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Capitolul 1

Pisica brun-ro[cat` st`tea \n pragul u[ii, cuib`rit` 
\ntr-un col], cât mai departe de fulgii de z`pad` care nu
mai conteneau s` cad`. Erin o z`ri imediat, deoarece
culoarea bl`nii sale contrasta cu albul z`pezii. Nu era nimic
neobi[nuit \n faptul c` pisica se afla afar`. Ceea ce o f`cu
\ns` pe tân`r` s` r`mân` pironit` locului [i s` simt` cum o
trec fiorii era convingerea ferm` c`, \n urm` cu dou` ore
când plecase de acas`, pisica era \n`untru, \ncol`cit` pe
]olul a[ezat \n fa]a focului.

Erin [ov`i pu]in, rememorând ultimele clipe petrecute
\nainte de a p`r`si casa. Se \mbr`case cât mai gros cu
putin]`, fiind pe deplin con[tient` de faptul c` afar` e
foarte frig [i c` viscolul era tot mai amenin]`tor. Se
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\nc`l]ase cu ni[te cizme lungi [i \[i pusese pe ea o scurt` cu

glug`. Nici o [uvi]` din p`rul ei negru nu se vedea prin

c`ciula de lân` \mpletit`. Abia apoi, \narmat` cu lista

cump`r`turilor pe care dorea s` le fac` [i cu mai multe

saco[e, verificase jarul din sob` [i mai pusese ni[te c`rbuni

pentru ca focul s` nu se sting`. Dup` aceea, se oprise [i-l

mângâiase pe Rufus.

Erin lovi p`mântul cu piciorul, deoarece \i era foarte

frig. Era obosit` [i o dureau bra]ele din pricina greut`]ii

saco[elor, iar vântul rece o f`cea s` simt` frigul pân` \n

m`duva oaselor. Tare mult ar mai fi vrut s` fie \n`untru cu

o cea[c` de cafea fierbinte \n mân` [i a[ezat` \n fa]a

focului. Dar, \ntrucât pisica se afla afar`, asta \nsemna fie

c` aceasta c`p`tase ca prin minune darul de a deschide u[a

[i de a o \nchide la loc \n urma ei, fie c` altcineva

p`trunsese \n`untru. Cât timp fusese plecat` la

cump`r`turi, cineva intrase \n cas` [i l`sase s` ias`, f`r` 

s`-[i dea seama, pisica afar`.

Pentru prima dat` \n via]a ei, Erin punea sub semnul

\ntreb`rii decizia pe care o luase de a se muta \ntr-un loc

atât de izolat. Când venise pentru prima dat` la Moor End

Cottage era \ntr-o zi blând` de septembrie, iar casa i se

p`ruse \ns`[i \ntruchiparea dorin]elor ei cele mai ascunse.

Era un sanctuar al lin[tii dup` care tânjea de atâta vreme.
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Dar acum, \n plin` iarn`, \n timp ce z`pada se a[ternea

necru]`toare peste p`mânt, acoperind orice urm` de

drum, \[i d`du seama cât de vulnerabil` era. |i reveni \n

minte imaginea \ngrozit` a tat`lui ei \n clipa \n care vizitase

pentru prima dat` noua ei cas`.

– Doar n-o s` locuie[ti aici ! exclamase el indignat. E

fundul p`mântului. Nu z`re[ti ]ipenie de om pe distan]e

foarte mari.

– Dar asta e ce-mi doresc de foarte mult timp,

protestase Erin. Nici nu po]i s`-]i \nchipui ce loc lini[tit mi

se pare prin compara]ie cu apartamentul pe care-l aveam

\n Leeds. Ar fi trebuit s` tr`ie[ti acolo ca s` vezi ce

\nseamn` zgomotul. Nu sunt o or`[anc`. Moor End mi se

potrive[te foarte bine. Pot lucra lini[tit` f`r` a fi deranjat`

\n permanen]` de telefoane sau de mai [tiu eu ce vizitatori

nepofti]i. Sunt doar eu cu mine \ns`mi.

Ar fi vrut s` adauge : " [i f`r` Geoff ", dar nu \ndr`znise

s` pronun]e aceste cuvinte cu voce tare, de[i [tia foarte

bine c` tat`l ei ar fi \n]eles-o.

– Totu[i, tot nu \n]eleg de ce nu vrei s` lucrezi pentru

mine. Ai avea o cas` [i un loc de munc` la fabrica mea.

– {i s` petrec seri lini[tite al`turi de tine [i de Elaine ?

zise Erin pe un ton t`ios, un ton pe care nu putuse s` [i-l

controleze \n nici un fel, mai ales c` era vorba de mama ei
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vitreg`. Nu, tat`. {tii foarte bine c` lucrurile n-ar fi mers

deloc. Singurul lucru pe care-l am \n comun cu Elaine e[ti

tu. Dar acum, Moor End este casa mea.

– Prea bine, spusese Jack Howarth, suspinând. 

Promite-mi c` o s` ]inem leg`tura. Nu m` \ncânt` deloc

gândul c` locuie[ti \ntr-un asemenea loc.

Vorbele tat`lui ei \i r`sunau [i acum \n urechi. St`tea

nehot`rât` \n z`pad` [i frig, ne[tiind ce s` fac`. Se \ntreb`

ce s-ar \ntâmpla dac` se va aventura \n`untru. Fusese atât

de hot`rât` s` se mute acolo, \ncât nu se gândise niciodat`

c` s-ar putea \ntâmpla a[a ceva. |[i dorise prea mult s`

scape de rutin`, iar la altceva nu se mai gândise.

Pe de alt` parte, \n afar` de faptul c` pisica se afla afar`,

nimic nu tr`da prezen]a unui intrus \n`untru. Nici o

lumin` nu fusese aprins`, a[a \ncât totul p`rea \nv`luit

\ntr-o atmosfer` stranie.

Oftând, Erin \[i \ndrept` umerii. Dac` nu se va mi[ca, va

\n]epeni din cauza frigului. Trebuia s` ia o decizie. Fie

intra \n`untru [i \nfrunta pericolul, fie str`b`tea cele dou`

mile pân` \n sat. Nici una dintre perspective nu-i surâdea.

O rafal` violent` de vânt \nclin` balan]a \n favoarea primei

posibilit`]i. 

La urma urmei, poate c` f`cea din ]ân]ar, arm`sar. Rufus

putuse ie[i din cas` \n multe alte feluri.
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Abia când ajunse \n pragul u[ii [i \ncerc` s` scoat`

cheile, v`zu c` u[a era \ntredeschis`. Descoperirea aceasta

o f`cu s` r`mân` pironit` locului. Lu\ndu-[i inima-n din]i,

\ncerc` s` se strecoare \n`untru. U[a se deschise cu un

u[or scâr]âit. Din locul primitor de mai devreme, casa

devenise unul al primejdiilor ascunse. Teama o f`cu s`

r`mân` din nou nemi[cat`.

– Bu... bun`! zise ea cu o voce tremurat` [i complet

schimbat`. E cineva aici ?

T`cerea nu fu \ntrerupt` decât de vuietul vântului.

Trase adânc aer \n piept, \ncercând s` se calmeze. Cu toate

acestea, nu-[i putu potoli b`t`ile inimii. Cu un efort

supraomenesc, \ncerc` s` \nainteze pe hol, scrutând

\ntunericul.

Nimic nu p`rea a fi fost atins sau deranjat de la locul lui.

Pân` [i radioul se afla pe noptier`. Dac` un ho] ar fi

p`truns \n`untru, probabil c` acesta ar fi fost primul obiect

care ar fi disp`rut, se gândi ea, iar lucrul acesta aproape c`

o f`cu s` râd`. Radioul era nou-nou]. |i fusese oferit de

tat`l ei cu ocazia zilei de na[tere. Era un model foarte

sofisticat [i deci foarte scump. Exact genul de obiect pe

care un ho] l-ar fi luat imediat.

Totul era \n regul` ! Nimeni nu p`trunsese \n`untru. Se

sprijini cu spatele de zid, \n \ncercarea de a-[i reveni dup`
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spaima prin care trecuse \n cele câteva minute care se

scurseser` din clipa \n care \l descoperise pe Rufus afar` [i

momentul când intrase \n`untru. Pisica veni chiar \n clipa

aceea [i se \ncol`ci la picioarele ei, dup` care se ag`]` de

clan]a de la u[a buc`t`riei [i o \mpinse pân` ce aceasta se

deschise. P`trunse triumf`toare \n buc`t`rie, \n c`utare de

hran`.

De data asta, Erin nu se putu ab]ine s` nu râd` [i chicoti

u[or. Pisica \i demonstrase \ntr-un mod cum nu se poate

mai clar cum anume ie[ise afar`. U[a din fa]` nu se

\n]epenea niciodat`. Ba mai mult, erai nevoit \ntotdeauna

s` faci un efort pentru a o \nchide. Probabil c` avusese

nevoie de mult timp [i de mult` r`bdare pentru a ie[i afar`.

Constatarea aceasta o f`cu s` p`[easc` f`r` ezitare pe

hol, unde-[i l`s` saco[ele. |nchise u[a \n urma ei [i trase

cele dou` z`voare. |[i promise \n mod solemn c` nu va mai

pleca niciodat` de acas` f`r` s` verifice de dou` ori dac` a

\ncuiat sau nu u[a. S-ar putea ca data viitoare s` nu mai fie

la fel de norocoas`.

– Bine c` m`car acum e \nchis` a[a cum se cuvine ! zise

ea cu voce tare.

U[a de la sufragerie era \ntredeschis`, iar Erin nu putu

s`-[i re]in` un zâmbet gândindu-se cu satisfac]ie la faptul

c` se afla \n`untru [i c` atmosfera era atât de pl`cut`. 
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Focul ardea \n [emineu, iar aceea era casa ei.

" Ce bine mai e acas` ! " \[i zise \n sinea ei \n timp ce-[i

scotea cizmele [i-[i c`uta papucii. Afar` putea s` fie urgie,

atâta vreme cât \n`untru totul era atât de pl`cut. Prev`zuse

viscolul de afar` [i-[i f`cuse planurile \n conformitate cu

asta. Avea suficient` mâncare [i suficient c`rbune pentru a

sta lini[tit` \n`untru. Singur`tatea nu o speria deloc. Avea

foarte mult de lucru, iar Rufus era singura companie de

care avea nevoie.

Erin \ncepu s` fredoneze cu inima u[oar` o melodie \n

timp ce tr`gea jaluzelele pentru a nu mai vedea peisajul de

afar`. Aprinse lumina, dar se opri brusc [i-[i duse mâna la

gur`. Zâmbetul \i pieri de pe buze. Pe canapea era a[ezat

un pardesiu. Era de culoare bleumarin [i apar]inea \n mod

evident unui b`rbat. Persoana care o pusese acolo nu

p`rea s` se fi gândit prea mult \n momentul \n care f`cuse

acest gest. Apa se prelingea pe canapea.

Frica puse imediat st`pânire pe Erin. Trebui s` fac` un

efort supraomenesc pentru a-[i lua ochii de la pardesiu [i

a privi b`nuitoare prin camer`. Gândul c` o persoan` o

urm`rea din umbr` era de nesuportat. Dar camera era

goal`. Nimeni nu-[i f`cu apari]ia din spatele u[ii sau al

bibliotecii. Totul era cufundat \n t`cere. |ns` tocmai lucrul

acesta i se p`ru brusc \nfrico[`tor [i prevestitor de lucruri
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rele. B`rbatul care era proprietarul pardesiului trebuia s`

fie pe undeva. Nu avea cum s` se ascund` altundeva decât

\n cas`.

Cu trupul \ncordat la maximum, Erin se apropie de

[emineu cu convingerea ferm` c` \n clipa urm`toare

cineva \[i va face apari]ia dintr-un ungher al \nc`perii. Cu

mâinile tremurânde, lu` v`traiul care era pus pe vatr` [i-l

strânse cu putere. |n ea cre[tea ceva care sem`na cu furia.

Aceasta era casa ei [i nimeni nu avea dreptul de a se plimba

prin ea, de parc` ar fi fost \ntr-o camer` de hotel. Nimeni !

Nu era complet lipsit` de ap`rare. Era tân`r` [i viguroas`,

nu vreo doamn` \n vârst` [i pl`pând`. |l va g`si pe

musafirul nepoftit [i-l va arunca afar` \n z`pad`, de

preferin]` f`r` pardesiul care-l tr`dase.

P`[ind f`r` s` fac` zgomot \n papuci [i cu v`traiul

deasupra capului, asemenea unei s`bii, Erin investig`

parterul. Nu avu nevoie de foarte mult timp pentru aceast`

opera]iune, deoarece la parter nu se aflau decât dou`

camere, buc`t`ria [i \nc` o \nc`pere destinat` servirii

mesei. De obicei, \i f`cea pl`cere s` vad` aceast` c`m`ru]`,

dar nu [i acum. De parc` toat` casa fusese contaminat` de

prezen]a acestui b`rbat necunoscut [i nev`zut.

Curajul \i pieri \n \ntregime \n clipa \n care, aprinzând

lumina de pe hol, v`zu pe sc`ri urme de noroi l`sate de
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pa[ii intrusului. Era acolo [i probabil c` o urm`rise chiar

din clipa \n care p`trunsese \n`untru. I se puse un nod \n

gât, gândindu-se c` b`rbatul acela st`tea undeva \n

\ntuneric, ascultând [i a[teptând. Oare cine era? Vreun

tân`r punkist, cu p`rul vopsit \n portocaliu [i ridicat \n sus

\ntr-o coam` ? Sau unul \n vârst` de vreo cincizeci sau

[aizeci de ani ?

" Afl`, domnule f`r` nume, \[i spuse \n sinea ei, \n timp

ce strângea cu putere v`traiul \n mâini, c` aceasta e casa

mea [i c` nu e[ti binevenit \n ea. "

|n timp ce urca, sc`rile scâr]âiau sub greutatea pa[ilor.

Cu toate acestea, nu se auzea nici un zgomot. Aproape f`r`

s` vrea, Erin fu nevoit` s` admit` c` intrusul avea o

st`pânire de sine absolut admirabil`. Dac` n-ar fi fost atât

de neglijent \ncât s`-[i lase pardesiul la parter, nici nu i-ar

fi observat prezen]a.

U[a de la baie era larg deschis` [i Erin \[i d`du seama c`

nici un b`rbat n-ar fi putut s` se ascund` \n mica \nc`pere.

Mai r`mâneau cele dou` dormitoare. St`tu \n cump`n` \n

care anume s` intre mai \ntâi, fiindu-i team` de amândou`,

pentru c` asta ar fi \nsemnat c` va deveni o prad` sigur` \n

mâinile celuilalt. |n cele din urm`, dornic` s` dea cât mai

repede piept cu musafirul nepoftit, deschise u[a celui mai

apropiat dormitor. Era chiar dormitorul ei. Faptul c` totul
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era \n ordine o f`cu s` zâmbeasc`, \n ciuda nervozit`]ii care

pusese st`pânire pe ea. Felul \n care intrase \n \nc`pere

sem`na prea mult cu modul \n care erau \nf`]i[ate astfel de

scene \n filme pentru a nu o face s` zâmbeasc`.

Singura diferen]` era c` nu juca \ntr-un film, iar ea nu

era un Clint Eastwood sau un Charles Bronson. Furia care

pusese st`pânire pe ea nu o f`cuse s` se gândeasc` la felul

\n care va reac]iona \n clipa \n care se va afla \n fa]a

intrusului. Una era s` te hot`r`[ti c` trebuie s` dai piept cu

du[manul, [i cu totul alta s-o faci. Mai ales dup` ce ai

examinat dormitorul cu aten]ie [i ]i-ai dat seama c` nu mai

r`m`sese decât un singur loc \n care acesta se putea

ascunde.

Dar acum nu mai exista cale de \ntoarcere. I-ar fi fost cu

neputin]` s` se duc` la parter f`r` a-[i vedea du[manul.

Tr`gând adânc aer \n piept [i rugându-se ca intrusul, dup`

ce-[i va fi dat seama c` [i-a uitat pardesiul jos, s` fi deschis

o fereastr` pentru a disp`rea cât mai repede \n noapte,

Erin deschise u[a de la cel`lalt dormitor [i scrut`

\ntunericul. Avea nervii \ntin[i la maximum, gata \n orice

moment de atac. 

|nc`perea era cufundat` \n t`cere, iar lumina difuz` pe

care o f`ceau fulgii de z`pad`, \i permise s` vad` un b`rbat

\ntins pe pat.
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Acesta dormea profund. Atât de profund, \ncât nu schi]`

nici un gest \n momentul \n care Erin deschise u[a [i p`[i

u[or \n`untru. Nu putea s`-[i dezlipeasc` privirea de la

b`rbatul din fa]a ei.

|nchise u[a \n urma ei. Picioarele \i tremurau, iar

tensiunea de pân` atunci f`cu locul \ndoielii. Imaginea

unui b`rbat atât de epuizat \ncât nu-i sim]i prezen]a nici

m`car \n clipa \n care aprinse lampa pentru a-l privi mai

bine era ultimul lucru la care s-ar fi putut a[tepta. {ocat` [i

tulburat`, \l examin` cu aten]ie pe b`rbatul din fa]a ei,

strângând cu putere \n mân` v`traiul pentru ca, \n cazul \n

care acesta se va trezi, s` poat` riposta. La \nceput, figura

celui din fa]a ei p`rea a se \ntuneca. Cu toate acestea, putu

s` deslu[easc` ni[te tr`s`turi ale fe]ei bine conturate, ni[te

umeri la]i [i o coam` de p`r negru care contrasta cu albul

fe]ei de pern`. |[i lu` inima-n din]i [i se apropie de pat

pentru a-l distinge mai bine.

B`rbatul \ntins pe pat era orice altceva, numai un

huligan sau un delincvent, nu. Erin nu putu s`-[i dea

seama cu exactitate care-i era vârsta, dar nu putea avea mai

mult de treizeci [i cinci de ani. |n mod cert, nu era un

adolescent, \ntrucât tr`s`turile fe]ei sale tr`dau un om cu

experien]a vie]ii. Puteai s`-]i dai foarte repede seama c` are

un caracter foarte puternic, dar, cu toate acestea, nu
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sem`na deloc cu imaginea pe care-o avea despre un ho]

sau un sp`rg`tor.

Erin zâmbi cu triste]e la felul ei de a vedea lucrurile.

Oare la ce s-ar fi a[teptat ? Ca acesta s` poarte o masc`

neagr`, un costum v`rgat [i o geant` pe care s` scrie "

Prad` ", a[a cum \[i imagineaz` un copil c` stau lucrurile ?

" Adun`-te ! " \[i zise \n sinea ei cu asprime. Nu l`sa o

fa]` ar`toas` s` te induc` \n eroare.

Era mai mult decât evident c` b`rbatul era foarte ar`tos.

Chiar dac` avea fa]a prea supt`, prea tras`, era foarte

chipe[. |n pofida situa]iei neobi[nuite \n care se afla, Erin

recunoscu \n sinea ei c` b`rbatul de]inea un magnetism

aparte [i c` majoritatea femeilor l-ar fi considerat

irezistibil. Se \ntreb` ce culoare aveau ochii lui.

Era \mbr`cat cu o c`ma[` alb`, probabil nou-nou]` [i cu

o pereche de blugi uda]i pân` la glezne. Lucrul acesta se

datora, dup` toate probabilit`]ile, faptului c` mersese prin

z`pad` pentru a ajunge aici, \ntrucât nu era nici o urm` de

ma[in` pe acolo. Nu era \nc`l]at, dar când privi cu mai

mult` aten]ie, Erin putu s` vad` o pereche de cizme

a[ezate la marginea patului. |n mod cu totul ira]ional, g`si

acest aspect mai degrab` reconfortant. Un ho] nu s-ar fi

gândit c` face murd`rie, de asta era sigur`. Atitudinea

acesteia fa]` de intrus se mai \mblânzi. Dar, dup` numai
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câteva clipe, \[i reveni. Un asemenea mod de a gândi era

periculos.

Zgomotul u[or pe care-l f`cu apropiindu-se de cizme \l

deranj` pe b`rbat, care se agit` \n somn [i morm`i ceva de

ne\n]eles. Dup` aceea, se \ntoarse \ntr-o parte. P`rul i se

d`du la o parte de pe frunte pentru a face loc unei r`ni

urâte, situat` chiar \ntre ochi. Probabil c` rana sângerase

ceva timp, iar acum se \nchisese. Lucrul acesta era probat

de sângele uscat r`mas pe tâmpla stâng` [i de o pat` aflat`

pe cel`lalt obraz.

Rana o f`cu pe Erin s` se gândeasc` la situa]ia din clipa

aceea. Oare unde c`p`tase acea ran` ? |ntr-un accident, sau

\ntr-o lupt`? Faptul c` era r`nit schimba datele problemei.

Dup` ce-ai primit o asemena lovitur` la cap, era foarte greu

s`-]i mai aminte[ti cu exactitate unele lucruri. Probabil c`

se târâse \n cas`, crezând c` apar]ine unor cuno[tin]e.

Oare ce atitudine trebuia s` adopte ? Aceea a unui om care

se afla \n fa]a unui b`rbat agresiv, sau \n fa]a unuia z`p`cit

[i confuz de gre[eala pe care-o f`cuse intrând aici ?

– Ce-am s` m` fac eu cu tine ? spuse ea cu voce tare,

aproape f`r` s` se gândeasc`.

Drept r`spuns, b`rbatul a[ezat pe pat, se agit` din nou,

tot mutându-[i capul.

– Nu, morm`i el precipitat. Nu mai vreau... prea mul]i...
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Vocea i se stinse \ntr-un oftat atât de adânc, de disperat,

\ncât Erin fu profund mi[cat`.

Oare ce anume visa ? Oricum, nu p`rea a fi un vis

pl`cut, ci un co[mar din care s-ar trezi bucuros. |i trecu

prin minte s`-l trezeasc`, dar se ab]inu. Era \n continuare

un intrus, un om care p`trunsese \n cas` \n mod ilegal [i

care p`rea plin de for]`. Poate c` atitudinea ei era aceea a

unui la[, dar nu era preg`tit` s` suporte consecin]ele

actului ei.

P`rea c` va mai dormi ore bune de-acum \ncolo. Erin

tremur` u[or. |n camer` era frig, deoarece nu exista nici o

form` de \nc`lzire central` \n cas`.

|ntr-un impuls dictat de inim` [i nu de ra]iune, Erin lu`

p`tura care se afla lâng` pat, o desf`cu [i o \ntinse peste

b`rbatul care dormea. |n pofida faptului c` nu era

con[tient, b`rbatul sim]i c`ldura [i scoase un u[or oftat de

satisfac]ie. Gestul acestuia contrasta \n mod dramatic cu

puterea pe care o tr`da fa]a acestuia. Erin se sim]i din nou

cuprins` de compasiune pentru el. |ntr-o clip`, \[i d`du

seama de greutatea actului s`u [i intr` \n panic`. Oare ce o

apucase ? 

Se uit` \ngrozit` la p`tura pe care o \ntinsese f`r` s` se

gândeasc` pe pat, d`du s` o strâng`, apoi ezit`, speriat` c`

b`rbatul s-ar putea trezi.
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Brusc, avu sentimentul c` nu mai poate sta \n aceea[i

\nc`pere cu intrusul. Nu-i venea s` cread` c` se

comportase atât de proste[te. Când ie[i din camer`,

aproape se \mpiedic` pe sc`ri. Nu avea cum s` fac` fa]`

singur` unei asemenea situa]ii. Trebuia s` cear` ajutor.

|n clipa \n care vru s` trag` z`voarele, mâinile \i

tremurau atât de tare, \ncât acestea se \nc`p`]ânau s`

r`mân` \nchise. |[i lu` cu greutate haina din cuier [i ie[i \n

\ntuneric. Ninsoarea se \nte]ise, iar Erin fu nevoit` s`-[i

duc` mâinile la ochi pentru a se ap`ra de fulgii de z`pad`

care nu mai conteneau s` cad`. |[i d`du seama destul de

târziu c` ie[ise afar` \n papuci. Picioarele \i \nghe]aser`,

dar era hot`rât` s` nu se \ntoarc`. Probabil c` plecarea ei

precipitat` \l trezise pe b`rbat. Trebuia s` scape cât mai

repede din aceast` situa]ie.

Erin se \nc`p`]ân` s` p`[easc` prin n`me]ii de z`pad`,

\ncercând s` nu se mai gândeasc` la frigul care pusese

st`pânire pe ea, ci la str`inul misterios din casa ei. Oare ce

anume \l adusese acolo ? Un accident sau jocul \ntâmpl`rii

? Oare cum se r`nise ? C`zuse pur [i simplu \n z`pad` ?

Situa]ia era mai complicat` decât crezuse. Poate c` fusese

\ntr-o ma[in`, deoarece pe o asemenea vreme era foarte

u[or s` ai un accident. N-avea de unde s` [tie dac` el era

singura persoan` implicat`. B`rbatul era teaf`r, chiar dac`
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r`nit, dar poate c` mai existau [i alte persoane r`nite pe

undeva prin zon`.

Gândul acesta o f`cu s` se cutremure [i s` alunece.

Scoase un strig`t, dar \ncerc` s` se ridice cât mai repede,

scuturându-[i cu degetele \nghe]ate fa]a de z`pad`. Dac` ar

fi avut un telefon, ar fi sunat la poli]ie imediat ce ar fi dat

peste pardesiul de pe canapea.

Ochii i se umplur` de lacrimi \n clipa \n care-[i aminti

de expresia \ngrozit` de pe fa]a tat`lui ei \n clipa \n care

aflase c` nu exista un telefon \n cas`. Voise chiar s` suporte

cheltuielile pentru instalarea acestuia, dar Erin declinase

oferta, \ntrucât i se p`rea c` e un atentat la independen]a

ei nou cucerit`, de[i era pe deplin con[tient` c` munca 

i-ar fi fost u[urat`, deoarece n-ar mai fi fost nevoit` s`

mearg` \n ora[ pentru a se \ntâlni cu vreunul din clien]i. |n

zilele \nsorite de septembrie, drumul din sat pân`-n ora[ i

se p`ruse o nimica toat`. Acum, dou` mile i se p`reau

dou` sute de mile.

Gâfâind, Erin se opri [i se uit` \n urm`. Oft` \n clipa \n

care-[i d`du seama c` nu parcursese mai mult de dou`-trei

sute de metri [i era deja epuizat`. Avea pantalonii uzi, iar

papucii erau ca ni[te sloiuri de ghea]`. |n fa]a ei, nu putea

z`ri nimic. Drumul era acoperit de z`pad`. {i nu era nici o

speran]` c` aceasta se va opri.
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– Ajutor ! s` m` ajute [i pe mine cineva ! strig` ea cât

mai tare, chiar dac` [tia c` nimeni n-o va auzi.

Tremurând [i epuizat`, Erin trebui s` admit` adev`rul.

Nu mai avea cum s` continue. Risca s` moar` \nghe]at`,

dac` persista \n ideea de a-[i continua drumul. Dar nici

propria cas` nu mai era un loc sigur. {i acolo ar fi trebuit

s` \nfrunte pericolul. Nu, nu avea cum s` se \ntoarc`! Dar

chiar \n clipa \n care rostea aceste cuvinte, \[i d`du seama

c` aceasta era singura solu]ie. Nu exista nici o alt` cas`

pân` \n ora[, iar ea \nghe]ase deja. M`car \n cas`, ar exista

unele [anse s`-[i revin`. Sco]ând un geam`t \n`bu[it de

disperare, Erin o lu` \napoi spre cas`.

Aceea[i t`cere stranie o \ntâmpin` \n clipa \n care

p`trunse \n buc`t`rie, tremurând din toate \ncheieturile.

Probabil c` b`rbatul dormea \n continuare, dar mai

devreme sau mai târziu se va trezi [i când o va face... Erin

se sprijini cu mâna de chiuvet`. Trebuia s` se apere cu

ceva, dar cu ce anume ?

Deschise brusc dulapul [i scoase un cu]it mic de

buc`t`rie pe care-l strecur` \n buzunarul de la pantaloni.

Recunoscu \n sinea ei c` nu va avea curajul de a folosi a[a

ceva, dar simplul fapt c`-l avea \n buzunar o \nt`ri.

Trebuia s`-[i g`seasc` o preocupare [i, mai ales, s`

\ncerce s` fie puternic`. Dac` va sta la pând`, ascultând

STR~INUL DIN CASA MEA 21



orice zgomot, va \nnebuni. |[i d`du seama c` era atât de

epuizat` [i datorit` faptului c` nu mâncase. Preg`tise ceva

mai devreme. Se duse [i scoase mâncarea din cuptor.

Dup` ce termin` aceast` opera]iune, hot`r\ c` sosise

momentul de a se duce s` caute prin buzunarele

pardesiului b`rbatului. Poate g`sea vreun act de identitate.

Ar \nsemna ceva, dac` i-ar cunoa[te numele.

Cum t`cerea devenea tot mai ap`s`toare, Erin se duse [i

d`du drumul la radio pentru a-i fi distras` aten]ia de la cele

mai mici zgomote pe care le percepea. Muzica o ajut`

pu]in, de[i, dac` cineva ar fi \ntrebat-o ce ascult`, n-ar fi

[tiut s`-i spun`.

|[i z`ri silueta \n fereastr`, iar ceea ce v`zu nu-i pl`cu

deloc. Era imaginea unei fiin]e pl`pânde, firave [i, mai

ales, palide la fa]`.

Fata pe care o vedea avea o privire \nsp`imântat`. De

obicei zâmbea, dar acum nici urm` de a[a ceva. Avea gura

]eap`n` \ntr-un efort de a-[i ]ine \n frâu teama care pusese

st`pânire pe ea. Tân`ra aceea independent` [i \ncrez`toare

de dou`zeci [i trei de ani l`sase locul unei copile pierdute

[i speriate.

" O, tat` ! [opti ea. De ce nu te-am ascultat ? "

Ce bine ar fi fost dac` l-ar fi ascultat pe tat`l ei [i [i-ar fi

instalat un telefon. Poli]ia ar fi venit deja [i l-ar fi luat pe
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intrus, iar ea ar fi putut s`-[i continue lini[tit` via]a. Dar
oare se va mai sim]i \n siguran]` dup` o asemenea
\ntâmplare ? Dac` b`rbatul acesta a putut intra \n casa ei
atât de u[or... Erin se cutremur` [i ochii i se umplur` de
lacrimi. Radioul mergea \n continuare.

– A fost ora [apte. Iat` [tirile. Cresc temerile \n privin]a
celor trei ostatici bri...

Aparatul se opri brusc, la mijlocul frazei, iar Erin \[i
ridic` ochii. T`cerea aceasta instaurat` brusc o f`cu s`
simt` cum o trec fiorii. Nu era necesar s` \ntoarc` privirea
pentru a-[i da seama cine se afla \n spatele ei. Putea s`-i
simt` prezen]a prin to]i porii fiin]ei ei. Probabil c` intrase
\n`untru ca un animal de prad`, deoarece nu auzise nici
un zgomot.

Instinctiv, Erin \[i duse mâna la buzunar, \ncle[tându-[i
degetele pe cu]it, \nainte de a se \ntoarce [i de a-l \nfrunta.
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Capitolul 2

St`tea \n pragul u[ii, foarte \nalt [i \ntunecat, p`rând
mult mai impozant \n picioare. Lumina difuz` r`spândit`
de veioz` f`cea ca tenul s`u foarte m`sliniu s` nu apar` a[a
cum era \n realitate. Contrastul cu z`pada l-ar fi scos mai
bine \n eviden]`. Avea mâinile vârâte \n buzunare, iar
\ntregul lui trup tr`da \ncordarea. Genul acela de
\ncordare al unui animal s`lbatic care simte o capcan`.

Privirea acestuia se umbri \n clipa \n care Erin se
\ntoarse spre el pentru a-l \nfrunta. Mai devreme, se
\ntrebase ce culoare aveau ochii acestuia. Acum, putu s`
vad` ni[te ochi de un albastru deschis, dar reci, f`r` nici o
urm` de c`ldur` \n ei. O cânt`ri din priviri, iar felul \n care
o f`cu \i d`du fiori, deoarece avea senza]ia c` reu[ise s`-i



p`trund` \n cele mai ascunse col]uri ale fiin]ei. Din aceast`

examinare f`cut` cu atâta deta[are, Erin ie[i cum nu se

poate mai prost: total lipsit` de interes pentru cel din fa]a

ei.

Descoperirea aceasta o \nfurie. De-ar reu[i s`

prelungeasc` aceast` stare, probabil c` ar face cu totul

altfel fa]` acestei situa]ii de co[mar. Cu toate acestea, nu

prea avea sor]i de izbând`, dac` acest b`rbat era 

\ntr-adev`r un criminal.

|n cele din urm`, acesta deschise gura [i \ntreb`:

– Po]i s`-mi spui unde naiba m` aflu? Iar tu cine e[ti,

drag` domni]`?

Tonul vocii lui era calm, dar o not` de agresivitate tot

r`zb`tea din el.

Erin \[i \n`l]` capul [i-l privi f`r` s` clipeasc`.

– Cred c` eu sunt cea \ndrept`]it` s` pun` \ntreb`ri!

spuse ea pe un ton t`ios. La urma urmei, aceasta e casa

mea, iar dumneata e[ti invitatul nepoftit.

Felul \n care rostise aceste cuvinte \l f`cu pe b`rbat s`

ridice din sprâncean`, iar gestul acesta \i scoase \n eviden]`

rana de pe frunte.

V`zând unde \[i avea aceasta a]intit` privirea, b`rbatul

\[i duse mâna la frunte [i-[i atinse rana. Lucrul acesta \l

f`cu s` tresar`. Pe Erin o frap` imediat conturul frumos al
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mâinilor, dar se str`dui s` revin` cu picioarele pe p`mânt.

|ntrebarea ei r`m`sese f`r` r`spuns.

– |mi spui [i mie cum te nume[ti? Presupun c` ai un

nume, nu?

– Desigur, dac` e a[a de important pentru tine.

– A[adar, cum te nume[ti ?

– Nick, zise el scurt.

– Nick [i mai cum ? se gr`bi ea s` \ntrebe, dar el ridic`

din umeri cu nep`sare.

– Doar Nick. Cel pu]in, asta e scris pe ceasul meu.

– Pe ceasul t`u ? \ntreb` Erin, confuz`. Ce leg`tura are

ceasul t`u cu asta ?

– Foarte mare leg`tur`, r`spunse el pe un ton

enigmatic, lucru care o scoase din s`rite pe Erin.

– Ascult`..., \ncepu ea.

|ns` acesta o \ntrerupse brusc.

– Ba tu s` ascul]i, zise el \n timp ce-[i scotea de la

\ncheietura mâinii un ceas frumos, pe care se gr`bi s` i-l

\ntind` lui Erin.

– Ia-l ! spuse el pe un ton poruncitor.

Ea ezita, deoarece nu [tia dac` e vorba de o capcan` sau

de purul adev`r. Când i-l \ntinse a doua oar`, \l lu`

aproape mecanic, se uit` la el [i i-l \napoie, ne[tiind ce s`

fac` \n continuare.
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– |ntoarce-l ! \i porunci el, iar ea i se supuse, uimit`.

Când \l \ntoarse, v`zu o inscrip]ie  gravat` care suna \n

felul urm`tor : "  Lui Nick, la \mplinirea vârstei de dou`zeci

[i unu de ani. " Ceea ce citi, o \nfurie [i mai tare.

– Crezi c` \n felul acesta faci o glum` ? \l \ntreb` ea

furioas`, aruncându-i ceasul. }i-am pus o \ntrebare [i

a[tept un r`spuns corespunz`tor. Cine e[ti [i ce...?

Dar Nick se \ntorsese [i p`rea a c`uta ceva din priviri.

– Unde mi-am l`sat haina? o \ntreb` el.

– |n sufragerie, \i r`spunse Erin. Dar stai pu]in! Cred 

c`-mi e[ti dator cu o explica]ie.

Nick se \ntoarse cu fa]a spre ea [i o s`get` cu privirea.

Acesteia aproape c`-i pieri graiul.

– Vreau s` spun..., \ncepu ea, dar nu mai fu \n stare s`

continue.

– Ce vrei s` [tii ? o \ntreb` el pe un ton lini[tit.

– Ce crezi c` a[ vrea s` [tiu ? \ng`im` ea, frângându-[i

mâinile.

St`pânirea de sine a acestui b`rbat o scotea din min]i. |i

venea s` se n`pusteasc` asupra lui [i s`-l scuture pân`-i va

spune ce c`uta la ea \n cas`.

– Pentru \nceput, a[ vrea s` [tiu cum ai intrat \n`untru.

|ntrebarea aceasta \l f`cu s` zâmbeasc` u[or.

– U[a era descuiat`, \i spuse el pe un ton rece. 
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Un gest foarte nechibzuit din partea ta. Pur [i simplu am

intrat.

– Pur [i simplu ai intrat! explod` Erin, sim]ind cum se

\nvârte camera cu ea.

Discu]ia aceasta nu avea nici un sens. Crezuse c` omul

acesta se va sim]i z`p`cit [i-[i va cere iertare. Se pare c`

rolurile se inversaser`. B`rbatul nu p`rea c` vrea s`-[i

cear` iertare, iar persoana z`p`cit` era ea.

Brusc, \l v`zu cum \[i duce mâinile la tâmpl` [i nu o mai

ascult`. Se \ncrunt` pu]in [i spuse :

– Crezi c` mi-ai putea oferi o cea[c` de cafea ?

– Desigur, r`spunse ea scurt, de parc` furia i-ar fi

disp`rut ca prin minune.

– {tii, a trecut ceva vreme de când n-am mai mâncat,

ad`ug` el.

Erin \[i d`du seama c` spune adev`rul, pentru c` altfel

nu-[i explica sl`biciunea pe care o resim]ea b`rbatul, [i mai

ales faptul c`, atunci când aproape \i poruncise s` se a[eze

pe scaun, acesta se supuse f`r` s` crâcneasc`. Nu [tia exact

de ce, dar sim]ea c` nu era genul de b`rbat care s` accepte

s` i se vorbeasc` pe un ton poruncitor.

– Poate c-ar fi mai bine s`-]i preg`tesc ceva de mâncare.

Uite, ia cea[ca asta de cafea. Cred c` am pe undeva [i ni[te

aspirin`. M` duc s` m` uit \n dulap.
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Când se \ntoarse [i v`zu c`-i e cam frig, \l \ntreb`:

– Numai c`ma[a asta ai avut-o pe tine?

– Ba cred c` am [i un pulov`r. Trebuie s` fie lâng`

pardesiu.

Bucuroas` c` se poate \ndep`rta pentru câteva clipe de

el, Erin se \ndrept` spre canapeaua pe care se afla haina,

pentru a c`uta pulov`rul. |ntr-unul din buzunarele hainei

d`du peste ceva tare [i rece. |[i vâr\ mâna \n`untru [i

scoase de acolo o brichet`. Bricheta avea urm`toarele

inscrip]ii pe ea : N.H.

Evident c` descoperirea aceasta nu o f`cu s` se simt`

mai bine. Identitatea acestei persoane \i sc`pa \n

continuare. N venea de la Nick. {tia deja asta, chiar dac` \i

for]ase cumva mâna pentru a afla acest am`nunt. Dar H ?

Se gândi, pe de alt` parte, c` ni[te obiecte atât de

frumoase [i care \n mod evident nu erau ieftine, nu puteau

apar]ine unui ho]. 

Sau, cel pu]in, nu unuia obi[nuit.

B`rbatul \[i p`stra aura de mister. Nu numai c`

identitatea \i era necunoscut`, dar \ntreaga sa fiin]` emana

o  putere, o for]` aproape teluric`, \n pofida faptului c` era

atât de sleit de puteri.

– Chiar trebuie s` faci atâta zgomot? o \ntreb` el 

dintr-o dat`.
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Replica aceasta aproape c` o l`s` f`r` grai, pentru c` era

dovada de net`g`duit a epuiz`rii omului din fa]a ei.

Asta era culmea! B`rbatul acesta p`trunsese nepoftit \n

casa ei, se strecurase \ntr-una din camere [i se culcase \n

patul ei, iar dup` ce se trezise, Erin se gr`bise s`-i sar` \n

ajutor ca o mam` grijulie. Iar colac peste pup`z`, el nu

catadicsise nici m`car s`-i mul]umeasc` sau s`-[i cear`

scuze. "Erin Howarth, sunt momente \n care pur [i simplu

cred c` ]i-ai ie[it din min]i!" \[i spuse \n sinea ei cu furie.

Ce comportament e acesta?

Totu[i, b`rbatul nu d`duse pân` \n clipa aceea semne

de violen]`, se gândi ea \n timp ce-[i pip`ia buzunarul

pentru a vedea dac` cu]itul e la locul lui.

Nick st`tea \n continuare la mas`, cu cea[ca de cafea \n

fa]` [i cufundat \n gânduri. Erin se gândi c`, dac`

accidentul \n care  fusese implicat se soldase cu victime, el

n-ar mai fi putut sta atât de calm, de lini[tit.

Gândul acesta \i d`du curajul de a se apropia din nou

de el pentru a-i aduce medicamentele.

– Ce s-a mai \ntâmplat acum ? \ntreb` el, dup` ce-i

arunc` o privire scurt` [i o v`zu nervoas` din nou.

– Ce zici de asta ? \l \ntreb` ea, \ntinzându-i bricheta.

Nick o lua \n mân` [i o studie cu un calm imperturbabil,

dup` care spuse :
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– Nu \n]eleg, unde vrei s` ajungi ? E doar o brichet`,

una bun`, e adev`rat, dar nimic ie[it din comun.

Erin deveni rigid`. B`rbatul acesta se juca oare cu ea ?

Sau nici pomeneal` de a[a ceva ?

– Dar de asta ce zici ? \l provoc` ea, luând bricheta [i

aprinzând-o, dar \n a[a fel \ncât acesta s` vad` ini]ialele.

Sentimentul c` o ia peste picior i se cuib`rise \n suflet.

– N.H., spuse el, atingând literele cu degetele.

– Nick [i mai cum? \l \ntreb` ea cu \nsufle]ire.

– Are vreo importan]` ? \ntreb` el pe un ton blând.

– Da, are. Are foarte mare importan]`. Vreau s` [tiu cum

te cheam`.

– Dar nici tu nu mi-ai spus cum te cheam`, i-o \ntoarse

el scurt. {i, oricum, nu eu dau importan]` numelor, ci tu.

Acesta se ridic` brusc de pe scaun [i Erin putu s` vad`

din nou cât de \nalt era. 

F`cu un pas \napoi.

– Nu m` privi a[a ! spuse el cu asprime \n glas. Pentru

numele lui Dumnezeu, nu vreau s`-]i fac nici un r`u.

– E[ti sigur ? spuse ea pe un ton [ov`itor. Atunci, cum

de te afli aici ? Nu exist` nimic \n aceast` cas` care s`

merite a fi furat.

Nick oft` cu greutate. Avea ochii obosi]i [i parc` sco[i

din orbite.
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– A[adar, asta e ceea ce crezi despre mine, spuse el pe

un ton mai potolit. Se vede c` vorbim despre lucruri

diferite. Poate c-ar fi mai bine s-o lu`m de la cap`t.

Deschise cutia cu pastile [i scoase câteva aspirine. Erin

\l privi t`cut` \n timp ce se \ndrepta spre chiuvet` pentru

a-[i umple cana cu ap`. Nu-[i d`dea seama prin ce trece,

dar nici nu voia s` \ncerce s` \n]eleag`. Nu avea deloc

\ncredere \n el [i mai ales refuza s` cread` c` sufer`. Dac`

s-ar l`sa iar dus` de sentimente, ar fi o gre[eal`.

T`cerea dintre ei era tot mai ap`s`toare, dar Erin nu

dorea s` fac` primul pas [i s-o rup`. Nick era cel care

trebuia s` dea ni[te explica]ii.

|n cele din urm`, când Erin sim]ise c` ajunsese deja la

cap`tul r`bd`rii [i al suportabilului, Nick relu` :

– {tiu c` ]i se va p`rea ciudat ceea ce am s`-]i spun, dar

trebuie s` [tii c` n-am p`truns la tine \n cas` cu inten]ia de

a fura. Nu sunt ho] sau, mai r`u, violator. Spune-mi, te rog,

cum te cheam` ? 

Dac` nu te deranjeaz` s`-mi spui, evident, ad`ug` el cu

un zâmbet cuceritor.

Erin se gândi c` era foarte u[or s` cazi \n mrejele acestui

b`rbat. Avea un farmec irezistibil. |ns` ea trebuia s` r`mân`

cu picioarele pe p`mânt.

–  Erin, zise ea pe un ton aspru. 
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Erin Howarth, ad`ug` ea, sperând ca \n acest mod s`-l

fac` s`-[i decline [i el \ntregul nume.

– Erin, repet` el numele gânditor. Locuie[ti singur`?

– Nu, \i r`spunse ea pe un ton rece.

– A[a m` gândeam [i eu, r`spunse Nick. Sunt sigur c` o

fat` frumoas` ca tine are foarte mul]i pretenden]i [i c`, \n

nici un caz, n-are cum s` fie singur`. Cum \l cheam`?

– Pe cine?

Erin pusese aceast` \ntrebare cu un aer aproape absent.

Oare auzise bine ? Spusese c` e frumoas` ? Sau adoptase o

nou` strategie – flatarea – pentru a o atrage de partea lui

? Nu va ]ine, evident.

– Pe so]ul t`u sau..., continu` Nick \n timp ce privirea \i

coborâse asupra mâinii ei stângi, iubitul t`u sau cum \i

spui.

Erin intr` \n panic`. Una era s`-]i inventezi un so]

pentru a ]ine un str`in la distan]` [i cu totul alta s`

r`spunzi unor astfel de \ntreb`ri.

– Rufus, zise ea sub impulsul momentului, \n timp ce

Nick \[i punea pulov`rul pe el, deoarece numele

anim`lu]ului ei de companie fu primul care-i veni \n minte.

Nick se opri pentru o clip` [i o cânt`ri din priviri. Ochii

lui erau plini de c`ldur`. V`zându-l cum se \mbrac`, Erin

se gândi c` va pleca \n sfâr[it. Dar speran]ele ei fur`
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de[arte, deoarece urm`toarea \ntrebare a lui Nick o lovi ca

un tr`snet :

– Vine \ntotdeauna atât de târziu ?

Erin \ncerc` din r`sputeri s` g`seasc` r`spunsul cel mai

potrivit unei asemenea \ntreb`ri, pus` \ntr-o asemenea

situa]ie.

– Spune-i din partea mea c` e un b`rbat norocos. Ba

chiar foarte norocos.

– Uneori, zise ea \n cele din urm` cu pruden]`.

– Dac-a[ fi \n locul lui, eu n-a[ \ntârzia. Trebuie s` fii 

de-a dreptul nebun s` la[i o fiin]` adorabil` ca tine singur`

[i neprotejat` \ntr-un asemenea loc.

– Pot s` am [i singur` grij` de mine, protest` Erin,

mânioas`.

– Chiar a[a s` fie? Mie mi se pare c` habar n-ai despre

felul \n care ar trebui s` reac]ionezi \ntr-o asemenea

situa]ie. Neglijezi pân` [i regulile cele mai elementare, ca

de exemplu s` \ncui u[a când ie[i din cas`.

– Credeam c` am \ncuiat-o!

|nc` o dat`, situa]ia \i sc`pa de sub control. Ea era

partea v`t`mat` \n aceast` situa]ie [i, cu toate acestea Nick

era cel care o critica pentru neglijen]a ei. Era ultima

persoan` de la care s-ar fi a[teptat la un asemenea gest.

– S` crezi c` ai f`cut ceva e pur [i simplu o copil`rie. 
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Ar fi trebuit s` verifici. Nu era \ncuiat, a[a \ncât oricine

putea intra nestingherit \n`untru.

– A[a cum ai f`cut tu!

– A[a cum am f`cut eu, \ntr-adev`r! recunoscu Nick.

– {i nu mi-ai oferit nici o explica]ie pentru asta, se r`]oi

ea la el pe un ton atât de straniu, \ncât nu-[i mai

recuno[tea propria voce.

Nick se m`rgini s` ridice din sprâncean`. Calmul

imperturbabil de care d`dea dovad` o f`cu pe Erin s`-[i

dea seama, dac` mai era nevoie, c` el se afla \n pozi]ia

dominatoare, nu ea. Consecin]a fu c`-[i pierdu din nou

cump`tul.

– Cu ce drept \mi spui cum s` m` comport \n propria

mea cas`? Ai intrat \n`untru ca la tine acas`, te-ai culcat \n

patul meu...

– Exact.

Acest singur cuvânt c`zu asupra ei ca o ghilotin` [i o

reduse la t`cere. Instinctiv, \[i duse mâna la buzunarul \n

care ascunsese cu]itul.

– Spune-mi, te rog, continu` Nick, e[ti atât de

ospitalier` cu orice b`rbat care-]i trece pragul? Le faci

cafea, \i acoperi cu o p`tur` ca s` nu le fie frig? A[a te

compor]i cu toate persoanele necunoscute ?

– Nu.
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Erin era con[tient` de faptul c` nici m`car ei \ns`[i 

nu-[i putea explica ce anume o \mpinsese s`-l acopere cu

o p`tur` \n timp ce dormea. Acum, era pe deplin

con[tient` de faptul c` gestul ei fusese nes`buit.

– Atunci, de ce-ai f`cut-o ?

|ntrebarea fu pus` cu o asemenea brusche]e, \ncât Erin

se cl`tin` de parc` ar fi fost lovit`. |[i aminti la cât de

hot`rât` fusese s` dea piept cu du[manul [i s`-l arunce din

cas`. |ncrederea ei de mai devreme i se p`ru de-a dreptul

deplasat`, dac` nu hilar`. Ce nes`buin]` din partea ei s`

cread` c` va putea rezolva singur` o asemenea problem`.

Ar fi trebuit s` alerge spre sat f`r` a mai sta pe gânduri, dar

ea hot`râse s` r`mân`. Mândria o  f`cuse s` cad` \n aceast`

capcan`.

|[i d`du seama c` se afl` \n fa]a unui b`rbat foarte

puternic [i pe care nu prea avea cum s`-l \nfrunte singur`.

– |mi r`spunzi [i mie la \ntrebare? relu` Nick.

– P`i... ai spus c` nu e[ti ho] sau..., se opri ea, deoarece

nu-[i mai g`sea cuvintele.

– Iar tu m-ai crezut ? râse Nick, aproape cu cinism. O,

Doamne ! Ce inocent` mai e[ti ! Inocent` sau de-a dreptul

nebun`.

Spunând acestea, se apropie de ea. Erin f`cu un pas

\napoi, apoi \nc` unul [i-nc` unul pân` se lipi de zid. Se
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l`sase prins` \n capcan`. B`rbatul acesta [tiuse s`-i câ[tige

la \nceput \ncrederea prin aparenta lui vulnerabilitate, iar

acum \[i d`dea arama pe fa]`. Viziuni de co[mar ale unor

violuri despre care citise sau auzise i se derular` \n minte.

– Nu te apropia de mine ! strig` ea cu s`lb`ticie.

– Ce-ai s` faci dac` m` apropii ? zise el pe un ton blând,

fiind la un pas dep`rtare de ea. O s`-mi sco]i ochii cu

dege]elele astea ? Sau te gânde[ti serios s` folose[ti cu]itul

pe care l-ai ascuns \n buzunar când te-ai \ntors ?

Erin \l privi uimit`. Ar fi putut s` jure c` Nick nu o

sl`bise din ochi. Cum de-[i d`duse seama c` avea un cu]it

\n buzunar ? 

|n clipa aceea, se bucur` [tiindu-se lipit` de zid, pentru

c` sim]ea cum i se taie picioarele.

Nick mai \naint`  un pas.

– }i-am spus s` nu te apropii de mine ! strig` ea cu

disperare.

– Bine, Erin. Hai s` nu ne mai juc`m, zise el brusc. Cred

c` ai \n]eles ideea, ad`ug` el amuzat.

Schimbarea lui brusc` de dispozi]ie o f`cu pe Erin s`-[i

piard` r`suflarea. 

Oare ce mai punea acum la cale? se \ntreb` ea,

neputând s` se clinteasc`. B`rbatul din fa]a ei ridic` mâna

[i \ncepu s-o mângâie u[or pe obraz.

STR~INUL DIN CASA MEA 37



– {tii, nu prea aveai cum s` folose[ti cu]itul `la?
murmur` el cu voce [optit`, iar Erin trebui s` se lupte
pentru a rezista farmecului pe care-l exercita asupra ei.

– A[a s` fie ?
– Nu [tiai cum s`-l folose[ti, spuse el cu fermitate,

apropiindu-se [i mai mult de ea.
Erin sim]ea cum \[i pierde min]ile, iar asta o f`cu s`-[i

\ncle[teze degetele pe mânerul de lemn al cu]itului,
\ncercând s`-l scoat` pentru a se elibera.

– Erin ! spuse ca un avertisment Nick. Ea \ns` scosese
deja cu]itul [i-l pusese amenin]`tor la gâtul lui.

– }i-am spus s` nu m` atingi, zise ea victorioas`.
|ns` triumful ei nu ]inu mult. Nick o prinse de mân`, iar

cu]itul zbur` \n partea celalt` a camerei, spre dulap. 
– Nu te mi[ca, zise el pe un ton poruncitor. Nu vreau

s`-]i fac nici un r`u ! Sim]i toat` greutatea trupului acestuia
[i-[i d`du seama c` nu are cum s` scape. Dac` ar fi \ncercat
s` se lupte cu el, l-ar fi \nfuriat [i mai tare.

Acesta o eliber` din strânsoare, dar \[i plas` mâinile de
zid, de o parte [i de cealalt` a trupului ei, \n a[a fel \ncât 
n-avea cum s` fug`. Era prizoniera lui. Speriat`, Erin \[i
\n`l]` privirea spre el, dar nu \ndr`zni s`-l \nfrunte.

– Acum, zise Nick, sper c` m` vei asculta.
Chiar \n clipa aceea, se stinse lumina.
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Capitolul 3

– Nick !
Strig`tul de panic` al lui Erin era aidoma aceluia al unui

copil speriat de \ntuneric. Nu putea vedea sau auzi nimic.
Era ca [i cum toate sim]urile ar fi \ncetat s` func]ioneze, iar
frigul care se ab`tu asupra ei o f`cu s` tremure.

Aproape instinctiv ridic` o mân` pentru a-l atinge pe
Nick, \ns` nu d`du decât peste aer. |n clipa aceea, toate
sim]urile i se puser` din nou \n mi[care, \ncercând s`-[i
dea seama unde se afl` musafirul nepoftit. S` fi plecat,
ajutat ca prin minune de pana de curent? Sau r`m`sese tot
\n \nc`pere, la pând` ? Nici ea n-ar fi putut spune care
dintre variante era mai rea : s` r`mân` singur` [i speriat`
\n casa aceea care nu mai era c`minul primitor pe care-l



visase, sau s` [tie c` pe undeva prin preajm` Nick st`tea la

pând` ?

Pe o asemenea bezn` se sim]ea [i mai vulnerabil`,

pentru c` era \n \ntregime la discre]ia acestui b`rbat care

cu pu]in` vreme \n urm` o speriase de moarte. |ns` gândul

c` acesta a plecat nu o f`cu s` se simt` u[urat`.

|ncerc` s` \n]eleag` ce se \ntâmpl`. |ntunericul care se

instalase pe nea[teptate fusese pic`tura care umpluse

paharul. Toat` st`pânirea de sine pe care o mai avea se

duse pe apa sâmbetei, iar reac]ia sa fu una copil`reasc`:

rosti numele singurei fiin]e care se mai afla acolo. Mi[care

mai proast` decât aceasta nici c` se putea.

Singurul avantaj pe care-[i d`du seama c`-l are asupra

lui era c` [tia cum sunt dispuse camerele. Nu era [i cazul

lui. Dac` ar reu[i s` ajung` la ea \n camer`, ar fi foarte bine.

Dormitorul ei avea un z`vor, iar ea s-ar putea \ncuia

\n`untru [i ar putea fi la ad`post pân` la revenirea luminii.

Dar unde se afla Nick? Undeva \ntre ea [i u[` ? Oare

dac` ar \ncerca s` \nainteze, s-ar lovi de el? Ce bine ar fi

dac` ar scoate un cuvânt sau ar face o mi[care !

Cu foarte mare aten]ie, Erin \ncerc` s` \nainteze câ]iva

pa[i spre locul \n direc]ia \n care credea c` e u[a, cu

urechile ciulite. Nu se auzea \ns` nimic. Poate c` plecase.

Gândul acesta \i d`du curaj [i mai f`cu un pas \nainte. Din
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nefericire, se lovi de mas` [i nu se putu st`pâni s` nu

scoat` un ]ip`t de durere [i dezn`dejde.

– Totul e \n regul`, Erin. Sunt aici.

Vocea lui Nick era atât de apropiat`, \ncât inima \ncepu

s`-i bat` nebune[te din pricina panicii. R`mase pironit`

locului [i rugându-se s` nu mai fac` nici un zgomot,

pentru ca el s` nu-[i dea seama unde se afl`. Nu peste mult

timp, \i putu distinge silueta \n \ntuneric. 

V`zându-l cum se mi[c`, dori s` fug`, dar picioarele

refuzau s` se urneasc` din loc.

– Erin? \ntreb` din nou Nick.

|n clipa \n care acesta o prinse de mân`, Erin tres`ri

violent. Ar fi fost foarte u[or s` fug`, dar era parc`

paralizat`. |i atinse u[or obrazul cu degetele [i-i sim]i

lacrimile [iroind. Aceast` constatare \l f`cu s` scoat` o

\njur`tur`.

– Erin, spuse el \nc` o dat` [i, spre marea ei mirare, se

sim]i prins` de mijloc, draga mea, nu e decât o pan` de

curent. Probabil c` undeva z`pada a f`cut s` cad` unele

fire. N-are de ce s`-]i fie team`.

"Ba mi-e team` de tine!" ar fi vrut ea s` strige, dar din

cauza panicii i se pusese un nod \n gât [i r`mase t`cut`.

Blânde]ea cu care \i vorbise o f`cu s`-[i dea seama c` avea

nevoie de c`ldura [i de senza]ia de bine pe care o sim]ea
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\n preajma lui. |ncerc` s` se aga]e de gâtul lui, \ns` acesta

\i d`du drumul aproape instantaneu.

– Nu e vorba numai de \ntuneric, nu-i a[a ? continu` el,

iar vorbele sale o uimir` pe Erin, deoarece erau foarte

aproape de adev`r, un adev`r foarte intim.

Nevoia ei era \ntr-adev`r una primitiv`. Fiecare sim] ar

fi trebuit s-o pun` \n gard` \n privin]a lui Nick, dar cu toate

acestea, sim]ea exact opusul.

De necrezut, dar adev`rat: se sim]ea \n siguran]` \n

bra]ele lui.

– N-am vrut s` ajungem aici. Tot ce mi-am dorit, a fost

s` te fac s` gânde[ti. Erai atât de lipsit` de ap`rare, atât de

vulnerabil` [i prea \ncrez`toare, \ncât puteai \n orice clip`

s-o p`]e[ti. Ar fi trebuit s` contactezi poli]ia sau m`car s`

m` dai imediat jos  din pat. |n schimb, ai avut gesturi

materne fa]` de mine. Habar n-ai cum m-am sim]it \n clipa

\n care m-am trezit [i am v`zut p`tura a[ezat` pe mine. Dar

asta n-a fost totul! Te-ai gr`bit s`-mi aduci aspirin`,

pulov`rul ca s` nu-mi fie frig...

– Dar ]i-era r`u, protest` Erin, de-a dreptul confuz` de

atitudinea lui care p`rea s-o certe pentru c`-l ajutase.

– Poate c` ai dreptate, spuse el pe un ton serios, dar a[a

te vei comporta fa]` de orice persoan` care bântuie prin

preajm` [i-]i intr` \n cas` ? Pentru c`, trebuie s` te
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avertizez, dac` nu-]i schimbi atitudinea, \ntr-una din aceste

zile o s` te pomene[ti cu cine [tie ce pacoste pe capul t`u.

– Dar aveai nevoie de ajutor, spuse ea foarte \ncet.

– O, Doamne ! exclam` el. Oare cum s` te fac s` \n]elegi

? Erin, copila mea! Dar nu [tii absolut nimic despre mine!

De ce n-ai sunat poli]ia când m-ai g`sit ? De ce n-o faci

acum ?

Erin \[i d`du seama c` nu-i poate m`rturisi lui Nick c`

nu are telefon. Pe de alt` parte, se gândi c`, dac`-i spunea

s` sune la poli]ie, n-avea nimic de ascuns. Ra]ionamentul

acesta o f`cu s` se simt` foarte u[urat`.

– Doar nu vorbe[ti serios ! exclam` ea, \ncercând \n

zadar s`-[i dea seama de expresia fe]ei sale.

– Nu vorbesc serios ? Erin, dar la asta m` a[teptam.

Când m-am trezit, eram pe deplin convins c` voi g`si

poli]ia la parter. M-a[ fi descurcat. |n schimb, te-am g`sit

pe tine [i, la naiba, nu prea [tiu cum s` procedez !

Erin se bucur` c` e \ntuneric \n clipa aceea, pentru c`-i

ascundea uimirea, sentimentele confuze care o \ncercau [i

care, \n mod sigur, \i erau \ntip`rite pe fa]`. Nu-i venea s`

cread` c` acest b`rbat o f`cuse s`-l amenin]e cu un cu]it.

Ca [i cum, de când intrase \n buc`t`rie, Nick se

comportase ca trei persoane diferite, fiecare dintre acestea

deosebit` \n felul ei. 
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Nu-[i d`dea seama care dintre acestea era cel mai

amenin]`tor.

Ce se \ntâmpla cu ea? De ce nu se lupta cu Nick ? Sau

m`car s` fac` un mic efort pentru a fugi de el, pentru a

sc`pa ? Pur [i simplu, nu voia. R`spunsul se impuse ca o

eviden]` [i o f`cu s` simt` cum o trec fiorii. Era stupid, era

gre[it, dar ceva o atr`gea spre acest b`rbat. Parc` era un

anim`lu] \nfrico[at ce-[i caut` un refugiu.

Dar Nick \nsemna pericol, nu siguran]`. Cu toate aces-

tea, \i spusese mai devreme c` nu vrea s`-i fac` r`u. Oare

putea avea \ncredere \n el acum?

Probabil c` asta \nsemna s` fii orb, pierderea unui sim]

aducând cu sine ascu]irea celorlalte. Putea s`-i simt`

r`suflarea u[oar`. Putea s` simt` mirosul de aftershave,

amestecat cu ceva foarte masculin, care o scotea din min]i.

– Cred c` te descurci destul de bine! se gr`bi ea s`

spun`.

|n clipa \n care el o prinse de umeri cu mâinile, Erin

scoase un ]ip`t. Dar \n acele momente, durerea nu mai

conta.

– Erin ! N-ai ascultat nimic din ce ]i-am spus. M` faci 

s`-mi par` r`u c` n-am plecat imediat ce m-am sculat. De

fapt, a[a a[ fi f`cut, dac` n-a[ fi fost curios s` aflu cine m-a

acoperit cu p`tura aceea. Ar fi fost mai bine s` fi plecat,
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spuse el mai mult ca pentru sine. N-ar fi trebuit s` r`mân.

Ar trebui s` plec.

|i d`du drumul u[or din strânsoare, iar Erin se sim]i

abandonat`, de parc` \ntreaga lume ar fi \ncetat s` existe.

Puterea lui Nick era singurul lucru tangibil \n \ntunericul

care-i \nconjura, iar ea avea nevoie de asta. |i spusese s`

cheme poli]ia, nefiindu-i team` de eventualele consecin]e,

era pe punctul de a pleca, f`r` s`-i fi f`cut vreun r`u. I se

p`rea suficient pentru a avea \ncredere \n el.

– Nick, nu! strig` ea, prinzându-l de bra].

Acesta f`cu un gest, ca [i cum ar fi vrut s`-i dea mâna la

o parte, dar se opri, a[teptând.

– Te rog s` r`mâi, \l rug` ea. M`car pân` când vine

lumina. Te rog !

– Dar cum r`mâne cu b`rbatul t`u, cu acel Rufus ? Dac`

se \ntoarce [i m` g`se[te aici ?

Erin nu st`tu prea mult pe gânduri \n aceast` privin]`.

Dac` ar fi lumin`, n-ar avea curajul s`-i spun` adev`rul. A[a

\ncât, era mai bine s-o fac` acum.

– Nu exist`, spuse ea cu fermitate. L-am inventat.

Pentru câteva clipe, i se p`ru c` acesta n-o auzise. Dac`

nu i-ar fi sim]it c`ldura trupului, ar fi crezut c` plecase

deja, atât de t`cut [i de nemi[cat era.

– Numai pân` revine lumina, zise el \n cele din urm`. 
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Doar pân` atunci. Dup` aceea, am s` plec.

– Numai pân` revine lumina, \nt`ri [i ea.

Nu se sim]ea deloc preg`tit` pentru valul de fericire

care o invad`. F`r` s` vrea, \l \mbr`]i[`, pentru a-[i exprima

recuno[tin]a. Aceasta era singura ei inten]ie, pl`nuind ca

dup` gestul acesta s` se desprind` de el. |ns` Nick \[i puse

mâinile \n jurul trupului ei, mângâind-o u[or pe spate.

Dup` aceea, \ncepu s`-i s`rute p`rul, ceea ce o f`cu pe Erin

s` fream`te de pl`cere.

Buzele li se \ntâlnir`. S`rutul lui Nick fu dulce [i plin de

pasiune, iar ea \i r`spunse la fel.

– E curat` nebunie ! murmur` el, iar Erin suspin` u[or,

cu mul]umire. Dac` aceasta \nsemna nebunie, se ruga s`

nu se mai sfâr[easc`.

Nu-[i d`du seama cât ]inu aceast` nebunie, dac` era

vorba numai de câteva secunde sau de o eternitate, dar la

un moment dat dispozi]ia lui Nick se schimb`. Strânsoarea

lui nu mai era una tandr`, ci una rece, impersonal`.

– Ce faci din mine ? \ntreb` el cu asprime. Erin, toat`

nebunia asta trebuie s` se sfâr[easc` acum !

|i d`du drumul imediat [i se \ntoarse, \ncercând s`

disting` ceva prin \ntuneric.

|[i aprinse o ]igar`, iar \n lumina f`cut` de brichet` putu

s`-i vad` chipul. Era al unui str`in.

46 EDWINA MARLOW



Dincolo de team` sau de singur`tate, realitatea era c`

nu \n]elegea. Nu \n]elegea nimic din comportamentul lui

Nick sau din schimb`rile sale bru[te de dispozi]ie. Nu [tia

de ce se afl` acolo [i care-i sunt inten]iile. Dar mai r`u

decât orice era faptul c` nu se \n]elegea pe ea \ns`[i.

Cum de-l l`sase pe acest str`in, pe acest necunoscut s-o

]in` \n bra]e [i s-o s`ute ? Dar asta \[i dorise ! Se l`sase

\mbr`]i[at` de el de parc` l-ar fi cunoscut de-o via]`. De

parc` era Geoff. Erin tres`ri. Nu voia s`-[i aminteasc` de

Geoff. |n urm` cu mai pu]in de o lun` participase la

c`s`toria acestuia [i avea inima frânt`. Atunci, se gândise c`

nu va mai iubi niciodat`. |ns` \n clipa \n care Nick o

strânsese \n bra]e, Geoff disp`ruse complet din mintea ei.

Nu se gândise c` un b`rbat va mai putea avea un asemenea

efect asupra ei.

Ea [i Geoff nu fuseser` niciodat` aman]i. Erin nu se

sim]ise preg`tit` pentru a[a ceva. |i pl`cuse s` stea \n

bra]ele lui, s` fie s`rutat`, dar asta fusese totul. Nu tânjise

dup` dragostea lui niciodat`.

Lui Nick \i fusese de-ajuns s-o s`rute. Nu \ncercase s-o

seduc`, de-abia dac` o atinsese, [i cu toate acestea, reu[ise

s` trezeasc` \n ea dorin]a. Se sim]ea \mplinit`, dar nu i se

p`rea suficient. Dorea mai mult, mult mai mult decât ce-i

oferise el.
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Ca prin cea]`, \[i d`du seama c` acesta \i pusese o

\ntrebare.

– |mi pare r`u, spuse ea cl`tinând din cap, ca pentru 

a-[i limpezi gândurile. Ce spuneai?

– Avem nevoie de lumin`. N-ai o tor]` ? Sau m`car ni[te

lumân`ri ?

N-avur` nevoie de foarte mult timp pentru a g`si ni[te

lumân`ri. Dar, odat` cu palida lumin` a unei lumân`ri, se

duse [i strania intimitate care se crease \ntre ei.

Nick deveni din nou necunoscutul acela enigmatic,

nelini[titor. Felul \n care-[i controla emo]iile f`cuse s`

dipar` orice urm` din b`rbatul care o ]inuse \n bra]e.

– }i-e foame? se gr`bi ea s`-l \ntrebe, dorind parc` s`

umple \n acest fel  t`cerea care se instalase \ntre ei. Am pus

ceva \n cuptor. Cred c` e gata de mult.

– M`nânc` tu, r`spunse el \n timp ce aprindea o alt`

lumânare. Nu pot s` accept s`-]i iau hrana de la gur`.

– Dar ai spus c` nu mai ]ii minte de când n-ai mai

mâncat. Iar dincolo de asta, cred c` e suficient` mâncare

pentru amândoi.

Nick o studie câteva clipe, apoi, pe ne[teptate, râse.

Gestul s`u eliber` tensiunea care se crease \ntre ei.

– Erin Howarth, e[ti incorigibil` ! exclam` el, cu un

zâmbet \n col]ul gurii. 
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Dup` tot ce ]i-am spus, te compor]i cu mine ca o mam`.

E[ti o adev`rat` figur`!

– P`i, am observat c` nu prea ai grij` de tine, zise Erin,

\ncurajat` [i de vocea lui cald`. Dup` felul \n care ar`]i,

cred c` n-ai mai mâncat o mas` adev`rat` de foarte mult

timp.

Brusc, lui Nick \i disp`ru zâmbetul de pe fa]`.

– Cred c` trebuie s` pledez vinovat, doamn`, zise el.

T`cu pentru câteva momente, absorbit \n gânduri nu

tocmai pl`cute de vreme ce la un moment dat se \ncrunt`.

Apoi, se sili s` zâmbeasc`.

– Dac` oferta r`mâne \n picioare, n-am s` mai refuz.

– Bine, o s` lu`m masa \n sufragerie. Acolo e focul

aprins, iar atmosfera este alta.

" Iar dup` ce o s` mânc`m, \[i zise \n sinea ei, o s` aflu

totul despre tine. N-o s` mai ai cum s` te eschivezi".

Nu-i fu deloc u[or s` preg`teasc` masa. Era prea

ocupat` s` guste mâncarea, iar gândurile i-o luau razna.

Cine era Nick? {i care era motivul ascuns pentru care

nu-[i declina \ntreaga identitate? Era pe deplin con[tient`

de faptul c` nu se descurcase prea bine \n timpul discu]iei

pe care o avuseser`. De fiecare dat` când i se p`ruse c` se

apropie de el, Nick reu[ise \ntotdeauna s` schimbe

subiectul. Iar ea \i c`zuse mereu \n capcan` datorit`
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aparentei lui \ngrijor`ri pentru siguran]a ei. Se pricepea de

minune la manipularea celorlal]i. Se \ntreb` cu inima

strâns` ce anume \i ascunde.

Privirea \i alunec` asupra lui Nick, care era a[ezat \n fa]a

focului [i p`rea preocupat. |n pofida faptului c`-i spusese

c` nu mai mâncase de foarte mult timp, de-abia dac` se

atinse de ce-i pusese \n farfurie. B`rbatul de lâng` a p`rea

atât de rece, de distant, \ncât \i trecu prin minte gândul c`

n-ar fi acceptat niciodat` s` se lase s`rutat` de el \n alte

condi]ii. Avu o strângere violent` de inim` la gândul

propriei ei nes`buin]e.

De[i \i remarcase de la bun \nceput [i aceast` latur` a

personalit`]ii sale, tot \[i dorise s-o s`rute.

Dintr-o dat`, se auzi un fâ[âit venind dinspre canapea [i

o siluet` mic` [i firav` s`ri pe p`mânt. Nick \ntoarse

imediat capul, iar mi[carea lui tr`da tensiunea.

– Ce-a fost asta ? \ntreb` el.

Erin nu putu s`-[i controleze râsul care o cuprinse

imediat, iar la privirea n`ucit` a lui Nick spuse:

– Rufus. Acela e Rufus.

– Rufus ? Dar ai spus c`...

Nick \ntoarse capul la timp pentru a vedea pisica

disp`rând pe u[`. Privirea lui o f`cu pe Erin s` pufneasc`

din nou \n râs.
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– M-ai \ntrebat dac` tr`iesc singur`, nu-i a[a ? Iar eu 

]i-am spus adev`rul: anume c` \mpart acoperi[ul cu Rufus.

– Dar n-ai men]ionat faptul c` e vorba de o pisic`, spuse

el pe un ton indignat.

Erin se sim]i u[urat`, v`zând c` \n cele din urm`

zâmbe[te.

Profitând de aceste momente mai destinse, Erin se

\ncumet` s`-i propun` :

– Pot s` m` uit pu]in la ran` ? Te doare ?

– Am s` supravie]uiesc, \i r`spunse el pe un ton rece.

Dar cred c` ar fi bine s` fie pu]in cur`]at`. T`ietura nu e

foarte adânc`. Rana face s` par` totul mai r`u decât este.

– E o ran` neobi[nuit`. Cum ai c`p`tat-o ?

Cuvintele \i sc`paser` f`r` voie, iar Erin regret` imediat

c` le-a rostit, dorindu-[i foarte mult s` nu fi fost auzite. Se

a[tept` la o reac]ie exploziv` din partea lui, dar lucrul

acesta nu se produse. Nick era gânditor, dar nu ostil. D`du

farfuria la o parte [i-[i aprinse o ]igar`.

– Stai lini[tit`, Erin ! N-am s` m` r`]oiesc la tine, spuse

el \n cele din urm`. Ca s` fiu cinstit, voiam eu \nsumi s`

aduc vorba despre acest subiect. Sunt pe deplin con[tient

de faptul c`-]i datorez o explica]ie. Ai avut foarte mult`

r`bdare cu mine, nefor]ându-mi mâna. Nu mai pot l`sa

lucrurile a[a. Trebuie s`-]i spun tot ce [tiu.
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Erin se gândi c` sentimentele contradictorii prin care
trecea se \ntip`riser` pe chipul ei, dar nu f`cu nici un efort
s` le ascund`.

|[i d`du brusc seama c` avea respira]ia t`iat` [i c`
trebuia s` se calmeze.

– Ceea ce spui n-are nici cap, nici coad`. Nu \n]eleg. Nu
[tiu ce anume urm`re[ti, dar a[ vrea s` \ncetezi.

– Erin, pentru numele lui Dumnezeu! Nu complica
lucrurile [i mai mult. Nu m` joc cu tine, dar nu prea am ce
s`-]i spun.

Oare de ce nu putea s` fie deschis fa]` de ea ? Brusc, \[i
dori ca ultimele momente s` nu se fi petrecut, s` nu-i fi pus
\ntrebarea aceea sub impulsul momentului.

Nick p`rea a fi luat o decizie. |ntoarse capul spre ea, dar
privirea lui rece o \nghe]`. Nu voia s` [tie!

– Nick, \ncepu ea pu]in nervoas`, dar cuvintele i se
stinser` pe buze.

– Nu-mi amintesc, spuse Nick pe un ton aspru.
Vorbele sale c`zur` ca o ghilotin` \n lini[tea ap`s`toare

din \nc`pere.
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Capitolul 4

|n mod cu totul inexplicabil [i pentru ea, Erin sim]i cum
i se ia o piatr` de pe inim`. 

|n cele câteva clipe care se scurseser` \ntre momentul
când \i pusese \ntrebarea [i r`spunsul lui \[i imaginase
lucruri cumplite. Prin compara]ie, adev`rul i se p`rea de-a
dreptul reconfortant.

Aceste ultime cuvinte explicau foarte multe lucruri:
momentul \n care-i ar`tase ceasul, schimbarea brusc` a
subiectului când \l \ntreba cum \l cheam`, toate parc` se
clarificau. Avea senza]ia c` a rezolvat un puzzle.

– Asta-i tot? \ntreb` ea, iar \n clipa \n care-[i d`du seama
de implica]iile vorbelor sale sim]i cum se \nvârte casa cu
ea.



Ceea ce-i spusese Nick schimba totul [i nimic. Tot nu

[tia cine e, dac` intrase la ea \n cas` cu inten]ia de a fura

sau nu. Putea fi orice : un criminal, un terorist. Nu [tia, iar

el n-o ajuta s` afle adev`rul. Trecutul lui era un mister

pentru amândoi. Dar ce o speria cu adev`rat era faptul c`

nu [tia dac`-i spune sau nu adev`rul.

– |nsp`imânt`tor, nu-i a[a ?

Vocea lui \i \ntrerupse [irul gândurilor. O privea cu

aten]ie, iar Erin se \ntreb` dac` n-avea cumva darul de a citi

gândurile oamenilor. Era atât de concentrat, \ncât se gândi

c` presupunerea ei ar putea fi real`.

– Dar ce s-a \ntâmplat ? Ai avut un accident ? A mai fost

r`nit [i altcineva ?

Nick cl`tin` confuz din cap.

– Crezi c` nu mi-am pus [i eu aceea[i \ntrebare ?

– Nu-]i aminte[ti nimic?

– Foarte pu]in, zise el pe un ton laconic. |mi amintesc

c` z`ceam \n z`pad`. Cred c` am c`zut. Probabil c` atunci

m-am lovit, zise el atingându-[i u[or rana. E posibil ca

pentru ceva vreme s` fi fost incon[tient. Nu [tiu. Pe de alt`

parte, nu cred c` era cineva cu mine. Când m-am trezit,

eram singur. Dup` aceea am tot mers. Cred c` ni[te ore

bune, f`r` s` [tiu \n ce direc]ie m` \ndrept. Tot ce [tiam era

c` nu trebuie s` m` opresc. Apoi, am v`zut o cas` : casa
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aceasta. Nu avea jaluzelele ridicate, a[a \ncât m-am gândit

c` e nelocuit`. N-am vrut s` intru neinvitat.

Nick \i arunc` o privire trist` [i care implora parc`

iertare. Erin ro[i u[or, amintindu-[i vorbele aspre pe care i

le aruncase.

Nick \i povestise toate acestea pe un ton deta[at, ca [i

cum i s-ar fi \ntâmplat altei persoane. Nota de umor din

vocea lui la ultimele cuvinte o z`p`ci de-a binelea. Cum de

putea glumi când era vorba de lucruri atât de serioase ?

Dar apoi, privindu-l, v`zu c` avea ochii \ntuneca]i [i-[i

d`du seama c` f`cea un efort aproape supraomenesc

pentru a-[i controla emo]iile [i pentru a pune ordine \n

haos. Dar dac` se pref`cea ?

– Asta-i tot ce-]i aminte[ti ? Nimic altceva ?

Nick se \ncrunt`.

– Am cioc`nit la u[`, din câte-mi amintesc, dar n-am

primit nici un r`spuns. Nu [tiu ce anume m-a \mpins s`

\ncerc u[a. Probabil  disperarea. Nu-mi venea s` cred când

am v`zut c` se deschide. Nu-mi amintesc ce-am f`cut dup`

aceea, doar c` m-am trezit sus, \n pat.

Se opri brusc, \ncle[tându-[i mâinile, ca [i cum ar fi vrut

s` nu dea drumul unei amintiri lunecoase.

– Aveam o geant`. Purtam o geant`. Am adus-o oare cu

mine?

STR~INUL DIN CASA MEA 55



– N-am g`sit nici o geant`, spuse Erin pe un ton potolit.

Cum ar`ta?

Nick \nchise ochii, \ncercând s`-[i aminteasc`, iar felul

\n care se concentra te f`cea s` ]i se rup` inima de mil`.

– Cred c` era neagr` [i din piele, genul acela de geant`

pe care-o folose[ti când vrei s` pleci \n weekend. Nu-i prea

mult, nu-i a[a? d`du el din cap cu un aer nenorocit.

– Dar e ceva, totu[i. Oricum, dac` ar mai fi fost [i

altcineva r`nit, probabil c` nu ]i-ai fi luat geanta [i-ai fi

plecat. Te-ai fi gr`bit s` pleci cât mai repede, dar f`r`

bagaje, pentru a fi mai eficient.

– Dar n-am de unde s` [tiu !

Erin sim]i c` mai era ceva pe care Nick nu i-l spusese sau

de care nu era el \nsu[i pe deplin con[tient.

– Ai spus c` te-ai trezit z`când \n z`pad` – c` ai c`zut [i

te-ai lovit la cap – a[adar, n-a fost un accident de ma[in`

sau ceva de genul `sta. Nimic \n care s` fi fost implicat` [i

o alt` persoan`. N-ai v`zut o ma[in`, nu-i a[a?

Nick d`du \ncet din cap. P`rea confuz, z`p`cit, iar Erin

\[i d`du seama cu un fream`t c` ea era capul limpede [i c`

domina situa]ia. Era o responsabilitate imens` [i nu era

deloc sigur` c` poate fi la \n`l]ime.

– Cred c` mai exist` unele posibilit`]i ca s` afli mai

multe. 
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|n haina ta, de exemplu, ar putea fi un portofel sau ceva

de genul `sta.

Se \ntinse pentru a lua haina de pe canapea, dar Nick 

i-o luase \nainte [i \ncepu s` scotoceasc` prin buzunare.

Erin nu-[i dezlipi privirile de la mâinile lui,

ne\ndr`znind s`-l priveasc` \n ochi. |n cele din urm`,

scoase ni[te chei de ma[in`  dintr-un buzunar.

– A[adar, a existat o ma[in`, conchise el. Dar n-aveam

cum s` \ncui ma[ina [i s` las pe cineva r`nit \n`untru sau

lâng` ma[in`, iar apoi s` plec, ad`ug` el cu fermitate.

Cu o mi[care ce tr`da furia, \[i \ncle[t` mâinile pe chei.

– O, Doamne! Ce mult mi-a[ dori s`-mi revin` memoria!

Erin era con[tient` de faptul c` ar fi fost \ntr-adev`r bine

s`-i revin` memoria, dar \n acela[i timp ceva \n sinea ei \i

spunea c` \n clipa \n care se va \ntâmpla lucrul acesta, ea

va suferi foarte mult.

– M` duc s` caut geanta! zise el cu hot`râre.

V`zându-l cât e de palid, Erin se a[ez` \n fa]a lui [i zise:

– Ba nu ! Sau, cel pu]in, nu \nainte de a m` uita la ran`.

– Erin, nu-]i mai face atâtea griji ! Am trecut prin situa]ii

[i mai dificile, i-o \ntoarse el iritat. Probabil c` m-am lovit

la cap. Asta-i tot ! Am supravie]uit unor evenimente [i mai

grele. 

Sau cel pu]in a[a cred.
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Dar Erin nu se l`s` a[a de u[or. Nota de umor pe care

\ncerc` s-o introduc` \n vorbele lui n-o p`c`li.

– Nick, nu te comporta proste[te ! Rana ar fi trebuit

cur`]at` cu mult timp \n urm`. Iar tu n-ai primit o simpl`

lovitur` \n cap, ci ]i-ai pierdut memoria.

– Nu trebuie s`-mi aminte[ti asta ! morm`i el, dar Erin

\l privi u[urat` cum se a[az` din nou pe scaun.

– M` duc s` aduc ni[te ap` fierbinte [i ni[te antiseptic,

zise ea repede. Nu te mi[ca !

– Da, sor` ! zise el cu umor, dar fa]a \i r`mase grav`.

Erin se gândise c` nu-l va mai g`si când se va \ntoarce.

Dar, contrar presupunerilor ei,  nu se mi[case de pe scaun.

Era tras la fa]` [i p`rea foarte obosit, de[i pân` atunci

\ncercase s` arate contrariul.

– Nick ! [opti ea, iar el tres`ri [i-[i ridic` imediat capul.

Cu efort, \[i \ndrept` umerii [i se sili s` zâmbeasc` \n

\ncercarea de a o lini[ti.

Erin v`zu imediat c` aproape \i ie[iser` ochii din orbite.

Brusc, i se f`cu team`, dar team` pentru el, nu pentru ea.

– }i-am mai adus ni[te aspirin`, spuse ea \n grab`, \n

timp ce-i \ntindea pastilele.

Se str`dui s`-[i compun` o imagine calm` [i

\ncrez`toare. N-ar fi fost deloc bine dac` [i-ar fi exteriorizat

teama. 
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Datele problemei se schimbaser`, iar ea era cea care

trebuia s` fie puternic`.

– Dac`-]i la[i capul pe spate, iar eu am s` pun o

lumânare aici, am s` v`d ce fac.

|n timp ce vorbea, mut` lumânarea, incapabil` s` se uite

la Nick [i dorind s`-i dea timp pentru a-[i reveni. Nu voia

ca el s`-[i dea seama c` v`zuse cât de vulnerabil e.

Ca un copil ascult`tor, Nick \i urm` instruc]iunile [i-[i

d`du capul pe spate.

– |mi dau seama c` n-o s` am pace pân` când nu faci ce

]i-ai pus \n cap, spuse el cu resemnare.

Erin nu se putu ab]ine s` nu zâmbeasc`.

|nmuie o bucat` de vat` \n castronul cu ap` fierbinte,

apoi se opri, ne[tiind ce s` fac`. |i era pu]in team` s`-l

ating`. Se sim]i dintr-o dat` stângace [i-i fu team` s` nu-l

r`neasc`.

– Gata, d`-i drumul! zise Nick scurt.

Rana de la capul lui Nick ar`ta [i mai r`u din apropiere.

Erin o cur`]` u[or, \ndep`rtând sângele uscat. Toat`

nervozitatea sa disp`ru ca prin minune, pentru a l`sa locul

\ngrijor`rii.

Nick p`rea a se fi l`sat \n \ntregime pe mâinile ei. Faptul

c` se afla \n spatele lui, o f`cu s`-i remarce imediat fa]a

bine conturat`, genele care p`reau o prelungire a tenului
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m`sliniu. Trebui s` se opreasc` pentru a se aduna, \nainte

de a relua opera]iunea.

Nick avusese dreptate. Rana nu era adânc`. Cu pu]in

noroc, se va vindeca foarte repede. Odat` ce-i va disp`rea

rana, orice urm` a accidentului va fi dus`. Ce bine-ar fi ca

[i memoria s`-i revin` la fel de repede ! Niciodat` Erin nu

se sim]ise atât de neputincioas`. Nu [tia absolut nimic

despre amnezie [i ce anume s` fac` pentru ca situa]ia s` se

\ndrepte.

– Trebuie neap`rat s` te vad` un doctor, spuse ea pe un

ton \ngrijorat. Lovitura se poate dovedi  urât`, iar eu nu [tiu

ce anume s` fac. Mi-a[ fi dorit s` fi avut un telefon, pentru

a cere m`car un sfat. Nick o privi cu uimire, iar \n clipa \n

care \[i d`du seama ce anume i-a sc`pat pe gur`, se \nro[i.

– A[adar, de aceea n-ai contactat poli]ia ! spuse el

aproape furios.

– N-a fost numai asta ! protest` Erin. Eu...

Cuvintele i se stinser` pe buze. Oare cum putea s`

explice c` se l`sase condus` de instinct ? Cum putea s`

exprime \n cuvinte sentimentul inexplicabil de simpatie pe

care-l \ncercase \n timp ce-l auzise vorbind \n somn ?

Senza]ia fusese fugitiv`, dar atât de intens`, \ncât toate

reac]iile pe care le avusese din clipa aceea se raportau la

acel moment.
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– M` \ntreb dac` am s` te \n]eleg vreodat`, murmur`

Nick.

O lu` de mân` [i continu` :

– E[ti o femeie stra[nic`. Unic`.

– Ba nu sunt deloc !

Protestul ei fu f`cut pe un ton [ov`itor. Atingerea lui o

scotea din min]i. Inima \ncepu s`-i bat` nebune[te. Totul

era cu atât mai periculos cu cât era complet ira]ional.

– Nu po]i spune a[a ceva, zise ea cu asprime. Nu

cuno[ti pe nimeni altcineva cu care s` m` compari. Dac` ai

cunoa[te, ai vedea c` sunt foarte obi[nuit` [i c`...

Se opri, consternat` de reac]ia nea[teptat` a lui Nick.

Acesta o prinse [i mai tare de mân` [i o f`cu s` se a[eze

lâng` el. 

Apoi, \i prinse b`rbia \ntre degete [i zise :

– Obi[nuit`, \n nici un caz. |n clipa aceasta, pot s` pun

prinsoare c` e[ti cea mai grozav` femeie pe care o cunosc.

Pe nea[teptate, \i s`rut` mâna.

– Nick, te rog, spuse ea \nceti[or.

– Ce m` rogi? S` fie da, sau s` fie nu ? Vreau s` te s`rut.

|ntrebarea e : m` la[i ?

Erin nu [tia ce s`-i r`spund`. I se pusese un nod \n gât

[i era con[tient` c`, dac` ar fi \ncercat s` vorbeasc`, vocea

ar fi tr`dat-o. Evident c` trebuia s` spun` nu, pentru c` un
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r`spuns afirmativ ar fi fost foarte periculos. Dar se m`rgini

s` tac`.

Nick \i eliber` mâna din strânsoare, \ns` Erin nu se clinti

din loc. Era parc` hipnotizat` de privirea lui de un albastru

intens.

|i accept` s`rutul ca prin vis. Avea sentimentul c` nu

mai e capabil` s` gândeasc`. Trupul i se p`rea greu [i, cu

toate acestea, parc` plutea.

Sim]i greutatea bra]elor lui Nick \n jurul trupului ei.

Dac` n-ar fi fost el s-o sus]in`, probabil c` s-ar fi pr`bu[it.

– Ce e[ti tu? murmur` el, \n timp ce-i acoperea fa]a cu

s`rut`ri. Un fel de vr`jitoare ? Mai c-a[ pune prinsoare c`

m-ai fermecat. Nu [tiu cine naiba sunt, iar ceva \mi spune

c` mâine diminea]` am s`-mi regret gestul de acum, dar nu

[tiu cum se face c` toate astea nu mai conteaz`. |n clipa

aceasta, nu conteaz` nimic altceva decât faptul c` te afli \n

bra]ele mele. O, Erin !

Vorbele acestea o f`cur` s` ard` de dorin]`. Voia cu

disperare s`-l ating`. Cu mi[c`ri rapide, \[i scoase

pulov`rul [i \ncepu s`-i desfac` nasturii c`m`[ii. Scoase un

suspin de pl`cere \n clipa \n care-i atinse pielea. |ns`

atingerea ei \l f`cu pe Nick s-o priveasc` uimit. Dar ei nu-i

mai p`sa de asta.

– S`rut`-m` ! Te rog, s`rut`-m`! spuse ea cu febrilitate. 
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Vreau s` fiu a ta!

– La naiba! exclam` el.

|njur`tura aceasta o trezi pe Erin la realitate. Se ridic`,

livid` [i \ndurerat`. |[i sim]ea picioarele tremurând. Dar,

mai ales, un sentiment de ne\mplinire o prinsese \n

chingile lui. Se d`ruise acestui b`rbat, a[a cum nu i se mai

\ntâmplase nici m`car cu Geoff.

Lâng` ea, Nick era agitat [i-[i tot trecea mâna prin p`r.

– O, Doamne! Erin, n-am vrut s` se \ntâmple asta. |]i

jur!

Erin \[i \nchise ochii, \ndurerat`. {tia c` a[a se va

\ntâmpla, dar asta nu-i d`dea puterea de a suporta mai

u[or suferin]a. Când reu[i s`-[i mai recapete cump`tul, \[i

d`du seama c` tremur` din toate m`dularele. Iar starea

aceasta de fapt se datora con[tientiz`rii felului prostesc \n

care se comportase. Nu era o [col`ri]` naiv`. Cuno[tea

foarte bine riscurile c`rora se expunea. Cu toate acestea,

nimic nu p`ruse a mai conta. Nu b`nuise niciodat` c` va

putea dori cu o asemenea intensitate un b`rbat. Crezuse c`

experien]a pe care o avusese cu Geoff fusese ceva m`re].

|ns` totul p`lea prin compara]ie cu ceea ce tr`ia acum. Cu

Geoff exista o speran]`, fie ea [i firav`, c` va exista un viitor

comun, pe când cu Nick, nici nu se punea o asemenea

problem`. Cum ar putea exista un viitor al`turi de un
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b`rbat care nu avea trecut, un b`rbat care, dac` era s`-i dea

crezare, nu-[i cuno[tea nici m`car numele?

– Nici nu [tii cât de r`u \mi pare pentru ce s-a \ntâmplat

\n seara asta. De obicei, nu-mi pierd controlul atât de u[or.

Probabil c` lovitura de la cap m-a afectat mai mult decât am

crezut.

Erin \ng`im` ceva, \ns` ceva ininteligibil. Se sim]ea

profund umilit`. Lui Nick \i p`rea r`u c`-[i pierduse

controlul, \ns` nu la fel st`teau lucrurile cu ea. |[i dorise

din toat` fiin]a s` se d`ruiasc` acestui b`rbat, \ns` el

redusese totul la o reac]ie pur animalic`, o abera]ie a

min]ii sau la unul din efectele loviturii.

– Erin, uit`-te la mine, te rog ! zise Nick.

Aproape f`r` s` vrea, \[i \n`l]` privirea. Se a[teptase s`

vad` \n fa]a ei un monstru, \ns` situa]ia se prezenta cu

totul altfel. Era mai mult decât evident c` se sim]ea

stingherit [i c` era foarte \ncordat.

Erin \[i sim]ea inima prins` \ntr-o ching`. Cine era Nick

? Un necunoscut atât de ciudat, \ncât ai fi zis c` a ap`rut de

pe alt` planet`. Nu [tia nimic despre el. Habar n-avea de

existen]a lui \nainte de acea dup`-amiaz`, \ns` cu toate

acestea reu[ise s`-i trezeasc` emo]ii foarte puternice \ntr-o

perioad` de timp atât de scurt`.

– Iart`-m`, spuse Nick \nceti[or. Nu se va mai \ntâmpla.
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|[i \ndrept` mâna spre fa]a ei pentru a-i da la o parte

p`rul care-i acoperea fa]a, \ns` ea se trase \ntr-o parte. Avea

degetele fierbin]i, iar ea frem`ta la fiecare atingere a lui.

|ncerc` s`-[i ascund` sentimentele sub masca indiferen]ei.

– N-ai de ce s` te \nvinov`]e[ti, zise ea cu un efort

supraomenesc. |n]eleg.

– Ce-ai vrea s` spun ? o \ntreb` el cu o not` de

\ngrijorare \n glas.

– Nimic. Cred c` e mai bine s` nu mai aducem vorba

despre asta. La urma urmei, nu s-a \ntâmplat nimic, spuse

Erin cu o deta[are care o surprinse [i pe ea.

– Dar a fost cât pe ce! i-o \ntoarse el cu \nsufle]ire. Erin,

\mi pare r`u.

Pe Erin aceste scuze permanente o scoteau din s`rite,

deoarece era ultimul lucru pe care dorea s`-l aud` din gura

lui. Furia [i durerea o cople[iser`. 

Ar fi vrut s` ]ipe, s` strige, dar cuvintele refuzau s`-i ias`

pe gur`.

Când Nick o prinse din nou de mân`, \[i pierdu

controlul, iar ochii i se umplur` de lacrimi. Plânse o bun`

bucat` de vreme cu sughi]uri. Reu[i \n cele din urm` s`

spun` :

– Te ur`sc! Te ur`sc ! Te ur`sc ! S` nu m` mai atingi

niciodat`, ai auzit ? Niciodat` !
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De[i \i adresa aceste cuvinte lui Nick, era pe deplin

con[tient` de faptul c` le merita mai degrab` ea. Cu pu]in

timp \n urm`, \i era fric` de Nick \n sensul cel mai fizic al

cuvântului. |i era team` c` o va lovi sau viola. Acum, i se

p`rea de-a dreptul incredibil c` ea fusese cea care luase

ini]iativa, c` fusese mai \ndr`znea]`, iar Nick cel care se

opusese. Ar fi trebuit s`-i fie recunosc`toare pentru felul \n

care se comportase, salvând-o practic de ea \ns`[i, dar nu

asta sim]ea.

Nick nu schi]` nici un gest pentru a o opri, ci a[tept`

lini[tit s`-i treac` furia. Abia apoi catadicsi s` deschid`

gura.

– E \n regul`, micu]o. Recunosc c` merit asta. Te sim]i

mai bine acum? Te-ai eliberat de toat` aceast` energie

negativ` ?

Nota ironic` a ultimelor sale vorbe fu ca un du[ rece

pentru Erin. Se calm` imediat. |[i d`du seama c` are

c`ma[a descheiat`. Stânjenit`, \ncepu s`-[i \ncheie nasturii,

dar mânile refuzau s-o ajute. 

Chiar \n clipa aceea, unul din nasturi se desprinse [i

c`zu pe jos.

– La naiba! strig` ea furioas`.

|n clipa aceea, Nick \i d`du mâinile la o parte [i execut`

opera]ia pe care ea fusese incapabil` s-o duc` la bun

66 EDWINA MARLOW



sfâr[it. Felul \n care acesta se comport` era impersonal, iar

dup` ce termin` se \ndep`rt` de ea.

Se duse la geam, d`du jaluzelele la o parte [i privi \n

noapte. Uitându-se la el din spate, Erin putu s`-[i dea

seama cât e de tensionat [i ce efort supraomenesc face

pentru a-[i ascunde starea.

Brusc, trase din nou jaluzelele [i se \ntoarse cu fa]a spre

ea.

– O s` m` ascul]i acum, nu ? spuse el \ncet, dar

poruncitor. Nimic din toate astea n-ar fi trebuit s` se

\ntâmple. {i nu m` refer numai la... N-ar trebui s` fiu aici.

Dac` n-a[ fi avut un accident – presupun c` asta mi s-a

\ntâmplat – a[ fi la mii de kilometri distan]`, iar noi nu 

ne-am fi \ntâlnit. Dar a[a a fost s` fie. Am avut un accident,

iar prima cas` care mi-a ie[it \n cale a fost a ta. Trecutul nu

mai poate fi schimbat. |]i sunt foarte recunosc`tor pentru

c` m-ai ajutat, dar situa]ia trebuie s` se schimbe. A[ fi

plecat mai devreme, dar...

|[i l`s` fraza neterminat`, dar Erin \[i mu[c` buzele,

deoarece [tia foarte bine la ce se referea. Teama ei

copil`reasc` \l \mpiedicase s` plece. Poate c` explica]ia lui

era adev`rat`. Nu \ncercase s`-i fac` nici un r`u, iar

violen]a de care d`duse dovad` mai devreme se datora

faptului c` voia s`-i dea o lec]ie. 
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Una binemeritat`, recunoscu Erin cu triste]e.

– |]i promit c` mâine diminea]`, cum se lumineaz`, am

s` plec. Am s` ies din via]a ta [i am s` te las \n pace.

Când se opri, t`cerea deveni ap`s`toare. Erin \ncerca s`

\n]eleag` sensul vorbelor sale. |[i dorea ca el s` plece, dar

\n acela[i timp un col]i[or din ea \ns`[i \i [optea c` f`r`

Nick via]a ei ar fi goal`, searb`d`.

– Erin? zise Nick \ncet.

– Dac` asta ]i se pare cea mai bun` solu]ie, n-am nimic

\mpotriv`.

– Da, a[a cred c` e cel mai bine. Erin, ceea ce s-a

\ntâmplat \ntre noi a fost...

– Nu vreau s` mai discut`m despre asta, i-o t`ie ea

scurt.

– |ns` eu, da, spuse el pe un ton ridicat. |mi pare r`u,

ad`ug` el mai \ncet, dar nu ne putem preface c` nu s-a

\ntâmplat. Vreau s` \n]elegi.

– Ce-ar mai fi de \n]eles? spuse ea exasperat`, sim]ind

cum \[i pierde iar cump`tul.

– Erin ! spuse oftând Nick. Nu fi sup`rat` pe mine

pentru ce s-a \ntâmplat, [i nici pe tine. Prin for]a lucrurilor,

ne-am trezit \mpreun` \n acela[i spa]iu [i am ajuns prea

repede la o intimitate care altminteri ar fi cerut mult timp.

E o atmosfer` mult prea \nc`rcat` aici, nu crezi? |n clipa de
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fa]` e[ti singura persoan` pe care-o cunosc. Ai fost lâng`
mine când am avut nevoie de tine. E[ti o fat` \ncânt`toare.
Poate c` \n alte condi]ii am fi avut un viitor \mpreun`, dar
nu acum. Ai fi v`zut c` n-ar fi mers.

Erin d`du u[or din cap a \ncuviin]are. Era de acord cu
vorbele sale. De fapt, nu f`cuse altceva decât s-o protejeze
de ea \ns`[i. Dar inima ei spunea altceva : c` toate aceste
considerente n-ar fi contat, ci numai ceea ce ar fi putut tr`i
\mpreun`. Nick fu cel care o aduse cu picioarele pe
p`mânt.

– Din câte pot s`-mi dau seama, e posibil s` fiu
c`s`torit. S-ar putea s` am o so]ie [i copii, de[i habar n-am
unde. Pân` nu aflu cine sunt, nu-mi pot asuma nici un alt
risc.  Trebuie s` aflu mai multe despre mine, iar pentru
asta e absolut necesar s` plec. Dac` m` la[i s` r`mân aici
peste noapte, \]i promit c` n-am s` mai \ncerc s` te ating.

Erin se str`dui s`-i disting` tr`s`turile fe]ei prin
\ntuneric. |[i d`dea seama c` e foarte \ncordat [i obosit. Nu
se putea hot`r\, dar cum era r`nit [i obosit, iar condi]iile
de afar` erau mai mult decât vitrege, \[i d`du seama c` nu
avea cum s`-l dea afar` din cas`.

– Po]i s` dormi \n patul care mai e liber, fu tot ce reu[i
s` spun`.
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Capitolul 5

Camera i se p`rea ciudat de \ntunecat` când deschise
ochii. Dar, cu toate c` avea mintea \nce]o[at`, \[i d`du
seama c` trebuie s`-[i aminteasc` ceva, de[i nu [tia ce
anume. Apoi, auzi un cioc`nit \n u[`. Cineva \i rosti
numele. Ca prin farmec, \[i aminti c` Nick era persoana
care o chema [i c` tot el o ]inuse treaz` pân` dup` miezul
nop]ii. 

Nu se sim]ea preg`tit` s`-l primeasc`, dar imediat u[a se
deschise, iar acesta \[i f`cu apari]ia, aducându-i o cea[c` de
cafea fiebinte. Gestul lui o trezi aproape instantaneu.
|ncerc` s`-[i dea seama \n ce dispozi]ie se afl`. Se sim]ea
foarte vulnerabil` \n preajma lui.

Ar`ta ceva mai bine \n diminea]a aceea. 



I se p`ru chiar foarte atr`g`tor. Tr`s`turi ale fe]ei care

pân` atunci \i sc`paser`, erau acum mai mult decât

evidente. Era un b`rbat care n-ar fi putut trece neobservat

\ntr-o mul]ime.

– Te scoli \ntotdeauna atât de târziu ? o \ntreb` el,

a[ezându-se \n vârful patului, cu spatele lipit de perete.

– Presupun c` te-ai trezit de mult, zise ea.

Nick \ncuviin]`.

– N-am putut s` dorm, se gr`bi el s` spun`. Vrei sau nu

s` bei cafeaua?

– Am s-o beau când am s` fiu gata! zise ea cu o strângere

de inim`, con[tient` de faptul c` era \mbr`cat` cu o c`ma[`

de noapte care, de[i croit` \n stil victorian, era totu[i un

obiect de lenjerie intim`. 

|i era team` de felul \n care Nick o privea. Nu putea 

s`-[i scoat` din minte faptul c` \i cuno[tea foarte bine

trupul.

– Cum vrei! Dar s` nu m`-nvinov`]e[ti dup` aceea, dac`

se r`ce[te.

– E[ti \ntotdeauna la fel de grijuliu diminea]a ? \ntreb`

Erin, pe care faptul c` nu se sim]ea \n largul ei o f`cea

ursuz`.

Nick st`tu pu]in pe gânduri, dup` care-i arunc` o

privire amuzat`.
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– S` trecem peste asta acum. Putem discuta mâine sau

poimâine.

– Ba nu ! declar` Erin cu vehemen]`. Mâine n-o s` mai

fii aici. Am f`cut o \n]elegere, dac`-]i mai aminte[ti ? S`

r`mâi o singur` noapte. Ast`zi o s` pleci.

– |ntr-adev`r, a[a e, o aprob` Nick.

Totu[i, ceva \n tonul vocii lui o f`cu pe Erin s` ciuleasc`

urechile. Se uit` la el, dar expresia ochilor lui nu fu de

natur` s-o lini[teasc`. |ndoiala \i p`trunse \n suflet. Oare ce

mai punea la cale? Era sigur` c` punea ceva la cale, dar nu

putea s`-[i dea seama ce anume. Poate c` nici nu avusese

inten]ia s` plece.

– Ce... \ncepu ea furioas`, dar Nick o \ntreupse.

– Calmeaz`-te ! N-ai de ce s` intri \n panic`. Am o veste

bun` [i o veste proat`. Pe care vrei s-o auzi prima?

Erin oft`, exasperat`. F`cea asta \n mod deliberat.

Trebuia s` se adune [i s` nu-[i piard` cump`tul.

– Pe cea bun`, cred, zise ea \n timp ce-[i \ntindea mâna

dup` cea[ca de cafea. A[adar, care e vestea bun`?

– De fapt, sunt dou`. Prima e c` a revenit curentul. Vezi

? zise el \n timp ce aprindea veioza. Iar a doua e c` mi-am

g`sit geanta.

– Geanta? repet` ea uimit`.  O, Nick, dar e minunat.

Unde era?
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– Afar`, lâng` u[`, aproape \ngropat` \n z`pad`. Cred c-

am l`sat-o acolo de la bun \nceput. M` mir c` n-ai v`zut-o.

– Probabil c` era acoperit` \nc` de atunci, zise ea,

amintindu-[i c` toat` aten]ia \i era concentrat` asupra a

ceea ce se \ntâmpla \n`untru.

Nick d`du din cap cu un aer absent. Se gândea la

altceva.

– Nu m` mai ]ine \n suspans ! exclam` ea cu ner`bdare.

Ce-ai g`sit \n ea ?

– Foarte pu]ine lucruri. Ni[te haine, deodorante, vreo

dou` c`r]i [i o sticl` de coniac.

– Coniac ? \ntreb` Erin, nevenindu-i s`-[i cread`

urechilor.

Nick \[i \nclin` u[or capul, \n semn de \ncuviin]are.

– Asta-i tot? \ntreb` ea, dezarmat`.

– Da, fu r`spunsul lui, scurt ca o ghilotin`.

– Dar nu e cu putin]` ! exclam` ea dezam`git`.

Fusese atât de sigur` c` \n clipa \n care vor g`si geanta

disp`rut` lucrurile se vor rezolva, iar lui Nick \i va reveni

memoria, \ncât dezam`girea era pe m`sur`. Ni[te haine [i

câteva c`r]i nu ofereau nici un indiciu, \n afar` de faptul c`

se afla \n c`l`torie. Dar de unde venea [i spre ce se

\ndrepta ? Ar fi trebuit s` mai fie [i altceva ?

– Ca de exemplu, ce ? Un certificat de na[tere ? 
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Arborele genealogic ? Jurnalul ]inut \n to]i ace[ti ani ?

spuse el pe un ton sarcastic.

– Nu fi ridicol! exclam` ea, cu o not` de repro[ \n voce.

{tii foarte bine la ce m` refer: un permis de conducere sau

un cec, ni[te c`r]i de credit poate. Ceva care s` aib`

numele t`u inscrip]ionat.

– N-am g`sit nimic din toate aste ! veni r`spunsul

implacabil al lui Nick.

Oare dezam`girea ei \l viza numai pe Nick? Sau sperase

s` afle un indiciu care s`-i demonstreze c` acesta nu fusese

decât victima inocent` a unui accident, ceva care s-o fac` s`

aib` con[tiin]a \mp`cat`?

Dar nu avea cum s` afle adev`rul. Nick r`mânea \n

continuare o enigm` pentru ea. Un b`rbat \n care nu putea

avea \ncredere.

– |mi pare r`u. Pentru amândoi, ad`ug` ea cu

sinceritate.

Nick \[i lu` ochii de la ea [i-i a]inti asupra cuverturii.

– Tu ai f`cut asta? o \ntreb` el.

Ea d`du din cap, de[i era sigur` c` prea pu]in \i p`sa de

asta [i c`, de fapt, se gândea la cu totul altceva.

– Ce fat` inteligent` ! Nu e[ti deloc cum m` a[teptam s`

fii.

– De unde [tiai la ce s` te a[tep]i ?
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– Punct ochit, punct lovit, murmur` el cu ironie \n glas.

Credeam totu[i c` ]i-ai dat seama. Pune-te \n situa]ia mea.

Dac` te-ai trezi \ntr-o camer` mobilat` \n stil antic [i cu

tablouri vechi pe pere]i, te-ai a[tepta s` dai apoi peste o

fat` \mbr`cat` \n blugi [i cu un pulov`r foarte scump ?

– Am confec]ionat eu \ns`mi pulov`rul. Asta-mi e

meseria, iar mobila am mo[tenit-o \mpreun` cu imobilul

de la m`tu[a mea.

Erin rosti aceste ultime cuvinte pe un ton [ov`ielnic.

Oare era bine s`-i spun` atâtea lucruri despre ea \ns`[i?

– De ce ]i-a l`sat-o ]ie? Casa, vreau s` zic.

|ntrebarea lui nu avea nimic agresiv, dar cum Erin t`cea,

Nick se gr`bi s` spun` :

– N-am \ntr-adev`r nici un drept s`-]i pun o asemenea

\ntrebare. Las-o balt` !

– Nu, nu-i nici o problem`. M`tu[a Bee n-a fost

niciodat` c`s`torit`, iar eu eram singura ei nepoat`. Am

fost foarte apropiate, iar ea [tia cât de mult \mi place aici.

Nimeni n-o vizita, \ns` mie-mi pl`cea s` vin aici. Pe când

eram mic`...

Se opri brusc, \ntrebându-se cum se sim]ea Nick \ntr-o

asemenea situa]ie, a[a \ncât schimb` imediat subiectul.

– Aceasta era vestea proast` ? C` nu exist` nici un

indiciu, ceva care s` ne ajute \n aceast` situa]ie delicat`?
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– Nu, asta a fost doar o dezam`gire.

Nick vorbea pe un ton deta[at, dar Erin \[i d`dea seama

cât e de tensionat.

– Vestea proast` e alta : suntem bloca]i \n`untru din

cauza z`pezii.

– Nu se poate a[a ceva! exclam` ea, nevenindu-i s`

cread`.

Nick f`cu un gest de ner`bdare.

– A nins toat` noaptea [i nici acum nu s-a oprit. Uit`-te

pe fereastr` dac` nu m` crezi, zise el, dându-se jos din pat

[i \ndreptându-se spre fereastr`.

Când d`du jaluzelele la o parte, Erin privi \mpietrit`

priveli[tea care se \nf`]i[a \n fa]a ei. Locul care cu pu]in

timp \n urm` ar`ta atât de prietenos se transformase peste

noapte \ntr-unul neprietenos ostil.Era ca un zid de z`pad`

care-i desp`r]ea de restul lumii. Iar ninsoarea era departe

de a se termina. Abia acum \n]elese de ce lumina era atât

de difuz` când se trezise.

– |n]elegi acum de ce nu pot s` plec ? V`d c-ai \n]eles.

Problema e, zise el vârându-[i mâinile \n buzunarele de la

pantaloni, ce-o s` facem \n aceast` privin]`. Mai exact, 

ce-ai s` faci ?

– Nu pot s` fac nimic ! zise Erin, uimit`. Ninge! Nu pot

s` opresc ninsoarea.
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– Nu te mai face c` nu \n]elegi! i-o t`ie el imediat. {tii

foarte bine la ce m` refer.

Nick \[i duse mâna la frunte. Rana ar`ta din nou foarte

urât. Iar lucrul acesta era vizibil chiar [i \n lumina difuz`

din acea parte a zilei. Lui Erin i se t`ie respira]ia. Uitase de

aspectul acesta. Se \ntreb` ce efort trebuie s` fac` Nick

pentru a nu se mai gândi la ea.

Se sili s` nu se mai gândeasc` la asta, ci s` se

concentreze asupra a ceea ce-i spunea Nick.

– Erin, \ncearc` s` \n]elegi ! spunea el pe un ton rar [i

cât mai distinct, ca [i cum s-ar fi adresat unui copil. A nins

toat` noaptea [i s-au format n`me]i. Numai Dumnezeu [tie

cum sunt drumurile. Probabil c` sunt \n \ntregime blocate.

Nimeni nu poate ajunge la noi. {i nici noi nu putem pleca

de aici.

– Vrei s` spui c` nu pleci azi ? \ntreb` ea, consternat`.

– P`i... nu prea am cum. Se pare c` trebuie s` m` mai

supor]i.

– Dar nu se poate s` r`mâi ! exclam` ea. De fapt, nu

vreau s` mai r`mâi. Nu po]i s` dai z`pada la o parte din

drum ?

– |mi pare r`u s` te dezam`gesc, dar m` \ndoiesc de

eficacitatea unui asemenea act. Cum z`pada cade \n

continuare, drumul se va acoperi din nou.
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Erin se duse la fereastr`, ca pentru a vedea dac`

lucrurile st`teau \ntocmai cum le prezentase el.

– Erin, \mi dau seama c` de-abia a[tep]i s` scapi de

mine, zise el, reu[ind cu mare greutate s`-[i st`pâneasc`

furia. A[ pleca imediat, dac` ar fi cu putin]`. Dup` cum

vezi, e imposibil.

Erin oft` u[or. Voia ca el s` plece tocmai pentru c`

ajunsese s` \nsemne atât de mult pentru ea. Pe lâng` faptul

c` avea \n cas` un str`in, ceea ce o speria cel mai tare erau

propriile reac]ii \n fa]a lui. B`rbatul acesta exercita o

atrac]ie aparte asupra ei. Sim]ea cum, \n prezen]a lui, \[i

pierde controlul. 

Str`ina din ea f`cuse o adev`rat` pasiune pentru el, de[i

nu [tia nimic despre amnezia lui, nici dac` aceasta era

permanent`.

Mai ales, nu [tia dac` e sau nu adev`rat`, \i [opti vocea

ra]iunii, f`când-o s` simt` un gol \n stomac. 

– Dac` suntem prin[i aici, f`r` putin]a de a ne muta,

spuse ea \ncet, alegându-[i cu mare grij` cuvintele, situa]ia

ar putea dura zile \ntregi. {i, mai ales, ]i-ar putea crea o

mul]ime de probleme.

– Ce fel de probleme ? \ntreb` el \nceti[or.

– P`i... exist` probabil cineva care-[i face griji \n privin]a

ta, zise ea cu pruden]`.
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– Foarte posibil, \nt`ri el, iar felul \n care rosti aceste

cuvinte \i trezi din nou lui Erin b`nuiala c`-i ascundea

ceva.

– Ai mai g`sit ceva \n geant`, nu-i a[a ? Ceva despre care

nu mi-ai vorbit. Spune-mi, Nick ! Vreau s` [tiu.

Pentru câteva clipe, se gândi c` acesta va refuza s`-i dea

vreo informa]ie. Dar el plec` u[or pleoapele, \[i duse mâna

la buzunarul din spate al pantalonilor [i scoase de acolo

ceva. Era vorba de o bucat` de hârtie pe care o a[ez` pe

cuvertur`.

Când \[i arunc` ochii asupra fotografiei, Erin \[i d`du

seama cu durere de ce preferase s` treac` sub t`cere acest

obiect. Femeia blond` pe care o \nf`]i[a fotografia putea fi

oricine : o sor`, o prieten`, o veri[oar`, dar b`ie]elul de

lâng` ea schimba datele problemei. Sem`na leit cu Nick.

Avea p`rul negru [i ondulat, ochii alba[tri [i gene \ntoarse.

Nu exista nici o \ndoial` \n privin]a identit`]ii acestuia.

" E c`s`torit ! E c`s`torit! E c`s`torit!" \[i tot spunea Erin

\n minte. |i venea s` ]ipe de disperare.

Se gândi apoi c` n-ar trebui s` se lase prad` disper`rii.

|ntoarse fotografia, dar pe dosul acesteia nu era nimic

scris. Nimic care s`-i ajute.

– Am g`sit-o \n interiorul uneia dintre c`r]i, zise el.

– E so]ia ta?
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– Tu ce crezi?, i-o \ntoarse el.

– E foarte frumoas`. Iar b`ie]elul e adorabil. Cum \l

cheam` ?

|ntrebarea aceasta \i sc`pase, nu fusese pus` \n mod

deliberat. |n clipa \n care v`zuse fotografia, Erin uitase de

suspiciunile ei cu privire la adev`rul pove[tii pe care i-o

spusese Nick. |[i mu[c` buza, mai ales c`-l v`zu cum

devine furios.

– De unde s` [tiu ? Nu [tiu cine e, unde e, ce e. La naiba

! Chiar nu [tiu.

Cuvintele lui Nick avur` efectul unei ghilotine asupra

lui Erin.

– |mi pare r`u, \ng`im` ea. Nu mi-am dat seama ce

spun.

– Nu ]i-ai dat seama ! exclam` el indignat, ducându-[i

mâinile la tâmple \ntr-un efort disperat de a se concentra.

Nu ]i-ai dat seama ! Nu ]i-ai dat seama, iar eu nu pot

schimba nimic. Oricât stau s` m` gândesc, nu pot s`-mi

amintesc nimc.

F`r` s-o averizeze, s`ri din pat, cu ochii \nchi[i.

– St`team sub un copac, zise el cu mare greutate. Nu-mi

aduc aminte ce copac era, dar era despicat \n dou`.

Probabil din cauza unui tr`snet. {tiu tot ce s-a \ntâmplat

dup` aceea, dar \nainte... 
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|nainte de asta, totul e gol, e t`cere. Nimic !

– Nick, te rog, nu face asta ! zise ea, gr`bindu-se s` vin`

lâng` el. Nu te mai chinui atât.

– Pe femeia aceea n-o recunosc. Nici pe ea, nici pe

copil. Nu-i recunosc. Nu-mi trezec nici un sentiment. Dac`

e so]ia mea, iar copilul fiul meu, ar trebui s` simt ceva.

Parc` totul \ncremenise, atât de fericit` se sim]i Erin

auzindu-l pronun]ând aceste cuvinte.

Se albi la fa]` \n clipa \n care-[i d`du seama ce-i trecuse

prin cap. Era fericit` c` Nick nu-[i aminte[te de so]ia [i de

copilul lui. Dar, mai ales, de so]ia lui.

Era oare atât de lipsit` de principii, \ncât s` fie fericit`

de nenorocirea altei persoane ?

Nick se \ntoarse cu fa]a spre ea. |l v`zu tulburat [i se

gr`bi s` spun` :

– O s`-]i aminte[ti. Numai c` ai nevoie de timp.

– A[ vrea s` fiu la fel de \ncrez`tor ca tine. Nu exist`

aceste persoane, zise el a]intindu-[i privirea asupra

fotografiei. Sunt doar ni[te imagini. Tu e[ti singura

persoan` real`, adev`rat`. |nsemni mult mai mult pentru

mine decât ei.

Bucuria pe care o resim]ise mai devreme se transform`

acum \ntr-un sentiment de vinov`]ie. |[i d`du seama c`

vederea acelei femei \n fotografie o f`cuse geloas`. {i asta
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numai pentru c` era so]ia lui Nick. |ncerc` s`-[i dea seama

ce anume din personalitatea acestui b`rbat o f`cuse s`-[i

piard` complet sim]ul relit`]ii. |n clipa aceea, \i r`sunar` \n

minte cuvintele lui Geoff:

– N-am vrut s` se \ntâmple asta. Pur [i simplu s-a

\ntâmplat, \i m`rturisise el. 

Dar când am cunoscut-o pe Beck, mi-am dat seama c`

nu pot tr`i f`r` ea. F`r` ea nu pot continua, lumea mi se

pare lipsit` de sens.

Dar Geoff vorbise despre dragoste. Iar ce sim]ea ea nu

era dragoste, ci numai dorin]`. De când \l v`zuse dormind,

\[i d`duse seama c` are de-a face cu un b`rbat foarte

senzual. Când o s`rutase, trezise \n ea dorin]e de care nu

se credea \n stare.

Nick se duse din nou s` se uite pe fereastr`, dând

semne de ner`bdare. De fiecare dat` când se gândise la un

viitor comun al`turi de Geoff, totul se \nf`]i[a sub o form`

potolit`, a[ezat`. 

Dar desp`r]irea brusc`, nea[teptat` de Geoff, \i ar`tase

c` iubirea \[i are regulile ei. Poate ap`rea dintr-o dat` [i-]i

poate da completamente peste cap toat` viziunea despre

lume pe care o aveai. Dându-[i seama c` e foarte atras` de

acest b`rbat, perspectiva câtorva zile, chiar a câtorva ore, o

f`cu s` intre \n panic`.
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***

Erin privea uimit` pe fereastra de la sufragerie

priveli[tea care se \nf`]i[a ochilor ei. Totul era acoperit de

z`pad`. Albul p`rea atotst`pânitor. Dac` ar fi fost singur`,

s-ar fi bucurat de ceea ce vedea, dar prezen]a lui Nick strica

totul.

Când Nick o rug` s` vad` ce provizii de hran` mai au,

tres`ri. Era atât de absorbit` de propriile gânduri, \ncât nu

mai percepea ce se petrece \n jurul ei.

– Nu ]i se pare c` exagerezi ? zise ea \n cele din urm`.

Poate c` mâine se va opri ninsoarea.

– Deloc. Dac` ai impresia c` se va sfâr[i, \]i sugerez s` te

rogi pentru ca s` \nceap` s` plou`. Dac` te consoleaz` cu

ceva, afl` c` nici mie nu-mi place s` fiu blocat aici. Am

câteva lucruri mai importante de f`cut. Vii ?

– La dispozi]ia dumneavoastr`, sergent ! zise ea, s`rind

practic din fotoliu.

Apoi, aruncându-i o privire plin` de interes, \l \ntreb` :

– Poate e[ti \n armat`, mai [tii ?

– F`r` doar [i poate c` nu, se m`rgini el s` spun`.
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Cum de putea fi atât de sigur ? se \ntreb` ea. Crezuse \n

el. Oare procedase bine ?

– N-ai de unde s` [tii! zise ea. Cel pu]in, nu pân` \n

clipa \n care-]i aminte[ti ceva.

– Am s`-]i spun când o s`-mi amintesc ceva, ad`ug` el

ca un avertisment.

– Atunci, cum de... \ncepu ea, dar Nick n-o l`s` s`

continue.

– La naiba, Erin ! Nu pot r`spunde la \ntreb`rile pe care

mi le pun eu \nsumi, dar`mite celor pe care mi le pui tu.

Pur [i simplu, [tiu.

– Bine, dac` nu e[ti ofi]er, poate c` lucrezi \n marin`,

insist` ea \n timp ce-l urma \n buc`t`rie. Sau \n avia]ie.

|ntreb`rile ei r`maser` f`r` r`spuns. Nick se duse [i

deschise dulapul, dup` care scoase tot ce g`si de mâncare.

Felul \n care le sort` \i trezi din nou suspiciuni. Oare ce

parte a trecutului s`u fusese \ngropat` ? Dac` se

\ntâmplase cu adev`rat asta.

Gândurile \i zburar` la geanta pe care o g`sise. Totu[i,

fusese foarte deschis. L`sase geanta \n hol, iar ea avusese

ocazia s-o verifice când el se dusese s` prepare cafeaua. Nu

profitase de aceast` ocazie. Toate actele lui p`reau a fi ale

unui om care nu avea nimic de ascuns.

Oricum, obiectele din geant` nu i-ar fi spus nimic. 
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O pereche de pantaloni [i un pulov`r din lân` erau

obiecte pe care oricine le putea lua cu sine \n timpul liber.

Iar cele dou` romane cu detectivi puteau fi cump`rate din

orice sta]ie de tren sau de autobuz când plecai \ntr-o

c`l`torie. Nu [i-l putea \nchipui pe Nick având o slujb` de

func]ionar. Mâinile sale nu erau obi[nuite cu munca

manual`.

Faptul c` men]ionase armata, trezise \n el o reac]ie

foarte violent` de respingere. Ea \ns`[i, \ncercând s` [i-l

imagineze \ntr-o asemenea postur`, e[u`. Avea ceva \n el

care nu putea fi \mblânzit, st`pânit. Ceva care \l f`cea

incompatibil cu o asemenea meserie. Era un singuratic, un

individualist.

– Mai e [i poli]ia. Poate c` e[ti detectiv.

– Erin, habar n-am! explod` el.

Chiar \n clipa aceea, lui Erin \i trecu prin minte gândul

c` poate e exact contariul unui om al legii. I se puse un

nod \n gât, de[i \ntreb`rile o asaltau.

– Se pare c` exist` mai mult` hran` decât m` a[teptam,

continu` el pe un ton mai potolit. Nu m` a[teptam s` ai un

frigider, zise el, ar`tând spre obiectul pe care Erin \l

primise \n dar de la tat`l ei. Nu [tiu cum, dar ajunsesem la

concluzia c` nu e[ti genul de fat` care s` pun` mare pre]

pe tehnologia modern`. De exemplu, n-ai televizor.
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– O, televizor ! râse ea. Nu-i pl`cuse niciodat`. Preferase

\ntotdeauna s` asculte muzic` din colec]ia de casete pe

care o avea. N-am timp s`...

Se opri brusc \n clipa \n care v`zu expresia \ntip`rit` pe

chipul lui Nick, expresie care o \nsp`imânt`.

– Nick! strig` ea scurt.

– C`rbune!, zise el ca prin trans`. Avem suficient ?

– Cred c` da, murmur` Erin, \ncercând s`-[i revin` din

uimirea care pusese st`pânire pe ea. Magazia e aici.

Se gr`bi s` deschid` o u[` din spatele buc`t`riei. Nick

\ncerc` s`-[i aprind` o ]igar`, de[i mâinile \i tremurau \n

mod vizibil. V`zu c` rana de la tâmpl` i se accentuase din

nou.

– Nick, te sim]i bine ?

Acesta nu-i r`spunse, dar v`zu c` renun]` s` mai

aprind` ]igara. |n cursul acelei dimine]i, [i alte gesturi

p`reau a-i fi tr`dat starea de spirit care era una nelini[tit`.

– Ar trebui s` ai mai mult` grij` de tine, zise ea pe un

ton \ngrijorat. Ar trebui s` te odihne[ti.

Erin \[i \nghi]i vorbele pe care ar fi vrut s` le rosteasc`.

Trebuia s` tac`. Cearta n-ar duce la nimic bun. Nu prea

puteai s` te ar`]i \ngrijorat` fa]` de un b`rbat care f`cea

eforturi atât de mari pentru a-[i ascunde sl`biciunea. Dar

paloarea fe]ei lui era mai mult decât evident`.
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– M` duc s`-]i aduc ceva de b`ut ! zise ea, str`duindu-se

s` r`mân` calm`. Cred c` te va ajuta.

Nick se a[ez` la mas` [i o privi \n timp ce preg`tea

ceaiul. Când \i puse zah`r \n cea[c` [i \ncepu s` amestece,

Nick spuse :

– Poate c` mintea mea nu mai func]ioneaz` a[a cum

trebuie, dar n-am fost totu[i redus la stadiul unui complet

idiot. Cred c` pot s`-mi pun [i singur zah`r \n ceai.

Erin \[i d`du seama c` reac]ia lui nu era \ndreptat` spre

ea, ci spre el \nsu[i. Furia pe care o resim]ea era adresat`

sie[i. Tare [i-ar mai fi dorit s`-l prind` de mâini [i s`-l

scuture bine. Dar cu un asemenea om era imposibil.

Imediat, \[i puse din nou masca, iar barierele dintre ei

fur` din nou \n`l]ate.

– |mi pare r`u, zise el cu o voce stins`. N-am vrut. Mi-e

team` c` nu sunt \n dispozi]ia cea mai bun`.

– Nu crezi c` te-ar ajuta s` vorbe[ti despre asta ?

– Dar n-am despre ce s` vorbesc, nu \n]elegi ? N-am

nimic \n cap. Totul e o gaur`, un gol. M` simt de parc` 

n-a[ exista.

Vocea lui tr`da o furie neputincioas`. Lui Erin \i f`cea

r`u s`-l aud` vorbind astfel.

– Dar aceasta e problema mea, nu a ta.

Replica aceasta o duru. Nu [tia de ce, dar o durea.
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– Dar vreau s` te ajut !
– Erin, aceasta e problema mea, spuse el pe un ton

aspru. E capul eu, memoria mea [i...
Se opri brusc, se ridic` \n picioare, dup` care ad`ug`:
– Iau asta sus, zise el luând cana de ceai. Am s` m`

\ntorc \n clipa \n care sunt gata s` stau de vorb` cu cineva.
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Capitolul 6

Erin cur`]a cartofii cu un fel de disperare. Avea urechile
ciulite, tot \ncercând s` prind` vreun zgomot venind de
sus. Trecuse o or` de când se dusese sus, iar de atunci o
lini[te deplin` se a[ternuse \n cas`. Nu se putea ab]ine s`
nu se \ntrebe la ce anume se gândea, de vreme ce nu avea
ce s`-[i aminteasc`.

Deschise aparatul de radio, ca pentru a se ap`ra de
t`cerea ap`s`toare din \nc`pere. F`cuse aceea[i opera]ie
cu o sear` \n urm`, dar i se p`rea c` trecuse o eternitate de
atunci.

Cartofii c`p`tau o culoare aurie când Nick ap`ru \n
pragul u[ii. Erin \ncerc` s` zâmbeasc` \n semn de bun
venit.



– Cred c` ai ap`rut la ]anc, zise ea.

Nick \ng`im` ceva,  apoi se duse la aparatul de radio 

[i-l \nchise.

– Hei ! De ce l-ai oprit ? Voiam s` ascult [tirile, spuse ea

pe un ton plin de repro[.

– Eu, nu ! r`spunse el pe un ton nep`s`tor.

– Ascult` bine ce vreau s`-]i spun ! Chiar dac` sunt

nevoit` s` stau cu tine, asta nu-]i d` dreptul s` faci ce vrei

\n casa mea. Voiam s` ascult [tirile.

– Iar eu, nu!

R`spunsul lui hot`rât o f`cu s` fac` un pas \napoi. Nu

era \n]elept s` persiste. |[i aminti felul \n care intrase \n

buc`t`rie \n urm` cu o s`pt`mân`. O trecur` fiorii. Oare

exista ceva care nu voia s` ajung` la urechile ei?

Când Nick schi]` un gest, sim]i cum se clatin`, dar

acesta se a[ez` la mas`, aparent concentrat asupra

mânc`rii.

– {tirile nu fac decât s`-]i induc` o stare de depresie,

zise el pe un ton mai relaxat.

Totu[i, \ncordarea nu-i disp`ruse cu des`vâr[ire.

Cuvintele lui exprimau un adev`r. {tirile, care nu

con]ineau decât rapoarte despre mor]i [i despre distrugeri

sau calamit`]i, nu puteau decât s` te fac` mai pesimist. Dar

de unde [tia el ce [tiri vor fi ? Dac` o min]ea ?
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– Se r`ce[te mâncarea, remarc` el pe un ton neutru, iar

calmul de care d`du dovad` o scoase din s`rite pe Erin,

care sim]i c` explodeaz`.

– Cine te crezi ? \i arunc` ea. Intri \n casa mea nepoftit,

iar acum vrei s`-mi spui ce anume s` fac [i ce nu. Aceasta

e casa mea!

{tia c` aceast` izbucnire nu era \n avantajul ei, dar avea

nevoie s`-[i exteriorizeze emo]iile.

– Dac` vrei s` stai aici, ceea ce mi se pare inevitabil, din

p`cate, va trebui s` accep]i regulile jocului, reguli pe care

eu le stabilesc. A[adar, dac` eu vreau ca radioul s` mearg`,

a[a va fi !

O, asta era o nebunie ! Nou` zile din zece, nu se atingea

de el, iar acum se comporta de parc` era lucrul cel mai

important pentru ea. O voce tem`toare dinl`untrul ei \i

spunea c` poate, \n clipa aceea, chiar era.

Nick ridic` din sprâncean`, dar prefer` s` tac`. Erin lu`

t`cerea lui drept acceptare, de[i era uimit` c` ob]inuse

victoria atât de u[or.

– Se pare c` ai \n]eles mesajul ! zise ea [i se duse s`

deschid` din nou aparatul.

Nici nu apuc` bine s` se mi[te c` Nick se ridic`, scoase

aparatul din priz`, dup` care lu` bateriile [i le puse pe

dulap.
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– D`-mi-le \napoi !

F`r` s` stea prea mult s` se gândeasc`, \ncerc` s` se

apropie de el, pentru a le recupera. Dar el \i anticipase

mi[carea [i nu-i permise s` le ia.

– S` nu care cumva s` \ndr`zne[ti! zise el, prinzând-o

de \ncheieturile mâinilor. S` nu \ndr`zne[ti, ai \n]eles?

Tonul ridicat [i amenin]`tor al vocii lui o \nsp`imânt`.

Erin \[i d`du seama c` nu va ajunge nic`ieri, dac` va

persista \n ideea ei. |[i d`dea seama c` \n fa]a puterii lui era

neputincioas`.

"Opre[te-te! \i spuse o voce interioar`. Nu-l \nfuria [i

mai tare!" 

Pentru moment, discre]ia p`rea a fi solu]ia cea mai

bun`. Nick o l`s` s` se lini[teasc`, dup` care-i d`du

drumul din strânsoare.

– Acum, cred c` pot s` m`nânc lini[tit, se m`rgini el s`

spun`. Cât ]inu masa, domni o lini[te des`vâr[it`. La un

moment dat, Nick se oferi s` fac` ni[te cafea.

Erin \[i d`du seama c` acum ar fi putut s` ia bateriile,

mai ales c` era cu spatele la ea.

Se \nfior`. Ce nebunie din partea ei s` aib` \ncredere

\ntr-un asemenea b`rbat ! F`cându-[i griji pentru el, uitase

practic de ea \ns`[i. Pentru a folosi un eufemism, reac]ia

lui Nick fusese cel pu]in excesiv`.
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– De ce ]i se pare atât de \ngrozitor s` ascul]i [tirile ?

\ntreb` ea dintr-o dat`, sim]indu-se mai \ncrez`toare \n ea

\ns`[i, de vreme ce nu era silit` s`-l priveasc` \n fa]`. Ce

\ncerci s` ascunzi ?

– A[adar, asta era ! râse el mânze[te. }i-e team` c` am

s` aud ceva despre mine \nsumi, nu-i a[a ? Trebuie c` ai o

imagina]ie foarte bogat`! Personal, am serioase \ndoieli c`

a[ fi s`vâr[it ceva care s` fie dat la [tiri, a[a c` las-o balt`, ca

o fat` cuminte ce e[ti.

– Ba n-am s-o las!

N-avea cum s` fie numai imagina]ia ei Trebuie s` mai fie

[i altceva.

– Tu ai fost cel care a \nceput cearta. Trebuie s` existe

o explica]ie pentru felul \n care te compor]i.

– Am nevoie de timp ! spuse el, oftând u[or. {i de când

trebuie s`-]i explic ]ie totul ? Nu, nu e nevoie s`-mi

r`spunzi, pentru c` [tiu. De când am intrat \n casa ta

nepoftit. Bine, \ncearc` s` \n]elegi ce-]i spun, dac` po]i :

nu [tiu. A fost o surpiz` pentru mine, la fel cum a fost

pentru tine.

Nick \i zâmbi cu am`r`ciune, v`zând-o c` \l prive[te cu

ne\ncredere.

– Tu ai \ntrebat, murmur` el.

– Am \ntrebat pentru c` am tot dreptul s` [tiu.
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Ce bine ar fi fost dac` ar fi deschis mai devreme aparatul

de radio. Poate c-ar fi prins ceva. Ar fi aflat vreun indiciu

care s-o ajute s` ia decizia cea mai potrivit` : fie s`-l urasc`,

fie s`-l ajute. Dar dac` era mai bine s` nu [tie ?

– A[a e, ai dreptul s` [tii, zise el \n timp ce-i \ntindea o

cea[c` de cafea. Dar nu pot s`-]i spun ceva ce nici eu nu

[tiu. Dac` ar trebui s` dovedesc cine sunt, ar fi mai u[or,

dar eu n-am nimic de dovedit. S` te tot gânde[ti nu te ajut`

la nimic, deoarece e ca [i cum te-ai lovi cu capul de un zid.

Erin sesiz` imediat c`-i revenise umorul.

– Câteodat`, am senza]ia c` se petrece ceva \n mintea

mea, ca [i cum totul s-a adunat [i e strâns \ntr-un singur

loc. Dar când \ncerc s` p`trund \n`untru, ma[in`ria se

dezmembreaz`. Nu m` aleg decât cu o durere de cap.

Treizeci [i trei de ani du[i pe apa sâmbetei.

Erin trase adânc aer \n piept, \ntrebându-se dac` e cazul

s` pun` \ntrebarea care-i st`tea pe limb`.

– Poate c`, pân` la urm`, ar trebui s` ascul]i [tirile.

– De ce? o \ntreb` el imediat.

– P`i... un post local de radio ar putea spune dac` a fost

g`sit` o ma[in`. N-ai de unde s` [tii dac` n-a mai fost [i

altcineva r`nit.

Nick o s`get` cu privirea. Oare atinsese o coard`

sensibil`, rostind aceste cuvinte?
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– Simpla ascultare a [tirilor ar putea oferi un indiciu.

Ceva care s` te ajute s`-]i revin` memoria.

– Erin, nu pot.

B`rbatul din fa]a ei p`rea a-[i fi pierdut pentru câteva

clipe st`pânirea de sine, dar numai pentru câteva clipe. O

privi \n ochi,  cu o sclipire de am`r`ciune \n ei.

– La urma urmei, habar n-avem ce am putea descoperi,

iar pentru lini[tea ta interioar` e mai bine s` nu mergem

mai departe, cât timp locuim sub acela[i acoperi[. Din câte

[tiu, amnezia \nseamn` s` nu-]i aminte[ti de ceva care ]i se

pare insuportabil. 

Numai Dumnezeu [tie ce-ar putea fi !

– Nu poate fi ceva atât de \ngrozitor !

Erin fu uimit` de tonul conving`tor cu care rosti aceste

cuvinte. Nick zâmbi cu am`r`ciune.

– Pari foarte sigur` pe tine, [opti el. Erin, draga mea, 

n-ai de unde s` [tii.

Erin cl`tin` din cap. |ntr-adev`r, n-avea de unde s` [tie.

Vorbise din inim`, dar nimic ra]ional nu-i sus]inea vorbele.

– Nu po]i avea \ncredere \n mine. Nu [tiu ce m` face s`

ac]ionez a[a cum o fac. Unele lucruri le fac f`r` s` \n]eleg.

Asta ar putea \nsemna totul [i nimic. Nu [tiu. Ar trebui s`

fii ceva mai distant`. Pentru propriul t`u bine. S` nu ai

\ncredere \n ce fac.
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"Nu po]i avea \ncredere \n mine", r`sunau cuvintele \n

mintea lui Erin. Numai un b`rbat \n care puteai avea

\ncredere, te putea avertiza \n felul acesta. De la bun

\nceput, Nick avusese o percepere a situa]iei mult mai

aproape de adev`r. |n]elesese pericolul la care se expunea

singur` chiar din prima sear`.

– A[adar, asear`...

– Asear`? oft` el prelung. Asear`, a fost cu totul altceva.

Erin, trebuie s` \n]elegi c` \n clipa aceasta e[ti singura

persoan` pe care o cunosc. Iar dincolo de asta, e[ti o fat`

dr`gu]`. M-a[ fi putut \ndr`gosti de tine, dac` m-a[ fi l`sat

dus de val.

Lui Erin \ncepu s`-i bat` din nou inima cu putere,

auzindu-l cum vorbe[te. Oare de ce o f`cea s` se simt` atât

de bine prin simplul fapt c`-i spusese c` e atr`g`toare ?

|ncerc` s`-[i recapete cump`tul, dar sim]ea c` eforturile ei

sunt zadarnice.

– Nu vreau s` te r`nesc, dar trebuie s` [tiu adev`rul.

Pentru binele t`u. Trebuie s` \n]elegi c` a[a ceva nu se

poate \ntâmpla \ntre noi. Nu avem nici un viitor \mpreun`

[i nu-]i pot face una ca asta. Nici nu [tii cât m` dispre]uiesc

pentru ce s-a \ntâmplat asear`. Eram confuz. Nu-mi dau

seama ce era \n capul meu. Iar tu erai acolo. Dac` n-ai fi

fost tu, ar fi fost o alt` femeie. Oricum, nu mi-ar fi p`sat.
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Lui Erin i se puse din nou un nod \n gât. A[adar, se

folosise de ea, pentru c` se comportase proste[te [i fusese

atât de doritoare. Se comportase ca un copil fascinat de

fl`c`ri. Se apropiase prea mult de ele [i se arsese. Dar

acum avea lec]ia \nv`]at`.

Nick \ncerc` s`-i prind` mâinile \ntre ale sale, dar ea \l

respinse cu violen]`.

– Nu m` atinge! \i spuse ea cu brutalitate.

Cuvintele fuseser` rostite cu atâta vehemen]`, \ncât Erin

aproape c` nu-[i mai recunoscu vocea.

– Ce fel de fiin]` e[ti ? Nu e[ti un b`rbat, ci un animal !

Cu orice femeie ar fi fost la fel. Dar eu nu-s o femeie 

oarecare [i n-am s` m` mai las folosit`. Nu sunt o târf`

ieftin`, pl`tit` ca s`-]i trezeasc` dorin]a. Sunt un om care

are sim]`minte. Iar tu mi le-ai c`lcat \n picioare. D`-mi voie

s`-]i spun, domnule, oricare ]i-ar fi numele, c` dac`

\ndr`zne[ti s` m` mai atingi, o s-o regre]i pentru tot restul

vie]ii.

– Bine, fu tot ce g`si acesta de cuviin]` s` spun`.

– Asta e tot ce ai de spus ?

– Ce-ar mai fi de spus ? }i-am spus adev`rul.

– A[a e, [i-]i sunt profund recunosc`toare pentru asta.

Acum [tiu cel pu]in cu ce bestie am de-a face. S` nu care

cumva s` te mi[ti ! S` nu \ndr`zne[ti s` te apropii de mine!
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E oricum prea mult faptul c` sunt nevoit` s` stau \n aceea[i

\nc`pere cu tine.

– Erin... \ncepu el, dar ea \l \ntrerupse imediat,

deoarece nu suporta s`-[i aud` numele pronun]at de el.

– S` nu \ndr`zne[ti s`-mi vorbe[ti! strig` ea. Nu vreau s`

aud nimic. A[ fi vrut s` nu fi ap`rut aici. A[ vrea s` fii \n iad,

sau \n z`pad`. Oriunde altundeva, dar nu aici.

***

Sufrageria nu i se p`ruse niciodat` atât de primitoare.

Jaluzelele erau trase, iar fl`c`rile focului r`spândeau o

lumin` difuz` \n \nc`pere. Pl`cerea \i disp`ru dintr-o dat`

când v`zu fa]a lui Nick.

Acesta ar`ta foarte obosit, recunoscu ea. Ochii s`i

exprimau mai degrab` o oboseal` psihic` decât una fizic`.

O oboseal` datorat`, f`r` nici o \ndoial`, activit`]ii mentale

pe care o desf`[ura. Evident, nu se d`duse la o parte nici

de la munca fizic`. Insistase s` participe la treburile

casnice, la sp`lat, la c`ratul c`rbunilor, de[i Erin era pe

deplin con[tient` de faptul c` rana de pe frunte \l durea \n

continuare. Paloarea de pe fa]a sa o f`cu s` se ofere s`-i
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cure]e \nc` o dat` rana. Spre marea ei u[urare, fu refuzat`.

Experien]a n-ar fi fost pl`cut` pentru nici unul dintre ei.

Dialogurile lor, foarte s`race de altfel, se limitau la

lucruri generale. Fiecare se comporta fa]` de cel`lalt cu

mult` precau]ie, ca dou` pisici care se du[m`nesc [i care

se \nvârt \n cerc, nici una nefiind \n stare s` fac` primul pas

spre \mp`care sau spre r`zboi.

Când Nick afirm` cu fermitate c` va preg`ti masa de

sear`, Erin nu avu t`ria de a se certa cu el.

Acum, dup` ce mâncaser`, Erin consider` c` sosise

momentul s` spun` câteva vorbe de apreciere pentru felul

\n care fusese preg`tit` masa.

– Mâncare a fost foarte bun`, zise ea

Nick schi]` un zâmbet.

– Unul din lucrurile pe care nu le-am uitat e cititul. Am

urmat cu stricte]e indica]iile din cartea de bucate, de[i 

n-am nici o \nclina]ie \n materie. A[a \ncât, trebuie s` [tergi

meseria de buc`tar de pe lista ta, al`turi de cea de 

sergent-major. Au mai r`mas câteva sute de meserii. Dar

când o s` termin`m cu ele, de-a ce o s` ne mai juc`m ?

– O s` \ncerc`m s` ghicim numele so]iei tale, suger` ea

pe un ton blând.

|l v`zu cum se \ncrunt` [i-[i d`du seama c`-l atinsese \n

punctul sensibil. V`zuse \n aceast` situa]ie ocazia potrivit`
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de a se r`zbuna pe el pentru felul \n care se comportase
când \i luase bateriile de la aparatul de radio. Cu toate
acestea, nu-i f`cu deloc pl`cere s` vad` c` l-a r`nit.

– {tii unde s` \mplân]i cu]itul, nu-i a[a? Dar de ce s` te
opre[ti aici, Erin? De ce s` nu \ncerci s` ghice[ti [i numele
b`ie]elului ? N-ai uitat de el, nu-i a[a ?

Erin tres`ri la am`r`ciunea care r`zb`tea din vocea lui.
|[i regret` felul copil`resc \n care se comportase.

– Nick, nu face asta ! \l rug` ea pe un ton patetic.
– Ce s-a \ntâmplat, Erin ? R`zbunarea nu e chiar atât de

dulce pe cât ai crezut c` va fi ?
– Nu, nu e deloc, zise ea cl`tinând din cap. |mi pare r`u

pentru vorbele acelea. N-ar fi trebuit s` le pronun]. A fost
o prostie [i o dovad` de cruzime. Nu [tiu de ce-am f`cut-o.

– Poate c` ai \nceput s` \nve]i unele lucruri. Dac` te
consoleaz` cu ceva, afl` c` m` a[teptam la a[a ceva din
partea ta. Nu avem cum s` mai evit`m chestia cu fotografia,
pretinzând c`...

Brusc, Nick p`ru c` nu-[i mai g`se[te cuvintele, de
parc` \ncerca s` scape dintr-un vis foarte solicitant.
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Capitolul 7

Erin parc` \nghe]` \n scaun, de-abia ]inându-[i
respira]ia. Sim]ea c` men]ionarea numelui so]iei sale
avusese un anumit ecou \n mintea lui. Fie ea, fie el, 
spusese ceva \n cursul acelei dimine]i care produsese un
declic \n mintea lui. Era ceva legat de disputa pe care o
avuseser` cu privire la deschiderea sau \nchiderea
radioului, dar nu putea s`-[i dea seama ce anume.
Speran]a [i teama \[i disputau \ntâietatea \n sufletul ei.
Speran]` pentru c`, din reac]ia lui Nick, putuse s`-[i dea
seama c` se stabiliser` anumite conexiuni cu trecutul [i
team` pentru c` totul ar putea e[ua lamentabil.

Dar cu tine cum r`mâne? se ridic` o voce \nl`untrul ei.
Dac` Nick \[i va rec`p`ta memoria, acesta o va p`r`si [i se



va \ntoarce la so]ia [i la fiul lui. Erin cl`tin` din cap,

furioas`. Nu avea nimic de pierdut! Nick se apropiase de ea

numai pentru c` era disperat [i pentru c` avea nevoie s` fie

\n leg`tur` cu o alt` fiin]` uman`. Atât [i nimic mai mult.

|[i aminti \n cele din urm` c` acesta se afla lâng` ea. |i

v`zu privirea \nce]o[at`, mânioas`. |l auzi \njurând printre

din]i, ca [i cum ar fi vrut s` scape \n acest fel de frustrarea

pe care o resim]ea.

Brusc, se ridic` \n picioare, de parc` n-ar mai fi avut

stare. Se duse [i lu` sticla de coniac pe care o g`sise \n

geant` \n acea diminea]`.

– Simt nevoia s` beau ceva, spuse el pe un ton pe 

care-l voia cât mai neutru, mai controlat. Vrei [i tu un

pahar ?

– Nu, dar..., zise ea, aruncându-[i privirea asupra

farfuriei cu mâncare de care Nick aproape c` nu se

atinsese. Crezi c` e bine? N-ai mâncat practic nimic.

– Las`-m`-n pace, Erin! Am s` ajung \n iad \n felul meu

[i ]i-a[ fi tare recunosc`tor dac` nu te-ai amesteca.

– Nick, nu face asta!

– Stai departe de mine, femeie ! Asta e sticla mea [i

vreau s-o beau ca s` uit. E o chestiune care nu te prive[te.

Felul \n care o respingea i se p`ru insuportabil lui Erin

[i o f`cu s`-[i piard` iar cump`tul.
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– Sunt \ntru totul de acord cu tine! declar` ea furioas`

\n timp ce strângea farfuriile, nevoind s` se lase prad`

dezn`dejdii.

Doar [tiuse c` nu \nseamn` nimic pentru el, \[i spuse \n

sinea ei, mânioas`. Ar fi trebuit s` se a[tepte la a[a ceva.

|n timp ce Nick se \ntorcea pentru a-[i umple din nou

paharul, Erin se \ntreba dac` e bine ca el s` bea atât de

mult, mai ales c` suferea din pricina acelei lovituri. Dar \n

starea \n care se afla, ar fi putut deveni violent dac` ar fi

\ncercat s`-l opreasc`. Rememorarea episodului cu radioul

o f`cu s` tresar` u[or. Era pe deplin con[tient` de faptul c`

era foarte puternic, iar ea trebuia s` se gândeasc` de dou`

ori \nainte de a \ncerca s`-l fac` s` se r`zgândeasc`.

– Credeam c-o s` m` la[i \n pace, \i \ntrerupse el brusc

[irul gândurilor.

– Pace nu mi se pare cuvântul cel mai potrivit ! i-o

\ntoarse ea. Erai mai aproape de adev`r atunci când

vorbeai despre iad. Am s` plec numai când am s-o decid

eu. Doar e casa mea.

– Cum a[ putea s` uit asta? De ce nu-mi faci o not` de

plat` pe care s-o achit când am s` plec? Asta presupunând

c` am bani, evident.

|l v`zu cât e de \ncordat datorit` felului \n care-[i

\ncle[t` degetele pe pahar.
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I se f`cu mil` de el.

– D`-te la o parte din calea mea [i las`-m` \n pace, zise

el printre din]i.

– Nick !

– La o parte ! repet` el amenin]`tor.

O s`get` cu privirea, ca pentru a o avertiza c`, dac` nu

se va conforma, va avea de-a face cu el.

– Am plecat, se gr`bi ea s` spun`, con[tient` de faptul

c` ajunsese cu adev`rat \ntr-un moment critic.

– Dac` vrei s` te distrugi, n-ai decât s-o faci, declar` ea

\ntr-o ultim` \ncercare de a-l face s`-[i recapete sim]ul

realit`]ii. Nu te a[tepta \ns` ca mâine diminea]` s` adun

cioburile sparte.

Lu` farfuriile [i se \ndrept` spre u[`. D`dea s` ias` din

\nc`pere când Nick se apropie de ea [i o prinse de bra].

– Nu! zise el cu fermitate.

Tonul vocii lui era unul violent, iar ochii p`reau

\ndurera]i, de parc` ar fi primit o lovitur`.

– Pentru numele lui Dumnezeu, nu pleca ! [opti el.

Vorbe[te cu mine, te rog.

Cum Erin st`tea \n cump`n`, ne[tiind ce e mai bine s`

fac`, Nick \i lu` farfuriile din mân` [i le puse din nou pe

mas`. Apoi, se \ntoarse cu fa]a spre ea [i-i prinse mâinile

\ntre ale sale. 
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– Iart`-m` ! Nu [tiu ce m-a apucat. Cred c` mi-am

pierdut controlul. Pentru câteva clipe, am avut senza]ia c`

mi-am amintit ceva important despre mine \nsumi, dar

apoi totul s-a \ntunecat. Cred c` ai fost prins` la mijloc. 

N-am vrut s` se \ntâmple nimic din toate astea, \]i jur.

– Parc` m` urai, spuse ea foarte \ncet [i cu privirea

a]intit` \n p`mânt, ne\ndr`znind s`-l priveasc` \n ochi.

– Nu pe tine, Erin. N-a[ putea s` te ur`sc. Cred c` ura

asta era \ndreptat` spre mine \nsumi [i spre toat` povestea

asta urât`, care pare c` nu se mai sfâr[e[te. Când te-am

v`zut \ndreptânu-te spre u[`, mi-am dat seama c` n-am s`

suport s` r`mân din nou singur.

Erin avu, \n sfâr[it, curajul de a ridica privirea din

p`mânt. |[i d`du seama c`-i fusese foarte greu s` fac`

aceast` m`rturisire. |i fu recunosc`toare c` se ar`tase

vulnerabil. Nu mai era nimic  din masca aceea rigid` pe

care o tot punea \ntre el [i ea.

Se petrecuse ceva \ntre ei, ceva care punea rela]ia lor pe

alte fundamnete [i o ducea la un alt nivel. Erin se sim]ea

foarte senin`. Era ca [i cum sem`nase o plant` care

crescuse [i se transformase \ntr-o floare nespus de

frumoas`. Ea se bucura s-o contemple cum cre[te. Pân` la

urm`, merita efortul.

– N-am vrut s`-]i fac r`u, \ng`im` el. |mi pare r`u, Erin. 
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Te rog, spune-mi c` m` ier]i.

– Te-am iertat [i am uitat, \l asigur` ea cu sinceritate,

recunoscând \n sinea ei c` nu se referise numai la cearta pe

care o avuseser` mai devreme.

Nick schi]` un gest ca [i cum ar fi vrut s-o s`rute, dar se

opri la timp. Erin fu foarte dezam`git`. Ar fi vrut s` fac` ea

pasul acesta, pentru a pecetlui noua rela]ie pe care o

\ncepeau, dar cum ezit` câteva clipe, rat` momentul.

Nick o conduse pân` la scaun [i o invit` s` se a[eze

lâng` foc.

– Vorbe[te-mi despre tine, spuse el \nceti[or, nefiind \n

stare s` dea via]` vocii sale, \n pofida faptului c` se str`duia

atât.

Ar`ta ca un om care sc`pase din iad, dar p`strase

amintirea acestui loc \ngrozitor. De[i \[i controla mai bine

vocea, Erin \[i d`du seama c` bariera pe care o ridicase nu

era \ntre el [i ea, ci un mod de a se proteja de proriile

gânduri.

– Ce vrei s` [tii ? \ntreb` ea pe un ton [ov`itor.

– Vreau s`-mi vorbe[ti.

Ea nu [tia cum s` ia aceste vorbe. Oare era cu adev`rat

interesat de ea, sau voia numai s` umple golul \n care se

sim]ea prins ?

– Vreau s` [tiu totul despre tine. 
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Am senza]ia c` faci parte din via]a mea dintotdeauna,

dar cu toate acestea, [tiu despre tine foarte pu]ine lucruri.

Cam câte [tiu despre mine.

|n mod surprinz`tor, \n clipa \n care \ncepu s`

vorbeasc`, cuvintele venir` de la sine. |i vorbi despre anii

petrecu]i \n colegiu, despre visul ei de a-[i deschide

propria afacere \n domeniul tricotajului, un vis pe care-l

crezuse de nerealizat pân` \n clipa \n care aflase despre

faptul c` m`tu[a ei \i l`sase aceast` cas` drept mo[tenire,

precum [i suficien]i bani pentru a se pune pe picioare. 

La \ntrebarea lui, \i r`spunse c` era copil unic [i c`

mama ei murise când avea doisprezece ani. Voise s` se

opreasc` aici cu m`rturisirile, dar se trezi spunându-i cât

de mult \i lipsea sus]inerea [i sfaturile pe care numai o

mam` ]i le poate da.

Comentariile lui Nick o f`cur` chiar s`-i vorbeasc`

despre greutatea pe care o resim]ise \n momentul când

aflase c` tat`l ei urmeaz` s` se rec`s`toreasc` la cinci ani

dup` moartea mamei sale.

– Pe mama mea vitreg` o cheam` Elaine. C`s`toria nu 

s-a f`cut din dragoste. Tata era singur, iar Elaine avea

nevoie de cineva care s-o sus]in`, s`-i ofere un confort

material. E un aranjament care le convine amândurora. Nu

[i mie.
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– Asta-i tot ce-]i dore[ti! {tiu, mi-ai vorbit despre

ambi]iile tale, dar cariera e singurul lucru pe care-l ai \n

vedere ? Mi-e foarte greu s` cred c` o fat` atât de

fermec`toare ca tine nu are nici un iubit. |n afar` de acel

Rufus, pl`smuit de mintea ta.

– A existat cineva, spuse ea aproape [optit, \n timp ce

\ncerca s`-[i aminteasc` tr`s`turile fe]ei lui Geoff.

Imaginea refuza \ns` s` se formeze. |[i amintea

elemente disparate, dar pe care nu reu[ea s` le \nchege

\ntr-un \ntreg.

– Adev`rat ? \ntreb` Nick.

– S-a c`s`torit cu altcineva.

Lui Erin \i tremur` u[or vocea când \i r`spunse. Era

uimit` de faptul c`, atunci când \ncercase s`-[i aminteasc`

de Geoff, \i tot revenea \n mintea imaginea lui Nick. 

Crezuse \ntotdeauna c` rela]ia ei de durat` cu Geoff  va

culmina cu o c`s`torie, iar \n clipa \n care acesta o

anun]ase de c`s`toria lui cu Becky, fusese complet

bulversat`. Pe vremea aceea, crezuse c` nu va mai trece

vreodat` printr-o asemenea suferin]`.

– |l cuno[teai de mult ?

– De ani buni. {i-a \nceput practica la doctorul nostru

de familie, chiar \nainte ca tata s` se rec`s`toreasc`.

Erin zâmbi u[or, amintindu-[i de acea perioad`.
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– L-ai iubit, dar sentimentul n-a fost reciproc, spuse el

pe un ton categoric. |n]eleg.

Dar n-ai cum s` \n]elegi ! ar fi vrut ea s` protesteze,

deoarece acum totul \i ap`rea cu claritate \n minte. |l

iubise pe Geoff ca pe un frate mai mare. Nimic altceva.

– O s` apar` altcineva, ad`ug` Nick pe un ton distant,

ca [i cum ar fi vrut s` se distan]eze de ea. E[ti tân`r`. Câ]i

ani ai? Nou`sprezece? Dou`zeci?

– Am aproape dou`zeci [i trei ! protest` Erin.

– Nu prea-i ar`]i. Psihic, e[ti un copil. O fat` inocent`.

– Iar tu le [tii pe toate! remarc` ea cu \nsufle]ire,

sim]ind cum \[i pierde iar cump`tul, de[i \n mod normal

era o persoan` foarte calm`. La urma urmei, treizeci [i trei

de ani e o vârst` foarte \naintat`, nu ?

Nick \[i ]uguie buzele.

– Sper din tot sufletul c` nu, murmur` el. Vârsta fizic`

n-are nici o leg`tur` cu toate astea. Multe lucruri care se

petrec pe lumea asta nu te ating. Duci o existen]` departe

de lumea dezl`n]uit` \n aceast` cas` izolat`, ocupându-te

de \mpletiturile tale. Habar n-ai  câte lucruri se petrec pe

lumea asta ! De-aici \]i vine aceast` inocen]`.

|n timp ce vorbea, Erin \l privea uimit`. Nu-[i d`dea

seama ce anume atinsese \n el de-l f`cuse s`-i

m`rturiseasc` toate aceste lucruri.
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Constatarea aceasta o f`cu s-o treac` fiorii. Convingerea

cu care vorbea nu-i putea veni decât din experien]`. O

experien]` de care nu-[i mai amintea la modul concret, dar

care exista latent \n el \nsu[i.

– S` nu crezi c` nu v`d ce se petrece \n jurul meu,

spuse ea, \ncercând s`-[i controleze vocea, pentru a nu se

tr`da. {tiu c` exist` mult` suferin]` pe lumea asta, c` se

duc atâtea r`zboaie. N-ai cum s` \nchizi ochii la a[a ceva,

mai ales acum, \n preajma Cr`ciunului.

– " Pacea [i bun`starea s` se pogoare asupra voastr` ! "

spuse el cu cinism. Dar habar n-ai cum e la r`zboi. N-ai

cum s` [tii toate astea, tocmai pentru c` stai aici, \n

siguran]`. Poate c` cite[ti rapoarte oficiale oferite presei,

rapoarte frumos piept`nate, \n a[a fel \ncât totul s` par`

u[or de suportat. Cineva a spus cândva c` prima victim` a

r`zboiului e adev`rul. Habar n-ai cât de crud poate fi

uneori adev`rul!

Erin sim]i cum i se pune un nod \n gât. Abia acum

\n]elegea de ce reac]ionase atât de violent când pomenise

de armat`. Reu[ise s` ating` o coard` foarte sensibil` [i era

convins` c` vorbele lui veneau dintr-o experien]`

nemijlocit`. Dar când se \ntâmplase ? Unde ?

|n mod paradoxal, lui Erin i se risipir` toate temerile cu

privire la Nick. Felul \n care vorbise despre r`zboi o f`cuse

110 EDWINA MARLOW



s`-[i dea seama c` nu e un om violent. |nsu[i faptul c`

\nchisese radioul sus]inea aceea[i idee. Subcon[tientul lui

\i spunea c` nu putea s` suporte s` mai aud` [tiri despre

r`zboi. De-asta venise cu explica]ia c` rapoartele de r`zboi

o vor deprima.

Oare s` mai insiste ? Habar n-avea cum va reac]iona

acesta. Poate c`, dac` vor mai discuta câteva minute, \[i va

aminti.

– Vorbe[te-mi despre adev`r, \l \ndemn` ea.

|[i d`du imediat seama c` mersese prea departe,

deoarece el \[i ridic` brusc privirea.

– Ce pui la cale, Erin? o \ntreb` el cu asprime.

Erin \[i mu[c` buza, dezam`git`. Fusese atât de

aproape. Dar se gr`bise [i stricase totul. |nc` o dat`, Nick

se \ndep`rt` de ea, punând o barier` \ntre ei. |ncepu s`-[i

frâng` mâinile.

– De-asta nu voiai s` ascul]i [tirile? Pentru c` [tiai cum

sunt cu adev`rat ?

Se opri brusc, iar Nick \[i puse mâinile \n fa]a ei, ca [i

cum ar fi vrut s` se protejeze.

– |nceteaz`! Nu mai vreau s` aud!

– Dar...

– |nceteaz`, Erin ! Pentru numele lui Dumnezeu, nu

face pe psihiatrul cu mine !  Habar n-ai ce faci.
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– Dar Nick, sunt convins` c`, dac` o s` \ncerci, \]i vei
aminti.

– Ajunge, Erin! Nu mai rezist. Cel pu]in, nu \n seara
asta.

Nu ridic` vocea, dar ea \[i d`du seama c` paloarea care
i se \ntip`rise pe fa]` era o consecin]` a st`rii sale l`untrice.
Nu putea s`-i mai pun` \ntreb`ri. Nick era pe buza
pr`pastiei. O gre[eal` din partea ei i-ar putea fi fatal`.

Mintea i se puse imediat \n func]iune. |[i d`du seama c`
acesta \[i pierduse numai temporar memoria. Dac` aduna
toate elementele disparate pe care le aflase pân` acum,
putea s`-[i creeze o imagine de ansamblu.

Nu st`tu s` se mai \ntrebe de ce i se p`rea important
asta. |ntr-o singur` zi, b`rbatul acesta devenise
indispensabil pentru via]a ei, a[a \ncât trebuia s` [tie. Era
periculos, era \mpotriva bunului sim], cel mai r`u lucru
care i se putea \ntâmpla, dar se \ntâmplase [i nici un
argument, oricât de ra]ional ar fi fost, nu putea s` schimbe
aceast` stare de fapt.
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Capitolul 8

Erin desena cu u[urin]`. De mult timp nu se mai sim]ise
atât de mul]umit` de rezultatul muncii ei. Desenele erau
reu[ite. 

F`r` exagerare, era con[tient` c` aceste schi]e erau
printre cele mai bune pe care le f`cuse. Era atât de
acaparat` de munca ei, \ncât uitase de prezen]a lui Nick. |n
clipa \n care acesta veni lâng` ea, tres`ri u[or.

– M` duc s` fac ni[te ceai. Vrei [i tu ? \ntreb` el cu
brusche]e.

Erin \l privi \ncruntat` cum p`r`se[te \nc`perea. Când \i
sugerase s` se apuce de lucru [i s` nu-l ia \n seam`, nu se
gândise c` va fi cu putin]`. Lucrase \ntotdeauna singur`,
g`sind c` prezen]a altei persoane \i va distrage aten]ia. Dar



Nick fusese atât de lini[tit, \ncât aproape c` nu-i sim]ise

prezen]a.

|ntreaga zi, p`ruse foarte preocupat [i distant. Asear`,

nu f`cuse nici un efort pentru a-[i ascunde starea de

epuizare. |n diminea]a aceea, p`rea mai \ntremat. Dar nu

putea fi sigur` de nimic, mai ales c` Nick nu era foarte

deschis. Se comporta de parc` voia s` uite c` se \nf`]i[ase

sub o lumin` atât de vulnerabil`. C` se ar`tase atât de

uman. Acum, era din nou distant.

O persoan` cu adev`rat  imprevizibil`. Nu prea [tiai la

ce s` te a[tep]i din partea lui. Acum p`rea prietenos,

comunicativ, pentru ca \n clipa urm`toare s` se \nchid` \n

el \nsu[i. |n ultimele trei ore, se cufundase \n lectur`, dar

Erin se \ndoia s` fi auzit cum \ntoarce pagina mai mult de

dou` ori.

|n ziua aceea, se gândise foarte mult la ce i se

\ntâmplase \n ultimele zile, punând \n balan]` totul. Nu

[tia ce s` mai cread`. Dac` exista ceva de care s` fie

\ntrutotul \ncredin]at`, era convingerea c` [tia mai pu]ine

acum decât \n momentul sosirii lui Nick.

Renun]ând la \ncercarea de a mai ajunge la o concluzie,

se \ntoase la munc`. |n clipa aceea, ap`ru [i Nick. Acesta \i

puse cea[ca de ceai pe marginea mesei, f`r` s` scoat` un

cuvânt.
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Crezuse c` se va \ndep`rta, dar \n mod nea[teptat, \i

d`du la o parte p`rul de pe frunte [i \ncepu s-o s`rute

u[or.

Erin puse brusc creionul jos [i-[i \nchise ochii, dorind

s` se bucure cu toat` fiin]a ei de senza]iile pe care le tr`ia. 

Nick \ns` renun]` foarte repede.

– Te rog, nu te opri ! protest` ea.

|l sim]i \ncordat, dar nu avu curajul s`-l \nfrunte din

priviri. Avea una din mâini a[ezat` \n jurul gâtului ei. Peste

câteva clipe, sim]i cum se crispeaz`, iar degetele i se

\ncle[teaz`.

– |mi cer scuze, spuse el pe un ton protocolar. Am uitat

c` nu-]i place s` te ating` cineva. Nu se va mai \ntâmpla.

Spunând acestea, se duse [i se a[ez` \n fotoliu, punând

\nc` o dat` un zid \ntre ei.

Erin \ncerc` s`-[i reia munca, dar nu se mai putu

concentra. Sângele i se \nfierbântase datorit` s`ruturilor

lui Nick, iar ea nu mai putea avea capul limpede. Nu mai

era \n stare s`-[i aminteasc` nici m`car la ce se gândea

\nainte ca el s-o s`rute.

Ce se \ntâmpla cu ea ? {tia c` se sim]ea atras` de el, dar

era ceva pur fizic, senzual. {tia cât de periculos devenise

totul. Cu toate acestea, nu se putea st`pâni. Era de-ajuns ca

el s-o ating`, pentru ca toate sim]urile ei s` se trezeasc`.
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Erin \[i aruc` privirea spre fotoliul \n care era a[ezat

Nick [i-[i d`du seama c` dac` intimitatea dintre ei nu se va

sfâr[i cât mai repede, i se va d`rui.

Descoperirea aceasta n-o surprinse atât de mult pe cât

se a[teptase. Accepta situa]ia de parc` ar fi fost ceva

inevitabil. {i era, \ntr-adev`r, ceva inevitabil. Era ceva

firesc. Ce o uimea, era c` nu-[i d`dea seama de ce Nick [i

nu un alt b`rbat reu[ise s-o fac` s` treac` aceast` barier`

l`untric`.

Era con[tient` de faptul c` n-ar fi trebuit s` aib` fa]` de

el decât sentimente de fric` [i de ne\ncredere. Le tr`ise pe

amândou`. Amintirea momentului \n care \i pusese cu]itul

la gât o bântuia. Dar, oricât de mult ar fi \ncercat, frica nu

era suficient de puternic` \ncât s` domine celelalte

sim]`minte care o cotropiser`.

De ce acest b`rbat [i nu altul ? {tia c`, indiferent de ce

se va \ntâmpla, rezultatul va fi la fel de devastator. Chiar

Nick o avertizase cu privire la pericolele care se n`[teau

din prea marea apropiere dintre ei. 

" Nu avem nici un viitor \mpreun` ", \i spusese el. {tia

c` avea dreptate, dar când o atingea, nu mai era \n stare s`

gândeasc`.

Erin nu se crezuse niciodat` \n stare s` se bucure numai

de prezent. |n mintea ei, se formase deja imaginea unei
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iubiri trainice, durabile. Crezuse c` va putea tr`i a[a ceva

al`turi de Geoff.

Nick nu-i oferea nici o perspectiv`, ci numai prezentul.

Cu toate acestea, lui Erin i se p`rea c` e de-a dreptul

hipnotizat`.

|n seara aceea, dup` ce mâncar`, Nick \ntreb` dintr-o

dat` :

– Ce e asta ? Unul din pre]ioasele obiecte antice

mo[tenite de la m`tu[a ta ?

– Da. A apar]inut m`tu[ii Bee. E un joc de table, spuse

ea, surprins` \n mod pl`cut de faptul c` nu-i tremura

vocea. E \n familie de genera]ii \ntregi. Are peste o sut` de

ani.

– Are [i ceva inscrip]ionat pe capac, continu` el, dar m`

tem c` latina mea nu e prea grozav`. {tii cumva ce

\nseamn`? Da, mi-a spus m`tu[a Bee, spuse ea stând pu]in

pe gânduri. "La fel ca \n via]`, \n jocul hazardului, zarurile

pot fi prost aruncate [i de un om priceput".

|n clipa aceea, lui Nick \i sc`p` cutia din mân`.

– De ce nu e[ti atent! \l apostrof` ea, gr`bindu-se s`

culeag` obiectul de pe jos. }i-am spus c` e foarte vechi. 

S-ar putea s`-l fi stricat cu nep`sarea ta. Nu mai sta a[a! Po]i

m`car s` m` aju]i s` strâng piesele. Auzi ce-]i spun, Nick?

Nick ?
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Se opri brusc \n clipa \n care-l v`zu cu mâinile duse la

tâmpl`, contorsionat de durere.

– O, Doamne ! Ce s-a \ntâmplat ?

Veni imediat lâng` el, luându-l de bra], dar acesta bâigui

ceva de ne\n]eles [i se \ndep`rt` de ea, \ntinzându-se pe

canapea. Respira cu mare greutate.

– Nick !

Erin \ncerc` s` fac` un pas spre el, dar se opri pironit`

locului, speriat` de reac]ia lui violent` de respingere. |n

clipa aceea, era singur, cufundat \n el \nsu[i. P`rea c`

sufer` foarte mult.

Iar ea nu putea l`sa lucrurile \n starea aceea. Trebuia 

s`-i arate c` nu e \ntru totul singur. Nu [tia cum l-ar putea

ajuta, dar era datoria ei s` \ncerce.

Nu putea s`-l ating`, pentru c` orice contact fizic l-ar fi

dat peste cap. I-ar putea fi chiar fatal. Se mai gr`bise cu o

zi \n urm` [i stricase totul. De data asta, trebuia s` fie mai

atent`. Frângându-[i mâinile, se sili s`-i vorbeasc` pe un

ton cât mai calm.

– Nick, m` auzi ? Nu e[ti singur. Sunt al`turi de tine [i

vreau s` te ajut.

Acesta nu-i d`du nici un r`spuns, iar ea \[i mu[c` buzele

dezam`git` [i nelini[tit`. Nu reu[ea s` ajung` la el. Se

\ndoia chiar de faptul c` era con[tient de prezen]a ei.
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– Nick, mai f`cu ea o \ncercare. Te rog s` m` ascul]i. 

D`-mi voie s` te ajut.

Nick scoase o \njur`tur` vulgar`. Asprimea [i violen]a

vocii sale o \nsp`imântar` pe Erin. Dar m`car era un

r`spuns.

– Po]i s`-mi spui ce s-a \ntâmplat?

Cuvintele pe care rosti acesta erau  ininteligibile.

Singurul cuvânt pe care-l \n]elese Erin fu cuvântul "nume".

Atât.

– Ce nume? \ntreb` ea. Te referi la numele t`u ?

– Numele meu, spuse el cu mare efort, iar lui Erin i se

rupea sufletul v`zând \n ce stare se afla.

Oare va avea curajul s`-i pun` \ntrebarea care-i st`tea pe

limb` ? De dou` ori \ncerc` s` deschid` gura, dar era cu

nervii la p`mânt. Abia la a treia \ncercare reu[i s` rosteasc`

\ntrebarea:

– Cum te nume[ti?

T`cerea care urm` acestei \ntreb`ri p`rea c` nu se mai

sfâr[e[te. Erin avea respira]ia t`iat`.

– Hazard. Nick Hazard.

|i fu foarte greu s` pronun]e aceste cuvinte. Numele 

nu-i spunea nimic lui Erin. Dac`-l auzise vreodat`, era

sigur` c`-[i va aminti?

Aproape instantaneu, dispozi]ia lui Nick se schimb`. 
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|[i \n`l]` privirea. Era cu totul alt b`rbat. Arogant [i

sigur pe el. 

– Asta e tot ce-ai s` afli de la mine, rosti el printre din]i.

– Bine, Nick. Nici nu e nevoie, atâta vreme cât nu vrei 

s-o faci.

De[i de-abia \l atinsese cu mâna, Nick tres`ri violent.

– Cine naiba e[ti ? \ntreb` el cu asprime.

|ntrebarea aceasta o lovi ca un tr`snet. |[i duse mâna la

gur`, uimit` [i \ndurerat`. Ostilitatea care se putea citi \n

ochii lui o f`cu s`-[i doreasc` s` fug` la ea \n camer`. |[i

aminti brusc de momentul \n care-i pusese cu]itul la gât [i

rapiditatea cu care acesta o dezarmase. Frica puse din nou

st`pânire pe ea.

– Cine... \ncepu Nick amenin]`tor.

– Sunt Erin. Cred c`-]i aduci aminte de mine

– Erin ? repet` el pe un ton confuz. Nu, nu-mi amintesc.

Dintr-o dat`, expresia fe]ei i se schimb`. D`du semne de

nelini[te.

– Unde e Marie ? \ntreb` el.

Erin \[i d`du seama c` Nick retr`ia un moment din

trecut. Tr`ia \n trecut !

– Nu exist` nici o Marie aici. Sunt numai eu. Cine e

Marie ? So]ia ta ?

– Ei, ce prostie! zise el. Nu sunt c`s`torit. 
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A[ fi ajuns \n halul `sta, dac` a[ fi avut o so]ie? Dar ce 

s-a \ntâmplat cu Marie?

Se opri dintr-o dat`, epuizat. Pleoapele \i c`zur`. 

F`cu un efort pentru a deschide din nou ochii.

– Cine spuneai c` e[ti ? zise el abia [optit.

P`rea atât de confuz, de z`p`cit, \ncât aerul de

vulnerabilitate pe care-l avea o f`cu pe Erin s` resimt` un

val de simpatie pentru el.

– Sunt Erin. Erin Howarth. Suntem la Moor End

Cottage. Nu-]i mai aminte[ti? Am r`mas bloca]i \n`untru

din pricina z`pezii.

Nick \[i duse cu o mi[care tremurând` mâna la fa]`, ca

[i cum ar fi vrut s` alunge o amintire urât`. Apoi, ochii lui

Nick \[i rec`p`tar` expresia obi[nuit`. |n clipa aceea, Erin

\[i d`du seama c` o recunoa[te.

– Erin ! zise el repede.

– A[adar, m` recuno[ti ! exclam` ea, ne[tiind dac`

trebuie s` plâng` sau s` râd`.

– Evident c` te recunosc ! spuse el cu t`rie. 

Apoi, privind-o cu mai mult` aten]ie, p`li.

– O, Doamne ! Ce s-a \ntâmplat ?

– }i-ai amintit. Sau, mai bine spus, ai retr`it un episod

din trecut. P`reai pierdut. Tr`iai pe alte vremuri, \n alt loc.

A fost oribil, dar s-a terminat. E[ti teaf`r. 
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{i, mai ales, e[ti cu mine.

Apoi, se aplec` [i-l s`rut` pe gur`.

Nu era preg`tit` pentru reac]ia lui foarte rapid`. O

strânse \n bra]e, nedezlipindu-[i buzele de ale sale.

O parte din ea voia s` se lase \n voia pasiunii, \n timp ce

cealalt` f`cea eforturi disperate pentru a nu se l`sa prad`

senza]iilor care o cople[eau.

Fiecare parte a fiin]ei ei o \ndemna parc` s` se predea,

s` cedeze for]ei elementare care dep`[ea ra]iunea.

Suspinând u[or, Nick o f`cu s` se a[eze al`turi de el pe

canapea.

– Poveste[te-mi! Ce spuneam?

Erin nu [tia de unde s` \nceap`. O mul]ime de gânduri

o asaltau, iar ei \i era greu s` le pun` \n ordine.

– Ce s-a \ntâmplat ? }i-e team` s`-mi poveste[ti ceva

naume ? o \ntreb` el plin de suspiciune.

– Nu.

– Atunci, d`-i drumul! Pentru numele lui Dumnezeu,

Erin...

– D`-mi un r`gaz. Am s`-]i spun totul, de[i e foarte

greu.

– Nu te gr`bi, zise el \nceti[or. Te ascult.

– Ai spus c` te cheam` Nick Hazard. |n timp ce rostea

aceste cuvinte, \l sim]i cum tresare u[or.
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– Erai \ncordat, ostil. De parc` te aflai \ntr-o situa]ie

foarte nepl`cut`, de nesuportat. P`reai a nu avea \ncredere

\n cineva. Ai spus la un moment dat c` tr`ie[ti \ntr-o lume

care seam`n` cu iadul.

– Asta-i tot ? \ntreb` el \n [oapt`.

– Nu. Cred c` mai era cineva cu tine. O femeie, dar nu

so]ia ta. Ai spus c` nu e[ti c`s`torit.

– Interesant, murmur` Nick, iar Erin se cutremur`,

sim]indu-i ironia cu care rostise acest singur cuvânt.

– Femeia asta purta un nume ?

– Marie.

Erin se uit` la el când rosti acest nume. |ns` el d`du

gânditor din cap.

– Nu-]i spune nimic numele `sta ?

– Nimic.

Dar ai spus c` vrei s` vorbe[ti imediat cu ea. P`reai

foarte \ngrijorat \n privin]a ei.

– De unde s` [tiu eu toate astea? Numele `sta nu-mi

spune nimic. E[ti sigur` c` am spus a[a ceva ?

– Absolut. Ai \ntrebat unde e, iar pe mine nu m-ai

recunoscut, zise ea cu am`r`ciune. Poate c` e femeia din

fotografie.

– A[a crezi ? \ntreb` el cu asprime.

– Nu [tiu ce s` cred. E posibil s` fie. 
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La urma urmei, nu trebuie s` fii c`s`torit pentru a...

pentru a...

– Pentru a avea un copil, termin` el fraza. E foarte

adev`rat. Oare de asta \ncerc s` scap ? Poate c` e vorba de

vreo gre[eal` din tinere]e, cine [tie ?

– Nick, fii serios ! \i spuse Erin, incapabil` s` nu

zâmbeasc` la umorul pe care-l degajau vorbele sale.

– Dar sunt serios! Sau m`car \ncerc s` fiu, se gr`bi el s`

spun`. Dar mi-e foarte greu s` m` concentrez cu tine \n

preajm`. Cred c`-]i dai seama de atrac]ia pe care o exerci]i

asupra mea. Te doresc atât de mult, \ncât nu [tiu cât am s`

mai rezist. Nu-mi pas` cine sunt atâta timp cât nu e[ti a

mea. M` \nnebune[te s`-mi tot \nchipui cum ne-ar fi

\mpreun`, f`r` s` [tiu.

– Nick ! exclam` ea.

– Ne-ar fi foarte bine \mpreun`.

– Da, Nick. Numai c` situa]ia ta nu e clarificat`. Iar eu

nu vreau s` trec prin umilin]a prin care am mai trecut. Pur

[i simplu, n-a[ mai suporta a[a ceva.

– Dar prin toat` atitudinea ta, prin felul \n care te-ai

comportat, n-ai f`cut decât s` m` provoci. Iar acum, faci pe

femeia r`nit`. Dac` tot nu vrei s`-mi oferi nimic, am s` caut

consolare \n alt` parte.

– Nick, ce vrei s` faci?
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– Nu ]i-ai dat seama pân` acum ? i-o \ntoarse el.
Credeam c` e mai mult decât evident. Fii, te rog, atât de
\n]eleapt`, \ncât s` te retragi la tine \n camer`.  Inten]ionez
s` nu plec de aici pân` nu termin sticla asta de coniac.
Vreau s` m` \mb`t cri]`. De data asta, nu vei putea face
nimic pentru a m` opri.
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Capitolul 9

Ceasul de la buc`t`rie b`tu ora trei \n clipa \n care Erin
\[i f`cu apari]ia \n pragul u[ii, uimit` de priveli[tea care se
\nf`]i[a ochilor ei. Era [i mai mult` z`pad` decât \n urm`
cu o zi. De[i plouase pu]in \n seara anterioar`, situa]ia nu
se schimbase.

Tremurul care puse st`pânire pe ea se datora mai pu]in
faptului c` era \mbr`cat` sub]ire, cât mai degrab` amintirii
discu]iei pe care o avusese seara târziu cu Nick.

Erin nu [tia cât timp r`m`sese treaz. |ncerc` s`-[i
imagineze ce s-ar fi putut \ntâmpla, dac` se \mb`tase, a[a
cum promisese. Era oricum o nebunie. De ce i-ar p`sa de el? 

Problema era c`-i p`sa, de[i \i venea foarte greu s`
recunoasc` lucrul acesta.



|[i tot frângea mâinile Ce bine ar fi fost dac`...

Oft` cu disperare. |ntru totul absorbit` de propriile

gânduri, nu-[i d`du seama c` Nick intrase [i el \n buc`t`rie.

|n afar` de sclipirea din priviri, nimic nu ar`ta c` ar fi b`ut.

Vorbea cu claritate.

– Am v`zut lumina [i m-am gândit c` poate vrei s` [tii c`

rugile tale au fost ascultate. A \nceput s` plou`.

F`r` s` vrea, Erin ciuli urechile. Era evident c` ploaia

\ncepuse de foarte pu]in` vreme.

– Se va topi z`pada ? \ntreb` ea f`r` s` se gândeasc`.

Nick zâmbi cu am`r`ciune.

– E nevoie de ceva timp. De-abia a \nceput. Dar 

roag`-te \n continuare. S-ar putea ca ploaia s` se

\nte]easc`. Cine [tie? Poate c` mâine m` vei putea arunca

afar`.

Erin ar fi vrut s` strige sau s` plâng`, dar t`cu, [tiind

foarte bine c` n-ar fi fost crezut`.

– A[adar, acum ai ceva ce s` a[tep]i cu ner`bdare, nu?

Asta ar trebui s` te fac` s` te sim]i foarte fericit`.

– |ntoarce-te la tine \n camer`, Nick. E[ti b`ut.

Erin vorbea pe un ton rece, \ncercând s`-[i ascund`

triste]ea din suflet.

– A[ fi fost atât de norocos ! zise el cu cinism. O, da !

Am b`ut, nu pot nega. Am \ncercat s` m` \mb`t, ca s` uit,
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zise el râzând for]at. Nu-i a[a c` e ironic? Voiam s` uit!

Via]a mea a \nceput \n urm` cu trei zile, iar eu vreau deja

s` uit jum`tate din evenimentele care mi s-au \ntâmplat. E

o glum` pe cinste, nu-i a[a?

Erin tres`ri când \l auzi vorbind a[a.  |i spusese

adev`rul. Nu era b`ut. Sub influen]a alcoolului, barierele

ar fi c`zut, dar umorul negru de care d`dea dovad` ar`ta

c` lucrurile nu st`teau deloc a[a.

– |ntoarce-te la tine \n camer`, repet` ea, nemaiputând

suporta toat` acea stare de fapt.

– O, stai lini[tit`, m` duc, o asigur` el. Am vrut numai

s` [tii c` nu sunt b`ut [i c`-mi amintesc perfect ce s-a

\ntâmplat asear`. A[a \ncât, roag`-te \n continuare, dulce

Erin! Roag`-te ca ploaia s` se \nte]easc`, iar z`pada s` se

topeasc`. 

Cred c` pentru nici unul dintre noi situa]ia aceasta nu e

pl`cut`.

***

Erin se scutur` u[or. Ce f`cea acolo ? St`tea [i visa cu

ochii deschi[i ? |nghe]ase. |ncepu s` urce sc`rile. Nici nu
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apuc` bine s` schi]eze un gest, c` [i auzi un ]ip`t, ca un

geam`t venind dinspre camera lui Nick.

R`mase pironit` locului, cu urechile ciulite, \ncercând

s` capteze orice zgomot care venea dinspre camera lui

Nick. |ncerc` s` nu-l ia \n seam` [i se duse hot`rât` spre

camera ei, dar auzi un al doilea strig`t. Nu mai putea

suporta. D`du buzna la el \n camer`, dar \n clipa

urm`toare \[i d`du seama c` f`cuse o mare gre[eal`.

Lumina c`dea chiar asupra patului \n care Nick era a[ezat.

|n pofida faptului c` era frig, acesta avea gâtul dezgolit, iar

pielea lui m`slinie era \n contrast cu albul cear[afului. Se

sim]ea miros de transpira]ie, iar din p`rul s`u se

prelingeau pic`turi de sudoare.

Vulnerabilitatea pe care o tr`da fa]a sa contrasta cu

trupul s`u robust, care emana o mare for]` fizic`.

Chiar [i dormind, exercita asupra ei o mare putere de

atrac]ie. Instinctul \i spunea c` e mai bine s` plece acum,

cât mai putea. Sim]ea c`, dac` va mai r`mâne, nimic nu va

mai fi ca \nainte. 

Faptul c` intrase \n camera lui Nick era ca [i cum ar fi

fost pe marginea pr`pastiei.

|n timp ce ea ezita, Nick se tot foia \n pat. Zgomotul pe

care \l f`cea, o sperie pe Erin. Aceasta se duse lâng` el [i

spuse :
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– Nick, treze[te-te ! Te rog, treze[te-te !

Acesta se trezi imediat [i-i prinse mâinile, chiar \nainte

de a deschide ochii.

– Ce naiba cau]i aici ? o \ntreb` el pe un ton aspru.

– Nick, te rog, d`-mi drumul ! M` doare.

Abia \n clipa aceea, Nick deveni con[tient de faptul c` o

strângea cu putere de \ncheieturile mâinilor. |i d`du

drumul cu mi[c`ri la fel de bru[te, ca [i acelea cu care o

prinsese.

Cu ner`bdare, \[i d`du o [uvi]` de p`r \ntr-o parte.

– Bun` diminea]a, domni[oar` Howarth, spuse el pe un

ton pe care-l dorea cât mai potolit. C`rui fapt \i datorez

pl`cerea acestei vizite ? S-a topit deja z`pada, iar eu trebuie

s` fiu dat cât mai repede afar` din cas` ?

Nereu[ind s`-[i revin` din [ocul pe care-l resim]ise \n

fa]a comportamentului lui ciudat, aceasta spuse precipitat:

– Nu, nu e adev`rat. Z`pada nu s-a topit. Oricum, nu 

te-a[ arunca afar`. Nu vreau s` pleci.

– Atunci, ce cau]i aici ?

– Te-am auzit strigând. Probabil c` visai ceva urât. Am

fost \ngrijorat`.

– Visam?

Nick se ridic` \n capul oaselor, \ncercând s`-[i

aminteasc`. |n cele din urm`, spuse:
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– O, da! Visam.

F`r` s` stea prea mult pe gânduri, Erin se a[ez` \n pat,

lâng` el.

– Vrei s` vorbe[ti despre asta? Dac` o s`-mi poveste[ti

visul, poate c`...

Se opri brusc, \ntrucât el cl`tin` din cap.

– Mul]umesc, Erin, dar nu vreau. N-ar face decât s` te

supere. Chiar nu vreau s` vorbesc despre asta.

Se \ntinse pentru a-[i lua cutia cu ]ig`ri a[ezat` pe

noptier`, dar constat` c` e goal`. Erin remarc` imediat c`

mâinile \i tremurau. |i refuzase ajutorul, dar o f`cuse cu

vocea aproape stins`. Nick era prea obosit pentru a

construi o barier` \n jurul s`u.

– A[ vrea s`-]i fiu de ajutor, dac` se poate, zise ea cu

sinceritate, nep`sându-i de faptul c` sentimentele \i puteau

fi citite pe fa]`.

Nick \i atinse u[or obrazul cu mâna. Avea privirea foarte

blând`.

– De ce ai face asta, Erin?

Abia atunci tân`ra se scutur`, de parc` ar fi \ncercat \n

felul acesta s`-[i revin`.

– De ce ai face-o ? repet` el. De ce accep]i tot ce-]i arunc

\n fa]` [i, cu toate acestea, te \ntorci ? Nu-]i pas` de tine

\ns`]i deloc ? De fiecare dat` când m` cert cu tine, \mi spun
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c` nu te vei mai \ntoarce, c` am f`cut-o lat`. Nici nu apuc

bine s` \ntorc fa]a, c` tu ai [i revenit cu tot cu sentimentele

tale materne. Nu e firesc s` se \ntâmple a[a. Nimeni nu

poate ierta la nesfâr[it De ce, Erin ? De ce o faci ?

Primul gând care-i trecu prin minte lui Erin [i pe care ar

fi vrut s` i-l \mp`rt`[easc` era c` nu avea r`spuns la aceast`

\ntrebare. Dar apoi \l privi cu aten]ie, a[a cum n-o f`cuse

niciodat` pân` atunci. V`zu rana urât` pe care o avea pe

frunte, p`rul rebel care refuza s` stea a[ezat \ntr-o parte, \n

pofida eforturilor lui. V`zu ochii aceia de un albastru

intens [i care acum exprimau \ndoial` [i confuzie,

tr`s`turile frumos conturate ale fe]ei, buzele senzuale,

fiecare parte separat [i \mpreun`. Când totul deveni un

\ntreg, Nick cel adev`rat \i ap`ru \n fa]`. |n clipa aceea,

r`spunsul se impuse cu puterea eviden]ei.

– Cred c` e din cauz` c` te iubesc, spuse ea cu toat`

convingerea.

Când \i sim]i mâinile crispate, tres`ri.

– Erin, nu! spuse el. Pentru numele lui Dumnezeu, nu

vorbi despre dragoste !

Aceasta se albi la fa]` când \[i d`du seama de greutatea

vorbelor sale [i de reac]ia lui Nick. Nu-[i d`dea seama cum

de se \ntâmplase asta, dar se \ntâmplase. Iar momentul \n

care pronun]ase cuvintele " te iubesc " se sim]ise cea mai
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fericit` femeie din lume. |[i d`du seama c`, de fapt, de asta

\i fusese team` de la bun \nceput.

Acesta era necunoscutul. S`-]i pese de persoana de

lâng` tine mai mult decât de tine \nsu]i. S` reu[e[ti s`-]i

domini propriile temeri pentru a fi al`turi de cel`lalt. S`-]i

dai seama c` for]a sentimentelor poate \nfrânge orice

opreli[te.

Faptul c` reu[ise s` \nfrunte adev`rul, o eliberase de

team`. Nu mai era vorba de necunoscut. |l iubea pe Nick

dincolo de ra]iune, iar asta era tot ce conta.

– Erin, nu se poate a[a ceva, spuse Nick pe un ton t`ios.

Copil` inocent`, n-ai cum s` m` iube[ti.

– Ba da, ba da, spuse ea cu o fervoare din care r`zb`tea

sinceritatea.

– Dar nu m` cuno[ti decât de trei zile.

– Timpul nu conteaz`, protest` ea, gândindu-se la

vorbele lui Geoff, pe care de-abia acum le \n]elegea. Trei

zile, trei s`pt`mâni sau trei ani, sunt detalii

nesemnificative. Iubirea e ceva ce nu poate fi planificat,

gândit. Se \ntâmpl` pur [i simplu. |]i dai seama dintr-o dat`

c` te-ai \ndr`gostit. A[a s-a \ntâmplat cu mine. Mi-am dat

seama c` te iubesc.

– Te rog, nu, spuse el cu intensitate. Te rog s` nu m`

iube[ti. 
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N-am f`cut nimic pentru a merita a[a ceva [i nu-mi pot

asuma o asemenea responsabilitate.

– Responsabilitate? \ntreb` Erin z`p`cit`. Nick, ce tot

spui acolo ? Nu e vorba de nici o responsabilitate. Te

iubesc, iar tu nu trebuie s` faci nimic \n aceast` privin]`.

Numai s` accep]i lucrul acesta.

Nu \n]elegea ce se \ntâmpl`. Nu a[a ar fi trebuit s` se

desf`[oare lucrurile. Nu se gândise la felul \n care va

reac]iona acesta. Sim]ise c` trebuie s` spun` acele cuvinte,

s` fac` acea m`rturisire, dar la a[a ceva chiar nu se

a[teptase.

– Te iubesc, Nick, spuse ea din nou, dar vocea \i

tremura, a[a \ncât cuvintele i se transformar` \ntr-o [oapt`.

Nick o prinse cu fermitate de umeri [i o privi \n ochi.

– Nu te pot l`sa s` m` iube[ti, nu \n]elegi ? N-ar fi cinstit

din partea mea s` accept iubirea ta, [tiind c` nu-]i pot oferi

nimic \n schimb. Las`-m`, te rog, s` termin, continu` el,

v`zând-o c` vrea s` protesteze. Nu-]i pot oferi nimic. Nu-]i

pot spune c` te iubesc [i, chiar dac` a[ face-o, nu mai crede

Mâine sau când \mi va reveni memoria, totul ar deveni o

minciun`. Nu [tiu cine sunt sau ce am f`cut, la fel cum nu

[tii nici tu. Cum de po]i avea \ncredere \n mine, cum de m`

po]i iubi ?

– Am \ncredere \n tine.
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Trecuse prin momente \n care teama [i ne\ncrederea o

f`cuser` s` simt` c`-[i pierde min]ile, dar \n clipa \n care \[i

d`duse seama c` \l iube[te, totul se risipise.

Ca o ironie a sor]ii, Nick \ncerca s-o fac` s`-[i renege

propriile sentimente. 

– Te iubesc pentru ceea ce e[ti. Ce ai fost \nainte sau ce

ai f`cut, nu mai conteaz`.

– O, Erin, draga mea copil` ! Chiar nu \n]elegi c` tocmai

asta conteaz` cel mai mult.

– Nick, te rog, nu-mi mai spune a[a !

– Cum ? Drag` copil` ? Dar e[ti \nc` un copil din multe

puncte de vedere. Crezi c` dac` sim]i ceva pentru mine –

sau ai impresia c` sim]i – totul e \n regul`. Numai pentru

c`-]i pas` de mine, ai convingerea c` trecutul meu e unul

nep`tat. Dar lucrurile de genul acesta se \ntâmpl` numai \n

basme. Numai [i numai acolo, broscoiul se transform` 

\ntr-un prin] fermec`tor [i se dovede[te c` fusese prins

\ntr-o vraj` f`cut` de cine [tie ce vr`jitoare. Noi tr`im \n

lumea real` [i nu putem crede \n asemenea pove[ti.

S`rut`-l pe acest broscoi [i pot s` pun prinsoare c` nu se

va transforma deloc. |n mod cert, nu se va transforma 

\ntr-un prin] fermec`tor.

Tonul pe care-i vorbea o r`ni. De data asta, nu mai

putea fi vorba de un mod de a se ap`ra. Avea senza]ia c` \[i
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bate joc de ea, c` nu vede \n iubirea ei decât ceva

copil`resc. Se ridic` cu greutate. Sim]ea cum ochii i se

umplu de lacrimi, dar refuza s` le lase s` cad`. Dorea s`

plece cât mai repede, s` se retrag` la ea \n camer` pentru

a-[i linge r`nile, dar trebuia s` ias` din acea \nc`pere 

\ntr-o atitudine demn`.

– |]i mul]umesc pentru onestitate, spuse ea. |mi pare

r`u dac` te-am pus \ntr-o situa]ie nepl`cut`, 

m`rturisindu-]i sentimentele mele. Nu se va mai \ntâmpla.

Nick o privea \ndreptându-se spre u[`. Aproape c`

putea s`-i simt` ochii a]inti]i asupra ei.

– Erin! Pentru numele lui Dumnezeu, nu pleca a[a!

spuse el prinzând-o \n bra]e.

– Trebuie s` plec ! N-am f`cut decât s` te \nfurii, iar

dac` am s` r`mân, situa]ia se va \nr`ut`]i.

– Cum a[ putea fi furios pe tine? spuse el pe un ton

\ngrijorat. Draga mea, ai \nghe]at. Vino \ncoace!

O trase spre el [i o f`cu s` se a[eze pe pat. O strânse la

piept, dup` care puse ni[te p`turi peste amândoi.

Protestele ei fur` zadarnice, deoarece c`ldura trupului

lui o \nv`luia [i-i d`dea un sentiment de protec]ie.

– E mai bine a[a, nu ? Nu-]i face griji ! O s` te \nc`lze[ti

imediat. Lui Erin \i p`ru imediat r`u pentru c` permisese

ca lucrul acesta s` se \ntâmple. Ar fi trebuit s` reziste, s`-i
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opun` rezisten]`. Chiar [i \n momentele acela, putea foarte

bine s` dea p`turile la o parte [i s` se scoale, dar trupul ei

refuza s` se supun`.

C`ldura trupului lui o ame]ise, a[a \ncât, f`r` voia ei, se

relax`.

– E mult mai bine, repet` Nick pe un ton blând ca o

mângâiere. Regula num`rul unu : s` nu \ncerci niciodat` s`

seduci o femeie \ntr-o camer` \nc`lzit` ; frigul e un

adev`rat catalizator al pasiunii.

Tonul cald pe care pronun]ase aceste cuvinte nu se

potrivea cu \n]elesul acestora. Erin nu putea niciodat` 

s`-[i dea seama când vorbe[te serios [i când glume[te.

– Asta pl`nuiai? S` m` seduci ?

– |n clipa aceasta, e lucrul pe care mi-l doresc cel mai

mult pe lumea asta, a[a \ncât nu m` ispiti.

– {i ce se va \ntâmpla dac` am s` te ispitesc ?

– Atunci, vei fi direct responsabil` pentru consecin]e.,

veni r`spunsul lui implacabil.

– Mi se pare corect.

Erin se cuib`ri la gâtul lui, iar el nu protest` \n nici un

fel.

Dar \n momentul \n care ea \ndr`zni mai mult, acesta o

opri imediat.

– S` nu \ndr`zne[ti ! Poart`-te cum se cuvine !

STR~INUL DIN CASA MEA 137



– Dar ai spus c`...

– {tiu foarte bine ce am spus, dar nu trebuia s`

reac]ionezi a[a. Erin, vreau s` [tiu ceva.

Schimbarea brusc` a tonului vocii lui o f`cu s` nu

\ndr`zneasc` a-l privi \n ochi. Dar el \i prinse b`rbia \ntre

mâini, a[a \ncât nu putu s` se sustrag` privirii sale

scrut`toare.

– Ai cunoscut vreun b`rbat pân` acum ? Vreau s` zic, \n

cel mai deplin sens al cuvântului ? Ai f`cut vreodat`

dragoste ? Sau e[ti o inocent` [i din acest punct de vedere

? Vreau s`-mi spui adev`rul. Oricum, o s`-mi dau seama

imediat dac` m-ai min]it.

Erin plec` privirea, ne[tiind ce s` r`spund`.

– P`i... articul` ea \n cele din urm`, dar Nick o

\ntrerupse.

– E prea târziu. Mi-am dat seama care va fi r`spunsul de

\ndat` ce te-am v`zut [ov`ind. E[ti fecioar`, nu-i a[a?

– Ce conteaz` asta? i-o \ntoarse ea.

– Conteaz` foarte mult, \ncepu el. E[ti mult mai naiv`

decât am crezut. Du-te la culcare !

– Dar, Nick ...

– Nici un " dar ". Am nevoie de timp. Erin, nu-mi

\nlesne[ti deloc situa]ia. 

Nu pot decât s` te refuz.
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– Atunci, nu m` refuza, murmur` Erin, cu buzele lipite

de pieptul lui.

Sim]i aproape imediat cum pulsul \i cre[te.

– Ce vrei s` faci din mine? murmur` el, evitându-i

privirea. Vrei s` m` distrugi ?

– Nu eu ! [opti ea. Tu ai fost cel care ai spus nu. Tu e[ti

cel care te distrugi. {i m` distrugi [i pe mine. Voiam s` faci

dragoste cu mine.

– Nu vreau s` profit de tine, spuse el printre din]i. Am

[i eu ni[te principii, de[i de fiecare dat` când sunt \n

preajma ta, parc` uit de ele. |n alte \mprejur`ri, m-a[ fi

comportat altfel, dar nu pot s` profit de inocen]a ta, f`r` 

a-]i oferi nimic \n schimb. 

N-am decât un nume [i unele amintiri confuze. Nu e 

de-ajuns.

" Ba pentru mine, e de-ajuns ! " ar fi vrut ea s` strige.

Dar Nick \[i \ntoarse privirea spre ea, iar r`ceala care se

putea citi \n ea o f`cu s`-i moar` cuvintele pe buze.

– Ceea ce tu nume[ti iubire e un fel de foc pe care-l

sim]i \nl`untru. Dar ce se petrece \ntre noi nu e iubire. Nici

nu sunt sigur c` exist` a[a ceva. Noi tr`im un fel de

nebunie, de ascu]ire a sim]urilor, datorat` faptului c`

suntem prin[i, bloca]i aici, f`r` voia noastr`. Oamenii

comit gesturi nes`buite \n asemenea condi]ii. Ostaticii se
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\ndr`gostesc de c`l`ii lor, r`pitorii de victimele lor, dar nu

e ceva adev`rat, a[a \ncât nu va dura.

Erin \[i d`du seama c` vorbe[te din proprie experien]`,

dar \n clipele acelea nu i se mai p`rea un lucru important.

– Am \ncercat s` opresc asta. Am \ncercat s` stau cât mai

departe de tine, pentru c` mi-am dat seama c`, \n clipa \n

care m` vei simpatiza, totul va deveni foarte periculos

pentru tine. N-a ]inut [i \mi pare r`u pentru asta, dar nu

vreau s` profit de tine \ntr-o asemenea situa]ie.

– Atunci, ce caut la tine \n pat ? \ntreb` Erin, 

str`duindu-se din greu s` vorbeasc`.

Sentimentele care o \ncercau erau contradictorii [i

mergeau de la iubirea f`r` margini pe care i-o purta [i ura

care ie[ise la suprafa]` datorit` refuzului s`u.

– Dup` cum \]i spuneam, oamenii fac lucrurile cele mai

nes`buite \n asemenea condi]ii. Nu prea [tiu de ce te afli

aici.. Poate pentru c` erai pierdut` [i tem`toare, iar eu am

vrut s` te \mb`rb`tez de \ndat` ce ai intrat pe u[`, dup` ce

m-ai auzit strigând prin somn. Nu m` \ntreba mai mult, te

rog.

A[adar, tot ce sim]ise Nick pentru ea nu era decât mil`.

Mil` pentru o fat` naiv` [i cam prostu]` care se l`sase

condus` de sentimente. Impetuoasa ei declara]ie de iubire

o f`cuse s` se simt` [i mai umilit`. 
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– R`mâi lâng` mine \n noaptea asta. Oricum, nu mai
sunt decât câteva ceasuri pân` \n zori. F`r` declara]ii
\nfl`c`rate. Doar doi oameni singuri care stau \mbr`]i[a]i
\n bezn`.

Erin nu avu puterea de a-l refuza. Se mul]umea [i cu
acest pu]in, chiar dac` era departe de ceea ce-[i \nchipuise
ea.

Erin r`mase treaz` mult timp, ascultând ploaia. Nick 
nu-i mai adres` nici un cuvânt, nemai\nchizând ochii. |l
sim]ea tensionat.

Pân` la urm`, adormi [i el. Co[marul \i reveni, deoarece
Erin se trezi tocmai datorit` faptului c` el se tot agita \n
somn. |l auzi cum pronun]` numele Marie la nesfâr[it. Abia
\n clipa aceea \[i aminti de felul \n care intonase cuvintele:
" doi oameni singuri, sus]inându-se unul pe altul \n
\ntuneric " [i adev`rul o izbi \n fa]`. Dulcea toropeal` f`cu
loc realit`]ii celei mai crude.
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Capitolul 10

Primul lucru care o frap` când se trezi a doua zi
diminea]` era t`cerea : nici urm` de ploaie. Privi confuz`
\n jurul ei, mai ales pentru c` era \n camera ei. Pân` la
urm`, \[i aminti ce se \ntâmplase \n seara anterioar`.

Nick nu mai era lâng` ea. I se strânse inima la gândul c`
ploaia topise z`pada, iar Nick ar putea fi deja plecat, ie[ind
din via]a ei la fel de misterios cum intrase.

Temerile i se risipir` \n clipa \n care-l g`si la parter.
– Unde te duci ? \l \ntreb` ea.
– Afar`, \i r`spunse el scurt.
– Dar nu po]i ie[i pe o asemenea vreme! E periculos!
– Am s` v`d pân` unde pot merge. Dac` e atât de r`u

pe cât spui tu, o s` m` \ntorc.



– O, zise Erin, suspinând. A[adar, te \ntorci.

– Da, m` \ntorc. N-am \ncotro, nu-i a[a ? zise el cu

asprime. Nu cunosc pe altcineva.

Urm`toarele dou` ore trecur` foarte greu pentru Erin.

|[i tot arunca privirea pe fereastr`, \ntrebându-se unde s-ar

fi putut duce. Drumurile erau, \ntr-adev`r, \n[el`toare, dar

dac` era hot`rât s` plece, nimic [i nimeni nu l-ar fi putut

opri.

Când, \n sfâr[it, auzi u[a de la intrare deschizându-se,

d`du buzna \n hol.

– E pentru prima dat` când te v`d purtând o c`ma[`. E

o evolu]ie, nu ? spuse el pe tonul acela u[or ironic, atât de

specific lui.

Când \l v`zu cum \[i d` haina jos, observ` c` avea

buzunarele pline.

– Ce e asta ? \ntreb` ea.

– M`i, m`i ! Ce sim] de observa]ie avem! spuse el pe un

ton grav.

– Dac` nu vrei s`-mi vorbe[ti despre asta, n-ai decât s`

mi-o declari, dar Nick \ncepuse deja s` goleasc`

buzunarele.

– }ig`ri, spuse el \n timp ce le depunea pe mas`.

A[adar, ajunsese \n sat, se gândi Erin \n sinea ei [i

aproape c`-i sc`p` urm`toarea remarc` a lui Nick.
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– Un cec pe numele lui Nicholas Hazard.

Cecul ateriz` printre ]ig`ri.

– Un permis de conducere, pe care apare o adres`

londonez` [i, o, da, un portofel. O s` am cu ce s`-]i pl`tesc

mâncarea. M`car atât pot [i eu s` fac. Când am s` plec, o

s` am con[tiin]a \mp`cat` pentru c` nu te-am l`sat cu

buzunarul gol.

– Nu e nevoie! zise ea, aproape ma[inal, gândindu-se la

ceea ce-i spusese. O s` pleci ?

– |n curând. Poate mâine. N-am putut s` scot ma[ina

azi.

Abia \n clipa aceea \n]elese de ce se aflau toate acele

obiecte pe mas` [i ce era cu adresa aceea \nscris` pe

carnetul de conducere. Ar fi trebuit s` se bucure pentru el,

dar nu putea s-o fac`. |[i sim]ea inima cuprins` de

am`r`ciune.

– Vrei s` spui c`...

– Am g`sit ma[ina, \i termin` el fraza.

– Unde era?

Undeva pe marginea drumului, cam la un kilometru

dep`rtare de aici. Am crezut c` e mai departe, dar când ma

v`zut copacul, mi-am amintit aproape instantaneu.

Probabil c` m-am \nvârtit \n cerc, \nainte de a  ajunge la

tine. Ca s` te lini[tesc, m` gr`besc s`-]i spun c` n-am g`sit
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nici un indiciu care s`-mi arate c` ar fi fost [i altcineva cu

mine.

– Presupun c` dac` am s` m` duc la adresa \nscris` pe

carnetul de conducere, am s` g`sesc pe cineva care s` m`

recunoasc`, continu` el dup` ce f`cu ni[te cafea. Ce crezi?

– Cred c` ai dreptate. Asta, dac` nu cumva locuie[ti

singur, ad`ug` ea cu speran]` \n glas.

– Greu de crezut, nu-i a[a? Pân` acum, exist` dou`

candidate la postul de st`pân` rezident` : misterioasa

Marie [i femeia din fotografie. Evident, dac` nu e vorba de

una [i aceea[i persoan`. Oricum, m`car una dintre ele ar

putea s`-mi spun` câte ceva despre mine \nsumi.

– Sunt sigur` c` a[a va fi. Vrei s`-]i preg`tesc ceva de

mâncare? 

– Nu mi-e foame.

– Dar ai fost plecat atâta timp. Ce-ai f`cut \n tot acest

r`stimp ?

– M-am gândit.

– Nu trebuie s` te sim]i obligat s`-mi faci vreo

m`rturisire, zise ea furioas`.

– Nici n-am s-o fac, r`spunse el impertubabil. Ce te face

s` crezi c` ar fi ceva de spus?

– P`i... trebuie s` fie ceva. Doar nu vrei s` cred c` tot 

ce-ai g`sit e un cec [i un permis de conducere ?
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– Asta a fost tot ce-am g`sit. Obiectele acestea erau

\ncuiate \ntr-unul din dul`pioarele de la ma[in`. M` duc s`

m` schimb, schimb` el brusc subiectul.

Diminea]a trecu foarte greu. La fel [i dup`-amiaza.

– Bucur`-te, draga mea ! Ascult` ploaia [i gânde[te-te c`

mâine pe vremea asta, o s` fii din nou liber`. O s` sim]i c`

ai ie[it, \n sfâr[it, dintr-un co[mar.

Lui Erin mai c`-i venea s` râd`, auzindu-l vorbind \n

acest fel. Fusese un vis, dar unul frumos, nu un co[mar.

Abia mâine, dup` plecarea lui, va \ncepe calvarul.

Nu mai avea decât câteva ceasuri de petrecut cu el,

\anite de a ie[i din via]a ei pentru totdeauna.

– Chiar vrei s` pleci mâine? \ntreb` ea dintr-o dat`.

– Cam a[a. Seara asta e ultima pe care o petrec aici.

– Atunci, va trebui s` preg`tim ceva special, zise ea cu

hot`râre.

– Te-ai gândit la ceva anume?

– P`i... dac` tot nu trebuie s` ne mai zgârcim la

mâncare, o s` g`tesc ceva deosebit. Cred c` am [i o sticl`

de vine pe undeva. M` duc s-o caut.

– S`rb`torim ceva sau ne \nec`m amarul?

– Nici una, nici alta. Pur [i simpu, o s` ne sim]im bine

\mpreun`. Am s` te rog s` te aduni [i s` preg`te[ti friptura,

\n timp ce eu am s` fac budinca. 
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{tiu din surs` sigur` c` fac o pl`cint` cu mere

delicioas`.

– Sun` grozav ! E[ti o femeie care are o mul]ime de

calit`]i, spuse el cu entuziasm.

Reac]ia lui o surprinse peste m`sur` pe Erin.

– Am [i eu momentele mele. |mi dau seama c` pl`cinta

cu mere nu e tocmai genul de mâncare care s` se

potriveasc` unui b`rbat ca tine, dar...

Fa]a lui se \ntunec` dintr-o dat`.

– De unde [tii tu cu ce sunt eu obi[nuit ?

– M-am gândit c`...

– Nu mai face presupuneri, Erin. {i, pentru numele lui

Dumnezeu, nu mai spune : " un b`rbat ca tine ". Ce naiba

vrei s` spui cu asta ?

– |mi pare r`u, bâigui ea.

– Nu, mie \mi pare r`u. |mi v`rs nervii pe tine pentru

propria mea neputin]`. F`r` a mai pune la socoteal` faptul

c` am o foame de lup. {i s` nu-mi arunci replica aceea : "

}i-am spus eu ! "

– Doamne fere[te!

– Dac` nu m` \n[el, ai pomenit ceva de o pl`cint` cu

mere. Se face imediat, domnule. Dorin]a lui Erin ca masa

s` ias` cât mai bun`, iar seara s` r`mân` de neuitat pentru

amândoi, o f`cu pe Erin s` aduc` inclusiv lumân`ri.
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La sfâr[itul mesei, Nick [opti cu satisfac]ie :

– Cred c` m-am s`turat. Nu cred c` ar fi trebuit s`

accept \nc` o felie de pl`cint`, dar \mi l`sa gura ap`.

– Nici friptura n-a fost proast` ! se gr`bi ea s` spun`.

– A[adar, fiecare a oferit satisfac]ie celuilalt, conchise el.

Mai dori]i un pahar cu vin, doamn` ?

– Nu, cred c` e suficient cât am b`ut.

T`cur` amândoi o bun` bucat` de timp. La un moment

dat, Nick spuse :

– Când eram mic, st`team \n preajma unui asemenea

foc. 

La \nceput, Erin nu-[i d`du seama de greutatea vorbelor

sale. Apoi, descoperirea aceasta o f`cu s` tresar`. Cu toate

acestea, t`cu.

– Tat`l meu ne spunea pove[ti. Cuno[tea o mul]ime de

mituri, legende sau evenimente istorice. |ntotdeauna 

mi-au pl`cut pove[tile cu b`t`lii adev`rate sau imaginare.

Credeam c` r`zboiul era o aventur` minunat`, iar eroii

mi[unau peste tot, curajo[i [i plini de calit`]i.

Râse cu am`r`ciune.

– Ce prost eram! Cât` naivitate ! Realitatea m-a contazis

\ntr-un mod violent.

Spunând acestea, \[i \ntinse mâna dup` ]ig`ri. |i arunc`

o privire lui Erin [i deveni brusc nelini[tit.
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– Ce s-a \ntâmplat ?

– Nimic. O, Nick ! Nu-]i dai seama ce-ai spus?

– Ce-am spus ?

– Ai vorbit despre copil`ria ta, despre tat`l t`u, deci 

]i-ai amintit ceva.

– O, Doamne ! A[a e.

– E grozav. |]i mai aminte[ti ceva? {tii cine e[ti cu

adev`rat ?

– Da, [tiu.

– Atunci...

– Presupun c` trebuie s` afli, pân` la urm`.

– Ce s` aflu?

– C` n-am fost tocmai cinstit cu tine.

Oare de cât timp [tia ? De când \i ascundea adev`rul ?

– O, Erin ! Nu m` privi a[a. Am aflat abia azi-diminea]`,

dar am avut nevoie de ceva timp pentru a-mi clarifica unele

lucruri. Visul acela pe care l-am avut, \n pofida faptului c`

era foarte amestecat, m-a luminat. Am [tiut imediat unde

\mi l`sasem ma[ina. De aceea, am sim]it nevoia de a m`

duce s` verific veridicitatea supozi]iei mele. Mi-era team`

ca nu cumva memoria s`-mi joace iar feste. Era exact acolo

unde credeam c` este. Când am ajuns la locul \n care se

afla, totul a revenit la normal. Sau aproape totul.

Erin nu [tia dac` trebuie s` plâng` sau s` râd`. 
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Evident c` se bucura c`-i revenise memoria, dar \n

acela[i timp era con[tient` de faptul c` l-a pierdut.

– Vorbe[te-mi despre tine, \l \ndemn` ea. Mai exact,

Nicholas James Hazard. 

– N`scut pe 9 august, la Oxford. 33 de ani. Reporter de

televiziune, iar apoi corespondent de r`zboi \n zona

Orientului Mjilociu. N-am ratat nici un câmp de lupt`, de

la Beirut pân` la Belfast. Am cunoscut toate atrocit`]ile

posibile. Am fost preg`tit s` fac reportaje, nu s` judec. S`

lucrez cu mintea, nu cu inima. Dac` te implici, munca ta

are de suferit.

Erin nu se mai mira \n clipa aceea c`-i spusese c` e o

inocent`.

– Asta ]i s-a \ntâmplat? Te-ai implicat?

– Oare cât timp po]i s` faci o asemenea meserie [i totu[i

s` r`mâi om? Dac` te deta[ezi de toate, inima ta va muri.

Vezi cât e[ti de inocent` ? Vorbe[ti de dragostea care

\nvinge orice fel de opreli[ti cu o siguran]` pe care numai

ignoran]a, necunoa[terea lumii ]i-o poate da. Dac` ai fi

v`zut jum`tate din ceea ce am v`zut eu, n-ai mai crede

deloc \n iubire. Nu-i a[a c` e ironic ? Cât timp am stat la

tine, \ncercam din r`sputeri s`-mi amintesc, iar acum a[

vrea s` uit. Numai c` nu pot.

– Asta ai visat ? \l \ntreb` ea dup` o perioad` de t`cere.
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– Visam ni[te copii. Din aceia f`r` viitor. |n Beirut am

v`zut un copil care nu avea mai mult de doisprezece ani [i

care avea o arm`. O luase de lâng` trupul tat`lui s`u mort.

Am un nepot care are aceea[i vârst`.

– Dac` vrei s`-mi mai poveste[i, te ascult! zise ea.

– N-a[ vrea s` te \mpov`rez cu toate problemele mele.

– }i-ai amintit [i de femeia din fotografie ?

Nick zâmbi u[or [i spuse :

– Credeam c` nu mai pui \ntrebarea asta odat`. O

cheam` Stella. Pe b`iat \l cheam` tot Nick, micu]ul Nick.

Asta pentru a-l deosebi de b`trânul Nick, unchiul s`u.

Ea \l privi uimit`.

– Da, Erin. Nu e fiul meu, ci al fratelui meu mai mic.

Lumea ne-a considerat \ntotdeauna fra]i gemeni, de[i e o

diferen]` de doi ani \ntre noi. Din aceast` pricin` seam`n`

b`iatul atât de mult cu mine. Din p`cate, nu-i al meu. Dar

mi-a[ dori s` am un fiu ca el. |n weekendul `sta, am fost 

s`-i vizitez. La \ntoarcere, din pricina z`pezii, n-am putut

s`-mi mai continuu drumul [i am hot`rât s` abandonez

ma[ina [i s-o iau pe jos pân` voi g`si pe cineva care s` m`

ad`posteasc`. A[a am ajuns la tine. Ce vrei s` mai [tii?

Despre Marie, nu-i a[a ? Ea e elementul-lips` \n tot acest

puzzle.

– Nu-]i aminte[ti..., \ng`im` Erin.

STR~INUL DIN CASA MEA 151



– }i-am spus c`-mi amintesc aproape totul. Nu pot sau

nu vreau s`-mi amintesc tot ce are leg`tur` cu ea.

***

A doua zi diminea]` când se trezi, Nick disp`ruse.

Pentru câteva zile, Erin trecu prin toat` gama de st`ri,

de la speran]` la dezn`dejde.

Colac peste pup`z`, pentru ca suferin]a s`-i fie [i mai

mare, \ntr-una din zile o vizit` nimeni altul decât Geoff.

Tat`l ei fusese cel care \l rugase s` vin` pân` la ea pentru a

vedea ce mai face, dac` totul e \n regul`.

|i adusese chiar [i un ziar, \ns` aceasta fu atât de

dezam`git` v`zându-l pe el [i nu pe Nick, \ncât nu se obosi

s`-[i arunce ochii pe acesta.

Când \i spuse c` Nick Hazard era implicat \n eliberarea

unor ostatici [i c` una din persoanele eliberate, Marie

Henderson, m`rturisise \ntr-o declara]ie f`cut` la

televiziune c` de-abia a[teapt` s`-l revad` pe Nick, sim]i c`

i se frânge inima. A[adar, aceasta era misterioasa Marie.

Nu-i r`mânea decât s` se resemneze [i s` accepte

realitatea.
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|ntr-una din dimine]i, \n timp ce se str`duia s` fac`

focul, auzi o voce de b`rbat:

– Bun` diminea]a, Erin ! Iar ai l`sat u[a descuiat` ! Cred

c` am mai jucat scena asta, sau oricum ceva asem`n`tor.

– Da, a[a e, \nt`ri ea, nevenindu-i s` cread`. Atunci, am

fost suficient de proast`, \ncât s` nu te arunc \n z`pad`

imediat. De data asta, nu va mai fi a[a.

Spunând acestea, se \ndrept` spre u[`, o deschise [i-i

porunci :

– Ie[i afar` din casa mea. Nu vreau s` te mai v`d.

Spre oroarea ei, el se duse [i se a[ez` \ntr-un fotoliu.

Apoi, \[i aprinse tacticos o ]igar`.

– Te avertizez c`, dac` nu ai ie[it din cas` \n cinci

secunde, am s`...

– Ce-ai s` faci ? o \ntreb` el, foarte lini[tit. Ai un alt cu]it

\n buzunar, sau te-ai gândit la altceva ? Orice ar fi, trebuie

s` te asiguri c` va fi ceva eficace. Data trecut` nu prea ai

avut succes, dac`-mi amintesc bine. Ce-ar fi s` vii [i s` te

a[ezi lâng` mine ? Te compr]i ca un copil neascult`tor, iar

mie nu-mi place deloc asta. Sunt obosit. Am c`l`torit mai

bine de dou`zeci [i patru de ore. M`car atât ai putea face

[i tu pentru mine : s` fii pu]in mai dr`gu]`.

– Cum adic` s` fiu mai dr`gu]` ? S`-]i urez bun venit ?

N-ai \n]eles, Nick ! Nu e[ti binevenit.
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– S` [tii c` mi-am l`sat ma[ina \n sat, iar restul drumului

l-am f`cut pe jos.

– Po]i s` te \ntorci tot pe jos.

– Pentru numele lui Dumnezeu, vino [i a[az`-te aici,

lâng` mine.

– Ce cau]i iar \n Yorkshire ?

– Un loc unde s` locuiesc.

Era ultimul lucru la care s-ar fi putut a[tepta.

– De ce, m` rog ? Munca pe care o desf`[ori, te ]ine mai

mult pe drumuri, nu ? |n str`in`tate, mai ales.

– Am hot`rât c` a sosit vremea s` fac o schimbare \n

via]a mea. S` stai zece luni pe an plecat, f`r` s` [tii unde

vei fi \n anul urm`tor nu e chiar genul de via]` pe care

trebuie s`-l duc` un b`rbat c`s`torit.

Lui Erin parc` \i \nghe]` sângele \n vine. Se bucur` c`

acceptase \n cele din urm` s` se a[eze, pentru c` \[i sim]ea

picioarele tremurând.

– Te c`s`tore[ti ?

– Cel pu]in, asta inten]ionez.

– Cine e norocoasa ? reu[i ea s`-l \ntrebe, cu un mare

efort. Marie Henderson ?

– O, Doamne, nu ! râse el din toat` inima.

– Atunci, e vorba de altcineva.

Dar el t`cea, iar ea c`zu din nou prad` dezn`dejdii.
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– Moor End e exact genul de loc pe care-l caut. M-am

s`turat de Londra [i de toat` agita]ia de acolo. Vreau s` m`

apuc de scris, pentru a-mi exorciza demonii trecutului.

Cred c` acesta e locul cel mai potrivit pentru o asemena

opera]iune. Ce zici ?

– Nu [tiu ce s` zic. {i, oricum, de ce m` \ntrebi ?

– Pe cine altcineva s` \ntreb ?

– Pe femeia cu care urmeaz` s` te c`s`tore[ti.

– Ea nu prea pare preg`tit` s`-mi dea un r`spuns.

– I-ai spus c` vrei s` locuie[ti aici?

– Acum un minut.

– Nick, nu m` mai lua peste picior. A[a ceva nu e cu

putin]`, pentru c`...

– Pentru c`... De ce nu-]i duci gândul pân` la cap`t ?

Ea \ns` \l privea uimit`.

– Exact. Acum, \mi r`spunzi [i mie la \ntrebare ? Crezi

c` putem locui aici dup` ce ne c`s`torim ?

– Dar n-o s` ne c`s`torim, spuse ea cu fermitate.

– De ce nu?

– {tii foarte bine de ce. Crezi c` m-a[ putea c`s`tori cu

tine dup` tot ce mi-ai f`cut ? Ai ap`rut de nic`ieri, m-ai dat

peste cap, m-ai f`cut s` te iubesc, mi-ai frânt inima f`r` a-]i

lua r`mas-bun, iar acum...

– N-am avut vreme pentru asta. 
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Cândva, mi-ai spus c` m` iube[ti.  Nu era adev`rat ?

– O alt` persoan` f`cuse aceast` m`rturisire, nu eu. Am

avut nevoie de ceva timp ca s` \n]eleg, pentru c` eram o

elev` tare proast` [i nu reu[eam s` ]in pasul cu tine.

– Erin, te rog, nu face asta! Nu-]i nega sim]`mintele. 

Mi-am dat seama c` exist` iubire gra]ie ]ie. Da, te iubesc.

Te iubesc atât de mult, \ncât am l`sat totul balt` [i am venit

s`-]i fac aceast` declara]ie.

– Atunci, de ce ai plecat a[a, pe nepus` mas`?

– N-ai citit rândurile pe care le-am scris pe ziarul trimis

prin prietenul t`u ?

– Ce leg`tur` are ziarul cu toate astea ?

– Are o foarte mare leg`tur`. E o poveste lung`. A

trebuit s` plec din cauza Mariei. 

Uite, asta e Marie, zise el, ar`tând spre ziarul a[ezat pe

noptier`.

Imaginea destul de neclar` prezenta o feti]`.

– Marie are [ase ani. A trecut prin momente foarte

dificile, deoarece a fost luat` ostatic` \mpreun` cu familia

ei. Cu toate acestea, nu s-a plâns niciodat`. I-am promis c`

o voi elibera [i m-am ]inut de cuvânt. De fapt, când am

nimerit la tine, m` gr`beam s` ajung la Londra pentru

negocieri.

– A[adar, a[a se explic` totul.
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– }i-am spus c` ]i-am scris câteva rânduri \ntr-un col] al
ziarului.

– Ce rânduri? Nu le-am v`zut.
– Iat`-le !
" Erin, te rog, ai \ncredere \n mine ! O s`-]i explic totul

de \ndat` ce va fi cu putin]`. Te iubesc. Nick ".
– |mi dai un r`spuns la \ntrebarea pe care ]i-am pus-o

mai devreme ?
– Nu-mi faci o cerere \n c`s`torie a[a cum se cuvine ?
– Nici o [ans`. Nu accept decât un r`spuns, iar acesta e

" da ". A[a \ncât, \ntrebarea e f`r` rost. Mai bine, spune-mi,
când ?

– |n orice clip`.
O strânse \n bra]e, iar Erin fu cople[it` de fericire. {tia

c` a[a va fi tot restul vie]ii.

Sfâr[it
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