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Capitolul 1

„S` fii mereu \n gard`, b`nuiesc c` aceasta este
condi]ia primordial`“, \[i spuse Sandy O’Hara, \n timp
ce privirea \i alunec` spre piciorul gol. Uitând-se c`tre
mul]imea de chipuri care o urm`reau cu aten]ie,
p`rul blond foarte sub]ire p`ru c` i se \nfioar`. Cu o
mân` \[i aranj` costumul, apoi \[i l`s` bra]ele s`
atârne de o parte [i de alta a corpului. Trase cu nesa]
aer \n piept, se \ntoarse pe c`lcâie [i zâmbi
[treng`re[te. 

Apropierea b`rbatului acela uria[ fusese atât de
rapid` [i de nea[teptat` \ncât \n sal` se auzi un
murmur. Cu o mi[care rapid`, acesta se arunc` asupra
ei. Mâinile sale puternice \i strânser` \ncheietura
sub]ire a mâinii drepte, \ntorcând-o fulger`tor la spate. 

5

giannijollys



|n loc s` \ncerce s` se fereasc` din calea
atacatorului, Sandy execut` o mi[care nea[teptat`.
F`cu un pas \nainte c`tre b`rbat [i declan[` o lovitur`
fulger`toare care se opri \n obrazul acestuia. 

Surprins, atacatorul \i eliber` \ncheietura, dar era
prea târziu. |n numai câteva secunde era la podea
\ncasând o serie de lovituri n`ucitoare. 

Cei prezen]i \n sala sporturilor a Universit`]ii
Georgetown izbucnir` \n aplauze [i ova]ii. Sandy \i
\ntinse o mân` partenerului s`u de lupt` care m`sura
aproape doi metri. Gus Flower era cu peste treizeci
de centimetri mai \nalt decât Sandy, dar \ntre ei
exista un respect reciproc. Se salutaser` cu o
\nclinare a trupului, mi[care desprins` dintr-o veche
tradi]ie.

– Alte \ntreb`ri?, spuse Sandy cu un zâmbet for]at.
– Ce faci dac` cineva vrea s`-]i fure geanta?, se auzi

o voce din spate.
– Dar dac` e[ti amenin]at` cu o arm` e mai bine s`

lup]i sau s` r`mâi pe loc?, se interesase cineva.
– {i dac` cineva \]i pune cu]itul la gât? se interes` o

tân`r`.
Gus [i Sandy r`spunser` la toate \ntreb`rile \n timp

ce continuau demonstra]ia sportiv`. Au urmat câteva
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procedee de autoap`rare executate ca la carte de cei
doi [i pe care studen]ii le-au primit cu un murmur de
\ncântare. 

– Cum o femeie atât de frumoas` ca tine e
interesat` de o treab` atât de periculoas` ca
autoap`rarea? dori s` afle o student` aflat` \n primele
r\nduri.

– Felul \n care ar`t nu are nimic de-a face cu
meseria mea, replic` Sandy, ridicând din umeri. Dar
dac` vrei s` [tii cum de am ales s`-i ap`r pe al]ii,
trebuie s` [tii c` exist` o tradi]ie \n acest sens \n
familia mea. Provin dintr-o familie \n care de patru
genera]ii b`rba]ii au fost \nrola]i \n cadrul poli]iei din
Boston. Buna cre[tere pe care am primit-o acas` mi-a
\ndreptat pa[ii c`tre cursurile unei facult`]i de drept.
Numai c`, dup` vreo doi ani, am \n]eles c` nu e de
mine meseria de avocat [i am decis s` m` \nrolez \n
serviciile secrete. Ei m-au \nv`]at tot ceea ce [tiu \n
materie de autop`rare. Dup` patru ani, am decis s` m`
transfer la „Executive Protection Agency“, cea mai mare
firm` de echipamente speciale. Lucrez pentru ei de un an.

Cineva \ncerc` o glum`:
– Ce-ai zice de o \ntâlnire disear`, s`-mi ar`]i câteva

exerci]ii \n particular?
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– Nu cred c` ne gândim la acelea[i mi[c`ri,
r`spunse Sandy. O ultim` \ntrebare, v` rog. |n orice
caz, cred c` am dep`[it cu mult programul.

Sperând c` \ntrebarea va fi de natur` tehnic`,
Sandy \ndrept` mâna c`tre o fat` care p`rea serioas`
\n inten]iile sale. Dar de data aceasta Sandy se \n[el`
amarnic.

Tân`ra se ridic` \n picioare [i o \ntreb` pe un ton
caustic de ce s-a plictisit, dintr-o dat`, s` mai lucreze
pentru Serviciile Secrete, mai ales c` multe femei ar da
orice s` fie \n pozi]ia ei. 

Dintr-o dat` amintiri dureroase o n`p`dir` pe
Sandy. Cu vocea tremurând`, spuse:

– Din motive... personale. Vede]i, so]ul meu
muncea al`turi de mine \n cadrul Serviciilor Secrete,
el a fost ucis, iar eu n-am mai putut...

|n sala se l`s` o t`cere de mormânt. Se vedea de
departe c` aceast` \ntrebare \i zdruncinase tinerei
femei  echilibrul interior [i controlul. Cu fa]a ro[ie [i
ochii plini de lacrimi, \ncerc` s`-[i reg`seasc`
echilibrul. Zadarnic. 

– V` rog s` m` ierta]i, spuse Sandy [i dintr-o dat`,
se \nclin` scurt [i grav. Apoi se \ntoarse c`tre
partenerul s`u:
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– Te rog, spune câteva cuvinte \n \ncheiere. Apoi,
f`r` un cuv\nt, ie[i afar` din sal`. 

***

Sandy f`cu un du[, \[i usc` p`rul, \[i puse o c`ma[`,
o pereche de pantaloni simpli [i o pereche de adida[i
cam ponosi]i. 

Pe vremea când lucra \mpreun` cu Philly \n cadrul
Serviciilor Secrete nu [i-ar fi permis s` arate a[a. |n
ultimul an, a dat mult mai pu]in` aten]ie felului \n care
ar`ta, ca [i garderobei sale. Era con[tient` de toate
acestea dar [i de faptul c` \n pofida lacrimilor pe care
le mai v`rsa din când \n când perioada de doliu se
apropia de sf\r[it. 

Dup` o jum`tate de or` petrecut` singur`, buna
dispozi]ie \ncepea s`-i revin`. |[i lu` geanta [i
pardesiul [i ie[i \n hol, unde o a[tepta Gus bine-dispus.

B`rbatul, fost agent F.B.I., se apropie de ea [i
\ncerc` s-o consoleze:

– Copii aceia nu aveau de unde s` [tie, m\râi el, dar
n-ai de ce s` \]i faci griji, Sandy. M-am ocupat de toate
[i le-am spus eu de ce nu le-ai putut vorbi despre
nefericitul acela de accident [i c` n-ai putut suporta s`
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lucrezi cot la cot cu to]i prietenii lui de o via]` \n
cadrul Serviciilor Secrete. |n fine, copiii au \n]eles.
{tiu [i ei c` lucrurile astea fac parte din via]`.

– |]i mul]umesc Gus, spuse Sandy cu recuno[tin]`.
{tiu c` n-ar fi trebuit s` m` sup`r \n halul `sta. Dac`
stau [i m` gândesc, a trecut deja un an...

Cei doi ie[ir` \n aerul rece de ianuarie [i Sandy  se
opri [i \[i puse pardesiul.

Dintr-un buzunar scoase o pereche de m`nu[i din
piele neagr`. Din cel`lalat scoase o p`l`rie de lân`
albastr`.

Gus o a[tept` pe Sandy s`-[i descuie lac`tul de la
biciclet`. Era o biciclet` super-performant` cu
dou`sprezece viteze cu care Sandy gonea pe str`zile
Washingtonului, pe de o parte pentru c` i se p`rea mai
economic, pe de alta pentru c` o ]inea \ntr-o form`
fizic` bun`. T\n`ra \[i puse m`nu[ile, \[i trase [apca pe
urechi [i se ridic` \n [a. Gus privi atent drumul
acoperit de z`pad`:

– Fii foarte atent` cum conduci, murmur` acesta.
– Bine, Gus. A[a voi face. Te voi contacta cât de

curând voi putea. Se aplec` spre el [i-l s`rut`. |mi va fi
dor de tine, spuse ea pe un ton afectat, dup` care
\ncepu s` pedaleze.
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– {i mie \mi va fi dor de tine, url` Gus. Dac` nu-]i
va fi pe plac noua slujb`, [tii c` te po]i \ntoarce
oricând la noi.

– A[a voi face, strig` ea \n timp ce disp`rea dup` un
col] de strad`. Imediat lu` col]ul [i o porni cu toat`
viteza c`tre Capitol Hill, locul \n care trebuia s`
primeasc` ordine privind prima sa misiune. 

Sandy cuno[tea fiecare piatr` de pe str`zile
Washingtonului [i f`cuse o pasiune din a ie[i cu
bicicleta pe orice vreme [i \n orice anotimp. Cu toate
acestea, se afla \n \nt\rziere. Sandy \[i parc` bicicleta,
urc` \n fug` scarile Capitoliului [i d`du buzna
\n`untru. Se trezi \n apropierea unui grup de turi[ti,
când \[i d`du seama c` habar n-are \n ce parte a
cl`dirii trebuie s` ajung`. 

Capitoliul era, de altfel, un loc nu foarte bun
pentru a-]i da o \ntâlnire. Sandy \[i scoase m`nu[ile,
cercet` buzunarele pentru a g`si hârtia unde \[i notase
num`rul camerei la care trebuia s` ajung`. 

Apoi, gândurile \i zburar` \n alt` parte [i privirile i
se oprir` asupra unui grup de turi[ti. Se aranjau
pentru a face o poz` de grup, al`turi de un b`rbat
\nalt, \mbr`cat cu un costum negru, impecabil. De[i
acesta st`tea cu spatele la ea, Sandy  remarc` forma
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ferm` a p`rului s`u negru ca [i \ncerc`rile repetate ale
femeilor din grup de a se afla cât mai aproape de el. 

Sandy \l privi pe fotograf, un om de v\rst` mijlocie
\mbr`cat cu o jachet` ro[ie, care f`r` \ndoial` f`cea [i
el parte din grup [i care gesticula cu m\inile \n timp ce
se uita atent \n obiectiv. 

Ce putea s` se \ntâmple cu peticul acela de h\rtie?
Niciodat` nu fusese atât de neatent`. Se gândi s` se
\ntoarc` \napoi. Sup`rat` pe ea \ns`[i, femeia \[i
smulse p`l`ria de pe cap [i \[i aranj` p`rul blond.

|n acel moment, se \ntâmplar` dou` lucruri. |n
clipa \n care privi p`l`ria care se odihnea \n mâna ei,
z`ri petecul de h\rtie bucluca[. |n acela[i timp, cu
coada ochiului v`zu c` aparatul fotografului nu mai
era a]intit asupra grupului de turi[ti ci chiar spre ea. 

Fotograful ridic` ochii [i privi spre ea. Apoi,
ignor\ndu-i atât pe b`rbatul acela \nalt cât [i pe
doamnele care se agitau \n jurul lui, alerg` direct c`tre
Sandy.

– Jiminy, strig` acesta cu o voce respectuoas`. Ce
cau]i aici? Am v`zut toate tablourile tale, mai pu]in pe
acela cu jungla, deoarece so]ia mea a spus c` e
indecent. 

Când \ns` se apropie de ea, b`rbatul avu un [oc. 
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– O Jiminy..., \mi pare r`u. |n timp ce realiza
confuzia pe care o f`cuse, fa]a sa rumen` se f`cu [i mai
ro[ie. Omul era vizibil jenat de situa]ie.

– Nu face nimic, murmur` Sandy, \ntrebându-se
dac` n-ar trebui s` poarte ochelari de soare când ie[ea
\n ora[. Genul acesta de \nt\mpl`ri se repetau mult
mai des mai ales dup` ziua \n care Philly murise. E
drept c` mul]i b`rba]i \ntorceau adesea capul pe
strad` dup` ea, chiar dac` nu era interesat` de ei.
So]iile unor politicieni pe care le p`zise se plângeau,
\n mod repetat, de treaba asta.

Dincolo de stânjeneala turistului, una dintre femei
urla pe un ton exasperat.

– Harold, \ntoarce-te aici chiar acum. Nu vezi c`-l
faci pe senator s` a[tepte?

Sandy privi peste capul lui Harold c`tre senator,
care \[i r`suci corpul [i-i arunc` o privire rece, plin` de
tâlc. I se p`ru c`-l cunoa[te de undeva, c`-l mai v`zuse,
dar nu [tia de unde s`-l ia.

Sandy nu sim]ea o mare atrac]ie fa]` de celebrit`]i.
Asemeni multora dintre cei care lucrau \n bran[a ei,
era mai degrab` indiferent` decât familiar` cu fe]ele
politicienilor. Acest senator se distingea prin faptul c`
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era foarte chipe[, se gândi ea, \n timp ce adopt` acea

atitudine superioar` pe care o mai v`zuse la tat`l [i la

fratele s`u. 
– Oare nu i-am v`zut fotografia \ntr-un ziar? se

\ntreb` Sandy, mai mult pentru sine
– Ave]i dreptate domni[oar`, i se adresase Harold. 
– Mi-e team` c` senatorul, deja, a \nt\rziat la

\ntânire. Deci, fi]i amabil s` m` urma]i, se auzi o alt`
voce.

Un b`rbat \l prinse pe Harold de bra] [i-l conduse
c`tre grup. Probabil c` era vorba de un apropiat al
senatorului. |n momentul \n care Harold ajunsese \n
mijlocul grupului se \ntoarse cu jum`tatea corpului [i,
fixând-o pe Sandy, url` din to]i pl`mânii:

– Dup` câte \mi dau eu seama, micu]` domni]`,
dumneata ai \ns`rcin`ri dintre cele mai importante!
Nu poate fi altfel!

O expresie amuzat` se putu citi pe fa]a senatorului.
Instinctiv, Sandy \[i \ntoarse privirea. Apoi,
impacientat`, citi bucata de hârtie [i realiz` c`
\ntârziase la \ntâlnire. F`r` a privi \n direc]ia
senatorului, se r`suci pe c`lcâie [i o lu` la fug`, f`r` s`
se \ntrebe dac` direc]ia era cea bun`.
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Capitolul 2

Câteva minute mai târziu, Sandy se afla pe unul
dintre holurile intens luminate din aripa
Senatului. 

– De ce nu mi-am notat pe o hârtie instruc]iunile
pe care mi le-a dat portarul?, se \ntreb` \n gând. La
dreapta, apoi la st\nga [i din nou la dreapta. „U[a pe
care o cau]i se afl` la cap`tul holului. N-ai cum s`
n-o vezi“, \i spusese portarul pe un ton familiar.
Pentru c` se sim]ea pierdut`, hot`r\ c` e momentul
s` recapete eficien]a pentru care o admirau to]i
colegii.

Se opri un moment [i privi cu aten]ie \n toate
p`r]ile. Se \ndrept` hot`rât` c`tre o u[` care n-avea
nici un indicator, aflat` la cap`tul culoarului. Puse
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m\na pe clan]` [i trase aer ad\nc \n piept. Dac` n-a
uitat nimic din instruc]iunile portarului, atunci acela
era biroul pe care \l c`uta. Dac` nu...

Ap`s` clan]a cu hot`râre, deschise u[a cât s` poat`
vedea dincolo când...

– O, nu, murmur` Sandy \n timp ce privirile \i
c`zur` pe m`turile a[ezate \n dezordine [i pe obiectele
de cur`]at frumos ordonate \n \nc`perea care f`r`
\ndoial` nu era altceva decât camera de serviciu. 

– Nu poate fi adev`rat, spuse Sandy pentru sine, \n
timp ce de afar` se auzeau zgomote de pa[i care se
\ndreptau c`tre locul unde se afla. |n timp ce privea
dezorientat` prin \nc`pere, f`cu un pas \napoi
ciocnindu-se cu violen]` de un trup masiv de b`rbat
care d`duse buzna peste ea. Impactul fusese atât de
puternic \ncât Sandy ar fi c`zut la p`mânt dac`
b`rbatul n-ar fi prins-o \n ultima clip` \n bra]e. Acesta
privi cu aten]ie prin camera de serviciu [i \nchise u[a
\ncet. 

Când \[i rec`p`t` echilibrul, putu s` remarce nasul
acvilin, p`rul negru, pe alocuri pu]in grizonant pe la
tâmple al nou-venitului [i imediat \[i d`du seama c`
b`rbatul din fa]a ei era senatorul pe care-l z`rise
adineauri.
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Sandy \[i d`du seama c` acel b`rbat chipe[ [i
carismatic era urm`rit \n momentul \n care a dat
buzna peste ea \n camera de serviciu. Aceasta era
cufundat` \ntr-o bezn` total`.

– Ce..., \ncepu ea, dar imediat o mân` \i astup` gura. 
– Lini[te... trebuie s` fie foarte aproape, se auzi o

voce mai mult [optit`. 
Vroia s` cear` o explica]ie când auzi \ntr-adev`r

zgomot de pa[i [i voci foarte aproape de locul \n care
se aflau.

|n timp ce bra]ele senatorului o ]ineau str\ns de
talie, Sandy  se a[tepta la orice. |n \ntunericul
\nc`perii, senatorul o trase c`tre el [i o s`rut` lung [i
pasional pe buze!

Sandy nu se \mpotrivi. Nu \ncerc` s` lupte pentru
a se elibera, nici nu zbier` dup` ajutor. Mai degrab`,
r`spunsul s`u fusese mecanic, de parc` se antrenase
luni de zile pentru acel moment. 

|[i rec`p`t` st`pânirea de sine imediat. Sandy \l
trase c`tre ea [i \n timp ce pieptul ei era strâns lipit de
al lui, \l prinse de talie [i-l \ntoarse cu o sut` optzeci
de grade. Acum era ea st`pân` pe situa]ie.

Ceva ciudat se \nt\mplase, \ns`. Habar n-avea de
inten]iile sau de numele lui, dar sim]ea c` dac` l-ar
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putea privi [i numai pentru o clip`, b`rbatul i-ar
deveni familiar. |i sim]ise pieptul puternic, mu[chii
bra]elor, suflarea pl`cut`... |n timp ce o strângea \n
bra]e cu mult` pasiune, Sandy \nchisese ochii sim]ind
cum o c`ldur` venit` de undeva din inim` se \n`l]a
[i-i \nv`luia tot corpul. 

Dintr-o dat`, senatorul se trase \napoi, cr`p` u[a
pu]in [i privi afar`. Sandy nu auzea nimic decât b`t`ile
inimii sale. Oricine ar fi fost urm`ritorii senatorului,
era clar c` disp`ruser` pe coridoarele Capitoliului.

|n ce fel de scandal na]ional probabil c` juca [i ea
un rol, \n aceste momente, habar n-avea. Desigur, \i
oferise senatorului un loc unde s` se ascund` chiar la
momentul oportun. Dar de ce o s`rutase? {i de ce
st`tea ea acolo f`r` reac]ie, vr`jit` parc` de mirosul
parfumului lui de cea mai bun` calitate? Sandy n-avea
r`spunsuri la aceste \ntreb`ri.

– Calea este liber`, [opti el c`tre Sandy. Sunt sigur
c` am fost salvat de un personaj cu \ndatoriri
importante, [opti el \n timp ce se strecura pe u[` afar`. 

Sandy nu r`spunse. |nainte ca Sandy s`-i cear` o
explica]ie, senatorul se aplec` spre ea, o s`rut`
p`rinte[te pe frunte [i \i spuse simplu „mul]umesc“.
Se r`suci pe c`lcâie [i plec`.
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Sandy r`mase pe loc, \ntrebându-se ce se \ntâmpl`
cu ea. „Cu ce drept un str`in [i-a permis s` m`
s`rute?”. Un sentiment de furie cre[tea \n interiorul ei,
gândindu-se la tot ce i se \ntâmplase cu numai câteva
minute \nainte. 

Sandy o lu` la fug`, sim]ind c` deja a \ntârziat
aproape jum`tate de or` [i jurându-[i s` acorde mai
mult` aten]ie la ceea ce face. Dup` zece minute se afla
\n fa]a u[ii c`utate.

***

D`du buzna \n`untru [i se scuz` de \ntârziere.
Secretara \i oferi un scaun [i o asigur` c` nu e nici o
problem`, deoarece domnul Milner – fostul [ef al lui
Sandy pe când aceasta lucra \n Serviciile Secrete – se
afla \ntr-o discu]ie.

Sandy \[i trase pu]in sufletul, \nainte ca aten]ia s`-i
fie atras` de urletele care se auzeau din biroul
domnului Milner. Cineva ]ipa atât de tare \ncât lui
Sandy \i era imposibil s` nu \n]eleag` c` se vorbea
tocmai despre ea.

Auzi o voce cu un puternic accent irlandez, care era
– cel mai probabil – a vizitatorului. 
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– Ai habar de ceea ce faci, omule? |ncerci s` ne
distrugi? Când ]i-am cerut un om care s` ne protejeze,
nu ne-am referit la un idiot care s` fie recunoscut de
la o po[t` pentru c` nu se descurc` \n societate. Acum
mergi \n extrema cealalt`? Vrei s` ne trimi]i o
feti[can`?

– Fii rezonabil, Fitzz. Cred c` nu e[ti con[tient de
ce poate fata asta. Are centura neagr` \n karate.
Apoi, nu uita cel mai important lucru.... dar probabil
c` fostul s`u  [ef prefer` s`-i [opteasc` ceva
interlocutorului s`u, astfel c` Sandy nu putu s` aud`
mai mult. 

– Nu te preocupa prea mult de lucrurile astea,
draga mea. Sunt sigur c` domnul Milner se va ocupa
de toate, \i spuse secretara.

– Sunt convins`, z\mbi Sandy. 
– Ascult`, draga mea, ar trebui s` [tii c` aceast`

slujb` este jinduit` de \ntreg Serviciul Secret. |n`utru
cu domnul Milner este Fitzpatrick Kennealy, mâna
dreapt` a lui Rexford [i, crede-m`,  spumeg` de furie.
Dar dac` a[ fii \n locul t`u, nu mi-a[ face nici o grij`.
Sunt convins` c` domnul Milner n-ar face nici o
mi[care dac` n-ar fi convins c` domnul Ken Rexford
nu [i-ar da, \n cele din urm`, acordul.
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–  Ken Rexford?, murmur` Sandy.
– A-ha, râse secretara. Ken Rexford – o s` fii

singura sa gard` de corp pentru o perioad` de trei luni
de zile \n care fostul senator Ken Rexford se va afla
\ntr-o croazier` \n jurul lumii. Nu trebuie s`-]i spun c`
e vorba de cineva despre care se spune c` \ntr-o zi va
candida la pre[edin]ie, c` e cel mai dorit burlac nu
numai din California, ci din \ntreaga lume... [i asta nu
doar pentru c` arat` foarte bine, ci pentru c` e putred
de bogat. Drag`, dac` a[ fi singur` trei luni cu
senatorul....

– Senatorul Rexford! Acesta e numele pe care
trebuia s`-l asocieze cu acea fa]` pe care Sandy nu [i-o
putea scoate din minte. Despre el era vorba. Senatorul
care a intrigat pe toat` lumea atunci când a anun]at c`
se retrage din cursa pentru Senat de[i nu avea nici un
adversar pe m`sur`. Mul]i au spus c` a f`cut-o pentru
a evita un scandal. Sandy era confuz` [i \ntregul s`u
chip devenise ro[u de stânjeneal`.

– E[ti bine, draga mea? o \ntreb` secretara. De
regul`, pentru astfel de chestiuni se apeleaz` la
angaja]i ai Serviciilor Secrete, chiar dac` senatorul nu
mai este decât o simpl` persoan` privat`. Acum \ns`,
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domnul Milner a fost de p`rere c` ar fi mult mai bine
dac` s-ar apela la o firm` privat` pentru a-i asigura
protec]ia senatorului. 

|nainte ca Sandy s` se poat` gândi \n lini[te la cele
spuse de secretar`, u[a biroului se deschise [i \n fa]a
ei ap`rur` dou` figuri cunoscute. Sandy \[i d`du
seama c`-l cunoa[te pe omul care \l \nso]ea pe Milner.
Era cel care-l puse la punct pe Harold, mai devreme. 

Cei doi b`rba]i se \ndreptar` spre ea:
– Sunt bucuros c` ai putut veni, \i spuse Foster

prietene[te. Sandy O’Hara, vreau s` ]i-l prezint pe
Fitzpatrick Kenneally, mâna dreapt` [i avocatul
fostului senator de California, Ken Rexford. 

– Bun`, domni[oar` O’Hara, zise acesta dup` care,
recunoscând-o, nu putu decât s` murmure: 

– Doamne ap`r`-ne, e[ti chiar tu.
– O, dar v`d c` v` cunoa[te]i, spuse fostul [ef a lui

Sandy.
– Dac` ne cunoa[tem? De ce nu mi-ai spus c` e

vorba de o astfel de frumuse]e? Cred c` la mijloc a fost
o confuzie. De ce folose[ti numele Sandy când \n acte
e[ti Sarah? \ntreb` Kennely.

– Sandra nu este numele meu. |n familia mea s-au
n`scut numai b`ie]i, iar fratele meu mai mare a fost
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botezat Alexandru, a[a c` Sandra este o prescurtare de
la Alexandra. A[a c` pentru a nu crea confuzie,
m-au numit Sandy. Scrie [i \n certificatul meu de
na[tere – Sandy O’Hara. |mi pare r`u dac` am creat
confuzie, declar` [treng`re[te Sandy.

– Am \n]eles, nu mai am nevoie de nici o explica]ie.
|n timp ce se \ndrepta spre u[` Kenneally declar` pe
un ton ferm: 

– Am s`-l informez pe senator cu cele discutate.
Imediat ce u[a se \nchise \n urma b`rbatului, Foster

Milner o lu` protector pe Sandy dup` umeri [i o
introduse \n biroul s`u. 

– Ei bine Sandy, spuse el aproape [optit. Cred c`
atunci când te-am recomandat am uitat s` men]ionez
c` te cheam` Sandy O’Hara. Cred c` senatorul va avea
aceea[i reac]ie negativ` ca [i Kenneally, dar eu sunt
convins c` e[ti cea mai potrivit` pentru aceast` slujb`.
Nu am nici o \ndoial` \n privin]a asta.

Fostul ei [ef \i comunic` faptul c` misiunea ei va fi
una sub acoperire [i-i ceru s` se foloseasc` de toat`
priceperea pentru a nu se deconspira. |i explic` faptul
c` misiunea sa n-ar trebui s` fie prea de dificil`.
Prezen]a unei g`rzi de corp la bordul vaporului cu
care senatorul Rexford face o croazier` ar trebui s` fie
doar o formalitate. 
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– Este o m`sur` de precau]ie \n plus. Cu
persoanele publice din ziua de azi nu po]i [ti
niciodat`, o l`muri Milner. 

Acesta \i prezent` itinerariul – Los Angeles, Hawaii,
Pago Pago, câteva insule din Pacific de care nici nu
auzise, Manila, Hong Kong, Bangkok, Sri Lanka,
Bombay, Mahe, Cape Town, Rio, Salvador de Bahia...

|i spuse c` \n majoritatea acestor locuri, senatorul
are afaceri importante, astfel c` Rexford va putea s`
\mbine pl`cerea unei c`l`torii lini[tite cu
solu]ionarea unor chestiuni personale de maxim`
importan]`. 

– |n momentele \n care senatorul se va afla \n
mijlocul oamenilor, va trebui s` fii \n alert` maxim`. |n
orice caz, to]i pasagerii care vor c`l`tori cu senatorul
au fost verifica]i [i vei avea acces la dosarele lor. Dar,
\n orice caz, \n cea mai mare parte a timpului te po]i
considera ca \ntr-o vacan]`, o l`muri fostul ei [ef. Cu
toate astea, ar trebui s`-]i pui la punct garderoba,
pentru c` vei avea de-a face cu o societate
simandicoas`, o avertiz` b`rbatul.

– Bravo, când m` gândesc c` n-am mai pus o
rochie elegant` pe mine de când am p`r`sit Serviciile
Secrete.
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– O s` te descurci tu. Va trebui s` fii la Los Angeles
la sfâr[itul acestei luni, gata de \mbarcare. De restul ne
ocup`m noi.

– Ei bine, dac` toate au fost decise deja..., spuse
Sandy care d`du s` se ridice.

– Nu mai e loc de \ntors. Sper c` nu vrei s` dai cu
piciorul unei astfel de ocazii, spuse Milner cu un glas
\n care se sim]i o umbr` de dojan`. {i \n orice caz nu
cred c` mai puteai sta retras` la Los Angeles la
nesfâr[it predând lec]ii de autoap`rare unor studen]i.
Cred c` e vremea s` te desprinzi de trecut. {tim
amândoi c` Philly ar fi fost de acord s` duci la bun
sfâr[it aceast` misiune.

– Cred c` ai dreptate. Accept aceast` provocare.
Imediat ce plec` din biroul lui Foster, prin minte \i

trecu fulger`tor imaginea unui b`rbat, dar nu a
fostului so] decedat care o bântuia \n fiecare noapte.
Era un alt chip. Complet diferit de omul care crescuse
al`turi de ea [i care-i devenise, la un moment dat, so].
O fa]` \ntunecat`, \n timp ce a lui Philly era una
senin`... pu]in amuzat`, \n timp ce Philly era mereu
serios....[i iscoditoare, spre deosebire de Philly care
p`rea inocen]a \ntruchipat`.  Se sim]ea confuz`. Se
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\ntreba cum prezen]a unui b`rbat, \ntr-o camer` de
serviciu, pe \ntuneric, putuse s` o tulbure \n
asemenea hal.

|n timp ce-[i descuia cifrul de la biciclet` \[i jur` c`
\n cele trei luni pe care le va petrece al`turi de
senatorul Keneth Rexford nu va permite ca
sentimentelor puternice pe care nu le mai \ncercase
decât fa]` de Philly s`-i invadeze din nou via]a.  

Sandy se gândi la reputa]ia senatorului. 
– Probabil c` a fost nevoit s` se retrag` din cursa

pentru Senat pentru a evita unele dezv`luiri care l-ar fi
putut costa enorm. A decis s` nu candideze pentru a-[i
ap`ra reputa]ia, sau ce a mai r`mas din ea, [opti
Sandy.

Se hot`r\ s` trateze acest angajament ca pe oricare
altul, chiar dac` poate senatorul o va privi ca pe o
simpl` feti[can` [i-i va da tot felul de \ns`rcin`ri
minore. 

– Probabil c` va dori s` inspectez toate \nc`perile
de serviciu pentru ca la nevoie s` [tie unde s` se
refugieze \n momente delicate. Cu siguran]`, rela]ia
dintre noi va trebui s` se limiteze la una strict
profesional`, \[i zise pentru sine femeia. 
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Capitolul 3

Limuzina \nainta lene[ printre fulgii de z`pad` care
c`deau necontenit.

De unde st`tea \ntins` pe canapeaua din
apartamentul s`u, sorbind dintr-o can` de ceai, Sandy
vedea perfect tot ceea ce se \ntâmpla afar`. Aten]ia \i era
captat` de [oferul corect \mbr`cat care cobora din
Linconul negru a c`rui motor scotea aburi calzi. {oferul
se \ndrept` spre apartamentul ei [i cioc`ni u[or la u[`:

– Domni[oara O’Hara?
– Da, spuse Sandy, care dintr-un salt se afla \n fa]a

u[ii deschise.
– Senatorul \]i dore[te tot binele din lume, declar`

[oferul care se \nclin` u[or de spate. Senatorul
Rexford te roag` s`-l \nso]e[ti \ntr-o scurt` plimbare.
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– Senatorul Rexford? Chiar acum?
– Da, doamn`, dac` nu v` deranjeaz`. 
– Voi fi gata \n câteva momente. Vrei s` intri, spuse

femeia nelini[tit`.
– Nu domni[oar`, a[ prefera s` a[tept afar` ca s`

pot supraveghea ma[ina, replic` [oferul.
– Cum dore[ti, spuse ea absent` \nchizând u[a \n

urma ei. 
Ce caut` el aici? De unde \i aflase adresa, se \ntreb`

Sandy, admi]ând c` mâna sa dreapt`, Kenneally, i-ar fi
putut oferi detalii. Probabil au deja un dosar \ntreg
despre mine, monolog` ea.

Se repezi \n baie, \n[f`când periu]a de din]i [i rujul
de buze. Se uit` cu aten]ie la hainele pe care [i le
cump`rase \n ultima vreme. |[i privi [osetele [i jerseul
care se \ncheia pu]in mai jos de b`rbie. Realiz` c` nu
mai are timp s` se schimbe. Puse pe ea paltonul elegant
[i cizmele negre din piele, se privi pentru o secund` \n
oglind`, \[i trecu o mân` prin p`rul blond, dup` care
trase adânc aer \n piept [i ie[i pe u[` afar`.

– Gata, spuse ea radioas` [oferului, care-[i mi[ca
mâinile [i picioarele ca s` se \nc`lzeasc`. 

– Pe aici domni[oar`, spuse el printre din]i, fericit
c` a[teptarea se terminase. Geamurile limuzinei erau
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fumurii [i pline de z`pad`. {oferul \i deschise u[a din
spate a ma[inii [i Sandy se trezi pe dat` \ntr-un
interior \mbr`cat \n piele [i cufundat \ntr-o lumin`
discret`. 

– Bun` ziua, \nc` o dat`, domni[oar` O’Hara,
spuse simplu fostul senator Ken Rexford invitând-o
printr-un gest al mâinii s` ia loc. 

St`teau fa]` \n fa]`, dar atât de aproape \ncât
genunchii aproape li se atingeau. 

– Bun` ziua, domnule senator, r`spunse Sandy
privindu-l \n ochi.

Rexford \[i scoase una din m`nu[i [i-i strânse mâna.
Ap`sând un buton, i se adres` [oferului

– Condu \ncet prin cartier, Everret.
Sandy \[i sim]ea gura uscat` [i-[i auzea respira]ia

puternic`. Senatorul era chiar mai chipe[ [i mai
prezentabil decât \[i amintea. Era \mbr`cat foarte
elegant, iar pe sub pardesiu se z`rea un costum croit
dup` ultima mod`. 

– Am vrut s` te \ntâlnesc din dou` motive. Nu-]i
ascund c` sunt foarte gr`bit [i am f`cut doar un popas
\n drum spre aeroport.

Privind pe geam, Sandy nu putu z`ri decât z`pada
care c`dea ne\ncetat.
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– Mai \ntâi de toate, referitor la modul \n care
ne-am \ntâlnit... vreau s` [tii c` m-ai salvat dintr-o
situa]ie delicat`. De când am renun]at la via]a public`,
presa este pe urmele mele, mai ales atunci când fac
vizite unor prieteni la Capitoliu. N-am chef s` explic
jurnali[tilor de ce m` aflam acolo \n aceea zi. Am fost
scutit de o nedorit` \ntâlnire atunci când am g`sit u[a
de la camera de serviciu deschis`. Indiferent de
reputa]ia pe care ai auzit c` o am nu mi-ar fi convenit,
totu[i, s` risc s` fiu g`sit \ntr-o astfel de \nc`pere cu o
femeie atât de frumoas`.

– Ce fel de reputa]ie?, \ntreb` Sandy cu un aer
inocent.

– {tii cum mi se spune? Devoratorul de femei sau
burlacul de bani gata. Suntem cu to]ii la mila presei
care ne creeaz` o imagine pe care nu prea ne-o
dorim.

– Sigur. Dac` dori]i a[ putea s` uit felul \n care
ne-am cunoscut.

– Da, probabil c` ar fi mai bine. Nu prea reu[esc
s`-mi explic ce s-a petrecut acolo. Cred c` a fost o
reac]ie natural`, urm` senatorul cu un zâmbet \n
col]ul gurii. 
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Rexford nu realiz` c` ultima sa remarc` era \n
contradic]ie cu ceea ce pretinsese mai \nainte – c` nu
era un playboy.

– A doua chestiune, domni[oar` O’Hara, are de-a
face cu faptul c` ai fost numit` garda mea de corp \n
c`l`toria pe care o voi face \n Pacificul de Sud. Am fost
surprins când Milner mi-a recomandat o femeie
pentru slujba asta. |n timp ce rostea cuv\ntul „femeie”
nu-[i putu ascunde o grimas` de nemul]umire.

– Presupun c` nu vi se \ntâmpl` prea des, domnule
senator. De[i v` asigur c` nu sunt prea multe femei
care s` fie atât de bine preg`tite ca mine, replic` Sandy
privindu-l drept \n ochi. 

– Probabil c` nu, dar mai ai timp s` te r`zgânde[ti
[i s`-]i g`sim un \nlocuitor. De[i pentru public
aceast` c`l`torie trece drept una de pl`cere, pot fi \n
pericol \n orice moment. Precum ai v`zut... exist`
oameni pe care trebuie s`-i evit cu orice pre]. Cred c`
nu vrei s` te confrun]i cu situa]ii c`rora nu le po]i
face fa]`. 

– Mi se \ntâmpl` foarte rar. Iar dac` nu ave]i
\ncredere \n capacit`]ile mele de a v` ap`ra v`
amintesc cât de bine mi-am f`cut datoria \n ziua aceea
la Capitoliu.
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I se p`ru c` vorbele sale pot p`rea asemenea unei
mici cochet`rii [i \[i jur` s` fie mai atent`. 

Dar \nainte de a-[i da seama ce se \ntâmpl`, senatorul
o fix` din priviri, o trase cu putere spre el [i o s`rut`
ap`sat pe buze. Puterea [i atingerea lui \i \nfior` \ntreg
trupul. |l \mpinse cu um`rul [i morm`i câteva cuvinte
de protest \nainte s` se elibereze din bra]ele lui.

– Nu-mi aduc aminte s` fi protestat atunci când
ne-am s`rutat prima oar`, spuse senatorul.

– Domnule senator, spuse femeia pe un ton ferm
\ncercând s` ia o atitudine cât mai sobr`. Din acest
moment sunt garda dumneavoastr` de corp. Datoria
mea este s` v` ap`r de orice pericol. Trebuie s` [ti]i c`
sunt capabil` s` m` ap`r apelând la zeci de metode.
Nu am nici cea mai mic` inten]ie s` renun] la aceast`
slujb`, oricât v-a]i dori dumneavoastr`.

Limuzina se opri la un semafor, astfel c` Sandy cu
o mi[care rapid` deschise portiera [i ie[i \n strad`. 

– Voi fi la Los Angeles \n ziua \mbarc`rii, mai apuc`
Sandy s` spun` \nainte s` trânteasc` u[a. 

I se p`ru c` senatorul o striga, dar nu \ntoarse
capul. I se p`ru c` aude un hohot de râs \n urma ei,
dar prefer` s`-[i piard` urma pe ni[te str`du]e
l`turalnice.
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|n ultimele trei s`pt`mâni, Sandy citise zeci de
dosare, se interesase de ruta pe care o va urma
vaporul „Voyager Queen” [i \[i preg`tise actele
necesare. De câte ori avea timp, citea ziarele pentru a
se pune la punct cu ceea ce se \ntâmpla \n lume. Când
lucra \mpreun` cu so]ul s`u \n Serviciile Secrete [tiau
tot ceea ce mi[c` \n ]ar` [i peste hotare. Interesul s`u
pentru aceste lucruri s-a stins o dat` cu Philly. 

|n]elegea c` tensiunile dintre SUA [i Rusia
atinseser` cote alarmante. M`rul discordiei \l
reprezenta r`zboiul civil care izbucnise \n insula
Mauristan, aflat` \n largul coastelor Africii de Nord. O
grupare din nord, care se bucura de sprijinul Rusiei,
de]inea controlul insulei unde se descoperise un
z`c`m\nt enorm de petrol. Cei din sud ceruser`
sprijinul SUA pentru a câ[tiga controlul asupra insulei
[i a petrolului. Vapoare militare americane se
\ndreptau c`tre Mauristan, unde \i a[teptau solda]i
ru[i. Era fericit` c` vaporul lor nu trecea prin
apropierea acelui loc periculos. 
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Sandy avuse atâtea de studiat \ncât foarte greu \[i
f`cuse timp s` dea o fug` prin magazinele cele mai
apreciate din Washington. |ncet, \ncet, Sandy \ncepu s`-[i
re\nnoiasc` garderoba. Cecul consistent pe care-l
primise pentru a se preg`ti de c`l`torie \i permise s`
cumpere atât haine elegante cât [i trei valize noi din piele. 

Oricum, Sandy  se familiarizase cu interiorul
vaporului, [tia loca]ia fiec`rei cabine [i toate
posibilit`]ile de a-l scoate din \ncurc`tur` pe senator.
De[i majoritatea dintre pasageri p`reau ni[te
pensionari pa[nici, era de datoria ei s` [tie tot ceea ce
se petrece pe punte. 

Preg`tirile \i erau perturbate de o imagine care-i
revenea ca o str`fulgerare \n minte [i care \ncepuse s-o
scoat` din min]i. Cea a senatorului Rexford...

|n timp ce studia traseul vaporului, gândul \i zbura
la buzele lui fierbin]i, lucrul acesta producându-i, de
fiecare dat`, un fior de ghea]` care-i str`b`tea [ira
spin`rii [i o f`cea s` se \nfioare. Nu trebuia decât s`
\nchid` ochii pentru ca imediat \n minte s`-i apar`
momentele intime pe care le petrecuse al`turi de
senator, mirosul de piele din limuzin`, ori senza]ia de
pl`cere pe care o \ncercase \n camera de serviciu.

Nu era de mirare c` ajunsese s` [tie pe de rost fi[a
senatorului:
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82 de kilograme
1,83 de metri 
p`r negru
ochi c`prui
fiu de familie nobiliar`
absolvent al Institutului Harvard 
angajat permanent pentru a supravehea 
afacerile familiei
Congresman de California, un mandat
Senator de California, un mandat
Celibatar

Dosarul s`u era plin de articole decupate din ziare
[i reviste care f`ceau referiri atât la via]a sa privat` cât
[i la cea politic`. |[i d`du seama c`, \n urm` cu [ase
ani, atunci când candidase pentru func]ia de senator,
Kenneth Rexford avea 30 de ani. Dat fiind c` ea nu
avea decât 28 de ani, putea spune c` erau din aceea[i
genera]ie. G`sise \n articole referiri la modul \n care
renun]ase s` mai candideze pentru Senat sub
pretextul c` dore[te s` se ocupe de afaceri. Cu
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regulalitate, revistele scriau despre aventurile lui, nici
una pe deplin dovedit`, pe care acesta le-ar fi avut cu
staruri de film sau cu manechine. 

– Totu[i, nu iese fum f`r` foc, coment` Sandy. Ori
de câte ori \[i amintea de \ntâlnirea lor de la Capitoliu,
devenea nesigur` pe sine. Pentru prima oar` \n via]a ei
se \ntreba dac` era \ntr-adev`r preg`tit` pentru acea
misiune [i care erau adev`ratul motiv pentru care o
acceptase. 

Pentru prima oar` \n ultimul an, Sandy nu se
mai gândea la moartea tragic` a so]ului ei. Nu [tia
dac` ar trebui s` se simt` vinovat` sau eliberat`.
Care erau obliga]iile ei fa]` de memoria lui Philly?
Dar fa]` ea?

Dac` acum era atât de r`v`[it`, ce se putea \nt\mpla
atunci când va fi \mpreun` cu senatorul singuri pe o
insul` romantic`? Dac` a \ndr`znit s-o s`rute \ntr-o
camer` de serviciu, la ce ar trebui s` se a[tepte atunci
când se vor plimba pe nisip la umbra palmierilor?

– Senatorul e un tic`los. F`r` \ndoial`, revistele au
dreptate. Nu are nici un fel de st`pânire de sine..., se
gândi Sandy cu voce tare, dup` care \[i aminti c` nu
mai f`cuse dragoste dup` moartea lui Philly. O temere
f`r` ecou \i s`get` pieptul.
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Nu o dat` fusese gata s` pun` mâna pe telefon [i s`
\[i anun]e fostul [ef c` renun]` la misiune, dar de
fiecare dat` ceva o oprise. 

Timpul trecu pe nesim]ite. Sandy \[i f`cu cu grij`
bagajele, nu uit` pistolul, muni]ia [i vesta antiglon]. La
vremea potrivit`, chem` un taxi [i-[i spuse c` ar trebui
s` se lase condus` de instinct.

Dup` ce l`s` cheile de la cas` unor vecini cu
rug`mintea s` ude florile, cobor\ sc`rile [i urc` gr`bit`
\n taxi. Dup` o or` de mers, prin ninsoarea care nu
mai contenea s` cad`, ajunse la aeroport. 

Când ajunse, zborul s`u tocmai fusese scos de pe
lista celor anulate din cauza vremii nefavorabile.
Aventura putea \ncepe.
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Capitolul 4

Vasul nu o dezam`gi pe Sandy. P`rea un zgârie-nori
plutitor. Taxiul care o aduse de la aeroportul din Los
Angeles reu[i s` ajung` \n port cu câteva minute
\nainte ca vasul s` ridice ancora. 

|mbr`cat` cu un palton cu talie joas` [i mai ales
dup` o c`l`torie obositoare, Sandy se sim]ea
stânjenit` \n mijlocul unor oameni voio[i,
\mbr`ca]i sumar [i foarte bronza]i. Se gândea c`
nici o hain` dintre cele pe care le avea cu ea nu se
asorta cu \mbr`c`mintea celor pe care-i vedea \n
fa]a ei.

Sandy se opri, \[i l`s` jos bagajele voluminoase [i
privi \mprejur cu aten]ie. Oameni bine dispu[i treceau
pe lâng` ea \ntr-un du-te vino ame]itor. |n apropiere
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observ` un tân`r chipe[, dup` moda anilor ’20, care
f`cea gesturi largi cu mâinile \n direc]ia ei. Confuz`,
tân`ra femeie i se adres`:

– Cu mine vorbe[ti?
|n acela[i timp, de undeva de pe pasarel` se auzi o

voce puternic`:
– T`ia]i, t`ia]i tot !
Un b`rbat \mbr`cat cu o c`ma[` de m`tase [i cu un

megafon \n mân` o privea insistent. 
Tân`rul aflat \n apropierea ei \[i [terse sudoarea de

pe frunte [i-[i scoase p`l`ria.
– Habar n-aveai de film, nu-i a[a?
Stânjenit`, Sandy cl`tin` din cap.
– Ai venit pentru croazier`? continu` tân`rul.
– Da, spuse Sandy cople[it`.
– Pun pariu c` n-ai citit ghidul de c`l`torie. Trebuia

s` fii la bord cu o or` mai devreme ca s` po]i urm`ri,
al`turi de ceilal]i pasageri, turnarea unei scene de
film. Anume, aceea a lans`rii la ap` a unei
ambarca]iuni.

–   Scena lans`rii la ap`? murmur` Sandy.
– Exact. Pentru filmul „Valurile pasiunii“.

Inten]ion`m s` film`m \ntrega pelicul` la bordul
acestui vas. Echipa este cazat` \n partea din fa]` a
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ambarca]iunii. Suntem marea atrac]ie a acestei
croaziere. Se spune c` \nsu[i senatorul Rexford ne
urm`rea cum turnam cea dintâi secven]` din film. 

|nsp`im\ntat`, Sandy privi \n sus, dar nu z`ri decât
fe]ele z\mbitoare ale pasagerilor. Observ` c` mul]imea
aceea zgomotoas` care roise \n jurul ei disp`ruse. 

O femeie foarte frumoas` \mbr`cat` cu o rochie
lung`, alb` se opri \n fa]a lor.

– Putem termina scena asta odat`, \ntreb` ]âfnoas`.
Nu pot sta toat` ziua \ncorsetat` astfel.

– Imediat, Rose, o lini[ti tân`rul \ntorcându-se spre
Sandy. 

– Miles Moore, se prezent` acesta pe un ton plin de
importan]`. 

Un \nso]itor se apropie de ei:
– Ave]i rezervare, doamn`? \ntreb` acesta.
Femeia d`du din cap aprobator.
– Face]i parte din lumea celebrit`]ilor? se interes`

Miles.
– Oh, nu, r`spunse Sandy.
– Face]i parte din suita senatorului Rexford, nu-i

a[a? auzi din nou vocea \nso]itorului. Sper c` n-a]i
\ntâmpinat nici o nepl`cere. V` rog s` m` urma]i,
ad`ug` acesta ridicând bagajele.
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– Ar trebui s` intri \n cinematografie s` [tii. Când
termini voiajul, s` treci pe la compania “C-Deck” [i s`
\ntrebi de Miles Moore. Ai \n fa]` un mare viitor, spuse
tân`rul aproape zbierând.

– F`r` \ndoial`, \i replic` zâmbind Sandy \n timp ce
se \ntorcea.

|n timp ce urca pe vas, v`zu cu coada ochiului c`
b`rbatul cu megafon o urm`rea cu o maxim`
aten]ie. 

– Suita de invita]i a senatorului Rexford se bucur`
de cele mai bune condi]ii de g`zduire. Exist` o camer`
de zi, cabine separate [i o teras` \n folosin]a exclusiv`
a acestora, spuse \nso]itorul.

Era sigur` c` senatorul o urm`rise de pe punte [i
se amuzase copios la fel ca ceilal]i pasageri de
ne[tiin]a ei.

– Pe aici, v` rog, spuse tân`rul \n momentul \n care
u[ile liftului se deschiseser`. O conduse pe un hol la
cap`tul c`ruia z`ri o mul]ime de hamali alergând \n
toate direc]iile. 

– To]i invita]ii senatorului se afl` \n acest pavilion.
Camera dumneavoastr` va fi lâng` cea a domni[oarei
Winston.
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– Domni[oara Winston? se mir` Sandy.
|[i d`du imediat seama c` trebuia s` fie vorba

de sora senatorului. |i citise dosarul cu o zi
\nainte. Fusese m`ritat` cu Marshall Winston, un
armator foarte bogat care murise cu un an \n urm`.

– {i pot s` v` confirm c` cea mai mare parte a
bagajelor pe care le vede]i \i apar]in.

Sandy \naint` [ov`ind \n imensa [i eleganta
camer` de zi. |ntr-un col] z`ri o femeie foarte elegant`
care urm`rea cu aten]ie desc`rcarea bagajelor. |n
momentul \n care o z`ri pe Sandy se \ndrept` imediat
spre ea. 

– Draga mea, de-ai [ti cât sunt de \ncântat` s` te
v`d. Po]i s`-]i spun Sandy? \ntreb` ea cu o voce
prietenoas`.

– Desigur, r`spunse prompt Sandy, gândindu-se de
unde-i [tia numele aceast` femeie, ajuns` la vârsta a
doua.

– Of, cât sunt de nepoliticoas`. Trebuie s` fii
Sandy O’Hara. Fratele meu mi-a spus c` e[ti singura
persoan` care se va ocupa de acea misiune
delicat`.... Eu sunt Amelia Winston, sora mai mic` a
lui Kenny. Dar a[ vrea ca acest lucru s` r`mân` \ntre
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noi. Cred c` [tii cum e atunci când alegi s` fugi
\ntr-o vacan]` doar pentru a uita un necaz, o tragedie
\n dragoste.

Sandy zâmbi for]at, f`r` s` [tie dac` Amelie se
referise \n mod inten]ionat la faptul c` [i ea era v`duv`.

– Ar trebui s`-l inform`m pe senator c` am ajuns.
{ti]i unde \l pot g`si?

– Se afl` \ntr-o reuniune cu oamenii lui de
\ncredere: Kenneally [i Harvey. Cred c` discut`
afaceri. Ar trebui, pentru o vreme, s`-i l`s`m \n pace.
Mai bine te vei prezenta disear`, când suntem cu to]ii
invita]ii C`pitanului la cin`.

– Cin` la C`pitan? se mir` Sandy.
– Da, draga mea. C`pitanul a dorit ca senatorul,

al`turi de oamenii s`i de \ncredere, s` petreac` cea
dintâi sear` a croazierei al`turi de el [i de membrii
echipajului. Am acceptat, desigur. Cred c` ai preg`tit`
rochia de sear`, nu-i a[a?

–   Sunt preg`tit` pentru orice.
– Sunt convins` de asta. Am fost foarte

impresionat` când am aflat c` garda de corp a lui Ken
este o femeie. |n zilele noastre, b`rba]ii subestimeaz`
capacit`]ile femeilor.
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Prin minte \i trecu vorbele pline de ne\ncredere ale
lui Ken la adresa ei [i \[i jur` c`, \ntr-un fel sau altul, \l
va face s` regrete ce spusese.

– Nu exist` prea multe femei \n serviciile de
securitate. E greu s` te obi[nuie[ti cu ideea... Sandy se
opri, observând cum buna dispozi]ie a doamnei
Amelia se stinse \ncet.

– Marshall al meu... m-a sus]inut \n tot ceea ce am
f`cut. Am organizat atâtea opere de caritate, baluri,
seri dansante...

Amelia \[i acoperi fa]a cu palme [i se pr`bu[i pe un
scaun.

– {tiu cât e de greu s` pierzi o persoan` pe care ai
iubit-o atât de mult. {i eu sunt v`duv` de un an de zile,
m`rturisi Sandy.

– {tiu, Ken mi-a povestit tot. 
Sandy nu mai avea nici o \ndoial` c` senatorul \i

citise dosarul
– Ei, bine, draga mea, cred c` avem un lucru trist

\n comun. Po]i s`-mi spui Amelia. Sunt sigur` c` vom
deveni curând prietene.
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Capitolul 5

Cina festiv` care avea loc \n acea sear` urma s`

devin` un adev`rat eveniment monden. |ntr-un voiaj

atât de lung, prin tradi]ie, to]i pasagerii de la clasa

\ntâi s-ar fi putut a[tepta s` fie invita]ii c`pitanului. Dar

s` cinezi la invita]ia c`pitanul McCabe din prima sear`

era o onoare deosebit`. 

Amelia purta o rochie orbitoare, cu paiete aurii.

Sandy alesese un costum din dou` piese din m`tase

de culoare \nchis`, strâns cu un cordon b`tut cu pietre

pre]ioase, care \i l`sa spatele gol.

– E[ti foarte frumoas`, draga mea, \i declar` Amelia

cu admira]ie.
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Privindu-se \n oglind`, Sandy nu-[i putu ascunde
un zâmbet. Admise c` acea rochie \i venea perfect [i c`
alerg`tura prin magazinele din Washinghton meritase
efortul. 

Dup` numai câteva ore petrecute al`turi de
Amelia, Sandy \ncepu s` vad` \n ea o prieten`. Amelia
avea un spirit fin [i mi[c`ri gra]ioase. Cu intui]ie
feminin`, Amelia reu[i s` soseasc` \mpreun` cu Sandy
\n sala de bal exact la momentul potrivit, l`sându-se
totu[i a[teptate câteva minute. Toat` lumea se afla la
o mas` rotund` a[ezat` \n mijlocul camerei de zi.
Doar dou` scaune mai erau goale. C`pitanul McCabe
se distingea prin uniforma lui cu butoni aurii [i
epole]i.  Doamna Crusty Fitzpatrick Kenneally era [i
ea prezent`, purtând o rochie care o f`cea s` se simt`
inconfortabil.

– Uite-l [i pe Harvey Cattler, un alt om de \ncredere
a lui Ken, care nu e interesat decât de politic`,
scandaluri, mondenit`]i, spuse Amelia.

Toat` aten]ia era captat` de senator. Fiecare vorb`
\i era \nso]it` de gesturi largi, adesea teatrale. 

Sandy se \nro[i \n momentul \n care privirile lor se
\ntâlnir`. |i f`cu un gest imperceptibil cu capul, apoi,
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când o z`ri pe Amelia, senatorul le f`cu un semn cu
mâna, invitându-le s` se apropie. To]i b`rba]ii se
ridicar` \n picioare.

– Domnelor... C`pitanul McCbe se \nclin` cu
respect [i le invit` pe cele dou` femei s` ia loc. Amelia
se a[ez` prima, \n timp ce Sandy observ` c` nu mai era
liber decât scaunul aflat lâng` senatorul Rexford. Se
a[ez` [i-l privi pentru o secund` \n ochi.  

– Sunt Sandy  O’Hara, spuse tân`ra femeie simplu
dup` ce Amelia o prezent` invita]ilor. 

– Nu credeam c` vei reu[i s` pleci din Washington
pe vremea asta imposibil`, spuse senatorul privind-o
pe sub spr\ncene. {i iat`-te aici gata s`-]i iei slujba \n
primire. E[ti preg`tit` s` m` aperi de toate relele?”

F`r` \ndoial`, era ceva ironic \n vocea senatorului.
|ncerc` s` se concentreze [i s` ignore faptul c` o dat`
sau de dou` ori mâna b`rbatului \i atinse um`rul gol. 

|nainte ca gândul s`-i zboare mai departe, osp`tarii
aduseser` primul fel de mâncare: crem` de legume
servit` \n boluri speciale. 

Un b`rbat care monopolizase discu]ia, \mbr`cat
\ntr-un costum de cowboy, privea insitent \nspre locul
unde st`teau Sandy [i senatorul. Vorbea despre o
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mul]ime de lucruri de la afaceri la hobbyul s`u,
fotografia, dar Sandy nu mai auzea decât b`t`ile
propriei sale inimi.

– Nu cred c` cineva din Washington n-a auzit de
noi, de familia Hartmann. Avem cel mai mare magazin
de articole din \ntreg statul Texas. Suntem singurii
care am avut un catalog cu oferte de Cr`ciun. Sigur,
dup` asta mul]i ne-au copiat, dar noi am fost primii [i
asta ne-a adus o gr`mad` de bani. {i atunci m-am
gândit s` investesc ace[ti bani \ntr-un lucru pe care
pu]ini [i-l pot permite – s` ne \mbarc`m pe acest vas
de croazier`.

– E adev`rat, [i eu am cump`rat din magazinele
dumneavostr`, \ncerc` Amelia un compliment. 

Dar texanul ignor` complimentul, ochii s`i
oprindu-se asupra lui Sandy.

– Domni[oar` O’Hara, nu v-am mai \ntâlnit
undeva? Probabil c` ai ap`rut \n vreun film. Asta e,
te-am v`zut ast`zi \n timp ce compania turna scena
aceea de film cu plecarea vasului. N-am dreptate?

To]i cei prezen]i terminaser` primul fel de mâncare
[i \[i \ndreptar` ochii c`tre ea

– Domnul Hartmann crede c` e[ti vreo actri]`,
spuse Amelia.
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– Nici vorb`, domnule Hartman, cel pu]in nu \nc`,
exclam` Sandy gândindu-se c` n-ar fi o idee proast` ca
cei de pe vas s` cread` c` prezen]a ei la bord se
datoreaz` filmului care se turna. O carier` de actri]` ar
fi un lucru grozav. Am jucat mai demult \n timpul
[colii dar nimic mai mult, se explic` Sandy.

– Atunci, ne spune]i c`rui fapt dator`m prezen]a
voastr` aici? insist` texanul.  

– Ei bine..., \ncerc` femeia s` ias` din
\ncurc`tur`.

–   Domni[oara O’Hara se afl` aici la invita]ia mea
[i a fratelui meu, \i s`ri \n ajutor Amelia.

– Fratele dumneavoastr`, vre]i s` spune]i
senatorul, spuse Hartmann pe un ton insinuant [i
privi cu sub\n]eles [i ironie \nspre acesta. Cred c`
\n]eleg acum...

– Nu domnule Hartmann. Nu cred c` \n]elegi.
Dup` tonul vocii dumneavoastr`, cred c` mintea v`
zboar` la una dintre acele „afaceri“ pe care presa de
scandal le dezv`luie \n leg`tur` cu mine. Sper c` nu
crede]i tot ceea ce citi]i.

– S` [ti]i c` \n nici un caz n-a[ fi votat pentru
dumneavoastr`, \ncerc` Hartmann s` schimbe \ntr-un
fel discu]ia.
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– Nici nu contam pe votul dumneavoastr`,
r`spunse t`ios Rexford.

– Domi[oara este garda de corp a senatorului, se
auzi din cel`lalt cap`t al mesei vocea lui Kenneally.

– Cum, garda sa de corp? nu-[i putu ascunde
uimirea texanul. Tân`ra aceasta delicat` este gard` de
corp? M` \ntreb cum va putea ap`ra un corp de trei ori
cât al ei? declar` texanul, v`dit mul]umit de replica sa.

Hartmann se l`s` u[or pe spate, cu mâinile
sprijinindu-se de mas`, cu picioarele ridicate de pe
podea [i izbucni \ntr-un hohot puternic de râs. St`tea
\ntr-un echilibru perfect [i precar.

Sandy realiz` c` e momentul s` ac]ioneze. Arunc` o
privire c`tre Hartmann [i observ` c` se sprijinea doar
de un col] al mesei. |ntre aceasta [i mâinile lui nu se
mai afla decât o lung` fa]` de mas`. |ntr-o secund`,
surprinzând asisten]a, Sandy f`cu un salt [i trase cu
putere fa]a de mas`. Se auzi un zgomot puternic [i un
murmur str`b`tu \nc`perea. To]i cei prezen]i \[i
\ntoarser` privirile [i-l v`zur` pe Hartmann, pr`v`lit la
podea \ncercând cu greu s` se ridice. 

Doamna Hartmann se \nro[ise [i \ncerca s`-[i ajute
b`rbatul. Singurii ochi \mdrepta]i spre Sandy erau ai
senatorului, care nu-[i putea ascunde un zâmbet de
admira]ie.
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C`pitanul McCabe \l ridic` de Hartmann [i f`cu
semn unui osp`tar, care se repezi s` [tearg` murd`ria
de pe parchet. 

– |mi pare bine c` sunte]i \n regul`, se auzi vocea
Ameliei, \n timp ce b`rbatul \ncerca s`-[i aranjeze
]inuta.

|n acel moment muzica inund` \nc`perea, captând
aten]ia tuturor pasagerilor. 

– Primul nostru dans pe ocean, spuse c`pitanul
McCabe. Domni[oar` Winston v` rog s`-mi face]i
onoarea....

– Cu pl`cere, spuse Amelia radiind [i-l lu` de bra]
pe c`pitan. 

Familia Hartmann le urmar` exemplul f`r` prea
mult entuziasm.

Pentru un moment, Sandy [i Ken r`m`seser` fa]` \n
fa]`, \n lini[te. 

– Se pare c` v-a]i f`cut din nou datoria de a m`
ap`ra. Deci, acesta este modul \n care g`rzile de corp
\i trateaz` pe cei mai mari ca ei. S` sper`m c` se va g`si
\ntotdeauna o fa]` de mas` salvatoare. 

– Domnule senator Rexford, cred c` v-am
demonstrat c` sunt persoana perfect` pentru aceast`
slujb`. A[ vrea s` \ncepe]i s` v` obi[nui]i cu ideea c` o
femeie v` ap`r` via]a, spuse pe un ton serios Sandy.
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– |]i promit c` voi \ncerca. Apropo, a[ vrea s` te rog
ca \ncepând de acum s`-mi spui Ken.

– E \n regul`. {i tu po]i s`-mi spui Sandy.
– Bun, atunci ne-am \n]eles. S` [tii c` Fitzpatrick

Kenneally este Fitz [i a[a trebuie s` fie [i pentru tine.
Sandy \ncuviin]`. 
– Domnule senator, adic` Ken, te rog, pentru a

nu-mi \ngreuna misiunea ca tu [i prietenii t`i s` nu m`
mai considera]i \n centrul aten]iei. {i acum te rog s`
m` scuzi, \ncheie Sandy dând s` se ridice.

Dar Ken fusese mai rapid.
– Dac` nu exist` nici o piedic` \n codul g`rzilor de

corp, mi-ar pl`cea s` dans`m \mpreun`.
– Nu cred c` ne poate \mpiedica ceva, spuse

mecanic Sandy. 
{tia c` era un lucru care nu trebuia f`cut, dar era

prea târziu.
– Cine [tie, \n toat` mul]imea aceasta de dansatori,

s-ar putea s` am nevoie de protec]ia unei persoane
avizate, spuse Ken râzând din toat` inima.

Alunecau pe ringul de dans, foarte apropia]i unul
de cel`lalt. Bra]ele lui puternice \i \nconjurau talia, \n
timp ce sânii ei se sprijineau pe pieptul lui. Se sim]ea
protejat` [i \n siguran]` al`turi de Ken. 
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Sim]indu-i repira]ia [i mirosul de parfum scump,
Sandy \ncerca sentimente confuze. Parc` se
cuno[teau de ani de zile, iar trupurile lor comunicau
printr-un limbaj comun. Sim]ea c` dac` nu va \ncepe
curând o conversa]ie, se va topi \n bra]ele lui [i nimic
n-o va mai putea trezi din acea stare de beatitudine.

Trecuse atâta vreme de când Philly... |[i aminti cum
fostul ei so] \i promisese c` la terminarea facult`]ii o va
lua de so]ie [i cât de fericit` [i ner`bd`toare fusese. 

Orchestra \ncepu o nou` pies`, prilej pentru Sandy
de a se desprinde din \mbr`]i[are:

– Referitor la modul \n care ne-am cunoscut [i de
ceea ce s-a petrecut \n limuzin`, s` [tii c` nu-mi st` \n
obicei... m`rturisi femeia.

– Cum ]i-am spus, o \ntrerupse Ken, nici mie..
Erau din nou \mbr`]i[a]i [i trupurile lor p`reau

unul singur. Trecur` pe lâng` Amelia [i pe lâng`
c`pitan, prilej pentru Ken de a-i face câteva
dest`inuiri:

– So]ul Ameliei a murit \n urm` cu un an. Acesta
este un alt motiv pentru care am decis s` facem aceast`
c`l`torie. A fost ideea mea s` sta]i \n camere al`turate.

Sandy nu avu nici o replic`, gândindu-se \n alt`
parte. O voce acoperi muzica:
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– Schimba]i partenerii, se auzi la microfon [i
orchestra abord` o alt` pies` muzical`

Sandy se trezi lâng` c`pitanul McCabe, care-i oferi
bra]ul.

– Cu pl`cere, spuse Sandy.
– Domni[oar`, spuse b`rbatul, aceast` c`l`torie

reprezint` reluarea unei tradi]ii pentru compania
„Petropolis Line”. Ne re\ntoarcem la vechile croaziere
\ntrerupte dup` cel de-al doilea r`zboi mondial. De
aceea \mi cer scuze pentru comportamentul domnului
Hartmann [i apreciez eforturile lui Ken, care n-a dorit
s` dea amploare evenimentului. 

Sandy se gândea la bunele maniere ale lui McCabe
când auzi din nou vocea strigând \n microfon:

– Schimba]i partenerii...
Sandy se \ntoarse c`utându-l din ochi pe Ken.

Numai c` un alt cuplu se afla \n apropiere – Miles [i
actri]a Rose, care i se p`ru de o frumuse]e r`pitoare.

Trebuia s` admit` c` Miles Moore p`rea un b`rbat
\ntr-o form` excelent`, iar smochingul impecabil \i
scotea \n eviden]` trupul zvelt, de sportiv. |i amintea
de Philly, de inocen]a [i naivitatea acestuia. 

– Bun`, Miles, spuse prietene[te. Nu credeam c` te
voi revedea atât de curând.

F`r` s-o aud`, tân`rul \i replic` scurt:
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– Toat` lumea vorbe[te s` [tii!
– Despre ce?
– To]i vor s` [tie cine este femeia frumoas` care-l

\nso]e[te pe senator. I-am spus lui Babs Teller c` te
cunosc personal.

– Ce vrei s` spui? {i cine e Babs Teller?
– Nu te ui]i la televizor? o \ntreb` Miles intrigat.
– |n ultima vreme am fost cam ocupat`.
– Barbara Teller are o emisiune de televiziune [i

rubrici \n ziare despre via]a celebrit`]ilor. Numele
nu-]i sun` cunoscut? Dumnezeule, unii oameni chiar
nu realizeaz` cât sunt de noroco[i. 

– Nu [tiu ce vrei s` spui.
– Babs Teller, care a stat cu noi la mas`, mi-a spus

c` n-a avut ochi decât pentru tine. Te-a numit „femeia
misterioas`” de lâng` Ken.

Sandy izbucni \ntr-un râs nervos. 
– Ar trebui s` te gânde[ti serios. }i-ar putea ajuta \n

carier`, interveni tân`rul.
– Despre ce carier` vorbe[ti? Consider c` am deja

una. 
– Vorbeam de televiziune [i film. I-am spus lui

Teller c` te voi ajuta s` debutezi. Cred c` ar trebui s`
te \mprietene[ti cu ea, chiar s`-i dai un interviu...
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Sandy era \ngrozit`. Se gândi c` ar fi fost o
acoperire bun` ca lumea s` cread` c` este
interesat` de actorie, dar dup` ce Kenneally le
adusese tuturor la cuno[tin]` c` e bodyguard, ce
rost mai avea?

– Asta nu se va \ntâmpla \n ruptul capului, Miles...
Sim]ea c` inima \i ajunsese \n stomac [i \ncerca s`
g`seasc` o cale de a sc`pa de tân`r.

– Miles, simt nevoia s` urc \n camera mea. Nu m`
simt foarte bine.

– Nici o problem`. Te conduc eu, spuse eliberând-o
[i luând-o protector de bra]. 

R`v`[it`, Sandy \ncepu s` urce sc`rile. Cu coada
ochiului, putu s` vad` c` senatorul, care dansa cu sora
sa, o urm`rea cu o privire care tr`da \ngrijorarea. 
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Capitolul 6

|n timp ce o conducea c`tre camera ei, Miles
\ncerca s`-i intre \n gra]ii. Lu` cheile [i-i deschise u[a,
apoi i le d`du \napoi, cu o reveren]`.

– Te superi dac` intru? spuse Miles care \naint` f`r`
s` mai a[tepte aprobarea. Vreau s` privesc de pe terasa
ta luna [i stelele, s` v`d cum vaporul se las` purtat de
valurile oceanului!

Se f`cu comod [i \[i desf`cu nodul de la cravat`.
Camera era cufundat` \n \ntuneric.

– Ce-ai zice s` bem ceva \mpreun`, Sandy? suger`
[optit tân`rul actor. 

– Ar trebui s-o l`s`m pe alt` dat` Miles. A fost o zi
foarte obositoare [i \nc` mai am atâtea de f`cut, spuse
ea mai mult pentru sine. 
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– Nu ar trebui niciodat` s`-]i pui cariera \n pericol,
o amenin]` pe un ton glume] Miles, f`când un gest cu
mâna. |n plus, a[a te por]i cu omul care vrea s` fac`
din tine o vedet`?

–  Dar, eu nu vreau...
– Prostii, declar` dezaprobator actorul. Toat`

lumea vrea s` devin` o vedet`. Haide, sunt sigur c` o
fat` tân`r` [i inteligent` ca tine [tie s`-[i urm`reasc`
scopurile \ntr-o croazier` unde po]i \ntâlni mul]i
milionari dispu[i s` te ajute. |ntrebarea care se pune
este cine [i pentru ce te va descoperi, concluzion`
b`rbatul.

– Miles! exclam` iritat` Sandy.
– Ar`]i cu adev`rat excep]ional, draga mea, spuse

Miles apropiindu-se tot mai mult de ea.
– Miles...
– Acum e[ti \n rolul fetei greu abordabile. Nici o

problem`, dar las`-l pe unchiul Miles s`-]i ghideze
pa[ii spre Hollywood.

– Miles, vino-]i \n fire, \i ordon` ea, dar pe un ton
neconving`tor. 

Actorul p`rea \n trans`. Privirile \i erau fixate pe
fa]a ei. 
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– Nu trebuie decât s` m` la[i s` m` ocup de tine.
Trebuie doar s` \ntâlne[ti persoana potrivit`.
Gânde[te-te cât` publicitate po]i ob]ine dându-i un
interviu lui Babs Teller, bolborosea Miles.

Dori s` protesteze, s` spun` c` n-o interesa
publicitatea [i nici actoria, dar mintea \i era
preocupat` de agresivitatea lui Miles. 

F`cu \nc` un pas \napoi [i se pr`v`li peste fotoliul
din piele. Rochia i se adun` peste genunchi, \n timp ce
bretelele \i c`zur` de pe umeri, l`sându-i pieptul pe
jum`tate dezvelit. |ntr-o secund`, Miles se afla
deasupra ei.

Greutatea corpului b`rbatului o zdrobi, l`sând-o
f`r` respira]ie. Sandy se zb`tu câteva secunde,
\ncercând s`-l \ndep`rteze pe actor. Suflarea
b`rbatului pe fa]a ei \i displ`cea cumplit. I se p`ru c`
a trecut o eternitate pân` reu[i s`-[i elibereze o mân`,
\nfigâdu-i-o \n p`r. 

– Dac` nu te ridici, \]i promit c` te las f`r` nici un
fir de p`r, \i [opti la ureche Sandy.

O umbr` se opri deasupra celor doi. Cineva st`tea
\n pragul u[ii [i-i privea..

– Ce face]i aici domnule senator, se dezmetici
Miles, care se ridica, aranjându-[i hainele.
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– Am v`zut u[a deschis`. Nu m` a[teptam s` te v`d
[i pe tine implicat \ntr-o astfel de scen`, spuse Ken pe
jum`tate ironic, pe jum`tate intrigat. 

D`du din mân`, \n semn de dezaprobare:
– N-am vrut s` deranjez, spuse senatorul, p`r`sind

\nc`perea f`r` un alt cuvânt.
– Stai! Las`-m` s`-]i explic, strig` Sandy.
Era prea târziu. Ken disp`ruse. Femeia se \ntoarse

pierdut` [i d`du ochii cu Miles.
– Ie[i! Dac` nu dispari, o s` prime[ti exact ceea ce

meri]i, \l amenin]` femeia.
– Cred c` ar fi mai bine dac` ai r`mâne de partea

mea, \ncerc` Miles.
– Iar tu mai bine ai disp`rea. Acum!
– Dar...
– Nu mai vreau s` aud nimic. Dac` nu pleci, te

arunc pe sc`ri afar`.
Dezorientat, actorul p`r`si camera. 
Sandy trânti u[a \n urma lui, se a[ez` \ntr-un col] al

cabinei [i izbucni \n plâns. Dup` ce-i murise mama, a
trebuit s` se obi[nuiasc` s` aud` \n casa lor voci
grosolane [i \nsp`imânt`toare de barba]i. Erau
vremuri \n care se retr`gea \n camera ei [i plângea ore
\n [ir. De la o vreme, acest obicei o p`r`sise. Atunci
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când \l cunoscuse pe Philly, care-i fusese al`turi toat`
adolescen]a [i cu care se [i c`s`torise. Dup` moartea
lui, crizele \i reveniser`. Iar acum, lacrimile \i erau
provocate pentru prima oar` de un alt b`rbat.

– Ce [i-a imaginat Ken atunci când l-a v`zut pe
Miles deasupra mea? Probabil c` n-a fost prea evident
c` \ncercam s` m` eliberez, [optea printre lacrimi
Sandy. Probabil c` se gânde[te c` \ntr-adev`r vreau s`
urmez o carier` de actri]` [i sunt dispus` s` fac orice
pentru asta. 

|ncerc` s`-[i aminteasc` expresia fe]ei lui Ken când
a surprins-o cu Miles. Era, f`r` \ndoial` [ocat, doborât,
mânios. Tr`dat? 

Sandy nu-[i putea da seama dac` va reu[i s` dreag`
busuiocul, dac` va putea s`-i recâ[tige \ncrederea. 

– Totul a \nceput atât de prost, \[i spuse \n gând [i
admise pentru prima oar` c` de când l-a \ntâlnit pe
Ken, o vraj` inexplicabil` pusese st`pânire pe ea. 

***

Paharul se sparse cu zgomot. Sandy adormise doar
de câteva ore. Pu]in speriat`, \[i puse halatul [i cobor\
din pat \n picioarele goale, cu precau]ie. |[i men]inea
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cu greu echilibrul, f`r` s` \n]eleag` ce se \ntâmpl`. U[a
care d`dea \nspre teras` se deshisese cu un zgomot
puternic [i o rafal` de ploaie o lovi pe Sandy, udând-o
pân` la piele. Cele mai negre presupuneri i se
confirmar`. 

Vasul era prins \ntr-o furtun` foarte puternic`. Nori
\ntuneca]i acopereau complet orizontul, \n timp ce
vântul urla [i lovea vasul din toate direc]iile. 

U[a care d`dea \n camera Ameliei se deschisese brusc
[i v`zu siluetele a doi b`rba]i. Ken, \mbr`cat cu un halat
portocaliu, \[i f`cu loc \n`untru cel dintâi, urmat de un
b`rbat mic de statur`, cu o trus` \n mân`. Era doctorul.

– S-a \ntâmplat ceva? se impacient` Sandy. E cumva
vorba de Amelia?

Ken arbor` o min` serioas` [i nu r`spunse.
– Se simte minunat, se dezmetici doctorul. O s`-[i

revin` \n momentul \n care marea se va calma. Un pic
r`u de mare n-a omorât \nc` pe nimeni. N-are rost s`
v` \ngrijora]i. La revedere, \ncheie doctorul care se
\ntoarse pe c`lcâie [i p`r`si camera.

– |]i mul]umesc doctore Peters, spuse Ken, apoi
adresându-i-se, apoi, pe un ton neutru lui Sandy:
Ameliei i se face r`u chiar [i atunci când merge cu
ma[ina. Trebuia s` nu uit lucrul `sta.
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Sandy \[i trecu mâna prin p`rul ud, \ndep`rtând
câteva [uvi]e de pe fa]`.

– |n leg`tur` cu noaptea trecut`. Vreau s`-]i explic.
– Nu, e \n regul`. Nu-mi datorezi nimic. Trebuia

s`-mi fi dat seama. E[ti o tân`r` foarte frumoas`. A
trecut un an de când so]ul t`u a murit... [i oricum,
actorul e un b`rbat foarte chipe[... E firesc.

– Ken. N-a fost ceea ce crezi, izbucni Sandy
\naintând spre el. 

– Cum spui tu, râse el zeflemitor. Parc` tu trebuia
s` m` aperi pe mine. {i eu ce fac? Alerg ca un [colar
dup` tine [i nimeresc \ntr-o poveste ridicol` din care
sunt exclus. Probabil c` ar`tam ca un idiot stând \n
picioare [i privindu-v`. Probabil c` ar trebui s`-mi cer
[i scuze.

– Ken, te rog. Cum te-ai gândit c` a[ putea s`
r`spund avansurilor lui Miles? E o mare
ne\n]elegere....

Balansul navei o dezechilibr` pe Sandy care se trezi
aruncat` direct \n bra]ele puternice ale lui Ken. Se
sprijini pe pieptul b`rbatului, sim]indu-i respira]ia
aproape. Bra]ele lui vânjoase \i cuprinser` talia,
ajutând-o s`-[i men]in` echilibrul. 
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Ken o trase mai aproape. Mi[carea f`cu s`-i cad`
halatul, astfel c` \ntre corpurile lor nu mai era decât
rochia de noapte a lui Sandy. 

– Oh, dragul meu Ken, [opti ea pierdut` \n flac`ra
pasiunii. |i prinse gâtul cu mâinile ei delicate, se ridic`
pe vârful picioarelor [i-l s`rut` prelung, ap`sat. La fel
cum vasul se zb`tea s` scape din strânsoarea valurilor,
a[a [i trupul ei palpita al`turi de al lui, \ntr-un delir al
pl`cerii.

Sandy se gândi c` dac` ar r`mâne pentru totdeauna
\n bra]ele b`rbatului, tot n-ar fi deajuns pentru
fericirea care o cuprinsese. 

S` fie vântul cel care url` nebun afar`? Sau sângele
meu fierbinte \n c`utarea persoanei iubite, se \ntreba
\n gând tân`ra femeie. {i dintr-o dat` vorbele lui Ken
\i r`sunar` \n urechi limpede [i clar: „E[ti o tân`r`
foarte frumoas`. A trecut un an de c\nd so]ul t`u a
murit... [i oricum actorul e un b`rbat foarte chipe[... E
firesc.“

Realiz` c` avea [i ea nevoi ca orice femeie [i c`
dorin]a \i \ntunecase ra]iunea. Era, totu[i, prea
devreme. Mult prea devreme ca s` tr`deze
sentimentele pe care le avuse pentru Philly,
memoria anilor petrecu]i \mpreun`... poate c` un an
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\nsemna mult pentru Ken, obi[nuit s` nu lase s`
treac` o s`pt`mân` f`r` s` ]in` o alt` femeie \n bra]e,
dar pentru ea...

|[i sim]i picioarele amor]ite, nesigure.... Ce c`uta
aici, \mbr`]i[at` al`turi de un playboy recunoscut
pentru aventurile lui de o noapte? |n rela]ia dintre noi,
pasiunea nu trebuie s` apar`, \[i jur` Sandy
retr`gându-se din \mbr`]i[are.

– A[a ceva nu trebuie s` se mai \ntâmple, Ken.
– Ai dreptate. Probabil c` te-a \nsp`imântat furtuna

[i aveai nevoie de cineva care s` te protejeze. Se pare
c` lucrurile pe care le-ai \nv`]at la „Secret Service“ nu
te ajut` decât s`-i aperi pe al]ii, nu [i pe tine. Poate c`
ar trebui s`-l chem pe tân`rul actor \napoi, cel pu]in
pân` marea se va calma, spuse b`rbatul cu r`utate. 

|nainte ca femeia s` poat` spune ceva, Ken p`r`si
camera.

Singur` \n mijlocul camerei, tremurând de frig [i
sup`rare, Sandy se sim]ea de parc` inima i s-ar fi
scufundat pe fundul oceanului.
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Capitolul 7

La doar trei zile dup` acea criz` puternic`, Amelia
nu era complet ref`cut`. Vasul se apropia de
Honolulu.

Sandy era con[tient` c` senatorul o evita \n mod
constant. De fapt, Ken evita to]i pasagerii afla]i la bord.

– Senatorul v` informeaz` c` va lua masa la el \n
camer` \n urm`toarele zile, o anun]` Harvey. De
aceea, continu` acesta, serviciile dumneavoastr` nu
mai sunt necesare o perioad`.

Sandy \n]elegea ce sim]ea Ken. Avea [i ea nevoie de
timp s` reflecteze, a[a c` era fericit` de aceast` [ans`
ivit`. Se plimba de diminea]a pân` seara pe punte,
\ncercând s` cuprind` cu privirea orizontul
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nem`rginit. Dorea s` dea uit`rii toate nepl`cerile [i
greut`]ile pe care le avusese \n primele zile ale
c`l`toriei.

– De ce m-am purtat atât de proste[te cu Ken? se
\ntreba \n timpul lungilor sale plimb`ri. Era atât de
sigur` pe ea când era vorba s` asigure protec]ia cuiva,
dar când era vorba de Ken se purta ca un copil.

– Ken e un om foarte cunoscut [i influent [i nu-l
intereseaz` decât propria sa persoan`. Care femeie nu
s-ar sim]i onorat` de simpla lui prezen]`? reflect` Sandy.

Trase aer \n piept, privind cu nostalgie apele
albastre. Uneori se sim]ea mic` [i neputincioas`... 

Aceast` stare dur` câteva zile. Când vaporul acost` \n
Honolulu, pe punte se instal` o agita]ie neobi[nuit`.

– Ne vom \ntoarce abia mâine \n zori, \i spuse
Kenneally. Ne vom asigura acum ca totul s` fie \n
regul` cu ambarca]iunea care \l va duce pe Ken la mal.
Nu m` intereseaz` cum procedezi, dar vreau s`-l aduci
\napoi viu [i nev`t`mat.

– Am \n]eles. Tu nu vii?
– Nu e prea mult loc \n ambarca]iune [i oricum,

ur`sc \ntâlnirile oficiale. 
Sandy \[i pip`i tocul pistolului, vrând parc` s` se

asigure c` e la locul lui.
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Tân`ra femeie r`mase surprins` când \i z`rii pe
oamenii care f`ceau parte din delega]ia de
\ntâmpinare. Printre b`rba]ii bine \mbr`ca]i, oficiali ai
statului Hawaii, putu s` remarce [i câ]iva
reprezentan]i ai insulei Mauristan. 

Bli]urile [i jurnali[tii cu care Sandy era obi[nuit` la
\ntânirile oficiale lipseau cu des`vâr[ire. 

Ceremonia \ncepu. Ken \nmân` steagul american
unui b`rbat impun`tor, care ap`ru flancat de
guvernator [i doi congresmeni. 

Sandy se plas` \n spate, pentru a-l putea
supraveghea pe senator. |[i mi[ca privirile cu repeziciune,
pentru a putea surprinde orice mi[care suspect`.

Dintr-o dat`, v`zu ceva lucind puternic, asemeni
unui metal \n b`taia soarelui, chiar \n spatele lui Ken.
Instinctiv, trase piedica pistolului. Senatorul tocmai \[i
termina discursul care fusese \ncununat de aplauze
puternice. Sandy \[i f`cu loc cu coatele printre cei
prezen]i. Pistolul care lucise pentru o secund` \n
soare ]intea capul lui Ken. O lovitur` puternic` [i
agresorul se pr`bu[i la p`m\nt. Sandy se arunc` peste
el. |ntr-o frac]iune de secund`, Sandy \l imobiliz`,
\ntorcându-l cu fa]a spre p`mânt. Apoi arunc` pistolul
la câ]iva metri dep`rtare.
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Cei prezen]i se strânser` \n jurul celor doi
oameni c`zu]i la p`m\nt. Sandy era st`pân` pe situa]ie.

– Ce este? Ce s-a \ntâmplat?, se auzeau voci din
toate direc]iile.

Ken p`rea \n trans`. B`rbatul \[i ridic` privirile
c`tre el:

– Tu... tu.., te-a[ fi ucis dac` nu era ea. N-ai dreptul
s` te amesteci \n afacerile altora, spuse b`rbatul,
furios.

Ofi]erii Pazei de Coast` \[i f`cur` apari]ia [i-l
\nh`]ar` pe atentator.

– Cineva cunoscut? avu puterea s` surâd` cu
am`r`ciune Sandy.

– Nu cred c` l-am mai v`zut vreodat`. E cu
siguran]` din Mauristan, spuse senatorul, \n timp ce
culoarea \ncepea s`-i revin` \n obraji.

Cât` st`pânire are acest om, dac` poate glumi la
numai câteva secunde dup` ce via]a \i fusese pus` \n
joc, \[i spuse \n sinea ei Sandy. Cum de nu aprecia,
\ns`, c` ea \[i riscase via]a pentru el?

Guvernatorul [i ceilal]i oficiali nu mai conteneau
s`-[i cear` scuze.

Sandy n-avea r`gaz, gândurile zburându-i la dineul
la care urma s` participe Ken.
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Ajuns` \n sala de mese elegant decorat`, Sandy
inspect` temeinic toate col]urile \nc`perii, apoi toaleta
[i buc`t`ria. Se interes` de chelneri [i de personalul
auxiliar [i \[i d`du \n cele din urm`, acordul pentru
\nceperea dineului. 

Se a[ez` al`turi de Harvey, \ntr-un col] retras.
– |nchin pentru cel mai grozav bodyguard pe care

l-am v`zut, spuse Harvey ridicând cana de cafea \n aer.
– Nu credeam c` senatorul va avea nevoie de

protec]ie \ntr-o croazier` de pl`cere, spuse sincer`
tân`ra femeie.

– Nu doar de pl`cere, o corect` Harvey.
Schimbând repede subiectul, b`rbatul o \ntreb`:
– Ce spui de discursul senatorului?
T`cu o clip` [i, f`r` s` a[tepte un r`spuns zise:
– Eu l-am scris.
– Dr`gu], g`si de cuvin]` s` recunoasc` Sandy.
– |n]eleg c` nu te pasioneaz`. |n fond, toate

discursurile politice par identice

Din fericire, dineul dur` doar dou` ore. Ca la un
semn, to]i se ridicar` \ndreptându-se spre ie[ire.

Ken, Sandy [i Harvey se urcar` \ntr-un elicopter.
Aflase de la Kenneally c` aceast` a doua parte a
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c`l`toriei era una de afaceri. De aceea, probabil c`
Amelia declarase c` nu este complet recuperat` de pe
urma bolii.

Planul era ca senatorul s` ajung` la Kuai, insula cea
mai nordic` a arhipelagului, unde spera s` g`seasc`
un teren bun pentru amplasarea unui hotel. Apoi
urmau s` petreac` noaptea la unul dintre hotelurile
de lux din zon`, pentru ca la primele ore ale dimine]ii
s` se re\ntoarc` pe vas. 

|n elicopter, Sandy \[i permise, pentru prima oar`
\n acea zi, s` se relaxeze. Se \ntreba dac` merita s`-[i
ri[te via]a pentru un om atât de nerecunosc`tor.
|nchise ochii [i nu se mai gândi la nimic. 

– Unde vre]i s` aterizez, domnule? se auzi vocea
pilotului.

– S` arunc`m mai \ntâi o privire pe insula Na Pai,
replic` senatorul. Pe urm`, s` ne duci la Waiohai.

Pilotul ridic` avionul deasupra unei plaje pustii,
l`s` \n urm` p`durea verde [i ateriz` \n fa]a unui hotel
luxos.

Ken s`ri din aparat bine dispus:
– E[ti preg`tit, Harvey? Dar dumneata, domni[oar`

O’Hara?
Sandy ridic` din umeri
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– {tii, [efu’, m` dor \ngrozitor picioarele. |n plus,

trebuie s` lucrez la un discurs. Nu cred c` pot s` v`

\nso]esc, spuse Harvey.

–  O.K., atunci a[teapt`-ne la hotel.

– Nu te-a obosit \ncercarea de azi diminea]`? i se

adres` de data aceasta lui Sandy.

– Deloc. Oricum, asta e meseria mea.

– Nimic nu e mai periculos \n Kuai decât s` te

loveasc` o nuc` de cocos, râse Ken .

Sandy se sim]ea ridicol` \n costumul ei impecabil,

\ncercând s` ]in` pasul cu Ken. Hot`r\ s` renun]e la

\nc`l]`ri. |nc` se mai gândea c` \n urm` cu câteva ore

\mpiedicase un asasinat...

Se l`sa m\ngâiat` de razele soarelui, \n timp ce de

departe auzea muzica valurilor care se izbeau de ]`rm.

Briza purta c`tre tân`ra femeie un miros delicat de

orhidee [i alge proaspete. 

– Locul `sta e mirific. M` simt atât de fericit`. Cred

c` ar trebui s` mai \ncerc`m o dat` s` fim prieteni. S`

o lu`m de la cap`t, izbucni emo]ionat` Sandy, dând

frâu liber sentimentelor. 

B`rbatul continua s` mearg` \nainte:
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– E \n regul`, dac` a[a ai decis...
– Te cred c` e[ti \nc` sup`rat dup` ceea ce ai v`zut

noaptea trecut`, dar nu trebuie s` te gr`be[ti cu
concluziile. 

Sandy se opri mai mult amuzat` decât furioas`.
– {i cine ]i-a salvat via]a azi-diminea]a? \ntreb` ea

\nveselit`.
Un stol de p`s`ri albastre \[i luar` zborul, speriate

de zgomot. Ken se \ntoarse spre ea:
– Acum chiar cred c` e[ti o gard` de corp adev`rat`.
– }i-am spus doar c` e vorba de for]` mental`, nu

fizic`. Apropo, cine era b`rbatul care a vrut s` te ucid`?
Cel din Mauristan...Ce vroia s` spun` c` n-ai voie s` te
amesteci \n afacerile altora?

– Din p`cate, nu-]i pot spune prea multe.
– De ce era nevoie [i de o delega]ie din Mauristan?
– Cred c` vei \n]elege \nainte de \ncheierea acestei

c`l`torii, spuse Ken oarecum deranjat. |n orice caz, a
venit vremea s`-mi schimb p`rerea despre femeile
bodyguard.

Sandy z\mbi mul]umit`.
– |n leg`tur` cu noaptea trecut`, \ncepu ea.
– |mi pare r`u c` nu te-am l`sat s`-mi explici. M-am

sim]it ofensat când te-am v`zut cu actorul, de[i  nu era
cazul. Ce a fost a fost. E bine?
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– O.K.
Ken \i \ntinse mâna:
– Prieteni?
– Prieteni, fu de acord femeia.
Intrar` \ntr-o p`dure tân`r`. Ken se opri [i desf`cu

o hart`.
– Cred c` p`mântul familiei mele e pe aici.

Arhitec]ii mi-au spus c` e locul perfect pentru un hotel
Mirosul de orhidee era \mb`t`tor. Cei doi \naintau

cu greu prin vegeta]ia bogat`. Se trezir` \ntr-un
lumini[, cu un ochi de ap` limpede \n mijloc.

– Nu am mai v`zut a[a ceva decât \n filme, remarc`
Sandy.

– E magnific, spuse Ken, l`sându-se jos \n iarb`. 
Sandy \[i f`cu imediat loc lâng` el.
– Ai ajuns o ]int` pentru to]i ]icni]ii care au o arm`.

Poate ar trebui s` renun]i la politic`.
|[i lep`d` jacheta [i pistolul, \n timp ce-l auzi pe Ken:
– Voi [ti mai multe despre viitorul meu politic când

aceast` c`l`torie se va sfâr[i. Dar cred c` nu e
momentul pentru o astfel de discu]ie.

– Ai dreptate, \ncuviin]` Sandy.
Discutau ca doi vechi prieteni, iar Sandy se sim]ea

u[oar` [i fericit`. 
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– De ce s` nu ne odihnim o vreme, \nainte s` ne
\ntoarcem? suger` Ken.

Se \ntinse \n iarb`, punându-[i o mân` sub cap.
– E atâta lini[te, [opti Ken. 
O trase \ncet spre el, cu un gest tandru. Femeia se

l`s` cuprins` de vraja acelei \mbr`]i[`ri. |i s`ruta
b`rbia, ochii, vârful nasului. Când buzele li se
contopir` \ntr-un s`rut prelung, sim]i dorin]a s`-l
\mbr`]i[eze strâns. Femeia \i mângâia p`rul, spatele
puternic [i bine definit.

Ken \i descheie nasturii de la bluz`, unul câte unul.
|ntr-o secund`, Sandy r`mase \ntr-un tricou cu mâneci
scurte. Gura lui se plimba pe gâtul ei delicat,
cople[indu-l cu s`rut`ri. 

Mâna b`rbatului alunec` u[or peste corpul femeii,
\i m\ngâie u[or umerii, pântecul, apoi se opri pe
cureaua pantalonilor.

– Opre[te-te, strig` Sandy ridicându-se \n capul
oaselor. 

– Ce s-a \ntâmplat? se nelini[ti b`rbatul.
– Eu... eu... sunt atâtea lucruri de l`murit. Nu [tiu

cum de m` s`ru]i când nu ]i-am explicat... \n leg`tur`
cu Miles, actorul.

75



– Dar nu vreau s` [tiu, se \mpotrivi Ken.
– |n noaptea trecut`... nimic din ceea ce ai v`zut nu

e adev`rat.
– {tiu, am \ncredere \n tine...
O cuprinse din nou \n bra]e, cople[ind-o cu

s`rut`ri.
– Un singur lucru conteaz`. C` te doresc mult.
Mâinile b`rbatului alunecau pe trupul lui Sandy,

golit de orice rezisten]`. O dorin]` de nest`vilit
cutremur` trupul b`rbatului.

Trupurile lor se \ncle[tau \ntr-o s`lbatic` dorin]`.
F`cur` dragoste de mai multe ori. |n cele din urm`,

Sandy se ad`posti \n bra]ele lui puternice [i privi cerul
albastru, f`r` un nor. Se sim]ea proasp`t` ca un prunc.

|ntr-un târziu, adormir`. Fur` trezi]i de zgomotul
unui avion care zbura la joas` altitudine.

Cerul, aflat la apus, p`rea de zefir. Primele stele \[i
f`ceau timid apari]ia pe cer. Când primele umbre
c`zur` peste lumini[, se hot`râr` s` plece.
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Capitolul 8

|n multe privin]e, restaurantul hotelului \i
reamintea de camera de zi a vaporului. Acelea[i
scaune elegante, mese lungi [i curate pline de
por]elanuri [i farfurii de diferite forme. De unde
st`tea, Sandy vedea oceanul \n nem`rginirea sa.

Ken purta un smoching elegant [i nu-[i lua ochii de
la tân`ra femeie. Sandy avu suficient timp s` se
schimbe. Purta o rochie lung` de m`tase de culoarea
piersicii, care-i scotea \n eviden]` ochii mari.

De[i comand` mai multe feluri, Sandy aproape c`
nu se atinse de mâncare. 

– Nu v-au pl`cut specialit`]ile noastre, doamn`?
\ntreb` politicos chelnerul.
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– Cred c` nu mi-a fost foame, spuse ea cu un
zâmbet sincer. Evit` s` spun` c` n-ar putea mânca
niciodat` delfin, c`ci aceasta era specialitatea atât de
mult l`udat` a casei.

Privirile femeii se oprir` pe chipul lui Harvey care
se afla la mas` al`turi de ei. Era atât de fericit` \ncât
abia auzi:

– ... am fost foarte \ngrijorat, m` \ntrebam unde a]i
putea fi. |mi \nchipuiam c` v-a]i r`t`cit prin jungl`.
V-am c`utat ore \n [ir, dar degeaba. Atunci mi-a venit
o idee...

Harvey izbucni \n hohote de râs. Se uita când la
Ken, când la Sandy.

– Sunte]i O.K.? N-a]i spus un cuvânt de când st`m
la mas`.

– Totul e \n regul`, Harvey, spuse Ken f`r`
convingere. A[adar, ce-ai f`cut atât de amuzant?

– Am chemat pilotul ca s` v` c`ut`m. {tii cât de
mult ur`sc s` zbor... Asta demonstreaz` cât de
\ngrijorat am fost. 

– {i ce a fost atât de spectaculos \n c`l`toria
voastr`?

– Ei bine, zise Harvey insinuant. |[i plimb` privirile
de la unul la altul \nainte de a continua:
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– Nu [tiu cum s` spun f`r` s` fiu b`d`ran. Am
zburat deasupra p`durii  [i am surprins un cuplu, s`
vezi ce chestie, \n mijlocul ac]iunii, dac` m` \n]elegi.
|n flagrant, adic`.

Ken \[i pierdu respira]ia pentru o clip`. |n acela[i timp,
Sandy sim]i cum se \nro[e[te de ru[ine. Din fericire,
Harvey era prea preocupat s`-[i savureze povestea.

– Nu pot s` cred nici acum. O astfel de priveli[te \n
mijlocul p`durii.  {tii ce am crezut la \nceput? C`
sunte]i voi doi.

Harvey se opri, observându-i pe cei doi. Nesesizând
nimic, continu`:

– I-am spus pilotului s` zboare mai jos, dar am
r`mas f`r` combustibil, a[a c` am fost obliga]i s` ne
\ntoarcem.

– Nu v`d nimic amuzant \n aceast` povestire. {i
nici nu cred c` e genul de istorie care ar trebui spus`
\n fa]a unei femei, \l admonest` Ken.

Harvey cobor\ ochii \n p`mânt:
– Te rog s` m` ier]i, Sandy. N-am vrut s` te sup`r,

spuse Harvey.
– N-ai te ce s`-]i ceri scuze.
– Cred c` am s` m` retrag. Pot s` te conduc \n

camera ta, domni[oar` O’Hara?
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Sandy \n]elese c` \ntrebarea b`rbatului era de fapt
o autoinvita]ie. Realiz` c` dac` ar accepta, ar putea
trezi suspiciunile lui Harvey.

– |]i mul]umesc, domnule senator. Cred c` voi
r`mâne s`-mi termin cafeaua.

– Mai stau [i eu câteva minute, spuse Harvey.
Fa]a lui Ken era palid` precum a unui mort. Poate

c` nu mi-a \n]eles inten]ia, se \ntreb` Sandy. |nainte de
orice explica]ie, Ken se ridic`, o privi cu ostiliate pe
Sandy [i se \ndep`rt` f`r` un cuvânt.

– Nu uita]i c` m\ine ne trezim devreme, zise el din u[`.
Sandy sim]i cum ceva \i atingea piciorul Era [ocat`.

|i arunc` lui Harvey o privire ucig`toare:
– Dac` mai \ndr`zne[ti vreodat`, \]i rup picioarele.

|n]elegi?
– Dar... 
|nainte ca Harvey s`-[i duc` ideea la bun sfâr[it,

Sandy se ridic` [i p`r`si \nc`perea.

Sandy b`tu la u[a lui Ken, la \nceput u[or, apoi tot
mai tare. Vroia s`-l \ntrebe ce crede despre cele
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povestite de Harvey. Nu primi nici un r`spuns. |n
cele din urm`, hot`r\ s` se \ntoarc` \n camera ei.

Nu putu \nchide ochii toat` noaptea. Cu siguran]`,
Harvey [tia mai multe decât l`sase s` se \n]eleag`. A[a se
explica \ndr`zneala lui de a-mi mângâia piciorul, se gândi
Sandy. Se \nvinov`]ea pentru \ntâmplarea din ajun,
considerând c` era numai vina ei c` au fost surprin[i.

Ar fi trebuit s` nu uite c` era v`duv` de numai un
an [i c` jurase s` nu-[i mai \ncredin]eze via]a \n m\inile
nici unui b`rbat.

Era prea târziu pentru regrete. Târziu, \[i lu`
angajamentul c` \n momentul \n care vor ajunge \n
Australia va cere s` fie \nlocuit`. 

La un moment dat, i se p`ru c` aude b`t`i \n u[`.
Ceasul indica ora dou`. Sandy hot`r\ s` nu se ridice
din pat nici atunci când b`t`ile se repetar`. 

Dup` câteva momente, auzi deslu[it pa[i care se
\ndep`rtau.

Soarele \nc` nu r`s`rise când Sandy, Ken [i Harvey
se \ntâlnir` \n hol. 
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– Bun` diminea]a, morm`i Ken, evitând privirile
lui Sandy. P`r`sir` hotelul f`r` s`-[i adreseze un
cuvânt, urcându-se la scurt timp \ntr-un avion care-i
duse \n Honolulu.

Se \mbarcar` pe vas cu câteva momente \nainte ca
acesta s` ridice ancora. Imediat ce puser` piciorul pe
punte, fur` \ntâmpina]i de Kenneally [i Amelia, care
p`reau foarte \ngrijora]i:

– Citi]i asta, spuse Fitz, \nmânându-i lui Ken o hârtie.
Ken o parcurse \n grab`. Când \[i ridic` privirile,

fa]a lui tr`da mânie [i \ngrijorare. Se \ntoarse brusc
spre Sandy.

– Tu ai luat leg`tura cu vasul de la hotel?
– Nu, de ce? 
– Cred c` \n cazul t`u e vorba de publicitatea de

care ai nevoie ca s` ajungi o stea de cinema.
Ken se \ntoarse brusc spre Harvey:
– Sau poate e opera ta, \l fix` pe acesta.
– Jur c` dup` cin` m-am dus direct \n camera mea.
Se \ntoarse din nou spre Sandy, care era pierdut`.
– {i ce spuneai? C` n-ai dat nici un telefon, c` n-ai

contactat pe nimeni?
– Dar nu v`d care e leg`tura, se bâlbâi Sandy.
Ken o privi cu mânie, \nmânându-i o hârtie:
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– Cite[te! aproape url` senatorul.
– Fitz [i Harvey, veni]i cu mine. Avem nevoie de un

plan de contraatac! Nu-mi vine s` cred c` i-am putut
]ine pe ziari[ti departe de ceremonie [i m` trezesc
acum pe prima pagin` a ziarelor cu povestea asta
incredibil`.

Ken p`r`si \n cele din urm` camera, urmat de cei
doi b`rba]i.

– Ce \nseamn` toate acestea? o \ntreb` Sandy pe
Amelia.

– E textul unei telegrame pe care Babs Teller a
trimis-o noaptea trecut` de pe vas.

– Babs Teller... oh, ziarista aceea ciudat`...
– E textul viitorului s`u editorial. 
– Dar cum a]i pus mâna pe el?
– De la c`pitan. Mi-a spus, de altfel, c` Babs a

primit un telefon din Kuai \nainte de a scrie articolul
[i  de a trimite aceast` telegram`. 

Sandy desp`turi hârtia:
– Dumnezeule, e despre mine...

SENATORUL {I MISTERIOASA DOAMN~, |NTR-O
IDIL~ PE O INSUL~ TROPICAL~
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„V` \ntreba]i ce politician din California, aflat
\ntr-o croazier` de lux \n jurul lumii a petrecut o
dup`-amiaz` romantic` [i o sear` \n compania unei
misterioase blonde pe o splendid` insul` din Hawaii?
(indiciu –  e unul dintre cei mai dori]i burlaci din
America). Surse de \ncredere mi-au confirmat c` ea
este gard` de corp, angajat` la una dintre cele mai
mari companii \n domeniu. 

Dar adev`rata \ntrebare aflat` pe buzele tuturor
este alta: de fapt cine pe cine ap`r` \n aceast` poveste
romantic`? V` pot spune un singur lucru, dragii mei
cititori. Cu imaginea ei de actri]` de Hollywood [i
b`nuindu-i inten]iile, cred c` senatorul Rexford este
cel care ar trebui s` se p`zeasc`. {i poate c` n-ar fi r`u
dac` politicianul nostru ar observa mai atent interesul
constant pe care tân`ra noastr` \l manifest` [i pentru
un tân`r actor de perspectiv` aflat la bord.

Ne \ntreb`m dac` este vorba de o misiune special`
de protec]ie sau o afacere amoroas`? Sau c` eroina
noastr` viseaz` la o carier` cinematografic` [i
ac]ioneaz` pentru a-[i \mplini acest vis.

Urm`ri]i ziarul nostru pentru a afla noi am`nunte
ale acestui triunghi amoros.“
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– Oh, toate acestea nu pot fi adev`rate.
Fiecare cuvânt citit era ca un pumnal \nfipt \n inima

tinerei femei.
– Cum e posibil a[a ceva? Cum poate senatorul

pleca urechea la asemenea minciuni?
Amelia o prinse de um`r.
– Nu [tiu ce crede Ken dar sunt sigur` c` nu va

acuza pe nimeni dac` nu va avea dovezi. Trebuie s`
\n]elegi c`  senatorul a trecut printr-o mul]ime de
experien]e nefericite cu femeile. Crede-m`, multe au
\ncercat s`-[i fac` publicitate pe seama lui. Va trebui s`
ai r`bdare.

– Sunt hot`rât` s` renun] la aceast` slujb`, \i t`ie
Sandy vorba. 

– Nu, s` nu faci asta. {tiu c` i-ai salvat via]a. Acum
are nevoie de tine mai mult ca oricând.

– De ce toat` lumea, cu excep]ia mea, cunoa[te
scopul acestei misiuni? Cred c` [tiu cel mai bine s` fac
fa]` pericolului, iar eu n-am habar despre ce se
\ntâmpl`. 
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– {tiu, draga mea. Ken nu poate vorbi \nc` despre
povestea \n care e implicat. Chiar [i eu [tiu pu]in.
Trebuie s` ai \ncredere \n el.

– A[a cum are el \n mine? Crede c` eu l-am
turnat. 

– Eu nu cred a[a ceva, o lini[ti Amelia. |n cele din
urm`, to]i vor vedea c` se \n[al` \n ceea ce te prive[te.

Zilele treceau monoton. Soarele \nainta lene[ pe
cer, \n timp ce oceanul era calm, f`r` urm` de
valuri. 

Doar briza c`ldu]` mai tulbura dup`-amiezile
lini[tite, r`corindu-i pe cei afla]i pe punte.

Ken se baricad` din nou \n cabin` \mpreun` cu
colaboratorii s`i.

– Probabil pun la cale detaliile acelei misterioase
ac]iuni, \[i spuse Sandy. 

De când p`r`siser` insula Kuai, Ken nu-i mai
acordase nici un fel de aten]ie. Pân` ajungeau \n Fiji
putea s` se gândeasc` \n lini[te dac` va renun]a la
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func]ia pe care o avea. Cel mai mult se temea c`,

\ndr`gostit` fiind de Ken, s-ar descalifica \n fa]a [efilor

[i a colegilor de breasl`. 

|ncerc` s`-[i umple timpul cu tot felul de activit`]i.

|n fiecare diminea]` alerga pe punte timp de o or`

pentru a-[i men]ine corpul \n cea mai bun` form`.

Apoi, \nc` o or`, repeta diferite scheme de arte

mar]iale. Dup`-amiaza o dedica aproape \n \ntregime

\notului \n piscin`. 

Tragerile cu arma la ]int` adunau pe punte o

mul]ime de curio[i. Dar \n ziua \n care \n mul]ime o

z`ri pe Babs Teller renun]` la acest exerci]iu pentru a

nu da prilej de noi bârfe.

Decise s`-l evite pe Miles [i contactul cu orice

actor. Dac` ar fi fost v`zut` \n preajma acestora,

probabil c` senatorul ar fi fost informat [i atunci

suspiciunile lui s-ar fi amplificat.

|[i f`cu apari]ia \n bar \mbr`cat` doar cu o jachet`

sub]ire [i pantaloni scur]i. Z`rindu-i la o mas` pe Fitz

[i Amelia, se \ndrept` spre ei.

– Bun`, spuse ea \ncet, ca [i cum s-ar fi temut s`

nu-i deranjeze.
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– Vrei s` stai cu noi? o invit` b`rbatul.
– M` tem c` nu pot, r`spune Sandy, suspicioas`

fa]` de aceast` polite]e. Trebuie s` m` schimb.
Kenneally insit`:
– Po]i r`m\ne s` bei un pahar. De altfel, m` [i

\ntrebam unde te-ai ascuns \n ultima vreme, spuse
acesta aruncându-i o privire complice Ameliei. A[a c`
ne e[ti datoare...

– |n regul`, zâmbi Sandy a[ezându-se pe un
scaun.

Fitz comand` \nc` un rând de b`utur`. Sandy se
sim]ea bine \n prezen]a unor persoane cunoscute.
Discu]ia alunec` \ncet c`tre persoana lui Ken, când o
nou` figur` ap`ru \n bar.

Echipat` cu ni[te pantaloni bufan]i care-i mascau
fizicul supraponderal, femeia \naint` spre masa
celor trei.

Babs Teller se opri \n fa]a lui Sandy.
– Ia te uite pe cine avem aici, spuse femeia.

Misterioasa doamn`, \n persoan`. 
Sandy se ridic` brusc \n picioare.
– Nu sunt deloc misterioas`. {i cred c` nici n-am

avut pl`cerea s` ne cunoa[tem, spuse hot`rât Sandy.
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– Eu cred c` e numai vina ta, pentru c` ai evitat s`
st`m de vorb`, spuse ziarista. Sper c` apreciezi
turnura pe care au luat-o lucrurile. Acum mii de
oameni a[teapt` s` vad` ce se mai \nt\mpl` cu
misterioasa doamn`.

– Dar ceea ce ai publicat e o minciun`, r`bufni
Sandy.

– Draga mea, abia a[tept s` ascult [i versiunea ta. 
Sandy \i arunc` o privire ucig`toare:
– Nu vreau s` vorbesc despre asta. Mi-ai f`cut

destul r`u [i nu mai vreau s` apar \n pres`. Nici m`car
cu un drept la replic`.

– Bine punctat, [opti Amelia.
– Cred c` nu \n]elegi. }i-am f`cut atâta

publicitate f`r` s`-]i cer nimic \n schimb. Când te
r`zgânde[ti, [tii unde m` g`se[ti, spuse Babs
\ntorcându-se spre u[`.

Sandy nu se putu ab]ine:
– Te rog s` m` la[i \n pace. Nu \n]eleg de ce-mi faci

toate astea.
Un zâmbet viclean ap`ru pe fa]a lui Babs.
– Cunosc perfect femeile ca tine, spuse ea lini[tit`.

Picioare lungi, p`r blond, un corp f`r` cusur. Cu ochii
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ace[tia [i cu privirea ta inocent`... drag`, nu m` po]i
p`c`li atât de u[or. Nu uita ai de-a face cu Babs Teller.
Cunosc ce hram por]i [i ce urm`re[ti.

Cu aceste cuvinte p`r`si \nc`perea.
Kenneally [i Amelia erau consterna]i.
– O scorpie... zise b`rbatul.
– O adev`rat` pacoste, \nt`ri Amelia.
– Nu l`sa toate aceste r`ut`]i s` te doboare, o

\ncuraj` Fitz. Sunt trucuri vechi, de altfel. S` nu faci
vreo prostie. 

– Ai dreptate, Babs \ncearc` s`-i \ntind` o curs`. |n
orice caz, Sandy, po]i conta pe noi, o asigur` Amelia.

Sandy era gata s` explodeze. |i venea s` fug` dup`
jurnalist` s-o ia de piept [i s-o trânteasc` de p`mânt.

Se n`pusti pe punte [i \ncepu s` fac` exerci]ii
fizice. Când se sim]i epuizat`, se opri [i spuse pentru
sine:

– Aici, \nconjurat` de ape, n-ai nici unde fugi, nici
unde s` te ascunzi. Dac` va avea tupeul s` m` mai
\nfrunte o s`-mi descopere calit`]ile de bodyguard.
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Capitolul 9

Vasul se \ndrepta acum spre sud-vest \naintând \n
apele calde de la tropice. Sandy trebui s`-[i
cânt`reasc` fiecare mi[care pentru a nu-[i pune \n
pericol cariera. 

|n fiecare sear`, to]i cei prezen]i se strângeau \n
spa]ioasa camer` de zi unde aveau loc petreceri. 

Sandy \l z`rea mereu pe Hartmann cu zâmbetul s`u
meschin [i privirea diabolic`. Era acolo, de fiecare
dat`, Babs Teller, la pând` \n c`utarea unor subiecte
de scandal. De asemenea, erau prezen]i actori [i
actri]e, fiecare dorind s` ias` \n eviden]`.

Peste to]i se ridica figura impun`toare a
senatorului. Dup` ce zile la rând ignor` aceste
petreceri, se hot`r\, \n sfâr[it, s`-i onoreze cu prezen]a
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sa. |n scurt timp, Ken redeveni b`rbatul pe care Sandy
\l [tia din ziare: petrec`re], curtenitor, \ndr`zne].
Participa la toate seratele nocturne. De[i toat` lumea \l
\nconjura cu simpatie, Sandy observa c` senatorul nu
l`sa niciodat` garda jos. Poate c` acum când toat`
lumea citise cele relatate de Babs \n pres`, o rela]ie
distant` \ntre ea [i Ken se impunea, se gândea Sandy,
\ncercând s` g`seasc` un sens \n comportamentul
b`rbatului. 

Senatorul se schimbase atât de mult, \ncât Sandy avea
impresia c` era vorba de dou` persoane \n una singur`. 

Festivit`]ile din acea sear` avur` darul s-o
indispun`. C`pitanul propuse o noapte tematic`, pe
care o numise „seara pira]ilor”. Participan]ii urmau s`
poarte s`bii, cu]ite [i pistoale. Desigur, de juc`rie.
Membrii companiei de film fur` de acord s` le
\mprumute pasagerilor mai multe costume de recuzit`
pentru o noapte.

Când \l v`zu pe Kenneally, \mbr`cat precum
st`pânul m`rilor izbucni \n râs. Ar`ta exact ca un
jefuitor de nave comerciale – pantaloni negri cu
imprimeuri, c`ma[` de culoare deschis` descheiat`
larg la gât, \n timp ce vesta f`r` mâneci \i venea turnat`
pe corp, f`cându-l mai fioros.

92



Sandy se sim]ea stânjenit`. Rochia de sear` cu
umeri goi, dar mai ales corsajul care-i  scotea \n
eviden]` pieptul bine conturat atr`gea privirile tuturor.

Singura persoan` care nu sesiza prezen]a unei
femei atât de fermec`toare era Ken. Privirile lor se
\ntâlnir` doar pentru o clip`, când Sandy \[i f`cu
apari]ia \n sala de dans. 

Forma]ia atac` acum o balad` romantic` de la
\nceputul secolului. Ken r`s`ri \n fa]a ei, pe nea[teptate.

– Dansezi? [opti el.
Sandy f`cu un gest s` prind` mâna lui Ken, când se

auzi o voce din spate:
– Cred c` ai pierdut partida asta, domnule senator.

Primul dans \i revine c`pitanului Miles.
Actorul era cel mai corect \mbr`cat pira]i din câ]i se

v`zuser` vreodat`. Ken puse o mân` pe pumnalul de
plastic pe care-l avea la brâu:

– Primul dans \mi apar]ine, declar` Ken
amenin]`tor.

Dar Miles nu se l`s` intimidat:
– Numai peste capul meu.
Sandy se sim]ea stingherit` [i flatat`.
– C`pitanul Miles ar trebui s` nu uite bunele

maniere, \l str`fulger` Ken.
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Cu coada ochiului, Sandy o z`ri pe Babs care privea
cu interes aceast` scen`. |n]elese c` trebuie s` pun`
cap`t disputei. |n acel moment, Rose \mbr`cat` \ntr-o
rochie vaporoas` de satin \[i f`cu apari]ia lâng` ei. 

Râzând, i se adres` lui Ken cu un accent spaniol:
– Dragul meu, dac` ai [ti cât te-am c`utat. Ar`]i ca

un pirat autentic. Vino, \i spuse pe un ton poruncitor,
luându-l de bra] pe Ken. 

– Po]i onora invita]ia, spuse sec Sandy adresându-i-se
senatorului. Miles va dansa cu mine. 

– Ne-am \n]eles, concluzion` Rose. Haide, ar fi
p`cat s` pierdem acest dans. Oricum nu m` voi
mul]umi cu unul singur, i se adres` cu cochet`rie lui
Ken.

Miles lu` mâna lui Sandy, \n timp ce Ken [i Rose se
\ndep`rtau \n pa[i de tango.

– O adev`rat` tigres`, murmur` Miles.
– Ar fi bine s` nu-]i vin` vreo idee gre[it`, \l avertiz`

Sandy.  Sunt \nc` furioas` pe tine.
– Admit c` am gre[it, spuse actorul.
F`când un gest cu capul \n direc]ia rivalului s`u,

zise batjocoritor:
– Senatorul e unul din stâlpii societ`]ii, dar eu sunt

gata s` pariez pe Rose.
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– Dac` \ndr`zne[te mai mult, o s` aib` de-a face cu
mine, spuse amenin]`tor Sandy.

Miles continua s-o tachineze.
– S` [tii c` n-o vei putea \nvinge stând cu mâinile

\n sân.
– S` [tii c` ar trebui s` nu mai pleci tot timpul

urechea la ce spune unul [i altul. Ar trebui s` judeci cu
capul t`u. Cred c` am nevoie s` beau ceva, \ncheie
Sandy.

Miles o urm` [i, cu un gest teatral, ridic` paharul
\n aer:

– Pentru singura persoan` care are curajul s`
spun` lucrurilor pe nume.

– Aici te cam \n[eli. Sunt mul]i oameni ca mine, dar
n-ai avut ocazia s`-i \ntâlne[ti.

– |n orice caz, s` [tii c` mul]i cred o gr`mad` de
chestii despre tine....

– {tiu, spuse simplu Sandy.
Probabil [i Ken, care acum probabil e fericit \n

bra]ele lui Rose, gândi Sandy. |n orice caz
singurul mod de a l`muri lucrurile era o discu]ie
cu Ken. 

– Miles, vreau s`-mi faci un serviciu.
– Orice, cred c`-]i sunt dator.

95



– Când se termin` melodia, invit-o pe Rose la dans.
– Eu? Pe Rose? Timp de doisprezece ore m-am

pref`cut c` sunt iubitul ei \n fa]a camerelor de luat
vederi. Nu crezi c` e de-ajuns?

Sandy se \ncrunt`.
– O.K., ai c\[tigat. Am s-o invit, spuse actorul.
– Nici nu [tii cât \]i sunt de recunosc`toare, Miles,

spuse ea fericit`. 
B`rbatul zâmbi, se apropie de ea [i o s`rut` pe

obraz.
– Este o pl`cere s`-]i pot fi de folos. 
– Ai putea s`-]i faci un obicei din asta, r`spunse

Sandy. Aruncându-[i privirile pe ringul de dans \i
observ` pe Ken [i pe Rose stând pe loc [i uitându-se
cu mirare la ea. Un zâmbet triumf`tor se \nfirip` pe
fa]a lui Rose. Ochii lui Ken aruncau priviri de ghea]`. 

Ce concluzii au putut trage din s`rutul pe care mi
l-a dat Miles? La ce se gânde[te acum Ken,
Dumnezeule? murmur` Sandy. E posibil ca Babs
Teller, jurnalista, s` fi v`zut scena? Aceste gânduri o
\nfiorau.

Da, acum era sigur` c` nu va trece mult [i se va afla
din nou pe prima pagin` a ziarelor. Sau, mai r`u, va fi
subiect de bârfe la un post de televiziune, unde
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milioane de telespectatori abia a[teapt` s` afle noi
picanterii despre ea. {i asta numai din cauza lui Babs. 

Vroia s` mearg` la Ken s`-i explice tot. O v`zu pe
Rose cum se apleac` spre Ken [i-i [opte[te ceva la
ureche. B`rbatul \ncuviin]` f`r` s` spun` un cuvânt,
cu ochii fixa]i \n direc]ia lui Sandy. Senatorul \i oferi
bra]ul tinerei actri]ei, \ndreptându-se c`tre ie[ire. 

– Este \n regul`, draga mea, e totul \n regul`?
Vorbele lui Miles veneau parc` din alt` lume.
– Cred c`... la.. murmur` ea.
– E[ti palid` ca un cadavru. Cred c` ai nevoie s`

bei ceva.
Sandy lu` câteva \nghi]ituri de [ampanie.
– Iart`-m`. Nu m` simt prea bine. A[ vrea s` m`

retrag \n cabin`.
– Sigur`? spuse Miles oferindu-i \nc` un pahar de

[ampanie. Ascult`, n-am reu[it s` ajung la Rose
deoarece a plecat...

– E \n regul`, declar` Sandy resemnat`. B`utura
mi-a f`cut bine.

– Poate c` n-ar fi r`u dac` ai mai r`mâne. Ne-am
putea sim]i bine aici. }i-a[ dezv`lui câteva din tainele
vie]ii de actor.

Vorbele b`rbatului o trezir` la realitate:
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– Miles, trebuie s` \n]elegi..., spuse Sandy aproape
exasperat`, \n timp ce sorbea din nou o gur` de
[ampanie. 

– Dar... cred c` nu \n]elegi. Regizorul fimului te-a
v`zut [i e \ncântat de tine. Trebuie s` spui doar un
cuv\nt – da.

– Nu \n]elegi... nu m` intereseaz` nici un film.
Vreau s` fiu ceea ce sunt acum...

Sandy sim]i nevoia s` pun` cap`t acestei dispute.
– Te p`r`sesc... vreau s` m` odihnesc un pic. 
– Stai, te conduc cu mare pl`cere.
– Nu, e mai bine s` plec singur`. Tu r`mâi s` te

distrezi mai departe, spuse  Sandy \ndep`rtându-se.

|n drum spre cabina ei, Sandy trebuia s` treac` prin
camera de zi. Sala era goal` [i \ntunecat`. Luna \[i
arunca razele, luminând discret o mic` parte a
\nc`perii. Sandy v`zu perdelele cum tremurau u[or \n
b`taia vântului. Dou` umbre nemi[cate abia se
\ntrez`reau \n fa]a u[ii spre d`dea \nspre teras`. Mâna
ei \i m\ngâia tandru gâtul! Mâinile lui \i cuprinseser`
talia sub]ire.
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Ken se desprinse violent din \mbr`]i[area lui Rose.
Ea se \ndrept` c`tre cealalt` parte a \nc`perii.

– Nu e ceea ce crezi, spuse Ken venind spre Sandy.
M` ajuta cu un bandaj pentru ochi... nu-i a[a Rose?
\ncerc` el o scuz`.

Sandy \ncerc` s` par` indiferent`:
– Eu m` duceam spre camera mea. {i nu cred c`

m` prive[te...
– Dar Sandy, insist` Ken.
– Nu vreau s` fiu nepoliticoas`, dar nu cred c` mai

am ce c`uta aici, \i t`ie vorba Rose. 
Senatorul sim]i nevoia s` \[i arate cavalerismul:
– Te conduc \n cabina ta, Rose.
– {tiam c` e[ti un dulce, spuse Rose luându-l de la

bra] [i disp`rând \n \ntuneric.
– M` \ntorc \ntr-o secund`. Te rog s` m` a[tep]i,

spuse din u[` Ken.
– O noapte frumoas`, draga mea, strig` cu ironie Rose.

Sandy \l a[tept` mai bine de zece minute \n salon.
|n cele din urm` ie[i pe teras`. Noaptea p`rea
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desprins` dintr-o poveste de iubire. |n dep`rtare
se z`reau luminile altor vapoare. Stelele
acopereau cerul, inundând cu lumina lor
nem`rginirea oceanului.

Cum de [i-a putut imagina c` lucrurile \ntre ea [i
Ken pot fi rezolvate atât de simplu? El era un om
politic foarte bogat, care peste câ]iva ani ar putea
deveni pre[edintele SUA. Ea nu era decât o simpl`
angajat` a unei companii private. Dac` nu Rose,
atunci doar o alt` actri]` la fel de celebr` ar fi fost mai
potrivit` s`-i fie al`turi acestui om atât de puternic. Ea
[i Ken erau tot atât de diferi]i precum erau ziua [i
noaptea. 

|[i aduse aminte c` pe mese mai r`m`sese [ampanie
de la prânz. |[i turn` un pahar, continuându-[i
plimbarea. Sim]i cum o lacrim` i se prelinge pe obraz,
alunecându-i pe g\t. Noaptea avea ceva magic. Se
sim]ea p`r`sit` [i singur`, precum un naufragiat \ntr-o
barc`, sc`pat` dintr-o furtun`. 

– E o noapte minunat`, auzi Sandy o voce pe care
o recunoscu imediat. Potrivit` pentru a visa la o
carier` de actri]`.

Tân`ra femeie nu avu nevoie s` se \ntoarc` pentru
a recunoa[te vocea lui Ken. 
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– Trebuie s` recunosc c` [tii foarte bine s` te

folose[ti de oameni pentru a ob]ine ceea ce vrei,

continu` senatorul.

– Despre ce vorbe[ti? Ai \nnebunit? \ntreb`

intrigat` femeia. 

– S` \ncepem cu Miles. Rose mi-a spus c` t\n`rul

acesta are o mul]ime de leg`turi la Hollywood. Nu-]i

trebuie decât o serie de recomand`ri, câteva interviuri

[i devii un star.

Sandy se trezi ca dintr-un vis urât, se \ndrept` spre

Ken [i-l s`rut`:

– Dragul meu, nu \n]elegi nimic? Aminte[te-]i cum

l-am l`sat \n prima sear` pe Hartmann s` cread` c`

urmeaz` s` devin o mare actri]`, deoarece nu [tiam

dac` n-ar fi mai bine ca lumea s` [tie c` de fapt eu nu

sunt garda ta de corp. Toate celelalte lucruri nu exist`

decât \n imagina]ia ta. Cum a[ putea s`-]i demonstrez

cât de tare te \n[eli? |mi place ceea ce fac [i nu vreau

s`-mi schimb meseria, \n]elegi?

– Da, \ncuviin]` Ken. Cred c` [tiu mai bine ca

oricine cât de bine [tii s`-]i faci meseria. Am crezut cu

adev`rat c` vrei s` devii actri]`.
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– Uit` toate astea, [opti Sandy prinzându-l de
mân`. {tii, Ken, ceea ce vreau s`-]i spun e c` Miles...

– Miles, Rose, hai s` nu mai vorbim despre ei. S`
uit`m tot ce s-a \ntâmplat de când am p`r`sit insula
Kuai. Nu mai conteaz`. 

Sandy dorea \ns` s` l`mureasc` tot, s`-i spun` c`
\ntre ei nu poate fi nimic durabil [i c` se gânde[te s`
renun]e s` mai fie garda lui de corp imediat ce vor
ajunge \n Australia. 

Dar acum, \n apropierea lui Ken, totul i se p`rea
dintr-o dat` lipsit de importan]`. Nimic nu mai conta,
\n afara mângâierilor sale tandre, a s`rut`rilor calde.
Se \mbr`]i[au de parc` ar fi fost pentru ultima oar`, cu
pasiune, ca doi adolescen]i care s-au furi[at \ntr-un
ungher pentru a sc`pa de privirile celor mai \n vârst`. 

– Sandy, [opti Ken. |mi pare r`u c` nu te-am
\n]eles. |i sim]ea respira]ia cald`. Sandy, repet` el
dulce. |n noaptea asta, nu suntem decât noi doi pe
p`mânt.

O lu` \n bra]e, strângând-o cu putere la piept. 
|i s`rut` um`rul gol [i gâtul. Buzele li se unir` \ntr-un

s`rut prelung.
– E atât de bine, [opti ea... Nimic nu mai

conteaz`...

102



Un zgomot puternic \i trezi din reverie. U[a fu dat`
cu zgomot de perete [i pe teras` \[i f`cur` apari]ia
Amelia, Kenneally [i Harvey.

Fe]ele lor tr`dau nelini[te.
Amelia sparse t`cerea.
– M` plimbam acum câteva minute al`turi de

c`pitan pe punte. Era prea mult zgomot \n sala de
dans, iar afar` e o noapte \ncânt`toare... Când am
trecut pe lâng` biroul de telecomunica]ii, Babs Teller
tocmai ie[ea de acolo. Ne-a aruncat o privire plin` de
satisfac]ie... A[a c` l-am convins pe c`pitan s` arunc`m
o privire. Am fost  norocoas`.

– Sparky – care a transmis prima coreponden]` a
lui Babs \n SUA – ne-a spus c` n-a putut refuza s`
trimit` cea de-a doua epistol` care era adresat`
aceleia[i persoane sau companii, nu [tia foarte bine.

Kenneally c`ut` \n buzunar [i scose o hârtie
mototolit`. 

– Iat`, nenorocita de telegram`!
Ken lu` hârtia \n mân` [i o parcurse rapid de la un

cap`t la altul. Fa]a lui deveni livid`. Tu[i de dou` ori
apoi, citi cu voce tare con]inutul epistolei:
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“...ve[ti fierbin]i din croaziera dragostei. Triunghiul
amoros cu parfum de Hollywood despre care v-am
relatat \n prima mea coresponden]` cunoa[te
schimb`ri spectaculoase. {i asta pentru c` acum avem
de-a face cu \nc` un juc`tor. Da, dragii mei cititori,
asta o [tiu din surse cât se poate de sigure. Nu pot s`
v` spun despre cine e vorba, dar ultima achizi]ie a
senatorului este o tân`r` [i superb` actri]` aflat` la
bord [i care de]ine unul din rolurile principale \n
pelicula care se filmeaz` pe nav`.”

– Cred c` am citit destul, spuse Ken cu am`r`ciune,
\ntinzând hârtia c`tre Sandy. 

Tân`ra femeie tres`ri. F`cu un pas \napoi [i se l`s`
s` cad` pe o canapea, prea obosit` ca s` mai poat` citi
vreun rând. Se gândea la zvonurile [i discu]iile care se
vor isca [i care o priveau personal.

Probabil c` acum \ntreaga Americ` bârfea pe
aceast` tem`. Putea fi vorba chiar [i de fotografii la
care acum, milioane de americani se uit`,
\nchipuindu-[i tot felul de lucruri. 
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Cum a putut s` fie atât de naiv` s` cread` c` o
poate lua de la cap`t a doua oar` al`turi de Ken
Rexford? Cât de mult se am`gise cu un sfert de or` \n
urm`, când la pieptul b`rbatului credea c` nimic nu-i
poate desp`r]i. 

Vocea Ameliei o smulse din reverie:
– De data asta, dragul meu frate, trebuie s` admi]i

c` Sandy nu are nici o vin`. 
Sandy deveni [i mai surprins` când \l auzi [i pe

Kenneally luându-i ap`rarea.
– Mi-e team` c` lucrurile s-ar putea repeta, nu-i a[a

Harvey? Haide b`iete, spune-le [i lor. Confesiunile
desc`tu[eaz` sufletul.

– Nu am nimic de-a face cu ceea ce s-a petrecut \n
seara asta. Abia am schimbat câteva cuvinte cu Babs .

– Nu ne po]i duce cu astea, Harvey. {i oricum, nu
m` refeream la noaptea asta. E vorba de cum a \nceput
totul. {i de cât de vorb`re] ai fost la Kuai, \n fa]a lui
Babs Teller.

Harvey se \nro[i tot. Privi \n jur pierdut,
murmurând ceva de ne\n]eles. Avu un scurt dialog din
priviri cu Ken, cerându-i ajutor.

– Cred c` nu vrei s`-]i eliberezi sufletul, spuse cu
r`utate Kenneally.
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– {tiu c` Harvey este cel care a vorbit presei despre
incidentul care a avut loc \n Kuai. Mi-a spus totul \n
leg`tur` cu acest lucru, spuse cu un aer afectat. 

Amelia interveni, \ncercând s` schimbe subiectul. 
– Harvey a avut motivele lui [i cred c` cel mai bine

e s` nu mai zgând`rim lucrurile. 
|n orice caz, Sandy a fost cea mai afectat` de cele

ap`rute \n pres` [i cred c` Harvey \i datoreaz` scuze,
spuse Ken.

Harvey p`rea c` a[tepta aceste vorbe de o ve[nicie.
P`[i repede \n direc]ia femeii. Spre surpriza lui Sandy
\i puse o mân` pe um`r, cu un gest familiar:

– Nu am nimic de-a face cu toate acestea. |]i jur,
Sandy, spuse Harvey surescitat. Te rog s` m` crezi.
Dac` a[ fi [tiut cât de mult te va afecta, n-a[ fi spus nici
un cuvânt. Am vrut doar s`-l ajut pe senator... Am
crezut c` pu]in` publicitate \]i va face bine. Nu mi-am
imaginat nici un moment....

– Publicitate? explod` Sandy. Crezi c` [efii mei au
nevoie de o blond` mortal` \n subordine? Ce crezi c`
se va alege din cariera mea dup` toate acestea?

Ken f`cu un pas \nspre cei doi:
– Nu trebui s`-]i faci griji \n leg`tur` cu asta. Când

excursia se va termina voi avea o discu]ie l`muritoare
cu [eful t`u. Totul va fi \n regul` atunci. 
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Vorbele lui Ken avur` darul s`-i calmeze pe cei doi.
– Chiar a[a rece [i distant cum \l [tii, trebuie s` ai

\ncredere \n fratele meu. {tie foarte bine s` vad`
lucrurile dincolo de aparen]e, spuse Amelia.

Sandy \ncuviin]` \n t`cere. Amelia avea cu siguran]`
dreptate [i orice f`cuse sau spusese, Harvey merita o a
doua [ans`. Un zâmbet \i \nflori involuntar \n col]ul
gurii.

– Cred c` fiecare face gre[eli, i se adres` ea lui
Harvey.

Emo]ionat, b`rbatul \i lu` mâna [i i-o s`rut`.
– |]i mul]umesc, \]i mul]umesc mult, Sandy.
– Din p`cate, mai avem o problem`, anun]` Ken.
F`cu o pauz` de efect [i continu`:
– Am aflat c` exist` o fotografie \n care eu apar

al`turi de Sandy. Dup` câte am aflat ne \nf`]i[eaz` \ntr-un
moment de tandre]e pe care unii l-ar putea interpreta
\n mod inten]ionat gre[it...

– Asta e, cu siguran]`, o problem`, admise
Kenneally.

Senatorul ignor` remarca subalternului s`u,
continuând:

– Când am condus-o pe Rose \napoi \n cabina ei a
\ncercat s` m` [antajeze, cerându-mi s`-i acord mai
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mult` aten]ie. |n caz contrar, a amenin]at c` se va
duce direct la Babs Teller. E posibil s-o fi f`cut deja.

|n mod ciudat, Sandy avu un sentiment de u[urare.
– M-am gândit \n ce moment ne-ar fi putut face

cineva fotografia, i se adres` Sandy direct lui Ken.
Cred c` am g`sit! Cu pu]in \nainte ca u[a s` se \nchid`
am auzit un sunet abia perceptibil care m-a pus \n
alert`. Am reu[it s` v`d cu coada ochiului, \ntr-o
frac]iune de secund`, o umbr` \n pragul u[ii. Dup`
toate probabilit`]ile, musafirul nepoftit n-a putut fi
altcineva decât domnul Hartmann.

– Excelent, izbucni Amelia. Fata noastr` a punctat
din nou. 

|ntorcându-se brusc c`tre fratele ei, i se adres`:
– L-am v`zut, de altfel, pe Hartmann vorbind cu

cineva din anturajul lui Babs Teller imediat dup` ce ai
plecat de la petrecere. Pân` am ajuns pe punte,
conversa]ia se \ncheiase.

– Crezi c` ar trebui s` consult`m un avocat? suger`
Kenneally.

– Nu, replic` ferm Ken. Nu vom face decât s`
punem gaz pe foc. Pe de alt` parte, n-avem
certitudinea c` Babs [i Hartmann au pus totul la cale.

Sandy privea absent`, f`r` s` prevad` pericolele ce
o pândeau.
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Capitolul 10

|n lumina perfect` a noii zile, \n mirificul decor al
Pacificului de Sud, Sandy se sim]ea din ce \n ce mai
bine. Aerul rece de diminea]` o f`cea s` se gândeasc`
la perspective mai bune.

Declara]iile lui Harvey din ajun o eliberaser` de
suspiciuni. Se sim]ea, dup` mai multe zile, cu adev`rat
fericit`. Iar gândurile \i zburau c`tre mirificele locuri
pe care avea s` le vad` \n aceast` c`l`torie. 

Vaporul ancorase \n portul Suva, capitala statului
Fiji, care mai cuprindea cel pu]in trei sute de insule
vulcanice. Pe vremuri colonie britanic`, Fiji mai p`stra
ceva din farmecul atmosferei de \nceput de secol XX. 

Sandy purta o vest` strâmt` peste un pulover
sub]ire. Fusta u[oar`, de prim`var`, \i flutura \n b`t`ia
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vântului l`sând s` se vad` picioarele lungi, uniform
bronzate. |n mân` ]inea o geant` \n care \nghesuise
câteva lucruri strict necesare pentru urm`toarea faz` a
c`l`toriei.

Afacerile erau principala preocupare a familiei
senatorului. Amelia \[i programase o vizit` pe o insul`
mic` pentru a studia posibilitatea construirii unui nou
hotel. |n cazul Ameliei, afacerile mergeau mân` \n
mân` cu interesele personale. Le spuse lui Ken [i
Sandy c` va fi \nso]it` de c`pitan [i c` se va putea
descurca [i singur`.

Senatorul urma s` ]in` un discurs la Universitatea
Pacificului de Sud din Suva. Apoi trebuia s` participe
la câteva \ntâlniri private cu oficialit`]i locale. Nu-i
spuse lui Sandy numele acestor persoane, doar
locurile care ar trebui inspectate pentru a fi feri]i de
orice surpriz`.

– De data asta nu cred c` vom mai avea de-a face cu
nici un atentator. Dar po]i s` [tii? zâmbi complice Ken.

Sandy era mul]umit` c` b`rbatul ia munca ei \n
serios. De aceea, situa]ia nici nu o \ngrijora peste
m`sur`.

Dup` discursul ]inut la Universitate, Ken urma s`
fac` o vizit`  de cealalt` parte a insulei aflat` \n
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proprietatea familiei sale. Prilej, aflase tân`ra femeie,
pentru b`[tina[i de a-i face o primire fastuoas`.

Aflat` pe puntea vasului, privea dezinteresat`
preg`tirile pe care familia Hartmann le f`cea \n
vederea debarc`rii. Se gândea ce zvonuri ar scorni
ace[tia dac` ar afla fie [i numai c` ea [i Ken vor
\nnopta \mpreun` pe insul`. Dar senatorul reu[i cu o
sear` \nainte s-o lini[teasc`: 

– Las`-i s` vorbeasc`, spuse Ken \n timpul cinei.
Poate c` asta-i meseria lor.

– Da, s`-i l`s`m s` vorbeasc`. Nici noi nu ne-am
spus ultimul cuvânt, \nt`ri Kenneally.

|n fond, ce r`u \i puteau face? se gândi Sandy. Doar
era de datoria ei s` se afle mereu \n apropierea lui Ken. 

Acesta p`rea perfect relaxat, atunci când p`[i
al`turi de Sandy \ntr-o ambarca]iune u[oar` care avea
s`-i duc` la mal.

La Universitate, Ken fusese primit de o delega]ie
oficial`. Ca [i \n Hawaii, era vorba de o mul]ime
pestri]` printre care se num`rau [i câ]iva locuitori ai
insulei Mauristan. |n sala de conferin]e, Sandy se
post` aproape de intrare.

Discursul fu neobi[nuit de scurt. Femeii i se p`ru
ciudat` cererea lui Ken ca presa s`  nu aib` acces la
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manifestare. Din pu]inele propozi]ii rostite de
senator, Sandy \n]elese c` acesta de]inea pe insul`
propriet`]i de peste 100 de ani.

Chestiunea cea mai important` a fost abordat` la
finalul discursului. Ken i-a asigurat pe cei prezen]i c`
nu inten]ioneaz` s` construiasc` decât un singur hotel
[i numai dup` ce va avea toate aprob`rile.

|n final, discursul a fost r`spl`tit cu aplauze.
La ie[irea din cl`ditre, Sandy fu surprins` de

agita]ia care puse st`pânire pe un tân`r foarte bronzat,
\mbr`cat cu o salopet` de camuflaj. Se afla la numai
doi metri de Ken. Ochii lui aruncau priviri fioroase.

Sandy se repezi c`tre intrus, prinzându-i mâna
ascuns` \n interiorul vestei de camuflaj. Cu o mi[care
rapid` \l imobiliz`, trântindu-l la p`mânt. Tân`rul se
dovedi a fi ne\narmat.

– Nu o s` scapi a[a de u[or, senator Rexford, url`
tân`rul. Crezi c`-i po]i cump`ra pe to]i numai fiindc`
familia ta e st`pân` pe jum`tate din z`c`mintele de
petrol din lume? {i al]ii au drepturi asupra lor s` [tii,
continu` tân`rul, zb`tându-se s` scape din strânsoare.

Patru poli]i[ti \l flancar` pe acesta, introducându-l
\n ma[in`.

Ken o a[tepta pe Sandy \n limuzin`.
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– S` n-ai un moment de lini[te, spuse senatorul
calm, spre uimirea femeii. Cred c` am ajuns s` m`
obi[nuiesc cu asemenea scene. |n fond, era vorba de
un student nevinovat. Dar, \n orice caz, cred c` ar
trebui s`-]i mul]umesc. 

Sandy era ofensat`. Palmele \i transpirau abundent
[i respira greu. Pentru o clip`, \l v`zu pe Ken doborât
la p`mânt de acel student, iar aceast` imagine \i f`cea
r`u. Ca [i calmul cu care o \ntâmpin` senatorul.
Meseria \i cerea \ns` s` trecac` peste acest moment [i
s` se concentreze asupra celorlalte evenimente.

Planul era ca un avion s`-i duc` pe Ken [i pe Sandy
\n satul b`[tina[ilor...

Auzi ca prin vis vocea pilotului:
– Urm`toarea oprire, dragii mei, laguna albastr`.

|n momentul \n care \[i arunc` privile pe geam,
Sandy \n]elese vorbele pilotului. O ap` superb` de un
albastru imaculat era flancat` de o parte [i de alta de
numero[i palmieri \nal]i. 

– Vrei s` spui c` e chiar laguna din filmul acela
celebru?
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– Exact, doamn`. Aici s-a filmat mai multe luni de
zile. Este cea mai frumoas` plaj` din lume. De fapt,
toate aceste insule pe care le vede]i sunt la fel de
frumoase.

Ken se \ntoarse spre pilot, b`tându-l amical pe
um`r:

– Te \ntorci sau r`mâi peste noapte cu noi, Duff?
– R`mân.
Peste câteva minute, hidroavionul ateriz` lin pe ap`.
– Cum ajungem la ]`rm? se interes` femeia.
– Putem \nota, de[i cred c` cel mai bine ar fi s`

lu`m un taxi, glumi Ken, ar`tând cu degetul o canoe
care se apropia de ei.

– E exact ca \n filme, se entuziasm` Sandy.
– Asta, \n schimb, e cât se poate de real`.
Satul era o alomera]ie de mici a[ez`ri omene[ti.

B`[tina[i g`l`gio[i [i aproape goi \i \ntâmpinar` cu
entuziasm. Imediat, oaspe]ii au fost servi]i cu yahonga,
o mâncare tradi]ional`. Câ]iva b`ie]i voinici [i foarte
bronza]i luar` bagajele, depozitându-le \ntr-o colib`.

– S` explor`m \mprejurimile, spuse abrupt Ken,
luând mâna femeii.

|n timp ce se \ndep`rtau, constatar` c` b`[tina[ii
continuau s` le fac` semne [i tumbe....
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– Un tratament de-a dreptul regal. Ai devenit
mare-[ef pe aici, spuse Sandy privindu-[i colierul
oferit de b`[tina[i la debarcarea pe insul`.

– Familia mea a crescut al`turi de bunicile lor.
– {i acum vrei s` ridici un hotel \n aceast` zon`?

\ntreb` ea cu sub\n]eles.
T`cur` o vreme, fascina]i de jocul naturii. Zeci de

variet`]i de plante \i \nconjurau din toate p`r]ile. 
– Vrei s` ruinezi toate aceste daruri ale naturii?

insit` Sandy.
– Nici vorb`. Dac` vom construi un hotel, voi avea

grij` ca acesta s` nu afecteze \n nici un fel via]a
b`[tina[ilor. |n orice caz, dac` nu vom ac]iona noi, o
vor face al]ii. E mai bine ca ni[te oameni responsabili
s` fac` aceast` investi]ie. Altfel...

– {tiu [i eu, murmur` Sandy, strângând cu putere
mâna b`rbatului. E atâta frumuse]e \n jur.

– Fii lini[tit`. Nu voi permite nim`nui s` produc`
vreo pagub` acestor locuri minunate.

Sandy se \ncrunt` o clip`, str`fulgerat` de o
amintire care o bântuia.

– Ken, b`[tina[ii ne-au pus bagajele \n aceea[i colib`.
Cred c` [i-au imaginat c` vom petrece noaptea aici.

B`rbatul râse:
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– Te \ngrijoreaz`? \ntreb` Ken cuprinzându-i umerii.
– Nu, dar nu cred c` vrei s` aliment`m bârfele deja

existente.
– Dar cum va putea afla cineva c` am decis s`

r`mânem pe insul`? \ntreb` senatorul.
Sandy ridic` din umeri.
– Cine s-a gândit c` vom fi spiona]i din elicopter pe

insula Kuai? \ncerc` ea s` argumenteze. E adev`rat, de
data asta pilotul pare de treab`, b`[tina[ii prieteno[i,
dar dup` toate prin câte am trecut nu [tiu dac` mai
putem avea \ncredere \n cineva.

– Trebuie s` ai \ncredere \n mine. |]i voi \ncredin]a
un mare secret imediat ce voi putea, o \ncuraj` Ken.

Sandy se l`s` convins`.
– Oh, nu-mi vine s` cred c` am putut reac]iona a[a

\n seara \n care te-am v`zut cu Miles, izbucni pe
nea[teptate b`rbatul. Acum recunosc c` te-am judecat
gre[it. E u[or s` te \n[eli dup` ce ai avut atâtea
experien]e groaznice [i toate numai cu femei.
Gânde[te-te cum a \ncercat Rose s` m` [antajeze.
Singura mea scuz` e c` am fost foarte gelos când te-am
v`zut cu Miles. 

Pe Sandy, aceast` confesiune o bucur` nespus.
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– E \n regul`, acum. |mi dau sema de ce ai tras
astfel de concluzii. {i mai \n]eleg c` un om bogat,
faimos [i interesant ca tine, devine o ]int` perfect`
pentru orice femeie, spuse Ken cu cochet`rie.

– |]i mul]umesc pentru \n]elegere.
Se opri, brusc, str`fulgerat de o revela]ie.
– {tii c` singurul nor pe o distan]` de câteva mile e

cel care acum \]i umbre[te frumuse]ea. Vrei s`-mi spui
ce e cu tine, \ntreb` simplu Ken.

Sandy trase aer \n piept, f`cându-[i curaj.
– {tiu c` e o prostie, dar nici pe aceast` insul` de

vis nu-mi pot scoate din cap c` nu sunt decât garda ta
de corp. Pari atât de diferit. Dac` ]i-a[ putea explica...

Ken \i l`s` mâna.
– A[ da orice s` te pot lini[ti. Cum a[ putea s`-]i

câ[tig \ncrederea?
– Nici eu nu cred c` [tiu, admise femeia.
Mergeau lini[ti]i la marginea junglei. Sandy

\ncerca s`-[i aduc` aminte cum au \nceput toate. Se
\nt\mplaser` atât de multe \ntr-un timp atât de
scurt...

Era oare ceva \n neregul` cu ea? se \ntreba Sandy.
Sau poate cu el? I se p`rea anormal ca el s` r`mân`
atât de calm când toat` lumea \n jur vorbea numai

117



despre rela]ia dintre ei doi. Dintr-o dat`, \n memorie
\i reveni momentul \n care d`duse buzna \n camera de
serviciu de la Capitoliu.

De acolo a \nceput totul, se lumin` Sandy. Ken nu
i-a explicat niciodat` ce se \ntâmplase \n dup`-amiaza
aceea. Se \ntoarse spre el, hot`rât` s` l`mureasc`
lucrurile. 

– Uite! srig` el \ncântat. Prive[te plaja! Ai mai v`zut
ceva atât de frumos \n via]a ta?

O lu` la fug` printre palmieri.
– Vino, vreau s` uit`m de toate. Haide s` \not`m.
Dintr-o mi[care, Ken r`mase doar \n pantalonii de

pânz`. Sandy \i t`ie elanul proptindu-se \n fa]a lui.
– A[teapt`, o clip`. N-am costum de baie. 
Ken surâse [treng`re[te.
– Nici eu, spuse el.
Dintr-o dat` Ken se eliber` de pantaloni, luând-o la

goan` spre ocean.
– Vino, strig` Ken. Apa e minunat`. 
– E[ti nebun? Dac` ne vede cineva? Sau dac` vreun

fotograf se ascunde printre palmieri?
– Atunci, s` sper`m c` va vedea partea amuzant` a

lucrurilor.
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– E[ti de-a dreptul nebun.
– Nu, nu sunt nebun. E ceva nativ.
– S` [tii c` nu te voi urma. N-am nevoie de alte

necazuri, \i spuse Sandy.
– Ai dreptate. Ar putea fi un rechin \n aceast` ap`

splendid`, o tachin` Ken. Sau poate un monstru? Iar
\n cazul `sta cred c` am nevoie de protec]ie. 

Sandy r`mase f`r` grai.
– O.K., ai \nvins.
|n ]ipetele de fericire ale lui Ken, Sandy se arunc`

\n apele lini[tite ale oceanului.
De pe ]`rm nu se mai z`reau acum decât dou`

trupuri, ca dou` pete negre, care se uneau [i disp`reau
de pe luciul apei, pentru a reveni dup` câteva secunde,
contopindu-se din nou \ntr-o lung` [i dureroas`
\mbr`]i[are. 

Când se \ntoarser` \n sat, din soare nu mai
r`m`sese decât o dung` ro[iatic`, undeva \n
dep`rtare, la orizont. Deasupra satului, o lumin` se
\mpletea cu ]ipete puternice. Un adev`rat spectacol
era pe punctul de a \ncepe. 
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Dup` ce fuseser` primi]i cu toat` ceremonia
cuvenit` unor st`pâni, Sandy [i Ken se trezir` \n
mijlocul unor dansatori sumar \mbr`ca]i. Câ]iva tineri
b`teau \n tobele imense, c`ptu[ite cu piele de
animale. Dansurile erau de fapt ritualuri p`gâne,
c\ntece de mul]umire \nchinate zeilor. 

Petrecur` aproape pân` \n zori, f`r` s` simt`
trecerea timpului. La un moment dat, Ken [i Sandy le
d`dur` de \n]eles gazdelor c` sunt obosi]i. Fur`
condu[i \n coliba unde se aflau bagajele. 

– Cu siguran]` b`[tina[ii cred c` suntem c`s`tori]i,
spuse Sandy, f`r` ca senatorul s-o poat` auzi. 

Dup` o zi lung` [i zbuciumat`, cei doi adormir`
\mbr`]i[a]i.
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Capitolul 11

P`r`sir` mica insul` imediat dup` micul dejun.
Pilotul p`rea c` vrea s` ofere la rândul lui un

spectacol pe cinste, conducând când lin, când cu
schimb`ri bru[te de direc]ie.

Sandy era \n al nou`lea cer. Se afla pe bancheta din
spate, ]inându-l de mân` pe Ken.

– Nu v-am v`zut asear` la spectacolul oferit de
b`[tina[i, domnule Duff. Nu v-a]i sim]it bine? \ntreb`
Sandy.

Ea observ` cu surprindere pe fa]a pilotului o
expresie dezaprobatoare. Ken \i ap`s` mâna,
avertizând-o s` nu mai spun` nimic. 

Pilotul \i arunc` o privire scrut`toare. 
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– Nu [tiam, domnule senator, c` sunte]i c`s`torit.
Sandy r`mase f`r` glas.
– Eu, cum s` spun, noi...
Vocea lui Ken calm` lucrurile
– Avem doar \n inten]ie acest lucru.
– Atunci, pot spune c` sunte]i un om norocos. 
– Mul]umesc, Duff.
Sandy \l privea n`ucit` pe Ken. B`rbatul o trase

u[or spre el, cu o expresie mai degrab` amuzat`,
s`rutând-o cu putere. 

Tân`ra femeie nu avu timp s` se gândeasc` la
remarcele pilotului sau la consecin]ele acestora. 

|ntor[i pe insul`, cei doi \ndr`gosti]i hot`râr` s`-[i
mai acorde câteva ore. Se plimbar` de mân` pe
str`du]ele aproape pustii.

Ken [i Sandy erau a[eza]i la masa unuia dintre cele
mai distinse restaurante din zon`. Sandy fusese
surprins` când, ridicând privirile, \i z`ri \n aceea[i
\nc`pere pe Amelia [i Kenneally. Surpriza era [i mai
mare când realiz` c` la aceea[i mas` se aflau so]ii
Hartmann.

Amelie f`cea oficiile de gazd`, turnându-le \n
pahare.
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– Tocmai am vorbit despre ceai cu proprietarul
restaurantului, un indian din Bombay. Spune c`-l
aduce din Sri Lanka. O adev`rat` coinciden]`, nu-i a[a
dragul meu Ken? 

– Ce lume mic`, spuse Ken cu ochii a]inti]i spre
Hartmann. 

– Proprietarul ne-a oferit o por]ie din partea casei,
continu` Amelia.

– E adev`rat. Cred c` am face bine dac` noi ne-am
retrage, spuse Hartmann.

– Nici s` nu v` gândi]i. Am avut o conversa]ie
excelent`.

– Da, tocmai am descoperit c` avem o pasiune
comun` – fotografia, declar` solemn Kenneally.

– Nu cred c` mai e ceva de spus, morm`i indignat
Hartmann. Vino, draga mea, se adres` el so]iei. 

Aceasta \[i [terse buzele cu un [erve]el [i se ridic`
de la mas`. 

Amelia \i \ntinse un platou plin cu frunze de ceai.
– Uite. Astea sunt pentru dumneavostr`. Noi mai

avem destule.
– Nu, asta nu putem accepta, protest` b`rbatul.
Dup` insiten]e repetate, doamna Hartmann lu`

farfuria, salut` [i se \ndep`rt` la bra]ul so]ui ei. 
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– Ce femeie! Ai putea crede c` n-a mai mâncat de

o s`pt`mân`. A devorat trei por]ii de fructe de

mare.

Amelia f`cu un gest de dezgust cu mâna.

Kenneally [i Ken se ridicar` \n acela[i timp.

– Pe noi ne scuza]i. Am ceva de discutat cu

Kenneally, spuse sec Ken. De fapt, trebuie s` m` pun

la punct cu cele petrecute \n lipsa mea....

B`rba]ii se ridicar` \ncet de la mas`, cu o reveren]`

abia perceptibil` [i se \ndep`rtar`.

– Vei afla [i tu \n cele din urm` ceea ce trebuie

s`-i spun lui Sandy, zise cu cochet`rie Amelia.

Dup` expresia \ntip`rit` pe chipul femeii, Sandy

\n]elese c` trebuia s` fie vorba de ve[ti bune. |n

momentul \n care Ken [i Fitz p`r`sir` \nc`perea,

Amelia \[i vâr\ mâna, \n buzunar sco]ând o hârtie pe

care o a[ez` pe mas`. 

– Prive[te, [opti Amelia cu \ncântare, desp`turind

hârtia. |n palma ei str`lucea un superb inel cu

diamant.

– O, draga mea, spuse Sandy uimit`, sunt atât de

fericit` pentru tine. E vorba de c`pitan, nu-i a[a?
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– E[ti prima persoan` c`reia i-am \mp`rt`[it micul
meu secret. Thomas Mc Cabe e un om atât de
manierat... Am devenit atât de apropia]i \ntr-o
perioad` de timp atât de scurt`.

Amelia \[i duse mâna la tâmple, ca [i cum ar analiza
situa]ia.

– I-am cerut un timp de gândire. Este un om atât
de deosebit. Am luat inelul pân` m` voi decide. Este o
mo[tenire de familie la care el ]ine foarte mult. Mi-a
spus c` dac` voi putea s`-l port pe deget, el va [ti c`
voi fi mereu al`turi de el.

|[i privi mâna cu \ncântare.
– Dar nu [tiu dac` pot face lucrul `sta...
– De ce? Nu-l iube[ti? \ntreb` Sandy.
– Nu, nu e vorba de asta. |l iubesc dincolo de orice

\ndoial`. De aceea [i e atât de greu s` m` decid.
– |l iube[ti [i de asta \]i este atât de greu s` te

hot`r`[ti? repet` cu mirare Sandy.
Amelia \[i privi \nc` o dat` inelul, f`r` s` spun` un

cuv\nt. 
Sandy privi \n jurul ei, \ncercând s` vad` dac`

t`cerea Ameliei era legat` de apari]ia unui intrus. La
câ]iva metri de ei st`tea un indian curat \mbr`cat,

125



probabil proprietarul hotelului. {i Harmann era acolo,

privindu-le cu insiten]` [i curiozitate pe cele dou`

femei. |n strad`, Ken [i Fitz \[i \nso]eau vorbele cu

gesturi largi. I se p`ru c`, pentru o clip`, Ken \[i

\ntorsese capul [i-i zâmbise. Doamne, cât de mult \l

iubea , cât de mult ar dori s`-l ia de mân` [i s` alerge

\mpreun` ca doi adolescen]i pe str`zile pr`fuite.

La un moment dat, Ken o z`ri [i-i trimise un s`rut.

Sandy zâmbi fericit` [i-l v`zu pe Hartmann cum

urm`rea atent schimbul de priviri dintre cei doi

\ndr`gosti]i. Vroia s`-i trimit` la rândul ei o s`rutare,

dar se opri pentru a nu da na[tere altor specula]ii.

Se \ntoarse c`tre Amelia parc` luminat`:

– Draga mea, [tiu exact ce se \ntâmpl` cu tine. {tiu

de ce ezi]i s`-]i dai consim]`m\ntul.

– {tii?  

– Sunt sigur`, a[a cum sunt sigur` c` sunt singura

persoan` \n stare s` te \n]eleag`. 

– Spune-mi imediat, ur`sc suspansul.

– E[ti fericit` cu Mc Cabe, nu-i a[a? Fericit` cum

n-ai mai fost de foarte, foarte mult` vreme?

Amelia \ncuviin]` cu o mi[care a capului.
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– Vezi, tocmai asta e problrema. 
– Nu \n]eleg.
Sandy izbucni \n râs.
– Amelia, draga mea, iart`-m` c` trebuie s`-]i spun,

dar e[ti cople[it` de vinov`]ie la gândul c` e[ti atât de
fericit`. {i ad`ugând numai pentru sine: „Este aceea[i
problem` ca [i \n cazul meu doar c`.....“

Coborând vocea [i aplecându-se spre Sandy,
Amelia declar`:

– Oh, Sandy, [tiu c` [i tu \l iube[ti pe Ken. Am
sim]it de la \nceput c` forma]i perechea perfect`. |n
cazul t`u, orice sentiment de vinov`]ie nu poate
avea cauza decât \n modul \n care Hartmann [i Babs
Teller \ncerc` s`-]i scormoneasc` via]a personal`. |n
cazul meu, fiind v`duv` de mai pu]in de un an, am
refuzat s` mai fiu \n preajma unui b`rbat. Ai absolut`
dreptate [i nu [tiu cum s`-]i mul]umesc pentru asta.
Mi se p`rea c` \ntinez memoria lui Marshall, dar
acum [tiu c` cel dintâi care s-ar fi bucurat c` mi-am
reg`sit fericirea ar fi fost chiar el. Nu crezi c`-i a[a
draga mea?

– Ai dreptate, de o mie de ori ai dreptate, o aprob`
Sandy cu \nsufle]ire.
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{tia c` aceste sentimente de vinov`]ie care o
tulburau atât pe Amelia erau cauza pentru o mare
parte din necazurile ei. Nu putea s` ascund` acest
adev`r. {tia c` f`cuse un lucru bun, eliberând-o pe
Amelia de o povar` pe care n-o merita. Lacrimi de
fericire [iroiau pe obrajii tinerei femei, \n timp ce v`zu
cum Amelia \[i puse inelul de pe deget.

– |]i mul]umesc, \]i mul]umesc c` mi-ai deschis
ochii, murmur` cu recuno[tin]` Amelia.

Sandy sim]i dorin]a s-o \mbr`]i[eze, s`-i spun` c`
acum [i ea vede lucrurile \n alt` lumin`. Cea
adev`rat`. Dintr-o, dat` zâmbetul \i \mpietri pe buze.
V`zu cum, \n partea cealalt` a \nc`perii, domnul
Hartmann \[i b`tea so]ia pe spate. Aceasta refuz`
paharul de ap` pe care b`rbatul i-l \ntinse.

Doamna Hartmann \ncerca s` spun` ceva, dar gura
i se schiminosi de durere. Femeia avea o paloare
cadaveric`.

Sandy fusese antrenat` s` fac` fa]` celor mai
diverse situa]ii, \ncât [tia precis cum trebuie s`
ac]ioneze \ntr-un asemenea caz.

F`r` a-i adresa un cuvânt Ameliei, Sandy s`ri de pe
scaun, lovind un chelner \n alergare, care sc`p`
platoul cu mâncare. Se afla \n fa]a celor doi.
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– Nu te amesteca, url` \n panic` domnul Hartmann.

Sandy \l ignor`, aplecându-se asupra femeii.

– Doamn` Hartmann, dac` m` auzi]i [i nu pute]i

vorbi, mi[ca]i pu]in capul.

Femeia deschise pu]in gura f`r` a reu[i s` spun` un

cuvânt.

– Nu v` fie team`. Am s` v` ajut, o asigur` Sandy.

Orbit de panic`, domnul Hartmann \ncerc` s-o

bruscheze pe Sandy.

– S` nu te atingi de ea, auzi? Du-te de aici, url`

b`rbatul. 

So]ia sa alunec` \n genunchi, b`tu aerul cu

bra]ele [i se pr`v`li la p`mânt ca secerat`.

Majoritatea celor din restaurant \n]eleser` c` e o

situa]ie de urgen]`.

– Chema]i o ambulan]`, se auzi de undeva.

Câ]iva oameni se adunar` \n jurul femeii, dând

sfaturi.

Sandy nu le d`du aten]ie. |ngenunche \n spatele

doamnei Hartmann, cuprinzând-o de talie, ca \ntr-o

\mbr`]i[are. Cu o mi[care brusc` o strânse cu putere

de abdomen.
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– Oh! exclam` doamna Hartman. 
O bucat` mare de m\ncare fusese aruncat` afar`.

Privi pierdut` \n jur, trase aer \n piept [i se arunc` \n
bra]ele so]ului ei. Pe jos se putea vedea o bucat` mare
de pe[te [i un os nedigerat.

Dintr-o dat`, \ntreg restaurantul izbucni \n aplauze.
Proprietarul nu mai contenea s`-[i cear` scuze de la
familia Hartmann. Femeia \[i plimba privirile de la o
persoan` la alta, parc` pentru a-i asigura c` totul e \n
regul`.

Amelia se gr`bi s-o \mbr`]i[eze pe Sandy, \n timp
ce, din strad`, Ken [i Kenneally priveau cu aten]ie la ce
se \nt\mpla \n restaurant.

Proprietarul \i p`r`si pe cei doi so]i, \ndreptându-se
spre Sandy:

– Cred c` tocmai ai salvat via]a acelei femei.
Desigur, de acum \ncolo totul va fi din partea casei.
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Capitolul 12

Soarele apunea când vasul opri \n port. Sandy se
afla pe punte, urm`rind cu privirea formele Mun]ilor
Tamavua. Purta o rochie albastr` de satin cu dungi
albe, pe care o cump`rase cu pu]in \nainte de
\mbarcare. {uvi]ele blonde \i fluturau \n b`taia
v\ntului de sear`.

Se gândea la tot ceea ce se \ntâmplase \n Fiji. {tia c`
Amelia va petrece al`turi de c`pitan acea sear`, iar Ken
urma s` apar` \n câteva minute pentru a cina. |n minte
\i reveneau necontenit momentele petrecute \mpreun`
cu senatorul, mângâierile [i [oaptele lui fierbin]i...

– Doamn`, auzi \n apropiere vocea r`gu[it` a lui
Hatmann. Nici nu [tiu cum s` v` mul]umesc pentru
ceea ce a]i f`cut asear`.

131



– Nici nu e nevoie, spuse femeia continuând s`
priveasc` mun]ii.

– Poate pentru dumneavoastr` n-a fost ceva
neobi[nuit, dar v` sunt recunosc`tor. I-am povestit
doctorului \ntreaga poveste [i mi-a confirmat c` am
avut mare noroc cu prezen]a dumneavostr` \n acel
resturant. Spune c` a[ fi putut s`-mi pierd so]ia.

– V-am spus, \n meseria mea am de-a face de multe
ori cu astfel de situa]ii.

– Sunte]i cel mai experimentat bodyguard de care
am auzit. Iar senatorul trebuie s` fie foarte mândru s`
aib` \n apropierea lui pe cineva ca dumneavoastr`. S`
nu m` \n]elege]i gre[it. Vroiam s` zic..., se \ncurc` \n
explica]ii Hartman. 

– Chiar nu e nevoie s` v` explica]i, spuse hot`rât
Sandy.

F`r` s`-i arunce vreo privire, b`rbatul \[i duse
mâna la buzunar de unde scoase o rol` de
dimensiuni mici. Cu o mi[care scurt` i-o \ntinse
tinerei femei:

– Am fost nedrept cu tine, spuse acesta. M-am l`sat
convins de Babs Teller c` o glum` nu poate afecta pe
nimeni. Oricum, nimeni n-a v`zut negativele [i nici
n-au fost developate, de[i poate a]i auzit altceva.
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|nmânându-i negativele, Hartmann se r`suci pe
c`lcâie [i p`r`si \nc`perea. Sandy r`mase f`r` replic`,
]inând \n mân` rola de film.

Când \[i reveni, Ken se afla lâng` ea.
– De acum \nainte, nu va mai trebui s` ne temem

c` am putea fi [antaja]i sau c` numele noastre vor mai
ap`rea \n ziare.

– Asta e un lucru foarte bun, spuse Ken cu o voce
inflexibil`.

– Vrei s` p`strezi filmul ca amintire? spuse ea
oferindu-i negativele. Poate \]i vor fi folositoare când
\]i vei scrie memoriile.

B`rbatul izbucni \n râs.
– Nu, m` gândesc s` le folosesc \n alt scop.
Cu o mi[care rapid`, mototoli negativele [i le

arunc` peste bord.
– Pierdute pentru ve[nicie, spuse Ken luând-o pe

Sandy de bra]. }i-e foame?
– Nu prea.
– Asta e bine. Ce ai spune dac` ne-am \ntoarce \n

camera ta?
Ken o s`rut` tandru.
– Voi putea astfel beneficia de toat` aten]ia unui

bodyguard, \i [opti el la ureche.
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Voia s` mai spun` ceva, dar se sim]ea atât de
\mplinit` lâng` Ken, \ncât \[i spuse c` orice cuvânt ar
fi de prisos.

|n timp ce se plimba \n lini[te la bra] cu senatorul,
realiz` c` un vis e pe cale s` i se \mplineasc`.

Când se trezi a doua zi diminea]a, parfumul fin al
b`rbatului \nc` mai persista \ntre a[ternuturi. Dar Ken
nu mai era lâng` ea. Sandy f`cu un du[, \[i puse o fust`
u[oar` care-i venea peste genunchi. 

Se sim]ea eliberat` [i fericit` \n timp ce cobora \n
camera de zi. |[i trecea mâna prin p`rul frumos
ondulat, gândindu-se c` va servi un mic dejun copios,
când ochii \i c`zur` pe un ziar aruncat \ntr-un col].
Bucuria \i pieri imediat.

P`rea a fi un tabloid australian ieftin, unul dintre
multele care ajungeau pe vas para[utate de un
elicopter.

De obicei, Sandy nu le acorda nici un fel de
importan]`, dar de data aceasta aten]ia \i fu atras` de
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un titlu aflat pe prima pagin`. O str`b`tu un sentiment
de furie [i dezgust când citi un titlu cu litere de-o
[chioap`:

Pilotul senatorului a declarat: “I-am transportat pe
senator [i pe blonda sa \nso]itoare la cap`tul unei
nop]i de pasiune”.

Cuvinte \i jucau \n fa]a ochilor. Buzele \i tremurau
\n timp ce parcurgea articolul \n care era descris` cu
lux de am`nunte idila pe care o tr`ise al`turi de Ken
\n Fiji.

– Dumnezeule, cum poate fi târât` \n noroi o zi
atât de frumoas`, o noapte minunat` petrecut`
al`turi de persoana iubit`, murmur` ea cu ochii \n
lacrimi. Nu reu[i s` parcurg` decât un sfert din
articol \nainte de a sim]i c` ceva greu \i apas` pieptul,
l`sând-o f`r` aer.

U[a se deschise \n spatele ei. Sandy l`s` ziarul s`-i
cad` din mân` [i se \ntoarse spre musafir. Ken intr`,
având aerul unui om fericit. De data aceasta era
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\mbr`cat lejer, cu un pantalon sub]ire de bumbac [i
un tricou albastru, cu guler. B`rbatul nu sesiz`
\ngrijorarea care se citea pe fa]a lui Sandy. O cuprinse
tandru \n bra]e, s`rutând-o pe obraz:

– Cred c` trebuie s`-]i dau o veste grozav`,
spuse Ken cu v`dit` satisfac]ie. Am auzit c` peste
numai câteva zile \ntreaga companie de cinema va
p`r`si vaporul [i o dat` cu ei [i Babs Teller. Nu mai
trebuie s` a[tept`m decât pân` la Sydney [i vom
putea apoi respira u[ura]i. Se pare c` finan]atorii
au dat faliment, a[a c` de azi orice filamare va fi
\ntrerupt`. O adev`rat` dram`, nu crezi? glumi
b`rbatul.

Urmar` câteva secunde de t`cere.
– Credeam c` este exact vestea pe care o a[teptai,

relu` el. S` scapi cât mai repede de Babs. Dar ce s-a
\ntâmplat? Mi se pare mie sau e[ti pe cale s` izbucne[ti
\n lacrimi?

Sandy se d`du un pas \napoi, ar`tându-i titlul din
ziar

– Uite. {tiam c` vor mai urma [i alte episoade...
– Oh, deci asta e, spuse Ken pe un ton neutru.

Se pare c` b`trânul nostru pilot nu s-a putut ab]ine
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s` nu vorbeasc`. Probabil c` n-a rezistat tenta]iei de

a fi \n centrul aten]iei, spuse lini[tit Ken.

– Cine s` fie \n centrul aten]ie? I se auzi ca un

ecou vocea mirat` a femeii. Probabil c` reputa]ia ta

nu va avea de suferit, \n fond lumea te [tie drept

un cuceritor, dar  cariera mea e ruinat`. Chiar

nu-]i pas` de asta? Nu \n]elegi c` e la fel de grav ca

[i când Hartmann ar fi publicat acele poze? Nu

\n]elegi cât de mult r`u \mi face aceast`,

aceast`....?

– Bârf` ordinar`? o ajut` Ken.

– Asta vrei tu s` crezi, spuse Sandy cu furie. Nu-[i

putea crede ochilor [i urechilor. Putea fi Ken Rexford

atât de nep`s`tor? Acest articol era un simplu motiv de

haz pentru un politician versat ca senatorul Rexford?

Cât` nechibzuin]` din partea lui s` trateze astfel un

lucru atât de grav, care i-ar putea afecta atât de mult

cariera, se gândi Sandy.

– Nu pot s` cred c` tratezi lucrurile atât de

superficial, rupse Sandy t`cerea.

– Cum ai vrea s` reac]ionez? Gânde[te pozitiv,

iubita mea!
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– Da, dar..
– Uite, Sandy, spuse b`rbatul ridicând vocea. Dac`

mai po]i avea \ncredere \n mine câteva zile, \]i voi
explica totul. |]i promit c` ne vom repara reputa]ia, a
ta [i a mea. Peste câteva minute voi avea o \ntâlnire
important` cu Fitz [i Harvey, dup` care va trebui s`
trimit o not` telegrafic` de maxim` importan]`. Po]i s`
ai \ncredere \n mine?

– D`-mi un singur motiv, unul singur.
– Sandy, draga mea...
Dar tân`ra femeie sim]ea cum o furie f`r` margini

o cuprinde:
– Cum po]i s`-mi ceri a[a ceva? Cum \ndr`zne[ti?

Nu vreau s` m` tratezi ca pe o femeie u[oar`, care vine
[i pleac` din via]a ta atunci când vrei!

Pentru o clip`, \i veni s`-l p`lmuiasc` [i s`-i \ntoarc`
spatele pentru totdeauna. |n schimb, se r`suci pe
c`lcâie, nedorind s`-i ofere satisfac]ia de a o vedea
pl\ngând. Se opri \n pragul u[ii, nehot`r\t`. Ken f`cu
un pas c`tre ea, r`mânând \n a[teptare:

– Sandy, te rog...
Femeia se \ntoarse \nspre el, cu fa]a luminat` de un

zâmbet amar:

138



– Deci, ne-am \n]eles, ]ip` ea dintr-o dat`. Trânti cu
putere u[a \n urma ei, l`sândul pe Ken f`r` replic`. 

– Sandy....
De dincolo, nu se auzi nici un r`spuns. 
– Sandy, te rog...
Femeia st`tea de cealalt` parte a u[ii \n t`cere,

ascultând b`t`ile \n u[`. Lacrimi fierbin]i \i [iroiau pe
obraji. 

– Sandy... majordomul tocmai mi-a adus un mesaj.
Trebuie s` plec. Operatorul radio e preg`tit. Vorbim
când m` \ntorc.

Sandy nu spuse un cuvânt. Totul \i p`rea foarte
clar. Când vor ajunge la Sydney, \[i va prezenta
demisia. |l va suna pe Foster Milner la Washgington
[i-i va transmite c` nu mai poate fi garda de corp a
senatorului.
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Capitolul 13

Sandy r`m`sese \nchis` \n cabin`, \n timp ce \n

cel`lalt col] al vaporului, Ken se afla \ntr-o reuniune

important`. Nici m`car prezen]a Ameliei nu reu[i s` o

fac` s` se simt` bine. 

– Am auzit c` e [i un preot printre pasageri, spuse

Amelia de celalat` parte a u[ii. Eu [i c`pitanul ne-am

decis, a[a c` tu vei fi domni[oar` de onoare.

– Minunat, spuse Sandy. Deschise u[a, \[i s`rut`

prietena pe obraji, apoi, la fel de rapid, \nchise u[a la

loc.

– Voi fi acolo cu siguran]`... mâine, spuse Sandy \n

timp ce se urca \n pat.
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Sandy nu d`du aten]ie nici unuia dintre vizitatori.

O ignor` pe femeia de serviciu care vroia s` schimbe

lenjeria de pat. La un moment dat, hot`r\ s` pun` la

u[` t`bli]a pe catre se putea citi “Nu deranja]i”. 

Celor mai insisten]i le strig` c` nu se simte bine [i

nu vrea s` vad` pe nimeni. 

Când se trezi, Sandy realiz` c` a adormit nu doar

toat` noaptea dar [i diminea]a [i o bun` parte din

dup`-amiaz`. Nunta avea s` \nceap` \n mai pu]in de o

or`. 

|[i f`cu un du[ rapid [i \mbr`c` cea mai elegant`

rochie pe care o avea. Lung`, din m`tase natural`,

care-i scotea \n eviden]` trupul zvelt [i bine conturat.

|n timp ce-[i potrivea, \n oglind`, p`rul blond care-i

c`dea liber peste umeri, i se p`ru c` niciodat`

cuvintele pe care i le spusese lui Ken cu doar o sear`

\nainte nu erau mai adev`rate:

– Sandy O’Hara, nu trebuie decât s` te prive[ti \n

oglind` o secund` ca s`-]i devin` evident faptul c` un

b`rbat precum Ken nu se poate gândi la tine decât ca

la o aventur` de o noapte. Cu siguran]`, e[ti frumoas`,

dar cu ce te deosebe[ti de acele tinere \n compania
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c`rora senatorul poate fi v`zut aproape \n fiecare sear`

la petrecerile mondene [i de afaceri? N-ai nici un

motiv s` te gânde[ti c` ai putea deveni vreodat`

doamna Ken Rexford. Nici m`car unul... \[i \ncheie

Sandy monologul.

Se \ntoarse \n cabin`. Imaginea Ameliei al`turi

de c`pitanul Mc Cabe \i ap`ru \n minte. Era

bucuroas` c` o persoan` care-i era drag` avea o a

doua [ans` la fericire. P`r`sind cabina, \[i spuse cu

triste]e:

–Nu voi avea niciodat` parte de asemenea fericire.

Str`b`tând culoarul, privirile \i fur` atrase de un

morman de ziare mototolite. Le privi pentru o

secund`, descoperind titlul care o sup`rase atât de

mult cu o sear` \nainte. Decise s` nu-i mai acorde nici

o aten]ie.

Ceremonia urma s` aib` loc \n aer liber, \n

apropierea piscinei, deoarece era locul cel mai larg de

pe vas. Undeva \n dep`rtare, se vedea portul Sydney,

unul dintre cele mai spectaculoase din \ntreaga lume.

Sandy se gr`bi s`-[i ia locul care i se cuvenea \n aceast`

ceremonie.

142



Toat` lumea era \mbr`cat` \n haine de gal`. Chiar

[i marinarii [i osp`tarii purtau uniformele cele mai

bune. 

Era o zi superb`, cristalin`. De unde se afla, Sandy

putea vedea portul \n]esat de nave luxoase [i oameni

care mi[unau \n toate direc]iile. Cu cât \naintau,

blocurile \nalte de zeci de metri, [i cl`dirile

arhitecturale se dezv`luiau privirilor tinerei femei,

oferindu-i un spectacol unic. |ncet, \ncet, descoperea

o lume nou`. Era, desigur, o panoram` ideal` pentru

o nunt`. 

Toat` lumea bun` era adunat` \n jurul piscinei,

\ncepând cu Babs Teller, care \[i nota ceva gr`bit`, [i

terminând cu Rose, Miles [i restul actorilor. Ken, \n

rolul de cavaler de onoare, purta un costum sobru,

negru cu mici dungi albe. 

Cu pu]in \nainte ca ceremonia s` \nceap`, Ken \[i

f`cu loc lâng` Sandy:

– |nc`  nu este târziu pentru o nunt` dubl`, spuse

el râzând.

Tân`ra femeie \l privi furioas`, \ntorcându-i

spatele.
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– Nu cred c` a[a ar trebui s` se poarte o

domni[oar` de onoare cu cavalerul s`u, continu` Ken,

luând-o discret de bra].

Sandy \i z\mbi. |ncurajat, Ken o s`rut`.

– Nu vezi c` e toat` lumea de fa]`? N-o vezi pe Babs

cât de sârguincioas` noteaz` totul?

– Cui \i pas`? Crezi c` exist` cineva care crede

pove[tile ei? |n plus, cred c` sunt alte lucruri mai

importante de citit \n ziare, \n zilele astea, mai ales,

spuse Ken impasibil. 

– Habar n-am despre ce vorbe[ti. Nu vreau s` mai

apar` numele meu \n nici un scandal. Se desprinse de

lâng` b`rbat cu inten]ia de a pleca.

– Hei, Sandy, parc` erai aici cu o misiune. Trebuia

s` stai mereu \n preajma mea ca o gard` de corp ce e[ti.

– De ce? Cred c` sunt singura persoan` de pe acest

vas care ]i-ar putea pricinui vreun r`u, spuse Sandy \n

timp ce se \ndrepta spre locul unde avea s` se

desf`[oare ceremonia.

Amelia p`rea mult \ntinerit` \ntr-o rochie deschis`

la culoare care se asorta cu p`rul ei pu]in alb pe la

tâmple. 
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– Cum ar`t? se interes` mireasa.

– E[ti \ncât`toare, o asigur` Sandy. 

– {i tu, draga mea. Cu o mi[care, \i ag`]` lui Sandy

o floare \n piept.

– E o tradi]ie \n familia noastr` ca la nunt` fiecare

invitat s` poarte ceva alb, spuse Amelia cu emo]ie.

– Acum sunt \n regul`, spuse \ncântat` Sandy.

– E[ti sigur`?

– Ai c`p`tat sindromul miresei de dinaintea nun]ii.

Fii sigur` c` toat` lumea e fericit` pentru tine.

Amelia o prinse pe Sandy de umeri [i o privi adânc

\n ochi:

– Sandy O’ Hara, \n urm` cu câteva zile mi-ai dat

sfaturile care m-au adus pe calea cea bun`. Acum

vreau s`-]i \ntorc acest bine pe care mi l-ai f`cut

dându-]i, la rândul meu, un sfat. Nu l`sa grijile [i

sentimentele de vinov`]ie s` stea \n calea fericirii tale.

Acel b`rbat cu care ai fost c`s`torit`, ar fi fost de acord

cu mine.

– Dar...

– Nici un dar, o \ntrerupse Amelia. {tiu ce vrei s`

spui. E[ti stânjenit` de tot scandalul care s-a declan[at
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\n pres`. E[ti \ngrijorat` c` fratele meu trateaz` aceste
lucrurile prea superficial. Pu]in` publicitate negativ`
nu e un cap`t de lume. Cred c` a avut dreptate
ziaristul care a spus despre Ken c` este un Zorro al
politicii moderne. Cred c` \n]elegi ce vrea s` spun`
asta...

– Cred...
– Vrea s` spun` c` sunt mul]i ochi a]inti]i asupra

fratelui meu. De aceea \i convine ca ei s` fie aten]i mai
mult la reputa]ia lui de playboy decât la alte lucruri
mai importante. Este doar un paravan, \n]elegi?

– Dar, totu[i...
Orchestra \ncepu s` cânte.
– Nici un dar... spuse Amelia. |]i sugerez s` faci

acela[i lucru pe care m-ai sf`tuit s`-ll fac eu \ns`mi.
Ascult`]i inima, Sandy!

Probabil c` Amelia are dreptate, iar acum mi-a dat
binecuvântarea ei, se gândi Sandy.

|l v`zu pe Ken care st`tea câ]iva metri mai \ncolo cu
privirile fixate c`tre cele dou` femei. Ultimele cuvinte
ale Ameliei \i veneau ne\ncetat \n minte. Ce ar fi dac`,
totu[i... dar nu reu[i s`-[i duc` gândul pân` la cap`t.
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Auzi ca prin vis cum preotul \i declar` pe c`pitan [i
pe Amelia so] [i so]ie. Când acesta \[i lu` mireasa \n
bra]e pentru un s`rut prelung, toat` lumea scoase
exclama]ii de bucurie. |n timp ce se \ndrepta spre
camera de zi, Amelia arunc` buchetul de flori \n
direc]ia lui Sandy care-l prinse cu o mi[care precis`.

Stânjenit`, se \ntoarse spre Ken, sperând s`
g`seasc` o \mb`rb`tare \n zâmbetul lui. Spre
dezam`girea ei, \l v`zu disp`rând al`turi de Kenneally,
care avea o \nf`]i[are grav`. |n timp ce majoritatea
invita]ilor se refugiau \n camera unde urma s` aib` loc
dineul oferit de miri, Sandy hot`r\ s` se retrag` \n
camera ei. F`r` Ken, nu vedea nici un motiv s`
s`rb`toreasc`.
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Capitolul 14

Cum a putut s` nu vad` \n stiva de ziare din fa]a
u[ii sale tocmai acea telegram`?

Aproape cu furie, o desp`turi [i citi mesajul: 

“Sosesc la Sydney. Data de 19. Orele 16:00, Foster”.

Femeia era r`v`[it` de acest mesaj primit de la
fostul ei [ef din Serviciile secrete. Realiz` c` se aflau \n
data de 19. Impacientat`, \[i arunc` ochii pe ceasul de
pe noptier`. Indica ora 16:10. Asta \nsemna c` Foster
urcase deja la bord. Ce [i-a imaginat când a v`zut c`
nu-l a[tept? se gândi Sandy s`rind din pat. 

N`v`li \n camera de zi [i \ntr-o clip` se afla pe
punte. Era aproape sigur` c` vizita lui Foster avea un
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singur scop: s-o anun]e c` fusese concendiat`. {i asta,
desigur, din cauza dezv`luirilor pe care le f`cuse Babs
Teller [i care probabil strârniser` mare vâlv` la
Washington. Ei bine, \[i spune femeia \n gând, o s`-l
scutesc de aceast` nepl`cere [i-mi voi prezenta eu
singur` demisia.

Se hot`r\ s`-l a[tepte pe punte. Nu vroia s` dea impresia
c` are remu[c`ri fa]` de cele petrecute \n timpul
croazierei [i c` ar fi ner`bd`toare s`-[i cear` iertare.

– Te rog doar s` nu plângi, \[i spuse Sandy.
O mul]ime de pasageri [i vizitatori se \ngr`m`deau

pe pasarel` \ntr-un du-te-vino de nedescris. Printre ei,
nici urm` de Foster Milner, omul care-i \ncredin]ase
aceast` misiune.

|i v`zu pe actori. Babs Teller cu o serviet`, \i f`cu cu
mâna, adresându-i-se:

– La revedere, draga mea. Transmite-i salut`ri
senatorului.

Sandy ridic` o mân`, dar gestul i se frânse la
jum`tate. Era uimit` de neobr`zarea ziaristei. Dup` ce
mi-a distrus cariera, are tupeul de a mi se adresa ca
unei prietene.

Miles [i Rose se preg`teau s` p`r`seasc` vasul.
Actorul \i f`cu un gest amical cu mâna:
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– ... s` m` cau]i negre[it. Am un contract pentru
tine. Am vorbit... strig` actorul, vorbele pierzându-i-se
\n mul]ime.

– F`r` publicitate, acest lucru n-ar fi fost posibil, o
strig` [i Rose.

Mirat`, Sandy trebui s` le mul]umeasc` [i s` le
promit` c` \i va c`uta. Se pare c` lucrurile au mers
excelent pentru to]i, mai pu]in pentru mine, \[i spuse
Sandy.

|n mijlocul unui grup de oameni, foarte probabil
\ns`rcina]i cu protec]ia [i paza, se aflau doi b`rba]i
foarte \nal]i, cu barb`, \mbr`ca]i cu hainele
tradi]ionale ale locuitorilor din Mauristan.

De[i nu mai era la curent cu ce se \ntâmpla \n
lume, de[i nu mai citise ziarele, Sandy intui c`
ace[ti oameni erau personajele centrale ale
r`zboiului de care toat` lumea vorbea la
Washington \nainte de \mbarcarea ei. Ce c`utau
ace[ti oameni la Sydney, preg`tindu-se s` urce pe
un vas de croazier`?

Sandy se opri ca paralizat`. |l recunoscu pe Foster
Milner mergând al`turi de cei doi. Iar \n apropiere \l
z`ri pe colegul s`u, Gus Flowers.

Femeia urm`rea cu aten]ie grupul de oameni care
se \mbarcau. Imediat, acesta fusese luat cu asalt de
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jurnali[ti. Spre mirarea sa, observ` c` grupul \n care se
afla [i fostul s`u [ef se \ndrepta spre cabina senatorului.

|n timp ce treceau pe lâng` Sandy, doar Foster se
\nvrednici s`-i arunce o privire solemn`:

– Ai f`cut o treab` excelent` , zice acesta \n treac`t.
|n acela[i timp, Gus se mul]umi s` zâmbeasc`.

Ajun[i \n fa]a u[ii senatorului, Foster b`tu de dou`
ori scurt. Kenneally deschise u[a. Dup` o secund`, Ken
ap`ru \n pragul u[ii. Senatorul \i \mbr`]i[` c`lduros pe
cei doi b`rba]i din Mauristan, poftindu-i \n`untru.

Sandy r`m`sese f`r` grai. Privea n`ucit` c`tre u[a
p`zit` cu str`[nicie de g`rzile de corp ale \nal]ilor oficiali. 

– |mi pare bine c` te v`d, spuse vesel Gus ap`rut
dintr-o dat` lâng` ea. Ai f`cut o treab` pe cinste.

– Po]i fi sigur de asta, spuse Sandy imaginându-[i
scandalul pe care trebuie s`-l fi provocat la
Washington.

– Cum? se mir` Gus.
– O da, [i când te gânde[ti c` totul a pornit de la

ziarista aceea, Babs Teller.
– Ei asta-i bun` se mir` Gus. Tocmai a publicat un

material care a f`cut vâlv` [i \n care recunoa[te c` a
inventat toate pove[tile publicate \n ultima vreme
pentru a ajuta guvernul american. Chiar nu [tii nimic
despre asta?
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– Habar n-am. N-am mai citit ziarele de mult`
vreme, spuse Sandy z`p`cit` de cuvintele lui Gus. Dar
tu [i cu Milner ce c`uta]i aici \mpreun` cu
reprezentan]ii din Mauristan?

– Chiar nu [tii nimic? repet` b`rbatul.
– Dac` nu-mi spui totul cât mai repede... spuse

amenin]`tor Sandy.
Gus schi]̀  un zâmbet, apoi declar  ̀pe un ton conspirativ:
– Nu ]i-a vorbit nimeni despre rolul pe care

senatorul l-a jucat \n instaurarea p`cii \n Mauristan?
Chiar \n acest moment, \n spatele acelor u[i, cele dou`
fac]iuni rivale semneaz` tratatul de pace. Din acest
motiv, eu [i Milner suntem aici, la Sydney. Am lucrat
al`turi de Ken timp de mai multe luni f`r` ca nimeni
altcineva s` [tie. A fost un scenariu perfect. Acest
r`zboi care a sporit tensiunile \ntre SUA [i Rusia s-a
terminat cu bine, cu marele ajutor al senatorului.
Practic, totul a fost bine pus la punct.

– Vrei s` spui, c`l`toria, \ntâlnirile din Fiji [i Hawaii?
– Sigur. Na]iunile Unite au trimis \n urm` cu

câteva zile o echip` pentru a verifica dac` p`m\ntul
a fost \mp`r]it \n mod echitabil \ntre taberele din
sud, respectiv nord. R`zboiul a fost oprit, iar
compania senatorului se va ocupa de exploatarea
petrolului din zon`. Din aceast` cauz`, Ken a fost
nevoit s` renun]e, cel pu]in pentru o vreme, la politic`. 
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Lui Sandy nu-i venea s` cread` ce auzea. Dar Gus
continua nestingherit:

– Chiar nu [tiai nimic? Probabil c` asta face parte
din politica lui Milner ca g`rzile de corp s` nu [tie mai
mult decât strictul necesar.

– Politica, zici?
– Oricum, am aflat cât de bine te-ai descurcat \n

dou` situa]ii limit`.
Apoi, cu o lumin` ciudat` \n ochi:
– Te pomene[ti totu[i c` prima poveste a lui

Babs Teller, roman]a aceea dintre tine [i Ken, idila
de pe insula tropical`, te pomene[ti c` a fost
adev`rat`.

Sandy sim]ea mânie [i indignare, deopotriv`:
– Asta r`mâne de v`zut, i-o retez` ea lui Gus.
– O.K. Te las! Sper s` ne vedem mai \ncolo.
Femeia era descump`nit`. |n sfâr[it, aflase

adev`rul. {tia foarte precis de ce-i acordase Ken atâta
aten]ie, de ce f`cuse dragoste cu ea. {tia, de
asemenea, de ce senatorul n-a fost sup`rat atunci când
Babs Teller a publicat acele articole. Nu fusese nimic
real, ci doar un scenariu. Ken \ncercase s` atrag`
aten]ia presei [i s` fac` din leg`tura lui cu Sandy
subiectul principal al ziarelor de scandal. Fusese
paravanul perfect, de asta era sigur`.
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Dintr-o dat`, u[a cabinei lui Ken se deschise larg.
Presa n`v`li pentru a-i imortaliza pe cei trei
ambasadori ai p`cii. Ken r`spundea cu amabilitate [i
r`bdare tuturor \ntreb`rilor.

Furia puse st`pânire pe Sandy. |l v`zu pe Milner
\naintând prin mul]ime spre ea. Cu siguran]`, acum
nu i se va mai cere demisia. Tocmai de aceea, femeia
era decis` ca s` fac` ea \ns`[i acest pas.

– Sandy O’Hara, spuse Milner cu afec]iune. Ne-ai
f`cut s` fim mândri de tine. Cred c` meri]i s` te
odine[ti pentru tot restul croazierei. Ca [i senatorul,
de altfel. Ia-o ca pe un concediu cu plat`. L-am rugat
pe Gus s` fie garda de corp a lui Ken.

– |]i mul]umesc.
Fostul [ef \i zâmbi [i se \ntoarse pentru a r`spune

interpel`rilor unor ziari[ti. 
Sandy se sim]ea la cap`tul puterilor. |[i f`cu loc

prin mul]ime spre cabina sa.
V`zând un teanc mare de ziare, le ridic` gr`bit` [i

trânti u[a \n urma ei. 
A[ez` ziarele pe podea [i r`mase absent` cu privirile

pe pere]i. Ce trebuia s` fac`? |n fond, \[i petrecuse dou`
luni al`turi de un om care o folosise f`r` scrupule pentru
a-[i atinge scopurile. Nu fusese decât o momeal` pentru
pres` [i nimic mai mult. Aceste gânduri o epuizau. Când
brusc, u[a fu dat` la perete [i Ken ap`ru \n prag.
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Capitolul 15

– Ce vrei? spuse Sandy cu ostilitate. Am impresia c`
de acum \nainte te vei putea descurca [i singur. Locul
e plin de g`rzi de corp, de altfel.

Dar Ken st`tea impun`tor, privind-o drept \n ochi.
– Ziarele... \ncepu Ken, n-ai citit nici unul nu-i a[a?

\ntreb` el cu duio[ie.
– Nu vreau s` citesc lucruri inventate despre o

blond` sexy [i nici [tiri despre oameni care aduc pacea
\n lume. Pur [i simplu nu m` intereseaz`. 

– }i-am promis c` voi clarifica lucrurile atunci c\nd
totul se va sfâr[i. Vocea lui Ken era a unui om epuizat
dar mul]umit. Se a[ez` lâng` ea pe pat. 

– A fost extrem de important ca nici o persoan` de
pe acest vas, \n afara lui Fitz [i Harvey, s` nu [tie care
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e de fapt misiunea mea. Nimeni nu trebuia s` aib` nici
cea mai vag` idee la ce  folosesc acele \ntâlniri pe care
le-am avut.

–  Nici m`car propriul s`u bodyguard? 
– Nici m`car. Nici Amelia, care b`nuia anumite

lucruri. Nu i-am dezv`luit adev`ratul motiv al acestei
c`l`torii. Aceste negocieri au fost \ncheiate cu succes
pentru c` s-au f`cut departe de ochii presei [i \ntr-un
loc neutru.

– O, nu, nu m` po]i duce a[a. Presa a stat
deoparte de misiunea pentru c` tu i-ai pus pe o alt`
pist`. Ai oferit suficiente informa]ii ziarelor de
scandal, despre cum ai avut o rela]ie cu o femeie
blond`, despre cum ai f`cut dragoste cu ea \n inima
junglei, se r`sti Sandy.

Ken nu spuse nimic.  O cuprinse dup`
umeri.

– Sandy, ascult`-m`! Nu pot, din p`cate, nega c`
ai pe undeva dreptate. A fost ideea lui Harvey s`
momim presa cu o poveste de dragoste. Când a
spus c` ne-a v`zut din elicopter f`când dragoste,
nu era sigur de acest lucru. Dar i-a pl`cut ideea.
Apoi, Harvey a avut ideea s`-i furnizeze unui
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jurnalist american important informa]ii picante
despre noi. Strategia a func]ionat perfect. Presa a
tras concluzia c` singurul meu scop \n aceast`
croazier` e[ti tu.

– Deci, te-ai folosit de mine pentru a-]i \mplini

ambi]iile politice, conluzion` Sandy cu am`r`ciune.

– Nu a depins de mine, Sandy. A fost doar ideea

lui Harvey. Iar Babs Teller a fost de acord s` intre \n

joc. Din acel moment, n-am mai putut face nimic

pentru a-]i proteja reputa]ia. Apoi, lucrurile au

\nceput s` se complice: telefoane, mesaje [i toate

celelalte. Cât despre ceea ce s-a \ntâmplat \n Fiji...

sunt gata s` admit c`, printr-o conjunctur`, totul s-a

transformat \ntr-o momeal` pentru pres`. Dar eram

sigur c` foarte curând voi avea ocazia s` \ndrept

lucrurile. 

– S` \ndrep]i lucrurile, acum când reputa]ia mea a

fost p`tat` cu noroi, replic` mânioas` Sandy.

– Dac` n-ai citit ziarele pe care v`d c` le ai \n

cabin`, \nseamn` c` nici nu le-ai deschis. {i atunci

n-ai avut cum citi mesajele pe care ]i le-am strecurat \n

interiorul paginilor, spuse Ken resemnat.
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– Despre ce mesaje vorbe[ti? \ntreb` mirat` Sandy.

Ken se aplec`, lu` câteva ziare, le scutur` [i, spre

surprinderea ei, din ele c`zur` mai multe bile]ele

scrise de mân`. 

– Prive[te, spuse sec Ken, ridicând unul dintre

bile]ele. |mi pare r`u c` a trebuit s` afli ultima toat`

aceast` poveste. {i mai ales c` ]i-am r`nit

sentimentele. Nu am vrut s` se \ntâmple a[a. Nu am

pl`nuit nici s` m` \ndr`gostesc de tine ca un pu[tan.

Ca s` nu mai vorbesc de insiten]ele lui Kenneally

pentru a-]i cere mâna cât mai curând.

– Dragoste? C`s`torie? Bângui Sandy.

– Cite[te mesajele pe care ]i le-am scris. Uite-le

aici.

Sandy v`zu c` toate con]ineau acela[i mesaj: “Fii

so]ia mea. Fii so]ia mea! Iubita mea Sandy, fii so]ia

mea.”

B`rbatul \i cuprinse talia cu mâna. Priveau acum pe

fereastr` luminile portului [i forfota oamenilor de pe

punte. 

– Hotelurile pe care inten]ionai s` le construie[ti

sunt tot o inven]ie pentru pres`?
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– Nu, z\mbi Ken. |ntr-o zi, ne vom ocupa [i de asta.

Mai \ntâi trebuie s` ne lu`m toate m`surile c` nu vom

perturba via]a oamenilor. 

O s`rut`, mai \ntâi tandru, apoi cu o pasiune din ce

\n ce \n ce mai intens`. Sandy se sim]ea \n al nou`lea

cer, v`zând cum \n ochii b`rbatului str`luceau

luminile dragostei. 

– Mai am o singur` \ntrebare, Ken. Atunci, când

ne-am \ntâlnit prima oar` \n camera de serviciu de la

Capitoliu. De ce m-ai s`rutat?

– A fost lucrul cel mai \n]elept, mai spontan [i

ira]ional pe care l-am f`cut \n via]a mea. 

Sfâr[it
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