe o aventur` cu Joy… Ar fi o tragedie

pentru Oliver, [i chiar [i pentru ea, \n timp, continu` ea,
rug`toare.

Vocea lui Ben sun` rece [i mustr`toare:
– Oliver nu e un copil. {i dac` n-are grij` s` se comporte

mai cald cu Joy, cineva i-o va fura \ntr-o zi, chiar dac` doar
pentru un timp.

– Vrei s` fii tu acela?
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– Nu. N-am de gând s` m` leg la cap f`r` s` m` doar`.
– Bun, spuse Clodie, mul]umit`. Sunt fericit` s` aud asta.

Nici nu [tii cât de fericit` sunt c` gânde[ti a[a. Vrei s` vii,
când vei fi liber, \ntr-o zi, s`-mi vezi casa?

– Am crezut c` nu-mi vei mai propune asta niciodat` [i se
preg`ti de plecare.

Clodie era foarte mândr` acum de c`su]a ei. Ben nu mai
fusese aici de pe vremea când totul era \nc` foarte p`r`ginit.

– Mi-am dorit c`ldura unui c`min, o atmosfer` casnic`
pur [i simplu, coment` Clodie. 

– Hai s` \ncerc`m asta acum, \mpreun`, propuse Ben.
– A[adar, f`cur` \mpreun` cafeaua, dup` care se a[ezar`

pe cele dou` fotolii din fa]a [emineului, vorbind despre
preocup`rile lor.

Apoi, Ben \i povesti istoria crucii celtice, unde fusese g`sit
originalul [i cum tân`ra care purtase aceast` cruce murise
ars` de focul care se aprinsese de la piatra din care era f`cut`
aceasta. Arheologii nu descoperiser` \ns` dac` tân`ra femeie
fusese fiica sau so]ia unui rege, sau dac` fusese ea \ns`[i
regin`.

Clodie ridic` pu]in crucea de la pieptul ei \n lumina
fl`c`rilor din [emineu, gândindu-se la povestea spus` de
Ben.

Acesta se uit` la ceas, preocupat:
– Cred c` e mai bine s` plec.
– Da… Poate… Vecinii mei sunt probabil numai ochi [i
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urechi.
La plecare, Ben o s`rut` foarte delicat, ca de obicei.
– Sunt fericit` c` vei sta \n Hasdale, spuse Clodie \ncet.
– Voi mai pleca din când \n când, râse el.
– Sper c` nu pentru mult` vreme, surâse ea [i-[i luar`

r`mas-bun.

***

A doua zi diminea]`, Clodie intr` bucuroas` \n redac]ia de
la ,,Santinela".

Nu vroia s`-[i  \nceap` munca, \n mod oficial, pân` luni,
dar dorise s` se reacomodeze pu]in cu locul.

|[i aduse ma[ina de scris [i o a[ez` pe m`su]a ei de lucru,
dup` care \[i \nso]i unul dintre colegi la o petrecere \n care
fu aleas` ca regin` a frumuse]ii o doamn` de optzeci de ani.
Clodie \[i pusese \n cap s` scrie un articol despre povestea
vie]ii acestei frumuse]i locale, care \[i purta senectutea cu
atâta demnitate.

Pe Ben nu-l \ntâlnise \n cursul zilei de sâmb`t`, dar
duminic` se \ntâlnir` devreme [i pornir` spre poalele
muntelui, unde luar` prânzul la o ferm`. Seara, cinar` la un
mic hotel de la marginea m`rii, dup` care o conduse acas` [i
Clodie adormi fericit` pân` luni diminea]`, când soneria
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de[tept`torului \i aduse aminte c` era o angajat` [i c` \n mai
pu]in de o or` [i jum`tate trebuia s` fie \n redac]ia de la
,,Santinela".

Nu avu nevoie de niciun ajutor, \n redac]ie. Clodie intr`
imediat \n rutin`, ceea ce-l f`cu pe Jim s` exclame:

– Ai r`mas la fel de bun` ca \ntotdeauna.
– Atunci trebuie s` primesc o func]ie mai important`,

spuse ea, surâzând.
– Cred c` glume[ti, râse scurt Jim.
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Capitolul 9

Clodie  se vedea cu Ben ori de câte ori acesta era liber.

Dar nu prea era.

|ntr-una din zile avu liber de la ziar [i r`mase acas` s` fac`

pu]in` ordine.

Tocmai sp`la pe jos \n buc`t`rie, când o c`ut` Barbara

Ellis.

De[i foarte ocupat`, Clodie se bucur` la vederea tinerei [i

o pofti \n`untru s` bea \mpreun` o cafea.

– Nu vreau s` te deranjez. Doar câteva cuvinte a[ vrea s`

vorbim.

– Da?

– Nu [tiu cum s` \ncep.

– Hai s` st`m jos, \i suger` Clodie.

Fata \[i \mpreun` mâinile ca pentru rug`ciune [i spuse:



– Presupun c` [tii cum stau lucrurile… 
– Despre ce vorbe[ti? \ntreb` Clodie, nedumerit`.
– Despre sora ta, Joy, [i despre Ben. 
– Ce anume s` [tiu despre ei? \ntreb` Clodie, care sim]i c`

se crap` p`mântul sub ea, dar reu[i s`-[i p`streze calmul.
Odat` ce \ncepu, Barbara \[i g`si u[or cuvintele:
– Toat` lumea [tie c` au o rela]ie. |nc` de acum câ]iva ani.

Oh, el te scoate \n ora[, dar doar se folosesc de tine,
Clodie… Râd de tine…

– Nu e o atitudine tocmai politicoas` cea pe care o ai fa]`
de mine, dar e[ti oaspetele meu, a[a c` nu pot s` m` comport
cum ai merita, de aceea, \]i voi da doar un sfat: \ncearc` s`-]i
vezi de treburile tale. Eu sunt capabil` s` am grij` singur` de
mine, dac` e cazul.

|i venea s-o strâng` de gât [i s`-i mute f`lcile din loc, dar
Barbara nu se sup`r` pentru observa]ia pe care i-o f`cuse, ci
se uita la ea cu atâta mil`, de parc` tocmai se preg`tea s`
moar`.

– Te rog, spuse ea. Ascult`-m`… E spre binele t`u,
Clodie. Ar trebui s`-i spun` cineva [i lui Oliver. Joy \l face de
râs. Mi-e mil` de el. Tu e[ti prietena mea [i ]in la tine. Nu
puteam s` nu-]i spun cum râd cu to]ii de tine.

Era prietena ei? Asta era prietenie? Dac` ar fi \nceput s`
râd` acum, cu siguran]` nu s-ar mai fi oprit niciodat`, se
gândi Clodie.

Da… {tia… I-a v`zut cum [optesc \mpreun`, le-a v`zut
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privirile… Toat` lumea se \ntreba ce a v`zut Ben la ea? Nu…
Toat` lumea se \ntreba cât timp va mai trece pân` când va [ti
[i ea ce ei [tiau, deja, de destul timp.

– Mul]umesc, Barbara, dar nu-]i mai bate capul cu asta.
– Am fost la Joy. Stabiliser`m dinainte s` mergem la

coafor. |n sufragerie, \ntr-o vaz` mare, era un buchet imens
de trandafiri [i imediat dup` venirea mea  a sunat telefonul.
Când Joy s-a \ntors de la telefon, mi-a spus f`r` pic de ru[ine:
,,Era Ben… Vroia s` [tie dac` am primit trandafirii."

Poate Barbara se preg`tise pentru o scen`. Probabil abia
a[teptase s` le spun` prietenelor cum a \nceput Clodie s`
plâng` [i s`-[i astupe urechile pentru a nu mai auzi nimic.

Clodie \ns`, era ne\nchipuit de calm` [i spuse sec:
– Du-te acum… Mi s-a r`cit apa cu care-mi sp`lam

buc`t`ria.
– Nu m` crezi, nu-i a[a? insist` Barbara.
– Da. Cred c` ai avut cele mai bune inten]ii.
– Adev`rat. Am venit pentru c` am sim]it c` e prea

nedrept pentru tine.
– Asta-i via]a, r`spunse Clodie. Foarte nedreapt`. |ntreab`

pe oricine.
O cuprinse apoi pe Barbara de spate [i o scoase pur [i

simplu pe u[`.
Aceasta \[i duse un deget la buze [i zâmbi u[or.
– La revedere, acum. Sper s` ne vedem curând.
Imediat ce \nchise u[a, Clodie sim]i c` i se \nmoaie
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picioarele [i se sprijini de perete. Apoi, \[i spuse cu voce tare: 
– Nu-]i mai pleca urechea la to]i idio]ii…
Pe urm` intr` \n baie [i-[i sp`l` fa]a cu ap` rece.
Dac` s-ar fi dus acum la Ben [i l-ar fi \ntrebat ar fi spus c`

nu e adev`rat.
Ben n-a min]it-o niciodat`.
|i va spune când \i va trece furia, [i vor râde \mpreun` de

toate astea.
|[i [terse fa]a [i porni \n fug` spre garaj.
Era \nc` plin de lume, peste tot.
Se \ndrept` spre sc`rile ce duceau la etaj, pentru a merge

\n biroul lui Ben.
|nainte de a urca, \ns`, Will, care o v`zuse desigur venind,

deschise \n grab` u[a biroului lui [i-i spuse cu repro[:
– Hei, Clodie, nu treci nici m`car s`-mi dai bun` ziua?
– A[ fi vrut s` st`m de vorb`, dar trebuie s`-l v`d urgent

pe Ben. Am ceva s`-i comunic.
– |mi pare r`u, dragoste, dar nu-i aici. Vino din nou

disear`. Te pot ajuta cu ceva?
– Nu. Ai grij` de tine, spuse ea [i se \ndrept` spre [coal`,

s-o \ntâlneasc` pe Trish.
|n fa]a [colii erau o mul]ime de p`rin]i care-[i a[teptau

odraslele, vorbind \ntre ei despre fel de fel de lucruri.
Clodie \ncerc` s` stea deoparte, dar cineva care o

recunoscuse veni spre ea:
– O a[tep]i pe Trish? E \n clas`. Po]i s` mergi la ea, dac`

136 JEANNE WORLEY



vrei, pentru c` am v`zut c` a r`mas s` picteze ceva.
Clodie intr` \n [coal` [i c`ut` clasa lui Trish. O g`si lâng`

dulap, punând-[i echipamentul \ntr-un s`cule].
– {tiu, spuse ea de cum o v`zu pe Clodie. Mama a f`cut-o

de oaie la magazin, nu-i a[a?
– M-a c`utat Barbara… A venit cu un sfat semnat… a ta

prieten`… Mi-a spus c` vorbe[te despre mine tot ora[ul…
– Da…
– {tiai?
– Da, am auzit câte ceva, dar n-am dat importan]`…
– Nu te-ai gândit niciodat` s`-mi spui?
– Nu eram hot`rât`. Nu [tiu… Poate ar trebui s` vorbe[ti

cu Ben… 
– Nu-l pot g`si pân` disear`. O voi \ntreba pe Joy.
– Ce te face s` crezi c` \]i va spune adev`rul?
Poate ar fi trebuit, \ntr-adev`r, s` a[tepte s` vad` ce spune

Ben, dar Clodie sim]i c` nu mai rezist`.
– Crezi c` mi-ar putea da Beck ma[ina ei?
Clodie [tia s` conduc`. O \nv`]ase Oliver când fuseser`

logodi]i [i \n ultimul timp condusese ma[ina lui Ben, când
erau afar` din ora[.

– Da, r`spunse Trish, dar sper c` te vei putea concentra
pe [osea.

***
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Clodie ajunse [i \n dup`-amiaza asta la ora ceaiului, dar
Oliver era de ast` dat` acas`.

|i deschise Lucy [i o conduse \n sufragerie.
Oliver [i Joy erau la mas` [i o salutar` zâmbind imediat ce

o z`rir`, de[i sora sa \ntârzie pu]in s` surâd`.
– A fost la mine Barbara, spuse Clodie \n loc de salut.
– Oh, spuse Joy, punând la loc \n farfurie tartina cu unt

pe care o avea \n mân` când intrase Clodie. Apoi se uit` la
Oliver [i din nou la Clodie.

Aceasta din urm` lu` un scaun de lâng` perete [i se a[ez`
la mas`.

– Mi-a spus c` tot ]inutul râde de mine [i de Oliver.
Oliver \[i strânse buzele, l`sându-[i privirile \n farfuria de

lâng` el.
– Ce am f`cut ca s` ajung chiar a[a? continu` Clodie,

uitându-se fix \n ochii lui Joy.
– Eu nu-mi plec urechea la bârfe, spuse Oliver.
A[adar, se gândi Clodie, \i spusese [i lui… un prieten,

câte ceva din toate câte i s-au spus [i ei.
– Oh, Oliver nu e…spuse Joy…
– {tiu… {tiu, replic` el…
– Oliver… n-am putut, \ncerc` Joy s` spun` ceva, iar so]ul

\i s`rut` afectuos degetele.
Avea o \ncredere oarb` \n so]ia sa, \n ciuda a tot [i a toate. 
– Las`-m` te rog o clip` singur` cu Clodie, continu` Joy.
B`rbatul se ridic` [i ie[i \ncet din \nc`pere.

138 JEANNE WORLEY



Dup` ce u[a se \nchise \n urma lui, Clodie spuse cu
r`ceal`:

– S` vorbim, atunci.
– |mi pare r`u, spuse Joy, l`crimând.
– Pentru ce? Spune-mi. Vreau s` [tiu.
– E[ti ultima persoan` din lume pe care a[ fi vrut s-o

r`nesc, Clodie. Am fost tot timpul atât de apropiate. E[ti sora
mea.

– Doar \n acte.
– Eu nu vreau s` te r`nesc, dar Ben o va face, dac` nu vei

fi destul de atent`.
– Cum?
– S-a \ntors aici deliberat. S-a \ntors pentru mine.
– }i-a spus el asta?
– N-a \ncetat nicio clip` s` mi-o spun`. Vezi… Nu e ceea

ce ai crezut tu. N-a fost doar ceva f`r` importan]`, [i n-a fost
doar din partea lui. L-am iubit. Avea doar dou`zeci de ani
atunci. Era foarte s`rac [i vorbea prost, dar \ntotdeauna a fost
foarte diferit de to]i ceilal]i b`rba]i. M` sim]eam extrem de
atras` de el. L-am \ntâlnit \ntr-o zi când venise la tata,
aducându-i ceva ce cump`rase pentru el. Tata nu era acas` [i
am stat mult de vorb` cu el atunci. Pe urm` Ben m-a \ntrebat
dac` vreau s` ies \n seara aceea cu el. Mi-a cerut s` m`
c`s`oresc cu el [i eu am spus da. {i chiar a[ fi f`cut-o,
Clodie… Aveam \ns` optsprezece ani [i tata l-a alungat.

Joy \[i pres` obrajii cu mâinile…
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– Nu [tii… Nimeni nu [tie…
Clodie nu sim]i compasiune pentru ea… De ce ar fi sim]it

asta? |l iubea pe Ben [i Ben o iubea… Asta putea s-o fac`
fericit` pentru toat` via]a.

– Mi-a spus c` se va \ntoarce… Nu l-am crezut… Oh,
Clodie… De ce nu l-am a[teptat? scânci ea.  

– Nu [tiu, r`spunse Clodie ca \n trans`… Nu mai [tiu
nimic… De ce n-ai f`cut-o?

– Un timp l-am a[teptat, dar eu nu sunt ca tine… Eu am
nevoie s` simt c` sunt iubit`, s` v`d c` cineva are grij` de
mine… Oliver a avut \ntotdeauna grij` de mine [i am crezut
c`-l iubesc.

– {i acum nu mai crezi.
– E foarte ciudat, probabil, dar \l iubesc pe Oliver… Nu

cum l-am iubit pe Ben, dar \l iubesc \ndeajuns pentru a nu-l
putea p`r`si, acum.  Ben mi-a cerut s`-l las pe Oliver.

– Stai pu]in, spuse Clodie, \nnebunit`. F`-m` s` \n]eleg…
Tu [i cu Ben ave]i acum o leg`tur`?  

– {tiu c` a[a se spune, dar… nu… {i nu vom avea… Nu
voi pleca niciodat` cu el…Ben e puternic… Eu nu sunt. Eu
n-a[ putea \nfrunta toate urm`rile. E crud… {i \ngrozitor de
inteligent…

– Spuneai c`, de când s-a \ntors, te-a presat tot timpul s`
fii cu el?

Ben \[i petrecuse, totu[i, tot timpul lui liber, cu ea…
Când se v`zuse cu Joy? Poate fuseser` invita]i \n acela[i timp,
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\n diferite case din Hasdale… Atunci, ea fusese \ntr-adev`r
doar un alibi, a[a cum \i spusese Barbara.

– }i-a cerut s` pleci cu el?
– }i-am spus, doar… Prima dat` când mi-a cerut mi-a

trimis un buchet mare de trandafiri galbeni. Mi-a spus c`
pentru el am fost \ntotdeauna un trandafir de aur. Am
\ncercat s`-]i spun toate astea \nainte, dar n-ai vrut s` m`
ascul]i.

– Adev`rat? \ntreb` Clodie sim]indu-se ca [i cum [i-ar fi
pierdut o mân` sau un picior [i durerea o scoate din min]i.
Poate era mai bine s` nu [tiu, continu` Clodie [i se ridic` \n
picioare.

Joy \[i puse capul pe bra]ele sprijinite de mas` [i \ncepu
s` plâng` \n hohote, \n timp ce p`rul i se rev`rs` \n valuri
aurii peste umeri. 

Pe Oliver, Clodie \l g`si \n hol, plimbându-se \n sus [i-n
jos.

Când o v`zu, tres`ri [i se uit` imediat prin u[a
\ntredeschis`, \n sufragerie.

– Sper c` n-ai sup`rat-o pe Joy cu toate nimicurile care se
spun despre noi.

– Cerule! strig` Clodie disperat`, \ncepând s` alerge cât
v`zu cu ochii.

Când intr` \n ma[in`, tremura ca varga.
Puse mâinile pe volan [i \ncerc` s` se calmeze.
Trish o a[tepta, \n mod sigur, dar nu putea s` se \ntoarc`
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acum.
O lu` a[adar spre lanuri [i acolo se opri s` se \ntind` pe

iarb`.
Trebuia s` se gândeasc` la toate câte se \ntâmplaser`…
Nu putea crede, totu[i, c` Ben jucase o pies` de teatru \n

prezen]a ei.
Nu se putea duce acum la familia Slater. N-ar fi suportat

privirile lor pline de compasiune. Se va duce acas`, iar
ma[ina o va \napoia mâine.

Casa ei era cufundat` \n \ntuneric. A[adar, Trish n-o mai
a[teptase. 

Mai bine… Putea astfel s` plâng` dup` voia inimii.
L`s` ma[ina afar`, sub luminile stâlpului de telegraf, [i

\nchise bine portierele.
Deschise apoi u[a de la intrarea \n cas`. Focul ardea \nc`

\n [emineu, iar Ben o a[tepta pe un fotoliu, \n fa]a lui.
– Unde ai fost? \ntreb` el, calm.
– Ce faci aici? Cum ai intrat?
– Mi-ai spus ieri s` trec pe la tine când pot. Ai uitat? Am

b`tut \n u[` [i mi-a r`spuns Trish. M-a rugat s` intru [i s` te
a[tept, pentru c` ea nu mai putea r`mâne.

– }i-a spus unde am plecat?
– Nu. Stai jos [i spune-mi tu.
– Joy mi-a spus c` i-ai cerut s`-l p`r`seasc` pe Oliver. 
– Ce? \ntreb` el cu ni[te ochi atât de m`ri]i, de parc` ar fi

fost \n pragul nebuniei.
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– E adev`rat?
– Bine\n]eles c` nu e adev`rat. Ce i-a venit s`-]i spun`

asta? Ce-i toat` aceast` poveste?
– Ast`zi dup`-amiaz` a venit la mine Barbara Ellis [i mi-a

spus c` tot ora[ul vorbe[te c` tu [i cu Joy ave]i o rela]ie.
– {i?
– Am \ncercat s` vorbesc cu tine, dar nu erai la garaj [i

atunci m-am dus la Joy.
– Ai crezut c` e adev`rat?
– N-am [tiut ce s` cred. Nici acum nu [tiu. Joy mi-a spus

c` ai cerut-o de nevast` \nainte de a te da afar` Josh.
– Da, am cerut-o.
Clodie se sim]i dintr-o dat` atât de obosit`… O durea

capul \ngrozitor, a[a c` [i-l l`s` s` cad` brusc \n piept.
– Joy mi-a spus c` te-ai \ntors pentru ea [i c` de când ai

venit, insi[ti s`-l p`r`seasc` pe Oliver. Barbara mi-a spus c` ai
ie[it cu mine doar pentru a nu se b`nui asta. Dar c` to]i [i-au
dat seama, pentru c` nu sunt pro[ti.

– |n mod sigur, n-au cu ce s`-[i ocupe mintea, r`spunse
Ben.

– Au avut dreptate?
– Nu. Am cerut-o pe Joy de so]ie cu ani \n urm`, pentru

c` pe vremea aceea nu recuno[team, \nc`, infatuarea. Acum,
lucrurile stau cu totul altfel.

– Atunci, de ce crezi c` mi-a spus toate astea?
– Nu-mi dau seama.
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– Nu i-ai trimis ieri flori [i nu i-ai telefonat?
– Nu, pentru ambele \ntreb`ri. N-am sunat-o niciodat` de

când am venit aici. {i nici \nainte. Dac` Joy are un iubit
secret, acela nu sunt eu.

Mintea lui Joy nu fusese totu[i niciodat` atât de
\ntortocheat`, dar dac` Ben \i declarase c` n-are nicio
leg`tur` cu aceast` problem`, \l credea.

– Ai cerut multe fete \n c`s`torie? \ntreb` brusc Clodie.
– Niciuna, \n afar` de Joy.
Acest fapt putea fi semnificativ, dar nu era, se gândi

Clodie.
– Dup` Joy, n-am mai cerut pe nimeni \n c`s`torie pân`

acum, preciz` el. Pân` la tine…
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Capitolul 10

Clodie \[i ridic` \ncet capul.

– E[ti…? E asta…?

– Da. E o propunere, spuse Ben, tr`gându-i fa]a spre el.

Clodie nu [tiu ce s` spun`. Ben era un miracol, [i \n fa]a

miracolelor cuvintele pier…

– Da… [opti ea.

Ben o cuprinse \n bra]e [i exact \n acel moment sun`

clopo]elul de la intrare.

Pleac`, spuse Clodie, \n gând, musafirului nepoftit. Nu

acum…

Clopo]elul sun` a doua oar` [i Clodie \[i ap`s` capul de

pieptul lui Ben.

– Clodie, strig` Trish de afar`, [tiu c` e[ti \n`untru.

Da. Ma[ina lui Beck e \n fa]a casei.



– D`-mi drumul, trebuie s`-]i spun ceva.
– Nu acum, \i strig` Clodie. Sunt bine. Ne vedem mâine.
– Vei deschide u[a chiar acum. Clodie, dac` nu vrei s`

strig de aici toat` noaptea.
– |mi faci probleme cu vecinii, Trish.
Ben o eliber` din bra]ele lui [i râse \ncet.
– Dac` e adev`rat` povestea cu re\ncarnarea, atunci Trish

cred c` a fost un buldog.    
– Haide Clodie, deschide u[a, te rog. 
Clodie deschise \ncet [i Trish intr` ca vântul:
– Ai toate…
Indiferent ce inten]ionase s` spun`, se opri \nm`rmurit`

când d`du cu ochii de Ben.
|n mod cu totul nea[teptat, Ben spuse:
– E[ti prima care aude asta: Clodie se va c`s`tori cu mine.
– Nu! strig` ea, sub imperiul [ocului. Adic`… E

extraordinar, spuse ea, dup` ce-[i mai reveni.
Apoi o s`rut` pe Clodie, o strânse \n bra]e, dup` care-l

s`rut` pe Ben.
– Hai s` mergem s` anun]`m familia.
– Acum? \ntreb` Clodie.
– Da, nu e chiar atât de târziu. Haide]i, vreau s` v`d ce

fe]e fac.
Familia Slater era \ntotdeauna gata s` s`rb`toreasc`. La

auzul acestei ve[ti, Beck aduse o sticl` cu vin alb, dar dup` ce
Trish d`du o serie \ntreag` de telefoane pentru a anun]a
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evenimentul, sosir` \nc` alte o duzin` de persoane, cu câte
ceva de b`ut.

Toat` lumea fu foarte bucuroas`, dar Jim nu schi]` niciun
zâmbet. El nu-[i schimb` p`rerea despre Ben nici m`car
acum.

Clodie se desp`r]i târziu de Ben. Urmau s` se vad` a doua
zi. Dac` nu-[i putea lua liber, vor merge s` caute un inel
peste vreo dou` zile.

Poate când va vedea inelul pe deget, va putea crede toate
acestea. Acum \ns`, era prea greu. 

A doua zi, o sun` Joy.
– Nu face asta, Clodie. Ben vrea doar s` m` determine 

s`-l p`r`sesc pe Oliver. }i-am spus c` e crud.
– Totu[i, nu poate s` mearg` cu cruzimea atât de departe,

nu crezi? De la cap`tul cel`lalt al firului nu se mai auzi nimic
[i Clodie \nchise telefonul.

Seara \l sun` pe Ben la garaj, de la cabina telefonic` de pe
strada ei, dar Will \i spuse c` Ben era foarte ocupat \nc` vreo
câteva ore, a[a \ncât Clodie se \ntoarse acas`, f`cu o baie [i se
vâr\ \n pat.

Aproape adormise, când clopo]elul de la intrare \ncepu s`
sune cu insisten]`. 

Clodie se uit` la ceasul cu ecran fosforescent. Era aproape
dou`. |[i puse pe ea un capot [i cobor\ sc`rile \n fug`.

Era Will.
Imediat ce-l v`zu, Clodie [tiu c` se \ntâmplase ceva.
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|l privi \ngrozit`, f`r` s` poat` scoate niciun cuvânt.
– Un accident, spuse Will.
– Ben?
– Da. Clodie se cl`tin` pe picioare, sim]ind c`-[i pierde

cuno[tin]a.
– Nimic grav, contin` Will. Stai jos, spuse el, 

conducând-o spre un scaun din apropiere.   
Dup` câteva momente, Will ad`ug`:
– Mai e ceva. Sora ta era cu el.
– Joy?
Bine\n]eles c` Joy. Joy era sora ei.
– Nu e grav nici ea. Doar ni[te t`ieturi.
– Pot s` merg la ei?
– Da, dac` vrei. Eu vin de la spital. Te duc acolo, atunci.
|n câteva secunde, Clodie fu gata [i s`rir` \n ma[ina lui

Will.
– Cum se face c` Joy era cu Ben?
– Nu [tiu mai multe am`nunte.
– Lucrezi cu el, cum se face c` nu [tii?
Will deveni [i mai palid decât de obicei.
– Joy l-a c`utat la birou. Ben mi-a spus c` pot pleca [i eu

am plecat.
– Te rog, Will, spune-mi tot ce s-a \ntâmplat…
– Eram amândoi \n birou, deodat` u[a s-a deschis [i a

ap`rut Joy, toat` numai zâmbet. Ben  privit-o t`cut [i atunci
ea a spus aproape [optit, privindu-l \n ochi: "Am venit". Ben
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s-a-ntors atunci spre mine [i mi-a spus: ,,Will, asta-i tot,
pentru azi'', [i eu am plecat. Pe urm` m-am dus la hotel [i \n
timp ce \mi luam cina am primit un telefon… Accidentul s-a
\ntâmplat la câteva mile de-aici.

– Ai vorbit cu Ben?
– I-au dat sedative… {i lui Joy, de fapt… So]ul ei e acolo.
– Bietul Oliver, spuse Clodie.
– Da, fu Will de acord.
Nu mai vorbir` nimic pân` ajunser` la spital, o cl`dire vic-

torian` din aceea[i perioad` \n care fusese construit` casa lui
Josh Bain. |n ciuda vechimii l`ca[ului, spitalul \n sine era
deosebit de modern [i de eficient.

Oliver era \n hol, pe un scaun, foarte ab`tut. Când \i auzi
intrând, \[i fix` imediat ochii pe fa]a lui Clodie.

– Nu \n]eleg… Pur [i simplu nu \n]eleg, de ce, spuse el,
cu vocea schimbat` de durere. 

P`rea c` se senilizase brusc.
Clodie se \ntoarse spre sora care-i conduse \n`untru:
– Pot s`-i v`d? Vreau s`-i v`d pe amândoi, spuse ea.
– Nu, mai bine nu… Vor fi bine amândoi \n curând, dar

acum trebuie s` se odihneasc`.
– Vreau doar s`-i v`d, n-o s` scot niciun cuvânt, promit.
– Pute]i avea un [oc… Doamna Russell are toat` fa]a

bandajat`.
Ah, se gândi Clodie,  cu durere… Fa]a de floare minunat`

a surorii ei…
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D`du din cap c` \n]elege [i sora \i conduse pe to]i trei
spre salon.

O v`zur` mai \ntâi pe Joy. Pansamentul alb, \i \nf`[ura tot
obrazul \ntr-un mod grotesc, dar \n afar` de asta, Joy p`rea s`
doarm` normal. Te iubesc, \i spuse Clodie \n gând. |mi pare
r`u c` ai ajuns aici.

Ben avea o vân`taie foarte mare \n partea stâng` a frun]ii,
foarte aproape de tâmpl`. 

O lovitur` la tâmpl` te poate ucide, \[i spuse Clodie,
privindu-l disperat`. Putea s` moar`!…

Se apropie de pat [i-i mul]umi lui Dumnezeu, \n sinea ei.
Indiferent ce se \ntâmplase [i de ce fusese cu Joy, \i
mul]umea lui Dumnezeu c`-l ]inuse \n via]`.

– Cât timp vor sta aici? o \ntreb` tân`ra pe sora medical`.
– N-a[ putea spune, r`spunse aceasta, f`cându-le semn 

s-o urmeze.
Trebuia s` se \ntoarc` \n hol.
Peste câteva minute veni [i doctorul, care le spuse c` Ben

va ie[i a doua zi din spital.
– {i Joy? \ntreb` Clodie.
– {i ea. Dup` plecarea doctorului, Will spuse \ncet:
– Au fost foarte noroco[i. S-ar fi putut \ntâmpla mult mai

r`u.
Oliver scoase din buzunar un plic, \n care se afla o

scrisoare. Plicul \i era adresat lui, dar n-avea nicio [tampil`.
– L-am g`sit \n po[eta ei. Uite ce-mi preg`teau, coment` el
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\ndurerat, \ntinzând plicul spre Clodie.
Scrisoarea era scris` pe hârtie roz, preferata lui Joy

dintotdeauna. De fapt, era doar un bilet. Sora sa nu fusese
niciodat` \n stare s` scrie, cu adev`rat, o scrisoare.

,, Drag` Oliver,
|ncearc` s` m` ier]i, dar nu m-am mai putut \mpotrivi

sentimentelor mele.
Am plecat cu Ben. |ncearc` s` nu m` ur`[ti prea mult. Nici

tu, nici Clodie."

– Când a plecat de-acas`, unde ]i-a spus c` se duce? \l
\ntreb` Clodie pe Oliver.

– La tine. Mi-a spus c` e foarte \ngrijorat` din cauza ta.
– Cred c` nu trebuie s` trag nicio concluzie pân` când nu

vorbesc cu Ben, r`spunse Clodie.
– Eu nu mai pot s` stau spuse Will. Voi veni mâine

diminea]`. Hai s` te duc acas`, Clodie.
– Tu ce vei face? \l \ntreb` tân`ra femeie pe Oliver. Ce se

va \ntâmpla cu tine [i cu Joy?
– O voi lua acas`. Ce altceva s` fac? E so]ia mea, nu-i a[a?

Am crezut c` \nnebunesc când am v`zut asta, dar nu e vina ei,
sunt sigur… E ca un copil… Pe acest Candell vreau s`-l v`d
mort…

Tinerei i se opri respira]ia, la gândul care-i veni \n minte:
– Aproape ai reu[it, azi-noapte… spuse ea [i, 
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prinzându-l pe Will de bra], se \ndep`rt`.
Când ajunser` \n ma[in`, Clodie spuse \ncet:
– Vreau s` m` duci la familia Slater. Nu mai pot s` stau

singur`.
Privind-o, Will se gândi cu durere:,, Dac` Ben o va p`r`si

pe fata asta pentru Joy, eu \l…"
Fantezia mor]ii plan` din nou deasupra lor, dar b`rbatul

alung` imediat aceast` idee.
Era [i el un om ambi]ios [i tenace, dar Will nu putea face

nimic \mpotriva lui Ben.
Sunar` \ndelung la u[a familiei Slater, pân` când Trish ie[i

la fereastr`.
– Deschide-ne, spuse Will, hot`rât.
Beck cobor\ [i ea \n fug` sc`rile, când \i auzi intrând.
– Ben a avut un accident. E \n spital, anun]` Will.
Clodie se pr`bu[i \n bra]ele ei.
Sim]i apoi ca prin vis cum e dus` \n camera lui Trish, cum

i se dau ni[te medicamente pe care abia le putu \nghi]i, dup`
care adormi pentru mult` vreme.

Când se trezi, Beck era lâng` patul ei.
– Bun` diminea]a, spuse femeia.
– E diminea]`? Ce mi-ai dat c` m-a f`cut s` dorm a[a?
– Erai foarte obosit`.
– Ce ve[ti mai sunt?
– O mul]ime. Ben e aici.
Asta era vestea pe care o a[teptase cel mai mult. S`ri
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repede din pat, lu` pe ea un capot al lui Trish, care \i era cu
câteva numere mai mare [i o zbughi pe u[` afar`.

Ben era \n sufragerie, a[ezat pe unul dintre scaunele de la
mas`.

Cu respira]ia \ntret`iat`, Clodie se opri \n fa]a lui, dar nu
fu capabil` s` scoat` niciun sunet.

– Ia loc, pentru numele lui Dumnezeu, spuse el, 
v`zând-o atât de palid`.

– Sunt foarte bine, acum, spuse ea a[ezându-se.
– S-a gândit vreodat` cineva s` controleze s`n`tatea

mental` a lui Joy?
– Ce vrei s` spui?
– E[ti gata s` m-ascul]i?
– Da.
– Atunci, nu spune nimic pân` nu voi termina tot ce am

de spus, dragostea mea, [i ascult`-m` bine pân` la cap`t. Joy
a venit ieri sear` la mine la garaj cu o caset` de bijuterii [i un
bagaj \n care cred c` avea tot ce credea ea c` e necesar pentru
a \ncepe o nou` via]`. Cu mine. |ntr-adev`r, \i intrase \n cap
c` am revenit \n Hasdale pentru ea [i nimic n-o putuse
convinge de contrariul. Când a venit, mi-a spus ,,sunt aici"…
[i a crezut c` era tot ce a[teptasem eu.   

Da, se gândi Clodie, \ntotdeauna a crezut c` e irezistibil`.
– {i… pe urm`? \ntreb` ea.
– Am \ncercat s`-i explic totul, f`r` s-o r`nesc prea mult.

Dup` aceea i-am spus c` o duc acas` [i ea nu s-a opus. M-am
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uitat spre casa ta [i n-am v`zut nicio lumin`, pentru c` am
vrut s` te sun \nainte…

– Da, m-am culcat devreme.
– Apoi, \n drum spre ferma lui Oliver, Joy m-a tras de bra],

am pierdut controlul volanului [i am intrat \ntr-un copac de
pe marginea drumului. Asta a fost, \ncheie el.

Jim intr` \n sufragerie [i se post` lâng` Ben.
Clodie se \ntreb` dac` fusese cumva \n hol [i auzise toat`

povestea, pentru c` l`saser` u[a deschis`.
– Eu cred c` a fost mai mult decât atât, spuse Jim,

moroc`nos. Am \n]eles c` Joy e t`iat` pe toat` fa]a. N-o mai
vrei, a[a, nu? M` \ndoiesc c` exist` vreun b`rbat care ar putea
s-o mai vrea.

Clodie sim]i c` i se strânge inima. Ce va fi sora ei f`r`
frumuse]ea str`lucitoare dinainte?

– – |mi pare foarte r`u. Am f`cut tot ce-am putut, ca s` nu
intru \n acel copac, dar mi-a fost imposibil s`-l evit. {i haide]i
s` punem lucrurile la punct: n-am vrut-o nici \nainte pe Joy,
spuse Ben, nervos. Nu m-a impresionat niciodat` fa]a ei de
copil, care era de fapt doar expresia min]ii ei de copil. |n
plus, ea poart` toat` vina celor \ntâmplate.

– E mai u[or s` arunci vina pe al]ii, nu-i a[a? replic` Jim,
\ncruntat.

– Nu m` simt cu nimic vinovat, preciz` Ben. Joy trebuia s`
fi fost dus` demult la un psihiatru. Ce zici de povestea mea?
o \ntreb` el pe Clodie.

154 JEANNE WORLEY



– Bine\n]eles c` te cred, r`spunse ea, de[i \i p`rea foarte
r`u s` aud` toate acele lucruri despre sora sa.

– M` a[teapt` cineva \n ma[in`. M` \ntorc \n apartamentul
meu.

– Pot s` vin [i eu? \ntreb` Clodie.
– Clodie… interveni Jim. A sunat Oliver mai devreme.

Vrea s` treci pe la ei. Joy e acas`, dar  e foarte \ngrijorat din
pricina ei.

Ben se \ntoarse spre Clodie, zâmbind.
– Cred c` e mai bine s` te duci. Dac` n-ai face-o, sunt

sigur c` nu ]i-ai ierta asta toat` via]a.
Da, se va duce. |[i amintea reac]ia surorii ei \n fa]a mor]ii

lui Josh. Joy a fost \ntotdeauna extrem de fragil`. Un copil…
Ben avea dreptate… Nu te po]i sup`ra pe un copil…

Dup` plecarea lui Ben, Jim o \ntreb` morm`ind
nemul]umit:

– Tu chiar crezi ce ]i-a spus Candell ?
– Da.
– Atunci tu crezi c` Joy de nebun` [i-a f`cut bagajele [i a

plecat de-acas`? Crezi c` el n-are niciun amestec \n treaba
asta? N-a l`sat-o s` \n]eleag` c` asta \[i dore[te?

– Oh, tu n-o cuno[ti pe Joy. |ntotdeauna a crezut c` are o
putere divin` [i poate avea tot ce-[i dore[te.

– Dar [i Candell crede c` poate lua tot ce-[i dore[te.
Clodie \[i aduse aminte acum vorbele lui Ben, când \l

\ntrebase odat` dac` exist` vreun secret al succesului:,, Doar
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s` iei ceea ce-]i dore[ti [i s` pl`te[ti pentru asta."
– Joy a pl`tit pentru asta. E o diferen]`. Joy doar a luat f`r`

s` se gândeasc` vreodat` c` trebuie [i s` pl`teasc`.
– Nu-mi spune mie c` n-am dreptate, Clodie, se r`]oi Jim,

prinzând-o de mân`.
{i nu-mi tot da cu intui]ia asta a ta. Candell e acum un om

ajuns. Dar un ho] tot ho] r`mâne, spuse el [i ie[i trântind u[a
\n urma lui.

Dup` câteva momente, telefonul se auzi din nou \n hol [i
Beck deschise u[a \ncet:

– Clodie, e Oliver… Vrea s` [tie…
– Da. M` duc acum la ei.
– Te duc eu, replic` Beck [i se \ntorsese la telefon, \n timp

ce Clodie urc` \n camera lui Trish, s` se \mbrace de plecare.
U[a casei de la ferma lui Oliver era larg deschis`. O

a[teptau cu to]ii pe Clodie.
Când auzi ma[ina lui Beck, Oliver ie[i gr`bit \n

\ntâmpinarea lor.
– Ah, e[ti aici, \n sfâr[it.
– Da, dar nu [tiu ce-a[ putea face eu, \n situa]ia asta.
– Vrea s`-]i vorbeasc`.
– Eu voi pleca, acum, spuse Beck, sim]ind c` Oliver ar fi

vrut s` fie \n acel moment doar cu Clodie.
Dup` ce femeia se \ndep`rt`, ap`ru [i Lucy, urmând-o pe

Clodie spre dormitorul lui Joy.
– S`r`cu]a c`prioar`, spuse ea, ce se va \ntâmpla de-acum
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\ncolo cu noi? se tângui menajera.
|nainte de a intra \n camera lui Joy, Oliver o prinse pe

Clodie de bra], [i o trase deoparte:
– O s`-l distrug pe omul `sta.
– Nu vorbi prostii, Oliver, spuse Clodie, \ngrijorat`. Dac`

ea nu l-ar fi tras de bra] nu s-ar fi \ntâmplat toate acestea. Ben
o conducea atunci pe Joy acas`.

– Asta e ceea ce ]i-a spus el, coment` Oliver.
– Ascult`, spuse Clodie schimbând subiectul. Du-te cu

Lucy la buc`t`rie. Vin [i eu mai târziu.
Dup` asta, tân`ra intr` \n dormitorul lui Joy, unde fu

\ntâmpinat` de mama lui Oliver:
– Doarme, acum, spuse ea \ncet [i \ncepu s` plâng`. De

ce?… Cum a putut acel om s` strice aceast` c`s`torie?
– Ben e logodit cu mine. N-a stricat c`s`toria nim`nui,

r`spunse Clodie cu r`ceal`.
– Ah, feti]o, doar te-a folosit, toat` lumea [tie asta…
– Oliver? scânci Joy [i Clodie se apropie de pat…
– Clodie, ai venit… murmur` apoi Joy, abia auzit.
– Bine\n]eles c` am venit.
– Ah, Clodie, iart`-m`… N-am vrut s`-]i fac niciun r`u…
– Acum ai \n]eles c` Ben n-a venit pentru tine \n Hasdale?
– Ba da… Mi-a cerut s`-l las pe Oliver… Tot timpul mi-a

cerut asta. Nu eram \n drum spre cas` când s-a \ntâmplat
accidentul, dar el a v`zut ce s-a \ntâmplat cu mine [i acum
spune a[a pentru c` fa]a mea a fost mutilat`… Nu m` vrea
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urât`… Acum nu m` mai vrea…
Clodie nu mai spuse  nimic. Nici \ntr-o mie de ani Joy 

n-ar fi acceptat adev`rul.
– Tot ce vreau acum e s` m` ierte Oliver, spuse Joy,

\nchizând ochii. 
– Dormi, acum, spuse doamna Russell apropiindu-se.
Clodie ie[i [i-l rug` pe Oliver s` cheme un taxi pentru ea.

Vroia s` plece \nainte ca Joy s` se trezeasc`. Trebuia s`
ajung` la Ben.

– Acest om va pl`ti pentru ceea ce s-a \ntâmplat, \l voi da
\n judecat`. Nu sunt hot`rât \nc` dac` s` divor]ez sau nu de
Joy, dar ea a ajuns a[a din cauza lui [i lucrurile nu se pot opri
aici.

Clodie nu mai spuse nimic. Toat` situa]ia era deosebit de
complicat` [i greu de suportat.

Oliver chem` deci un taxi pentru cumnata sa [i aceasta se
\ntoarse \n Hasdale, unde se duse direct la apartamentul lui
Ben.

– Slav` Domnului c` ai venit. |ncepusem deja s` m`
\ngrijorez. Lucrurile par s` ias` de sub orice control. 

– Oliver vrea s` te dea \n judecat`.
– Am s`-l opresc, spuse el, [i Clodie \i sim]i \n priviri toat`

for]a capabil` s` mute mun]ii din loc, nu doar s` opreasc` o
ac]iune judec`toreasc`.

|l privi lung…
– Când  ]i-ai dat seama c` m` iube[ti?
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– Imediat ce te-am v`zut. Cineva te-a chemat pe numele
de familie [i eu m-am \ntors s` te privesc mai atent. Mi-am
spus atunci c` nu po]i fi fata lui Josh, [i nici sora lui Joy. Dar
s` l`s`m asta… Ai uitat c` azi trebuia s` mergem s`
cump`r`m inele?

– Nu, dar nu po]i merge \n starea \n care e[ti.
Ben puse mâna pe telefon. 
– Am ales deja inelele [i sunt sigur c` pot trimite pe 

cineva cu ele pân` aici.
– Ar fi minunat, spuse Clodie, entuziasmat` [i-l \mbr`]i[`

strâns.
– O singur` persoan` din lumea asta m-ar putea r`ni pe

mine.
– Cine? \ntreb` Clodie privindu-l \ntreb`toare \n ochi.
– Tu. Tu m-ai putea ucide.
– Nu spune asta, replic` ea strângându-l la pieptul ei cu

toate puterile.
– A[a este. |n]elegi ce-ai putut s` faci din mine?
A[ muri f`r` tine, \[i spuse ea, adâncindu-[i privirile \n

ochii lui… Cu tine… simt c` am câ[tigat toate bog`]iile din
lume…

– Spune-mi tu…

Sfâr[it
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