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Capitolul 1

„Cel mai dorit burlac american, John Harriman,
a sosit în Miami ast`zi, la orele dimine]ii. Iahtul
s`u personal l-a a[teptat în port, iar dup` o scurt`
croazier`, va acosta în Key West.“

Imaginea lui Harriman coborând din propriul
avion cu reac]ie pe Aeroportul Interna]ional din
Miami ap`ru pe micul ecran al televizoarelor.

În barul Bluefish to]i angaja]ii st`teau cu ochii
lipi]i de sticla televizorului a[ezat pe tejgheaua lus-
truit`. Urm`reau cum bine cunoscutul magnat
parcurgea cu pa[i mari distan]a dintre avion [i
limuzin`, urmat de înso]itorii s`i. Zâmbea [i f`cea
cu mâna mul]imii de oameni adunat` pe aeroport,
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format` mai ales din domni[oare [i doamne. Ar`ta
perfect. Înalt, cu o construc]ie atletic`, p`r negru,
ochi alba[tri [i un zâmbet cuceritor ce scotea în
eviden]` din]ii albi [i buzele senzuale. Mul]imea
aplauda, ]ipa, fluiera, f`cea cu mâna. O femeie
le[inase [i era acum dus` cu targa spre ambu-
lan]ele ce a[teptau pe margine victimele acestei
euforii generale.

Crainica î[i g`si cu greu cuvintele [i continu`:
„Fondatorul imperiului Harriman, care include,
printre altele, lan]ul hotelier Harriman, va
participa în acest week-end la ceremonia
c`s`toriei dintre celebrul cânt`re] pop Angus
Mabery [i actri]a Trisha Larson, care va avea loc la
casa de vacan]` a ginerelui, în Key West.“

Josephine Reilly ap`s` plictisit` pe butonul
telecomenzii [i schimb` canalul. B`rba]ii din bar
salutar` ini]iativa, îns` femeile începuser` s`
protesteze.

– Josie! strig` disperat` una dintre chelneri]e,
Becky Purdue. De ce faci asta? Vreau s`-l v`d pe
tân`rul care mi-a cucerit inima…
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– Becky, [i tu ai luat-o razna? oft` Josie. De câte
ori am deschis televizorul pe ziua de azi n-am auzit
altceva decât  despre acest John Harriman. Mai
sunt [i alte lucruri importante pe lumea asta în
afar` de aceste celebrit`]i arogante.

Spre deosebire de toate celelalte femei în via]`
din Florida, Josie nu era câtu[i de pu]in fascinat`
de sosirea lui John Harriman. Ea era o fat`
obi[nuit` [i tot ceea ce î[i dorea era un b`rbat
obi[nuit. Dar de fapt, pentru moment, nu-[i dorea
chiar nici un fel de rela]ie. Nu avea nimic împotriva
lui John Harriman, dar nici nu-l idolatriza. {tia
despre el c` era un tip de treab`, care muncise din
greu pentru toat` averea lui, nu o mo[tenise de la
vreo rud` putred de bogat`. Mai [tia despre el c`
donase o mare parte din câ[tigurile sale
asocia]iilor de caritate. Cu toate acestea îns`, tot
nu putea în]elege nebunia care îi cuprindea pe
to]i atunci când îl vedeau sau auzeau câte ceva
despre el. I se p`rea o mare prostie s` râvne[ti la
acet om. Tipii ca el nu-[i alegeau iubitele din rân-
dul femeilor obi[nuite, a[a c` nu avea rost, din
punctul ei de vedere, s` te îmbe]i cu ap` rece.
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– {i de când te intereseaz` pe tine luptele corp
la corp? întreab`  Backy privind încruntat` ecranul
televizorului.

– Orice altceva mi se pare mai interesant decât
sosirea lui Harriman, r`spunse Josie ferm [i se
întoarse la treburile ei.

Becky era o femeie de vreo patruzeci de ani,
pu]in cam voinic`, dar o romantic` incurabil`. De
multe ori visa cu ochii deschi[i, ca [i acum de
altfel:

– Oare va poposi [i pe la barul nostru, dac` tot
e prin zon`? Parc`-l v`d… în limuzina lui alb`…

– Becky, înceteaz`! oamenii boga]i [i faimo[i nu
poposesc niciodat` în Crystal Key.

Crystal Key era o insuli]` lini[tit`, situat`
aproape de coasta Floridei. Nu sem`na aproape
deloc cu sora ei, mult mai renumit` [i mai popu-
lat`, Key West. Cât despre barul Bluefish, el nu
reprezenta chiar o atrac]ie turistic`, ci era mai
degrab` un local simplu, f`r` preten]ii, dar foarte
îndr`git de localnici. Era amplasat chiar pe plaj`,
dar destul de departe de [oseaua principal` care
t`ia insula de la un cap la altul.
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Josie se sim]ea minunat aici. Îi pl`cea tare mult
atmosfera de la Bluefish [i [tia c` turi[tii nu ar fi
f`cut altceva decât s` o strice.

Se gândi la John Harriman. El n-ar fi putut
niciodat` fi fericit în atmosfera aceasta familial` [i
lini[tit`. El c`uta  distrac]ii, aventuri, atmosfer`
incendiar`. Iar pe toate acestea le g`sea în Key
West.

– Da, cred c` ai dreptate, spuse Becky
împ`cându-se cu gândul c` nu-l va vedea niciodat`
pe Harriman la Bluefish. {i totu[i, am dreptul s`
visez, nu-i a[a? Mi-l imaginez pe marele magnat
luându-m` în bra]e [i ducându-m` în luxosul lui
apartament din New York… Chicoti ca o
adolescent`.

– Bine, dar tu e[ti îndr`gostit` de Marvin, spuse
Josie. Ai o c`snicie fericit` care durez` de dou`zeci
[i trei de ani [i sunt convins` c` nu ai renun]a la ea
pentru nimic în lume.

Josie avea un respect deosebit pentru Marvin,
la fel cum avea [i pentru Ship, tat`l ei adoptiv.
Amândoi erau ni[te b`rba]i minuna]i, care î[i
iubeau foarte mult nevestele [i familia [i
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munceau din greu pentru bun`starea lor. Skip
era patronul barului Bluefish [i era tare mândru de el.

Josie spera ca, într-o bun` zi, s` g`seasc` [i ea
un b`rbat ca Skip, care s` o iubeasc` [i s` o
respecte tot restul vie]ii. S` fie prin]ul ei fermecat.
Îns` to]i prin]ii pe care îi întâlnise pân` acum se
transformaser` deodat` în broa[te râioase. Se
s`turase. Rupsese deja dou` logodne [i, pentru o
perioad` de timp nedeterminat`, nu avea de gând
s` se mai implice în astfel de rela]ii.

– Bineîn]eles c` îl iubesc pe Marvin, zise Becky.
Dar cu toate acestea îmi place s` îmi f`uresc pro-
priile mele fantezii. {i tu ar trebui s` faci la fel,
Josie. Via]a e mult mai frumoas` [i mai u[oar` a[a.

Chelneri]a se duse s` livreze comanda la una
din mese. Josie se uit` dup` ea. Oare avea drep-
tate? Oare chiar î[i pierduse interesul pentru astfel
de fantezii? Scutur` din cap [i î[i alung` gândurile.
Oricum, nu conta.

Era deja trecut de unu noaptea când barul
Bluefish î[i închise u[ile. Dup` ce sp`l` [i ultimul
pahar, Josie stinse lumina [i ie[i. Se îndrept` spre
apartamentul ei micu] din spatele barului [i
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aprinse televizorul, c`utând canalul ei preferat cu
filme vechi. Îi pl`ceau la nebunie. Urm`torul film
începea abia peste o jum`tate de or`, a[a c` se
hot`rî s` fac` o plimbare pe plaj`. Briza oceanului
îi f`cea foarte bine dup` o zi întreag` petrecut` în
fumul de la bar. {i, oricum, plimbarea pe plaj` era
una dintre activit`]ile ei preferate atunci când se
afla aici acas`, în Crystal Key.

În ultimii ani petrecuse foarte mult timp
departe de cas`. Se întorsese doar cu o lun` în
urm`. Muncise foarte mult pentru a câ[tiga banii
necesari taxelor de [colarizare. Dar reu[ise s`
ob]in` diploma de manager în turism f`r` s` cear`
vreun cent p`rin]ilor sau altcuiva. Reu[ise doar
prin munca ei [i era tare mândr` de asta.

Avusese destule oferte de munc` în toat` ]ara,
dar pentru c` Skip suferise de curând un infarct,
se întorsese acas` s` aib` grij` de bar pân` când
tat`l ei se îns`n`to[ea. De[i nu era tat`l ei natural,
Skip Reilly intrase în via]a sa de când avea opt ani
[i fusese un tat` adev`rat, tat`l sufletului ei. Josie
îl adora, la fel ca [i mama ei. Iar el tr`ia doar
pentru ele, [i pentru micul lui bar – Bluefish.
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Josie se opri [i închise ochii. Îi pl`cea s` asculte
zgomotul valurilor sparte la mal. Oceanul o fasci-
nase întotdeauna, chiar [i atunci când apele erau
agitate, ca acum. Sim]i o pic`tur` pe obraz.
Deschise ochii [i cercet` cerul. Era înnorat. Înce-
puse s` plou`. La naiba! Cu câteva seri înainte
fusese furtun` [i acoperi[ul apartamentului s`u
avusese de suferit. Uitase s` cheme un meseria[.
Avusese foarte mult` treab`. S`pt`mâna urm`toare
Skip urma s` se întoarc` la munc`, iar ea
inten]iona s` organizeze o petrecere. Dar înainte
de asta, hot`râse s` renoveze barul – s`
revopseasc` atât interiorul, cât [i exteriorul, s`
ra[cheteze podeaua veche de lemn [i s` o
l`cuiasc`, s` redecoreze pere]ii cu fotografii
înr`mate. {i pe lâng` toate acestea, î[i propusese
s` introduc` în calculator toate datele contabile.

Un fulger lumin` zarea, urmat de un tunet
asurzitor. Briza nu mai era pl`cut`, devenise chiar
rece. Trebuia s`-[i scurteze plimbarea. Tocmai se
preg`tea s` se întoarc` din drum când un fulger
lumin` plaja. În frac]iunea aceea de secund`, Josie
v`zu ceva la malul apei. Ceva ce p`rea a fi un…
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om. Fugi într-acolo, aruncând nisipul în spatele ei.
Se opri în fa]a formei inerte. Cu inima b`tând s`-i
sparg` pieptul, realiz` c` era un b`rbat, jum`tate
în ap`, jum`tate pe nisip. Nu avea c`ma[`, ci doar
pantaloni. P`rea… mort.

„O, Doamne, te rog, s` nu fie mort!“ se ruga în
gând. Ezit` o clip`, apoi se aplec` [i îl întoarse cu
fa]a în sus. Era vân`t la fa]`, avea ochii închi[i [i
st`tea foarte, foarte lini[tit. Mult prea lini[tit.

Josie ap`s` degetele-i tremurând pe gâtul lui,
în c`utarea pulsului. Atinse pielea umed` [i rece
[i sim]i c` i se va face r`u. G`si, în sfâr[it, pulsul
[i auzi c` b`rbatul scotea ni[te sunete r`gu[ite.„E
viu!“ î[i spuse ea în gând cu bucurie. Îl privi
câteva secunde, ne[tiind ce s`-i fac`. Îl întoarse
pe o parte, iar b`rbatul începu s` tu[easc` [i s`
scuipe ap`, c`utând cu disperare s` trag` aer în
piept.

– Sunte]i bine, domnule? întreab` Josie timid.
Nici un r`spuns. Oare era vreun be]iv, vreun

vagabond? Sau poate era un drogat certat cu legea?
Zeci de astfel de ipoteze îi alergau prin minte, dar
parc` nici una nu se potrivea.
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B`rbatul st`tea acum pe spate, cu fa]a în sus, [i
deschise ochii. Lumina unui fulger îi lumin` chipul
[i Josie îi observ` tr`s`turile. Buzele erau albe ca
varul, tenul de culoarea cenu[ii, iar ochii erau de
un albastru deschis, contrastând puternic cu restul
fe]ei. O privea cu o intensitate ce parc` îi trimitea
impulsuri electrice chiar în m`duva spin`rii.

– Sunte]i bine, domnule? repet` ea întrebarea.
Dar el nu-i r`spunse, continu` doar s` o fixeze cu

privirea. Tunete puternice r`sunar` chiar deasupra lor,
iar pic`turile de ploaie se îndesir`. Începea furtuna.

Trebuia s` ia repede o hot`râre. Avea nevoie de
ajutor. Cel mai bine ar fi fost s` fug` repede [i s`
sune la salvare. Dar nu-l putea l`sa pân` atunci
singur aici, sub b`taia nemilos` a furtunii.

– Am s` v` duc la Bluefish, domnule. Pute]i merge?
Omul nu spunea nimic, doar o privea fix. Nici

m`car nu era sigur` c` el în]elese întrebarea. Ba
da, o în]elesese, pentru c` acum încerca din
r`sputeri s` se ridice în picioare. Josie îl lu` de
mijloc, încercând s`-l ajute. Dar el era destul de
solid [i se sim]i neputincioas`. Nu-l va putea duce
pân` la Bluefish, decât dac` o va ajuta [i el.
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– Trebuie s` m` ajuta]i, se rug` Josie. Haide]i,
o s` reu[im.

B`rbatul gemu de durere, dar se ridic` drept.
Ea îl sus]inu de mijloc [i începu` s` înainteze cu
pa[i mici pe plaj`.

– Înc` pu]in, spuse încurajator Josie, în timp ce
deschidea u[a barului. Dar el se leg`na nesigur pe
picioare.

– Nu, nu, nu se poate. Nu pute]i renun]a
tocmai aici. Mai avem pu]in.

Îl smuci puternic, iar el o privi cu ochii lui
înghe]a]i [i confuzi. Bolborosi încet ceva, dar Josie
nu în]elese.

– Ce spune]i?
B`rbatul nu mai repet`.
Ajunser` în holul micu] [i întunecat. În fa]` se

afla barul, la dreapta era biroul lui Skip, iar
apartamentul ei era pu]in mai încolo, la stânga.
Ini]ial, acolo fusese spa]iu de depozitare, îns`
dup` ce plecase ea la colegiu, p`rin]ii transfor-
maser` camera ei de acas` în camera de croitorie
[i-i amenajaser` un mic apartament aici, în spatele
barului.
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Barul era pustiu, pentru c` era închis. În
general, îi pl`cea s` r`mân` aici singur`, dup` ora
închiderii, dar acum senza]ia nu mai era la fel de
pl`cut`. {i-ar fi dorit s` fi cineva acolo, s` o ajute
[i s` o înve]e ce s` fac`.

Î[i mu[c` buzele. Trebuia s`-l duc` în aparta-
mentul ei, nu-l putea l`s` pur [i simplu pe un scaun,
în bar, [i nici biroul lui Skip nu era prea confortabil.

Îl conduse încet pe hol, ajutându-l s` ocoleasc`
ni[te cutii de vopsea, scara de lemn [i toate cele-
lalte materiale pentru renovare depozitate acolo.
Ajunser` la u[a apartamentului ei. Nu avea decât o
singur` camer`, suficient de mare, o baie [i o mic`
buc`t`rie. Aprinse lumina [i îl conduse pe musafi-
rul ei spre pat. Acesta scoase un geam`t înfior`tor
[i se pr`bu[i pe pat, închizând ochii instantaneu.
Apoi, deveni dintr-odat` mult prea lini[tit.

Josie împietri. Doar nu-l adusese pân` aici ca el
s` moar`… C`ut` disperat` pulsul. Era normal,
slav` Domnului.

Înghi]i în sec [i se uit` împrejur. Unde naiba era
telefonul ei cu anten`? Unde îl l`sase? Era foarte
ordonat` în general, dar i se mai întâmpla s` aib`
[i sc`p`ri.
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Un geam`t lung [i înfior`tor sparse lini[tea
nop]ii. Se uit` spre pat. B`rbatul era mai palid ca
niciodat` [i tremura din toate încheieturile. Lu`
repede o p`tur` [i îl înveli cu grij`. Ochii lui mari
se deschiser` din nou [i o priveau confuz. Privirea
lui p`trunz`toare o f`cu s` se îmbujoreze.

Era un b`rbat foarte ar`tos, chiar [i a[a ud [i
palid. Avea tr`s`turi frumoase [i p`rea cizelat.
Oricum, era prea pu]in probabil s` fie un be]iv
sau un vagabond. Josie îl privi cu aten]ie. I se
p`rea o figur`… cunoscut`. S` fi fost vreun client
al barului? Sau poate era de prin împrejurimi…
Nu, nu-[i putea da seama [i se l`s` p`guba[`.
Avea lucruri mai importante de f`cut decât s` stea
s` descopere cine era individul. Trebuia s` cheme
repede ajutoare, înainte ca el s` moar` în patul ei.

C`ut` cu disperare telefonul. Nu era nic`ieri.
B`rbatul se foia nelini[tit pe pern`.

– Chem imediat ajutoare, îi explic` Josie,
încercând s`-l lini[teasc`.

G`si, în sfâr[it, telefonul, sub un teanc de ziare [i
reviste. Numai c` aten]ia îi fu distrat` de crainica de
la televizor. Îl l`sase aprins când plecase la plimbare.
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– {i acum, o [tire de ultim` or`. Elicopterele
pazei de coast` [i zeci de b`rci de salvare înfrunt`
furtuna ab`tut` pe coasta Floridei în c`utarea
trupului lui John Harriman. Cu o or` în urm`, ofi-
cialii au constatat c` bine cunoscutul om de afaceri
a disp`rut de pe iahtul s`u personal. Nimeni nu
[tie ce s-a întâmplat. Înso]itorii lui Harriman pre-
supun c` acesta a c`zut accidental peste bord.
Datorit` condi]iilor atmosferice, speran]ele ca el
s` fie g`sit în via]` sunt foarte reduse.

Pe ecranul televizorului erau prezentate din
nou imagini de la sosirea lui John Harriman la
Miami. Fa]a zâmbitoare a magnatului era adus`
acum în prim-plan.

Josie privi înm`rmurit`. Se uit` apoi la individul
din patul ei. Telefonul îi sc`p` din mân`. Se
apropie de pat cu respira]ia t`iat`. Misteriosul
str`in pe care îl g`sise pe plaj` mai mult mort
decât viu [i pe care îl adusese cu greu la ea în
apartament era nimeni altul decât… John
Harriman.
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Capitolul 2

Josie se apropie de pat. John Harriman… Oare
era adev`rat, sau doar imagina]ia îi juca feste?
Poate doar sem`na cu el… Râse isteric. Câ]i indi-
vizi care sem`nau cu el ar fi putut pluti în apele
oceanului în acea noapte?

Se a[ez` pe marginea patului [i îl privi fix.
Crainica vorbea în continuare despre cel mai
faimos burlac din Statele Unite, râvnit de  marea
majoritate a femeilor de pe teritoriul acestora. {i
totu[i, el se afla în patul ei. Nu-i venea s` cread`.

Se aplec` [i îl privi de aproape. Tr`s`turile lui
erau chiar mai frumoase decât pe ecranul televi-
zorului. Era înalt [i foarte musculos. Tocmai vroia
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s` se ridice, când el o prinse pe nea[teptate de
mân`. I se t`ie respira]ia. Ochii lui mari [i alba[tri
o priveau fix. Cum putea s` par` atât de pierdut,
dar totu[i atât de sigur pe el în acela[i timp?

Încerc` s` se ridice, dar c`zu înapoi gemând.
– Nu te ridica! [opti Josie
– Ce s-a întâmplat? Unde m` aflu?
Era r`gu[it [i p`rea dintr-o dat` foarte speriat.
– Te afli în Crystal Key, în micul meu aparta-

ment. Ai c`zut de pe iahtul t`u, îi explic` Josie.
– Iahtul meu?
– Da. Eu m` plimbam pe plaj` [i te-am g`sit. Te-am

adus aici, la barul Bluefish. Este barul p`rin]ilor
mei, iar eu am un mic apartament în spatele lui.

Str`inul o privea încurcat, f`când un mare efort
s` în]eleag` ce i se spune.

– Cine e[ti tu?
– Josie. De fapt, m` cheam` Josephine Reilly,

dar toat` lumea îmi spune Josie.
Încerc` s`-[i trag` mâna din strânsoarea lui, dar

nu reu[i.
– Stai lini[tit. Am s` chem ajutoare [i sunt

sigur` c`…
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– Nu.
Josie clipi din ochi, uimit`.
– Poftim?
– Am spus nu.
Încerca din nou s` se ridice, ajutându-se de un

singur bra], deoarece cu cel`lalt o ]inea înc` strâns
pe ea. C`zu înapoi pe pern`, gemu [i se prinse cu
ambele mâini de cap, eliberând-o pe Josie.

– M` duc chiar acum s` chem ajutoare, anun]`
ea, dar înainte s` poat` face vreo mi[care el o
prinse din nou de mân`.

Strânsoarea lui era rece, îns` surprinz`tor de
puternic`. Tremura înc`, în ciuda p`turilor care îl
acopereau.

– Trebuie s` te vad` un doctor, spuse ferm
Josie.

– Nu trebuie s` afle nimeni unde sunt.
– Ce vrei s` spui cu asta? Întreab` ea, devenind

din ce în ce mai suspicioas` [i mai îngrijorat`.
El o privea fix.
– {tiu cumva cine sunt eu?
– Bineîn]eles. Nu mai în]elegea nimic. Toat`

lumea [tie cine e[ti.
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– Atunci, n-ai vrea s`-mi spui [i mie? Oricât a[
încerca, nu pot s`-mi amintesc.

– Nu-]i aminte[ti numele t`u?
El scutur` încet din cap.
– Nu reu[esc s`-mi dau seama cine sunt.
– E[ti  John Harriman. Te-am v`zut la televizor

de atâtea ori. E[ti cel mai dorit burlac al Americii.
– Cel mai dorit burlac al Americii? repet` el

mecanic. De ce am ap`rut la televizor?
Era clar c` nu-[i mai aducea aminte nimic

despre el. Probabil c` avusese prea mult de suferit
în ultimele câteva ore.

– P`i, ai ap`rut la televizor pentru c`… e[ti
faimos. Locuie[ti în New York, e[ti bogat [i
puternic [i… Josie se sim]i jenat` s`-i spun` c`
era vânat de sute de mii de femei. Schimb`
subiectul:

– Cred c` toat` lumea te caut` acum disperat`.
M` duc s` dau telefon…

– Nu.
Se ridic` din nou [i , cu un effort v`dit, reu[i s`

se men]in` în pozi]ia stând. O strânse mai tare de
încheietura mâinii.
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– Nu po]i face asta.
– De ce? Trebuie s` te vad` un doctor, doar ai

c`zut de pe iaht. Nu e chiar a[a u[or…
– N-am c`zut.
– Poftim?
– Am fost împins.
– Împins? Josie îl privi înm`rmurit`. Dar

credeam c` nu-]i aminte[ti nimic…
– Asta este tot ce-mi amintesc. Cineva m-a lovit

cu putere în cap [i apoi m-a aruncat peste bord.
Josie nu-[i mai g`sea cuvintele.
– E[ti sigur?
În ochii lui se citea r`spunsul.
– S` nu spui nim`nui unde m` aflu, [opti el.

Cel pu]in pân` îmi amintesc cine a încercat s` m`
omoare în seara asta.

– Dar ce vrei s` fac cu tine? întreb` Josie [ocat`.
Cine [tie cât va dura pân` când î]i va reveni memo-
ria… Dar dac` nu-]i va mai reveni niciodat`?

Se opri, observând c` el tremura din nou sub
p`turi. Se gândi cât de greu îi fusese s` înoate
pân` la mal. Acum era foarte obosit [i înfrigurat,
iar ea se certa cu el.
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Avea mâinile înghe]ate, ar`ta foarte r`u [i
probabil c` dac` va insista s` cheme ajutoare, i-ar
face [i mai r`u. P`rea deja foarte agitat.

Nu avea decât s`-l lase s` stea la ea peste
noapte. În câteva ore va fi diminea]` [i, la lumina
zilei, lucrurile aveau s` fie mult mai clare. Trebuia
doar s` mai aib` grij` de el câteva ore.

Încerc` s` se ridice [i s`-[i trag` mâna din
strânsoarea lui.

– Nu chem pe nimeni, î]i promit, îi spuse cu
blânde]e. Dar trebuie s` m` la[i s` m` ridic dac`
vrei s` te ajut. Trebuie s` te schimbi de hainele
acelea ude [i reci. Tremuri încontinuu.

Î[i mu[c` buza de jos [i continu`:
– Am s`-]i preg`tesc o baie cald`, poate-]i mai

revii.
Î[i aduse aminte de cursul medical de prim

ajutor pe care îl f`cuse în colegiu.
– Dar înainte de asta, las`-m` s` m` uit pu]in la

cap. Întoarce-te s` v`d dac` e vreo ran`…
El îi d`du în sfâr[it drumul [i se întoarse pe o

parte, cu spatele la ea. Josie pip`i cu aten]ie pielea
capului, trecându-[i u[or degetele prin p`rul
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negru [i moale. Nu g`si nici o ran` deschis`, doar
un cucui. Îl ajut` s` se întoarc` [i se uit` la ochii
lui. Pupilele p`reau a fi normale. Nu era nici un
indiciu c` ar fi suferit vreo como]ie.

– M` duc s`-]i preg`tesc baia.
Se întoarse [i f`cu câ]iva pa[i. Observ` în col]ul

camerei o ud`tur`. Minunat! Uitase de acoperi[ul
stricat, iar ploaia de afar` se înte]ise.

– M` întorc imediat, anun]` ea.
Se repezi în camera de baie, d`du drumul la

ap` fierbinte în cad` [i întinse instinctiv mâna spre
sticla de spumant. Se opri încurcat`. Oare b`rba]ii
foloseau [i ei a[a ceva? Nu prea credea, îns` lui nu
i-ar fi stricat pu]in` arom` de c`p[uni, m`car de
data asta. Mirosea a pe[te dup` aventura lui în
ocean.

Cada se umplu repede cu ap` cald` [i balona[e
colorate [i parfumate. Lu` un lighean din baie [i se
duse s`-l pun` în camer`, pentru ca apa s` se
strâng` în el. Nu avea timp acum s` se urce în pod
s` astupe gaura din acoperi[.

Îl privi pe Harriman. St`tea lini[tit, a[a cum îl
l`sase ea. Era foarte palid.
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– Hei!
Se îndrept` repede spre el. Deschise ochii.

Josie r`sufl` u[urat`.
– Cada e plin`. Vrei s` te ajut la baie?
– Nu, m` descurc, r`spunse el.
Se ridic` u[or în picioare [i porni cu pa[i

nesiguri spre u[a b`ii.
– Cum te sim]i? întreb` Josie îngrijorat`.
– Minunat.
El nu îndr`znea s` o priveasc` în ochi. Se

sim]ea jenat s` fie atât de neputincios în fa]a ei.
Era înalt [i bine f`cut, cu mu[chi puternici ce îi
fuseser` de mare ajutor în mijlocul apelor
învolburate.

– Sigur nu vrei s` te ajut?
– }i-m spus c` m` descurc [i singur…
Dar nu era deloc a[a. Josie îl prinse de mijloc

exact înainte ca el s` se pr`bu[easc` pe podea. Fu
surprins` s` constate ce senza]ii tulbur`toare îi
provoca apropierea [i atingerea lui.

– Sprijin`-te de mine! Las`-m` s` te ajut, nu mai
fi atât de mândru!
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Îl conduse cu pa[i mici spre camera de baie.
El nu se mai împotrivi. Probabil c` între timp
î[i d`duse seama c` nu se putea  descurca
singur.

Ajunser` la baie, iar el se sprijini imediat de
chiuvet`. Josie opri robinetul [i-l întreb` timid:

– Crezi c` te descurci mai departe?
Ideea de a-l ajuta s` se dezbrace [i s` se spele o

f`cu s` se înfioare [i-i acceler` pulsul. Se îmbujor`.
{i totu[i, trebuia s` se ofere.

– Dac` ai nevoie, te pot ajuta…
Privirile lor se întâlnir`. Nu era nici o îndoial`

c` [i el î[i imagina aceea[i scen` ca ea.
– Cred c` m` descurc. Dar, oricum, mul]umesc.
Josie înghi]i în sec.
– Bine. Trec s` v`d ce faci peste câteva minute.
Se întoarse repede [i ie[i. Trânti u[a b`ii [i se

sprijini u[urat` de cealalt` parte a ei. Respir`
adânc de câteva ori [i apoi se puse pe treab`.
Înlocui cear[afurile [i p`turile ude de pe pat cu
unele curate [i uscate. {i hainele de pe ea erau
ude, a[a c` î[i puse o alt` pereche de pantaloni
scur]i [i un tricou uscat.
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Filmul pe care pl`nuia s`-l vad` rula acum pe
ecranul televizorului, dar ea nu avea timp de el.
Lu` telecomanda [i stinse  aparatul. Oricum, se
sim]ea ciudat de agitat`, iar sonorul televizorului
nu f`cea decât s` amplifice asta. Aprinse o veioz`
[i stinse lumina din tavan. Fugi la buc`t`rie [i
preg`ti repede un ceai. Apoi se opri în fa]a b`ii.
B`tu u[or la u[`.

– John?
I se p`rea ceva prea personal s`-l strige pe

primul nume, ceea ce era o prostie din moment ce
el se afla acum în cada ei. Nu primi nici un r`spuns.

– Domnule Harriman?
Acum i se p`rea prea formal. Nici un r`spuns.
Deschise repede u[a. El era întins în cad`, cu

ochii închi[i. Singurul sunet care se auzea în
camer` provenea de la balona[ele de spum` care
se sp`rgeau. Îi privi chipul. Culoarea îi revenise în
obraji, deci î[i revenea încet-încet. Privi umerii
largi [i pieptul proeminent, apoi încerc` s`-[i
imagineze ce se ascundea sub spuma parfumat`.
Ce naiba se petrecea cu ea? R`m`sese cu privirea
fixat` la mijlocul c`zii…

28



F`cu un efort s` ridice capul [i v`zu c` el
deschisese ochii [i o privea.

– A, vroiam doar s` v`d dac` e[ti în regul`, se
bâlbâi Josie. Iart`-m`, n-am vrut s` te deranjez…
}i-am adus un ceai cald.

A[ez` cana pe marginea c`zii. Se uit` de jur-
împrejur, întrebându-se ce haine i-ar fi putut oferi
lui dup` baie. V`zu halatul ei roz ag`]at de u[`.

– Nu prea am nimic de îmbr`cat pentru un
b`rbat… În afar` de… halatul meu de baie.

El nu p`rea prea încântat de idee, dar nu avea
alt` alternativ`.

– Bine, mul]umesc, r`spunse el sec [i o privi cu
o intensitate care o f`cu s` nu mai fie chiar atât de
sigur` pe propriile-i picioare.

Se întoarse în camer`. Dup` câteva minute veni
[i el, îmbr`cat în halatul ei roz [i moale, care nu-i
ajungea decât pân` la jum`tatea pulpelor [i-i
scotea în eviden]` picioarele lungi [i puternice. Iar
în fa]` se suprapunea foarte pu]in, de[i el îl legase
strâns în jurul mijlocului.

P`rea pu]in mai sigur pe picioare, îns` Josie îl
lu` de bra] [i-l conduse la pat.
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– E[ti sigur c` nu vrei s` chem un doctor?
\ntreb` ea în timp ce îl învelea cu grij`.

– Nu. nu. M` simt de parc` m-au b`tut zece tipi
musculo[i, dar m` descurc…

Gemu încet [i se a[ez` confortabil pe pern`,
dup` ce înghi]i pastila de ibuprofen pe care i-o
d`duse Josie.

Privirile lor se întâlnir` din nou.
– Î]i mul]umesc din suflet, spuse el luându-i

mâna mic` în palma lui puternic`. Î]i mul]umesc
c` mi-ai salvat via]a.

Josie sim]i tandre]e în vocea acestui str`in care
o surprindea în fiecare clip`.

– {tii c` este cea mai frumoas` femeie pe care
am v`zut-o vreodat`? murmur` John.

Era din nou [ocat`. Sim]i fiori pe [ira spin`rii.
Ea se credea o femeie normal`, f`r` tr`s`turi
deosebite. Avea p`rul lung [i ro[cat, iar ochii
c`prui. Cu siguran]`, John Harriman cunoscuse [i
avusese rela]ii cu o mul]ime de femei mult mai fru-
moase decât ea. Probabil c` o spusese doar  a[a,
de complezen]`.

30



– Îmi place numele t`u, continu` el. Josie…
[opti [i pleoapele îi c`zur` încet peste ochii senini.

Adormise ca un prunc.
În lumina slab` a veiozei, Josie observ` c` era

ro[u în obraji. Duse mâna [i-l palp` pe frunte. Nu
prea era obi[nuit` s` aib` grij` de cineva. „Vezi s`
nu te înve]i acum!“ î[i spuse ea în gând. „John
Harriman nu va sta prea mult pe aici.“

Stinse veioza [i r`mase lâng` el, în întuneric.
Oare era indicat s`-l lase singur acolo [i s` se culce
pe canapea, în col]ul opus al camerei? Nu, era prea
riscant. Dac` va avea nevoie de ajutor în timpul
nop]ii? Gemea în somn [i î[i mi[ca agitat capul.
Nu, nu-l putea l`sa singur. {i oricum, el nu-i d`dea
drumul la mân`. O ]inea la fel de strâns ca [i pân`
acum, de parc` era singura lui salvare.

Dup` un timp, oboseala o r`puse [i pe Josie [i
se întinse pe pat, lâng` el, ]inându-se în
continuare de mân`.

– S` nu-]i vin` vreo idee, murmur` ea. Eu doar
am grij` de tine, nimic altceva.

Nu [tia sigur cui îi adresase avertismentul: lui,
sau ei îns`[i?
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Capitolul 3

John Harriman se trezi [i î[i rec`p`t` încet-încet
cuno[tin]a. Deschise ochii [i cercet`, f`r` s` se
mi[te, camera în care se afla. Se sim]ea pe
jum`tate mort. Avea o durere îngrozitoare de cap,
iar trupul îi era vl`guit.

Scene din noaptea precedent` îi revenir` în
minte. Lovitura… dou` mâini care îl împingeau
peste bord… apoi ap`… numai ap`. Iar el
înota… înota… parc` înotase o ve[nicie.
Ajunsese, în sfâr[it, la mal. Urmase apoi numai
durere, frig [i spaim`. Se trezise sub privirea îngri-
jorat`, dar angelic` a celor mai frumo[i ochi pe
care îi v`zuse vreodat`.
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Un oftat urmat de fo[netul cear[afurilor îi
atraser` aten]ia c` nu era singur. Întoarse capul [i
descoperi o femeie superb` ce dormea lini[tit` pe
um`rul lui [i întinsese neglijent un bra] pe pieptul
lui. Privind în jos, observ` c` purta un halat de
baie roz. Al ei. Î[i aduse aminte c` ea îi salvase
via]a. Îl c`rase cu greu pân` aici, în apartament,
apoi îl ajutase s` fac` baie [i-l culcase, învelindu-l
cu grij`, în patul ei. Iar acum, dormeau ca doi
îndr`gosti]i.

Îi spusese c` el era John Harriman, dar nu-[i
putea aduce aminte de nimic. {tia doar c` cineva
vroia s`-l vad` mort [i f`cuse tot posibilul pentru
asta.

Privi în lini[te la femeia care dormea lâng` el.
Josie. Zorii zilei se strecurau alene prin storurile
de la fereastr`, poleind cu aur pielea ei bronzat` [i
p`rul ro[cat împr`[tiat pe pern`. Ea îi salvase via]a.
Dac` nu era ea, ar fi fost mort de mult.

Nu-[i putea aduce aminte de nimic din via]a lui
anterioar`. Ea îi spusese c` era bogat, faimos, c`
ap`ruse chiar [i la televizor. Îns` nimic din toate
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astea nu i se p`rea cunoscut. Un singur lucru [tia
cu siguran]`: cineva încercase s`-l omoare. Oare
de ce?

Întrebarea aceasta nu-i d`dea pace.
{i oare ce ar fi trebuit s` fac` acum? Josie se

oferise s` cheme ajutoare noaptea trecut`, dar el
nu o l`sase. {i nici acum nu era prea împ`cat cu
ideea de alerta autorit`]ile. Cel pu]in pân` î[i
aducea aminte cine inten]ionase s`-l omoare.

Josie se foia [i se întindea, trezindu-se încet-
încet la realitate, în bra]ele lui. Ce culoare aveau
ochii ei? Nu-[i mai putea aduce aminte acest
detaliu, dar î[i dorea cu ardoare s` afle asta cât mai
curând.

Ea clipi de câteva ori [i apoi deschise ochii.
Erau c`prui, cu reflexe str`lucitoare de chihlim-
bar. Erau blânzi [i dulci, dar totodat` ului]i. Îl
privea de parc` î[i pierduse [i ea memoria. Se
trase repede din bra]ele lui.

John rezist` eroic pornirii de a o trage înapoi, la
pieptul lui. Îi pl`cuse s` o simt` acolo, atât de
lini[tit`, atât de frumoas` [i de angelic`. Dar nu
avea nici un drept asupra ei.
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– Te-ai trezit, spuse ea respirând cu greu.
Obrajii i se îmbujoraser` [i era parc` [i mai
frumoas`. Cum te sim]i?

Se ridicase din pat [i p`rul m`t`sos îi c`zuse
dezordonat pe umeri. Era îmbr`cat` într-o
pereche de pantaloni scur]i de blugi [i un tricou
pu]in cam strâmt, care îi scotea în eviden]` rotun-
jimea sânilor. Era zvelt`, cu forme frumoase [i
armonizate perfect.

– M` simt în stare s` escaladez Everestul,
min]i el.

Josie zâmbi.
– Dar cu memoria cum stai, în diminea]a asta?
– Nici o ameliorare.
– Ai nevoie de un doctor.
– Cred c` o s` am nevoie de un antreprenor de

pompe funebre, dac` o anume persoan` afl` c`
sunt în via]`…

– Azi noapte nu m-ai l`sat s` anun] autorit`]ile.
M` gândesc c` poate acum…

– În nici un caz! E mult prea riscant.
– Cineva chiar a încercat s` te ucid` noaptea

trecut`?
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John sim]i tensiunea nervoas` pe care Josie
încerca s` o ascund` sub calmul vocii. Nu era
numai frumoas`, ci [i tare, dur`, capabil` s` fac`
fa]` unei situa]ii de criz` f`r` s` intre \n panic`.

Sim]i un fel de admira]ie pentru ea, combinat` cu o
simpatie senzual` [i un crâmpei de pasiune. Oare mai
sim]ise vreodat` a[a ceva? Categoric, nu. Sentimentul
era complet nou, dar puternic [i surprinz`tor.

Se gândi c` trebuia s` lase la o parte senti-
mentele, [i fa]` de Josie [i fa]` de oricine altcineva,
acum când via]a lui era complet dat` peste cap.

– Cineva î[i dore[te s` m` [tie mort, spuse el, [i
pun pariu c` nu va fi prea fericit s` afle c` înc`
sunt în via]`. {i pân` nu-mi amintesc exact cine
este acela, m` aflu într-un mare pericol.

Ea îl privea încremenit`.
– Pân` acum, e[ti singura care [tie c` am

supravie]uit, continu` John încercând s`-[i pun`
ordine în gânduri [i s` ticluiasc` un plan. {tiu c`
va fi destul de greu s` m` supor]i pe-aici…

– Vrei s` spui c` r`mâi aici? Strexclam` Josie.
Inima îi tres`ri în piept. Nu era o senza]ie chiar

a[a de nepl`cut`, iar asta o îngrijora cel mai tare.
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Putea  fi oare încântat` de ideea c` Harriman
r`mânea la ea? Nu era exclus… Ce porc`rie!
Inten]ionase s`-l g`zduiasc` doar pentru o noapte,
pân` î[i mai revenea, dar se p`rea c` planul ei
fusese dejucat.

Î[i aduse aminte cum se trezise la pieptul lui,
îmbr`]i[a]i ca doi îndr`gosti]i. Tipul era pericu-
los cu P mare. N-ar fi putut spune ce avea s` se
întâmple dac` petrecea prea mult timp cu el. Cel
mai bine ar fi fost s`-l scoat` cât mai curând din
via]a ei.

– Bine, dar ai putea explica autorit`]ilor c` te
afli în pericol [i sunt sigur` c` te-ar proteja.

Harriman scutur` din cap.
– Nu. Cu cât [tiu mai mul]i c` sunt în via]` cu

atât e mai r`u. Probabil c` întreaga poveste va
ajunge imediat pe prima pagin` a ziarelor. {tiu c`
î]i cer prea mult. Mi-ai salvat deja via]a [i nu-mi
place s` abuzez de tine. Tu e[ti singura persoan`
care [tie adev`rul [i în care am încredere. Te rog,
ajut`-m`!

John Harriman, ascuns în vizuina ei, la Bluefish.
Josie î[i aduse aminte ce îi spusese Becky cu o
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sear` înainte: „Ar trebui s` înve]i s`-]i f`ure[ti
propriile tale fantezii, draga mea. Via]a e mult mai
frumoas` [i mai u[oar` a[a.

Da. {i aceasta era o fantezie. O fantezie
devenit` realitate. Dar ea nu era preg`tit` înc`
pentru asta. Via]a ei fusese pân` acum lini[tit`,
dedicat` în exclusivitate muncii. Nu avea timp s`
se hr`neasc`, a[a cum spunea Becky, cu fantezii.
Trebuia s` se ocupe de renovarea barului [i de
organizarea petrecerii pentru întoarcerea lui
Skip.

– Dar de unde [tii c` nu o s` vând chiar eu
povestea mass-mediei? întreb` Josie.

Privirea lui p`trunz`toare îi d`du fiori.
– Trebuie s` am încredere în cineva. Iar tu e[ti

deocamdat` persoana cea mai potrivit`.
Josie se sim]i a m`gulit`. N-ar fi vândut nici în

ruptul capului aceast` poveste ziarelor de scandal,
dar era surprins` s` constate cât` încredere avea în
persoana ei.

– Bine, dar aici este un bar. {i nu cred c` este
locul cel mai potrivit pentru o ascunz`toare…

John se gândi pu]in [i spuse:
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– De fapt, cred c` e cel mai potrivit loc. În v`zul
tuturor. Nimeni nu-[i va imagina c` John
Harriman a poposit la un mic b`rule] de provincie.
Cu atât mai pu]in [tiindu-m` deja mort. Oamenii
v`d ceea ce cred ei c` v`d. Iar eu sunt un simplu
om care seam`n` cu o celebritate. Asta se întâmpl`
destul de des s` [tii.

Josie î[i mu[ca preocupat` buza de jos. Tot nu
în]elegea ce inten]iona el s` fac`.

– {i cât timp ai de gând s` stai pe-aici? {i dac`
memoria nu-]i mai revine niciodat`?

Harriman spuse concis:
– O s`pt`mân`. D`-mi doar o s`pt`mân`. Dac`

pân` atunci memoria nu-mi revine, m` voi adresa
autorit`]ilor.

Josie nu spuse nimic. Se gândea cum avea s` fie
o s`pt`mân` petrecut` cu el [i se sim]ea oarecum
în al nou`lea cer.

– Nu e nici un birou pe-aici? A[ putea dormi
acolo. Sau în pod. Nu vreau s` te deranjez prea mult.

– Biroul lui Skip e foarte mic, n-ai unde s`
dormi. Iar podul nu e terminat. Va trebui s` stai…

Înghi]i în sec [i apoi termin` fraza:
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– Aici, cu mine. În apartamentul meu.
– Î]i mul]umesc. {i vreau s` stabilim de la bun

început c` nu cer mil`. Am s`-]i pl`tesc pentru
deranj atunci când voi avea din nou acces la
conturile mele. Spui c` sunt un om foarte bogat.

– N-am nevoie de banii t`i, îl întrerupse Josie,
jignit` oarecum de oferta lui.

– Nu vreau s` fiu o povar` pentru tine,. Nu
r`mân decât dac` m` la[i s` pl`tesc.

Era mândru. Î[i d`duse seama de asta înc` din
seara precedent`.. Ea în]elegea foarte bine situa]ia
lui, dar nu putea fi de acord s` primeasc` banii. Îi
salvase via]a [i acum se sim]ea responsabil` pentru
el. {i dac` mai exista [i un alt motiv pentru care
era de acord s` îl g`zduiasc`, nu avea de gând s`
recunoasc`, nici chiar fa]` de ea îns`[i.

– Po]i r`mâne aici, spuse ea ferm.
Ar fi trebuit s` lupte împotriva acestei atrac]ii

proste[ti. În fond, era o femeie matur`, nu o
adolescent` cu probleme hormonale.

– Iar dac` vrei s` m` r`spl`te[ti în vreun fel, m`
po]i ajuta la treab`, dup` ce te refaci cât de cât.
{tii, pl`nuiesc s` organizez o petrecere în cinstea
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întoarcerii tat`lui meu la bar, iar înainte de asta
vreau s` renovez pu]in interiorul [i exteriorul
barului. Avem mult de lucru: repara]ii,
vopsitorie… munc` manual`.

În clipa imediat urm`toare se întreb` dac` nu
cumva f`cea o mare gre[eal`. John Harriman f`cea
parte din societatea ales` a Americii, iar ea îi oferea
o slujb` într-un bar. Nu, n-avea cum s` mearg`. Nu
era genul de om care s` munceasc` pentru a-[i
asigura pâinea de zi cu zi. El era obi[nuit cu caviar
[i iahturi, iar ea îi oferea hot dog [i unelte de
lucru. Se gândea cum î[i putea retrage oferta, dar
înainte s` poat` spune ceva, el o surprinse zicând:

– Sunt de acord. Batem palma.
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Capitolul 4

Se afla pe prima pagin`. Citi uimit titlul mare,
scris cu litere negre [i groase, aflat pe prima
pagin` a ziarului din Miami:

„Celebrul magnat american pierdut în mare.
Este presupus a fi mort.“ 

Parc` citea despre un str`in. {i totu[i, fa]a lui îi
zâmbea din poza al`turat`.

Josie se întorsese de la cump`r`turi.
– }i-am cump`rat ni[te haine, de[i nu prea am

avut de unde alege aici, în Crystal Bay. Nu e ca la
New York.

– Oricum, nu-mi aduc aminte nimic despre
New York, a[a c` orice mi-ai cump`rat va fi perfect.
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Se concentr` din nou asupra articolului din
ziar. Era ner`bd`tor s` citeasc` întreaga poveste,
dar [i mai ner`bd`tor s` scape de halatul de baie
roz al lui Josie. Chestia asta pufoas` îi d`duse
mult` b`taie de cap, iar mândria lui, ce mai
r`m`sese din ea, avusese mult de suferit.

Se gândi c` nu urm`rea s` o impresioneze pe
Josie. Pân` la urm`, via]a lui era deocamdat` distrus`.
Cu toate acestea îns`, se sim]ise umilit din cauza
sl`biciunii fizice de care d`duse dovad` în seara
precedent`. Iar la asta se ad`ugase [i umilin]a de a sta
în fa]a ei îmbr`cat în halatul de baie roz [i pufos.

Se ridic`, înc` nesigur pe el. Fiecare mi[care era
dureroas`.

– M` descurc, spuse el, v`zând c` Josie se
preg`tea s`-i sar` în ajutor.

Ea îl urm`ri preocupat`. Ochii ei mari, c`prui-aurii
îi provocau senza]ii ciudate. Ar fi vrut s` o trag` în
bra]ele lui [i s`-i arate c` într-adev`r se sim]ea mai bine.

– Bravo! Faci progrese. M` bucur sincer pentru
tine. Acum, hai s` mânc`m. Am adus ni[te gogo[i
calde [i am f`cut o cafea..

Se îndrept` spre buc`t`rie, aranjându-[i p`rul
ar`miu.
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– Apropo, am adus ceva [i pentru p`rul t`u.
– Pentru p`rul meu?
Ea scoase o cutiu]` din geant`. Pe cartonul

cutiei, o femeie blond` zâmbea cuceritor.
– Inten]ionezi s`-mi schimbi culoarea p`rului?
– Nu-]i face atâtea griji. Nu e mare scofal`. {i

uite, ]i-am cump`rat [i ni[te ochelari.
Scoase tot din geant` o pereche de ochelari cu

ram` metalic` [i o pereche de ochelari de soare.
– Trebuie s`-]i schimb`m cât de cât înf`]i[area,

ca s` elimin`m riscul de a fi recunoscut. Altfel nu
vom reu[i.

Avea dreptate.
– {i înc` ceva. Numele. John este destul de

frecvent întâlnit, dar totu[i ar putea stârni unele
b`nuieli. Ce p`rea ai Harry? E ca o prescurtare de
la Harriman, dar nu cred c` oamenii vor face
leg`tura…

El repet` în gând: „Harry“. Oricum, nu prea
conta.

– Bine, e-n regul`.
Josie zâmbi, îi d`du hainele cump`rate [i apoi

se întoarse în buc`t`rie. Privind în urma ei, Harry
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sim]i c` i se usuc` gâtul. Era perfect` din toate
punctele de vedere. Purta un tricou mulat, care
accentua minunatele curbe ale trupului ei. R`mase
nemi[cat, urm`rind-o cu privirea. Ea se întoarse [i-l
surprinse.

– Sigur nu vrei s` te ajut s` te schimbi? \ntreb`
Josie inocent.

Harry scutur` din cap [i se îndrept` spre baie.
Se p`rea c` nu era con[tient` de impresia pe care
i-o f`cea. Se întreb` cum de o femeie atât de
minunat` c` Josie Reilly nu d`dea nici un fel de
importan]` faptului c` ar`ta perfect. I se p`rea
foarte ciudat s` întâlnesc` o femeie frumoas` care
s` nu fie în acela[i timp [i îngâmfat`.

În baie era înc` umezeal`, de când î[i f`cuse ea
du[, iar mirosul ei plutea în aer. Nu se putu ab]ine
s` nu [i-o imagineze stând acolo, perfect goal`, cu
apa prelingându-i-se pe rotunjimile trupului.

Un singur lucru era clar: chiar dac` î[i pierduse
memoria, instinctele lui sexuale func]ionau perfect.

Trebuia s` nu se mai gândeasc` la ea. Î[i
îndrept` aten]ia spre geanta cu haine. Josie se
gândise la toate. Chiar deasupra se aflau articolele
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de lenjerie intim` [i câteva lucruri specifice
toaletei b`rb`te[ti: aparat de ras, spum`, pieptene.
Apoi urmau haine colorate, în stil hawaian – o
c`ma[` imprimat`, multicolor`, o pereche de pan-
taloni scur]i de blugi [i o pereche de sandale de
piele. Nu era nevoie s`-[i recapete memoria ca s`-[i
dea seama c` n-ar fi g`sit a[a ceva în garderoba lui
John Harriman, la New York. V`zuse [i pozele din
ziare. Purta întotdeauna costum, c`ma[` [i cravat`.

Oricum, pentru moment, nu mai era John
Harriman, ci Harry, a[a c` o schimbare de stil era
bine venit`.

Se b`rbieri, se îmbr`c`, renun]ând în sfâr[it la
halatul roz [i pufos, apoi î[i puse ochelarii cu ram`
metalic`. Se privi în oglind`.

„Bine ai venit, Harry!“ spuse el strâmbându-se
la imaginea lui. Oare cât avea s` dureze pân` când
î[i va rec`p`ta memoria [i va reveni John
Harriman? {i oare cum se va sim]i atunci?

Se întoarse în sufragerie [i se gândi c` [i noua lui
postur` avea unele avantaje. De exemplu, priveli[tea
care i se înf`]i[a chiar acum în fa]a ochilor: Josie era
cu spatele  la el [i se aplecase s` caute ceva în frigider.
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– O, ce bine ar`]i! spuse ea întorcându-se cu o
sticl` de suc de portocale în mân`. Se potrivesc
toate hainele?

– Da, sunt perfecte. Mul]umesc.
Josie îl privea uimit`. Aspectul musafirului ei se

schimbase complet. Sem`na cu John Harriman,
dar era totu[i mult diferit. Mai urma doar s`-i
schimbe culoarea p`rului, [i atunci riscul de a fi
recunoscut avea s` fie minim.

{i-ar fi dorit s`-l priveasc` minute, poate chiar
ore în [ir, dar se întoarse [i turn` cafeaua în ce[ti.
Nu trebuia s` uite c`, de[i îmbr`cat în stil hawaian,
el era totu[i John Harriman [i c` o rela]ie între ei
era practic imposibil`. Tr`iau în lumi diferite,
aveau concep]ii diferite, deci rela]ia ar fi fost sor-
tit` e[ecului. Probabil c` nici nu se vor mai întâlni
vreodat` dup` ce totul avea s` se termine.

– Ia loc! îi spuse ea sec, ar`tând spre un fotoliu
din sufragerie.

Harry î[i lu` ziarul [i se a[ez` în sufrageria
micu]`. Se gândi c` numai camera de zi de pe iah-
tul s`u trebuia s` fie de zece ori mai mare decât
apartamentul acesta. {i totu[i, se sim]ea foarte
bine. Nu [tia de ce, dar se sim]ea ca acas`.
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Î[i scoase ochelarii, îi puse în buzunarul de la
piept [i începu s` citeasc` articolul de pe prima
pagin`. Josie aduse ce[tile de cafea, o tav` cu gogo[i,
zah`r, lapte, suc [i pahare. Apoi se a[ez` [i ea.

– Mi-e team` c` nu sunt o bun` buc`t`reasc`. Îmi
place s` g`tesc, dar la bar. Acas` devin o puturoas`
când vine vorba s`-mi preg`tesc de mâncare.

Harry o privi [i ridic` din umeri:
– Dar mie îmi plac foarte mult gogo[ile. Nu c`

mi-a[ aminti, dar simt asta instinctiv.
Lu` o gogo[` [i î[i întoarse aten]ia spre articolul

din ziar.
Josie î[i turn` un pahar de lapte, lu` [i ea o

gogoa[` [i apoi se cuib`ri pe canapea. Îl privi cu
aten]ie pe b`rbatul din fa]a ei. P`rea foarte con-
centrat`. Oare citind articolul î[i va rec`p`ta
memoria? Atât de repede? Fu surprins` s` constate
c` se gândea cu team` la momentul în care î[i va
reveni din amnezie. Ar fi vrut s`-l p`streze la ea
toat` s`pt`mâna, a[a cum conveniser`. „Ce-am
g`sit al meu s` fie“ î[i spuse ea copil`re[te în gând.

Se înec`. Începuse s-o ia razna. Chestiile astea
cu „Ce-am g`sit al meu s` fie” nu se aplicau [i la
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oameni, cu atât mai pu]in la John Harriman. În
plus, tocmai de aceea era atât de dorit [i de vânat,
pentru c` era foarte greu de prins. O mul]ime de
staruri de cinema, manechine, femei de afaceri din
toate col]urile lumii încercaser`, f`r` succes, s`-l
prind` în curs`. {i oricum, se gândi Josie, ea se
s`turase de b`rba]i. Nu mai avea nevoie de b`t`i
de cap [i dureri de inim`. Prin urmare, cazul era
închis.

Înghi]i ultima buc`]ic` de gogoa[`.
– Ce p`rere ai despre articol? \ntreb` ea

ner`bd`toare.
Harry împ`turi ziarul.
– M` simt de parc` a[ citi despre un str`in.

Nimic nu-mi pare cunoscut.
Citise destul despre John Harriman, dar f`r`

nici un rezultat. Aflase despre el c` nu avea fami-
lie. P`rin]ii lui muriser` într-un tragic accident de
ma[in`, pe vremea când avea doar cinci ani.
Crescuse la un c`min de copii. La dou`zeci [i trei
de ani terminase studiile [i pusese bazele unei
mici companii, ce avea s` devin` mai târziu
Corpora]ia Harriman. Ziarele îl numeau
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„Vr`jitorul financiar“, un nimeni ap`rut de
nic`ieri, dar care devenise prin munca [i în]elep-
ciunea lui cel mai faimos om de afaceri american.

În decurs de zece ani construise un imperiu
vast [i acumulase averi inestimabile, provenite din
fuziuni, achizi]ii [i investi]ii la scar` interna]ional`.

Aflase tot din ziare c`, în noaptea accidentului,
pe iahtul s`u se aflau secretara [i asistentul lui per-
sonal, doi asocia]i [i echipajul navei format din opt
persoane. Dar nici aceste am`nunte nu-l ajutar`
prea mult. Sim]ea un mare gol în capul [i în sufle-
tul lui, la fel cum [tia instinctiv c` nu fusese
apropiat de nici una dintre persoanele care se
aflau la bord. De fapt, credea c` nu fusese apropiat
de nimeni, toat` via]a lui.

– Cred c` ]i-e tare greu s` cite[ti atâtea despre
tine, f`r` s`-]i aminte[ti nimic, spuse Josie încet.
N-ai vrea totu[i s` stai de vorb` cu cineva, [tiu eu,
un prieten sau o persoan` de încredere?

– Nu, r`spunse el sec. Î[i trecu nervos mâna
prin p`r. Îmi pare foarte r`u pentru oamenii care
deplâng moartea mea, în timp ce eu sunt în via]`,
dar…
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Se opri [i r`mase dus pe gânduri. Oare cine îl
aruncase peste bord? Unul dintre membrii
personalului, sau poate unul dintre asocia]ii s`i?

Josie îl privi cu simpatie. Spuse vesel:
– Hei, era s` uit.
Se ridic` [i travers` camera. Se întoarse cu o

saco[` [i v`rs` con]inutul ei pe m`su]a de cafea.
– Ziare de scandal, numere vechi, anun]` ea.

Le-am luat diminea]` de la o prieten`.
Becky fusese foarte surprins` de interesul brusc

al lui Josie pentru ziarele de scandal. De obicei le
dispre]uia. Îns` acum le considera o important`
surs` de inspira]ie pentru Harry [i un posibil
impuls pentru memoria lui. {tia c` Becky p`strase
toate ziarele în care ap`reau informa]ii, interviuri
sau poze cu John Harriman. Iar întreaga ei colec]ie
se transformase într-o clip` dintr-un morman de
maculatur` într-o min` de aur.

Harry începuse s` le r`sfoiasc` [i s` citeasc`
titlurile scrise cu litere de-o [chioap`, înso]ite de
fel [i fel de poze.

– Hai s` le parcurgem împreun`, propuse Josie.
Te ajut s` le în]elegi. Iar dac` ]i se pare prea mult,
ne putem opri. E-n regul`?
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Se a[ezar` amândoi pe podea, cu picioarele
încruci[ate. Nu erau prea apropia]i, dar totu[i
destul de aproape unul de cel`lalt pentru ca pul-
sul lui Josie s` se accelereze. Se concentr` asupra
ziarelor, f`când cu greu abstrac]ie de impulsurile
senzuale pe care le sim]ea înl`untrul ei.

– Chiar atât de interesa]i au fost oamenii din
via]a mea personal`? întreab` Harry surprins.

– Greu de crezut, nu?
– Da, e foarte ciudat.
– Cred c` nu-]i aminte[ti, dar sute de femei

a[teptau ore întregi în fa]a casei tale din New York,
sperând s` te vad` m`car o secund`, înainte s` te
ascunzi în spatele geamurilor fumurii ale
limuzinei. Te urm`reau [i prin parc, atunci când
f`ceai jogging. Î]i trimiteau scrisori, declara]ii [i
chiar [i lenjerie intim` prin po[t`.

– Mi-ai trimis [i tu?
– A, nu, râse Josie. Eu am auzit despre asta la

televizor.
Harry î[i turn` un pahar de lapte [i mai lu` o

gogoa[`.
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– Hm, o tachin` el, ]i-e u[or s` negi din
moment ce nu-mi pot aduce aminte de nimic…

Josie d`du ochii peste cap. Probabil c` n-ar fi
trebuit totu[i s`-i spun` c` toate femeile din
America alergau dup` el. acesta era purul
adev`r.

– În ziua în care voi trimite lenjeria mea intim`
vreunui b`rbat, fii sigur c` va ninge în Crystal Key,
spuse ea râzând.

– De ce, crezi c` nici un b`rbat nu merit` s`
aib` lenjeria ta? Întreab` Harry.

– Hei, se presupune c` trebuie s` vorbim
despre via]a ta, nu despre a mea…

Se concentrar` din nou asupra ziarelor. Josie îi
ar`t` poze mai noi sau mai vechi în care ap`rea la
bra]ul vreunei vedete de cinema sau a unui foto-
model. Clare Collier, Joanne Delacorte, Julia
Shiley, Margot Andes, Jennifer Johnston [i multe
altele. Dar nici una dintre ele nu-i trezi amintiri.

– M` întreb de ce naiba nu m-am c`s`torit [i nu
m-am a[ezat la casa mea, spuse Harry.

– Dar nu to]i oamenii sunt f`cu]i pentru
c`s`torie. Poate nu e[ti genul.
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– Sau poate c` n-am întâlnit femeia potrivit`…,
spuse el confuz, dorindu-[i s`-[i poat` în]elege
propria via]`.

F`r` s` vrea, î[i îndrept` din nou privirea spre
Josie. St`rui asupra buzelor ei senzuale [i
trandafirii, asupra ochilor hipnotizan]i în care se
citeau bun`tate [i generozitate. Inima îi b`tea
nebune[te.

– Dar tu, Josie, e[ti genul de femeie f`cut`
pentru via]a de familie?

Era curios. {tia atât de pu]ine despre via]a ei…
Probabil c` în afar` de a salva str`ini îneca]i de pe
plaj` mai avea [i alte ocupa]ii. Poate chiar avea un
prieten…

– Iar vorbim despre mine? Nu cred c` via]a mea
e la fel de interesant` ca a ta.

– Fie-]i mil` de mine. M-am s`turat s` vorbim
numai despre John Harriman. 

Josie î[i mu[ca preocupat` buzele.
– Da, la un moment dat am crezut c` sunt

f`cut` pentru c`s`torie, pentru via]a de familie…
Dar apoi m-am r`zgândit.
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– Dar de ce?
– Din cauza b`rba]ilor, spuse ea scurt,

presupunând c` asta explica totul.
Se încrunt` [i lu` un alt ziar. P`rea agitat`. Era

clar c` nu dorea s` continue conversa]ia.
Harry schimb` repede subiectul:
– Dar, ia spune-mi, cu ce te ocupi la bar? Mai

exact, ce faci?
– De toate, spuse ea zâmbind din nou. Era unul

dintre subiectele ei preferate de discu]ie. G`tesc,
duc comenzile, ]in contabilitatea, fac orice este
nevoie. Am mai lucrat la Bluefish pe timpul
vacan]elor, când eram la colegiu, dar atunci nu
eram calificat`. Îns` acum am diplom` în manage-
mentul turismului [i m` bucur c` îl pot ajuta pe
Skip, pân` î[i revine.

– Înseamn` c` familia este foarte important`
pentru tine, coment` Harry.

–A[ face orice pentru mama [i pentru Skip. {i ei
m-au ajutat foarte mult, iar acum e rândul meu.

– E[ti foarte apropiat` de p`rin]i.
– Poate prea apropia]i, câteodat`…
– Ce vrei s` spui?
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– Uneori sunt prea cic`litori. Din cauza asta, m`
bucur c` nu trebuie s` stau cu ei [i c` am aparta-
mentul `sta, aici la bar. Ei l-au renovat special pen-
tru mine, pân` s` m` întorc eu. Îi iubesc foarte
mult, îmi place s` fiu lâng` ei, dar am [i eu nevoie
de independen]`.

Un cioc`nit u[or se auzi în u[a apartamentului
[i puse cap`t conversa]iei.

– Josie! strig` o voce feminin`. }i-am adus ni[te
pr`jituri.

– O nu! oft` Josie. E mama. Trebuie s` te ascunzi.
Harry se ridic` [i o urm`. Intr` în dulapul pe

care ea îl deschisese deja.
– Ai s-o cuno[ti oricum, dar acum nu vreau s`

te vad`. Î[i va face o impresie gre[it`.
Trânti u[a dulapului, înainte ca el s` mai poat`

spune ceva.
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Capitolul 5

– Mam`, nu [tiam c` vii, spuse Josie tulburat`,
deschizând u[a apartamentului.

Lark Reilly intr` [i puse pe dulapul din
buc`t`rie platoul cu pr`jituri.

Avea p`rul ro[cat închis, tuns scurt, dar
modern. Era minion`, dar cu forme rotunde,
pl`cute, pe care le mo[tenise de altfel [i fiica ei.

– M-am trezit devreme ca s` fac pr`jituri pentru
bazarul de mâine. }i-am adus [i ]ie câteva buc`]ele.

Spusese asta în timp ce intra în sufragerie.
Inima lui Josie b`tea cu putere. Uitase s` strâng`
de pe m`su]` vasele de la micul dejun, iar ziarele
de scandal era împr`[tiate peste tot. Era convins`
c` mama ei începuse deja s` aib` b`nuieli.
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– Draga mea, pic` ap` din acoperi[.
Josie r`sufl` u[urat`. Aten]ia mamei sale se

îndreptase c`tre ligheanul pe care îl pusese în
seara precedent` [i care acum era plin cu ap`.

– {tiu, mam`. Dar las` c` m` descurc eu, nu-i
mai spune lui Skip. N-are rost s`-[i fac` atâtea griji.

– Eu nu [tiu cum reu[e[ti s` te descurci cu
toate, draga mea. Ai grij` de bar, te ocupi [i de
redecorarea lui, ]ii [i contabilitatea…

– Ei, nu este chiar atât de complicat. {i-n plus,
în curând va veni un prieten s` m` ajute.

Era mai bine s`-i spun` dinainte.
– O, m` bucur s` aud asta. {i cine e tipul?
Lark p`rea încântat`.
– Îl cheam` Harry.
– Harry?
– Da. E un prieten. Îl [tiu din colegiu.
John Harriman devenise faimos cam cu cinci

ani în urm`, iar pe atunci Josie era în colegiu, a[a
c` nu era chiar o minciun`.

– Dr`gu] din partea lui c` vine s` te ajute.
Locuie[te aici, în Crystal Key?

– A, nu. Vine în vizit`. {i nu cred c` va sta foarte
mult.
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Lark o privi pe fiica ei, vrând parc` s` afle mai
multe. Josie [tia c` mama sa era o romantic`
incurabil` [i î[i dorea tare mult s-o vad` îndr`gos-
tit`. Numai c` asta nu avea s` se întâmple, cel
pu]in nu prea curând.

– Ei bine, de-abia a[tept s` îl cunosc.
{i cu asta, Lark încheie subiectul. Î[i îndrept`

aten]ia spre dezordinea de pe m`su]`.
– Ai avut musafiri diminea]`? {i ce-i cu atâtea

ziare? A, citeai despre magnatul care a disp`rut azi
noapte…

– Sunt ale lui Backy. Ea e… foarte trist` din
cauza acestei pove[ti.

Nu vroia s`-[i mint` mama, a[a c` se strecura
printre adev`ruri, omi]ând s` spun` ce se întâm-
pla de fapt. Înainte ca Lark s` mai pun` alte
întreb`ri, Josie spuse gr`bit`. 

– Acum vroiam s` strâng. În diminea]a asta am
foarte mult` treab` la calculator.

Îns` mama ei n-o auzea. Privea în continuare
pozele de pe prima pagin` a ziarului.

– Ce p`cat! Un b`rbat atât de tân`r [i de
dr`gu]… {i atât de bogat…
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– Poate îl vor g`si pân` la urm`, suger` Josie.
„La mine în dulap, de exemplu“ ad`ug` ea în
minte.

– Draga mea, e[ti tare optimist`, dar dup`
furtuna de azi noapte e prea pu]in probabil.
Numai un miracol îl mai putea salva.

Inima lui Josie b`tea cu putere la gândul c` ea
îns`[i fusese acel miracol. Se sim]ea tare ciudat.

– Î]i mul]umesc mult pentru pr`jituri, mam`.
Acum cred c` am s` m` apuc de treab`.

– Nu mai munci atât de mult, Josie. Ie[i [i dis-
treaz`-te, f`-]i timp [i pentru tine. N-ai s` întâlne[ti
niciodat` b`rbatul potrivit dac` te tot ascunzi la
Bluefish.

– Dar nu vreau s` întâlnesc nici un b`rbat,
mam`.

– Nu mai vorbi a[a. E[ti prea tân`r` ca s` nu ai
[i tu o via]` amoroas`. Când ai de gând s` treci
peste…

– Dar am trecut peste, mam`, s`ri Josie ca ars`.
Probabil c` Harry auzea tot.

– Sper, draga mea. {tii c` îmi fac griji pentru
tine. Uite, chiar vroiam s` vorbesc cu tine. Fiul lui
Emmie Scott se întoarce în acest week-end [i ar
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vrea s` te cunoasc`. {tii, e un tip tare muncitor [i
serios. {i-a deschis de curând propriul lui cabinet
veterinar la Fort Lauderdale. E înalt, are gropi]e în
obraji [i…

– Mam`, o întrerupse Josie, m` calci pe nervi.
– O, draga mea, promite-mi m`car c` te vei

gândi la propunerea mea. Iar dac` te hot`r`[ti [i
vrei s`-l cuno[ti, mâine va veni [i el la bazar. D`
consulta]ii gratuite pentru animalele de cas`.

– Dar eu n-am nici un animal de cas`.
– Po]i s` aduci pe[ti[orul de la bar, glumi Lark.

Promite-mi c` te mai gânde[ti, bine? Acum e
timpul s` plec la biseric`.

P`rea destul de mul]umit`. De fapt, de asta [i
venise, s`-i fac` fiicei ei marea propunere. Iar
acum c` misiunea fusese îndeplinit`, putea pleca.
O s`rut` pe Josie [i ie[i.

În urma ei, Josie oft` u[urat` [i se duse s`
deschid` dulapul. Situa]ia era stânjenitoare, a[a c`
trebuia s-o dep`[easc` urgent.

– Îmi cer scuze, îi spuse ea lui Harry. Acum, ar
trebui s` te vopsesc repede, înainte ca cineva s` te
recunoasc`. E[ti de acord? Sau e[ti prea obosit?

Harry scutur` din cap.
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Josie se îndrept` spre chiuvet` [i preg`ti un
taburet înalt, invitându-l s` ia loc. El se conform`,
îns` mintea lui r`m`sese la conversa]ia dintre cele
dou` femei. Era clar c` Josie trecuse prin expe-
rien]e amoroase nepl`cute, dar era [i mai clar c`
nu dorea s` vorbeasc` despre ele.

– Ai mai vopsit pe cineva vreodat`? întreb`
Harry zâmbind.

– Da, dar nu o persoan`, r`spunse ea amuzat`.
– Ce vrei s` spui?
– Când aveam zece ani, am vopsit pudelul nos-

tru alb. A ie[it un fel de roz. Doamne, ce s-a mai
înfuriat mama atunci…

– M` cam sperii, s` [tii.
– Nu-]i face griji. Am s` m` descurc de data asta.

Ai încredere în mine.
Dar el avea încredere în Josie. Îns` [tia, instinc-

tiv, c` nu i se întâmplase prea des s` aib` atâta
încredere într-o persoan`, mai ales dup` un timp
atât de scurt. Nu în]elegea îns` de ce situa]ia de fa]`
era cu totul special` fa]` de cele din trecutul s`u.

– {i-n plus, continu` tân`ra femeie, dac` nu ne
place cum iese, te pot tunde la chelie. E doar p`r.
Va cre[te la loc.
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– N-am [tiut c` po]i fi atât de comic`…
– Sunt multe lucruri pe care înc` nu le [tii

despre mine…
– De[i mi-ar pl`cea teribil s` [tiu totul despre

tine, r`spunse Harry, de data aceasta serios.
Ochii ei mari [i frumo[i îl privir` o clip`, apoi î[i

îndrept` aten]ia spre instruc]iunile de pe cutia de
vopsea, f`r` s` ia în seam` remarca lui.

Harry nu [tia ce s` mai cread` despre frumoasa
lui gazd`. Felul ei de a fi, comportamentul ei îl
intrigau foarte tare. Acum era r`ut`cioas`, pentru
ca peste câteva clipe s` devin` timid` [i foarte vul-
nerabil`. Se temea s` se apropie prea mult de
cineva, pentru ca apoi s` nu fie r`nit`. Cineva o
f`cuse s` sufere, Harry era sigur de asta. {i-ar fi
dorit s` se r`zbune pe acel cineva care fusese atât
de insensibil încât s` r`neasc` o femeie ca ea. I se
p`rea totu[i ciudat c` devenise atât de protector
fa]` de ea [i atât de irascibil la ideea c` cineva îi
f`cuse r`u. Oare era din cauz` c` îi salvase via]a?
Era doar o form` de recuno[tin]`, sau era ceva mai
mult de atât? Avea sentimentul c` era cu mult mai
mult de atât, de[i nu în]elegea de ce.
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Josie citise cu aten]ie instruc]iunile, iar acum se
apuca de treab`. Amesteca repede cu o spatul` de
plastic con]inutul tuburilor [i îl privea pe Harry,
ne[tiind de unde s` înceap` [i unde s` termine.

Îi înf`[ur` un prosop în jurul umerilor [i î[i
preg`ti un pieptene. Î[i trecu mâinile prin p`rul
lui sub]ire [i m`t`sos. Atingerea i se p`ru extraor-
dinar de senzual`. El închise ochii [i gemu încet.

– Te doare? \ntreb` Josie îngrijorat`. Se purtase
foarte delicat cu el de team` s` nu-l doar` locul
unde fusese lovit cu atâta cruzime.

– Nu m` doare. E minunat…
Inima ei b`tea s`-i sparg` pieptul. El continu`:
– Îmi place când cineva se joac` în p`rul meu.
– {i mie. E o senza]ie foarte pl`cut`.
Trebuia s` termine cât mai repede treaba asta,

c`ci lucrurile începeau s` se complice.
Desp`r]i câteva [uvi]e [i începu s` aplice

vopseaua. În câteva minute treaba era gata, dar
Harry regreta asta. Îi pl`cuse senza]ia degetelor ei
lungi [i sub]iri plimbându-se prin p`rul lui. Îi
pl`cuse, de asemenea, s` o [tie atât de aproape [i
s`-i simt` mirosul. Mirosea a c`p[uni, de la
spumantul de baie pe care îl folosise [i el.
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C`p[uni… {tia c` de acum înainte va asocia
întotdeauna mirosul de c`p[uni cu Josie Reilly.

Deschise ochii [i o privi.
– Trebuie s` stai a[a un sfert de or`, îl anun]`

ea. Vrei un suc între timp?
– Da, mul]umesc.
Josie scoase dou` sticle de cola din frigider [i

preg`ti pr`jiturile aduse de mama ei.
– Ar trebui s` m` angajez la un salon de

coafur`, spuse ea zâmbind. Constat c` îmi place s`
fac asta.

– Sigur. Iar pudelul t`u [i cu mine ]i-am putea
de referin]e…

Josie lu` o înghi]itur` de suc. Se sim]ea tulbu-
rat` ori de câte ori Harry  o privea ca acum. Chiar
[i a[a, cu vopseaua pe cap, era foarte sexy.

– Ei [i-acum, spuse b`rbatul, poveste[te-mi
cum te distrezi atunci când nu vopse[ti c`]ei.

Era clar c` inten]iona s` afle cât mai multe
lucruri despre ea, c`utând s-o cunoasc` mai
bine. Josie se sim]i oarecum flatat` [i se gândi
ce ar fi putut spune, ca s` par` cât de cât
interesant. 
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– Citesc, m` plimb pe plaj`, construiesc castele
de nisip… o dat`, chiar am câ[tigat un concurs de
castele de nisip. Ce mai fac?… A, m` uit la filme.
Ador filmele, chiar [i cele de groaz`, de la miezul
nop]ii. Numai c` în ultimul timp am lucrat pân`
noaptea târziu [i le-am cam ratat.

Ar fi vrut s`-i pun` [i ea aceea[i întrebare –
ce-i pl`cea s` fac` în timpul liber – dar se
ab]inu, pentru c` oricum nu-[i putea aduce
aminte.

Harry î[i termin` sucul [i pr`jiturile, î[i încru-
ci[` bra]ele la piept [i continu` interogatoriul.

– {i ce planuri ai pentru bar?
Josie se lans` în explica]ii am`nun]ite, pre] de

multe minute.
– Nu e urât nici a[a, spuse ea, dar nu i-ar strica

o cosmetizare. N-a mai fost renovat de mult. Pe
dinafar` vopseaua se coje[te, iar în`untru e cam
afumat` [i murdar`. A[ vrea s` zugr`vesc [i s`
decorez pere]ii interiori cu fotografii înr`mate.
Clien]ii fideli ai barului au strâns de-a lungul tim-
pului tot felul de poze de la evenimente care au
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avut loc chiar aici, la bar. M-am gândit c` vor da un
aer de istorie [i comunitate solid`. Lui Skip îi va
pl`cea la nebunie.

F`cu o pauz` [i apoi continu`:
– Mai sunt [i multe alte repara]ii de f`cut…

Acoperi[ul, u[a de la intrare, poarta… Apoi a[
vrea s` ra[chetez [i s` lustruiesc podeaua… Ce
mai, sunt o mul]ime de lucruri de f`cut.

– {i toate astea vrei s` le faci singur`? {i, între
timp, s` mai lucrezi [i la calculator?

– D, [tiu, [tiu… Întotdeauna am tendin]a s` m`
autodep`[esc, dar nu [tiu dac` [i de data aceasta
voi reu[i, spuse ea privindu-l cu triste]e.

El se întinse [i o lu` de mân`.
– Uite ce e, tu m-ai ajutat pe mine, acum e rân-

dul meu. Î]i promit c` vom realiza împreun` tot ce
]i-ai propus.

Sim]i un nod în stomac. Nu [tia ce s` spun`, a[a
c` schimb` subiectul. Spuse, uitându-se la ceas:

– Cred c` a sosit timpul s`-]i vedem noua
înf`]i[are.

Se apropie de chiuvet` [i d`du drumul la ap`,
testând-o. Îl ajut` pe Harry s` se a[eze cu capul pe
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marginea chiuvetei. El închise ochii [i se l`s`
purtat de val. Dintr-o dat`, faptul c` st`tea acolo
lini[tit în timp ce ea îi sp`la cu mi[c`ri delicate
p`rul, i se p`ru de o imens` intimitate, periculos
de erotic. Josie îi mas` u[or [amponul pe p`r,
bucurându-se f`r` s`-[i dea seama c` avea ocazia
s`-l mângâie. Îi cl`ti apoi p`rul, pân` când apa
deveni limpede. S-ar fi putut opri, dar n-o f`cu.

Harry deschise ochii [i o privi fix. Pentru o clip`
se privir`, iar Josie avu sentimentul c` în ochii lui
vedea un suflet care se potrivea perfect cu al ei.
Singuratic [i plin de dor. Dar oare era adev`rat?
John Harriman, râvnitul american, s` fi fost un sin-
guratic [i s` fi tânjit dup` afec]iune [i dragoste?
Probabil c` imagina]ia ei o luase razna.

– Gata, anun]` ea [i apoi opri apa. Mâinile îi
tremurau. 

Harry se ridic` [i î[i [terse p`rul cu un prosop.
Se usc` repede cu foehnul [i apoi s` privi în
oglind`. P`rul lui castaniu era acum galben-auriu.
Ar`ta foarte bine, chiar mai bine decât înainte.
Inima lui Josie aproape c` se oprise în loc.

– Da, e prefect, spuse el. Mul]umesc.
– S`-]i fie de bine, r`spunse ea [optit.
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Se privir` în t`cere. Harry avea sentimentul c`
ceva ciudat se petrecea de fiecare dat` când privea
în ochii lui Josie. Sentimentul acesta nu-i era familiar,
dar îi d`dea o stare de bine. {i se p`rea c` nu numai
lui. Felul cum i se îmbujorau obrajii [i cum respira
accelerat, îl f`ceau s` cread` c` [i ea sim]ea la fel.

Apoi, dintr-o dat`, ea î[i întoarse privirea [i
începu s` strâng` prin camer`. Încerca s` nege sau
s` ignore ceea ce se întâmpla între ei. Sau poate
era foarte speriat`?

– M` duc în biroul lui Skip, anun]` Josie. Mai
am câteva ore pân` se deschise barul. Tu stai [i
odihne[te-te. De mâine, dac` te sim]i în stare, po]i
începe lucrul.

– E-n regul`.
Nu prea îi pl`cea ideea de a pierde timpul

degeaba, dar sim]ea totu[i nevoia s` se odih-
neasc`. Îl durea foarte tare capul, de parc` cineva
îl lovise cu un ciocan..

– Ne vedem mai târziu, strig` Josie [i ie[i pe
u[`, evitându-i privirea.

Harry se întinse pe pat [i î[i îndrept` aten]ia spre
articolele din ziar. Vroia s` afle totul despre via]a lui
anterioar`. Îns` gândul îi zbura mereu la Josie.
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Capitolul 6

„C`utarea magnatului american John Harriman
a luat sfâr[it noaptea trecut`“, anun]` reporterul
pe micul ecran al televizorului de la bar.

– O, ce trist! spuse Becky în timp ce aducea
ni[te pahare goale. Probabil c` s-a înecat în apele
oceanului.

Josie privea [i ea imaginea lui John Harriman, în
timp de treb`luia prin bar. Imaginile sosirii magna-
tului pe aeroportul local fuseser` difuzate de zeci
de ori în ultimele zile. Rev`zu mul]imea de femei
adunate acolo [i, dac` pân` acum nu în]elesese
euforia lor, acum o în]elegea. Era con[tient` c` în
scurt timp putea s` devin` [i ea la fel de ahtiat`
dup` el. Tipul era deosebit de simpatic [i de sexy.
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Se retrase în buc`t`rie, dorind s` stea cât mai
departe de imaginea lui. Îi dusese ni[te mâncare
de la bar în jurul prânzului, dar de atunci nu-l
mai v`zuse [i nu inten]iona s`-l mai viziteze pân`
la sfâr[itul zilei. Îl g`sise îngropat între ziare,
citind [i recitind articolele despre el însu[i. Era
evident c` încerca din r`sputeri s`-[i recapete
memoria. Probabil c` era ner`bd`tor s`-[i
reînceap` via]a lui normal`, de dinaintea
accidentului. {i de ce n-ar fi fost?

Josie se îndrept` spre chiuveta dubl` a barului
[i începu s` spele vasele murdare, gândindu-se la
problemele ei [i analizându-[i situa]ia. Era o
femeie de dou`zeci [i cinci de ani, normal` [i
s`n`toas`. Era firesc s` aib` [i ea nevoile ei, dic-
tate de hormoni. În plus, trecuse mai mult de un
an de când s`rutase ultima oar` un b`rbat. Sim]ea
acut lipsa sexului [i îi ducea dorul. Avea nevoie de
un b`rbat. {i, întâmpl`tor, Harry se afla chiar
lâng` ea, în micu]ul ei apartament, fiind pe dea-
supra [i extraordinar de fermec`tor [i de sexy. Era
clar, se afla într-o mare încurc`tur`. {i nu g`sea
nici o solu]ie.
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Seara, când Josie î[i termin` treaba, îl g`si pe
Harry tot între ziare. Citea concentrat la lumina
unei veioze. Chipul i se lumin` când o v`zu.

– Hei, ce mai faci? Pari frânt` de oboseal`.
A[a se [i sim]ea, de altfel. Picioarele o dureau

cumplit, mirosea toat` a fum [i mâncare, iar
machiajul ei ar`ta groaznic. Era deja trecut de unu
noaptea. Îns` numai privindu-l pe Harry, sim]i c`
inima începe s`-i bat` cu putere [i revine la via]`.
St`tea pe fotoliu, cu bustul lui bronzat [i puternic
dezgolit [i o privea cu ochii lui ademenitori. Era
incredibil cât de cuceritor putea fi chiar [i la nici
dou`zeci [i patru de ore de la tragicul accident.

– Credeam c` te g`sesc dormind, îng`im` Josie.
– M-am trezit special pentru tine.
– Nu trebuia s` faci asta. Ai nevoie de odihn`.
Josie se îndrept` spre dulap [i î[i lu` o jachet`.
– Ias la o plimbare, anun]` ea.
– Te superi dac` te înso]esc? M` simt mult mai

bine [i nu mai suport s` zac atâta.
– Bine, cum vrei tu.
Harry o lu` de umeri [i ie[ir` împreun`.

Atingerea lui, chiar [i prin jachet`, o f`cu s` se
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înfioare, dar î[i impuse s` cread` c` nu însemna
nimic, cel pu]in nimic special. Înaintar` în lini[te
spre plaj`. Harry î[i retrase mâna de pe umerii ei
[i, f`r` s` în]eleag` de ce, Josie se sim]i oarecum
abandonat`.

– Îmi place s` m` plimb pe plaj` dup` ce stau
toat` ziua închis` în bar, spuse ea pentru a sparge
t`cerea.

Dar el nu r`spunse. Probabil c` se gândea la
noaptea precedent`, când îl g`sise aici, pe plaj`
mai mult mort decât viu. Oare ce s-ar fi întâmplat
dac` nu ajungea la momentul potrivit? Gândul o
f`cu s` se cutremure. În situa]ii normale,
obi[nuite,  probabil c` vie]ile lor nu s-ar fi inter-
sectat niciodat`.

Se privir` în întunericul nop]ii. Josie rupse din
nou t`cerea [i spuse încet:

– Iubesc plaja asta. Este locul în care am cres-
cut. {tii, noi nu am locuit dintotdeauna cu Skip.
Eu [i mama am locuit singure pân` când am avut
opt ani.

– Dar ce s-a întâmplat cu tat`l t`u? întreb`
Harry.
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Se plimbau încet, unul lâng` altul, în noaptea
c`ldu]` [i umed`, ca majoritatea nop]ilor din
Florida. Numai c` Josie î[i amintea [i de nop]i mai
reci, mai triste, când ea [i mama ei abia aveau ce
mânca.

– Tata nu a fost niciodat` lâng` noi, r`spunse
ea cu triste]e. Îl cunosc, l-am v`zut de câteva ori,
îns` niciodat` nu l-am considerat tat`l meu.

Ridic` din umeri, dorind s` alunge senti-
mentele sumbre care o cople[eau.

– Familia lui n-a acceptat-o niciodat` pe mama.
Aveau o situa]i` destul de bun` [i nu erau de acord
ca unicul lor fiu s` se c`s`toreasc`, cel pu]in nu cu
o femeie simpl` ca mama.

– {i ce s-a întâmplat?
– El s-a s`turat de discu]ii [i s-a întors la familia

[i la studiile lui. Mama nu i-a cerut niciodat` aju-
torul, chiar dac` de multe ori abia ne puteam duce
zilele. Dar era prea mândr`. Cât despre el, nu s-a
oferit niciodat` s` ne ajute. De foarte mul]i ani,
n-am mai auzit nimic despre el. Oricum, tat`l meu
este Skip, eu a[a consider. Ba mai mult decât atât,
m-a [i adoptat.
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Se sim]ea pu]in jenat` c` îi povestise atât de
mult despre ea [i familia ei. Schimb` subiectul:

– Uite, în locul acela te-am g`sit, spuse
indicând un punct la malul oceanului.

Îns` Harry era concentrat asupra profilului ei,
nu asupra locului unde [i-ar fi putut g`si
sfâr[itul. Nu mai avea nici o urm` de machiaj,
dar ar`ta foarte bine. P`rea mai tân`r` decât era
de fapt [i, paradoxal, p`rea în acela[i timp
fragil`, dar puternic`. Acum [tia unde \[i avea
r`d`cinile t`ria ei de caracter: în copil`ria trist`
[i plin` de griji, care o c`lise, f`când-o dur` în
exterior, dar vulnerabil` în interior. Î[i dorea
atât de mult s-o cunoasc` mai bine, s` p`trund`
în carapacea ei…

– P`cat c` tat`l t`u n-a vrut s` te cunoasc` mai
bine. Nici nu [tie ce a pierdut…

Josie se întoarse [i-l privi. Erau atât de aproape,
încât î[i puteau auzi respira]ia, pe fundalul
valurilor. Harry sim]i o nevoie acut` s-o s`rute. Î[i
dorea cu ardoare s`-i guste buzele, s`-i simt`
trupul lipit de al lui. Iar pentru asta n-ar fi trebuit
s` fac` decât un mic pas. Îns` bunul sim] [i
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autodisciplina îl împiedicau s` fac` asta. {i, în
plus, pe moment era destul de confuz [i trebuia s`
se concentreze mai ales asupra refacerii vie]ii per-
sonale [i a rec`p`t`rii memoriei. Poate c` nu era
cazul s` se complice. 

– {i ai de gând s` o la[i pe mama ta s` te
prezinte veterinarului din Fort Lauderdale?
\ntreb` Harry, suprinzâdu-se chiar [i pe el. De[i nu
inten]ionase s` pun` o astfel de întrebare, dorea
totu[i s` afle r`spunsul.

Josie p`ru încurcat` [i r`spunse scurt:
– Nu.
Se sim]ea destul de ciudat c` ajunsese s` dis-

cute cu el despre via]a ei amoroas`. Ad`ug` câteva
explica]ii.

– {tii, e destul de jenant, dar mama încearc`
mereu s` m` prezinte unor diver[i tipi. Dac` ea a
întâlnit dragostea adev`rat` al`turi de Skip, con-
sider` c` fiecare trebuie s` caute [i s` g`seasc`
dragostea adev`rat`.

– {i tu nu consideri la fel?
– Nu e obligatoriu ca to]i s` ne g`sim jum`tatea

perfect`.
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– Ce te face s` spui asta?
– Nu [tiu, cred c` am devenit pu]in cam cinic`.

Dar, dup` dou` logodne rupte e de-n]eles…
– Dou`?
P`rea surprins.
– Da, exact. Am fost logodit` de dou` ori. {i am

s`rutat destule broa[te care, din p`cate, nu s-au
transformat în prin]i.

– Dar poate c` n-ai s`rutat broasca potrivit`.
– Posibil. Sau poate c` nu m` prea pricep la

b`rba]i. M` îndr`gostesc prea repede [i prea tare
de b`rba]i nepotrivi]i. Sunt impulsiv` [i fac gre[eli.
Pardon, am f`cut gre[eli. Încerc s` m` schimb.

– Cred c` tea autoînvinov`]e[ti prea mult.
Josie nu r`spunse. Continuar` s` se plimbe. 
– {tii, mama ta are dreptate. Ar trebui s` te

distrezi mai mult. E[ti mult prea tân`r` [i prea
dr`gu]` ca s` te închizi în cas` din cauza unor
tâmpi]i care n-au fost în stare s` recunoasc` un
diamant atunci când l-au avut în mân`.

Josie sim]i un nod în gât. Harry era foarte
dulce, îns` conversa]ia devenise mult prea
serioas` [i ajunsese mult prea departe.
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De câte ori se afla în compania lui, sim]ea o
ciudat`, dar senzual` energie pulsând în interiorul
ei. Îns` nu [tia ce era, sau cum o putea opri.

Îl privi [i spuse pe ner`suflate:
– Gata, nu te mai comporta ca mama. O iubesc

nespus, dar una singur` îmi este de-ajuns.
Harry se opri în fa]a ei, privind-o cu ochii lui

negri [i fl`mânzi. S-ar fi putut îndr`gosti de el atât
de u[or… Îns` nu putea s` ri[te din nou s` se
îndr`gosteasc` de un b`rbat nepotrivit. Trebuia s`
se bazeze numai pe ra]iune, în nici un caz pe
sentimente.

– E[ti atât de frumoas`, spuse el blând. {i atât
de sexy… În plus, ai un caracter frumos [i o inim`
mare. Nu e exclus s` fac o adev`rat` pasiune
pentru tine, Josie Reilly!

Ochii ei mari [i expresivi, în care se puteau citi
mereu tr`irile interioare, afi[ar` pe rând stupoare,
nervozitate, [i chiar… speran]`.

– Nu spune asta, [opti ea. Te rog, nu mai
spune…

– De ce nu? întreb` Harry, privind-o fix. Lumina
lunii crease deasupra lor o aur` intim`. Se aflau la
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doar câ]iva centimetri dep`rtare unul de altul.
Respira]ia ei era neregulat`, în timp ce a lui
aproape se oprise. Între ei se crease un câmp elec-
tric. Harry se sim]ea puternic atras de femeia din
fa]a lui. Atunci când era cu ea, sim]ea c` în adân-
cul sufletului s`u se umple un locu[or care fusese
mult timp gol.

– N-ar trebui s` ne sim]im atra[i unul de altul,
bâigui Josie.

De ce?… Se opri, dându-[i seama c` ea
recunoscuse un lucru important. A[adar, [i tu te
sim]i atras` de mine…

Nu se putu ab]ine [i zâmbi. Ea se îmbujor` [i
spuse:

– Nu fi r`u!
– Nu sunt r`u, sunt doar fericit.
Î[i dorea tare mult s-o s`rute [i asta [i avea de

gând s` fac`. Oricum, autocontrolul [i st`pânirea de
sine se risipir` în lumina lunii [i în briza oceanului.

Josie îi remarc` inten]iile. Se gândi c` nu l-ar fi
putut împiedica. Devenise dintr-o dat` mult prea
moale. Probabil c` asta se datora hormonilor. F`cu
totu[i o ultim` [i disperat` încercare:
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– Nu putem face asta, spuse ea ]inându-[i
respira]ia.

– {i, m` rog, de ce nu? Amândoi suntem liberi
ca pas`rile cerului.

Ochii lui negri îi c`utar` pe ai ei.
– E doar un s`rut, Josie, spuse el blând.
„Doar un s`rut“… {i-ar fi dorit cu mult mai

mult de-atât. Ar fi vrut s`-l împing` jos, pe nisipul
moale [i fin [i s` fac` dragoste nebune[te cu el.
Dar trebuia s` lupte s`-[i înving` aceste porniri. Ar
fi fost o mare gre[eal`. Atrac]ia dintre ei nu putea
duce la nimic bun. {i cu toate acestea, Josie tânjea
dup` el.

– E o… nebunie, încerc` ea din nou. Tu nu ai
nevoie de complica]ii acum, când ar trebui s` te
concentrezi numai asupra persoanei tale [i a
trecutului t`u.

– {tiu, dar nu vezi c` între noi e o atrac]ie
chimic`, organic`?

– Va trebui s` lupt`m, [i asta vom face.
Josie se întoarse cu spatele la el, confuz` [i spe-

riat` de atrac]ia pe care o sim]ea fa]` de acest
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b`rbat. Se purta ira]ional. Î[i d`dea seama c` Harry
era b`rbatul nepotrivit care intrase în via]a ei într-un
moment nepotrivit, [i totu[i inima ei era de o cu
totul alt` p`rere iar creierul  refuza s` se mai
amestece în toat` aceast` nebunie.

Porni cu pa[i repezi de-a lungul plajei. Harry
veni dup` ea.

– Stai, a[teapt`-m`!
– Nu.
Se gr`bea s` ajung` în apartamentul ei, dar f`r`

s`-[i dea seama, o luase în direc]ie gre[it`.
Se întoarser` împreun` la Bluefish, f`r` s`-[i

mai spun` nici un cuvânt.
Ajun[i în intimitatea apartamentului, Josie

declar` solemn:
– Trebuie s` st`m serios de vorb`.
– Vrei s`-mi cer scuze pentru c` mi-am dorit cu

ardoare s` te s`rut? \ntreb` Harry p`rând sincer [i
ar`tând foarte, foarte sexy.

– Nu.
– Vrei s` plec?
– Nu, în nici un caz. Hai s-o l`s`m balt`. Sunt

foarte obosit`.
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– Bine. Ar trebuie s` te culci.
Harry se sim]i vinovat c` o sâcâise atât, în timp

ce ea era pur [i simplu epuizat` dup` o zi lung` de
munc`. Îns` în prezen]a ei nu mai putea judeca
ra]ional. {tia c` trebuia totu[i s` se controleze,
pentru c` nu era momentul s` se implice atât de
profund într-o rela]ie.

Se îndrept` spre canapeaua mic` [i se a[ez`.
– N-ai s` dormi bine acolo, spuse Josie.
O privi confuz. Care ar fi fost alternativa? S-o

lase pe ea pe canapea? Era exclus. S` doarm`
împreun` în pat, la fel ca noaptea trecut`? Bine,
dar atunci fusese  cu totul altceva.

Situa]ia se schimbase radical în decurs de
dou`zeci [i patru de ore. Amândoi recunoscuser`
c` erau puternic atra[i unul de cel`lalt [i nu era o
idee prea bun` s` doarm` împreun`. Cine [tie ce
s-ar fi putut întâmpla. Lucrurile ar fi sc`pat cu
siguran]` de sub control. Trebuia s` fie prudent.

– Canapeaua e foarte bun` pentru mine. Treci
în pat, spuse el autoritar, f`r` s-o priveasc`. Ochii
ei întuneca]i, adormi]i [i sexy îl tulburau nespus.
Oare era con[tient` de emo]iile pe care i le genera?
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Josie intr` în baie [i închise u[a. Dup`
câteva minute, ie[i înf`[urat` în halatul ei roz
de baie. Imagina]ia lui o luase razna. Se
întreba ce se ascunde sub materialul acela
moale [i pufos.

Era rândul lui s` mearg` la baie. Când reveni în
camer`, Josie se afla în pat, acoperit` cu p`turi, iar
halatul era a[ezat pe t`blia patului.

Harry  stinse lumina [i se lungi pe canapea,
încercând s` se adapteze la dimensiunile ei.

Adormi surprinz`tor de repede, da[i era con-
vins c` nu acela[i lucru i se întâmplase [i ei.

* * *

Mâini, Mâini puternice care îl strâng [i-l împing.
Se întoarce [i vede o fa]` întunecat` [i ni[te ochi
plini de r`utate [i ur`. Dar îi recunoa[te. Apoi ap`,
peste tot numai ap`. Înoat` la nesfâr[it…

– Nu, nu!
Harry se trezi speriat, cu o senza]ie de

neputin]` [i sufocare, dându-[i seama c` nu se afla
în apele oceanului, ci pe canapeaua lui Josie. Ceea
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ce îl ap`sa era cear[aful cu care era acoperit, iar
mâinile acela erau mâinile blânde ale lui Josie,
care îl mângâiau lini[titor.

– Harry, treze[te-te! Ai avut un co[mar.
Î[i reveni încet-încet, tremurând [i asudând în

acela[i timp.
– O, nu, murmur` el sup`rat, încercând s`-[i

aminteasc` fa]a de pe iaht. Zadarnic. Imaginea
disp`ruse.

Josie se afla acolo, lâng` el.
– Harry, ]i-ai amintit ceva?
– Nu. Imaginea a disp`rut.
– O, îmi pare r`u.
Îl strânse la pieptul ei, f`r` s`-[i dea seama c`

situa]ia putea deveni în orice clip` periculoas`.
Harry se trezise de-a binelea [i era perfect
con[tient de apropierea trupului ei. Constat` stu-
pefiat c` avea o erec]ie. Doamne, ce se întâmpla cu
el? Niciodat` nu fusese atât de atras de o femeie,
[tia asta instinctiv. Dar ea mirosea atât de dulce [i
de sexy, încât nu se putea ab]ine s` n-o doreasc`.
Doamne, cât o dorea!… Se lupt` s`-[i ]in`
pasiunea sub control, dar f`r` succes.
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Îi [opti numele [i, în întunericul nop]ii g`si
gura ei fl`mând` [i o gust`. Ea nu se opuse, nici
nu [i-ar fi dorit asta. De altfel, creierul ei încetase
s` mai ra]ioneze, iar trupul ei se transformase
într-o gelatin` cald` [i plin` de dorin]e. În lini[tea
nop]ii, o singur` inim` se auzea b`tând cu putere.
Oare era a ei, sau a lui? Sau b`teau amândou` la
unison?

Limba lui senzual` î[i f`cuse loc în interiorul
gurii ei înfometate. Cuprins` de o pasiune s`lba-
tic`, pe care n-o mai sim]ise pân` atunci, Josie se
prinse strâns cu mâinile de gâtul lui, de team` s`
nu-l piard`.

Cu mi[c`ri tandre [i pline de dorin]`, Harry îi
mângâie sânii, f`când-o s` se arcuiasc` de pl`cere
[i s`-i strige numele. Dar oare [tia ce avea s` se
întâmple? P`rea destul de neexperimentat`, în
ciuda rela]iilor ei anterioare.

Harry înghe]`, sim]indu-se vinovat. Nu putea s`
profite de ea în felul acesta. Se trase înapoi. În
lumina lunii, observ` pasiunea [i confuzia din
ochii ei.

85



Josie se sim]i de parc` cineva o împro[ca în fa]`
cu ap` rece. Oare ce se întâmplase cu ea? O luase
razna? Ea trebuia doar s`-l lini[teasc` pe Harry
dup` co[marul avut, nimic mai mult. {i când
acolo, se aflase la un pas de a face dragoste cu el.
Se sim]ea umilit`. În via]a ei nu se abandonase atât
de curând [i atât de complet unui b`rbat. Oare ce
credea despre ea?

Trebuia s` ridice repede barierele [i s` aib`
grij` ca asta s` nu se mai întâmple.

– Asta e. Cred c`, într-un fel, era inevitabil, nu crezi?
Vocea îi tremura [i încerca s` se lini[teasc`.
– Amândoi ne-am dorit s` vedem cum ar fi s`

ne s`rut`m, a[a c` acum ne-am satisf`cut curiozi-
tatea nu-i a[a?

– Josie…
– Nu vreau s` mai discut`m despre asta. N-ar fi

trebuit s` m` s`ru]i.
– Bine, dar ai r`spuns…
T`cere. El avea dreptate. Josie [i-ar fi dorit s`

dea vina pe el, s`-[i verse sup`rarea pe el, îns`
n-ar fi fost cinstit. Datorit` lui, situa]ia nu sc`pase
de sub control.
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– A fost un accident, admise ea. O abera]ie.
– O abera]ie?
– Hai s` uit`m totul.
Trebuia s` uite cum era s` fie s`rutat` de Harry.

Era foarte furioas` c` d`duse dovad` de atâta
sl`biciune.

Travers` camera [i se cuib`ri sub p`turi, în
patul ei. Se foi mult timp, sim]indu-se frustrat` [i
neîmplinit`. Sfârcurile sânilor o dureau [i o
ardeau,

Adormi într-un târziu, epuizat` din cauza atâtor
tr`iri puternice [i istovitoare.

Când se trezi, ploua, iar Harry disp`ruse.

87



Capitolul 7

Josie se d`du repede jos din pat [i î[i puse
halatul.

– Harry! striga ea încet, în timp ce inima îi b`tea
s`-i sparg` pieptul.

Lumina cenu[ie p`trundea timid prin storuri,
iar sunetul trist al ploii r`suna în toat` camera.
Harry nu era nic`ieri. Oare fusese numai rodul
imagina]iei sale? Sau un vis frumos? Tr`ise oare
treizeci [i [ase de ore într-un vis lung [i plin de
pasiune?

Ziarele strânse într-un col] al camerei, precum
[i geanta cu hainele lui îi infirmar` b`nuielile.
Ultimele treizeci [i [ase de ore fuseser` reale, mai
mult decât reale. Era [ocat` de cât de u[urat` se
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sim]ea con[tientizând c` nu fusese doar un vis.
Dar oare unde disp`ruse acum? Dac` se sup`rase
[i plecase? Dac` lovitura de la cap fusese mai
puternic` decât crezuse [i acum o luase razna?

Observ` c` în col]ul camerei cineva a[ezase
ligheanul chiar sub pic`turile care se prelingeau
încet din tavan. Auzi zgomot de pa[i în pod.

Ie[i pe u[` [i urc` repede treptele ce duceau
într-acolo. Lumina zilei mohorâte p`trundea prin
ferestrele rotunde dezv`luind cutiile de scule [i
diversele nimicuri depozitate aici [i acoperite de
un strat gros de praf.

Respirând greu din cauz` c` urcase în fug`
sc`rile, Josie privi de jur-împrejur, ascultând cu
aten]ie. Oare doar i se p`ruse c` auzise zgomot de
pa[i?

Nu-i pl`cea deloc s` vin` aici, în pod. Înc` de
mic copil se temuse de locul acesta, cu atât mai
mult cu cât Skip îi spusese c` este bântuit de
fantome.

Scoase un ]ip`t scurt [i ascu]it când Harry î[i
f`cu apari]ia din spatele unui morman de cutii.

– Bun` diminea]a! spuse el cu un zâmbet
adorabil.
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Farmecul lui masculin o izbi în for]`. Un fior
pl`cut o str`b`tu din cap pân`-n picioare, aducân-
du-i aminte de minunatul s`rut pe care [i-l
d`duser` în miez de noapte. Ar fi vrut s`-l s`rute
din nou. Doamne, cât de p`c`toas` putea fi!

– Ce faci aici? întreab` ea confuz`. Respira]ia
nu-i revenise înc` la normal, cu atât mai mult cu
cât acum i se p`rea [i mai atr`g`tor [i mult mai
sexy.

– N-am mai putut s` dorm, a[a c` m-am gândit
s` fac ceva folositor, r`spunse el cu un aer nevino-
vat. A[a c` am urcat aici, s` v`d pe unde se
prelinge apa. S-a întâmplat ceva!

– A, nu, Doar c` nu [tiam unde ai disp`rut.
–P`i, dormeai a[a de frumos, încât n-am vrut s`

te trezesc, spuse Harry dulce, în timp ce se
apropia de ea. }i-ai f`cut griji pentru mine, Josie?

Se sim]i pu]in jenat`.
– Nu… doar m` întrebam unde puteai fi, atâta

tot.
Doar nu era s`-i spun` c` se gândea cu groaz`

la clipa când va disp`rea din via]a ei, întorcându-se
la adev`rata lui via]`. Oricum, asta avea s` se
întâmple. Era inevitabil. Îns` pân` atunci ea
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trebuia s` se preg`teasc` suflete[te. Destinul îi
preg`tea o alt` ruptur`, cu mult mai dureroas`
decât toate celelalte.

– Ei bine, acum m-ai g`sit.
Josie îi evit privirea [i se îndrept` spre locul

prin care apa se prelingea prin acoperi[, cercetând
cu aten]ie.

– Va trebui s` m` urc pe acoperi[ s` v`d ce se
întâmpl`, spuse Harry apropiindu-se din nou de ea.

Josie înm`rmuri. Harry? Pe acoperi[? Probabil
c` nu f`cuse a[a ceva în via]a lui.

– Nu e nevoie. Am s` chem un meseria[. Dac`
ai s` cazi de acolo?

– Dar nu e o cl`dire cu cincizeci de etaje. {i-n
plus, acoperi[ul nu e chiar atât de abrupt. Stai
lini[tit`, m` descurc.

Se sim]i din nou ca o prostu]`. Harry avea drep-
tate – Bluefish nu era Empire State Building.

– E[ti sigur c` vrei s` faci asta?
– Foarte sigur. Constat c` îmi place foarte mult

s` muncesc, folosindu-mi mâinile.
Josie î[i sim]i gura uscat` [i sfârcurile întârite.

{tia bine ce putea el s` fac` folosind acele mâini
magice.
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– Înainte s` m` urc aici, am f`cut o plimbare
pe-afar`. Am v`zut [i scândurile despre care
spuneai c` nu stau la locul lor. De îndat` ce se
opre[te ploaia, am s` le repar.

Î[i desf`cu tacticos centura cu scule din jurul
coapselor, f`când-o pe Josie s`-l priveasc` fix.

– Te-ai plimbat prin ploaie, vrei s` spui?
– De ce nu? Îmi place ploaia. Nu [tiu cum

mi-am dat seama de asta, dar a[a este.
Zâmbi cuceritor [i o prinse de mân`.
– Vino aici.
Se a[ezar` amândoi pe o cutie, unul lâng` altul,

periculos de aproape.
– Acum închide ochii [i ascult`.
Pic`turile de ploaie c`deau neîncetat pe

acoperi[ul de deasupra lor. Josie nu mai [tia ce s`
cread`. Cum un b`rbat atât de special [i de sofisti-
cat ca John Harriman putea fi încântat de un lucru
atât de banal, cum era zgomotul produs de o
ploaie matinal`? Doamne, b`rbatul `sta era atât de
dulce, atât de bun [i atât de sensibil… Nu se
a[teptase la asta de la marele magnat. Îl pl`cea din
ce în ce mai mult.
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– Auzi? [opti el.
– Ce s` aud?
– Ploaia, ce altceva?
Josie deschise ochii. El o privea amuzat.
– Nu [tiu de ce, dar m` a[teptam s` spui ceva

mai profund, zise ea pu]in dezam`git`.
– P`i, pot s` spun, dac` vrei.
– A, nu. Mai bine las`.
Îns` Harry o ignor` [i spuse încet:
– Ai cele mai frumoase [i mai senzuale buze pe

care le-am v`zut vreodat`. A[ vrea s` te s`rut din
nou. Încerc s` rezist tenta]iei. Dar e foarte greu.
{tiu c` ar trebui s` uit s`rutul nostru, dar nu pot.
Tu po]i Josie?

Nu inten]ionase s` se apropie de el. Nu [tia
cum, dar distan]a dintre ei se mic[ora din ce în ce
mai alarmant. Nici n-o mai interesa dac` era bine
sau nu, oricum avea de gând s`-l s`rute din nou,
aici [i acum. F`r` a se gândi la consecin]e, î[i d`rui
buzele gurii lui înfometate. Scoase un geam`t
surd, plin de pasiune, care îl înnebuni pe Harry.

Josie se sim]ea perfect în bra]ele lui, de parc`
fusese f`cut` s` se ad`posteasc` acolo. Cât despre
el, dorin]a îi accelerase pulsul.
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De unde g`sise putere s` se desprind` din
dulcea îmbr`]i[are, Harry habar n-avea. Cert este
c` o f`cuse, în ciuda dorin]ei lui. Îns` nu dorea s-o
sperie din nou.

– Harry! gâfâi Josie. O, Harry!…
Se aga]` de el, tremurând de dorin]` [i-i oferi

din nou buzele spre a fi s`rutate [i dezmierdate.
Tenta]ia era mult prea mare ca s`-i poat` rezista.
Numai c` de data asta n-avea s` se mai opreasc`
prea curând.

Acum era convins c` [i ea îl dorea la fel de mult
ca el. Noaptea trecut` nu fusese nicidecum o
abera]ie sau un accident. Fusese mai mult decât
real`, adev`rat` [i corect`. Trebuia s` se întâmple.
Dorin]a [i pasiunea î[i cereau drepturile. Ar fi vrut
s` fac` dragoste cu ea chiar în clipa aceea,
exprimându- [i astfel iubirea ce se înfiripa dureros
în el.

– Josie, draga mea, unde e[ti? Întreb` o voce.
O, Dumnezeule!…

Josie aproape se pr`bu[i când Harry o eliber`
din strânsoarea bra]elor sale. Se întoarse confuz`
[i privi spre locul de unde se auzise vocea.

– Mam`, murmur` ea aproape neauzit.
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Capitolul 8

Josie se ridic` în picioare.
– Mam`, ce e cu tine aici?
{oapta aceea gâtuit` [i tremurat` nici nu p`rea

a fi vocea ei. Picioarele abia o sus]ineau, oasele
parc` i se înmuiaser`. Inima îi b`tea nebune[te, iar
mintea îi era tulbure. Cum putea oare Harry s`-i
fac` a[a ceva? O f`cea s` se simt` în stare de
imponderabilitate, s` ignore legile gravita]iei, s`
pluteasc` deasupra lumii întregi, f`r` s-o mai
intereseze nimeni [i nimic, în afar` de persoana
lui. Uneori î[i dorea ca el s` dispar`, s` n-o mai
tenteze, s` n-o mai fac` s`-l doreasc`. {i totu[i,
ultimul lucru pe care [i-l dorea era ca el s` dispar`.
O, Doamne, ce se \ntâmpla cu ea?
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Lark st`tea acolo [i o privea cu o curiozitate
combinat` cu pl`cere.

– Draga mea, n-ai de gând s` m` prezin]i
prietenului t`u? întreb` ea amuzat`.

Josie înghi]i cu greu. Dar oricum [tia c`, mai
devreme sau mai târziu, trebuie s` fac`
prezent`rile. Numai c` situa]ia aceasta era pu]in
cam ridicol`. Ea se afla în pod, în halatul de baie,
s`rutând cu pasiune un b`rbat despre care mamei
ei nu-i pomenise niciodat` nimic.

– El este… Harry. Este prietenul care m` va
ajuta temporar cu renovarea barului. Harry, ea
este mama mea, Lark Reilly.

Harry se ridicase [i venise lâng` ea. Î[i pusese
chiar [i ochelarii cu rame metalice. Zâmbea pri-
etenos, în timp ce Lark zâmbea cu subîn]eles. Nu
d`dea semne c` l-ar recunoa[te de undeva.

– Încântat de cuno[tin]`, doamn` Reilly, spuse
b`rbatul apropiindu-se [i întinzând mâna. 

Acum îmi dau seama de la cine a mo[tenit Josie
frumuse]ea  ei izbitoare.

– Serios? Mul]umesc, r`spunse femeia
scuturând energic mâna noii sale cuno[tin]e.
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Pulsul lui Josie se accelerase privind manierele
elegante ale iubitului s`u. Se sim]ea foarte con-
fuz`, îns` tot ce [tia cu siguran]` era c` tânjea
dup` mângâierile [i s`rut`rile lui.

– Mam`, ce-i cu tine aici? întreb` Josie din nou.
– Am trecut s`-]i amintesc de bazar, spuse Lark.

Dar se pare c` nu mai e nevoie.
Josie uitase complet de bazarul la care urma

s`-i fie prezentat fiul lui Emmie Scott. Dar mama ei
nu uitase [i acum p`rea s` spun` din priviri: „S`
nu dai cioara din mân` pe vrabia de pe gard!“

– Cum vi se pare aici, în Crystal Key? întreab`
Lark.

– E minunat. Îmi place la nebunie.
– M` bucur. {i a[ vrea s` v` mul]umesc antici-

pat pentru ajutorul pe care ni-l ve]i da la reame-
najarea barului. Sunt convins` c` ne vom în]elege
de minune. Oricum, v`d c` deja v-a]i acomodat cu
barul. {i cu fiica mea… spuse Lark pu]in ironic.

Îi privea pe amândoi [i a[tepta parc` s`-i dea
cineva ni[te explica]ii.

– Mam`, a[ vrea s` st`m pu]in de vorb` jos, în
apartament.
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Josie vroia s` clarifice lucrurile cu mama ei,
înainte ca situa]ia s` devin` prea jenant`. F`r` s`
a[tepte încuviin]area ei, o conduse în jos pe sc`ri.

De îndat` ce se aflar` singure, în intimitatea
apartamentului, Josie spuse pe ner`suflate:

– Mam`, [tiu la ce te gânde[ti, dar s` [tii c` nu
e ceea ce pare. Eu [i Harry suntem doar prieteni.

Îns` Lark p`rea c` nici n-o auzise.
– Îmi place foarte mult tân`rul `sta, draga mea.

E tare dulce.
– Mam`, tu nu m-ai auzit.
– Ba da, te-am auzit, r`spunse doamna Reilly

zâmbind.
– S` [tii s`  s`rutul acela n-a însemnat nimic. A

fost o prostie. Eu [i Harry nu suntem f`cu]i unul
pentru cel`lalt.

– Dar cum de ]i-ai dat deja seama? Tot a[a
spuneam [i eu când l-am cunoscut pe Skip, [i uite
unde am ajuns.

– Da, dar noi nu vom ajunge niciodat` aici.
„Din p`cate“, î[i spuseea în gând.
– Draga mea, [i eu eram decep]ionat`, înainte

de a-l cunoa[te pe Skip. {i tu e[ti acum dezam`git`
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[i ]i-ai pierdut interesul pentru dragoste. Tocmai
de aceea \mi fac atâtea griji pentru tine. {tiu c` la
ora asta nu vrei s` acorzi nici o [ans` dragostei.
Te-ai ascuns în spatele unui parapet, construit cu
mult` grij`.

– Mam`, n-am construit nici un parapet, neg`
Josie, de[i [tia c` mama ei avea perfect` dreptate.

Într-adev`r, se temea de o nou` rela]ie cu un
b`rbat, de[i [i-ar fi dorit ca asta s` se întâmple.
Îns` era o prostie s` se gândeasc` [i s` spere la o
rela]ie cu cel mai râvnit burlac al Americii, ea, o
tân`r` simpl` dintr-un mic or`[el uitat de lume.
Era o leg`tur` imposibil`. O mul]ime de femei fru-
moase [i sofisticate încercaser` s` pun` mâna pe
John Harriman, dar e[uaser`. A[adar, ea n-ar fi
avut nici cea mai mic` [ans`.

În curând, el avea s` î[i recapete memoria [i s`
se întoarc` la via]a lui luxoas`, iar ea va r`mâne cu
inima zdrobit`. Nu, a[a ceva nu trebuia s` se
întâmple. Trebuia s` ]in` totul sub control, înainte
s` fie prea târziu, trebuia s` reziste tenta]iei.

O or` mai târziu, Josie se afla în bar, în
compania lui Harry. Î[i f`cuse un du[ [i se
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schimbase într-un tricou ce avea imprimat numele
barului [i o pereche de blugi scur]i. Lark plecase la
bazarul de la biseric`, iar Harry se ocupa cu
diverse repara]ii în interiorul barului, de vreme ce
afar` înc` ploua.

Josie preg`ti cafeaua [i câteva gogo[i pe care
le cump`rase în fug` de la gogo[erie. Le a[ez`
cu grij` pe tejgheaua lustruit` a barului. Fusese
primul lucru pe care îl reparase, înc` de
s`pt`mâna trecut`. Angajase ni[te profesioni[ti,
pentru ca treaba s` ias` prefect. {i a[a [i ie[ise.
Î[i dorise asta pentru c` tejgheaua era punctul
central [i cel mai important din bar [i trebuia s`
arate bine. Din fericire, nu trebuia s`-[i fac`
griji pentru mese [i scaune. Skip le înlocuise cu
pu]in timp în urm` [i erau înc` în perfect`
stare.

Harry treb`luia lini[tit, f`r` s` scoat` vreo vorb`
sau s`-i arunce vreo privire. {i el era confuz. Aflase
din ziare c` fusese implicat de-a lungul timpului în
tot felul de rela]ii amoroase. Ba chiar v`zuse [i
pozele unora dintre a[a-zisele iubite ale sale. Cu
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toate acestea, inima îi spunea c` nu sim]ise
niciodat` ceea ce sim]ea acum pentru Josie. Era
ceva cu totul [i cu totul special.

– {tii, n-a[ vrea ca atunci când deschidem barul
[i vin clien]i s` mai lucr`m, spuse Josie rupând
t`cerea. Asta înseamn` c` nu avem decât câteva
ore de lucru, în fiecare diminea]`. Nu [tiu dac`
vom reu[i s` facem tot ce ne-am propus.

– Împreun` vom reu[i, te asigur, zise Harry,
accentuând primul cuvânt.

O lu` tandru de mân`, îns` ea se trase repede
înapoi.

– Josie, spuse el încet, dar nu primi nici un
r`spuns. Josie!

|n cele din urm`, ea ridic` ochii [i-l privi fix.
Numai c` de data aceasta privirea ei nu mai l`sa s`
se vad` nimic din ceea ce gândea sau sim]ea. Tot
ce putea vedea în ochii aceia frumo[i [i expresivi
era un mare gol.

– Cât mai ai de gând s` te prefaci c` nu-]i pas`
de ce s-a întâmplat între noi în pod? întreb` Harry
cu blânde]e.
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– Dar nu pot spune c` nu-mi pas`. Trebuie s`
recunosc, spuse ea încet, c` a fost foarte pl`cut
s`rutul t`u. Îns` a[ vrea s` nu dep`[im statutul de
prieteni, s` [tii.

– Bine, dar spune-mi te rog, a[a te por]i cu
prietenii t`i? Te s`ru]i cu ei în pod?

– În fiecare zi, sosi r`spunsul ironic.
Ce putea s` r`spund` la o astfel de întrebare?

Oricum, se vedea clar c` Harry n-o credea. Dar ce
putea s`-i spun`? C` niciodat` în via]a ei n-o tul-
burase într-atât un s`rut [i câteva mângâieri? C`
niciodat` nu fusese atât de tentat` de un b`rbat,
de[i cunoscuse destui?

– Aha, deci în fiecare zi faci asta, repet` el
sceptic.

– Da, [i de dou` ori duminica, ad`ug` Josie.
– Ce p`cat c` azi nu e duminic`.
Acum o tachina, îns` ea nu reac]ion` în nici un

fel.
Dup` un timp, Josie concluzion`:
– Uite ce e. Nici unul dintre noi nu are nevoie

în prezent de complica]ii. A[a c` ar trebuie s` ne
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mul]umim cu o  rela]ie de amici]ie. {i a[ aprecia
teribil dac` ai coopera în sensul `sta, f`r` s` com-
plici mai r`u lucrurile. S` ne concentr`m amândoi
asupra a ceea ce avem de f`cut, cu adev`rat
important.

Harry  nici nu [tia cum s` interpreteze cuvintele
ei. Ceea ce [tia cu siguran]` era c` n-avea de gând
s` se dea b`tut. Dar ea nu trebuia s` [tie asta.

– Bine, bine, r`mânem prieteni. {i atât.
Î[i scuturar` amical mâinile.
U[a barului se deschise, l`sând s` p`trund` în

interiorul semiobscur o raz` de lumin`.
– Becky, bine-ai venit! O întâmpin` Josie pe

colega ei. Se bucura s-o vad`, de[i nu [tia de ce
venise atât de devreme.

Oricum, era mai bine a[a, Nu mai vroia s`
r`mân` singur` cu Harry nici m`car o clip`. Se
temea de ceea ce ar fi putut s` se întâmple!

– Bun`, spuse Becky apropiindu-se de tejghea.
Meg [i Freddi trebuie s` soseasc` [i ei dintr-o clip`
în alta.

Se referea la buc`t`reas` [i la barman:
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– Bun`, eu sunt Becky Purdue, se adres` ea lui
Harry, întinzând prietene[te mâna.

Josie f`cu prezent`rile:
– Becky, el este Harry.
Pe moment, se temu ca nu cumva Becky – mare

admiratoare a lui John Harriman – s` nu-l
recunoasc` sau s` fac` vreo leg`tur`. Îns` r`sufl`
u[urat` când v`zu c` totul era în ordine.

– Harry e un amic venit s` m` ajute la reno-
varea barului, explic` Josie.

– P`i era [i timpul s` prime[ti [i tu ceva aju-
toare. Tocmai de aceea am venit [i eu mai
devreme. {i din acela[i motiv vor veni [i Meg [i
Freddie. To]i vrem s` te ajut`m.

Josie era atât de impresionat`, încât aproape
c`-i d`dur` lacrimile. 

– O, Becky, nici n-a[ fi îndr`znit s` v` rog
vreodat` a[a ceva.

– {tiu, [tiu. Dar nici tu nu te po]i descurca
singur` cu toate.

Apoi se adres` lui Harry:
– Ai cunoscut vreodat` o persoan` mai inde-

pendent` [i mai înc`p`]ânat` ca Josie? Care s` vrea
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s` fac` totul singur` [i, culmea, de cele mai multe
ori s` [i reu[easc`?

Harry privi cum Josie se îmbujora. {tia c`
Becky avea perfect` dreptate. Probabil c` o
cuno[tea destul de bine. În mintea lui îns` se
întreba de ce nu se baza Josie niciodat` pe nimeni
altcineva  decât pe ea îns`[i. De ce nu avea
încredere în oameni? Poate pentru c` fusese
dezam`git` [i p`r`sit` de prea mul]i – tat`l ei bio-
logic, apoi cei doi logodnici. Oare î[i imagina c`
el va fi urm`torul care o va p`r`si, dezam`gind-o
din nou?

Gândul acesta îi provoc` un disconfort
interior. El n-avea de gând s-o dezam`geasc` [i îl
deranja s` [tie c` ea asta credea. Poate c` se temea
ca sentimentele pe care le nutrea pentru ea, din
ce în ce mai profunde, s` nu dispar` ca prin
farmec atunci când î[i va rec`p`ta memoria [i va
redeveni faimosul John Harriman. Doamne, cât
de mult ar fi vrut s`-i spun` c` se în[ela, dar cum
putea face asta?

În curând sosir` [i ceilal]i doi angaja]i. De fapt,
cuvântul nu era tocmai potrivit. Harry constat` c`
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aici, la Bluefish, to]i erau prieteni, indiferent de
statutul [i de pozi]ia lor social`. Era o atmosfer`
foarte pl`cut` [i de aceea [i treaba mergea strun`.
Vopsitul pere]ilor nu fusese nicidecum o corvoad`
pentru nimeni, ci mai degrab` o pl`cere.

Harry o cam evitase pe Josie dup` discu]ia pe
care o avuseser` mai devreme. Îi promisese c` vor
fi doar amici, [i nu avea de gând s`-[i încalce
promisiunea. Chiar dac` asta îl va omorî.

Barul î[i deschise por]ile pentru clien]i în jurul
prânzului. Reu[iser` s` vopseasc` pere]ii din
biroul lui Skip [i de pe hol.

La zece minute dup` deschiderea barului, sun`
telefonul.

– Meg, e sora ta anun]` Josie.
Meg veni la aparat.
– Josie, îmi pare r`u, dar fiica mea e bolnav`.

Trebuie s` plec; spuse ea la sfâr[itul convorbirii.
– Nu-]i face griji, Meg. Du-te [i ai grij` de feti]a

ta. M` ocup eu de gr`tar ast`zi, spuse Josie.
– Î]i mul]umesc din suflet.
Meg î[i strânse repede lucrurile [i plec`. Josie

d`du câteva telefoane, încercând s` g`seasc` o alt`
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chelneri]` pentru ziua aceea, din moment ce ea
trebuia s` se ocupe de gr`tar. Îns` nu g`si pe
nimeni disponibil.

– Becky, îmi pare r`u, dar cred c` va trebui s`
te descurci singur` în sal`.

Harry, care prinsese toat` discu]ia, nu spuse
nimic nim`nui, dar intr` în buc`t`rie [i î[i puse un
[ort. Când s` ias`, d`du nas în nas cu Josie.

– Ce faci aici? Ce-i cu ]inuta asta?
– P`i, m` duc s`-i servesc pe clien]i, r`spunse el

simplu. Pentru ce mai exist` prieteni, dac` nu sunt
în stare s` te ajute la nevoie?

Josie r`mase perplex`. Reu[i totu[i s`
bolboroseasc` un „mul]umesc“.

Comenzile începuser` s` curg`, la fel [i clien]ii.
Toat` lumea muncea cu spor, nemaiavând timp
nici s` schimbe vreo vorb`. Iar Harry se descurca
de minune.

Josie nici nu-[i putea crede ochilor. În ciuda
trecutului s`u, el nu se d`dea înapoi de la a lua
comenzi, a [terge mesele, sau chiar a sp`la
podeaua. Toat` lumea p`rea s`-l plac`, iar el p`rea
c` se simte foarte bine în mijlocul personalului [i
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al clien]ilor. Josie îl urm`rea fascinat`. Trupul lui
bine f`cut se unduia printre mese, dând senza]ia
c` f`cea asta de când se n`scuse.

– {tii de cine îmi aminte[te? Întreab` Becky,
admirându-l [i ea la rândul ei. De John Harriman.
Nu crezi c` seam`n`? Doar c` Harry e mult mai
dulce. Îmi place tare mult de el. M` bucur pentru
tine, Josie.

– Nu în]eleg ce vrei s` spui…
– Ba cred c` în]elegi. Am v`zut cum te

prive[te…
Josie tres`ri.
– Serios?
– Da, da. Te soarbe din priviri. {i nici cu tine nu

mi-e ru[ine. Asta mai zic [i eu dragoste. Un tip atât
de bine î[i aga]` un  [ort de gât de dragul iubitei
sale… Ce romantic!…

Josie se ap`r`:
– M` ajut` pentru c` [i eu i-am f`cut o favoare.

Încearc` doar s` se revan[eze. {i, oricum, nu va sta
prea mult pe-aici, a[a c` n-are rost s` m` complic.
Nu e practic.

Becky o privi dezaprobator.
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– Josie, Josie… Când ai s` devii mai pu]in,
practic` [i ai s` începi s`-]i tr`ie[ti cu adev`rat
via]a? Abia a[tept s` vin` ziua aceea, spuse ea [i se
întoarse la treab`.

Dup` orele prânzului, când afluen]a de clien]i
mai sc`zuse, Harry î[i g`si un r`gaz [i intr` în
buc`t`rie. Inima lui Josie începu s` bat` cu putere.
Se apuc` s` spele vasele din chiuvet` de team` ca
nu cumva, neavând ce face cu mâinile, s` nu sar`
de gâtul lui, uitând de ra]iune [i de discu]ia din
diminea]a aceea. De altfel, acum regreta ceea ce
spusese [i ceea ce propusese. În realitate, nu-[i
dorea s` fie amica lui, ci iubita lui, marea lui
iubire, chiar dac` numai pentru câteva zile. Ar fi
vrut s`-l s`rute cu pasiune, s` nu se mai dezli-
peasc` de el pentru urm`toarele cinci zile.

– }i-am preg`tit [i ]ie prânzul, spuse ea cât mai
rece posibil. E pe tejghea. Du-te [i m`nânc`.

Dar Harry nu spuse nimic. |ncepu s` a[eze
vasele sp`late de ea.

– S` [tii c` am g`sit, în sfâr[it, o chelneri]`.
Charlotte vine s` lucreze pentru restul zilei. Po]i
s`-]i iei liber.
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– Bine, dar mai întâi las`-m` s` te ajut cu vasele.
– Nu e nevoie, spuse Josie, sim]ind nevoia s` se

întoarc` spre el [i s` se arunce în bra]ele lui
incredibile. Înc` mai sim]ea pe buze gustul s`rutu-
lui [i buzelor lui. Dar oare ce s-ar fi întâmplat dac`
ar fi urmat sfatul lui Becky [i ar fi început s`-[i
tr`iasc` via]a cu o intensitate maxim`? Dar nu, nu
putea face asta. Ce se va întâmpla când el va trebui
s` plece? Intr` \n panic`.

– Hei, înceteaz`. Nu mai am nevoie de ajutorul
t`u, strig` ea, f`r` s`-[i dea seama ce o apucase.

– Iart`-m`, spuse Harry [i plec`.
Ar fi vrut s` fug` dup` el, dar era atât de con-

fuz`… Oricum, va trebui s`-[i cear` scuze pentru
ie[irea ei necontrolat`.
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Capitolul 9

Harry r`sfoia ziarele ap`rute în ziua aceea. Josie
le cump`rase pentru el diminea]`, când fusese dup`
gogo[i. Povestea lui John Harriman nu mai ocupa
acum primele pagini ale publica]iilor ci, ca orice
[tire învechit`, se mutase pe paginile de interior.

Dup` ce servise prânzul târziu, Harry ie[ise în
curtea barului [i cojise vopseaua de pe pere]ii
exteriori ai cl`dirii. Îns` o dat` ce se l`sase
întunericul, se v`zuse nevoit s` intre în aparta-
ment. Iar acum st`tea tol`nit pe canapea [i
frunz`rea ziarele împr`[tiate peste tot în camer`.

Citea cu interes numele unor membri ai per-
sonalului s`u, men]ionate în articole, dar din
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p`cate nu recuno[tea nici unul dintre ele,
Secretara lui se numea. Gloria Brown. Asistentul
s`u personal – mâna lui dreapt` – se numea
Jonathan Dooley. 

Directorul financiar al corpora]iei Hariman era
Marshall Cobb. Directorul executiv al lan]ului
hotelier era Simon Miller.

Memoria lui r`mânea blocat` îns`, chiar [i dup`
citirea acestor nume. {i totu[i, trebuia s` urgen-
teze cumva tot acest proces de revenire a memo-
riei. Trebuia s` afle cine atentase la via]a lui. Via]a
lui trebuia s` reintre în normal, [i asta nu numai
pentru el, ci [i de dragul lui Josie. Îndat` ce-[i va
rec`p`ta memoria, va putea s`-i demonstreze c`
sentimentele lui nu s-au schimbat. {i totu[i se
temea pu]in ca nu cumva, o dat` reintrat în nor-
mal, s` i se fac` fric` de cuvintele „pentru tot-
deauna“, „ve[nic“, „pân` când moartea ne va
desp`r]i“.

Din câte citise despre John Harriman, aflase c`
acesta nu-[i luase niciodat` angajamente pe ter-
men lung [i nu credea în rela]ii de durat`. Îns` nu
în]elegea de ce.
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Ce s-ar întâmpla dac` în momentul revenirii
memoriei ar descoperi c` sentimentele lui pentru
Josie au disp`rut, pur [i simplu? Gândul acesta îl
f`cu s` se  cutremure [i-l alung`. Se concentr`
asupra pozelor din ziare. Imagini disparate îi
reveneau acum în minte.

Se plimba pe puntea iahtului. Era foarte
târziu. Briza oceanului anun]a apropierea unei
furtuni. Se auzi o voce joas`, dar grav` în
spatele lui.

„– Trebuia s` te amesteci tu, nu-i a[a? Nu
puteai s` stai deoparte? De ce-a trebuit s`
ajungem aici?“ 

Bubuieli asurzitoare îi r`sunau în cap. Încerca
s` reziste durerii [i s` vad` fa]a acelei voci. Închise
ochii [i se concentr`. În agonia aceea, se v`zu
întorcându-se [i privind acei ochi întuneca]i, plini
de ur`. Apoi ap`. Peste tot numai ap`.

Imaginile disp`rur` complet. Reveni brusc la
realitate.

Singurul lucru de care era absolut sigur era c`
fusese vocea unui b`rbat. Dar oare cu ce gre[ise
\ncât s` ajung` cât pe ce s`-l coste via]a? B`rbatul
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acela nu era un criminal pl`tit. Nu, era cineva
destul de apropiat, un membru al personalului
s`u.

A[adar, lista suspec]ilor se redusese
considerabil. R`m`seser` pe list` numai trei
nume: Jonathan Dooley, Marshall Cobb [i Simon
Miller, trei asocia]i ai s`i, care se aflau pe iaht în
noaptea accidentului.

Clipele prin care trecuse îi l`saser` o durere
profund` de cap [i o mare tensiune în tot
corpul.

Josie descuie u[a micului apartament cu cheia
ei. Îl z`ri pe Harry a[ezat pe canapea, ]inându-[i
fruntea cu mâinile [i p`rând dezolat.

Se gândi cu durere în suflet prin câte trecuse în
ultimul timp [i chinul era departe de a se fi
încheiat. Iar la toate prin câte trecea, mai ad`uga [i
ea frustr`rile [i toanele ei.

– Harry?
El nu r`spunse [i nu ridic` nici capul, a[a c`

Josie se apropie speriat` [i-l atinse tandru pe
um`r.
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– Harry?, repet` ea mai tare.
El o privi trist, f`cându-i loc lâng` el, pe

canapea.
– Ce-i cu tine aici? E destul de devreme înc`…
– N-au fost prea mul]i clien]i în seara asta, a[a

c` i-am l`sat pe Becky [i Freddi s` se ocupe de
închidere.

Întotdeauna ea era cea care r`mânea ultima [i
închidea barul, îns` în seara asta dorul de Harry o
f`cuse s` încalce obiceiurile. {i nu-i p`rea r`u c` se
întorsese mai devreme,  pentru c` el p`rea tare
ab`tut [i epuizat. Ceva se întâmplase, vedea asta în
expresia lui.

– Te sim]i bine? întreab` Josie îngrijorat`. Ce
s-a întâmplat?

– Mi-am amintit câte ceva, spuse el. Nu prea
mult, [i nu suficient. Rev`d imagini din noaptea
aceea, v`d ochii, dar nu v`d fa]a atacatorului meu.
Nu mai suport, a[ vrea s` [tiu cine sunt cu adev`rat.

Era frustrat [i tulburat, iar durerea lui era,
\ntr-un fel, [i a ei.

Harry continu`, vorbind de parc` îi citise
gândurile:
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– Ur`sc faptul c` te r`nesc [i pe tine, ne[tiind
exact cine sunt [i cum sunt cu adev`rat. A[ vrea
s`-]i pot spune c` sunt a[a cum m` vezi, dar nu
sunt perfect convins. A[ vrea s`-]i pot promite c`
nu te voi r`ni niciodat`, dar înc` nu pot.

– {tiu, suspin` Josie.
Oricum, [i ea era pesimist` în privin]a rela]iei

lor. Fusese mult prea dezam`git` de to]i în ultimul
timp pentru a-[i mai putea p`stra speran]a [i opti-
mismul.

Harry îi lu` o mân` între palmele lui puternice.
Contactul p`rea destul de inocent, dar stomacul ei
se strânse de emo]ie.

– Te plac foarte mult, Josie. {i nu cred c` asta
se va putea schimba vreodat`. Îmi plac atât de
multe lucruri la tine.

– Ca de exemplu?
Spusese asta f`r` s` se gândeasc`, iar acum era

prea târziu ca s` retrag` cuvintele.
– Îmi place vocea ta, de exemplu, spuse el. Este

impun`toare, dar în acela[i timp senzual`. {i mai
îmi place c` e[ti atât de frumoas`, iar tu pari c` nici

116



nu realizezi… Îmi place felul în care te por]i cu
oamenii, suportându-i pe to]i a[a cum sunt. O
idolatrizezi pe mama ta, de[i de multe ori te scoate
din s`rite. Apreciez felul cum m-ai ajutat pe mine,
de[i eram doar un str`in. Ai un suflet mare [i bun,
Josie.

– Harry, îl întrerupse ea.
– Las`-m`, n-am terminat înc`. Îmi place cum

m` simt în preajma ta [i am senza]ia c` tr`iesc cu
adev`rat pentru prima oar` în via]`. Tu m` faci s`
m` simt într-un fel cu totul special, dar nu [tiu
s`-]i explic de ce, pentru c` nici eu nu în]eleg. Tot
ce [tiu este c` senza]iile pe care le tr`iesc al`turi
de tine sunt puternice [i foarte importante pentru
mine.

Josie îl privi în ochi [i v`zu acolo o vag` urm`
de vulnerabilitate. Era pentru prima oar` când el o
l`sa s` vad` pu]in din nesiguran]a [i confuzia lui.
Iar asta n-o f`cea decât s` se simt` [i mai atras` de
el, chiar dac` nu asta era ceea ce-[i dorea. Dar era
prea târziu. Leg`tura dintre ei era din ce în ce mai
puternic` [i mai evident`.

117



Nici nu-[i d`duse seama c` lacrimi calde i se
prelingeau pe obraji pân` când Harry nu i le [terse
cu blânde]e.

– Hei, eu am vrut s` te fac s` te sim]i bine, nu
s` plângi.

– Dar m` simt bine. {i eu te plac, Harry. Te
plac foarte mult. Unul dintre motivele pentru care
m-am întors mai devreme de la bar în seara asta
este c` vroiam s`-mi cer scuze pentru cum ]i-am
vorbit în buc`t`rie. Am fost o nerecunosc`toare [i
o netrebnic`. Dar asta doar din cauz` c`… mi-e
team`.

El d`du din cap.
– {tiu. {i eu simt acela[i lucru.
O mângâie u[or cu degetele pe obraz [i pe gât.

Tic`itul ceasului r`sun` în toat` camera, iar din-
spre bar auzeau acorduri muzicale [i voci înfun-
date. Dar ei se aflau singuri aici, [i nimic altceva nu
p`rea s` mai conteze.

Pentru o clip`, Josie avu senza]ia c` Harry se
apropia de ea, inten]ionând s-o s`rute. Doamne,
cât [i-ar fi dorit asta… Stomacul i se strânse, capul
începu s`-i bubuie, tot trupul îi vibra de dorin]`.
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Nu se mai putea controla. Chestia aia cu prietenia
fusese o prostie. Cu un asemenea b`rbat nu puteai
fi prieten, ci numai amant` înfocat`.

Dar nici nu-[i mai dorea s` r`mân` doar pri-
eteni. Vroia s` fac` dragoste cu el. Frenetic, cu
s`lb`ticie. Oare ce s-ar fi întâmplat dac` s-ar fi l`sat
în voia sim]urilor, a dorin]ei fierbin]i? Ar fi fost
minunat!

Se aplec` încet-încet spre el. Mai erau doar
câ]iva centimetri… Dar Harry se trase înapoi.

– Cred c` ai dreptate. E mai bine s` r`mânem
doar prieteni. S` [tii c` n-am s` te for]ez [i n-am s`
fac presiuni asupra ta. De[i, trebuie s`-]i spun c`
mi-a[ dori tare mult s` te s`rut m`car… Asta este
unul dintre multele lucruri care îmi place teribil la
tine – felul cum s`ru]i.

Ochii lui minuna]i o priveau intens. F`r` s`-[i
dea seama, Josie spuse:

– Atunci, s`rut`-m`!
Harry râse blând.
– Nici eu nu mai [tiu ce vreau, recunoscu Josie.

Sunt foarte  confuz`.
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Obrajii i se îmbujoraser` [i ochii îi str`luceau.
Harry o lini[ti:

– Uite cum facem, când ai s` fii sigur` c` vrei s`
ne s`rut`m, anun]`-m`. Rezolv`m noi cumva…

Cuvintele lui Becky îi r`sunau acum în minte:
„Tr`ie[te clipa! Tr`ie[te via]a!“

Josie sim]i cum o cuprinde panica [i încerc` s`
se lini[teasc`. Nu vroia s` intre \n panic` la fel cum
nu vroia s` se gândeasc` la motivele pentru care
nu trebuia s` fac` asta. {tia doar c` vroia s-o fac`.
Vroia s` se lase în voia fanteziei de a fi cu Harry.
De[i [tia c` asta era [i avea s` fie întotdeauna –
doar o fantezie. Trebuia îns` s` nu uite c` acesta
nu era un basm [i deci nici finalul nu avea cum s`
semene cu cel al unui basm.

Se uit` la Harry. Privirile lor se întâlnir`, atrase
parc` de o for]` magnetic`, ce î[i avea r`d`cinile în
sufletele lor. Aceast` for]` era îns` atât de puter-
nic` [i de insistent`, încât aproape c`-i t`ie
respira]ia.

– Harry, spuse ea timid, vreau s` m` s`ru]i. dar
numai dac` [i tu vrei.

El o privi timp de câteva secunde.
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– O, Josie, ce-mi faci tu mie… Bineîn]eles c` [i
eu vreau s` te s`rut.

O privea cu tandre]e [i senzualitate, iar inima ei
aproape c` încetase s` mai bat`. Se aplec` încet
spre ea, l`sându-i destul timp  s` se r`zgândeasc`,
chiar [i în ultima clip`.

Josie constat` c` nu numai ea era speriat`, ci [i
el. Vedea asta în ochii lui. Se temea s` nu-l
resping` în ultima clip`.

Se apropie de el [i îi atinse buzele cu buzele ei,
pentru a-l încuraja [i a-i confirma c` nu avea s` se
mai r`zgândeasc`.

Era singurul semnal de care Harry avea nevoie,
înainte de a se l`sa dus de pasiune [i dorin]`.

Urm` un s`rut dulce, tandru, blând. Josie se
ag`]` de gâtul lui, cerându-i mai mult, abandonân-
du-se [i d`ruindu-se.

– Harry? [opti ea printre s`rut`ri.
– Ce este?
– Vreau mai mult decât atât.
Se opri o clip` [i-l privi.
– Te-am [ocat?
Se sim]ea [ocat` ea îns`[i, cu atât mai mult el.

Dar nu-i l`s` r`gaz s` r`spund`. Se lipi de el [i îl
s`rut` din nou, cu [i mai mult` pasiune.
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– Josie? reu[i el s` bâiguie. E[ti sigur`? N-a[ vrea
ca dup` aceea s` regre]i.

Se opri [i-l privi serioas`, pu]in surprins` de
grija lui sincer`. Î[i f`cea griji pentru ea, nu pentru
el. Îns` în ochii lui se putea citi dorin]a, o dorin]`
arz`toare [i real`. Tot acolo putea observa respec-
tul [i grija pe care i le purta. {i era suficient. Nu
[tia dac` o va iubi vreodat`, îns` se putea mul]umi
[i cu atât.

– Harry, nu-]i fie team`, [tiu sigur ce vreau. Pe
tine te vreau. Vreau s` fac dragoste cu tine.

Harry sim]ea în adâncul sufletului c` ceea ce
urma s` fac` avea s`-l schimbe pentru totdeauna.
Îns` nu mai putea da înapoi acum, nu se mai
putea controla. O dorea pe Josie, indiferent ce
avea s` se întâmple mai târziu.

– Doamne, cât te doresc! Simt c` mor…
Îi lu` capul între mâini [i l`s` pasiunea s` se

dezl`n]uie. O s`rut` p`tima[, aproape brutal. Era
atât de dulce, atât de sexy, iar acum era a lui. Avea
s` fac` dragoste cu ea, chiar aici [i acum, f`r` nici
o rezerv`. Iar pentru asta merita s`-[i asume toate
eventualele riscuri.
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Degetele îi alunecar` pe curba spatelui ei,
mângâind bumbacul moale al tricoului, apoi
sco]ându-l din strânsoarea blugilor. Ea nu se
împotrivi, ci îl ajut` s` i-l trag` peste cap. Sânii ei
plini [i rotunzi ie[ir` la iveal`. Doamne, cât tânjea
s-o ating`, s-o guste, s` se contopeasc` odat` cu
ea. Dar se temea s` nu-[i piard` controlul în clipa
în care o va atinge.

– E[ti atât de frumoas`, Josie! Atât de frumoas`…
Ea zâmbi timid [i se arunc` de gâtul lui. Harry

o s`rut` pe gât, pe umeri, coborând încet pân`
când gura lui fl`mând` cuprinse unul din sfâr-
curile tari [i apetisante. Josie gemu de pl`cere [i se
arcui, oferindu-i-se în întregime.

De[i inten]ionase s-o iubeasc` încet, tandru,
Harry constat` c` a[a ceva era imposibil. Cel pu]in
acum, prima oar`. Tânjise prea mult dup` ea ca s`
se mai poat` controla. Se trezi descheindu-i
frenetic nasturele [i fermoarul blugilor.

– S` [tii c` acum nu mai putem da înapoi…
– Nu-mi pas`, r`spunse ea gâfâind.
Murise, iar acum ajunsese în rai, era sigur

de asta.
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Se dezbr`car` reciproc în timp ce se s`rutau,
gemeau, gâfâiau, se mângâiau [i î[i strigau
numele.

Alunecar` de pe canapea [i se întinser` pe jos.
– N-ai vrea s` mergem în pat? \ntreb` Harry.
– Nu, te vreau chiar aici, spuse Josie [i se

arunc` peste el.
Preluase ini]iativa, iar asta nu f`cea decât s`-l

înnebuneasc` [i mai tare pe Harry. Femeia asta era
dat` naibii. Se unduia deasupra lui, îl mângâia [i-l
s`ruta în cele mai sensibile locuri.

– Josie, nu mai pot. Am s` explodez.
Încitat` la extrem, se a[ez` pe el, contopind în

sfâr[it, trupurile lor asudate.
– Acum po]i s` explodezi, spuse ea mi[cându-se

frenetic deasupra lui.
– A[ vrea ca asta s` dureze mai multe ore…
– Poate data viitoare… Acum nu se poate, zise

Josie gâfâind.
Trupurile lor se potriveau perfect. Ea era atât

de senzual`, a[a cum se mi[ca [i se arcuia dea-
supra lui. Harry savura fiecare clip`, fiecare
mi[care, fiecare geam`t, iar pl`cerea ei o amplifica
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[i mai mult pe a lui. Atinser` împreun`, în acela[i timp,
pl`cerea maxim`, epuiza]i de atâta dorin]` [i pasiune.

* * *

Lui Josie nici nu-i venea s` cread` cum se
comportase. Fusese s`lbatic`, frenetic`, a[a cum
nu-[i imaginase niciodat` c` ar putea fi. Nu era vir-
gin`, dar nu avea nici prea mult` experien]`. {i
totu[i, pasiunea o desc`tu[ase [i o f`cuse s` se
comporte ciudat. Era [ocat`.

– În via]a mea nu mi-am pierdut într-atât
controlul, declar` ea stând cuib`rit` lâng` Harry.

Se sim]ea incredibil, absurd de bine.
– F`r` regrete, îi reaminti el.
– Nu regret, îns` m` simt pu]in jenat`, spuse ea

timid.
– De ce s` te sim]i jenat`? N-ai nici un motiv.
St`teau întin[i pe jos, apoi se mângâiau [i î[i

explorau reciproc trupurile lucioase.
– Hai s` facem du[, propuse Harry [i o ajut` s`

se ridice.
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Josie nu mai f`cuse niciodat` baie împreun` cu
un b`rbat [i o mic` parte din ea era tentat` s`
protesteze. Îns` se ab]inu. Dup` felul animalic,
aproape imoral în care se comportase pân` atunci,
ar fi p`rut chiar ridicol`.

Harry o lu` în bra]e [i o duse în cad`. D`du
drumul la ap` [i-i potrivi temperatura, apoi se
întoarse spre ea. Era prima oar` când Josie îl
putea observa, în toat` splendoarea lui. Era un
exemplar magnific. Mu[chii tari [i proeminen]i
ie[eau în eviden]` la fiecare mi[care. Era înalt,
cu umerii la]i [i talia îngust`, cu picioare lungi
[i frumoase. {i mai era [i foarte, foarte bine
dotat.

Nici nu avu prea mult timp s`-l contemple pen-
tru c` el luase deja s`punul într-una din mâinile
sale [i o masa încet pe tot corpul.

Începuse de la degetele de la picioare, apoi
spre glezne, gambe [i coapse, mângâind [i
s`rutând fiecare centimetru p`trat al pielii ei.
Ajunsese acum la locul cald [i umed dintre
coapsele ei, tachinând-o cu degetele [i f`când-o s`
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geam` [i s` tremure de pl`cere. Închise ochii [i se
l`s` în voia sim]urilor, g`sindu-[i echilibrul prin el,
considerându-l centrul universului ei.

Explod` din nou [i din nou, plângând [i
zâmbind în acela[i timp. F`r` s`-i lase nici un
r`gaz, Harry o lu` în bra]e, o lipi de perete [i o
p`trunse încet, înnebunitor, privind-o fix, cu ochii
arzând de dorin]`. Zgomotul apei nu putea
acoperi gemetele lor, r`coarea apei nu putea
stinge pasiunea lor.

Acum, Josie aflase cum era s` faci du[ cu un
b`rbat. Nemaipomenit. Afl` curând cum era s` faci
dragoste cu Harry, de data aceasta în pat. Excelent.
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Capitolul 10

Josie privea cum lumina blând` a zorilor se
strecura printre storuri, reflectându-se pe peretele
opus [i asculta respira]ia ritmic` a lui Harry, aflat
lâng` ea, în pat. Se întoarse încet cu fa]a spre el.
Dormea profund, ]inând protector o mân` peste
ea. Amândoi erau goi, acoperi]i doar de un cear[af
sub]ire.

P`rul moale al lui Harry era ciufulit, barba înce-
puse s`-i creasc`, întunecându-i fa]a, dar tot ar`ta
periculos de bine. Doamne, cât de mult îl pl`cea!
Dureros de mult. Oare cum reu[ise s` devin` o
parte atât de important` din via]a ei, într-un timp

128

giannijollys



atât de scurt? Încerc` s`-[i re]in` lacrimile ce se
n`[teau în ochii ei cu gândul la apropiata
desp`r]ire.

Îl privi [i sim]i cum sufletul i se strânge de
durere. Oare se îndr`gostise de el? Nu era exclus.
Îns` ascunse gândul în adâncul sufletului ei.
N-avea nevoie de complica]ii [i nu inten]iona s`
se implice prea mult. Pân` la urm`, totul nu era
decât o fantezie.

Îi mângâie u[or fruntea, jucându-se cu degetele
prin p`rul lui, se apropie de el [i-l s`rut` dulce pe
buze. Apoi [opti:

– Bun` diminea]a.
Harry deschise ochii [i-i adres` cel mai minunat

[i cel mai tandru zâmbet pe care îl v`zuse vreo-
dat`. B`rbatul acesta era extraordinar. Nici nu-[i
imaginase c` a[a ceva poate exista în realitate.
Probabil c` femeile din lumea întreag` ar fi
înnebunit de-a dreptul dac` ar fi [tiut cât de tan-
dru [i de dulce era de fapt, sub aparen]a de b`rbat
echilibrat, chiar indiferent.

– Ce diminea]` frumoas`! murmur` el cu vocea
pu]in r`gu[it`.
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Î[i plimb` apoi mâna pe curbele voluptuoase
ale trupului ei [i descifr` imediat în ochii ei focul
pasiunii arz`toare. Îns` în diminea]a asta mai
putea observa ceva acolo, în privirea ei expresiv`.
Oare erau regrete? Sau sfial`?

– Josie, ce s-a întâmplat?
Nu primi nici un r`spuns [i continu`:
– S` [tii c` noaptea trecut` a fost cea mai

minunat` din câte am tr`it pân` acum. A[ vrea s`
nu ui]i asta niciodat`.

Nu trebuia s`-[i recapete memoria ca s` simt`
c` noaptea petrecut` cu Josie fusese fenomenal`.
Dac` ar mai fi avut vreodat` o asemenea experien]`,
era convins c` [i-ar fi amintit. {i nici n-ar mai fi fost
b`rbatul despre care citise în ziare – singuratic, f`r`
via]` intim`.

Ar fi vrut s`-i spun` c` se gândea la un viitor
petrecut al`turi de ea, îns` nu îndr`znea. Probabil
c` ea nici nu era înc` preg`tit` s` aud` a[a ceva.

– M-am ata[at foarte mult de tine, Josie. Nu [tiu
unde va duce asta, dar s` [tii c` pentru mine este
un sentiment foarte pl`cut [i important.

Ea înghe]`. Ochii i se m`rir`.
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– O, nu. Nu face asta.
– Ce s` nu fac?
– Nu îngreuna [i mai mult situa]ia. Nu [tiu dac`

am s` m` mai pot descurca.
Se desprinse din îmbr`]i[area lui, se ridic` [i se

a[ez` rezemat` de t`blia patului, cu genunchii ridi-
ca]i la piept [i cu cear[aful strâns în jurul ei. Era
foarte atr`g`toare, dar în acela[i timp p`rea depri-
mat`. Harry se ridic` [i se a[ez` lâng` ea, f`r` s`
[tie ce I-ar fi putut spune, f`r` s` în]eleag` ceea ce
gândea sau sim]ea în clipele acelea.

Se gândi s` schimbe pu]in subiectul [i spuse cu
o not` vesel`:

– Nu-]i faci prea des de cap în patul `sta, nu-i
a[a?

Josie î[i d`du ochii peste cap [i zâmbi timid.
– De fapt, pân` acum nu mi-am f`cut niciodat`

de cap în patul `sta. {i, sincer` s` fiu, nu eram o
mare amatoare de a[a ceva pân` de curând.

Harry nu era deloc surprins de declara]iile ei.
Observase c`, de[i nu fusese virgin`, nu avea prea
mult` experien]` în domeniu, în ciuda celor dou`
logodne. {i era mult prea inocent`, complet
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diferit` de doamnele sofisticate cu care avusese el
de-a face pân` atunci. Cel pu]in a[a îi spunea ceea
ce mai func]iona din memoria lui.

Josie se d`du jos din pat.
– Vino înapoi, o rug` el. N-am de gând s` te las

s` fugi.
O prinse de mân`.
– Dar nu fug nic`ieri. M` duc s` fac o cafea.
Îns` el o trase înapoi în pat.
– Harry, nu sunt în stare s` port o conversa]ie

serioas` acum.
– De ce nu?
– Nu pot. Pur [i simplu nu…
Se opri [i trase adânc aer în piept, încercând

s`-[i adune puterile. Apoi spuse:
– Nu putem fi siguri de ceea ce sim]im în clipa

asta, a[a c` ar trebuie s-o l`s`m balt`, cel pu]in
momentan.

– Vrei s` spui c` nu e[ti sigur` de ceea ce sim]i.
Eu [tiu.

– Bine, dar vei vedea cu totul altfel lucrurile
atunci când î]i vei rec`p`ta memoria. Acum e[ti
confuz.
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– Nu sunt confuz, încerc` el s-o conving`, de[i
[tia dinainte c` lupta pentru o cauz` pierdut`.

Oricum, ea nu l-ar fi crezut, cel pu]in pân` în
clipa când amnezia îi va disp`rea.

– Bine, dar am tr`it clipe minunate împreun`,
continu` Harry. Clipe reale. Cred c` soarta a vrut
s` am acest accident, tocmai pentru a te cunoa[te
pe tine. Acesta a fost destinul meu.

Josie se ab]inea cu greu s` nu izbucneasc` în
plâns.

– Nu-i adev`rat, strig` ea. Nu e vorba de nici un
destin. De fapt, nu e vorba de nimic. Absolut
nimic.

O durea destul de tare faptul c` începuse s`-l
iubeasc`, nu dorea s` complice [i mai mult
lucrurile acceptând ideea c` fuseser` h`r`zi]i unul
altuia. Continu`:

– Harry, între noi nu va putea fi niciodat`
nimic. Eu sunt o ghinionist`, [i a[a voi r`mâne.
Trebuie doar s` ne mul]umim cu ce avem, adic` s`
ne mul]umim s` facem sex.

Harry r`mase blocat, privind-o fix. Cum putea
s` pretind` c` între ei nu era nimic altceva decât
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sex? Probabil c` încerca s` se mint` pe ea îns`[i [i
nu vroia s` accepte c` între ei se n`scuse iubirea.
El îns` avea puterea s` recunoasc`, f`r` s`-i fie
team`, c` se îndr`gostise de ea. Dar cum putea s`-i
spun` lui una ca asta? Era [i-a[a destul de confuz`
[i de speriat`. Trebuia s` o ia mai u[or. Trebuia s`
aib` r`bdare cu ea. Insisten]ele nu ar fi dus
nic`ieri, decât la e[ecul absolut. Ea avea nevoie de
timp pentru a-[i pune ordine în gânduri [i
sentimente.

– Bun, deci ne-am în]eles, spuse el blând. Între
noi nu exist` nimic altceva decât partide de sex.

– Atât.
– Dar trebuie s` recunoa[tem m`car c` sunt

formidabile…
– Formidabile, fu de acord Josie.
Începu s`-i s`rute fruntea, ochii, obrajii, buzele.

Apoi coborî încet spre gâtul ei, [i din ce în ce mai
jos, sub cear[af. O dorea mai mult ca la început.
Nu, nu era vorba doar despre sex. Era cu mult mai
mult de-atât. Era dragoste, d`ruire, pasiune, destin.
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Capitolul 11

Josie se întinse cât putu de mult s` vopseasc` [i
ultima liter` a numelui barului, inscrip]ionat dea-
supra u[ii de la intrare. Apoi se d`du jos de pe
scaun [i se trase înapoi pentru a-[i analiza rezul-
tatul muncii. Era perfect.

Balcoane [i stegule]e multicolore se unduiau
u[or în b`taia lent` a brizei. De-o parte [i de alta a
intr`rii, ghivecele rustice de lemn cu florile lor
îmbobocite, se sc`ldau în lumina soarelui.

Procesul de renovare [i reamenajare a barului
se încheiase, în sfâr[it. Totul ar`ta perfect, pân` la
ultima scânduric`.

Zilele trecuser` repede [i to]i munciser` pân`
la epuizare. Dar asta îi prinsese foarte bine lui
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Josie, pentru c` avusese mintea ocupat`. Munca îi
ocupase timpul pe perioada zilei, în timp ce
nop]ile [i le petrecuse în compania teribilului s`u
amant. Reu[ise s` ignore faptul c` s`pt`mâna se
apropia de sfâr[it.

Harry nu mai revenise asupra discu]iilor
serioase. Glumea cu ea, o tachina [i flirta într-un
mod evident. Josie  încetase s` mai pretind` fa]`
de cei din jur c` între ei doi nu era nimic. Ar fi fost
de altfel imposibil s` ascund` atrac]ia magnetic`
dintre ei, mai ales c` majoritatea timpului erau
înconjura]i de foarte mul]i oameni.

To]i angaja]ii, [i chiar [i unii clien]i se oferiser`
s` îi ajute. Îl acceptaser` pe Harry f`r` prea multe
întreb`ri, iar el se integrase foarte bine în acea
micu]` comunitate. Nimeni nu-l recunoscuse,
doar câ]eva persoane sus]inuser` c` figura lui le
p`rea cunoscut`, dar nu-[i d`deau seama de unde.

În câteva zile, toat` treaba fusese gata. Josie
reu[ise chiar s` termine [i introducerea datelor
contabile în calculator. Harry reparase acoperi[ul,
vopsise, cur`]ase, sp`lase, fiind mai tot timpul
ocupat.
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Când aveau câte o clip` liber` se furi[au în
micul apartament din spatele barului [i f`ceau
dragoste cu atâta pasiune, de parc` era pentru
prima oar`. Alteori se plimbau pe plaj`, construiau
castele din nisip, sau urm`reau împreun` un film
la televizor. Apoi f`ceau din nou [i din nou
dragoste.

Harry era mereu disponibil, fermec`tor [i
dulce. Îns` câteodat` Josie observa umbre
întunecate în ochii lui. Atunci [tia c` se gândea la
trecutul lui, la motivul pentru care cineva încer-
case s`-l omoare [i se str`duia s`-[i aminteasc`
cine anume f`cuse asta.

Josie încerca în continuare s` pretind` c` nu se
implicase emo]ional în rela]ia lor, c` nu se
îndr`gostise de el, dar în str`fundul sufletului [tia
c` totul era o minciun`, o mare minciun`. Se sur-
prindea uneori gândindu-se [i sperând c` Harry se
va îndr`gosti nebune[te de ea [i c` nu va mai
p`r`si niciodat` Crystal Key. Dar asta era o
adev`rat` nebunie, iar când î[i d`dea seama de
asta ochii i se umpleau de lacrimi.
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Timpul trecuse uimitor de repede. Sosise
ziua petrecerii dat` în cinstea reîntoarcerii lui
Skip. Iar mâine avea s` fie ultima zi a [ederii lui
Harry în Crystal Key. Mâine avea s` plece la New
York, indiferent dac` î[i va rec`p`ta sau nu
memoria.

Timpul lor expirase. Trebuia s` înceteze s` mai
spere în cine [tie ce miracole, în felul acesta ar fi
putut suporta mai u[or durerea desp`r]irii.

Josie î[i îndrept` spatele [i alung` lacrimile. Va
supravie]ui ea cumva, întotdeauna reu[ise.

Dou` bra]e puternice o înconjurar` dr`g`stos.
Era Harry. O întoarse cu fa]a la el [i o s`rut` cu
blânde]e. Î[i l`s` obrazul pe um`rul lui, bucurân-
du-se din plin [i încercând s` nu se mai gândeasc`
la apropiata clip` a desp`r]irii.

– Mai este doar o or` pân` la petrecere, îi
reaminti el. Locul arat` minunat, Josie. Splendid.
Ai f`cut o treab` excelent`. Ai reu[it!

Ea se trase înapoi [i zâmbi.
– N-a[ fi reu[it f`r` ajutorul vostru.
– Facem o echip` grozav`, nu-i a[a? spuse

Harry, privind-o insistent.

138



Pentru o clip`, Josie crezu c` avea s` mai spun`
ceva, dar n-o f`cu.

– M` duc s` fac un du[ [i s` m` schimb, spuse
ea încercând s` se desprind` din calda lui
îmbr`]i[are.

V`zând c` el o urmeaz`, ad`ug`:
– De data asta singur`.
Dar el o ignor`.
– Nu avem timp acum, zise Josie când intrar` în

apartament.
– Nu-]i r`pesc prea mult timp, insist` Harry, în

timp ce încuia u[a [i o privea fl`mând.
– Doamne, m` înnebune[ti! {i ce-i mai r`u este

c` [tii foarte bine asta.
El râse încet.
– Vezi, î]i [tiu secretul, Josie. Pur [i simplu nu

po]i s`-mi rezi[ti.
O tachina de multe ori, dar întotdeauna avea

dreptate. Ea nu putea s` reziste farmecelor lui,
indiferent cât de mult s-ar fi str`duit. În cele din
urm` ceda, a[a cum se întâmpla [i acum.

* * * 
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Skip Reilly î[i f`cu apari]ia la bra]ul iubitei sale
so]ii. Întreaga comunitate se adunase în fa]a baru-
lui s`-l întâmpine. Toat` lumea aplauda, îi scutura
mâna, îl aclama [i-i ura bun venit.

O atmosfer` pl`cut`, de s`rb`toare pluti
întreaga sear` deasupra barului Bluefish.

Skip îl pl`cu pe Harry de la prima vedere, ca de
altfel întreaga comunitate. De fapt, chiar îl adorau
pentru felul deschis [i prietenos în care se purta
cu to]i.

La rândul lui, Harry r`mase uimit v`zând cât`
lume venise la bar de dragul lui Skip [i cât de bine
se în]elegeau to]i între ei. Cu câteva zile în urm`,
r`m`sese mut de uimire v`zând câ]i se oferiser`
voluntar s` dea o mân` de ajutor la bar. Oamenii
ace[tia simpli, dar sufleti[ti îl impresionaser` cu
adev`rat. Cât despre reac]ia lor fa]` de el, ce putea
spune? Îl integraser` imediat în comunitatea lor,
f`cându-l s` se simt` ca acas`. I se p`rea ciudat
cum ni[te oameni puteau fi atât de dr`gu]i [i de
amabili, f`r` s` cear` nimic în schimb. Locuitorii
acestui or`[el se purtaser` minunat cu el, f`r` s`
[tie c` era putred de bogat.
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Se gândea cu p`rere de r`u c` în curând urma
s` plece dintre ei, întorcându-se la via]a singura-
tic` [i anost` a lui John Harriman. Nu, nu vroia s`
plece de aici, cel pu]in nu f`r` Josie. Dar oare ea
ce sim]ea pentru el? Dac` pentru Josie el nu era
nimic altceva decât un obiect al pl`cerii, o fantezie
de-o s`pt`mân`?

L`s` gândurile la o parte [i trecu printre mese,
adunând paharele goale. Puse tava pe tejgheaua
barului [i se trezi luat dup` umeri de un b`rbat.
Era Skip.

– E[ti tare muncitor, fiule, spuse el. Îmi place
de tine. Dar acum ia o pauz` [i las`-m` s` te
cunosc mai bine.

Lark era, ca de obicei, la bra]ul lui. Ap`ru [i
Josie lâng` ei.

– Hei, Josie, poveste[te-mi cum v-a]i cunoscut,
propuse Skip.

Harry observ` panic` în ochii iubitei lui.
– Ne-am cunoscut pe plaj`, spuse el.
N-ar fi vrut s`-i mint` pe oamenii ace[tia

minuna]i. A[a c` încerc` s` nu se îndep`rteze prea
mult de adev`r.
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– P`i credeam c` a]i fost împreun` la colegiu,
zise Lark, privind-o pe Josie cu suspiciune.

– Da, eram la colegiu când l-am întâlnit prima
oar` pe Harry, explic` ea repede. Iar apoi ne-am
reîntâlnit pe plaj`.

Josie nu mai [tia ce s` spun`, a[a c` era de
datoria lui s` salveze situa]ia.

– Oricum, eu unul m` simt de parc` o cunosc
de-o via]`, spuse el simplu, punându-[i bra]ul pe
umerii ei [i s`rutând-o pe obraz.

– {i cât mai stai pe-aici? întreb` Skip.
– A, nu, nu mai st` prea mult, interveni Josie.

Are ni[te treburi în alt` parte.
În r`ceala r`spunsului ei, Harry putu sim]i

durerea. Ea înc` nu reu[ea s` vad` un viitor comun
pentru ei doi. Observ` c` mâinile îi tremurau necon-
tenit când \ncepu s` spele vasele. Pân` la urm`, nu
era atât de indiferent` precum dorea s` par`.

Noi speran]e încol]ir` în sufletul lui. Trebuia s`
stea de vorb` serios cu ea. Dar nu acum, în
prezen]a p`rin]ilor ei.

– Dar tu [i Lark, cum v-a]i cunoscut? \l întreb`
el pe Skip, schimbând pentru moment subiectul.
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Nu era greu deloc s`-i faci pe cei doi so]i s`
vorbeasc` despre trecutul lor. Se a[ezar` pe
scaunele înalte de la bar [i povestir` minute în [ir.
Oricum, pentru moment nu mai era nevoie de aju-
torul lor în bar, pentru c` aproape to]i clien]ii
ie[iser` pe plaja din fa]a barului s` fac` o baie sau
s` joace o partid` de volei. Era o sear` minunat`
pe coasta Floridei.

So]ii Reilly începur` s` depene amintiri.
– Când l-am cunoscut pe Skip, spuse Lark, l-am

avertizat c` aveam deja o leg`tur`. Acum, el s-a
oferit s` vin` s` stea cu Josie în timp ce eu urma s`
m` duc la întâlnire. M-am trezit cu el la u[` [i a tre-
buit s` m` îmbrac [i s` plec, de[i în realitate nu
aveam nici o întâlnire [i nici o rela]ie.

– A[a c` a ie[it pe u[`, s-a urcat în ma[in` [i a
început s` fac` ture în jurul blocului. Eu o
urm`ream de la geam. Dup` a treia tur` pe care a
f`cut-o, am luat-o pe Josie [i am ie[it afar`,
f`cându-i cu mâna.

– Am mai înconjurat apoi de dou` ori blocul
pân` când m-am hot`rât s` opresc [i s` cobor,
continu` Lark povestea.
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– Dar de ce i-ai spus c` ai o leg`tur`, când de
fapt nu aveai? \ntreb` Harry.

Lark zâmbi blând [i-l privi pe Skip.
– Eram înnebunit` dup` el, de[i nu a[ fi

recunoscut asta în ruptul capului. Eram
dezam`git` [i speriat` de b`rba]i. M` dezgus-
taser`, a[a c` îmi era team` s` încep o nou` rela]ie.
Acum nu pot decât s`-i mul]umesc lui Dumnezeu
c` nu s-a dat b`tut a[a u[or. M` iubea tare mult [i
[tia c` [i eu îl iubesc. A[a c` nu m-a l`sat pân` când
n-am recunoscut.

Skip [i Lark se privir` cu dragoste.
– Am [tiut eu c` m` iubeai la nebunie, o tachin`

el. De aceea nu te-am l`sat s` fugi.
Harry se uit` la Josie, îns` ea îi evit` privirea.
„M` iubea tare mult [i [tia c` [i eu îl iubesc. A[a

c` nu m-a l`sat pân` când n-am recunoscut.“
Cuvintele lui Lark îl puser` pe Harry pe gân-

duri. {i el o iubea pe Josie, dar nu-i spusese asta.
Se d`dea b`tut prea u[or. Acum era convins de
sentimentele lui [i trebuia s` aib` încredere în
ele. {i, în acela[i timp, trebuia s` i le
împ`rt`[easc` [i ei.
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– Vino cu mine, Josie. Vreau s` st`m pu]in de
vorb`, spuse el dintr-o dat`.

– Poftim?
Harry nu-i mai d`du nici o explica]ie. O lu` de

mijloc [i o conduse afar`, pe plaj`, în direc]ia
opus` mul]imii de oameni care se distrau [i se
jucau în fa]a barului.

Se plimbar` în t`cere câteva minute, dup` care
Harry se opri, o lu` de mân` [i o privi în ochi.

– Josie, te iubesc.
Ea p`li în timp ce încerca s` spun` ceva.
– O, nu, Harry. Nu spune asta.
– De ce s` nu spun? Acesta este adev`rul [i

trebuie s`-l accep]i. Nu vreau s` te sperii [i nici s`
te gr`besc. Dar timpul meu va expira curând…

F`cu o pauz` [i apoi continu`:
– {tiu c` amândoi ne-am propus s` nu ne

implic`m emo]ional în aceast` rela]ie, dar s-a
întâmplat, pur [i simplu f`r` voia noastr`. Mâine
va trebuie s` plec. M` duc la poli]ie, la New York.
{i a[ vrea s` vii cu mine.

– Nu se poate. Cred c` nu [tii ce spui.
O cuprindea disperarea. Înaint` nervoas` de-a

lungul plajei. Harry veni repede dup` ea.
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– {tiu foarte bine ce spun, crede-m`.
– Eu cred c` atunci când î]i vei rec`p`ta

memoria, sentimentele tale se vor schimba…
– Nu te mai folosi de memoria mea ca o scuz`

pentru ceea ce ]i-e fric` s` sim]i [i s` recuno[ti!
Josie clipi des, cu ochii înotându-i în lacrimi.

Cât de mult [i-ar fi dorit s` i le [tearg`, s-o
lini[teasc`! Numai c` acum era el însu[i prea
sup`rat, se sim]ea frustrat. Ea nega tot ceea ce ar fi
putut fi frumos între ei. Continua s`-l mint` [i pe
el, dar [i pe ea.

– P`rerea mea r`mâne neschimbat`. Cred c` nu
[tii ce spui.

– Ba da, [tiu. În]eleg c` ai fost r`nit` [i
dezam`git`, iar acum te temi s` încerci din nou.
}i-e team` c` atunci când voi redeveni eu însumi
n-am s` te mai iubesc. Dar trebuie s`-]i spun c` te
în[eli. Te iubesc din suflet [i asta nu se va schimba.
Cred c` [i tu m` iube[ti, dar ]i-e team` s` ri[ti.
Asum`-]i riscul, Josie [i î]i promit c` împreun`
vom ajunge departe.

Chipul ei era palid, [ters, f`r` nici o expresie.
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– Eu nu te iubesc Harry, zise ea sec. }i-am mai
spus, a fost doar atrac]ie fizic`.

Cuvintele ei îl dezorientar` complet. Oare se
în[elase în ceea ce o privea? Era chiar atât de
prost?

Îi cercet` privirea, îns` în ochii ei nu v`zu nimic
încurajator.

– În]eleg, spuse el cu durere dup` un timp. Ei
bine, cred c` ar trebui s`-]i mu]umesc pentru
minunatele partide de sex. În cazul acesta, cred c`
ar trebui s` plec în seara asta. Nu mai are rost s`
r`mân. De fapt, a[ putea pleca chiar acum.

Josie nu spuse nimic. R`mase nemi[cat`,
p`rând înduio[`tor de frumoas` [i de fragil`.
Harry sim]ea nevoia s` o ia în bra]e [i s` nu-i mai
dea drumul niciodat`, ar fi vrut s-o conving` c`
aveau toate [ansele s`-[i construiasc` un viitor
împreun`. Dar nu credea c` ar fi reu[it. Ea era sin-
gura care putea lua o hot`râre [i o luase deja.

Se întoarse [i porni spre bar. Mul]imea aceea
g`l`gioas` îl ajut` s` uite de durere pentru
moment. Se gândi s` cheme un taxi [i s` plece cât
mai repede de acolo.
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Deodat`, un strig`t disperat se auzi peste zecile
de glasuri ale clien]ilor. Se întoarse s` vad` de
unde venea. Josie era exact acolo unde o l`sase.
Pu]in mai departe de ea, o femeie f`cea semne dis-
perate [i ar`ta spre ap`. Era Meg, buc`t`reasa. Se
desc`l]ase [i intra în fug` în apele agitate ale
oceanului.

În larg, valurile scoteau din când în când la
iveal` un punct negru, care apoi disp`rea din nou.

– O, Doamne, strig` Josie. E Kristin, fata lui
Meg.

Harry fugi imediat într-acolo, prinzând-o pe
Josie din urm`.
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Capitolul 12

Harry se dezbr`c` în fug` [i î[i scoase adida[ii.
Se arunc` în valurile oceanului, înotând disperat.
Fiecare secund` era pre]ioas`. Kristin se afla foarte
departe, dus` în larg de for]a apei.

Înota pe sub ap`, depunând tot efortul de care
era în stare. Mai ie[ea din când în când la
suprafa]`, pentru a o repera pe feti]`. El [tia foarte
bine cum era s` te sim]i pierdut, speriat în apele
m`rii. Înota într-un ritm nebunesc. Se apropia de
Kristin. Îi putea vedea ochii aceia mici [i îngrozi]i.
Apoi dip`ru sub un val.

Harry se scufund` [i o prinse, în sfâr[it. Îns` în
clipa aceea o durere insuportabil` îi paraliz` creierul.
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„– Trebuia s` te amesteci tu, nu-i a[a? Nu
puteai s` stai deoparte? De ce-a trebuit s`
ajungem aici?“

Ochii aceia întuneca]i, plini de ur`, îi revenir`
în minte. Numai c` de data aceasta reu[i s` vad` [i
fa]a aceea urât`, brutal`, disperat`. Era Marshall
Cobb, directorul financiar al corpora]iei
Harriman. Fuseser` colegi [i prieteni înc` din
colegiu.

* * * 

Urale de bucurie izbucnir` pe plaj` în clipa
când Harry ie[i din valurile oceanului ]inând-o în
bra]e pe Kristin. Meg plângea.

Josie î[i sim]ea picioarele moi. Se temuse
pentru Harry. „Cine vorbe[te despre riscuri…“
El î[i riscase via]a încercând s-o salveze pe
feti]`.

În fiecare zi mureau oameni care încercau s`-i
salveze pe al]ii din apele oceanului. De altfel, în
fiecare clip` pericolele pândeau la tot pasul. Via]a
era un risc. Chiar [i dragostea ei pentru Harry era
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un risc. Atunci când î[i va reveni din amnezie, era
posibil s` nu mai aib` acelea[i sentimente pentru
ea. Iar asta ar fi distrus-o.

Ciudat, îns`, acum n-o mai speria atât de mult
aceast` perspectiv`. Singurul lucru care o mai spe-
ria era c` urma s`-l piard`, înainte de a-i spune ce
sim]ea cu adev`rat pentru el.

Oamenii de pe plaj` se adunaser` [i-l felicitau.
Meg plângea [i î[i strângea feti]a în bra]e. Nu
p`]ise nimic, era doar ud` [i speriat`.

Probabil c` cineva sunase la 911 pentru c`
sirene asurzitoare prevesteau apropierea
ma[inilor de salvare.

Josie î[i f`cu loc prin mul]ime [i-l c`ut` cu
privirea pe Harry. Trebuia s` vorbeasc` serios cu
el. Sim]ea nevoia s`-i spun` adev`rul [i se ruga s`
nu se fi dat b`tut.

Dar Harry nu mai era nic`ieri.

* * *

Harry profitase de haosul de pe plaj` [i
disp`ruse neobservat. Venise repede în
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apartament, î[i f`cuse un du[ [i se schimbase cu
haine uscate. Nu vroia s` mai dea ochii cu Josie,
l-ar fi durut prea mult.

Apartamentul mirosea a c`p[uni, a Josie. Sim]i
c` r`mâne f`r` aer. {i asta nu din cauza înotului, ci
din cauza ei. Îl respinsese cu r`ceal`. Nu era sigur
c` î[i va mai reveni vreodat`.

Puse mâna pe telefon s` cheme un taxi. Exact
atunci Josie intr` pe u[`, cu hainele ude, lipite de
trupul ei bine f`cut. Avea o expresie ciudat` în
ochi. Doamne, cât de mult î[i dorea s` o ia în
bra]e… Dureros de mult…

– Aici erai? \ntreb` ea cu indiferen]`.
– Da, chem un taxi [i plec imediat, nu-]i face

griji.
– Dar nu-mi fac griji din cauza asta.
Î[i umezi nervoas` buzele [i continu`:
– Nu vreau s` pleci. Mai stai pu]in. Trebuie

s`-]i spun ceva.
O mic` flac`r` de speran]` se n`scu în sufletul

lui. Puse telefonul jos [i a[tept`.
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Josie intr` în panic` v`zând cât de rece [i de
pasiv era. Dar trebuia s`-i spun`. Sosise clipa
adev`rului.

– Te iubesc! spuse ea repede, înainte s` se
poat` r`zgândi.

T`cerea p`rea s` se prelungeasc` la nesfâr[it.
Stomacul i se contracta [i gura i se uscase.

– Dar cum r`mâne cu riscul? \ntreb` Harry
apropiindu-se de ea. Nu-]i mai este team`?

– Nu. Nu-mi mai este team` s` te iubesc. {tiu
c` nu-mi po]i oferi nici o garan]ie. Dar via]a e un
risc, nu-i a[a? {i este mult prea scurt` [i prea
pre]ioas` ca s` n-o tr`ie[ti din plin. Uite ce era
s` se întâmple cu s`rmana Kristin. Gânde[te-te
ce ai fi putut p`]i chiar tu, încercând s-o
salvezi…

Avea lacrimi în ochi.
– Te iubesc mult de tot. {i cred c` asta este tot

ce conteaz`.
Nici nu-[i d`duse seama când ajunsese în

bra]ele lui puternice, calde [i minunate.
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– {i eu te iubesc, Josie.
Se s`rutar`. La început blând, tandru, apoi cu

pasiune, cu disperare, l`sându-[i sentimentele
ascunse în adâncul sufletelor, s` ias` la suprafa]`.

– Vino cu mine, o rug` el.
– Bine, am s` vin cu tine, r`spunse Josie.
Se sim]ea u[urat`. Ar fi putut chiar s` zboare.
– M`rit`-te cu mine!
– Nu pot. Cel pu]in nu înainte s`-]i recap`]i

memoria. N-ar fi corect.
– Dar mi-am rec`p`tat memoria. Mi-am amintit

totul când încercam s-o salvez pe Kristin.
Josie clipi, neîn]elegând parc` ce vroia el s`-i

spun`.
– }i-ai amintit… totul?
Bucuria îi umplea sufletul El î[i revenise din

amnezie [i înc` o mai iubea. O iubea cu adev`rat.
Lacrimi de fericire [i de u[urare îi curgeau pe
obraji.

– Mi-am amintit absolut totul. Omul care m-a
aruncat peste bord era Marshall Cobb, directorul
meu financiar. Începusem s` am b`nuieli asupra
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corectitudinii lui [i am deschis o anchet`. Probabil
c` avea multe de ascuns dac` a fost în stare s`-mi
fac` una ca asta.

– Îmi pare r`u, [opti Josie mângâindu-l [i
încercând s`-l consoleze.

– S` nu-]i par`. F`r` s`-[i dea seama, Marshall
mi-a f`cut o mare favoare. Datorit` lui te-am
cunoscut pe tine. Nu-mi pare r`u de nimic.

O s`rut` din nou, atât de dulce [i de dr`g`stos
încât o f`cu din nou s` plâng` – de fericire.

– Te iubesc, Josie. Tu e[ti miracolul meu. Tu
m-ai înv`]at s` iubesc. Nu [tiam cât de frumoas`
poate fi via]a, atunci când iube[ti [i e[ti iubit.
Niciodat` n-am avut parte de atâta dragoste. Dup`
ce au murit p`rin]ii mei, am fost mutat de la o
familie la alta. De-abia m` ata[am de unii, c` tre-
buia s` m` mut. În cele din urm`, mi-am impus s`
nu m` mai ata[ez de nimeni.

– O, Harry!
Se cuib`ri la pieptul lui, dorind s`-l fac` s` uite

toat` suferin]a [i s` compenseze cu dragostea ei
anii de singur`tate. El o strânse în bra]e [i retr`i

155



pentru o clip` triste]ea trecutului. Îns` acum o
avea pe ea, nu va mai fi niciodat` singur [i trist.

– Din durere [i nefericire am cl`dit imperiul
Harriman. Credeam c` banii [i puterea puteau
umple golul din inima mea. N-am l`sat pe nimeni
s` se apropie de mine; pân` când ai ap`rut tu, nu
puteam iubi [i nu puteam avea încredere în
nimeni. Dar acum te am pe tine, mul]umesc lui
Dumnezeu. Nu vreau s` ne desp`r]im niciodat`.
Te rog, c`s`tore[te-te cu mine!

Josie spuse cel mai hot`rât [i mai fericit „da“ [i
ad`ug` provocator:

– Bine, dar mai întâi ar trebui s` m` aju]i s`
scap de hainele astea ude…
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Epilog

Dou` luni mai târziu…

– „Iat` c` au sosit! Pân` de curând cel mai
râvnit burlac al Americii, John Harriman este
înso]it acum de mireasa lui, Josephine Reilly.
Iahtul Harriman îi va duce undeva pe coasta
Floridei, chiar în seara aceasta.“

Imaginile de la televizor îi înf`]i[au pe Harry [i
Josie coborând din avionul lor pe aeroportul din
Miami. Reportera continua:

„Ieri, Marshall Cobb, fostul director financiar al
Companiei Harriman, a pledat «vinovat» la
acuza]iile de fraud` [i crim` cu premeditare. El va
fi audiat s`pt`mâna viitoare, la New York.“
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Urale de bucurie izbucnir` în localul Bluefish..
To]i clien]ii [i angaja]ii urm`reau neclinti]i repor-
tajul pe ecranul televizorului din bar.

„John Harriman a anun]at c` inten]ioneaz` s`
mute sediul central al companiei sale la Miami.
Tot aici va începe în curând construc]ia unui nou
hotel – Biscayne Bay Harriman Hotel.

John [i Josephine Harriman au anun]at, de
asemenea, c` î[i vor construi o cas` în Crystal
Key.“

Becky asculta vis`toare.
– Ah, cât` dragoste…
– Dragoste adev`rat`, ad`ug` Lark din spatele

barului, îmbr`]i[ându-l pe Skip.
– Am [tiut de la bun început c` era Harriman,

spuse Freddie [tergând un pahar.

* * *

Pe iahtul Harriman, ajuns acum în larg, Harry o
purta în bra]e pe frumoasa lui mireas`, trecând
pragul dormitorului [i a[ezând-o cu grij` pe un
pat uria[.
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– Te iubesc, spuse el în timp ce îi descheia
nasturii rochiei.

– {tiu. {i eu te voi iubi întotdeauna.
Pe chipurile lor se putea citi fericirea,

împlinirea, dragoste infinit`. O nou` via]` începea
pentru amândoi.

Sfâr[it
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