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Capitolul 1

– Doamnelor, domni[oarelor [i domnilor, casa de crea]ie
"Marina" este bucuroas` s` v` \ntâmpine la prima ei prezentare de
mod` din Acapulco. 

Inspirându-ne din peisajul \ncânt`tor care ne \nconjoar`, am ales
ca tem` a colec]iei "Elegan]` \n soare". O parte dintre
dumneavoastr` se \ntreab` poate dac` aceast` elegan]` este cu
adev`rat indispensabil` ]inutelor de litoral. Ei bine, da, la "Marina"
noi credem cu fermitate c` femeia trebuie s` fie la fel de [ic [i de
rafinat` atât pe nisip cât [i \ntr-un club de noapte.

Ochii lui Leslie Trent, de un fermec`tor albastru profund, se
plimbar` peste publicul a[ezat la mese mici de fiecare parte a
podiumului. Majoritatea asisten]ei era compus` din turi[ti americani
\ncânta]i s` profite de o distrac]ie suplimentar` printre toate
celelalte, numeroase totu[i, ale faimoasei sta]iuni balneare. Erau
pu]ini tineri. Vedeai mai ales cupluri de vârst` mijlocie. |n ciuda
aerului condi]ionat, so]ii \[i [tergeau cu regularitate frun]ile ple[uve,
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\n timp ce so]iile se bucurau s` scape o clip` de soarele necru]`tor
care le ardea pielea.

O anumit` pereche  atrase aten]ia lui Leslie. B`rbatul o privea cu
insisten]`. P`rea s` nu fie american. Ochi negri, nasul coroiat, gura
senzual` [i tenul m`sliniu ar`tau limpede ascenden]a lui spaniol`.
Ca [i el, \nso]itoarea lui avea [i ea ochii [i p`rul de culoare \nchis`.
Silueta-i supl` era \mbr`cat` \ntr-o rochie neagr` sobr`, cu mâneci
lungi.

Privirea lui Leslie se \ndrept` iar`[i c`tre b`rbatul respectiv.
V`zând c` acesta continua s-o fixeze cu intensitate, \[i plec` ochii
spre foile dactilografiate de pe genunchii s`i.

– Mariella va deschide prezentarea cu un costum de baie [i o
bluz` de plaj` asortat`.

Pe podium ap`ru o tân`r` \nalt` brunet`, supl` ca o lian`. Doar
ochiul experimentat al lui Leslie putea s`-i observe emo]ia de
debutant`. Cu ceva mai mult` practic`, mexicana aceasta va deveni
un manechin valoros. Pe un ton aproape confiden]ial, Leslie sublinia
detaliile care f`ceau tot farmecul acestui model nou.

V`zu la un moment dat, cu surprindere, c` tân`ra Mariella \[i
pierdea st`pânirea de sine pe m`sur` ce se apropia de cuplul
mexican pe care-l remarcase mai devreme. |n timp ce manechinul se
\ntorcea, vizibil tulburat`, Leslie le arunc` o privire mirat`. B`rbatul
privea \ncruntat, cu o dezaprobare evident`. Era limpede c` nu
aprecia deloc faptul c` una dintre compatrioatele sale se expune
\ntr-o ]inut` atât de lejer` \n fa]a b`rba]ilor. "Z`u c` latinii ace[tia nu
sunt deloc liberali", \[i zise Leslie cu o ridicare imperceptibil` din
umeri. Apoi \[i relu` lini[tit` comentariul. |n ansamblu, era destul de
mul]umit` de rezultatele ob]inute dup` doar câteva s`pt`mâni de
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repeti]ii. De \ndat` ce personalul mexican angajat \n noul magazin
pe care-l deschisese aici va fi \n stare s` se descurce singur, se va
putea \ntoarce \n Los Angeles... la Brent, logodnicul ei. Dar nu era
acum momentul, \n timpul prezent`rii, s`-[i lase gândurile s`
hoin`reasc`!

Când spectacolul lu` sfâr[it, numero[i americani sedu[i de
modelele care li se p`ruser` atât de [ic pe manechinele suple [i
bronzate, se gr`bir` s` le comande pentru so]iile [i iubitele lor.
Elena, cea care urma s` conduc` filiala dup` plecarea lui Leslie, \i
\ndrum` spre micul magazin aflat chiar \n incinta hotelului.

|ntoars` \n culise, Leslie le felicit` c`lduros pe fetele care
participaser` la aceast` prezentare inaugural`. Cu excep]ia Mariellei,
ele \i r`spunser` cu un zâmbet timid \nainte de a se duce \n cabine
s` se \mbrace.

– Ce ai, Mariella? \ntreb` Leslie, sprijinindu-se non[alant de un
perete, cu bra]ele \ncruci[ate peste rochia f`r` mâneci.

Pe tapetul negru \mpodobit cu motive albe, Leslie oferea un
contrast surprinz`tor cu p`rul ei blond-argintiu coafat spre spate [i
ridicat \n cre[tetul capului \ntr-un coc foarte sofisticat.

– Totul a mers perfect pân` când ai ajuns la cap`tul podiumului.
Ce s-a \ntâmplat atunci?

Ochii negri ai fetei se \ntunecar` [i mai mult.
– Era domnul Ramirez, r`spunse ea dup` o vizibil` ezitare. Nu-i

place s` vad` o femeie \ntr-o astfel de ]inut`, poate doar pe plaj` [i
chiar atunci...

– |n cazul acesta, ce idee n`stru[nic` a avut ca s` vin` s` asiste la
aceast` prezentare! exclam` Leslie pe un ton aspru, ridicând
sprâncenele. {i apoi, de altfel, cine este acest domn... acest Ramirez! 
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Vreo rud` de-a ta?
– Oh nu! zise Mariella cu un fel de respect. Domnul Diego

Ramirez este unul dintre cei mai importan]i oameni din Mexic. Se
trage dintr-o familie veche, a c`rei influen]` a contat \ntotdeauna
mult \n ]ara noastr`. Domnul Diego este....

– Asta nu-i d` dreptul s` hot`rasc` el unde [i când se poate purta
un costum de baie, \i t`ie vorba Leslie, exasperat` s` vad`, \n secolul
dou`zeci [i unu femei supunându-se \nc` tradi]iilor unei epoci
trecute. Tân`ra care-l \nso]ea se \nclin`, f`r` \ndoial` \n fa]a
dorin]elor lui, dar nu este [i cazul t`u, ce naiba!

|n cursul prezent`rii, Leslie o surprinsese de mai multe ori pe
tân`ra mexican` vorbindu-i domnului Ramirez despre frumuse]ea
unor manechine \mbr`cate \n costume de baie sau rochii de plaj`.
B`rbatul \[i scuturase de fiecare dat` capul, a nemul]umire.

– Ah, biata doamn` Ramirez, zise Mariella pe un ton
comp`timitor, \n ciuda tinere]ii sale, a avut deja parte de multe
nenorociri!

– Cred [i eu, r`spunse Leslie cu convingere, amintindu-[i de
privirea insistent` a mexicanului.

Domnul Ramirez era evident unul dintre acei latini foarte severi
\n ceea ce prive[te conduita nevestelor lor, [i mult mai toleran]i fa]`
de a lor.

|n timp ce Mariella se \ndep`rt`, directorul adjunct al hotelului
veni s-o \ntrebe pe Leslie dac` personalul putea s` \nceap` s`
preg`teasc` sala pentru petrecerea dansant` care urma. 

Dup` ce-[i d`du acordul, verific` rapid rochiile [i costumele de
baie aranjate \n vestiar. Apoi travers` sala de bal care d`dea spre un
imens vestibul.
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Copaci [i arbu[ti planta]i \n ni[te ghivece enorme \i d`deau
aspectul unei sere. Printre doi arbu[ti mari de yucca, \l v`zu ap`rând
pe b`rbatul care, cu câteva clipe \nainte, o descump`nise pe biata
Mariella.

– Domni[oar` Trent, a[ putea s` v` vorbesc o clip`?
Vorbea o englez` practic f`r` accent. Cu siguran]`,  fusese educat

\n cele mai bune colegii din Statele Unite [i din Europa. Fa]` de
turi[tii care umblau adeseori \n ]inute aproape neglijente, el era de
o elegan]` pân`-n vârful unghiilor, \n costumul lui alb impecabil [i
cravata sobr` \n dungi. O privea f`r` s`-[i ascund` admira]ia.

Era mai \nalt decât [i-l imaginase ea adineauri v`zându-l a[ezat.
Leslie \ns`[i era destul de \nalt`, dar trebuia s`-[i ridice capul pentru
a-l privi. 

De aproape, observ` c` ochii lui negri erau \n realitate de un
cafeniu foarte catifelat.

– Nu v`d ce am avea de vorbit, domnule Ramirez, zise ea cu
r`ceal`, doar dac` nu cumva vre]i s` v` scuza]i pentru c` mi-a]i
tulburat-o pe una dintre fete.

– Nu asta a fost inten]ia mea, replic` el pe un ton pu]in ironic,
f`r` s` po]i ghici dac` f`cea aluzie la ni[te eventuale scuze sau la
faptul c` o f`cuse pe Mariella s`-[i piard` controlul.

– Chiar cred c` nu avem nimic s` ne spunem, domnule
Ramirez...

Leslie vru s`-[i continue drumul, dar cu un gest autoritar, el o
prinse de bra].

– V`d c` [ti]i cine sunt, domni[oar`, zise el zâmbind. Asta m`
face s` m` simt mai \n largul meu pentru a v` vorbi despre inten]iile
mele.
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– Inten]iile dumitale? repet` ea, iritat` de \ndr`zneala lui,
eliberându-[i bra]ul. Dac` nu m` \n[el... nu m` intereseaz` nici una
dintre propunerile dumitale.

– A[adar, o invita]ie la cin` o consideri ca o propunere...
– O invita]ie la cin`?
– Chiar [i frumuse]ile cele mai str`lucitoare trebuie s` se

comporte uneori ca  simpli muritori, zise el, cu o u[oar` ironie \n
glas. Ce poate fi r`u \n faptul c` vreau s` cinez \n compania
dumitale?

– M` insul]i, domnule!
O uimire sincer` \ntunec` privirea mexicanului.
– Cum adic`, te insult, domni[oar`? Nu \n]eleg... Cum s-ar putea

sim]i insultat` o femeie când este invitat` la cin` de c`tre un b`rbat
galant?

Leslie se \ndep`rt` repede, nu \nainte de a-i fi aruncat o privire
furioas` [i de a-i arunca peste um`r:

– De ce nu o invi]i pe doamna Ramirez?
|n culmea furiei, se \ndrept` spre micul magazin din hotel.
Cum \ndr`znea b`rbatul acesta, [i \nsurat pe deasupra, s`

considere toate femeile o prad` u[oar`? Cum s` nu te miri atunci c`
Mariella o plângea pe "biata doamn` Ramirez"! Omul acesta trebuie
s` fi fost \ntr-adev`r odios!

P`rerea lui Leslie despre acest Diego Ramirez nu se schimb` nici
a doua zi, când acesta ap`ru la a doua [i ultima prezentare... singur
de data asta.

Sub pretextul c` are o criz` de ficat, Mariella se scuz` c` nu poate
participa la prezentare. Având aceea[i talie cu ea, Leslie trebui s-o
\nlocuiasc` pe nepus` mas` [i s`-i \ncredin]eze microfonul Elenei.
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Primul model, o vest` de plaj` din bumbac de culoare neagr`
purtat` neglijent peste un deux-pieces asortat extrem de \ndr`zne],
provoc` \n sal` murmure elocvente. Americanii veni]i s`-[i
\nso]easc` nevestele \[i [tergeau de zor frun]ile. }inuta aceasta p`rea
f`cut` special pentru a pune \n valoare contururile armonioase ale
siluetei absolut perfecte a lui Leslie [i-i scotea \n eviden]` blondul
argintiu al p`rului. Meseria o obi[nuise totu[i de mult` vreme s`
defileze sub privirile admirative ale spectatorilor masculini. Dar
asemeni Mariellei, ieri, fu cât pe ce s` se lase impresionat` de furia
care se aprinsese \n ochii lui Diego Ramirez. Ai fi zis c`  \i apar]ine [i
c`, \n acest caz,  comitea o crim` cumplit` \ndr`znind s` se arate
\ntr-o asemenea ]inut`.

– Este ciudat c` domnul Ramirez a venit s` asiste la aceast`
prezentare f`r` doamna, remarc` Elena aruncându-i lui Leslie o
privire mali]ioas`, \n timp ce aceasta aranja hainele dup` prezentare.
Nu crezi c` un alt motiv l-a \ndemnat s` vin`?

– Oricare ar fi motivul, nu m` prive[te pe mine, replic` sec
Leslie.

Dar v`zând aerul dezam`git al Elenei, ad`ug` pe un ton mai
blând:

– Elena, \n ]ara mea, b`rba]ii sunt mai discre]i \n felul de a-[i
ar`ta admira]ia fa]` de o femeie, mai ales când sunt \nsura]i!

– Dar domnul Ramirez este... \ncepu Elena o fraz`, cu uimire.
– Scuza]i-m`, domni[oar` Trent! interveni gestionara magazinului,

n`v`lind \n \nc`pere. Sunte]i chemat` la telefon din Los Angeles.
– Mul]umesc, Marta. Vin imediat.
Alungându-l cu hot`râre pe Diego Ramirez din gândurile ei,

Leslie se gr`bi spre telefon. Trebuie s` fi fost Tim Calder,
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responsabilul casei "Marina" din Los Angeles, care probabil era
ner`bd`tor s` afle cum a decurs deschiderea noii filiale. Cuvintele
pline de entuziasm pe care se preg`tea s` i le spun` lui Tim \i murir`
pe buze când recunoscu vocea de la cel`lalt cap`t al firului.

– Oh, Brent! Credeam c` este Tim, care vrea s` afle ve[ti de aici!
– E[ti dezam`git` c` \]i auzi logodnicul? o ironiz` interlocutorul

ei invizibil.
Leslie \[i evoc` imediat \n minte imaginea unui tân`r frumos, cu

un zâmbet cuceritor \n col]ul gurii.
– Nu, bine\n]eles, replic` ea. De fapt, chiar... m-a[ bucura s` fii

aici, cu mine!
– |mi place s` te aud spunând asta, r`spunse el cu un râs u[or

satisf`cut. A[ fi \ncântat s` pot zbura spre tine, dar afacerea aceasta
Merson se dovede[te  mult mai complicat` decât prev`zusem.

Brent era un tân`r avocat, cu un viitor str`lucit \n fa]`. Afacerea
la care f`cea aluzie avea leg`tur` cu dreptul comercial \n care se
specializase.

Leslie, care ar fi preferat s`-l aud` [optindu-i cuvinte tandre,
trebui s`-l asculte povestindu-i \n am`nunt interven]ia lui \n fa]a
tribunalului. A[a c`, foarte curând, aten]ia ei sl`bi. De ce naiba \i
venea mereu \n minte mexicanul acela furios, care p`rea \n stare s`
sar` pe podium [i s-o r`peasc` pe loc pentru a o duce \n bârlogul lui
ascuns \n inima p`durii? Nu era nici o \ndoial` c` str`mo[ii lui
conchistadori ar fi f`cut a[a. Dac` la cel`lalt cap`t al firului s-ar fi
aflat acest Diego Ramirez, care ar fi cople[it-o cu detalii juridice de
ne\n]eles pentru ea, sau i-ar fi [optit cuvinte de dragoste cu o voce
tulbur`toare?

– Ce... ce spuneai? \ntreb` deodat`, Leslie revenind la realitate.
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Dup` t`cerea din aparat, \n]elese c` Brent \i pusese o \ntrebare...
Da, dar care?

– N-ai ascultat un cuvânt din tot ce ]i-am spus, zise el cu umor.
– Ba da, cum s` nu! Doar c`... am ni[te zile foarte \nc`rcate, [i...

cred c` m` obose[te c`ldura asta...
– Aici, plou` de trei zile, r`spunse Brent. A[a c` nu te plânge de

c`ldur`!
Cu o privire trist`, Leslie fixa agenda cea nou` de pe birou. Nici

o \ntrebarea despre ce f`cuse ea, cum decursese prezentarea...
Nimic. Doar acest "nu te plânge de c`ldur`!"

– Leslie?
– Da, oft` ea.
– Nu cumva, din \ntâmplare, e[ti pe cale s` te \ndr`goste[ti de

unul dintre acei mexicani cu ochi de jar? \ntreb` el pe un ton
amuzat. Se spune c` sunt irezistibili.

– La drept vorbind, replic` ea, iritat` de indiferen]a lui, este unul
care a venit s` se prezinte. Este frumos, bogat [i m-a invitat s` cinez
cu el asear`.

– {i ai acceptat? \ntreb` el repede.
|n sfâr[it, p`rea c` totu[i \l intereseaz` [i ceva despre ea...
– Nu. Sunt logodit` cu tine, Brent, dac` \]i mai aminte[ti!
– Nu ]i-a[ permite s` ui]i asta!
– Nici un pericol. Dar, Brent, o s` hot`râm \n sfâr[it data aceea?

De ce s` mai a[tept`m? Eu a[ putea s` continuu s` lucrez [i dup`
c`s`torie, [i...

– So]ia mea va sta acas` [i se va ocupa de so]ul ei [i de copii, zise
el pe un ton care nu admitea replic`. Dar n-o s` vorbim acum despre
asta la telefon. F`r` s` mai pun la socoteal` faptul c` apelul acesta o
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s` m` coste o avere. Voiam doar s`-]i explic de ce n-am avut timp 
s`-]i scriu. Lucrez zi [i noapte la acest dosar. Când crezi c` te vei
\ntoarce?

– Nu [tiu \nc`.
– S` m` ]ii la curent.
Vocea \i deveni ceva mai tandr` când continu`:
– |mi lipse[ti mult, draga mea.
Dup` ce \nchise, Leslie r`mase \nc` mult` vreme a[ezat` la birou,

cufundat` \n gânduri. Cu un oftat adânc, se ridic` \n sfâr[it [i
travers` magazinul, pustiu acum, pe care-l \ncuie cu grij`.

***

Micul apartament confortabil pe care \l ocupa pe durata sejurului
ei la Acapulco se afla la etajul patru al hotelului "Panorama" \n care
se afla de altfel [i magazinul cel nou.

Vederea era \nspre golf. Leslie nu se s`tura niciodat` de
priveli[tea pe care i-o oferea, ziua, marea cu reflexele ei de pietre
pre]ioase, sau noaptea, cerul catifelat pres`rat cu stele str`lucitoare.
Din balconul ei, vedea sportivii care f`ceau para[utism pe deasupra
valurilor \nspumate. 

Noaptea, auzea chitarele mexicane cântând ritmuri \ndr`cite sau
dansul numit Volador \n care mai mul]i b`rba]i ag`]a]i prin ni[te
corzi de un solid stâlp central se \nvârteau \n cercuri concentrice din
ce \n ce mai ridicate. Din când \n când, rafale de aplauze le
r`spl`teau ispr`vile curajoase.
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Dar \n seara aceasta, când auzi \n noapte muzica mexican` de
dragoste cu acordurile ei sfâ[ietoare, Leslie \nchise nervoas` u[a de
sticl` de la balcon. |n mod ciudat, sunetul strident al trompetelor o
f`cea s` se simt` stingherit`. De ce aceast` muzic` popular` destul
de primitiv` f`cea s` se nasc` \n ea aceast` impresie de singur`tate
melancolic`? {i mai ales, de ce i-l evoca pe Diego Ramirez, acest
mexican \ngrozitor de arogant [i sigur pe el? N-ar fi putut s` spun`.

Dup` ce arunc` o privire \n frigiderul din mica ei buc`t`rie, se
hot`r\ s` mearg` s` cineze la restaurantul hotelului.

F`cu un du[ rapid [i \[i puse o rochie lung` cu motive \nflorate
de acela[i verde ca [i culoarea ochilor s`i. Decolteul p`trat sus]inut
de bretelele fine \i scotea de minune \n eviden]` umerii goi, frumos
bronza]i de soarele Mexicului. Se machie discret dându-[i doar o
umbr` verde-jad pe pleoape, o idee de ruj corai care-i sublinia
buzele c`rnoase [i un nor de pudr` pe nasul mic [i pe fruntea-i
neted`.

Apari]ia ei \n holul de la intrare declan[` un concert de
fluier`turi admirative [i de remarce mai mult sau mai pu]in discrete
din partea câtorva turi[ti de diferite na]ionalit`]i. 

|[i croi drum printre ei [i la un moment dat sim]i o mân` ferm`
prinzând-o de cot [i o voce pe care o recunoscu imediat \i [opti la
ureche:

– Te a[teptam. Vrei s` cin`m aici, sau preferi un loc... mai intim?
|n timp ce vorbea, Diego Ramirez o conduse mai departe de

admiratorii ei un pic prea insisten]i.
– Nu-]i face griji pentru mine, domnule Ramirez, zise ea cu o

privire rece, eliberându-[i bra]ul. Sunt absolut capabil` s` m`
descurc singur`.
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Ochii scânteietori \i privir` cu insisten]` chipul frumos bronzat
de soare.

– Ai \ntâlnire cu cineva?
– Nu, eu... \ncepu Leslie plecându-[i pleoapele cu gene lungi. M`

duceam s` cinez la restaurantul hotelului. Sunt obi[nui]i s` m` vad`
singur`.

– D`-mi voie m`car s` te \nso]esc, spuse el oferindu-i curtenitor
bra]ul, pe care \l accept` dup` o clip` de ezitare.

– Ah, domni[oara Trent! o \ntâmpin` [eful chelnerilor, cu fa]a
numai zâmbet, \nainte de a-l recunoa[te cu uimire pe \nso]itorul ei.
Oh, bun` seara domnule Ramirez! ad`ug` el pe un ton de profund
respect.

– Ce mai faci Tomas?
– Foarte bine, mul]umesc. O s` v` dau o mas` bun`, pentru

dumneavoastr` [i domni[oara Trent...
– Din p`cate, eu nu pot s` cinez ast`-sear` cu domni[oara. Am o

invita]ie de la care nu m` pot sustrage, ad`ug` el privind-o pe Leslie
cu un regret aparent sincer.

– Nici o problem`, domnule Ramirez, r`spunse ea cu
dezinvoltur`. Oricum, m` gândeam s` cinez singur`.

O lic`rire ciudat` trecu prin privirea b`rbatului. Nu-i r`spunse,
dar se \ntoarse c`tre [eful de sal` [i-i adres` repede câteva cuvinte \n
spaniol`. 

Leslie avu impresia c` \i spunea ceva despre "doamna Ramirez"
[i aniversarea ei.

Dup` ce o a[ez` la o mas` de unde avea o priveli[te minunat`
spre golful luminat feeric, Tomas \i spuse c` petrecerea aceasta va
avea loc \n sala cea mare a hotelului.
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– S` [tii c` st`team foarte bine [i la masa mea obi[nuit`, \i spuse
ea [efului de sal`.

– Domnul Ramirez a insistat ca de acum \nainte s` v` d`m
aceast` mas`, \i r`spunse acesta f`r` s`-[i poat` ascunde o oarecare
curiozitate. F`r` \ndoial`,  va cina adeseori cu dumneavoastr`.

– Cu siguran]`  nu!  replic` ea sec. A[ putea s` v`d meniul, te rog?
I se adresase cât se poate de calm, dar \n sinea ei fierbea.

Privindu-l cu coada ochiului pe [eful de sal` dându-i ordine unuia
dintre chelneri, ghici f`r` dificultate  ce-i spuse:

– Domni[oara de la masa paisprezece este ultima cucerire a
domnului Ramirez. Ai grij` cum te por]i.

Leslie ar fi renun]at cu pl`cere la cin` [i ar fi urcat \n
apartamentul ei. Dar temându-se s` nu creeze cine [tie ce dificult`]i,
se mul]umi s` aleag` meniul cel mai simplu.

– Dar eu n-am comandat asta! exclam` ea v`zându-l pe chelner
c`-i aduce ceremonios o sticl` de vin de o jum`tate de litru, sigilat`.

– Acestea sunt ordinele domnului Ramirez. Este cel mai bun vin
din pivni]ele noastre, domni[oar`.

– Este posibil, r`spunse ea repezit, dar nu-l vreau. Du-l \napoi, te
rog!

Masa familiei Ramirez, la care se aflau evident membri ai \naltei
societ`]i mexicane, ocupa tot mijlocul s`lii principale a
restaurantului. Era prezidat` fire[te, de Diego Ramirez [i de so]ia sa.
Aceasta, str`lucitoare \ntr-o rochie din dantel` de bumbac alb` cu
franjuri, p`rea fericit` c` se afl` \n centrul aten]iei.

Când Diego ridic` paharul de [ampanie \n cinstea ei privind-o \n
acela[i timp tandru [i protector, Leslie puse pe mas` [ervetul din
poal` [i ie[i gr`bit` din restaurant.
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Cum \ndr`znea un b`rbat, atât de vizibil \ndr`gostit de so]ia sa
s`-i fac` avansuri alteia, ca [i cum ar fi fost liber? Doar un latin putea
s` fac` asta, s`-i cear` cea mai strict` fidelitate so]iei sale [i, \n acela[i
timp,  s`-[i permit` multe libert`]i \n privin]a moralei conjugale!
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Capitolul 2

Trecu o s`pt`mân`... o s`pt`mân` \n care Leslie nu schimb` nici
o vorb` cu Diego Ramirez. {i totu[i, nu trecea o zi f`r`  s` nu fie
con[tient` de prezen]a lui \n preajma ei.

|n timp ce se  ocupa de clien]i, adeseori \i recuno[tea silueta
\nalt` \n fa]a vitrinei. De fiecare dat` când se ducea la cump`r`turi,
era acolo, la dou`-trei magazine distan]`. Chiar [i la biseric`, unde
se ducea din când \n când s`-[i caute lini[tea [i senin`tatea de pe
vremea anilor de colegiu religios pe care-l urmase la Los Angeles, \l
v`zuse de câteva ori ceva mai departe, sprijinit de o coloan`.

Avea de ce s` se simt` tulburat`. Ajunsese s`-l caute cu privirea
peste tot pe unde se ducea. {i dac` din \ntâmplare nu-l z`rea, sim]ea
o oarecare nelini[te, ca o impresie c`-i lipse[te ceva.

"Este absolut ridicol", se mustr` ea, sâmb`ta urm`toare, când
st`tea \ntins` pe nisipul fierbinte al plajei din fa]a hotelului. Doar 
n-o s`-[i fac` acum griji din cauza unui latin legat pe via]` de o alta
prin leg`turile sacre ale c`s`toriei. Chiar dac` n-ar fi fost logodit`,



educa]ia ei ar fi \ndep`rtat-o de o leg`tur` cu un b`rbat \nsurat, fie
el cât de seduc`tor. {i acest Diego Ramirez chiar era! Simpla lui
vedere \i provoca lui Leslie o vâltoare de gânduri [i de senza]ii infinit
de tulbur`toare.

Urm`rea indiferent` cu privirea o scen` care se derula un pic mai
departe pe plaj`, o scen` pe care o v`zuse repetându-se de
nenum`rate ori de la sosirea ei la Acapulco. Un tân`r mexican \n
costum de baie, cu un trup suplu [i bronzat asemeni celui al
r`zboinicilor azteci, reu[ise s` atrag` aten]ia unei turiste americane
ceva mai \n vârst`... una dintre acele nenum`rate femei singure,
bogate [i lene[e, care veneau pe litoralul mexican pentru a \ncerca
s`-[i \n[ele monotonia vie]ii lor respectabile.

Soarele orbitor o f`cu s` \nchid` ochii. Nu se temea de alfel de
b`rba]i. Ace[tia sim]eau c`  nu este nici bogat`, nici \n c`utare de
aventuri [i nu-[i pierdeau timpul urm`rind-o cu insisten]ele lor.

Din spatele pleoapelor \nchise, sim]i o umbr` proiectându-i-se
pe fa]`. Deschise ochii, clipi [i, spre marea ei surprindere, \ntâlni
privirea arz`toare a lui Diego Ramirez, \mbr`cat \ntr-un costum de
baie alb. Pre] de câteva clipe, se privir` cu intensitate, ca [i cum s-ar
fi v`zut pentru prima oar`.

– Ce faci aici? reu[i ea \n sfâr[it s` articuleze.
– F`r` \ndoial`,  m` aflu aici pentru acela[i motiv ca [i

dumneata... ca s` fac o baie. Este permis, nu-i a[a?
– N-o s` m` faci s` cred c` n-ai o plaj` privat`, murmur` ea

ironic, redresându-se.
Diego se l`s` s` cad` al`turi. Instinctiv, Leslie \[i scoase ochelarii

de soare din sacul de plaj` [i [i-i puse.
– |n Mexic, nu sunt plaje private. 
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M`rturisesc totu[i c` am o vil` la câ]iva kilometri de aici, spre
sud. 

Slav` Domnului c` turi[tii sunt mult prea fascina]i de Acapulco
pentru a se aventura atât de departe.

– Trebuie s` fie pl`cut s` ai atâ]ia bani \ncât s`-]i po]i proteja
intimitatea, \l ironiz` ea l`sând s`-i curg` printre degete o mân` de
nisip.

– Banii au [i ei partea lor bun`, recunoscu el. Dar aduc \n acela[i
timp [i o mul]ime de... responsabilit`]i.

Ezitase s` rosteasc` ultimul cuvânt. Leslie \l privea cu oarecare
uimire. 

Printr-o asocia]ie de idei, cuvântul "responsabilitate" o f`cu s` se
gândeasc` la so]ia lui, a c`rei aniversare o s`rb`torise cu atâta fast [i
tandre]e doar cu câteva zile \n urm`.

– Ai copii? \ntreb` ea dintr-o dat`.
– Nu, din p`cate. Dar fac [i ei parte din proiectele mele de viitor.
|n timp ce-i contempla pe \not`torii c`rora li se vedeau doar

capetele pe deasupra valurilor cu reflexe argintii, Leslie zâmbi
sarcastic [i spuse:

– Credeam c` un latin \[i face un titlu de glorie din a avea mul]i
copii...

Dumnezeule! Asta chiar c` nu era o conversa]ie pe care s-o ai cu
un necunoscut!

– {i s` [tii, drag` domni[oar`, c` femeile noastre sunt absolut de
acord cu asta, o asigur` el amuzat, privind-o drept \n ochi.

Leslie ro[i u[or.
– Nu ai nici un prieten? \ntreb` el imediat.
– Ce vrei s` spui?

SUB STÂNCILE DIN ACAPULCO 21



– Este ciudat pentru o fat` atât de frumoas` s` fie singur` pe
plaj`, f`r` nici un \nso]itor care s-o apere de avansurile tuturor
acestor b`rba]i dornici de aventur`.

Ar`t` cu un gest al mâinii nu spre tinerii mexicani, ci spre
turistele americane care, de la sosirea lui pe plaj`, nu \ncetaser` 
s`-l priveasc` nu doar cu insisten]`, dar [i cu sub\n]elesuri, [i care
sperau evident s` aib` ocazia s` profite de vacan]a lor la Acapulco.

– Mi se pare c` am mai spus c` sunt destul de mare ca s` m`
descurc singur` \n via]`, zise ea pe un ton sec \n timp ce \[i punea
bluza vaporoas` de plaj`. {i ca s` r`spund la \ntrebarea dumitale de
adineaori, ad`ug` ea, da, am un prieten... Logodnicul meu se afl` la
Los Angeles.

El scoase un fluierat sceptic.
"Hot`rât lucru, \[i zise Leslie cu exasperare, b`rba]ii ace[tia sunt

teribil de impertinen]i! Nu ezit` s`-[i ]in` \ncuiate propriile neveste,
dar par s` resimt` ca pe un afront loialitatea celorlalte fa]` de
logodnicii sau so]ii lor".

– A[adar, o s` te c`s`tore[ti... spuse el ironic, [i nu por]i inelul?
– Ba da. Numai c`, nu... nu vreau s`-l pierd \n ap` sau \n nisip,

atâta tot.
– {i te temi s` nu-l pierzi [i atunci când lucrezi?
Leslie \i arunc` o privire iritat`.
– |n mod`, se poart` \n general doar  bijuterii furnizate de o

anumit` firm` [i care se potrivesc cu ]inutele prezentate. {i acum,
domnule, te rog s` m` scuzi, te voi l`sa s` te bucuri de plaj`.

– Oh, asta poate s` mai a[tepte, zise el ridicând dezinvolt din
umeri.

A[a c` o conduse pân` la hotel. 
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|ncercând s` fie indiferent`, Leslie nu putea totu[i s` ignore
privirile admirative pe care le aruncau femeile de toate vârstele
\nso]itorului s`u.

El \i deschise u[a hotelului, se d`du la o parte ca s` o lase s` intre
\n vestibulul r`coros [i o urm` pân` la lift.

– Vrei s` cinezi cu mine disear`? \ntreb` el, sprijinit non[alant de
perete, cu prosopul de baie \n jurul gâtului, \n timp ce Leslie a[tepta
ner`bd`toare sosirea liftului. Acapulco nu este un loc potrivit pentru
fete singure...

– Prefer s` cinez singur` decât \n compania unui b`rbat
cunoscut, [i c`s`torit pe deasupra! De ce \]i pierzi timpul cu mine?
ad`ug` ea f`când un gest elocvent spre u[a de sticl` care d`dea spre
plaj`. Sunt pe plaj` o mul]ime de femei care ar fi \ncântate de
invita]ia dumitale.

– {tiu foarte bine lucrul acesta, oft` el cu un zâmbet \n col]ul
gurii. Dar firea mea este s` joc rolul vân`torului [i nu pe cel al pr`zii.

Leslie se \nfior` involuntar. Nu era greu s` ]i-l imaginezi pe acest
b`rbat urmându-[i victima [i \nver[unându-se apoi asupra ei pân`
când cedeaz`.

– Nu v`d nici un inconvenient, spuse ea \n sfâr[it pe un ton t`ios,
cel pu]in atâta vreme cât nu m` simt vânat`...

– |mi ceri prea mult, Leslie, spuse el urm`rind-o cu privirea \n
liftul ajuns \n sfâr[it. Pe curând.

***
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Timp de aproape o s`pt`mân`, ai fi zis c` Diego Ramirez disp`ruse
complet din Acapulco. Degeaba \[i spunea Leslie c` ar trebui s` se
simt` u[urat`, prezen]a lui discret` \i lipsea \n mod ciudat.

Vinerea urm`toare, fu chemat` la telefonul din magazin. Auzind
accentul u[or de recunoscut al lui Diego Ramirez, vocea \i deveni
agresiv`.

– Te rog s` ai bun`voin]a s` nu m` mai deranjezi! [uier` ea
printre din]i.

Ochii ei aruncau asemenea scântei \ncât Marta, uluit`, prefer` s`
dispar`.

– Dac` mai insi[ti, domnule Ramirez, voi fi obligat` s` apelez la
serviciile unei g`rzi de corp.

Amenin]area nu p`ru s`-l impresioneze câtu[i de pu]in pe
interlocutorul s`u.

– Sunt surprins s` v`d o frumuse]e rece ca dumneata dând
dovad` de un caracter atât de clocotitor! o ironiz` el râzând u[or. Nu
vreau deloc s` te plictisesc. Voiam doar s`-mi re\nnoiesc invita]ia la
cin`.

– Asta \n]eleg eu prin a deranja oamenii, domnule! protest` ea.
De câte ori s`-]i spun c` propunerile dumitale nu m` intereseaz`?

– Leslie, mi-ai face un mare serviciu, continu` el cu o voce
conving`toare, f`r` s` ia \n seam` ultima ei fraz`. Trebuie s` m`
\ntâlnesc cu un om de afaceri care \ntâmpl`tor \]i este compatriot,
\mpreun` cu so]ia sa. Ar fi de preferat s` fim un num`r par.

– Imposibil.
– E[ti ocupat` ast`-sear`? \ntreb` el repede.
– Da, r`spunse ea cu o voce mieroas`. Ies \mpreun` cu

logodnicul meu.
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Urm` o scurt` t`cere.
– |n]eleg, zise mexicanul. Va trebui deci s`-mi g`sesc o alt`

partener`.
– Dup` cum ]i-am mai spus, nu cred c` \]i va fi prea greu! lans`

ea pe un ton t`ios \nainte s` \nchid` telefonul.
Pre] de o clip`, fix` \ngândurat` aparatul, mu[cându-[i nervos

buzele. Diego Ramirez o scosese din s`rite! Detesta s` mint`. F`r` s`
mai pun` la socoteal` faptul c` va fi singur` ast`-sear`, ca de obicei,
\n vreme ce \n compania lui ar fi petrecut o sear` agreabil`. Nu-]i
trebuia prea mult` imagina]ie s` b`nuie[ti c`  trebuie s` fi fost un
cavaler de vis, frumos, inteligent [i atent!

Tocmai intrase \n apartamentul ei când sun` telefonul.
"Dumnezeule! \[i zise ea \ntr-o str`fulgerare, probabil c` este Diego,
care a descoperit printr-o minune c` Brent este la mai bine de o mie
de kilometri de aici!" Dar recunoscând vocea de la cel`lalt cap`t al
firului, \i uit` instantaneu pe cei doi b`rba]i.

– Tat`! Tu e[ti? Unde e[ti?
Dan Trent râse, u[or amuzat.
– Fie-]i mil`, draga mea! Pune-mi doar o \ntrebare o dat`. Sunt

aici, la Acapulco. 
Dup` cum [tii, mi-am reparat vasul din Los Angeles [i pentru

probe mi-am zis c` ar fi o bun` ocazie s`-i fac o scurt` vizit` unicului
meu copil.

– Cât vei r`mâne aici?
– Oh, doar câteva zile! Oamenii cu care am venit ]in neap`rat s`

ajung` cât mai repede \n Mexico. Ar fi fost mai rapid cu avionul... |n
sfâr[it... Ei spun c` vor s` pescuiasc`, chiar dac` par s` nu [tie de
care cap`t se ]ine undi]a!
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– La urma urmei, n-are importan]`! exclam` fata, \nebunit` de
bucurie s`-[i aud` tat`l. Când ne vedem? Sunt ner`bd`toare!

– Ascult`, trebuie s` mai fac ni[te cump`r`turi pentru vas... Vrei
s` ne \ntâlnim la hotel dup` aceea? Trebuie s` s`rb`torim cum se
cuvine aceast` \ntâlnire, draga mea. |]i las mân` liber` \n alegerea
restaurantului. Cred c` le cuno[ti pe cele bune, nu-i a[a?

– Putem merge la "El Mirador", r`spunse vesel Leslie [i s` vedem
faimosul "salt al \ngerilor", b`ie]ii aceia care sar de pe stânci de la
mare \n`l]ime \n ap`. Este un spectacol pe care nu trebuie s`-l ratezi.

– Cum vrei tu. Po]i s` te ocupi de rezerv`ri?
– Desigur, \l lini[ti Leslie.
Dup` ce \nchise telefonul, form` num`rul restaurantului [i

rezerv` o mas` pentru ora opt [i jum`tate. Vor avea timp s` cineze
lini[ti]i \nainte s` asiste, de pe terasele falezei, la demonstra]iile
spectaculoase ale acelor b`ie]i curajo[i.

F`cu un du[, apoi se \mbr`c` \ntr-o rochie neagr` gen furou,
mulat`, care contrasta minunat cu p`rul ei blond. 

Cu gândul la tat`l s`u, se a[ez` \n fa]a oglinzii  [i-l ridic` \ntr-un
coc suplu [i elegant.

De la moartea so]iei sale, Dan Trent p`rea s` fi renun]at la tot ce
contase pân` acum \n via]a lui: la afacerea lui de transporturi
maritime, la cas`, chiar [i la fiica lui. La dou` luni dup` moartea
mamei sale, Leslie fusese \ncredin]at` unui colegiu religios. Tat`l s`u
\[i cump`rase un iaht de croazier` [i, când avea nevoie de bani, \l
\nchiria [i \[i oferea serviciile \n calitate de c`pitan.

Leslie p`stra o amintire fermec`toare despre vacan]ele  petrecute
\mpreun` cu tat`l s`u, ca nomazii, la bordul iahtului "Barbara",
botezat cu prenumele mamei sale. Era minunat pentru ea s` poat`
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s` scape, chiar [i doar câteva s`pt`mâni, de atmosfera uneori un pic
sufocant` a m`n`stirii.

Câteva b`t`i scurte \n u[` \i trezir` multe amintiri. |n trecut, tat`l
s`u o trezea din vis`rile ei de adolescent` sentimental` aflat` la
bordul "Barbarei" b`tând astfel.

– Tat`! Cât sunt de fericit` s` te v`d! exclam` ea râzând [i
plângând \n acela[i timp, \n timp ce Dan o strângea cu tandre]e \n
bra]ele-i robuste.

Abia mai târziu, când erau a[eza]i fa]`-n fa]` la una dintre mesele
aranjate elegant, Leslie \[i lu` r`gazul s` studieze chipul tat`lui s`u.
Avea mereu aceea[i privire uimitor de albastr` [i acela[i ten bronzat.
Dar ridurile \i erau mai adânci, tr`s`turile ceva mai obosite ca de
obicei. Totu[i, p`rul lui des de culoare castanie abia dac` avea câteva
fire argintii pe la tâmple. R`m`sese acela[i b`rbat frumos [i puternic.
Remarcând privirile \ngândurate [i interesate ale unor femei, Leslie
se \ntreb` o dat` \n plus de ce  nu se rec`s`torise niciodat`.

{i totu[i, \ntotdeauna se aflaser` femei \n preajma lui, \n general
femei brunete [i foarte frumoase. Dar nici una dintre ele nu avea
elegan]a mamei sale, cu tenul ei de por]elan [i cu p`rul blond ca
spicul grâului. Niciodat` nu putuse s-o \nlocuiasc` nimeni.

– Nu te \ntoarce, draga mea, zise Dan Trent zâmbind. La o mas`
mai \ndep`rtat`, se afl` un b`rbat care m` fulger` cu privirea. Mi se
pare a fi mexican. Cuno[ti pe cineva de pe aici?

Chiar f`r` s` priveasc` \napoi, Leslie \[i d`du seama c` este vorba
despre Diego Ramirez. De ce trebuia ca diavolul acesta de om s`
apar` peste tot pe unde se afla [i ea? Mai ales ast`-sear`, când  ar fi
trebuit, dup` cum \l min]ise, s` cineze cu logodnicul ei!

– |l cunosc foarte pu]in, r`spunse ea sec. 

SUB STÂNCILE DIN ACAPULCO 27



Este unul dintre acei latini care cred c` le este permis totul. M-a
invitat de mai multe ori la cin`, f`r` [tirea so]iei sale, bine\n]eles!

– Este c`s`torit? exclam` Dan cu stupefac]ie. Cu bruneta aceea
frumoas` de lâng` el? Dar atunci, de ce naiba m` prive[te astfel?

Leslie ridic` din umeri.
– Nu-l b`ga \n seam`, te rog. Spaniolii `[tia se comport` \ntr-un

mod foarte nechibzuit.
– Dac` \[i \nchipuie c` o poate trata pe fiica mea astfel... \ncepu

Dan pe un ton agresiv.
– M` descurc foarte bine, te asigur. Nu-]i face griji! {i apoi, [tii c`

sunt logodit`...
– Da, nu uit asta, zise el privind \ngândurat spre mâna fiicei sale

pe care str`luceau dou` mici rubine \nconjurate de diamante.
Chiar de la prima lor \ntâlnire, fusese evident c` Dan [i Brent nu

se vor simpatiza niciodat`. Tân`rul avocat conformist, cu via]a atât
de bine organizat`, fusese \ngrozit de via]a nomad` [i mai degrab`
boem` pe care o ducea viitorul lui socru. Acesta \[i d`duse seama de
asta [i suferise mult. Dar respectase totu[i alegerea fiicei sale.

– Am s` lipsesc o clip`, \i spuse Leslie tat`lui s`u aplecându-se
spre el. Dac` vrei, c`ut`m dup` aceea un loc bine plasat de unde 
s`-i vedem pe plonjori.

– De acord, feti]o, spuse el cu un zâmbet cald.
"Este la fel de seduc`tor, \[i zise ea trecând printre mese, p`cat

c` nu s-a rec`s`torit. Via]a solitar` pe care o duce \n cea mai mare
parte a timpului probabil c`-l apas`. Merita ceva mai bun".

Dup` ce se \mprosp`t` un pic, ie[i \n vestibul cu capul plecat,
str`duindu-se s`-[i \nchid` po[eta. Nu v`zu silueta \nalt` \mbr`cat` \n
negru care ap`ru dup` o enorm` plant` verde [i de care se izbi violent.
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– Dumneata! exclam` ea recunoscându-l pe implacabilul Diego
Ramirez. De unde ai ap`rut?

– Te pândeam. Vreau s`-]i vorbesc, r`spunse mexicanul cu o
furie abia st`pânit`.

– Ah, da? Ei bine, ce ai s`-mi spui? {i te rog s` fii scurt. N-a[ vrea
s`-l fac s` a[tepte pe.... \nso]itorul meu.

– Despre el vreau s`-]i vorbesc! zise el cu vehemen]` ignorând
privirile curioase ale celor din jur. Este prea bt`rân pentru
dumneata!

– Cine este prea b`trân? Vrei s` spui...?
– Logodnicul t`u, bine\n]eles, r`spunse el cu asprime. Ar putea

s`-]i fie tat`!
Leslie \[i st`pâni cu greu  dorin]a nebun` de a izbucni \n râs.

Diego \l credea pe Dan logodnicul ei. A[adar, de aceea \i aruncase
priviri ucig`toare adineaori...

– Dar este... \ncepu ea cu o voce [ov`itoare, dup` care se
\ntrerupse.

|n fond, dispre]ul acesta al lui Diego Ramirez era o [ans`
nesperat`.

– Este... este foarte tân`r suflete[te, s` [tii...
– Nu mai spune! f`cu Diego Ramirez cu un dispre] absolut. Este

mult mai b`trân ca dumneata, [i vrei s` te legi de el pe via]`?
Arunc` o privire scurt` spre turi[tii care treceau prin vestibul, o

prinse de mân` [i o trase dup` ni[te plante verzi.
– Ce poate el s` te \nve]e despre dragoste, despre pasiune? relu`

el cu \nfl`c`rare. Te-a s`rutat  vreodat` a[a?
Brusc, o trase spre el [i o strânse gata s-o sufoce, s`rutând-o cu

\nfl`c`rare [i cu o pasiune care o l`s` cl`tinându-se.
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– D`-mi drumul! \l implor` ea, ame]it`.
– Simt c` nu te-a s`rutat niciodat` a[a cum ai fi meritat!
– {i dumneata, domnule, de când nu ]i-ai mai s`rutat so]ia astfel?

\i arunc` ea cu furie, eliberându-se din bra]ele lui.
Când reveni la masa la care o a[tepta tat`l s`u, avea chipul \nc`

tulburat [i picioarele \i tremurau.
– Ah, iat`-te! Ia loc [i mai bea pu]in` cafea. Mai avem timp pân`

la spectacol.
– Ei bine, eu.... \ncepu Leslie cu o voce \ntret`iat`, v`zându-l

\ngrozit` pe Diego Ramirez apropiindu-se de masa lor.
|nc` zguduit` de aceast` \ntâmplare, se l`s` s` cad` pe scaun.

Trecând prin dreptul ei, el \ncetini vizibil, o privi cu intensitate [i \[i
continu` drumul.

Dan \[i privea fiica, perplex. Ai fi zis c` b`nuia scena care se
petrecuse la câ]iva metri de el.

– Nu-i acesta admiratorul t`u? o \ntreb` el pe un ton ironic, f`r`
s` poat` s`-[i ascund` pe deplin o oarecare plictiseal`, absolut
neobi[nuit` la acest om de obicei atât de dinamic.

– Poftim? Ah! Da...
– Dac` Brent te-ar privi cu a suta parte din pasiunea pe care am

citit-o \n ochii acestui b`rbat, a[ fi fericit pentru tine, relu` Dan
privind \ngândurat spre cap`tul aprins al ]ig`rii lui.

Urmar` câteva clipe de t`cere.
– Brent m` iube[te, tat`, \i replic` Leslie. {i vrea s` ne c`s`torim.

Nu este de-ajuns?
– Se poate spune [i a[a... zise el atingându-i afectuos mâna. Dar,

draga mea, ad`ug` el aplecându-se cu gravitate spre ea, s` nu
confuzi niciodat` siguran]a pe care ]i-o ofer` un b`rbat cu dragostea
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[i pasiunea, de fapt, ceea ce contribuie hot`râtor la reu[ita unei
c`snicii. Brent este un b`iat dr`gu]. N-o s` te bat` vreodat` [i va fi un
so] bun. Vei avea o via]` agreabil`, o c`su]` frumoas`, cu gr`din`.
Ve]i avea doi copii, ca toat` lumea. Dar... nu [tiu cum s`-]i explic. Va
fi cu totul altceva decât ceea ce eu [i mama ta am avut parte....

– {tiu, spuse Leslie cu o voce \necat` dintr-o dat` \n lacrimi. A]i
fost un cuplu excep]ional, cum \ntâlne[ti rareori. Ce vrei? Va trebui
s` m` mul]umesc cu mai pu]in...

– Poate c` ai dreptate... Haide s` vedem spectacolul.
Bucuroas` de aceast` diversiune, Leslie \[i urm` tat`l \n afara

restaurantului. Nu putu totu[i s` reziste ispitei de a arunca o privire
spre masa lui Diego Ramirez, la care se mai afla o pereche mai \n
vârst` [i o brunet` \ncânt`toare. Pe buzele ei flutur` un zâmbet
dispre]uitor. Cum era de a[teptat, lui Diego nu-i fusese greu s`-[i
g`seasc` o partener` pentru aceast` sear`. Cu un gest reflex, \[i
ridic` mâna ca s`-[i aranjeze p`rul [i v`zu privirea lui Diego a]intit`
cu ur` pe inelul ei de logodn`.

Se gr`bi s`-l ajung` din urm` pe tat`l s`u [i zâmbetul cald al
acestuia \i alin` inima ca un balsam.

Aten]ia le fu atras` foarte repede de faleza care \ncepea s` se
lumineze progresiv [i p`rea de o \n`l]ime ame]itoare. Un tân`r
\not`tor a c`rui piele bronzat` str`lucea \n lumina proiectoarelor,
st`tea \n echilibru pe un col] de stânc`. Cu capul plecat, p`rea s`
priveasc` atent apa \nvolburat` de sub el.

Leslie admirase de multe ori acest spectacol care \]i t`ia
r`suflarea, [i se gr`bi s`-i explice tat`lui s`u aspectul tehnic al
s`riturii.

– Trebuie s`-[i cronometreze cu grij` saltul. 
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|n mod normal, adâncimea apei aici abia dac` dep`[e[te doi
metri [i jum`tate. Ei a[teapt` pân` când un val mai mare o face s`
ajung` la aproape patru metri. Este adâncimea minim` necesar`.

– Vreau s` cred c` a[a va fi, r`spunse Dan observându-l pe
tân`rul preg`tit s` sar`. F`r` s` mai punem la socoteal` faptul c`
trebuie s`-[i ia un elan formidabil pentru a evita s` se zdrobeasc` de
baza falezei.

– Bine\n]eles. Oh, prive[te! Sare!
Tân`rul ridicase bra]ele. Asisten]a \[i ]inu r`suflarea v`zând

corpul suplu luându-[i elan [i planând, cu bra]ele \ntinse lateral,
asemeni unei p`s`ri gra]ioase, \nainte de a plonja ca o s`geat` \n apa
verzuie [i f`când foarte pu]in` spum`. Dup` câteva secunde, \i
v`zur` capul [i umerii reap`rând la suprafa]`. Leslie se \ntoarse spre
tat`l s`u, care o strângea de mân` [i-i zâmbea plin de tandre]e.

– Este \ntr-adev`r impresionant! murmur` Dan.
– Stai s`-i vezi [i pe ceilal]i, care vor s`ri chiar din vârful falezei!

Fac un salt de peste patruzeci de metri. Eu i-am v`zut de multe ori
[i m` sperie [i acum la fel.

– M` \ntreb dac` inima mea va suporta o asemenea emo]ie, [opti
Dan zâmbind chipului \nsufle]it acum al fiicei sale, care \i amintea
modul cumplit \n care pierise so]ia lui.

– Trebuie neap`rat, zise aceasta privind marea de oameni care-i
\nconjura. De altfel, ne-ar fi greu s`... Restul frazei \i \ncremeni pe
buze. Tocmai \ntâlnise privirea lui Diego Ramirez scânteind de o
ciudat` emo]ie. P`rea c` nu are ochi decât pentru ea.

Surprins de t`cerea brusc` a fiicei sale, Dan \i urm`ri privirea.
– Leslie, spuse el cu blânde]e.
– Poftim?
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Fata clipi des, ca [i cum s-ar fi trezit dintr-un vis.
– Oh, prive[te, tat`, spuse ea revenindu-[i cu mare greutate,

spectacolul continu`.
Dan \[i \ntoarse privirea ciudat de \ngândurat` spre vârful falezei,

unde un tân`r cl`dit ca un atlet st`tea nemi[cat, atent la valurile care
veneau s` se sparg` la patruzeci de metri sub el.

V`zând trupul bronzat plin de gra]ie despicând enormul val
verde, toat` asisten]a, \ncordat` la maximum, oft` u[urat`. Leslie se
\ntreb` ce sim]eau oare ace[ti atle]i \n clipa când se aruncau \n gol,
poate pentru totdeauna...

|[i ridic` privirea \ngândurat` [i, pentru o secund`, \ntâlni privirea
intens` a lui Diego. Ai fi zis c` nu o pierduse din ochi nici o clip` pe
tot timpul spectacolului [i c`-i citea gândurile. Totul dur` o frac]iune
de secund`. Apoi se ridic` pentru a-i l`sa pe ceilal]i spectatori s`
treac`, dup` care plec` [i ea cu tat`l s`u de la "El Mirador".

– Pe mâine sear`, fata mea, zise Dan zâmbind, ciudat de obosit.
Vrei s` vii s` cinezi cu mine, la bord?

– Cu pl`cere!
– M` tem c` nu-]i pot oferi un festin. Deocamdat`, sunt mai

degrab`... \n fine...
– Am \n]eles, zâmbi Leslie. Voi aduce eu tot ce trebuie, nu-]i face

griji [i \]i voi preg`ti o cin` pe cinste.
– Pe la ora [ase, \]i convine?
– Perfect, spuse Leslie ridicându-se pe vârfuri ca s`-[i s`rute tat`l.
Ajuns` \n apartamentul ei, \ncepu s` se plimbe \n sus [i-n jos prin

salon, \ncruntat`, cu inima strâns` de o u[oar` nelini[te. Ce se
petrecuse ast`-sear` \ntre ea [i tat`l s`u? Ai fi zis c` veselia aparent`
a lui Dan ascundea o vag` \ngrijorare....
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Capitolul 3

"Cu siguran]`,  ace[ti mexicani sunt cei mai r`i [oferi din lume!"
\[i repet` Leslie a doua zi dup`-amiaz` \n timp ce conducea ma[ina
\nchiriat` de-a lungul coastei, pe Miguel Aleman, frumosul bulevard
care se \ntindea prin fa]a mul]imii de hoteluri uria[e ce dominau
golful. |n cursul unui cocteil la care participase, un om de afaceri
local \i explicase c` aici b`rba]ii erau atotputernici.

– La noi, \n orice \mprejurare, ei trebuie s` domine, \i explicase
el. Fie c` o fac pentru cucerirea unei femei, fie pentru a mai câ[tiga
câ]iva metri pe autostrad`, se cred obliga]i s` fac` [i imposibilul
pentru a-[i afirma autoritatea. Femeile trebuie s` se supun`.

Cuvintele acestea \i venir` \n minte \n timp ce \ncerca zadarnic s`
schimbe banda de mers pentru a putea ajunge \n portul de
agrement. 

Observ` deodat` un culoar pe care i-l l`sase un [ofer de taxi care
\i arunca priviri admirative [i se strecur` imediat pe el. Câteva
minute mai târziu, \[i parca ma[ina \n fa]a iahtului.



Scoase din ma[in` o pung` cu provizii care con]inea tot ce-i
trebuia pentru a preg`ti o mas` tipic american` a[a cum \i pl`cea
tat`lui ei, [i \ncepu s` mearg` pe chei pân` la locul \n care era
acostat "Barbara". La vederea acestuia, sim]i un nod \n gât. Cu
siguran]`,  acest iaht nu era nici cel mai modern, nici cel mai
str`lucitor din golf, dar construc]ia lui robust` \i readuse \n minte lui
Leslie cele mai frumoase amintiri.

Urc` pe puntea din spate. Nimeni.
– Tat`! strig` ea apropiindu-se de scara care ducea spre buc`t`rie

[i spre salon. Tat`, am venit!
Nimic. Doar t`cere. Cobor\ cu precau]ie scara \ngust`. Minuscula

buc`t`rie era goal`. De asemenea [i salonul, cu masa lui lung`
central` [i canapeaua tapisat` \n culori vesele.

Pre] de câteva minute, Leslie se sprijini \ngândurat` de unul din
pere]ii lambrisa]i. Reg`sea cu emo]ie mirosul familiar al vasului
amestecat cu cel al ]ig`rilor tat`lui s`u. Cât de mult regretase c` nu
putuse s` fie ca el, un hoinar al m`rilor! Dar Dan se supusese
cerin]elor c`lug`ri]elor grijulii cu viitorul fiicei sale, pe care simpla
posibilitate ca aceast` orfan` s` str`bat` lumea pe un vas, \n
compania unui tat` nep`s`tor, le \ngrozise.

|n felul acesta  fusese crescut` de c`lug`ri]e, care se consacrau
doar educa]iei tinerelor lor eleve. Aceste femei devotate erau complet
deta[ate de pl`cerile lume[ti [i nu le preocupau leg`turile cu
exteriorul m`n`stirii. Singura care o f`cuse \ntr-o oarecare m`sur`
fusese draga de Camelita, m`icu]a cu chip angelic, profesoara ei de
limba spaniol`,  care-i vorbise lui Leslie despre destinul ei de femeie.
Acest lucru se petrecuse \ntr-o zi când, \ntr-un elan de exaltare,
adolescenta \i m`rturisise dorin]a ei de a se c`lug`ri.
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– Nu, Leslie, \i r`spunsese cu blânde]e maica; \ntr-o zi, \n via]a ta
va ap`rea un b`rbat. Un om a c`rui simpl` prezen]` te va cople[i. Un
b`rbat care-]i va d`rui copii [i care vor fi bucuria amândurora. La
urma urmei, ad`ugase ea râzând, asminte[te-]i ce scrie \n Genez`:
"Cre[te]i [i v` \nmul]i]i..." Dac` toat` lumea ar urma exemplul
nostru... Nu, copila mea, cred sincer c` aceasta ar fi o gre[eal`.

Leslie uit` repede de aceast` efemer` dorin]`. Dar cuvintele
maicii Carmelita \i r`m`seser` \ntip`rite \n memorie. Când \l
\ntâlnise pe Brent Corbett, crezuse c`  era b`rbatul vie]ii ei. Drept [i
cinstit, mai avea \n fa]a ei o calitate suplimentar`: aceea de a nu-i
cere s` consume leg`tura lor \nainte de c`s`torie...

Auzind pa[i pe punte, Leslie tres`ri [i se repezi spre scar`.
– Tat`! Unde ai fost? Sper c` nu ai fost la cump`r`turi pentru

cin`,  eu ]i-am...
Se \ntrerupse brusc v`zând c`, \n locul tat`lui s`u, apare silueta

\nalt` [i supl` a lui Diego Ramirez, \mbr`cat foarte [ic \n pantalonul
de un alb imaculat, blazerul de culoare \nchis`, o e[arf` de m`tase
\nnodat` neglijent pe sub gulerul c`m`[ii [i cu pantofii negri
str`lucitori.

– Ce cau]i aici? \l \ntreb` ea pe un ton glacial. |ncepi s` m` agasezi
urm`rindu-m` peste tot, domnule Ramirez! Tata va veni dintr-o clip`
\n alta, a[a c` te sf`tuiesc s-o [tergi cât mai repede de aici!

– Pot s` cobor? \ntreb` politicos mexicanul, neluându-i \n seam`
protestele.

– Tata nu va \ntârzia s` apar`, repet` ea când el ajunse jos. Nu va
fi mul]umit s` te vad` pe vasul lui. Te previn!

Deloc speriat de aceast` amenin]are, Diego se \ndrept` lini[tit
spre salon.
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– Ar trebui s` iei loc, Leslie. Vreau s`-]i spun ceva important.
– Chiar a[a! Ei bine, f`-o repede! \i ceru ea pe un ton imperativ.

Trebuie s` preg`tesc cina.
El d`du din cap cu o asemenea expresie de regret, \ncât Leslie se

sim]i imediat cuprins` de o nelini[te inexplicabil`.
– M` tem c` tat`l t`u nu va veni ast`zi la cin`, zise el \ncet,

cufundându-[i privirea \n ochii ei verzi, speria]i dintr-o dat`.
– De ce?
– Din p`cate, tat`l t`u a fost re]inut de poli]ie.
– De po..., imposibil, murmur` ea sim]indu-[i inima cum \ncepe

s` bat` aiurea.
– M` aflu pe chei de mai mult timp, relu` mexicanul cu o voce

neutr`, [i am remarcat agita]ia de pe acest vas. L-am recunoscut pe
b`rbatul pe care-l ducea poli]ia, era cel care te-a \nso]it la "El
Mirador"... cel pe care l-am crezut a fi logodnicul t`u...

Leslie nici nu mai auzi ultima fraz`.
– Dar de ce poli]ia l-ar fi arestat pe tata? \ntreb` ea, agitat`. Nu a

f`cut nimic ilegal \n via]a lui! Trebuie s` fie o eroare monumental`...
Trebuie s` m` duc s` v`d.... [i s` le spun c`...

Cu un gest, Diego o calm`.
– Poate mai târziu. Am aflat de la poli]i[tii veni]i s`-l aresteze c`

tat`l t`u este implicat \ntr-o afacere de contraband` cu droguri. |n
Mexic, acesta este un delict de o gravitate excep]ional`.

– Contraband` cu droguri? repet` Leslie, uluit`. Tata? Este
imposibil, auzi? Imposibil!

– Ia loc, o invit` Diego.
Fata mai degrab` se pr`bu[i pe canapea decât s` se a[eze. Diego

r`mase \n picioare, sprijinit de mas`.
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– Trebuie s`-]i dai seama c` asupra tat`lui t`u planeaz` o grav`
acuza]ie. Dup` probele descoperite pe vas, ar putea s` stea \n
\nchisoare un timp nedefinit, chiar \nainte s` \nceap` procesul.

– Proces? murmur` Leslie, cu capul \ntre mâini. Nu, nu pot s`
cred a[a ceva...

– {i totu[i, acestea sunt faptele. 
Am fost la comisariat [i am putut sta de vorb` câteva clipe cu tat`l

dumitale. Oamenii care au \nchiriat vasul s`u s-au \ntors 
azi-diminea]` devreme, mi-a povestit el [i au plecat imediat, 
spunându-i c` vor fi aici disear`. Aveau de gând s` porneasc` la
drum mâine diminea]` \n zori.

– Oamenii aceia... dar ei sunt vinova]i! strig` Leslie s`rind \n
picioare. Tata mi-a spus c`  au \nchiriat vasul cu a[a-zis` inten]ie de
a pescui, dar c` nu se pricepeau deloc la asta. M` duc s` spun
poli]iei...

Vru s` se repead` spre culoar, dar Diego o opri.
– Nu fi ridicol`! \i spuse el re]inând-o de umeri. |]i imaginezi c`

o vor asculta o clip` pe fiica lui?
– Dar trebuie s` fac ceva cu orice pre]! gemu ea, disperat`.
– Nu po]i s` faci nimic, Leslie, \i spuse el \ncet, \n orice caz, nu

pe lâng` autorit`]i...
– Atunci, pe lâng` cine s` intervin? \ntreb` ea, cuprins` dintr-o

dat` de o suferin]` cumplit`. Exist` la Acapulco un consulat al
Statelor Unite?

– Nu. Consulatul se afl` \n Ciudad de Mexico. Dar, \n asemenea
afaceri, consulul este neputincios.

– Se pare totu[i c`  gânde[ti c` ar exista o solu]ie. Te rog, 
spune-mi ce s` fac?
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Pre] de câteva clipe, el privi fix \n ochii verzi ai fetei \nainte s`-[i
plece pleoapele.

– Eu am o oarecare influen]` \n unele medii, zise el cu o voce
sc`zut` [i u[or r`gu[it`.

– Po]i a[adar s` faci ceva ca s`-l aju]i pe tata? \ntreb` ea plin` de
speran]`, f`când un pas spre el.

|n clipa aceea, el o privi intens [i fata tres`ri \n fa]a ochilor lui
\ntuneca]i.

– Ar avea mai mult` greutate interven]ia mea dac`...
Urm` o t`cere prelung`. Cu inima b`tându-i nebune[te, Leslie \i

privea cu speran]` buzele.
– ... dac` ai fi so]ia mea, \ncheie el \n sfâr[it.
Buim`cit`, Leslie \ncremeni, remarcând, \n ciuda [ocului prin

care trecea, expresia imperativ` cu tr`s`turi accentuate, cu genele
lungi [i negre [i cu o cut` \n col]ul gurii, care p`rea s` ascund` o
oarecare cruzime.

– So]ia....? repet` ea \ntr-o [oapt` abia auzit`. Dar e[ti deja
c`s`torit!

El scutur` iritat din cap.
– Nu. N-am fost c`s`torit niciodat`. Cea pe care o crezi  so]ia mea

este de fapt v`duva fratelui meu mai mic, Jaime, care a murit anul
trecut \ntr-o curs` de b`rci cu motor.

– Dar m-ai l`sat s` cred c`... presupuneam c`...
Se \ntrerupse brusc. Totul i se \nvârtea \n cap.
– Da, recunosc c` te-am l`sat s` crezi c`  \mi este so]ie. La

\nceput, nu asta a fost inten]ia mea. Dar când, la prezentarea de
mod`, ]i-ai imaginat c` ea, Consuelo, este so]ia mea, nu te-am
contrazis. 
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Voiam s` [tiu dac` po]i rezista mult timp avansurilor unui b`rbat
pe care-l credeai c`s`torit.

Expresia i se mai \mblânzise pu]in.
– Recunosc c` ai fost intransigent`.
|nc` tulburat` de situa]ia dramatic` a tat`lui s`u, lui Leslie \i era

greu s` recep]ioneze aceast` nou` dezv`luire.
– Tot nu \n]eleg. A fost cumva un test? Asta vrei s` spui?
– |ntr-un anume fel, da, m`rturisi Diego.
Scoase din buzunar o mic` tabacher` [i extrase o ]igar` pe care o

apropie apoi \ncet de o brichet` valoroas` din aur. Leslie, cu
genunchii tremurând, se l`s` din nou s` cad` pe banchet`.

– Pentru mine, este foarte important ca, \n aceast` privin]`, so]ia
mea s` fie deasupra oric`rei b`nuieli, relu` Diego privind prin
hublou.

Hipnotizat` de acest individ atât de orgolios, Leslie \l privi o clip`
f`r` s` rosteasc` un cuvânt.

– E[ti complet nebun! exclam` ea, revenindu-[i dintr-o dat`.
Chiar dac` a[ vrea s` m` c`s`toresc cu tine – ceea ce nu este 
cazul – se pare c` ui]i faptul c`  sunt logodit` [i c` m` voi c`s`tori
de \ndat` ce m` voi \ntoarce \n Los Angeles.

– |l iube[ti pe b`rbatul acela? \ntreb` Diego, scrutându-i chipul
frumos \mbujorat de indignare.

– Evident! r`spunse ea ridicându-se ca s`-l \nfrunte, cu ochii
aruncând fulgere de furie. M-a[ c`s`tori cu el dac` n-ar fi a[a?

– Niciodat` nu se [tie ce anume le \mpinge pe femei s` se
c`s`toreasc`... banii, nevoia de siguran]`, uneori dragostea.
Logodnicul t`u este bogat?

– Nu, r`spunse sec Leslie. 
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Este un tân`r avocat \nc` \ncep`tor, a[a c` po]i s` elimini primele
dou` motive.

– Atunci, cel de-al treilea trebuie s` fie cel bun... Dar poate fi [i
nevoia de siguran]`... |]i ofer` a[a ceva? O cas` \ntr-un cartier ca
lumea, unu sau doi copii bine planifica]i, serile de sâmb`t` la club?

– Ce po]i s` repro[ezi unui astfel de mod de via]`? La urma
urmei, este acela al unor oameni de la noi! {i nu-mi este ru[ine s`
fac parte dintre ei. Evident, ad`ug` ea pe un ton sarcastic, nu toat`
lumea \[i poate oferi luxul unei propriet`]i \n cea mai celebr`
sta]iune de pe coast` [i, f`r` \ndoial`, a unui palat \n capital`!

Diego trase un fum din ]igar`.
– Nu este nimic r`u \n asta, replic` el lini[tit, din moment ce

femeia \l iube[te cu pasiune pe cel care-i ofer` toate aceste
avantaje...

– Dar de ce discut`m asemenea absurdit`]i \n timp ce tat`l meu
zace \ntr-una din sinistrele voastre \nchisori? \l \ntrerupse Leslie.
Nebunia ta este contagioas`...

– Eu nu sunt nebun, ci doar oportunist, r`spunse Diego
stingându-[i ]igara \ntr-o scrumier`. Recunosc c` \nchisorile noastre
las` mult de dorit, mai ales când e[ti acuzat de trafic de droguri. Dar
nu se poate spune c` tat`l t`u va fi maltratat. Am putut s` aranjez s`
i se aduc` o mâncare decent` [i s` aib` o celul` mai confortabil`.

– Mul]umesc, spuse ea cu o voce gâtuit`. Cu bani po]i face orice,
nu-i a[a?

– |n cazul de fa]`, nu chiar orice...
Ezit` o frac]iune de secund` \nainte s` continue:
– Func]ionarii cu care am avut de-a face s-ar ar`ta mult mai

sensibili la \nrudirea mea cu tat`l t`u decât la bani...
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– La \nrudirea? Dar... doar nu le-ai spus c` e[ti... c` e[ti...
– Le-am spus c` \n curând vei deveni so]ia mea, o anun]` el

privind-o cu \ndr`zneal`, [i c` nu mi-ar pl`cea deloc ca viitorul meu
socru s` fie tratat ca un  criminal ordinar.

– Cum ai \ndr`znit? murmur` Leslie p`lind de furie.
– Ai vreo obiec]iune ca tat`l t`u s` fie bine tratat?
– Nu, dar m` refer la faptul c` a trebuit s` min]i pentru asta, zise

ea tulburat`, frângându-[i mâinile. Ce i-ai povestit tat`lui meu?
– Adev`rul. I-am vorbit despre dorin]a mea de a m` c`s`tori cu

tine... f`r` \ndoial` mai repede decât am fi prev`zut, date fiind
circumstan]ele...

Diego f`cu un pas \nainte [i o prinse de bra].
– Nu-]i ascund faptul c` a[ fi preferat s` am mai mult timp ca 

s`-]i fac curte, querida, zise el pe un ton grav, dar...
– |]i interzic s`-mi spui a[a! exclam` ea eliberându-se printr-o

mi[care brusc`. Nu sunt "querida" ta [i nu voi fi niciodat`!
– Bine, spuse Diego \ndep`rtându-se imediat.
Z`bovi un pic la baza sc`rii [i se \ntoarse. Privirea lui exprima cea

mai profund` ironie.
– Dac` te r`zgânde[ti, señorita, po]i s` telefonezi oricând la vila

Jacintha. A[a se cheam` locuin]a mea.
Scoase un carne]el din buzunar [i scrise la repezeal` câteva cifre

\nainte de a rupe foaia [i de a i-o da.
– Num`rul nu este trecut \n cartea de telefon. S` nu-l pierzi.

Adios.
Leslie strângea bile]elul \ntre degetele inerte \n timp ce-l privea

pe Diego urcând pe punte. Dup` plecarea lui, se sim]i complet
descump`nit`. Se \ntoarse \n salon [i se pr`bu[i \ntr-un fotoliu, cu
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ochii a]inti]i pe num`rul de telefon care i se \ntip`ri instantaneu \n
minte. Trebuia totu[i s` existe un mijloc de a-l elibera pe tat`l ei f`r`
s` fie obligat` s` se m`rite cu acest mexican diabolic.

***

– Pot s` fac ceva pentru dumneavoastr`, señorita?
Meseria o obi[nuise pe Leslie cu m`rturiile de admira]ie ale

b`rba]ilor, dar cu toate acestea tres`ri sub privirea insistent` a
func]ionarului care se plimba prin fa]a comisariatului cu un chi[toc
\n col]ul gurii.

– A[... a[ dori s`-l v`d pe tat`l meu, Dan Trent.
– Sunte]i american`? \ntreb` poli]istul curios, dezbr`când-o cu

privirea.
– Spune-mi doar unde-l pot g`si pe [eful dumitale, zise ea pe un

ton rece.
– Poate c` este ocupat, r`spunse rar omul, pe un ton plin de

sub\n]elesuri nepl`cute.
Exasperat`, Leslie trecu prin fa]a lui f`r` s` mai insiste [i intr` \n

hol. |n dreapta sa, z`ri printr-o u[` deschis` un b`rbat gras \n
uniform` a[ezat la un birou cu o sticl` de coca-cola pe jum`tate
goal` pus` la \ndemân`.

La vederea acestei blonde necunoscute, ofi]erul se ridic` de pe
scaun cu o vioiciune surprinz`toare pentru  corpolen]a lui.

– V` pot ajuta cu ceva, senorita?
– A[ dori s`-l v`d pe tat`l meu, Daniel Trent. 
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A fost adus aici \n dup`-amiaza aceasta.
– Dar nu este ora de vizit`, señorita, zise omul \ncruntându-se.

Reveni]i mâine...
Fata \[i ridic` o mân` obosit` pentru a-[i da p`rul pe spate.

Observ` c` expresia poli]istului se transform` instantaneu.
– A]i spus domnul Trent? P`i atunci... dumneavoastr` sunte]i...
– Fiica lui, \ncheie sec Leslie.
– A[adar, logodnica domnului Ramirez, ad`ug` poli]istul cu

slug`rnicie, a]intindu-[i ochii pe inelul care \mpodobea degetul
vizitatoarei... inelul lui Brent.

O lic`rire de surprindere trecu prin ochii mici [i apropia]i ai
poli]istului. I se p`rea surprinz`tor faptul c` bogatul s`u compatriot
pusese o bijuterie atât de derizorie pe degetul logodnicei sale.

|l urm` pe poli]ist de-a lungul unui imens coridor spre care se
deschideau u[i negre [i grele. |n ultima u[` de pe stâng` introduse
o cheie [i o r`suci zgomotos.

– Mul]umesc señor, murmur` Leslie intrând \ntr-o \nc`pere cu
pere]ii murdari.

Tot mobilierul era reprezentat de un simplu pat de campanie, un
raft de lemn alb, o mas` [i un scaun [chiop pe care [edea Dan Trent.

– Leslie, feti]a mea! exclam` acesta ridicându-se brusc.
Ea alerg` spre el [i i se ag`]` de gât.
– Tat`! Oh, tat`! [opti ea cu o voce \ntret`iat` de suspine,

\ncle[tându-[i degetele de umerii lui musculo[i de sub tricoul
bleumarin.

– Nu... nu voiam s` vii aici, spuse el cu o voce emo]ionat`.
Ramirez nu este cu tine?

– El? Oh nu. Nici nu [tie c` sunt aici...
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– M` \ndoiesc c` te-a l`sat s` vii singur` \ntr-un asemenea loc,
zise Dan \ncruntându-se. Stai pe scaun, feti]a mea. Eu o s` m` a[ez
pe pat.

V`zând privirea scârbit` pe care fiica sa o arunca noului s`u
domiciliu, el zâmbi cu ironie trist`.

– Cred c` nu ]i se pare prea luxos, draga mea, dar vreau s` [tii c`
este de o mie de ori mai bine decât \n celula \n care m` aruncaser`
la venire.

– Dar n-ar trebui s` fii aici! izbucni ea, cuprins` de o furie
cumplit` la gândul c` tat`l s`u, obi[nuit s` respire aerul s`rat al
m`rii, se afla \nchis \n aceast` celul` r`u mirositoare.

– {tiu draga mea, [tiu, spuse el pe un ton lini[titor. {i eu am avut
mai devreme aceast` impresie atroce. {i apoi, când am v`zut cum
sunt trata]i ceilal]i de]inu]i...

Se \ntrerupse pentru a se apleca \n fa]`, cu coatele pe genunchi.
– M-ai crede dac` ]i-a[ spune c` americanii [i al]i str`ini sunt

\ncarcera]i aici de luni de zile, chiar de ani, f`r` ca m`car s` fie
judeca]i? Nici familiile lor, nici avoca]ii, nu pot face nimic pentru ei.

– Dar poate c` ace[tia sunt vinova]i cu adev`rat! exclam` Leslie.
Nu este cazul t`u! Trebuie s` existe un mijloc de a-i convinge de
nevinov`]ia ta.

– Biata mea feti]`, \n ]ara asta, totul este o chestiune de rela]ii,
oft` Dan plimbându-se nervos prin \nc`pere. {i apoi, \nc` n-au pus
mâna pe cei doi indivizi care au \nchiriat "Barbara".

– Dar când \i vor g`si, te vor disculpa imediat, cu siguran]`.
Dan scutur` din cap.
– Ar fi prea frumos! Dup` pu]inul pe care  \l [tiu despre b`ie]ii

ace[tia, f`r` \ndoial` c` n-ar ezita nici o clip` s` fac` orice numai ca
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s` scape de afacerea aceasta. Lucrurile trebuie privite \n fa]`, Leslie...
Probabil  vor spune c` am fost complicele lor.

– Dar nu este adev`rat.
Cu un oftat profund, Dan se rea[ez` pe pat, ale c`rui arcuri

scâr]âir`.
– {tim amândoi asta. Dar cum am putea s` convingem pe cineva?
– |i voi spune lui Brent s` vin` aici, zise ea crispându-[i mâinile

pe po[et`. El va [ti ce trebuie f`cut.
– Crezi?
Privirea sceptic` a lui Dan o \ntâlni pe cea a fiicei sale. Leslie \[i

plec` ochii. {tia ce crede tat`l s`u despre Brent. Acesta fusese [ocat
de via]a prea liber` pe care o ducea Dan. Cum puteai s` speri s` vezi
un om atât de meticulos lansându-se \ntr-un asemenea proces?
Numai la gândul de a-i explica aceast` situa]ie lui Brent, Leslie se
sim]ea deja descurajat`.

– Ascult`, spuse ea cu o voce nesigur`, poate c` ar putea cel
pu]in s` ne recomande pe vreunul dintre colegii s`i. La urma urmei,
este specializat \n drept comercial, a[a c`...

– Tu n-ai \n]eles ce ]i-am spus? o \ntrerupse Dan cu o asprime
neobi[nuit` din partea lui. Un avocat american nu are nici o [ans`
aici. Justi]ia trebuie s`-[i urmeze cursul.

– Dar trebuie f`cut ceva! murmur` Leslie, cu o voce gâtuit` de
plâns.

– Nu exist` nimeni altul decât Diego Ramirez care m` poate
scoate din aceast` \ncurc`tur`, afirm` Dan cu convingere. Are totul
de partea lui: autoritate, credit, rela]ii [i, \ncheie el privindu-[i fiica
\n ochi, vrea s` se \nsoare cu tine.

– Ah, ]i-a vorbit despre asta...? [opti ea.
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– A fost foarte clar... Dar, draga mea, de ce nu mi-ai spus c`
lucrurile \ntre voi sunt atât de avansate? Asear`, la "El Mirador", chiar
m-ai l`sat s` cred c` este c`s`torit...

– Ei bine, p`i... \ncepu Leslie, c`utând cu febrilitate \n minte o
solu]ie la aceast` nou` problem`.

Va fi dificil s`-[i conving` tat`l c` acceptase s` se c`s`toreasc` cu
Diego abia ast`zi, dup` ce pân` ieri crezuse c` este \nsurat. Nu, nu
era de f`cut decât un singur lucru. Pentru c`, acum \[i d`dea seama,
mexicanul era singurul \n m`sur` s` intervin` pentru eliberarea
tat`lui s`u.

– La drept vorbind, \mi pare r`u c` afli de hot`rârea mea \nainte
s` fi rupt logodna cu Brent, m`rturisi ea, cu o timiditate ce i se p`ru
culmea ipocriziei.

– Slav` Domnului! Dan p`ru s` cread` aceast` declara]ie la
modul cel mai serios.

– – Nici nu-]i imaginezi cât sunt de fericit pentru tine, feti]a mea,
zise el aplecându-se pentru a-i strânge afectuos mâna. Asear`, când
l-am v`zut pe acest Ramirez, am sim]it c`  este b`rbatul vie]ii tale,
mult mai mult decât Brent, ]i-o spun foarte sincer. Este evident c`
Diego te iube[te. Exist` priviri care nu se \n[al`, s` [tii, [i...

Se \ntrerupse brusc, pentru a-[i trece mâna prin p`r.
– S` nu crezi cumva c` aceste nenorocite de \mprejur`ri m`

\ndeamn` s`-]i vorbesc astfel. A[ prefera s` r`mân [i s` mor aici decât
s` te v`d c`...

– {tiu, tat`, \l \ntrerupse repede Leslie. Dar... Diego ar putea 
\ntr-adev`r s` accelereze procedura. Cunoa[te mul]i oameni printre
autorit`]i. Vei vedea, eliberarea ta nu va \ntârzia, \l asigur` ea,
aruncând o privire circular` prin sinistra celul`.

SUB STÂNCILE DIN ACAPULCO 47



– E[ti \ntr-adev`r sigur` de sentimentele tale, Leslie? insist` Dan.
Cu un b`rbat ca Ramirez, c`s`toria este un lucru serios, de
nedezlegat, nu uita. Dac` nu te sim]i sigur` pe tine, spune-o
limpede. Chiar [i cu ajutorul lui Diego, nu este sigur c` voi fi
eliberat. Nu te l`sa \n nici un caz influen]at` de situa]ia mea actual`,
[i nu te arunca \ntr-o c`s`torie pe care o vei regreta apoi toat` via]a.

Leslie \[i plecase privirea spre mâinile aspre [i bronzate care le
strângea pe ale ei. "Cu un b`rbat ca Ramirez, c`s`toria este de
nedezlegat", accentuase tat`l ei. Ori, \n adâncul sufletului ei, tocmai
hot`râse c` aceast` c`s`torie va fi o simpl` formalitate, f`r` o
semnifica]ie profund`, [i c` va lua sfâr[it de \ndat` ce tat`l s`u va fi
eliberat.

|nviorat` totu[i de speran]a c` totul se va aranja, ridic` ochii [i-l
privi pe tat`l s`u cu un zâmbet timid.

– Da, tat`, sunt sigur` de sentimentele mele, \l asigur` ea. Nu-mi
mai imaginez via]a f`r` Diego.

Pentru prima oar`, Dan zâmbi cu adev`rat relaxat. Când, dup`
câteva minute, Leslie plec`,  era de-a dreptul euforic [i conta ferm
pe ajutorul viitorului s`u ginere pentru a-i pune cap`t necazurilor.
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Capitolul 4

– Alo!
Leslie se a[teptase s` aud` timbrul rece [i calm al lui Diego.

Surprins` s` aud` o voce feminin` necunoscut`, ezit` o clip` \nainte
s` \ntrebe:

– A[... a[ putea vorbi cu domnul Ramirez?
– Señor Ramirez este la piscin`. Este urgent?
– Da. A[tept. |i fusese deja destul de greu s` formeze num`rul,

atât de tare \i tremurau degetele. Nu ar fi avut a doua oar` curajul.
A[a c`, mai bine a[tepta acum.

– O clip`, v` rog.
Leslie b`tea nervoas` cu degetele \n m`su]a telefonului [i se

str`duia s` respire profund pentru a se calma. Cu cine era Diego la
piscin`? Cu Consuelo, cu silueta ei divin` [i cu ochi negri \nfl`c`ra]i?
Nu era greu s`-[i imagineze c`, \n particular, b`rbatul acesta senzual
pân`-n vârful unghiilor, nu dispre]uia spectacolul femeilor frumoase
\n costume de baie mai mult sau mai pu]in \ndr`zne]e.



– Sunt... Leslie Trent, zise cu o voce ezitant`, când auzi
ridicându-se receptorul.

– Ah!...
Urm` o t`cere prelung`. Se \ntreb` dac` interlocutorul s`u era

satisf`cut s` vad` c`  \[i recunoa[te gre[eala.
– Ai fost s`-]i vezi tat`l? \ntreb` el pe un ton impersonal.
– Da... Asear`... Sunt.. sunt gata s`-]i studiez propunerea...

ad`ug` ea \nghi]ind cu dificultate.
Urm` o alt` t`cere, atât de lung` de data asta, \ncât crezu c` se

\ntrerupsese leg`tura. Dup` secunde interminabile, Diego r`spunse
cu un fel de indiferen]` \n glas:

– Poate ar fi bine s`-mi telefonezi când vei fi hot`rât` s`-mi
accep]i propunerea.

Leslie avu impresia c` \ncaseaz` un du[ rece. Dup` ore \ntregi
petrecute \n patul ei chinuindu-se s` ajung` la aceast` solu]ie,
sperase c`, \n ceea ce-l prive[te, va face [i el m`car un efort. Dar era
evident c` nu era \n firea lui Diego Ramirez s` dea dovad` de
\n]elegere sau de mil`.

– De acord, murmur` ea cu o voce gâtuit`. M` voi c`s`tori cu tine.
Fire[te, nu se a[teptase din partea lui la declara]ii \nfl`c`rate de

dragoste, totu[i fu aproape dezam`git` de reac]ia lui laconic`.
– Ne \ntâlnim \ntr-o jum`tate de or`. E[ti la hotel?
– Da.
– Atunci, pe curând, Leslie.
|n timp ce  se plimba agitat` \ntre salon [i dormitor, i se p`rea c`

minutele sunt interminabile.
Se sim]ea cufundat` \n cea mai adânc` disperare [i nici m`car nu

vedea spectacolul \ncânt`tor oferit de la balconul s`u de marea de
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un albastru intens din spatele fâ[iei de nisip alb m`rginit` de
palmieri.

De ce oare un asemenea b`rbat ca Diego Ramirez, bogat [i
puternic, dorit de atâtea femei, voia s` se c`s`toreasc` neap`rat cu
ea? Desigur, meseria de manechin \i d`duse tinerei americane o
]inut` plin` de gra]ie [i siguran]` de sine. Se [tia frumoas`, dar nu
era vanitoas` din acest motiv. P`rul ei blond [i tenul alb cu siguran]`
c`-l atr`sese prin contrast pe acest b`rbat \nconjurat doar de
frumuse]i brunete. Dar acesta nu era un motiv suficient pentru a
dori s-o ia de so]ie. Din partea lui, ar fi \n]eles mai degrab` dorin]a
unei rela]ii. Dar o c`s`torie...

"C`s`toria este de nedezlegat..." \i spusese tat`l s`u. Nu se putea
ab]ine s` tresar` gândindu-se la proiectul ei anticipat de a rupe
leg`tura pe care \ntotdeauna o crezuse sacr`... [i asta, de \ndat` ce
tat`l ei va ie[i din \nchisoare.

Se privi \n oglinda de la m`su]a de toalet`. Dup` noaptea
nedormit`, era livid` la fa]`. Se repezi \n baie [i se machie u[or,
pentru a-[i ascunde mina proast`.

Când auzi b`t`i ferme \n u[a apartamentului, r`mase o clip`
\ncremenit` pe loc. Co[marul care \ncepuse ieri cu arestarea tat`lui
s`u continua [i azi. {i numai Dumnezeu putea s` [tie când se va
sfâr[i.

Cu picioarele grele ca plumbul, se duse s` deschid`. Fu luat`
prin surprindere când Diego, \mbr`cat doar \n ni[te blugi mula]i [i
un tricou alb, \i lu` mâna [i o s`rut` \ndelung \n palm`. Derutat` de
acest gest,  \[i retrase brusc mâna.

– Acest gen de demonstra]ie nu mi se pare indispensabil, zise ea
pe un ton brutal.
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El ridic` surprins sprâncenele.
– Nu ]i se pare indispensabil s` prime[ti aceast` modest`

m`rturie a ata[amentului meu?
Auzind zvon de voci pe coridor, Leslie r`spunse pe un ton rece:
– Ai face mai bine s` intri.
Ajun[i \n micul salon mobilat \n stil spaniol,  se \ntoarse spre el

[i-i preciz` imediat:
– Nu-]i face iluzii. Am acceptat s` m` c`s`toresc cu tine dintr-un

singur [i unic motiv. |l cuno[ti. Inutil deci s` ne facem demonstra]ii
de afec]iune pe care n-o resim]im.

– Pe care "tu" n-o resim]i poate, querida. Dar nu la fel este [i
pentru mine, zise el pe un ton ap`sat. Ar trebui s` bem \n s`n`tatea
noastr`, ad`ug` el ar`tând spre micul bar \ncastrat \n perete. Ar fi
potrivit cu \mprejur`rile, nu crezi?

– Nu m` simt dispus` s` s`rb`toresc nimic. Dar, pe de alt` parte,
un whisky mi-ar face bine.

Sprijinit` de tocul u[ii care d`dea spre balcon,  contempla cu
invidie perechile care se pr`jeau la soare pe plaj`. Când se gândea
c` ar fi putut veni aici cu Brent, \n luna de miere...

– Mul]umesc, spuse ea cu r`ceal` acceptând paharul pe jum`tate
plin pe care i-l \ntindea Diego.

– Ne doresc... o c`snicie fericit` [i fecund`, zise el ridicând
paharul.

– Uit` de himerele astea, spuse ea, f`r` s` ridice paharul.
C`s`toria aceasta va fi doar de form`. A[a c` nu te gândi c` o s` ai
copii.

O clip`, el r`mase nemi[cat, apoi \[i goli paharul [i-l puse pe
mas`.
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– Nu, querida, afirm` el cu o certitudine neclintit`. |ntre noi nu
poate fi vorba despre o c`s`torie neconsumat`. Eu nu m` voi
c`s`tori decât o dat`, [i so]ia mea va fi mama copiilor mei. {i aceasta
vei fi tu, Leslie, [i nicidecum o alta.

Fata fu cât pe ce s` se \nece cu b`utura.
– Dar de ce? \ntreb` ea cu o voce tremurat`. De ce ]ii neap`rat s`

te c`s`tore[ti cu mine? Abia ne cunoa[tem. {i apoi, cum s` ne iubim?
Aproape c` nici nu ne-am s`rutat...

– Nu va fi deloc greu s` remediem aceast` stare de lucruri, zise
el cu blânde]e, mângâindu-i p`rul str`lucitor pe care [i-l l`sase s`
cad` liber pe umeri.

Aceast` simpl` atingere o tulbur` teribil. Ame]it` de aceast`
mângâiere [i de whiskyul pe care-l b`use un pic cam repede, \l
asculta vorbind ca \ntr-un fel de trans`.

– N-ai \ntâlnit niciodat` pentru prima oar`, Leslie, pe cineva [i s`
ai sentimentul c` deja \l cuno[teai [i c`, de o ve[nicie, era]i sorti]i unul
altuia? Eu am avut aceast` ciudat` impresie când te-am v`zut la acea
prezentare de mod`. Pe tine te a[teptam dintotdeauna, f`r` s` [tiu.

Hipnotizat` de vocea lui persuasiv`, Leslie \i privea ochii negri [i
buzele senzuale, ca o pas`re fascinat` de un [arpe. Sim]i cum  \i ia
u[or paharul [i o trage \n bra]ele lui.

Acest prim s`rut al lui Diego i se p`ru atât de cald, \ncât fu
aproape dezam`git` amintindu-[i de cel pe care el i-l furase \n urm`
cu dou` zile la "El Mirador".

Apoi, pe nea[teptate, \i t`ie r`suflarea cu [oapte de o infinit`
tandre]e pe care le auzea la ureche [i buzele lui \i mângâiar`
pleoapele \nchise apoi obrajii \nainte de a pune st`pânire pe buzele
ei.
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Niciodat` pân` acum nu mai fusese s`rutat` cu o asemenea
pasiune nebun`. Se crisp` instinctiv, dar curând se abandon` \n
bra]ele lui. Nu mai fusese niciodat` con[tient` de trupul ei care vibra
ca o vioar` sub mângâierile lui rafinate, pe care le risipea cu un fel
de [tiin]` \nn`scut`. Curând, Leslie fu cuprins` de o dorin]`
instinctiv` de a se d`rui f`r` rezerve b`rbatului pe care [i-l alesese.

Dar... nu-l alesese pe Diego.... Memoria \i reveni \ntr-o
str`fulgerare \n clipa când Diego, ridicând capul, continua s`-i
[opteasc` tandre cuvinte. |l respinse cu brutalitate [i se sprijini de
perete, cu privirea a]intit` asupra lui cu o expresie nedefinit`.

– Eu nu cred \n toate balivernele astea cu predestinarea, zise ea,
abia  respirând.

– Nu?
Ca o felin`,  se apropie din nou de ea.
– {i totu[i, querida, am sim]it c` nu-]i sunt indiferent, ad`ug` el

cu o voce r`gu[it`, r`sucind \ntre degete o [uvi]` blond`. Ar fi  multe
de spus \n favoarea c`s`toriei noastre...

Leslie f`cu un pas \ntr-o parte pentru a se feri de el. Avea o
expresie hot`rât`, lucid`.

– Pentru mine, aceast` c`s`torie nu are decât un singur scop,
acela de a gr`bi eliberarea tat`lui meu.

– Cu cât ne vom c`s`tori mai repede, cu atât voi fi mai \n m`sur`
s`-l \ndeplinesc. Mai vrei s` bei ceva?

V`zând-o pe Leslie refuzând, se \ndrept` cu paharul lui spre bar.
– Nu pot s` garantez o gr`bire a procesului s`u, continu` el

lini[tit. Dac` este nevinovat....
– Bine\n]eles c` este nevinovat! strig` ea, aruncându-i o privire

furioas`. |n via]a lui, tat`l meu n-a f`cut ceva necinstit. 
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Cu atât mai mult, nu s-ar fi amestecat niciodat` \ntr-un trafic de
droguri!

– Se pare totu[i c` nu are o slujb` fix`, o meserie?
– A... a abandonat totul dup` moartea mamei mele, spuse ea

\ntorcându-se spre fereastr`, pentru a-[i ascunde lacrimile pe care
oboseala [i emo]iile o f`cur` s` nu [i le mai st`pâneasc`. 

Ai fi zis c` voia s` se \ndep`rteze de tot ce i-ar mai fi reamintit
prea mult de ea...

–  Inclusiv de tine, propria lui fiic`? spuse Diego de pe canapeaua
pe care se a[ezase.

Agasat` de remarca lui, ea scutur` din cap.
– A fost obligat s` m` dea la internat. Ce ar fi putut face un b`rbat

v`duv cu o feti]` de doisprezece ani? Eu n-a[ fi putut s`-mi petrec
via]a cu el pe iaht!

– Da, evident c` n-ar fi fost deloc convenabil, se gr`bi s-o aprobe,
\ncât Leslie b`nui imediat c`  era la curent cu numeroasele ispr`vi
ale tat`lui s`u.

{i prin asocia]ie de idei, se gândi la amantele lui Diego, la acele
necunoscute care \l f`cuser` s` devin` amantul perfect. Probabil c`
fuseser` nenum`rate, \[i zicea ea privindu-l \ngândurat`.

– Vino lâng` mine, querida, \i ordon` el ar`tându-i locul de pe
canapea, ca [i cum i-ar fi citit gândurile.

Dar, din spirit de contradic]ie, ea se a[ez` pe un fotoliu.
– Dup` p`rerea ta, \ntreb` ea ignorând \n mod deliberat grimasa

dezam`git` a lui Diego, când ar putea avea loc procesul tat`lui meu?
– Este prea devreme ca s` [tiu asta. Poate peste o lun`, poate

dou`...
– Dumnezeule, atât de mult?
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– Mai bine gânde[te-te c`, \n alte \mprejur`ri, tat`l t`u ar putea
sta \n pu[c`rie mai multe luni, chiar ani de zile.

– Da, [tiu. Asear`, el mi-a ascuns asta. Bun... Atunci, nu ne
r`mâne decât s` ne c`s`torim cât mai repede cu putin]`.

– Graba asta m` umple de bucurie! o ironiz` Diego. Va trebui ca
toat` ceremonia s` se desf`[oare \n Ciudad de Mexico. Am numero[i
prieteni [i rela]ii de afaceri care ar fi foarte dezam`gi]i dac` nu i-a[
invita la nunta noastr`. Nu am rude. |n afar` de Consuelo, cumnata
mea, singura  rud` mai apropiat` este bunica din partea mamei, care
locuie[te pe proprietatea familiei, la Cuernavaca. Este foarte b`trân`.
Prea b`trân` pentru a veni \n capital` cu aceast` ocazie.

– Nu mai ai p`rin]i?
– Nu, r`spunse el cu buzele strânse. Au murit \ntr-un accident de

avion când se \ntorceau din Kansas. Aveam paisprezece ani pe
vremea aceea.

– |mi pare r`u, spuse ea, impresionat`.
Nu trecuse [i ea printr-o asemenea \ncercare?
– Oh, spuse Diego, tinerii \[i revin repede. {i acum, va trebui s`

fix`m o dat`. C`s`toria civil` ar putea avea loc peste o s`pt`mân`,
vinerea viitoare de exemplu, [i ceremonia religioas` a doua zi. Poate
c` termenul este prea scurt pentru a o face la catedral`. |n fine, o s`
vedem...

Aproape c` uitase de prezen]a lui Leslie, atât era de absorbit de
detaliile ce trebuia puse la punct.

– Este... este \ntr-adev`r un termen scurt, spuse ea.
– Cu cât vei fi mai repede so]ia mea, cu atât va fi mai bine, zise

el \ndep`rtându-i obiec]ia. Bine\n]eles c` nu va fi convenabil s`
locuie[ti la mine. O voi ruga pe Consuelo s`-]i ofere ospitalitate.
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– Dar... vreau s` r`mân lâng` tat`l meu, zise ea pe un ton t`ios.
De ce nu am putea s` ne c`s`torim la Acapulco?

C`s`toria aceasta inevitabil` cu un b`rbat pe care de fapt nu-l
cuno[tea, \ncepea s-o nelini[teasc`.

Diego se \ncrunt`.
– Ar fi nepotrivit. Cele mai multe rela]ii care \mi vor fi utile pen-

tru eliberarea tat`lui t`u locuiesc \n capital`. Este neap`rat necesar
ca ele s` participe la nunt`.

|[i puse u[or mâna peste cea a lui Leslie.
– |n schimb, dac` dore[ti, am putea s` ne \ntoarcem aici imediat

dup` ceremonie [i s` ne petrecem luna de miere la Vila "Jacintha".
Astfel \]i va fi u[or s` te duci s`-]i vezi tat`l \n fiecare zi.

Fata trebui s` se mul]umeasc` doar cu aceast` promisiune. Reu[i
totu[i s`-l conving` pe Diego c` dou` zile \i vor fi absolut de-ajuns
pentru a face cump`r`turile necesare. Diego \i suger` s` le fac` \n
contul s`u, pe care-l avea deschis \n toate marile magazine din
Mexic. Fu obligat` s` accepte, pentru c` "averea" ei din banc` nu 
i-ar fi ajuns s` pl`teasc` trusoul de lux pe care trebuia s`-l aib` so]ia
unuia dintre cei mai importan]i b`rba]i din capital`.
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Capitolul 5

Cu degetele ap`sate pe tâmple, Leslie ar fi vrut s` nu mai aud`
zgomotul de voci venind din salonul de la etajul de dedesubt.

Dantela veche a rochiei de mireas` p`rea s`-i \ncovoaie silueta
supl` ca pe un copac tân`r \ndoit de vânt. Se a[ez` pe un taburet
capitonat din fa]a mesei de toalet` cu oglinzi [lefuite cu modele fine
[i, \n capul \nc` \ntre mâini, \[i puse coatele pe m`su]`.

Cu mobilierul ei  negru \n stil spaniol [i cu u[ile \mpodobite cu
oglinzi care reflectau un pat uria[ aflat la cel`lalt cap`t al \nc`perii,
camera aceasta imens` i se p`rea sufocant`. Pe pat era \ntins` o
cuvertur` ]esut` cu motive aztece \n fir auriu [i ro[u \nchis, asortat`
cu draperiile grele de la ferestre.

Acesta ar fi fost un interior perfect pentru o so]ie mexican` a lui
Diego Cesar David Ramirez... 

Când auzise la prim`rie acest prenume englezesc, Leslie ridicase
sprâncenele, mirat`. Diego \i explic` mai târziu c` mama sa fusese de
na]ionalitate american`.



Da, \nc`perea aceasta ar fi \ntâmpinat cu demnitate o so]ie de
origine spaniol`. Dar p`rea a-i fi str`in`, aproape ostil` tinerei
americane crescut` simplu. Oare mama lui Diego dormise \n acest
pat? Aici \l concepuse pe primul ei n`scut?

La gândul acesta, Leslie se \nfior`, astfel c` primi cu oarecare
u[urare apari]ia lui Consuelo.

– Diego m-a trimis s`-]i spun s` te gr`be[ti, zise aceasta cu o
anumit` r`ceal`.

Dup` dou` zile petrecute sub acoperi[ul tinerei v`duve, Leslie se
obi[nuise cu tonul acesta de-a dreptul dezagreabil.

– Ia te uit`! |nc` nu ]i-ai scos rochia de mireas`! Nu e[ti gr`bit`
s` r`mâi singur` cu so]ul t`u?

|ncepu s`-i desfac` [irul de n`sturei microscopici care \nchideau
rochia la spate. Fusese o rochie f`cut` pentru bunica lui Diego cu
[aizeci [i cinci de ani \n urm`, deci cu mult` vreme \nainte de a se
inventa fermoarul. B`trâna doamn`, care o primise pe Leslie cu mult`
amabilitate pe proprietatea ei din Cuernavaca, cu gr`dinile-i tropicale
exuberante, insistase ca Leslie s` o poarte \n ziua nun]ii sale.

– |ntotdeauna am visat ca so]ia lui Diego s` poat` s` poarte
aceast` rochie f`cut` pentru mine atunci când m-am c`s`torit cu
bunicul s`u, \i spusese ea lui Leslie \ntr-o englez` excelent`. Pân`
acum, nimeni din familie nu s-a putut strecura \n ea, ad`ugase
b`trâna cu un chicotit vesel.

Ochii ei negri, cu privirea \nc` vioaie \n ciuda celor optzeci [i
cinci de ani ai s`i, p`reau s` aprecieze silueta fin` a viitoarei ei
nepoate.

Consuelo privea cu oarecare invidie minunatul costum din dou`
piese de m`tase de culoarea filde[ului preg`tit pe un fotoliu. Era
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evident c` o rodea gelozia. De când sosise \n Ciudad de Mexico,
Leslie ajunsese chiar s` aprecieze vizitele lui Diego, care relaxau
atmosfera extrem de ap`s`toare din casa Consuelei.

– E[ti foarte norocoas` c` te-ai c`s`torit cu un b`rbat atât de
bogat ca Diego, spuse ea pe un ton cu o u[oar` umbr` de dispre].

Leslie prefer` s` nu-i r`spund`. Tocmai aranja cu grij` rochia de
mireas` pe un umera[. Obi[nuit` cu ambian]a decontractat` din
lumea modei, \[i scosese f`r` nici o pudoare fusta lung`. Consuelo
privea cu un ochi critic silueta \nalt` \mbr`cat` acum doar cu un slip
[i un sutien reduse la cea mai simpl` expresie.

– Nu pot s` \n]eleg cum a putut Diego s` se \ndr`gosteasc` de o
femeie atât de slab` ca tine. Prietenele lui au fost \ntotdeauna femei
frumoase, cu forme voluptuoase.

– Chiar a[a! f`cu Leslie \nchizându-[i cordonul fustei. Atunci cum
\]i explici c` nu s-a gândit s`-[i aleag` o so]ie dintre ele?

– P`i... el \ntotdeauna a avut... ideea fix` de a o \nlocui pe mama
lui disp`rut` pe când era doar un copil. A r`mas obsedat de
amintirea ei.

Leslie nu-[i putu re]ine un fior de nelini[te. Revedea \n minte
portretul acelei frumoase femei blonde care se afla atârnat de-a
lungul sc`rii al`turi de alte tablouri reprezentând toate femei [i
b`rba]i cu fa]a m`slinie. 

Sigur, exista o oarecare asem`nare \ntre ele dou`, dar de aici
pân` la a sugera c` Diego...

– Nu cred, spuse Leslie \ncheindu-[i jacheta.
– Te \n[eli! \i r`spunse Consuelo. Altfel, de ce nu mi-a cerut mie

mâna? S` [tii c` la noi este un obicei foarte r`spândit de a te c`s`tori
cu v`duva fratelui t`u...
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"Aha, iat` a[adar care este fondul problemei!" gândi Leslie,
a[ezându-se \n fa]a oglinzii pentru a-[i \mprosp`ta machiajul.
Consuelo nutrise speran]a c` Diego se va c`s`tori cu ea dup` o
perioad` convenabil` de doliu. |n loc de asta, \[i luase o str`in`... Ce
gre[eal` de neiertat! Leslie ar fi vrut s` poat` s`-i spun` cumnatei
sale c` aceast` c`s`torie nu va dura... Nu avea nici un scrupul fa]` de
Diego. La urma urmei, n-o obligase  s` accepte aceast` c`s`torie pe
care o respinsese din toate puterile?

– Ar fi trebuit s`-i spui mai de mult chiar lui Diego lucrul acesta,
\i zise ea mexicanei cu ochi de jar.

– Despre ce s`-mi spun`? se auzi vocea lui Diego din prag.
Leslie se \ntoarse brusc. Diego se apropie de ea cu un pas

non[alant, superb \n costumul lui de culoare \nchis` pe care-l
purtase la ceremonie [i la reverul c`ruia se afla o garoaf` ro[ie.

|n ciuda hot`rârii lui Leslie de a considera aceast` c`s`torie ca pe
o solu]ie extrem` efemer` dar indispensabil` pentru sup`r`toarea
situa]ie \n care se afla tat`l s`u, nu se putuse ab]ine s` admire
propor]iile grandioase ale catedralei cu bol]ile ei adânci sprijinite pe
m`nunchiuri de coloane canelate, de grilajul superb ce desp`r]ea
corul de restul spa]iului. Chiar [i ea d`duse r`spunsuri cu o voce
sc`zut` [i p`truns` de intensitatea ceremoniei. Pre] de o clip`,
\ntâlnind privirea \nfl`c`rat` a so]ului ei, aproape c`-[i dorise ca
aceast` c`s`torie s` fi fost altceva decât o sinistr` parodie.

Dup` ie[irea triumfal` \n mijlocul prietenilor lui Diego zâmbind
de fericirea tinerilor c`s`tori]i, se duseser` la re[edin]a familiei
Ramirez. Imensele saloane primir` cu u[urin]` câteva sute de
invita]i. Oameni de afaceri \nfloritori profitaser` de ocazia de a
s`ruta mireasa pe amândoi obrajii, sub privirile curioase ale so]iilor
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lor. Un num`r mare de fete tinere, unele foarte obi[nuite, altele
frumoase ca ni[te zei]e, \i aruncar` lui Leslie priviri veninoase.

Diego \i adres` cumnatei sale câteva cuvinte \n spaniol`, [i
aceasta ie[i trântind u[a [i ridicând din umeri.

Privirea arz`toare a mexicanului o \ntâlni pentru o clip` pe cea a
lui Leslie, prin oglind`.

– Iat`-ne \n sfâr[it singuri, so]ia mea. Ah, mi-a fost foarte greu 
s`-i v`d pe to]i acei b`rba]i s`rutându-te! Nu aveam \n minte decât
un gând, s` te smulg de lâng` ei [i s` te duc cât mai repede la vila
Jacintha.

I[i puse u[or buzele pe gâtul lui Leslie, care nu putu s`-[i
st`pâneasc` un ciudat fior.

– Te rog, [opti ea cu o voce plat` \ntorcând capul spre el.
F`r` s`-i asculte protestele, el o s`rut` atunci \ndelung pe buze,

trezindu-i lui Leslie o mul]ime de senza]ii de o intensitate
tulbur`toare. O trase apoi spre el strângând-o gata s-o sufoce, \i
s`rut` cu ardoare fa]a [i gâtul strecurându-[i o mân` mângâietoare
\n decolteul jachetei.

– Te ador! murmur` el lâng` obrazul ei catifelat. Va trebui s`
a[tept`m pân` ajungem la vila Jacintha? Vrei s`-i expediez pe to]i
invita]ii, querida,  ca s` putem  fi \n sfâr[it singuri? ad`ug` el
\nv`luind-o cu o privire arzând de dorin]`.

Aluzia la invita]ii care mi[unau \nc` prin saloanele de la parter o
ajut` pe Leslie s`-[i recapete sângele-rece [i se eliber` brusc din
\mbr`]i[area lui, pentru a-[i aranja ]inuta.

– Nu, murmur` ea cu o voce gâtuit`. Po]i s` le spui orice
invita]ilor t`i, dar aceast` c`s`torie va r`mâne neconsumat`!

El o prinse brutal de umeri [i o privi \n ochi.

62 CATHERINE SELLERS



– Iar eu ]i-am spus deja, querida, c` pentru mine c`s`toria este
de nedezlegat. Copiii no[tri se vor na[te din dragostea noastr`,
Leslie, vor fi sânge din sângele nostru....

– Nu!
– Cum po]i s` spui a[a ceva? murmur` el cu o expresie ciudat de

tandr`, punându-i mâna pe inima care \nc` \i b`tea nebune[te.
Dore[ti aceast` \mplinire la fel de mult ca [i mine, [tii bine. Nu sim]i
c` inimile noastre vibreaz` la unison?

Aceste cuvinte pline de pasiune o f`cur` pe Leslie s` se \nfioare
de o team` nedefinit`. Care femeie nu s-ar fi sim]it \n al nou`lea cer
sub mângâierile experte [i tandre ale acestui b`rbat al naibii de
seduc`tor, ale acestui latin care p`rea s` fi descoperit modul de a le
subjuga pe femei, de a câ[tiga dragostea lor mult mai bine decât
prea flegmaticul Brent?

– O iei razna, \i spuse ea cu r`ceal`, \ndreptându-se spre oglind`
ca s`-[i ia piept`nul [i s`-[i aranjeze repede p`rul. {tii prea bine de
ce ne-am c`s`torit. {i asta nu are nimic de-a face cu perpetuarea
numelui de Ramirez. De \ndat` ce tat`l meu va fi eliberat, eu...

Se \ntrerupse, mu[cându-[i buzele.
– Ce vei face, carina? \ntreb` Diego cu o blânde]e \ngrijor`toare.
O prinse de \ncheietura mâinii [i o opri din drum.
– Crezi c`  ]i-am jurat dragoste [i fidelitate \n fa]a prietenilor mei

[i a martorilor pentru a fi alungat ca un ho] de \ndat` ce  nu vei mai
avea nevoie de mine [i s` m` fac de râsul tuturor? continu` el pe
acela[i ton. Nu, Leslie, ai devenit so]ia mea, [i a[a vei r`mâne, \]i
garantez.

Leslie se \nfior` când \i \ntâlni privirea hot`rât`. Era evident c` nu
erau vorbe-n vânt. Cu siguran]`,  avea inten]ia s` consume aceast`
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c`s`torie [i f`r` \ndoial` s` aib` [i copii pe deasupra, ceea ce va face
imposibil` orice anulare. Da, dar... erau \n secolul dou`zeci [i unu...
Cu copii sau f`r` copii, totul era posibil, chiar [i divor]ul...

Dup` ce \[i d`du cu pu]in ruj pe buze, \[i lu` po[eta.
– Sunt gata, zise ea cu o schi]` de zâmbet.
– Ei bine, s` mergem. Bagajele noastre sunt deja \n ma[in`.
El zâmbi.
– Servitorii de la vila Jacintha n-au putut asista la ceremonie [i

vor fi bucuro[i s` m` vad` \mbr`cat \n ginere.
|i mângâie obrazul cu vârful degetului [i continu`:
– {i apoi, vreau ca to]i oamenii pe care-i vom \ntâlni s` [tie c`

aceast` frumoas` mireas` \mi apar]ine.
V`zând expresia \mbufnat` a lui Leslie, o conduse ]inând-o de

bra] [i-i spuse:
– {i mai ales, te rog, pentru dragostea pe care i-o por]i tat`lui

t`u, dac` nu mie, f` un efort s` pari o so]ie iubitoare cel pu]in \n fa]a
prietenilor no[tri.

Invita]ii aduna]i \n salonul imens de form` p`trat` \n mijlocul
c`ruia susura o fântân` artezian`, t`cur` câteva clipe v`zându-i
ap`rând, apoi se repezir` la baza sc`rii strigându-le ur`ri de fericire
[i de iubire de o grosol`nie incredibil`.

Pe la mijlocul sc`rii, Diego \[i trecu bra]ul \n jurul taliei ei [i, f`r`
s` \nceteze s` zâmbeasc`, \i ordon` \n [oapt` s`-l s`rute.

– Nu [opti ea cu indignare, privind cu dezgust spre chipurile
acelea atente, cu ochii a]inti]i spre ei.

– Haide, nu face mofturi, \i spuse el tr`gând-o mai aproape.
Din toate p`r]ile izbucnir` \ndemnuri \n spaniol` [i \n englez`.

Leslie atinse u[or buzele lui Diego. Dar mai \nainte  s` aib` timp s`
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se retrag`, acesta \i prinse ceafa [i o s`rut` \ndelung, \nfl`c`rat,
f`când-o s` ro[easc` de furie, spre marea bucurie a spectatorilor
care considerau aceast` emo]ie ca o legitim` manifestare de
pudoare.

Dup` ce se urcar` \n Mercedes, Diego \ncremeni \ntr-o t`cere
absolut`. Conducea bine [i cu vitez`. Curând, intrar` pe autostrada
spre Acapulco. Din când \n când, r`spundea salutului vreunui [ofer
sau vreunui ]`ran care \i remarcau ]inuta de ginere. Nu schimb` cu
Leslie decât câteva comentarii despre locurile prin care treceau.

Cât o prive[te pe Leslie, aceasta, sprijinit` de pernele moi ale
ma[inii, visa. Se gândea cum, printr-o ironie a sor]ii, se c`s`torise cu
un b`rbat pe care \n alte \mprejur`ri l-ar fi considerat idealul s`u.
|mp`rt`[eau aceea[i credin]`, ceea ce pentru ea era primordial.
Apoi, Diego era frumos, bogat, celebru. |n afar` de toate acestea, era
un amant cu temperament de foc, cu totul altfel decât Brent.

|[i plec` privirea spre str`lucitorul smarald \nconjurat de
diamante minunate pe care-l avea pe inelarul stâng, al`turi de
verigheta de aur. Diego \nsu[i i-l pusese pe deget dup` ce-i scosese
inelul lui Brent ca [i cum ar fi fost vorba despre un fleac derizoriu 
[i-i impusese s`-l expedieze \napoi. A[a c` Leslie \i scrisese o
scrisoare lung` fostului s`u logodnic cerându-i iertare pentru
aceast` r`zgândire. Brent nu avusese \nc` timp s`-i r`spund`. Oare
o fi [tiut s` citeasc` printre rânduri [i s`-[i dea seama c` Leslie \nc`
\l mai iubea? Trecuse apoi repede la povestea nepl`cut` c`reia \i
c`zuse victim` tat`l s`u, insistând asupra faptului c` aceasta era cu
siguran]` o eroare [i c` lucrurile vor reintra repede \n normal.

– La ce te gânde[ti? \ntreb` deodat` Diego.
Ca prins` cu o gre[eal`, Leslie tres`ri, dar  r`spunse totu[i cinstit:
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– La Brent, logodnicul meu.
Diego se \ncrunt` u[or.
– Tu nu mai ai logodnic, Leslie. Ai un so] care are de gând s` te

fac` so]ia lui \n toate sensurile acestui cuvânt... Acest Brent, ad`ug`
el \n timp ce lua un viraj, n-ar fi f`cut la fel \n aceast` noapte, dac`
ar fi fost \n locul meu?

– Nu, dac`  l-a[ fi rugat, \i r`spunse ea abia re]inându-[i plânsul.
– A[a m` gândeam [i eu, zise Diego cu o oarecare infatuare. Nu

are sânge \n vene...
– Nu-i adev`rat! strig` ea cu vehemen]`. Este la fel de viril ca [i

tine. Numai c`  este civilizat.... [i blând... [i nu atât de exigent...
Diego râse sarcastic.
– Cu b`rba]i ca el, lipsi]i de temperament, de mult` vreme

planeta noastr` ar fi fost depopulat`, biata mea Leslie! Crezi c`, pe
vremuri, conchistadorii au pierdut timpul f`cându-le curte femeilor
pe care le doreau? Nu. Când le pl`cea o fat`, o luau f`r` prea multe
complica]ii. {i femeile acelea nu s-au plâns niciodat`.

– Dar le-au ascultat ei vreodat`? \ntreb` ea cu am`r`ciune.
– Poate c` nu, recunosc. Dar pu]ine dintre ele au \ncercat s`

scape sor]ii. |n mare majoritate, [i-au \ntemeiat familii ca a mea [i 
[i-au \ndreptat c`tre copiii lor dragostea de care so]ii lor fuseser`
scuti]i cu atâta generozitate. Erau femei adev`rate, care au [tiut s`-[i
accepte destinul.

– F`r` \ndoial` c` n-au avut de ales, \l ironiz` Leslie.
Diego nu-i r`spunse. Ajunseser` \n dreptul contraforturilor din

Sierra Madre de Sud, acel cerc de mun]i care \nconjurau golful
Acapulco. Când v`zu plaja cu nisip alb m`rginit` de palmieri, Leslie
se gândi cu emo]ie c` \n curând \[i va revedea tat`l.
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Aleile lungi [i \ntortocheate care \nconjurau gr`dinile
suspendate ale vilei Jacintha nu-i erau cunoscute lui Leslie. Singura
dat` când Diego o adusese aici, veniser` pe mare, cu iahtul s`u.

Venind dinspre larg, Leslie nu mai contenise atunci cu
exclama]iile de admira]ie. Casa cu ziduri albe [i acoperi[ din ]igl`
ro[ie era construit` la cap`tul unui promontoriu din apropiere de
Puerto Marques [i se \ntindea pe mai multe nivele pân` la o vast`
teras` construit` la marginea falezei [i de pe care curgeau \n jos
perdele de plante verzi. Erau flori peste tot, \n bosche]i, pe fiecare
stânc`, \n fiecare balcon. Era o desf`tare de culori [i miresme. Lui
Leslie i se t`iase r`suflarea.

Sosirea cu ma[ina era mai pu]in spectaculoas`. De \ndat` ce
Mercedesul se apropie, superba poart` din fier forjat se deschise.
Mai merser` pu]in pe alee, [i pe trepte \n a[tepta Juanita cu silueta
ei rotunjoar`, menajera \n spatele c`reia ap`ru Carlos, so]ul ei, \nalt
[i slab, care era omul bun la toate din personalul vilei.

Cu chipul ei m`sliniu ridat \ntr-un zâmbet de bun venit, Juanita
se repezi \n \ntâmpinarea lor, vizibil \ncântat` s`-[i vad` st`pânul \n
]inuta de ceremonie [i cu garoafa ro[ie \nc` proasp`t` la rever.
Diego o s`rut` pe amândoi obrajii [i-i strânse mâna lui Carlos, dup`
care o conduse pe Leslie \n cas` [i-i ceru Juanitei s` le aduc`
r`coritoare \n salonul cel mic.

Cu picioarele grele ca de plumb, fata \l urm` pe Diego.
Traversar` un mic vestibul [i coborâr` cele câteva trepte ce duceau
spre holul principal spre care se deschideau mai multe u[i.

|n decursul primei ei vizite aici, petrecuser` cea mai mare parte
a timpului \ntr-un salon mare mobilat sobru cu m`su]e joase,
canapele [i fotolii cu tapiserie \nflorat`.
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Ast`zi, o conduse spre un mic salon intim de unde se deschidea
o priveli[te extraordinar` spre ocean. Palmieri \n ghivece imense
f`ceau s` par` o atmosfer` de ser`.

Leslie se \ndrept` imediat spre teras`, pentru a-[i umple ochii cu
acest spectacol magnific. |n dreapta promontoriului, valurile se
sp`rgeau direct de stâncile de la baza falezei, \ntr-un vârtej de
spum`. De cealalt` parte, plaja era protejat` \n mod miraculos de un
fel de barier` de stânci aflat` ceva mai \n larg [i care sp`rgea valurile
departe de plaj`.

– Cel pu]in, aici voi putea face mereu plaj` [i baie \n mare,
murmur` Leslie ca pentru sine.

– Nu este prudent s` te scalzi decât pe plaja din sud, \i spuse
Diego dup` ce, o clip`, p`ruse c` vrea s`-i dea o replic` mai dur`.
Cealalt` este \ntr-un loc cu curen]i periculo[i. A[a c` este mai practic
s` te mul]ume[ti cu piscina.

"N-ar fi fost o crim` s` te scalzi \n piscin` când ai la picioarele tale
o ap` atât de transparent`, o plaj` de vis m`rginit` de cocotieri plini
de fructe coapte?" gândea Leslie.

Sim]i mâna cald` a lui Diego atingându-i ceafa, \n timp ce cu
cealalt` \i ridic` b`rbia.

– Crezi \ntr-adev`r c` \notul este singura distrac]ie pe care o vei
g`si la vila Jacintha, querida? o \ntreb` el cu blânde]e. Am de gând
s`-]i ofer mult mai multe distrac]ii.... [i mai bune...

Cu o mi[care brusc`, Leslie se eliber`.
– Se pare c` e[ti foarte sigur pe tine!
– Da, r`spunse el cu o voce grav`, sunt sigur c` \mi voi putea face

so]ia fericit`. La noapte, când te voi ]ine \n bra]e, carina, \]i promit
c`-l vei uita pe Brent.
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– Cum \ndr`zne[ti s` vorbe[ti despre asta când [tii bine c`
aceast` c`s`torie este doar o mascarad`? zise ea \ntorcându-se
nervoas` cu fa]a spre ap`. Dumnezeu s` m` ierte c` am comis un
sacrilegiu, azi-diminea]`. Ca s`-i salvez via]a tat`lui meu, i-am jurat
fidelitate unui b`rbat pe care nu-l iubesc. Nu-mi agrava gre[eala
obligându-m` s`.... s`....

Scoase un ]ip`t de team` când Diego o f`cu s` se \ntoarc` brusc
spre el.

– Spui c` nu m` iube[ti! exclam` el cu asprime [i totu[i s`ruturile
noastre \mi dovedesc contrariul. De unde [tii c` n-ai s` ajungi s` m`
iube[ti de \ndat` ce vom fi cu adev`rat so] [i so]ie?

Privirea i se mai \mblânzi [i vocea \i deveni mai potolit`.
– |mi pare r`u, querida. Teama ta este absolut fireasc`. Nu po]i

avea \ncredere \n mine? Voi [ti s` fiu blând, nu te voi brusca...
|n clipa aceea, ap`ru Juanita cu un platou \nc`rcat.
– Gracias, Juanita.
Mai ad`ug` câteva cuvinte \n spaniol`, pentru a o ruga pe

menajer` s` despacheteze valizele señorei.
Dup` ce Juanita plec`, Diego se \ntoarse spre so]ia lui [i-i ceru

curtenitor:
– Pot s` te rog s` faci pe gazda, Leslie?
Dup` o scurt` ezitare, aceasta ridic` din umeri [i se \ndrept` spre

m`su]a joas` pe care se afla platoul cu r`coritoare. Obosit` de
c`ldur` [i moart` de sete dup` atâ]ia kilometri parcur[i sub un soare
torid, nu se mai sim]ea \n stare s` discute \n contradictoriu cu
b`rbatul de care, \n mod incon[tient, \ncepuse s` se team`. M`car
s`-[i p`streze energia pentru mai târziu. |n seara aceasta, cu
siguran]`  va avea nevoie, pentru a-[i ]ine so]ul la distan]`. {i totu[i,
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trebuia s` recunoasc` faptul c` pasiunea [i \nfl`c`rarea lui Diego,
ad`ugate decorului exotic care-i \nconjura, \i trezea \n mod
periculos propria  senzualitate.

Slav` Domnului c` Diego avu buna inspira]ie de a schimba
subiectul [i de a vorbi cu dezinvoltur` despre cu totul alte lucruri \n
timp ce se servea copios cu micile sandvi[uri [i pr`jituri preg`tite cu
dragoste de Juanita.

– Leslie, [tiai c` aceast` proprietate privat` poart` numele
bunicii?

– Nu, zise ea bând cu nesa] o cea[c` de ceai, nu aveam de unde
s` [tiu c` bunica ta se numea Jacintha.

– Când tata a construit aceast` cas`, i-a dat numele mamei sale...
– {i de ce nu al so]iei sale? \ntreb` ea cu  oarecare sarcasm.
O expresie de suferin]` trecu prin ochii lui Diego.
– Bunica mea n-a aprobat niciodat` aceast` c`s`torie, m`rturisi

el pe un ton aspru. Trebuie s` spun c` mama n-a putut niciodat` s`
se \ncline obiceiurilor acestei ]`ri...

Cât de mult o \n]elegea Leslie pe biata disp`rut`!
– Cum se numea mama ta?
– Leslie. Leslie Davis.
Fata avu sentimentul unui du[ rece. A[adar, Consuelo avusese

dreptate când o asigurase c` Diego nu se \nsurase cu ea decât pentru
faptul c` avea o oarecare asem`nare cu mama lui? Asem`narea
aceasta mergea chiar pân` la prenume...

– Ce este, querida? \ntreb` el cu blânde]e, v`zând-o tres`rind. 
S-ar p`rea c` te miri de judecata bunicii... Dar crezi c` te-ar fi primit
cu aceast` c`ldur`, chiar cu afec]iune, [i ]i-ar fi \mprumutat rochia ei
de mireas` dac` nu te-ar fi considerat so]ia visat` pentru mine?
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Leslie puse pe m`su]` cea[ca goal`.
– |mi pas` prea pu]in dac` sunt acceptat` de bunica ta, zise ea cu

r`ceal`.
Era o minciun` sfruntat`. De fapt, o \ndr`gise mult pe acea

b`trân` doamn` care nu-[i ascundea adora]ia pentru micul ei nepot.
– A[ putea s` m` duc acum \n camera mea? ad`ug` ea 

ridicându-se brusc.
– Te voi conduce \n apartamentul nostru, spuse imediat Diego.

Juanita ne va preg`ti o cin` rafinat`. Dar n-o s` ne a[ez`m la mas`
\nainte de ora opt [i jum`tate. Mai avem \nc` timp.

"Timp pentru ce?" se \ntreb` cu \ngrijorare Leslie urmându-l \n
hol, apoi pe un culoar aflat la acela[i nivel. "Pentru a-[i pune \n
aplicare amenin]`rile de a deveni so]ul meu?"

Diego deschise u[a cu dou` canaturi a unui apartament
somptuos, \n \ntregime separat de restul casei. Dintr-un mic vestibul
se intra \ntr-un dormitor decorat [i mobilat cu un lux neobi[nuit [i
rafinat. U[i mari de sticl` se deschideau spre un balcon plin de flori,
care surplomba partea s`lbatic` a ]`rmului. Un pat enorm p`rea s`
domine toat` \nc`perea. "Hot`rât lucru, \[i zise Leslie, \n familia
Ramirez este nevoie de spa]iu larg pentru "\ntâlnirile" conjugale!"
Gândul acesta o f`cu s` se \ntoarc` brusc spre Diego.

– Dac` cina este abia la opt [i jum`tate, a[ vrea s` m` duc s`-l v`d
pe tata pân` atunci....

– Nu, querida, ast`zi nu se poate.
– De ce? \ntreb` cu furie Leslie. Ne \n]elesesem c`....
– Ne-am \n]eles c` te vei c`s`tori cu mine pentru  a putea gr`bi

procesul tat`lui t`u. }i-am promis c` o voi face, [i-mi voi ]ine
promisiunea.
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– Dar ne \n]elesesem c` voi avea voie s`-mi v`d [i tat`l.
– Sunt de acord, spuse el foarte calm. Dar ar p`rea ciudat ca so]ia

mea s` vrea s` se \ndep`rteze de mine \n ziua nun]ii noastre.... Chiar
[i tat`l t`u ar putea fi surprins...

– De ce? Doar el [tie c`...
Leslie se \ntrerupse mu[cându-[i buzele. Era adev`rat... tat`l s`u

nu [tia c` aceast` c`s`torie nu era o c`s`torie din dragoste...
– Tat`l t`u [tie doar c`  o iubesc pe fiica lui mai mult decât pe

oricare alt` femeie [i c` dorin]a mea cea mai drag` este de a o face
fericit`.

Mai mult decât pe oricare alt` femeie... O uitase f`r` \ndoial` pe
mama sa, pe care o idolatizase... Sim]indu-se dintr-o dat` \ngrozitor
de obosit`, Leslie travers` \nc`perea pentru a-[i lipi fruntea de
geamul rece al u[ii \n spatele c`reia se auzea zgomotul surd al
valurilor sp`rgându-se de stânci. De ce \i refuza Diego acest lucru?
Se temea de bârfele servitorilor, sau ]inea neap`rat s` fie a lui mai
\nainte  s-o bat` gândul de a-[i recuceri libertatea?

– Dac` nu pot s` merg s`-l v`d pe tat`l meu, atunci a[ vrea s` m`
odihnesc, zise ea cu o oarecare duritate.

Spre surprinderea ei. Diego fu de acord imediat.
– Cum vrei tu, carina. Voi veni dup` tine la ora opt. Pân` atunci,

odihne[te-te.
De \ndat` ce  \nchise u[a, ea se debaras` de pantofii cu tocuri

\nalte. Sim]ind c` iar`[i o prinde durerea de cap care o chinuia deja
de o vreme, lu` dou` aspirine din po[et` [i se \ndrept` spre sala de
baie.

Aceasta era \mp`r]it` \n dou`. Prima parte cuprindea o imens`
chiuvet` dubl` \mpodobit` cu robinete aurite [i o lung` mas` de

72 CATHERINE SELLERS



toalet` cu numeroase sertare. Deasupra erau oglinzi ce urcau pân`
\n tavan. Cea de-a doua te ducea cu gândul la b`ile romane, cu cada
ei din marmur` verde \ncastrat` \n sol [i \nconjurat` de palmieri \n
ghivece mari. Era ceva prea ispititor. Dup` ce-[i \nghi]i aspirinele cu
un pahar de ap`, Leslie se \ntoarse \n camer` [i \ncepu s` se
dezbrace.

Deschise u[a unui imens [ifonier, unde \[i g`si de-o parte toate
hainele aranjate cu grij` de Juanita. De cealalt` parte, v`zu cu o
tres`rire hainele lui Diego. Dumnezeule, trebuia s`-i intre \n cap
odat` c` acesta era so]ul ei [i c` avea dreptul s`-[i ]in` hainele al`turi
de ale ei...

Cu un gest furios, smulse un capot din satin alb [i fugi spre sala
de baie. Nici chiar apa fierbinte \n care pusese s`ruri cu esen]e
pre]ioase din flori de portocal [i lavand` nu reu[i s-o relaxeze
complet. Mintea \i lucra cu febrilitate. C`uta cu disperare mijlocul de
a face s` e[ueze scopul evident  al lui Diego. }ipetele n-ar folosi la
nimic. Lui Carlos [i Juanitei li s-ar p`rea absolut firesc aceast`
nelini[te a tinerei mirese. {i apoi, ei locuiau \ntr-o alt` arip` a casei,
[i nici n-ar auzi strig`tele ei de ajutor.

Evident, ar putea ie[i din cas`, ar putea lua ma[ina lui Diego [i s`
plece la Acapulco. Dar asta n-ar duce nic`ieri. Nu prin fuga aceasta
i-ar reda libertatea tat`lui s`u. Cu siguran]`,  nu s-ar putea lipsi de
ajutorul lui Diego. {i astfel se \nchidea cercul...

Cu un oftat obosit ie[i din cad` [i se \nf`[ur` \ntr-un minunat
prosop plu[at. Dup` ce se usc`, \[i puse capotul de satin. Poate c`
va putea apela la bunele sentimente ale so]ului ei... La urma urmei,
un b`rbat demn de acest nume nu putea s` aib` nici o satisfac]ie
profitând de situa]ie \mpotriva voin]ei ei.
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|n`bu[indu-[i un c`scat, se \ntinse \n pat peste cuvertura cu un
minunat imprimeu floral. Cum va reu[i  oare s`-l ]in` la distan]` pe
Diego? Compara situa]ia ei cu aceea a sclavei care reu[ise s` scape
de moarte timp de o mie [i una de nop]i povestindu-i sultanului
faimoasele istorii pasionante c`rora el voia \ntotdeauna s` le afle
urmarea...

Dar va reu[i ea la fel de u[or s`-i distrag` aten]ia lui Diego de la
obiectivul lui atât de precis...?
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Capitolul 6

Când Leslie se trezi, camera era cufundat` \n \ntuneric. Pre] de
câteva clipe, nu-[i putu aminti unde era, nici pentru ce se afla aici.
Dar auzind zgomotul unei u[i [i declicul unui \ntrerup`tor, memoria
\i reveni foarte repede.

Vederea lui Diego, superb \n smochingul lui alb, apropiindu-se de
pat cu pa[i mari, f`cu s`-i bat` inima nebune[te. O privea \ngândurat.
Privirea i se lumin` când v`zu capotul alb pe jum`tate deschis.

|nc` somnolent`, Leslie vru s` se acopere. Dar el \i prev`zuse
gestul [i, a[ezându-se pe pat, se aplec` u[or [i-i atinse cu buzele
sânii. Instinctiv, ea \[i trecu mâna prin p`rul lui negru, l`sându-se
cuprins` de o dorin]` neb`nuit` provocat` de aceast` mângâiere
rafinat`.

– E[ti atât de frumoas`, draga mea, murmur` el cu o voce
r`gu[it`.

Pentru Leslie, aceste cuvinte fur` ca un semnal de alarm`. Vru s`
deschid` gura ca s` protesteze dar buzele lui Diego i le zdrobir` pe



ale ei \ntr-un s`rut care o f`cu s`-[i piard` capul. |n mintea ei
\nce]o[at` nu mai exista decât dorin]a irezistibil` de a i se abandona.

Când el se \ntinse lâng` ea, Leslie se trezi definitiv [i-[i rec`p`t`
brusc prezen]a de spirit. Ce c`uta \n bra]ele acestui b`rbat de care
nu-i p`sa nici un pic [i care profitase de starea ei de somnolen]`
pentru a o lua pe nea[teptate?

– Te rog! \l implor` ea cu voce gâtuit` \n timp ce el \i acoperea
gâtul [i umerii cu s`rut`ri p`tima[e.

Cu o mi[care brusc` [i nea[teptat`, reu[i s`-l resping` [i s` se
rostogoleasc` \n pat mai departe de el.

– Juanita nu ne va ierta dac` nu ne vom duce s` gust`m din
mâncarea care ne-a preg`tit-o!

Urm` o t`cere lung`, tulburat` doar de respira]iile lor
precipitate. Leslie nu \ndr`znea s`-l priveasc`.

– Oh, dar va \n]elege, sunt sigur, zise el \n sfâr[it, pe un ton u[or
sarcastic. Nu trebuie s` fii prea iste] ca s` b`nuie[ti ner`bdarea unor
tineri c`s`tori]i....

Se ridic` [i-[i trecu mâna prin p`r.
– Dar, la urma urmei, poate c` ai dreptate! La noi exist` un

proverb care spune c` "mai bun este un trap de durat` decât un
galop care te obose[te repede". A[a c` vom a[tepta. Va fi cu atât mai
bine...

Arunc` o privire scurt` la ceasul lui din aur.
– Dac` te gr`be[ti, vom putea \nc` s` ajungem la timp la festinul

preg`tit de Juanita. |]i voi alege eu ]inuta. Asta o s` te ajute s` câ[tigi
cinci minute.

Câteva clipe mai târziu,  se \ntoarse  cu o rochie lung` din pichet
de bumbac alb`, cu motive geometrice foarte discrete.
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– Ai deja o mul]ime de lucruri \ncânt`toare, carina, spuse el
punându-i rochia pe pat, dar \]i voi cump`ra ce este mai bun la Paris
sau la New York. Te voi acoperi cu bijuterii [i...

– Rochiile [i bijuteriile nu m` intereseaz`, r`spunse Leslie,
strângându-[i cordonul capotului. Singurul lucru pe care mi-l doresc
este eliberarea tat`lui meu.

– {tii bine c` voi face tot ce-mi st` \n putin]` pentru a o ob]ine.
Te \ndoie[ti de cuvântul meu?

– Te-a[ crede mult mai u[or dac` n-ai insista s` consum`m
aceast` c`s`torie \nainte de ie[irea lui din \nchisoare.

– Dar asta ar putea dura s`pt`mâni \ntregi, poate luni! zise el cu
asprime \n glas. |]i imaginezi cumva c`  sunt de lemn? Cum a[ putea
dormi lâng` so]ia mea f`r` s-o doresc? Nu, este de neconceput, atât
pentru tine cât [i pentru mine, de altfel...

Leslie se sim]i stânjenit`. El \[i d`duse seama adineauri cât de
"insensibil`" era  la mângâierile lui. Cum putuse s` fie atât de
nebun` [i s` se tr`deze?

– Problema nu s-ar mai pune dac` n-am \mp`r]i acela[i pat,
declar` ea scurt.

Tres`ri când v`zu paloarea lui Diego. Acesta o prinse de mân` [i
o strânse f`r` menajamente.

– S` nu-]i faci iluzii, Leslie. |nainte de sfâr[itul nop]ii, de
bun`voie sau cu for]a, vei deveni so]ia mea. Acum, gr`be[te-te. Te
a[tept \n salonul cel mic.

|nnebunit` de furie,  \l v`zu trecând pragul [i \nchizând u[a \n
urma lui. Ce fel de b`rbat era acesta pentru a-[i dori atât de mult o
femeie care \l refuza? Rezisten]a aceasta mai mult \l \nt`râta decât 
s`-l potoleasc`?
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Dac` a[a st`teau lucrurile, ei bine, va avea o crud` dezam`gire!
Leslie \[i puse \n gând s` fie \n bra]ele lui ca o cârp` moale, f`r` nici
o reac]ie. Nu-i va rezista, dar nici nu-l va \ncuraja. |nc` putea spera
c`, astfel, orgoliul lui masculin \i va interzice s` for]eze nota \n
asemenea condi]ii.

Hot`rârea fiind luat`, se sim]i ceva mai u[urat`. Se \mbr`c` [i se
duse \n salonul mic.

Cu spatele spre u[`, Diego p`rea pierdut \n contemplarea nop]ii de
afar`. V`zându-i imaginea reflectat` \n geam se \ntoarse, uluit de
fermec`toarea \nf`]i[are a so]iei sale \mbr`cat` \n acea rochie alb`.
Aceast` rochie, pe care el \nsu[i o alesese pentru cina lor de nunt`, era
foarte mulat` [i decolteul p`trat adânc \]i punea imagina]ia la \ncercare.
V`zând privirea \nfl`c`rat` a so]ului \ntârziind atât de mult pe silueta ei,
Leslie se nec`ji c` nu-[i pusese doar  ni[te blugi [i un tricou.

El se apropie repede de ea, \i lu` mâna [i-i s`rut` \ndelung
palma.

– Bijuteriile n-ar putea s` mai adauge ceva frumuse]ii tale, carina,
\i murmur` el tandru.

Dar ea se desprinse brusc  [i se duse s` se a[eze pe canapeaua cu
perne moi.

– A[ putea s` beau ceva? \ntreb` ea, pref`cându-se c` nu observ`
expresia ofensat` a lui Diego.

F`r` s-o \ntrebe ce dore[te s` bea, \i turn` un Martini [i-i \ntinse
paharul, dup` care \[i turn` [i el un whisky.

– Ridic paharul pentru tine, zise el pe un ton solemn, cu o
u[oar` not` de ironie.

V`zând c` Leslie nu-i r`spunde, \[i goli paharul dintr-o dat` [i-l
umplu din nou, dup` care se duse s` se a[eze \ntr-un fotoliu.
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– Te asigur, querida, zise el sec ar`tând cu degetul paharul de
care ea \nc` nu se atinsese, nu ]i-am pus cine [tie ce drog \n Martini
pentru ca s` te fac s`-]i dep`[e[ti temerile de tân`r` mireas`. Nu a
trebuit niciodat` s` for]ez vreo femeie printr-un astfel de mijloc.

Expresia lui ar`ta o oarecare trufie. Leslie nu era surprins` s` afle
c` \n via]a lui existaser` multe femei. Virilitatea intens` pe care o
degaja, ad`ugat` bog`]iei [i pozi]iei lui sociale trebuie s`-i fi fost
foarte folositoare. Dac` n-ar fi fost for]at` de \mprejur`ri s` fac`
aceast` c`s`torie, f`r` \ndoial` c` [i ea l-ar fi considerat irezistibil.

Sorbi cu noduri câteva \nghi]ituri de Martini. Chiar dac` Diego
nu-i pusese droguri \n b`utur`, alcoolul era suficient pentru a i se
urca la cap [i a o face s`-[i piard` orice inhibi]ie. Trebuia s` fie atent`
s` nu mai bea prea mult la mas`...

– Persoanele pe care le vei contacta... vor fi \n m`sur` s`
accelereze procesul tat`lui meu? \ntreb` ea cu o voce ezitant`.

– |nc` n-am f`cut nici o interven]ie, nu [tiu.
– Dar ai promis c`...
– Am promis c` le voi vorbi despre tat`l t`u. Nu mi s-a p`rut

potrivit s-o fac chiar \n ziua nun]ii noastre, trebuie s` recuno[ti.
Peste vreo s`pt`mân` sau dou`...

– O s`pt`mân` sau dou`! repet` ea cu indignare. {i ]i se pare
normal ca \n acest timp tata s` zac` \n \nchisoare?

– S` nu exager`m, spuse Diego mai cu blânde]e, privind atent
con]inutul paharului. Tat`l t`u este pe mâini bune. La ora aceasta,
probabil c` prime[te o cin` bun` stropit` din bel[ug cu vin. Nu-i
lipse[te nimic, ad`ug` el aruncându-i o privire piezi[`, nici m`car
compania unei femei, dac` dore[te...

Leslie ro[i pân`-n vârful urechilor.
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– Cum po]i s` sugerezi c`... tat`l meu....
– Este un b`rbat ca oricare altul, nu? \ncheie Diego fraza f`r`

false pudori.
Se auzi o b`taie \n u[` [i Juanita intr`, destul de agitat` [i

scuzându-se pentru \ntârziere.
– Nu-i nimic, Juanita, spuse amabil Diego. Señora nu [i-a

terminat \nc` aperitivul.
– Gracias, senor. Totul este gata.
De \ndat` ce u[a se \nchise \n urma menajerei, Diego se ridic`.
– Te rog s`-]i termini b`utura, querida, mergem la cin`. Juanita

a petrecut dou` ore ca s` preg`teasc` aceast` mas`. Nu este cazul 
s-o facem s` a[tepte.

– N-a[ suporta s-o sup`r câtu[i de pu]in! zise Leslie ironic,
golindu-[i paharul.

"Ce ciudat s`-l v`d pe Diego ar`tând atâta considera]ie
angaja]ilor s`i", \[i zise ea cu am`r`ciune, "\n vreme ce dorin]ele
mele par s` fie ultima lui grij`".

– Leslie, ascult`-m` bine, zise el calm prinzând-o de bra]. Nu
vreau ca Juanita s` b`nuiasc` nici m`car o clip` c` nu ne-am c`s`torit
din dragoste. De mult` vreme a[teapt` ziua aceasta [i....

– Nu-mi pas` de b`nuielile Juanitei, r`spunse cu duritate Leslie,
eliberându-[i bra]ul. La urma urmei, nu este ea cea care va trebui s`
\mpart` patul cu tine [i s` stea la aceea[i mas`!

Porni \nainte cu un pas hot`rât, dar trebui s` se opreasc` \n
mijlocul holului, ne[tiind pe care dintre numeroasele u[i ar trebui
s` intre. F`r` s` spun` un cuvânt, Diego o ajunse din urm` [i o
conduse spre sufrageria care comunica printr-un foarte mic culoar
cu salonul cel mare. Era o \nc`pere simpl`, f`r` dimensiunile uria[e
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ale re[edin]ei din capital`. Trei dintre pere]i erau ocupa]i de etajere
[i bufete dintr-un lemn de culoare deschis`, lucioas`. Al patrulea era
reprezentat de o imens` u[` de sticl` glisant` care d`dea spre o mic`
teras` ce surplomba marea.

Cele dou` tacâmuri fuseser` a[ezate la una din extremit`]ile
mesei p`trate. Lumina lumân`rilor roz din sfe[nice lic`rea
oglindindu-se \n luciul mobilei, f`cea s` scânteieze argint`ria [i
cristalele c`zând [i pe florile de orhidee ce pluteau pe suprafa]a apei
dintr-un vas de cristal [lefuit.

"Cât` risip`", gândi Leslie privind masa aranjat` cu atâta
rafinament. Câte fete n-ar fi visat un asemenea decor pentru noaptea
nun]ii lor [i un so] atât de seduc`tor! De ce a trebuit ca acest b`rbat
orgolios, care avea toate femeile la picioarele lui, s-o aleag` pe ea,
\mpotriva voin]ei ei?

Juanita \[i f`cu repede apari]ia cu primul fel de mâncare: o sup`
groas` din fasole neagr` condimentat` cu ierburi aromatice [i
pres`rat` pe deasupra cu brânz` ras`. 

Leslie aprecie savoarea acestei supe na]ionale, dar nu putu s`
\nghit` decât câteva linguri atât de condimentat` [i "exotic`" era
pentru gustul unui american. Abia dac` se atinse de "pipian de
pato", buc`]ele de carne de ra]` fierte \n`bu[it \n frunze de aloe [i
servite cu un sos de semin]e de dovleac. Diego \i arunca ne\ncetat
priviri mai mult decât elocvente. P`rea s` se joace cu victima sa
precum [oarele [i pisica... Ca s`-[i p`streze cump`tul, Leslie b`u mai
mult decât avusese de gând.

|n clipa când ridic` linguri]a ca s` guste dintr-o papaya, Diego o
\ntreb` brusc:

– De când erai logodit` cu americanul acela?
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– Cu Brent? \ntreb` ea, mirat` s`-l vad`  aducând vorba despre
asta.

– Mai au fost [i al]ii \naintea lui? se interes` el cu asprime.
– Nu. Doar el. A fost primul b`iat pe care l-am cunoscut la ie[irea

din m`n`stire. Le auzeam mereu pe celelalte fete vorbind cu
entuziasm despre prietenii lor \ntâlni]i \n vacan]e. Eu \ns` \mi
petreceam vacan]a pe iahtul tat`lui meu. Asta \mi era de-ajuns.

– Pân` când Brent a intrat \n via]a ta.
– Da. El are tot ce-]i po]i dori de la un b`rbat...
V`zând chipul lui Diego \ntunecându-se, Leslie continu` f`r`

mil`:
– Este un b`rbat foarte frumos, plin de farmec. Are un succes

nebun la femei. Am fost de multe ori geloas`...
|[i \ncheie fraza cu o voce u[or gâtuit`. Tocmai \[i amintise cu o

precizie halucinant` motivul care o \ndemnase s` accepte logodna
cu compatriotul s`u.

Se \ntorseser` ceva mai devreme dintr-un weekend petrecut la
p`rin]ii lui Brent. |n ciuda primirii afectuoase a acestora, c`rora era
evident c` le era pe plac [i \n ciuda chiar a insisten]elor lui Brent, ea
\nc` ezita s`-[i ia un angajament pentru totdeauna. Sigur, tân`rul
avocat avea multe calit`]i, dar ea \l sim]ea prea serios, prea f`]arnic
pentru gustul ei. S`rut`rile lui \i l`sau \ntotdeauna un sentiment de
dezam`gire. 

Dac` ar fi uitat m`car o dat` c` ea fusese crescut` \ntr-o
m`n`stire, [i ar fi [tiut s`-i trezeasc` senzualitatea, pasiunea... a[a
cum f`cuse Diego...

|n sâmb`ta aceea, totu[i, se hot`râse brusc s` se m`rite cu el
dup` ce-l v`zuse pe tat`l s`u, care nu se a[teptase la sosirea lor,
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\mbr`]i[ând cu pasiune o brunet` focoas` [i s`rutând-o f`r` re]ineri
pe puntea iahtului spre care se \ndrepta ea [i cu Brent.

F`r` s` [ov`ie, Leslie se \ntorsese atunci c`tre \nso]itorul ei [i-i
sugerase s` se \ntoarc` [i s` mearg` s` bea o cafea la restaurantul din
portul de agrement.

Nu voia s` vad` mai multe. {tia c`, \n via]a tat`lui s`u, nu era loc
[i pentru ea.

Dac` Brent fusese surprins de brusca ei decizie, nu i-o ar`tase. |n
orice \mprejurare,  era de un calm imperturbabil, \n asemenea
m`sur` \ncât uneori devenea exasperant.

– Cu siguran]`,  una dintre femeile pe care erai geloas` va fi
nespus de bucuroas` s`-l recupereze pe fostul t`u iubit, zise Diego
f`r` menajamente.

Leslie \[i plec` privirea. Sim]i o ciudat` strângere de inim` la
gândul c` Brent i-ar putea face curte alteia decât ea. L`s` linguri]a pe
farfurie [i se ridic`.

– Sunt obosit`... A[... a[ vrea s` m` duc \n camera mea, bâigui ea
\n clipa când Juanita ap`ru cu platoul de cafea.

Diego se ridic` imediat [i, punând o mân` pe um`rul menajerei,
\i explic` acesteia:

– Señora este obosit` dup` aceast` zi lung`, Juanita. N-o s` mai
bem cafeaua.

Un zâmbet plin de sub\n]elesuri lumin` chipul blajin al femeii.
– Si, señor. Buenas noches.
Ajuns` \n dreptul camerei, Leslie \ncerc` s`-i \nchid` u[a \n nas

lui Diego. Dar f`r` succes.
Se \ndrept` spre m`su]a de toalet`, \[i scoase cerceii de argint 

[i-i puse \n cutia cu bijuterii.

SUB STÂNCILE DIN ACAPULCO 83



– |ntr-o cas` de m`rimea acesteia, nu cred c` lipsesc
dormitoarele, zise ea sec.

– |ntr-adev`r, \ncuviin]` el cât se poate de calm, dar \ntâmpl`tor
am hot`rât s`-l \mpart pe cel al so]iei mele.

– Nu sunt so]ia ta! exclam` ea.
– {i totu[i, querida... spuse el ridicându-i mâna stâng` pentru 

a-i ar`ta \ntr-un mod elocvent verigheta pe care el i-o pusese pe
deget chiar \n diminea]a aceea.

– Totul a fost doar o sinistr` comedie [i tu [tii bine asta, zise ea
smulgându-[i mâna. Cum a[ putea s`-i ar`t [i cea mai mic` afec]iune
unui b`rbat pe care abia \l cunosc [i pe care, mai ales, nu-l iubesc?

Privirea lui Diego se lumin`.
– Adeseori, dragostea vine odat` cu unirea celor doi, querida...

murmur` el cu o voce mângâietoare. Un so] tandru [i atent [tie s` se
fac` iubit de so]ia lui...

– Chiar dac` am fost crescut` \ntr-o m`n`stire,  spuse ea
\ntorcându-i spatele, vin dintr-o ]ar` unde femeile au \nv`]at de
mult` vreme s` se sustrag` domina]iei sexului tare!

– A[adar, l-ai preferat pe amorezul acela f`r` vlag` din ghearele
c`ruia te-am smuls... 

|n sfâr[it, o s` vedem... |]i acord zece minute, ad`ug` el pe un
ton amenin]`tor. Nici unul \n plus.

Leslie privi o clip` u[a prin care  disp`ruse. Probabil c` exista pe
undeva \nc` o camer` \n care  se dusese s` se schimbe. Cu pu]in
noroc,  va putea s` se \ncuie \n camera ei. Diego nu va \ndr`zni s`
for]eze u[a, de team` ca vacarmul s` n-o alerteze pe Juanita, care
probabil strângea masa.

Din p`cate, nu exista nici o cheie, nici \n interior nici \n exterior! 
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St`pânindu-[i un suspin, Leslie \[i sprijini o clip` fruntea
fierbinte de lemnul u[ii.

{i apoi, dintr-o dat`, se hot`r\. |[i scoase rochia [i \[i puse capotul
de m`tase, sigur` de un lucru: chiar dac` Diego o va poseda \n
aceast` noapte,  va face \n a[a fel \ncât  s` nu aib` nici o satisfac]ie,
s`-i r`neasc` orgoliul.

***

Nep`s`toare acum fa]` de timpul care trecea, Leslie \nchise \n
urma ei u[a s`lii de baie [i \ncepu s` se demachieze [i s` se spele pe
din]i. |[i perie \ndelung p`rul blond \n care lumina se reflecta feeric.

|n ochii ei mari [i verzi se putea ghici o oarecare \ngrijorare. De
foarte tân`r`, la fel ca  celelalte fete, visase la noaptea nun]ii ei, dar
\ntr-un mod destul de vag. |[i imaginase \ntotdeauna un tân`r so]
seduc`tor, care \mbina delicate]ea [i curtoazia poe]ilor romantici cu
virilitatea vitejilor cavaleri care [tiau s` se lupte pentru a câ[tiga
inima iubitelor lor.

U[a se deschise brusc [i Diego ap`ru \ntr-un halat de cas` scurt,
cu cordonul \nnodat neglijent [i sub care se putea ghici c` este
\mbr`cat cât se poate de simplu... 

Ah, cât de departe era imaginea aceasta de cea a poe]ilor
romantici din visele ei.

– Nu... nu sunt \nc` gata, \i spuse ea cu o voce \ntret`iat` pentru
a câ[tiga timp.

F`r` s` se mi[te din loc,  o m`sura din cap pân`-n picioare. 
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Nelini[tit`, ea se \ntoarse nervoas` spre chiuvet` pentru a-[i
aranja ni[te lucruri.

– Las` toate astea, \i ordon` el laconic, [i vino.
Degetele ei care tremurau, sc`par` din mân` pasta de din]i. {i

apoi, ca hipnotizat` de vocea lui Diego, Leslie veni spre el ca un
robot.

Mexicanul \i scoase capotul [i o \mbr`]i[` strâns la pieptul lui
cald [i musculos. Apoi o ridic` \n bra]e ca pe un fulg [i o duse \n
dormitor, murmurându-i la ureche \n limba lui cuvinte tandre pe
care ea era prea emo]ionat` ca s` le mai traduc`.

O puse \ncet pe pat, se culc` apoi lâng` ea dup` ce se debaras`
repede de halatul de cas`. Leslie se sim]ea \ncremenit` de teroare
sub trupul fierbinte al lui Diego ale c`rui buze p`reau s` se afle peste
tot \n acela[i timp... pe gât, pe pleoapele \nchise, pe tâmple, pentru
a-i cuprinde apoi buzele  cu o pasiune c`reia \i era greu s`-i reziste.

Hot`rârea ei ferm` de a r`mâne ca de ghea]` \n bra]ele so]ului ei
se risipi ca un fum sub mângâierile savante care \i trezeau neb`nuite
senza]ii. Cuprins` brusc de o dorin]` egal` cu a lui, \ncet` s`-i mai
reziste.

– Iubita mea, \i murmur` el cu \nfl`c`rare, te ador.
Instinctiv, Leslie \i mângâie \ndelung spatele [i umerii, dup` care

\[i r`t`ci degetele \n p`rul lui des [i negru. |i [optea \n englez`
cuvinte dezlânate \ntret`iate de gemete de pl`cere.

– Oh, Brent, dragul meu! l`s` ea s`-i scape f`r` s`-[i dea seama.
Urm` o t`cere de câteva secunde. 
Apoi Diego o trase violent de p`r, \ntrebând-o \n [oapt`, cu o

voce r`gu[it`:
– Ce-ai spus?
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Leslie se \nfior` f`r` s` vrea [i-[i rec`p`t` \n mod miraculos
sângele-rece.

G`sise solu]ia visat` la toate problemele ei. Cum de nu se
gândise mai devreme?

– Am spus ceva? \ntreb` ea cu o pref`cut` nevinov`]ie.
– Ai rostit numele lui Brent, zise el fulgerând-o cu privirea.
– Oh, f`cu ea \ncruntându-se u[or. |n fond, nu este deloc

surprinz`tor \n astfel de situa]ii... La urma urmei, eu [i cu Brent
eram...

Pronun]` mai rar ultimele cuvinte, l`sându-l pe el s` trag`
concluzii. Sim]ea deasupra ei trupul lui Diego vibrând de furie.

– Era amantul t`u? \ntreb` el cu un calm amenin]`tor.
Ea \l privi cu ni[te ochi deliberat lipsi]i de orice expresie.
– Dar ce credeai? |n Statele Unite logodnicii sunt mult mai liberi

decât aici! |]i imaginezi cumva c` Brent [i cu mine ne-am fi hot`rât
s` ne unim destinele f`r` s` [tim dac` ne potrivim bine pe toate
planurile?

Diego se ridic` \n coate ]intuind-o pe pat cu o privire furioas`.
– Nu o voi face so]ia mea pe o femeie care a fost deja... iubit` de

un altul, strig` el cu asprime, f`r` s`-i dea drumul p`rului. B`nuiai
asta, nu-i a[a, [i totu[i te-ai c`s`torit cu mine. De ce?

– De parc` a[ fi avut de ales! zise ea ridicând din umeri. Tat`l
meu...

Diego s`ri din pat l`sând s`-i scape o serie de \njur`turi \n
spaniol`. |[i puse \n grab` halatul de cas` [i se \ntoarse, 
aruncându-i lui Leslie o privire dispre]uitoare.

– Tat`l t`u....! Mereu tat`l t`u...! Crezi c` dup` aceast` jignire pe
care mi-ai adus-o voi mai ridica un deget pentru a-l ajuta s` ias` din
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situa]ia \n care se afl`? |n ceea ce m` prive[te, poate r`mâne s`
putrezeasc` toat` via]a \n \nchisoare!

Cu aceast` remarc`, ie[i din \nc`pere cu pa[i mari, l`sând-o pe
Leslie cufundat` \n cea mai profund` disperare. Reu[ise s`-[i salveze
pre]ioasa  virginitate, dar cu ce pre]!
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Capitolul 7

– Leslie!
F`r` tragere de inim`, Leslie \[i ridic` pleoapele \nc` grele de

somn, \ntrebându-se nelini[tit` unde s-ar fi putut afla. {i apoi,
recunoscu aplecat asupra ei \n semiobscuritatea \nc`perii, chipul
sever ale c`rui tr`s`turi de noble]e [i arogan]` \i bântuiser` somnul
\ntrerupt de co[maruri \n care se cufundase \naintea zorilor.

Diego \i ar`t` cu mâna tava pus` pe noptier`.
– }i-am adus micul dejun. Juanita ar fi fost mirat` s` vad`...

\ncepu el ar`tând cu un gest elocvent spre patul abia desf`cut.
Leslie se \ncovoie sub privirea lui rece [i dispre]uitoare.
– Ce... ce i-ai spus?
– Credeai c` o s`-i spun adev`rul? r`spunse el \ndreptându-se

spre fereastr`, ca s` trag` draperiile. C` mi-am petrecut noaptea
departe de so]ia mea care se d`ruise deja altuia?

Vorbise f`r` nici o furie, cu o voce ciudat de trist`. Emo]ionat` de
]inuta orgolioas` a acestui b`rbat a c`rui siluet` se deta[a \n lumina



ferestrei, Leslie sim]i cum ochii i se umplu de lacrimi. Ar fi vrut s`
poat` s` dezmint` afirma]ia mincinoas` din ajun, s`-i jure c` Brent o
respectase \ntotdeauna [i c` doar el, Diego, [tiuse s`-i trezeasc`
senzualitatea n`valnic` pe care o ignorase pân` acum. Aceast`
noapte de dragoste \ntrerupt` o tulburase de altfel cumplit, [i era
r`spunz`toare \n parte de insomnia ei.

F`r` s` spun` un cuvânt, se a[ez` pe pat [i arunc` o privire spre
tava de unde veneau miresme \mbietoare. Puse \ntr-un co[ule],
chiflele proaspete erau ]inute calde \ntr-un [ervet de damasc. |ntr-o
cup` de cristal, untul avea forma unor scoici. Al`turi de cafetiera din
argint, fusese pus \ntr-o vaz` mic` un trandafir abia \nflorit, de o
extraordinar` culoare ro[ie-portocalie.

– Mul]umesc... pentru micul dejun, murmur` ea cu o voce
gâtuit`. Trandafirul este... magnific.

– Nu am aranjat eu tava, spuse Diego \ntorcându-se spre pat. 
S`-i mul]ume[ti Juanitei.

– Oh... De ce se sim]ea dintr-o dat` atât de dezam`git`? N-ar fi
putut s` spun`. Cu un gest lipsit de tandre]e, Diego scoase din
buzunar o cutiu]` [i o arunc` pe pat.

– La noi exist` obiceiul de a oferi un cadou so]iei, 
mul]umindu-i astfel pentru favorurile acordate cu generozitate \n
noaptea nun]ii. M`car s` ]i-l ofer, ad`ug` el cu o grimas` sarcastic`.

Leslie lu` cutiu]a [i o deschise cu mâinile tremurând. Pe o
pernu]` de satin alb erau pu[i ni[te cercei \ncânt`tori, f`cu]i din
smaralde \nconjurate de diamante, asorta]i cu inelul ei de logodn`.

– Te rog s`-mi faci pl`cerea s`-i por]i disear` la cin`.
– Sunt splendizi, bâigui ea \ntâlnind privirea posomorât` a lui

Diego. Dar ar trebui s`-i p`strezi pentru so]ia ta.
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– Tu e[ti so]ia mea. A[a cum ]i-am mai spus,  nu m` voi c`s`tori
decât o dat` \n via]`.

– Chiar [i dup` ceea ce s-a \ntâmplat noaptea trecut`? \ntreb` ea
dintr-o r`suflare.

Ea zâmbi trist.
– Nu e[ti totu[i, un c`lug`r!
– Nu am spus niciodat` c`-mi voi petrece via]a ca un c`lug`r!

Pân` când \mi va trece dezam`girea c` am fost \n[elat, nu lipsesc
femeile care-mi pot satisface poftele.

Leslie avu impresia c` o love[te un tr`snet.
– {i femeile acelea, nu sunt de dispre]uit?
– S` nu amestec`m lucrurile, \i replic` el \ndreptându-se spre

u[`. Nu m-am gândit niciodat` s-o iau pe vreuna de so]ie. Bea-]i
cafeaua. Vom face o baie \n piscin` \nainte de prânz [i ne vom duce
s`-l vedem pe tat`l t`u, dup`-amiaz`.

Tonul lui Diego nu admitea replic`. Leslie nu avea decât s` se
supun`.

Sim]indu-[i gura uscat`, \[i turn` câteva ce[ti de cafea pe care le
b`u cu sete. Situa]ia ei nu era deloc mai str`lucit` ca \n ajun. Diego
se va juca de acum cu ea...  ca [oarele [i pisica. Dup` ce se va s`tura
de femeile u[oare, \i va cere s`-[i \ndeplineasc` \ndatoririle
conjugale. Atunci, va vedea c`-l min]ise \n leg`tur` cu Brent...

Pân` atunci, se p`rea c` revenise asupra deciziei lui de a-l p`r`si
pe tat`l ei tristei sale sor]i. Era deja un succes.

Diminea]a aproape  trecuse când Leslie se hot`r\ s` ias` din
apartament. |n hol, d`du peste o Juanita numai zâmbet. Leslie ro[i
involuntar. Probabil c` femeia jubila la gândul c` sfioasa ei st`pân`
petrecuse o noapte de vis \n bra]ele so]ului ei.
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– Buenos dias, señora, spuse ea cu blânde]e, privind-o pe Leslie
de la p`rul strâns cu grij` la spate pân` la picioarele lungi [i suple ce
ie[eau de sub rochia scurt` \nflorat` de plaj`.

– Buenos dias, Juanita.
Menajera p`ru \ncântat` s` vad` c` st`pâna ei, american`, vorbea

curent spaniola.
– Domnul este deja la piscin`, spuse ea. Dac` dori]i, v` aduc

acolo ni[te r`coritoare sau cafea.
– Gracias. A[ dori ni[te cafea, dac` se poate.
– M` ocup imediat de asta.
Leslie travers` la \ntâmplare câteva mici cur]i interioare, cu

pardoseal` din gresie, \n mijlocul c`rora susurau fântâni arteziene.
O vegeta]ie exuberant` lua cu asalt coloanele [i porticurile. Deodat`,
observ` piscina dreptunghiular` de un albastru turcoaz scânteind
sub cerul de o puritate extraordinar`.

Avu timp s` contemple \n voie silueta bronzat` a lui Diego stând
\n echilibru la marginea trambulinei. 

F`r` voia ei, inima \ncepu s`-i bat` nebune[te v`zând
perfec]iunea acestui trup viril cu umeri largi, cu abdomenul plat [i
picioarele lungi [i musculoase.

F`r` s-o vad`, Diego ridic` bra]ele ca [i cum ar fi vrut s` salute
soarele, ceea ce-i aminti de acel salt al \ngerilor de la "El Mirador".
Apoi s`ri \n ap`, reveni la suprafa]` [i porni \ntr-un craul impecabil
spre cel`lalt cap`t al piscinei.

Leslie profit` de ocazie [i se a[ez` confortabil \ntr-un [ezlong
capitonat, \ncepând s`-[i dea cu o crem` solar` pe picioare.

Dintr-o dat`, fu con[tient` de apropierea lui Diego, care se opri
lâng` ea privind-o ce face. F`r` s` ridice ochii, continu` imperturbabil
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s`-[i maseze picioarele pentru a face s` p`trund` mai bine crema \n
piele.

– Cu atâtea precau]iuni, querida, zise el \n sfâr[it pe un ton
ironic, \mi imaginez c` soarele nostru cald mexican va ezita s`-]i fac`
vreun r`u...

Leslie se \ntreb` dac` nu cumva aceste cuvinte aveau un dublu
sens. |ntr-o clip`, Diego \i lu` flaconul din mâini [i ar`t` spre umerii
ei.

– Dac` \mi dai voie...
– Dar pot s-o fac [i singur`! exclam` ea.
F`r` s`-i pese de inten]ia ei de a se feri, el \[i puse un pic de

crem` \n podul palmei [i \ncepu s`-i maseze u[or umerii.
Leslie trebuia s` recunoasc` faptul c`  avea ni[te mâini de aur.

Acest masaj u[or \i relax` gâtul crispat de emo]iile ultimelor
dou`zeci [i patru de ore [i de lipsa de somn. Relaxat`, \nchisese
ochii când sim]i mâinile mângâietoare ale lui Diego alunecând spre
decolteul sutienului, \n timp ce buzele fierbin]i \i mu[cau u[or
urechea. Un fior involuntar o str`b`tu din cap pân`-n picioare.
Luptându-se cu disperare cu moliciunea insidioas` care punea
st`pânire pe ea, se crisp` [i se \ndrept`.

– Oh, ierta]i-m`, señor! Am adus cafeaua pentru señora...
Recunoscând vocea Juanitei, Leslie se \ntoarse repede [i ro[i

pân` \n vârful urechilor. Menajera surprinsese probabil mângâierea
destul de \ndr`znea]` a lui Diego [i credea c` el \i [opte[te la ureche
fraze pasionale. V`zându-i chipul blând numai zâmbet, era de altfel
evident c` femeia considera toate acestea foarte fire[ti.

– Cum ai \ndr`znit? [uier` Leslie printre din]i, dup` ce silueta
rotunjoar` a Juanitei disp`ru. Femeia a crezut probabil c` noi...
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– C`  murim de ner`bdare de a fi unul \n bra]ele celuilalt, ca \n
noaptea aceasta, \ncheie el \n locul ei.

Ridicând din umeri, se a[ez` lâng` [ezlongul ei [i \ncepu s`
toarne cafeaua \n ce[ti.

– S` nu crezi c` i-a trebuit prea mult timp ca s` interpreteze
cearc`nele tale. Ea [i cu so]ul ei se bucur` probabil acum pentru
extraordinara noapte a nun]ii noastre...

Cu o expresie impenetrabil`, Diego \i \ntinse o cea[c` din
por]elan fin chinezesc.

– Sunt uimit` s` v`d c` p`rerile angaja]ilor t`i au atâta
importan]` pentru tine, zise ea pe un ton ironic.

– Tu nu po]i s` \n]elegi... Când eram copil [i veneam aici \n
vacan]e, Carlos [i Juanita mi-au ]inut practic loc de p`rin]i. Sunt
nespus de ferici]i s` m` vad` c`s`torit [i viseaz` deja s`-i vad` pe
copiii mei s`rind pe genunchii lor. Pentru nimic \n lume n-a[ vrea
s`-i dezam`gesc.

Leslie se l`s` atât de brusc pe speteaza [ezlongului, \ncât pu]in`
cafea se v`rs` \n farfurioar`. Foarte atent, Diego \i lu` cea[ca din
mân` [i, \nainte de a i-o \napoia, absorbi cafeaua cu un [erve]el de
hârtie.

– Fii mai atent`, querida...
Dup` tonul lui amenin]`tor, Leslie sim]i imediat c` nu  era vorba

numai despre cafeaua v`rsat`.
– Ce m-ar \mpiedica s` le spun c` mariajul nostru nu este decât

o comedie? lans` ea pe un ton sfid`tor.
– Mai \ntâi, c` nu te vor crede. {i apoi,  nu voi \ntârzia s`-mi

\ndeplinesc \ndatoririle conjugale.
– Chiar a[a? replic` ea, ar]`goas`. 

94 CATHERINE SELLERS



Ce-ar fi crezut despre asta mama ta?
|[i promisese totu[i s` nu  lase s` se vad` c` insinu`rile lui

Consuelo privind asem`narea ei cu mama lui aveau darul s-o
r`neasc`. V`zându-l pe Diego f`când ochii mici, b`nuitori, se gr`bi
s`-[i bea cafeaua, pentru a mai câ[tiga timp.

– Cine ]i-a vorbit despre mama mea? \ntreb el cu o voce r`gu[it`.
– Am... i-am v`zut portretul la Ciudad de Mexico. Asem`narea

\ntre noi dou` este frapant`.
– Nu este [i p`rerea mea, zise el m`surând-o din cap pân`-n

picioare. Este doar o asem`nare superficial`. |n realitate, nu ave]i
aproape nimic \n comun.

"Evident! \[i zise Leslie. Nici nu se pune problema s` m` compare
cu puritatea de madon` a mamei sale prematur disp`rut`".

Diego se ridic` f`r` nici o expresie pe fa]`.
– M` duc s` mai fac vreo câteva lungimi de bazin \nainte de

prânz. Vii [i tu?
Leslie scutur` din cap. El s`ri de pe marginea piscinei, 

stropind-o cu pic`turi de ap` care-i r`corir` pielea \nfierbântat` de
soare.

De ce nu se dusese cu el \n piscin`? Soarele era arz`tor, \i era
cald... O cuprinsese un fel de toropeal`. Dar \n acela[i timp, gândea
cu intensitate. |n fond, poate era mai bine c` nu-l urmase pe Diego
\n ap`. S-ar fi atins f`r` voie \n timp ce \notau. |n starea actual` a
rela]iilor lor explozive, ar fi fost probabil imprudent.

F`r` s` vrea, \[i aminti scena din ajun petrecut` \n patul conjugal
[i modul \n care reac]ionase la mângâierile unui b`rbat pe care
crezuse c`-l ur`[te [i se teme de el \n acela[i timp. Fire[te c` \nc` \l
detesta. |n schimb, nu se mai temea de el. Era \ns` \ngrozit` de
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dorin]a fizic` pe care  i-o inspira [i care-i anula orice idee de a
rezista.

De \ndat` ce tat`l s`u va fi eliberat, va rupe aceast` c`s`torie
impus` de Diego. Va p`r`si aceast` ]ar` unde pasiunile p`reau s` se
exacerbeze sub razele neiert`toare ale soarelui. {i apoi, anularea
c`s`toriei va fi mult mai u[or de ob]inut \n ]ara ei decât \n Mexic....

***

Diego opri puternicul Mercedes aproape \n fa]a comisariatului 
[i-i arunc` lui Leslie o privire cinic` din spatele ochelarilor de soare.
Aceasta st`tea cu mâinile \ncle[tate pe genunchi.

– Pari mai degrab` o fat` b`trân` ofensat`, carina, decât o
radioas` tân`r` so]ie care [i-a  petrecut noaptea \n bra]ele so]ului ei!
Va trebui s` corectezi asta.

Vocea lui ironic` o f`cu pe Leslie s` se \ntoarc` furioas` spre el.
– Crezi c` tat`l meu se va mai l`sa mult` vreme \n[elat de

pref`c`toriile noastre? izbucni ea. Mama mea [i cu el s-au iubit din
prima clip` \n care s-au v`zut. Tata [tie foarte bine cum arat` doi
\ndr`gosti]i, mai ales dup`.... dup`...

– Dup` noaptea nun]ii lor? \ncheie Diego fraza pe un ton glacial.
D`-mi voie s`-]i spun, draga mea, c` \n mod sigur mama ta nu se
culcase cu alt b`rbat \nainte de a se c`s`tori cu tat`l t`u.

Exclama]ia scandalizat` pe care Leslie se preg`tise s-o emit`, \i
\ncremeni pe buze. 

Diego o tr`sese spre el aproape cu violen]`.
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|i ridic` b`rbia, \[i scoase ochelarii de soare [i-[i cufund` privirea
\n ochii verzi indigna]i. Apoi, f`r` s`-i pese de privirile curioase
aruncate spre ei de doi agen]i de poli]ie care intrau \n comisariat,  se
aplec` [i puse st`pânire pe buzele lui Leslie, a c`rei inim` \ncepu s`
bat` nebune[te. Vru s` ridice mâna ca s`-l resping`. Dar \n clipa
aceea, \[i d`du seama c` el \i scosese agrafele din p`r. {uvi]ele
blonde c`deau acum libere pe umeri. Trebui s` se crispeze pentru a
nu se abandona senza]iilor tulbur`toare trezite de acest moment
neprev`zut. S`rut`rile lui Diego, degetele lui care-i mângâiau p`rul
[i gâtul, totul o f`cea s`-[i piard` capul. Se sim]ea purtat` c`tre o
dorin]` p`tima[` pe care n-o mai \ncercase pân` acum. Spre
profunda ei stupoare, \[i d`du seama c` Brent n-ar fi putut niciodat`
s`-i satisfac` senzualitatea debordant` pe care [i-o descoperea ast`zi.

– Diego... [opti ea la ureche cu o voce uluit`, \n timp ce el nu
mai contenea s-o s`rute cu febrilitate.

Când  o \mpinse cu brutalitate, Leslie resim]i un [oc nespus de
dezagreabil. 

O clip`, o privi ca un artist mul]umit de opera lui. Leslie era
con[tient` c` ar`ta ciufulit` [i ro[ie ca o floare de mac. Buzele \i erau
umflate [i aproape r`nite.

– Acum, este o pl`cere s` te priveasc` omul, o asigur` el cu o
voce u[or r`gu[it`, care-i tr`da propria tulburare. Pot s` jur c` acum
tat`l t`u te va crede cu adev`rat \ndr`gostit`. Nu, \n nici un caz nu
\ncerca s` te aranjezi, \i ordon` el sec v`zând-o scotocind nervoas`
prin po[et` \n c`utarea unui pieptene [i a unui tub de ruj de buze.
Altfel, va trebui s` relu`m totul de la cap`t.

– {i \mi imaginez c` nu vrei s` se repete, \i arunc` ea ro[ie \n
obraji, de data asta de umilin]`.
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– Nu \ncerca s` m` provoci, zise el lini[tit, coborând din ma[in`
[i ducându-se s`-i deschid` portiera.

Leslie vru s`-[i ia ochelarii de soare pu[i pe bordul ma[inii, dar
Diego o opri.

– Las`-i acolo, niña. Privirea ta este acum foarte edificatoare....
|n ciuda furiei care o cuprinsese, Leslie fu mul]umit` c`  era aici

ca s-o \nso]easc`. Ofi]erul rotofei care o primise la prima ei vizit`
aici, se ridic` brusc de pe scaun ca s`-i \ntâmpine cu un zâmbet
slugarnic. Dar ceilal]i doi agen]i afla]i \n acela[i birou o priveau pe
fa]` \ntr-un mod atât de obscen, \ncât instinctiv  se lipi de Diego,
care \[i trecu imediat bra]ul protector \n jurul taliei ei. Nu-i d`du
drumul decât când ajunser` \n fa]a celulei tat`lui s`u. De \ndat` ce
ofi]erul de serviciu deschise u[a, Leslie se repezi \n \nc`pere
c`utându-l cu privirea pe Dan. Acesta era \ntins pe  pat, cu fa]a spre
perete. Patul tare de campanie fusese \nlocuit cu unul adev`rat cu
saltea [i p`turi de culori vii.

– Tat`! Eu sunt!
Dan se \ntoarse \ncet [i clipi din ochi, ca [i cum s-ar fi trezit 

dintr-un somn profund.
– Leslie? Tu e[ti?
P`ru c` face un efort imens s` se ridice [i s` se a[eze pe marginea

patului. O clip` mai târziu, fu \n picioare, \mbr`]i[ându-[i fiica.
– Mi se p`rea c` visez, zise el cu o voce \nc` adormit`. Scuz`-m`,

feti]a mea. Nu m` a[teptam s` v` v`d atât de curând dup` nunta
voastr`. Altfel, a[ fi f`cut pu]in` ordine pe aici. Felicit`rile mele,
Diego, ad`ug` el privind \n spatele lui Leslie.

Apoi o desprinse u[or de Diego, pentru a o observa pe \ndelete.
Leslie fu cuprins` de panic` v`zându-i fa]a p`mântie.
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– V`d c` \]i prie[te c`s`toria, draga mea, zise el cu un zâmbet
bucuros. Nu te-am v`zut niciodat` atât de radioas`. S` [tii c` sunt
foarte fericit pentru tine.

– A[ fi vrut atât de mult s` fii [i tu de fa]`, spuse ea cu o voce
gâtuit`. Nu... n-am avut pe nimeni al`turi...

Dan o trase mai tare la piept.
– |l aveai pe so]ul t`u, zise el cu emo]ie dup` o lung` t`cere.

Aceasta valoreaz` mai mult decât toate rudele sau prietenii din lume.
|n`bu[indu-[i un suspin,  se \ntoarse involuntar [i-l privi pe

Diego. Fu foarte surprins` s` citeasc` \n ochii lui compasiune, chiar
tandre]e.

– Da... |l aveam pe Diego, spuse ea \ncet.
– S` ne a[ez`m, le propuse Dan, [i s` mai st`m de vorb` un pic.

Nu vreau s` v` re]in prea mult. Probabil c` sunte]i ner`bd`tori s` fi]i
din nou singuri. {i aici nu este tocmai un hotel de patru stele!

{i totu[i, de la ultima vizit` a lui Leslie, \nc`perea fusese f`cut`
mult mai confortabil`. Lâng` o mas` se aflau dou` fotolii din piele.
Un [ifonier \ntredeschis era plin de haine. {i z`rind o m`su]` care se
pr`bu[ea sub greutatea unui \ntreg sortiment de sticle [i pahare,
buzele lui Leslie \ncepur` s` tremure. Mirosul de alcool al tat`lui s`u
[i vorbirea lui mai \mpleticit` spunea destul despre faptul c` b`use
mai mult decât ar fi trebuit.

– Diego, ]in s`-]i mul]umesc pentru tot ce ai f`cut pentru ca
aceast` celul` s` devin` mai "prietenoas`". Am chiar [i ce s` beau \n
s`n`tatea voastr`. Tu ce vrei s` bei, Leslie?

Ea fu cât pe ce s` refuze, când o privire elocvent` a lui Diego o
f`cu s` se r`zgândeasc`.

– P`i... un porto a[ bea, zise ea cu o voce nesigur`.
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Diego alese whisky [i Dan \[i turn` o doz` bun` de coniac.
– Fie ca [i c`snicia ta s` fie la fel de fericit` ca a mea, zise el

ridicând paharul [i privindu-[i fata cu emo]ie.
Leslie ro[i violent [i b`u repede o gur` de porto, pentru a mai

prinde curaj. Fu cât pe ce s` se \nece.
– Tu [tii bine c` mariajul vostru a fost absolut excep]ional, tat`,

spuse ea cu ochii sc`lda]i \n lacrimi.
Cum [i-ar fi putut imagina  c` \ntr-o zi tat`l s`u va toasta pentru

ea \ntr-o celul` mexican` [i sub privirea dispre]uitoare a so]ului ei?
Se gândi c` visase \ntotdeauna s` fie condus` la altar de tat`l s`u...
[i pentru a se c`s`tori cu Brent... Lucru ciudat, chipul acestuia i se
estompa deja \n memorie, fiind \nlocuit cu tr`s`turile trufa[e ale lui
Diego. Acest Diego ale c`rui mângâieri [i s`rut`ri o tulburaser`
adineauri \ntr-un mod de neimaginat... Deodat`, reveni la realitate [i
observ` c` tat`l s`u discuta cu so]ul ei ca doi buni amici.

Ah, dac` ar fi putut m`car s` i se confeseze lui Dan sau chiar s`
petreac` vreo câteva minute singur` cu el! |n timpul trecutelor
vacan]e, tat`l s`u [tiuse \ntotdeauna s`-i asculte atent necazurile
copil`re[ti sau suferin]ele adolescentine. 

Ast`zi, când situa]ia ei ciudat` era aproape de a o face s`-[i piard`
min]ile, acesta era din p`cate ultima persoan` c`reia i s-ar fi putut
confesa.

Ca [i cum i-ar fi ghicit tulburarea, Diego se ridic` [i \[i puse
paharul pe mas`.

– Acum trebuie s` plec`m, querida, spuse el pe un ton blând.
Apoi, \ntorcându-se spre socrul s`u, ad`ug`:
– Menajera mea sper` c`, ast`-sear`, cina pe care ne-a preg`tit-o

va avea mai mult succes decât cea de asear`...
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Dan Trent zâmbi cu sub\n]eles, \n timp ce Diego se \ndep`rt`
discret spre u[`, pentru a-i l`sa pe tat` [i pe fiic` s`-[i ia la revedere.

– Ai g`sit un so] bun, draga mea, [opti Dan cu o voce r`gu[it`. S`
ave]i grij` unul de altul. A[a am f`cut noi, eu [i cu mama ta. {i nu am
regretat niciodat`.

Leslie ar fi vrut s` poat` vorbi \n gura mare c`  deja regreta c` se
c`s`torise cu un b`rbat pe care nu-l iubea [i pe care nu-l va putea
iubi vreodat`!

– |]i place de Diego, nu-i a[a, tat`?
– Da, r`spunse Dan, scrutând-o cu privirea. Va fi foarte bun

pentru tine, copila mea. Am [tiut asta de prima dat`, când l-am v`zut
privindu-te la "El Mirador". Dar sunt la fel de mândru de fiica mea,
ad`ug` el zâmbind, [i cred c` Diego este foarte norocos c` te-a
\ntâlnit. De altfel, i-am spus-o [i a fost de aceea[i p`rere.

O mai privi atent, apoi continu`:
– S-ar zice c` te tracaseaz` ceva, draga mea, spuse Dan, oarecum

surprins. Nu e[ti fericit`? Uneori, e[ti pu]in tulburat dup` noaptea
nun]ii, dar vei vedea c` lucrurile se vor aranja repede...

Dându-[i seama c` nu era cazul acum s` se plâng` tat`lui s`u,
Leslie se str`dui s` afi[eze un zâmbet pe buzele care-i tremurau.

– Ba da, sunt fericit`. Nu pot s`-mi imaginez via]a f`r` Diego.
Dan p`ru mul]umit de acest r`spuns. Cu un nod \n gât, Leslie ie[i

repede din celul`. Diego o cuprinse tandru pe dup` umeri [i o
conduse pe culoarul de ie[ire unde  nu-[i mai putu st`pâni lacrimile.

– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` el dup` ce se \ntoarser` la ma[in`,
v`zând-o pe Leslie, cu capul plecat, [tergându-[i ochii.

– Evident c` nu este de mirare! strig` ea \ntr-un hohot de plâns.
Sunt m`ritat` cu un b`rbat a c`rui simpl` prezen]` m` \ngroze[te [i
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tat`l meu este \nchis \n acest loc oribil! {i ar trebui s` fiu fericit`! zise
ea pe un ton zeflemitor.

Privise furioas` spre sinistra \nchisoare de peste drum, dar, din
\ntâmplare, privirea \i c`zu pe chipul lui Diego. Fu nelini[tit` de
schimbarea pe care o constat` la el, produs` doar \n câteva secunde.
Ochii \ntuneca]i \[i pierduser` str`lucirea [i c`ldura obi[nuit`, [i
maxilarul i se crispase. F`r` o vorb`, Diego porni ma[ina.

F`cur` tot drumul \ntr-o t`cere absolut`. De vreo dou` ori, Leslie
\i arunc` priviri piezi[e. Diego avea o expresie amenin]`toare, care o
f`cea s` se \nfioare de spaim`. Asear` fusese furios, dar ast`zi p`rea
s` fi dep`[it acest stadiu...

Frân` brusc \n fa]a casei, o lu` pe Leslie de bra] [i o conduse
rapid spre apartamentul lor, f`r` s` ia \n seam` expresia uluit` a
Juanitei, care-i a[tepta.

Cu un fel de fatalitate, Leslie se a[tepta s`-l vad` r`zbunându-se
pe ea \n modul cel mai... firesc. Lucru curios, gândul c` ar putea fi
brutalizat` de el o l`s` indiferent`. Era preg`tit` pentru orice, numai
s` nu mai vad` aceast` expresie glacial` care \ncremenise chipul lui
Diego.

– Diego! [opti ea când el o \mpinse cu brutalitate dup` ce
ajunseser` \n camer`. Diego! repet` ea cu o voce tremurat`, ridicând
ochii spre el.

– Ia loc!
Cu o privire imploratoare,  f`cu un pas spre el.
– }i-am spus s` te a[ezi! Ascult`-m` bine!
Cu privirea a]intit` spre el,  se l`s` s` cad` \ntr-un fotoliu. El se

\ndreptase spre fereastr` [i acum st`tea cu spatele spre ea. Urm` o
t`cere prelung`.
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– Am gre[it, zise el \n sfâr[it cu o voce monoton`, f`r` s` se
\ntoarc`. Am gre[it c` m-am c`s`torit cu tine smulgându-te de lâng`
logodnicul t`u. Am gre[it c` am profitat de situa]ia tat`lui t`u pentru
a te for]a s` faci aceast` c`s`torie pe care o ur`[ti. Am crezut c` voi
putea s` te fac s` m` iube[ti, dar...

|ntoarse capul spre ea [i o privi ridicând din umeri.
– Dar dragostea... nu vine la comand`, murmur` Leslie cu o voce

\ntret`iat`.
– Acum [tiu. De aceea, continu` el \ntorcându-se din nou spre

fereastr`, nu-]i voi mai cere nimic. Este mai bine s` r`mânem o
vreme "c`s`tori]i", pentru a-mi facilita demersurile necesare pentru
tat`l t`u. Dar când acesta \[i va rec`p`ta libertatea, [i eu ]i-o voi reda.

– Vrei s` spui c`...
– Vom cere anularea c`s`toriei, spuse el \ndreptându-se crispat

spre u[`.
– Dar, Diego...
– Asta ai vrut de la bun \nceput, nu-i a[a? \ntreb` el din prag. 

S`-l eliberezi pe tat`l t`u [i apoi s` te \ntorci la cel pe care-l iube[ti...
Cu o \ngrozitoare strângere de inim`, Leslie bâigui un "da"

gâtuit, \n timp ce Diego ie[i din camer` \nchizând u[a \n urma lui.
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Capitolul 8

– So]ul dumneavoastr` este \ntr-adev`r  norocos c` a [tiut s`
culeag` o floare de o asemenea frumuse]e pentru a-i \mpodobi
masa, señora, murmur` vecinul lui Leslie pe un ton exagerat de
m`gulitor.

Aceasta arunc` o privire spre cealalt` extremitate a mesei. Diego
asculta atent ce-i spunea \ncânt`toarea lui vecin` din dreapta. P`rea
fermecat de frumuse]ea ame]itoare a acestei tinere brunete ai c`rei
umeri perfec]i [i gâtul lung erau pu[i \n valoare de decolteul
provocator al unei rochii mulate.

– Nu cred c` so]ului meu i-a fost prea greu vreodat` s`-[i
\mpodobeasc` masa cu florile cele mai pre]ioase, señor, \i explic` ea
cu un zâmbet complice.

– Oh, nu v` face]i griji \n leg`tur` cu Francisca, spuse vecinul
s`u, care-i urm`rise direc]ia privirii. Este o fost` dragoste din
tinere]e. S-a m`ritat cu un francez. Am auzit c` a fost fericit` cu el.

– A fost...?



– Da, din p`cate, Antoine a murit acum câteva luni. Locuiau \n
Fran]a. Francisca a preferat s` se \ntoarc` \n ]ar`. Familia [i prietenii
o vor ajuta s` dep`[easc` necazul.

Leslie v`zu mâna lui Diego punându-se peste cea a tinerei v`duve
[i r`mânând câteva clipe. Se str`dui s`-[i desprind` privirea [i gust`
câteva c`p[uni delicioase care se culeg \n decursul \ntregului an \n
sudul Mexicului. Dar pofta de mâncare \i disp`ruse. Puse furculi]a
pe farfurie [i-i f`cu un semn discret majordomului. O clip` mai
târziu, fu adus` cafeaua [i lichiorurile pentru cei vreo dou`zeci de
invita]i ale[i pe sprâncean`. Leslie arunc` o privire rapid` spre so]ul
s`u. Acesta \ntre]inea acum o conversa]ie \nsufle]it` cu vecina din
stânga.

Era cel de-al treilea mare dineu pe care \l d`deau de la
\ntoarcerea \n Acapulco. Leslie se obi[nuise repede s` organizeze o
mas` la care se a[ezau personalit`]i dintre cele mai importante din
Mexic. Pentru a-i potoli temerile de la \nceput, Diego \i repeta
mereu cât de mult vor facilita acest gen de recep]iei eforturile
pentru a-l elibera pe tat`l s`u.

– |n ]ara mea, este greu s` gr`be[ti lucrurile, \i spusese el \ntr-o
diminea]`, \n timpul micului dejun pe care-l lua \n general cu ea
\nainte s` plece la birou. {tii cum spune proverbul " cu o rândunic`
nu se face prim`var`". A[a c` va trebui s` primim lume de vreo 
dou`-trei ori \nainte s`-i pot invita pe oamenii necesari cauzei noastre.

– {i \n timp ce tu nu faci nimic, zise ea pe un ton ar]`gos, tat`l
meu este...

– Date fiind \mprejur`rile, nu este chiar \ntr-o situa]ie de plâns,
\i replicase Diego cu r`ceal`, \mpingându-[i scaunul [i ridicându-se
de la mas`.
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– Nu are aer, acolo. El este obi[nuit cu largul m`rii. N-ai v`zut ce
p`mântiu era la fa]`?

– |mi pare r`u c` n-am putut ob]ine aprobarea de a-l duce zilnic
la plaj` ca s` se bronzeze, \i r`spunsese ironic so]ul s`u.

{i ie[i din \nc`pere mai \nainte ca Leslie s` aib` timp s` se scuze.
{tia foarte bine c` f`r` ajutorul lui Diego, tat`l s`u s-ar fi aflat \ntr-o
situa]ie disperat`. Dar nu se putea ab]ine s`-l provoace. Poate c`, \n
mod incon[tient, se sim]ea ofensat` de faptul c` el se adapta cu o
asemenea indiferen]` situa]iei lor neobi[nuite. Din seara \n care \i
promisese c`-i va reda libertatea,  o privise cu aceea[i deta[are cu
care ar fi privit o statuie de marmur` destinat` s`-i \mpodobeasc`
locuin]a.

|n decursul acestei interminabile luni de miere, \ncetase s-o mai
priveasc`, a[a cum obi[nuia, ca pe o femeie seduc`toare. |n timp ce,
pentru un da sau nu, inima lui Leslie \ncepea s` bat` nebune[te,
Diego p`stra un calm olimpian.

Având \n vedere temperamentul \nfl`c`rat de care mexicanul
d`duse dovad` de la \nceput, lucrul acesta era \ntr-adev`r stupefiant.
Amintirea acelei nop]i când fuseser` cât pe ce s`-[i consume
c`s`toria,  bântuia ne\ncetat nop]ile nedormite ale lui Leslie.

– Oh, scuza]i-m`! \i spuse ea vecinului, dându-[i brusc seama c`
acesta \i vorbise. Eu... cred c` eram cu mintea aiurea, ad`ug` ea
zâmbind stânjenit`.

– Mi se pare c` Diego \ncearc` s` v` fac` semn de cât`va vreme,
\i [opti discret acesta. Probabil c` dore[te s` se ridice de la mas`?

– Da... Cu siguran]`...
Leslie ro[i când \ntâlni privirea sever` a st`pânului casei. O clip`,

r`mase ca paralizat`. Cu un efort imens, se ridic` \n sfâr[it [i \[i
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conduse oaspe]ii \n salonul cel mare. Se sprijini apoi u[or de
[emineul \n stil baroc deasupra c`ruia se afla o oglind` mare lucrat`
artistic [i \[i privi cu un zâmbet u[or absent invita]ii care se
grupaser` dup` afinit`]ile lor \n diferite col]uri ale superbei \nc`peri
cu tavanul pictat.

La cina aceasta luase parte ministrul justi]iei [i doi dintre
adjunc]ii s`i. Ast`-sear`, Diego trebuia \n sfâr[it s` fac` primul
demers \n vederea gr`birii procesului tat`lui ei. Le va vorbi oare \n
sufrageria acum goal`, se \ntreba Leslie, sau \i va duce \n
confortabilul s`u birou, de cealalt` parte a vestibulului?

Invita]ii venir` pe rând  s-o complimenteze pentru cina rafinat`
pe care le-o oferise.

– Nu am un merit prea mare, m`rturisi ea. A fost de-ajuns s`-mi
dau aprobarea pe meniul propus de buc`tarul nostru. Personalul lui
Diego este foarte calificat. Eu n-am decât s` m` las \n seama lor...

Brusc, sim]i un nod \n gât. Tocmai \l z`rise pe ministrul justi]iei
ascultându-l atent pe unul dintre adjunc]ii s`i, \n timp ce cel`lalt
discuta cu invita]ii ceilal]i.

Dar unde disp`ruse Diego?
Murmurând ni[te scuze fa]` de invita]i, Leslie se \ndep`rt` discret

de el. Chelnerii \ncepeau s` aduc` t`vile cu b`uturi r`coritoare.
Arunc` o privire \n sufragerie, unde tocmai se f`cuse ordine. Era
evident c` Diego nu \ntârziase acolo. R`mase o clip` pe gânduri. Era
oare \n birou? Poate c` fusese chemat la telefon? La Acapulco, la fel
ca [i \n capital`, telefonul suna f`r` \ncetare.

Travers` vestibulul, trecând pe lâng` micul havuz de piatr` \n
care pluteau flori de orhidee [i se opri \n fa]a u[ii biroului ascuns`
\n spatele unei alte u[i masive tapisate. 
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Nu se auzea nici un zgomot din`untru. Dup` o clip` de ezitare,
ap`s` pe clan]` [i intr`.

Diego avea capul plecat spre fa]a sc`ldat` \n lacrimi a unei femei
pe care o ]inea \n bra]e... Francisca.

***

Primul care \[i rec`p`t` prezen]a de spirit fu Diego. Expresia lui,
care se \n`sprise la vederea lui Leslie, se \ndulci din nou când \[i
\ndrept` privirea spre Francisca.

– Acum du-te, cara, \i spuse el cu foarte mult` blânde]e. Vom
relua aceast` discu]ie mai târziu.

Cu ochii pleca]i, Francisca trecu pe lâng` Leslie [i disp`ru f`r` s`
spun` vreun cuvânt. Diego deschise atunci o cutie aflat` pe birou,
din care scoase o ]igaret` pe care [i-o aprinse cât se poate de calm
\nainte de a se \ntoarce spre so]ia lui.

– A[adar, draga mea, spuse el pe un ton ironic, sunt h`r]uit 
pân`-n bârlogul meu? De ce ai intrat?

Emo]ia dureroas` sim]it` de Leslie la vederea Francisc`i \n
bra]ele lui Diego f`cu loc furiei.

– Nu-mi pas` de nici o femeie cu care  ai putea avea o rela]ie! zise
ea pe un ton t`ios. {i cu atât mai pu]in de invita]ii pe care-i neglijezi
\n mod ru[inos. |n schimb, sunt revoltat` c` nu-]i ]ii promisiunea de
a vorbi cu cei care ar fi \n m`sur` s`-l elibereze pe tat`l meu!

Cu chipul \ncremenit \ntr-o expresie nedefinit`, Diego nu-i
r`spunse imediat. 
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Scutur` scrumul ]ig`rii \nainte de a se a[eza \n acel fotoliu mare
din piele neagr` aflat \n spatele biroului.

– Nu ]i-am promis niciodat` a[a ceva, \i spuse el pe un ton plat.
N-am avut de gând nici o clip` s` intervin chiar \n seara aceasta.

– Dar mi-ai spus totu[i c`...
– }i-am mai spus [i ]i-am repetat de o sut` de ori, c` \n ]ara mea

acest gen de demersuri nu se face f`r` o oarecare diploma]ie. N-ar fi
corect s` abordez un asemenea subiect cu oameni care se afl` \n casa
mea ca invita]i.

Scoas` din fire, Leslie b`tu cu pumnul \n birou.
– Nu-mi pas` de regulile tale de ospitalitate! strig` ea cu o voce

aproape isteric`, \nainte s` se \ntoarc` spre u[`. Dac` n-ai s` vorbe[ti
tu, ei bine, o voi face eu!

Abia atinse clan]a u[ii c` Diego o prinse de mân` [i o r`suci f`r`
menajamente.

– |]i interzic s`-i pui pe invita]ii mei \ntr-o situa]ie stânjenitoare!
[uier` el printre din]i, cu fa]a palid` de furie sub bronzul obi[nuit.
Urc` imediat \n camera ta. Te voi scuza eu fa]` de ei. Vom vorbi mai
târziu.

– |nainte sau dup` mica ta discu]ie cu Francisca? \ntreb` ea
ironic. Am impresia c` petrecerea ta se anun]` foarte complicat`!

El \i eliber` mâna, f`cu un pas \napoi [i-i r`spunse calm:
– Nu v`d de ce ar trebui s`-]i fiu fidel!
– Iar eu, nu v`d de ce nu m-a[ duce s`-mi pledez personal cauza

tat`lui meu! \i r`spunse ea pe un ton provocator.
– Pentru c` aici e[ti la mine acas`, scorpie! strig` el ridicând-o \n

bra]e ca pe un fulg [i ducând-o pân` la scara acoperit` cu un covor
ro[u care ducea la primul etaj. {i vei face cum \]i spun eu!
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– A[adar, sunt o scorpie! url` Leslie, dându-i o palm` cu toat`
puterea. Ei bine, \nc` n-ai v`zut nimic!

– Ai dep`[it cu mult limitele! zise el oprindu-se o clip` pentru 
a-i r`suci bra]ul la spate continuând apoi s` urce scara.

Leslie \ncet` s` se mai zbat`, nu doar pentru c` era practic
imobilizat`, ci mai ales pentru c` o cuprinsese o emo]ie nea[teptat`.
Fu dintr-o dat` con[tient` c` pieptul s`u era strâns lâng` cel al lui
Diego. Simplul fapt c`-i respira parfumul de mosc al lo]iunii sale de
toalet` \i d`dea ame]eal`.

El o duse f`r` efort la patul ei, [i o a[ez` f`r` pic de blânde]e.
– Te rog s` r`mâi aici pân` la plecarea invita]ilor, spuse el

gâfâind u[or [i fixând-o cu o privire implacabil`. Ai \n]eles, da? Voi
urca dup` aceea la tine [i vom continua discu]ia.

Luptându-se cu descoperirea cople[itoare pe care o f`cuse,
Leslie \i arunc` o privire supus`. Chiar \nainte ca el s` se \ntoarc`, i
se p`ru c`-i vede expresia dur` a buzelor \ndulcindu-se pu]in.

Paralizat` de emo]ie, \l privi f`r` s` spun` un cuvânt
\ndreptându-se spre u[` [i sco]ând cheia din broasc`. Auzi apoi un
declic. Diego o \ncuiase...

|[i ridic` mâna foarte \ncet [i [i-o puse pe pleoape, ca [i cum prin
acest gest ar fi putut s` se protejeze de senza]ia evident` pe care o
resim]ise [i care parc` o orbea.

– Oh, Dumnezeule, [opti ea cu o voce \ntret`iat`, nu se poate, \l
iubesc! Nu, nu este cu putin]`!

Era un lucru de neimaginat... Doar cu câteva minute \nainte, \l
detesta. Acum... \l dorea cu o frenezie care f`cea s`-i bat` inima
nebune[te. {i nu mai era vorba despre  simpla dorin]` fizic` pe care
o resim]ise pentru el la Acapulco. Nu, acum dorea s` fie so]ia lui \n
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toate sensurile cuvântului. So]ia pe care el [i-o visase de atâta vreme,
amant`, gazd` bun`, st`pâna casei [i, bine\n]eles, mama copiilor s`i,
\n acela[i timp...

De ce \i trebuise atâta timp ca s`-[i descopere sentimentele? Avea
totu[i o mie de motive ca s`-l iubeasc`. |l pl`cea fizic, acest lucru \l
[tia de mult` vreme. {i apoi, \i apreciase respectul pe care-l ar`ta
angaja]ilor s`i, precum [i respectul pe care ace[tia i-l ar`tau, f`r` s`
mai pun` la socoteal` tot ce f`cea pentru tat`l ei. De ce pierduse
atâta timp pre]ios luptându-se cu aceast` atrac]ie neb`nuit`?

Poate c` totu[i nu era prea târziu? Sigur, \l g`sise adineauri
s`rutând-o pe Francisca. Dar aceasta abia se \ntorsese din Fran]a.
Lucrurile nu putuser` s` mearg` \nc` prea departe. {i poate c`
atunci când  va descoperi c`  \l iube[te, f`r` \ndoial` c`  va putea 
s`-l recucereasc`...

|n curtea aflat` sub ferestre, se auzi deodat` zgomot de voci,
râsete, portiere trântite, motoare pornite.

Leslie s`ri atunci din pat, \[i scoase \ntr-o clip` str`lucitoarea
rochie verde pe care o purtase la cin`, [i deschise unul dintre
dulapurile aflate \n \nc`pere.

Dup` ce pierdu clipe pre]ioase contemplând mul]imea de c`m`[i
de noapte ag`]ate pe umera[e, alegerea se opri la o mic` minune de
voal alb, simbolul inocen]ei sale, a[a cum va descoperi \n curând
Diego...

Inima \i b`tea s`-i sparg` pieptul. Se privi \ndelung \n oglind`,
sigur` c` este mai cuceritoare ca oricând, cu chipul \mbujorat de
emo]ie, cu ochii str`lucind de ner`bdare [i contururile apetisante
care se ghiceau sub voalul u[or. |[i desf`cu p`rul din coc [i \ncepu
s` [i-l perie \ndelung. Dup` ce strânse cu grij` cuvertura [i desf`cu
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patul, se duse s` sting` lustrele, nel`sând aprinse decât dou` aplice
mici de deasupra oglinzii, [i veiozele.

Se gândea cât de mult detestase aceast` \nc`pere, cu mobilierul
ei greoi \n stil spaniol [i cu atmosfera ap`s`toare. Acum, când se
preg`tea s-o \mpart` cu Diego, totul p`rea altfel... Dar de ce mai
\ntârzia acesta atât de mult? |i promisese doar c` va veni de \ndat` ce
vor pleca oaspe]ii. |ngrijorat`, se apropie de una dintre ferestre [i
ridic` draperia grea de brocart. Poate c`, la urma urmei, Diego se
hot`râse s`-i vorbeasc` ministrului de justi]ie despre tat`l ei...

Dar nu mai era nici o ma[in` \n fa]a casei, \n afar` de Mercedesul
scânteietor aflat sub unul dintre felinarele din fier forjat care lumina
curtea ca \n plin` zi.

Z`rind silueta u[or de recunoscut dintr-o mie a lui Diego, Leslie
crezu c` o s` i se opreasc` inima. Mâneca smochingului s`u f`cea o
pat` alb` peste capa neagr` a unei femei care se sprijinea de el.

Ajuns` lâng` ma[in`, el o cuprinse \n bra]e. Femeia ridic` fa]a
spre el. Era Francisca.

Când capul lui Diego se aplec` spre fa]a Francisc`i, Leslie scoase
un geam`t de animal r`nit [i l`s` draperia s` cad`.

***

U[a ei probabil c` fusese descuiat` peste noapte la un moment
dat. |ntr-adev`r, când se trezi, Leslie observ` c` Teresa, camerista ei,
pusese deja pe noptier` tava cu micul dejun. |nc`perea era \n
semi\ntuneric. Leslie atinse cu degetul cafetiera cald` \nc`. S`ri din
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pat [i se duse s` trag` draperiile, l`sând s` intre lumina \n valuri.
Somnoroas` \nc`, privi pendula de pe [emineu ale c`rei ace indicau
ora nou` [i un sfert. Cum de putuse s` doarm` atât de mult [i de
adânc, dup` ce \[i petrecuse o mare parte din noapte plângând \n
hohote?

Imensa oglind` din baie \i ar`ta o imagine deprimant`.
Tr`s`turile ei frumoase [i fine erau schimbate \ngrozitor, iar
pleoapele \i erau umflate de plâns. |[i r`cori \ndelung fa]a cu ap`
rece. Se sim]ea deja cu mintea mai limpede când reveni \n dormitor.
Câteva ce[ti de cafea, chiar [i doar c`ldu]`, o vor ajuta s` se
trezeasc`.

Nu contenea s` se gândeasc` la faptul indiscutabil care se
produsese: Diego nu se \ntorsese \n zori. Altfel,  i-ar fi auzit cu
siguran]` ma[ina.

Dar cel pu]in, trezindu-se atât de târziu, evitase o confruntare
penibil`. Din fericire, Diego nu va [ti c`-l a[teptase cu ner`bdarea
febril` a unei tinere so]ii. Se sim]ea deja destul de mâhnit` la gândul
c` el r`m`sese cu Francisca \n loc s` vin` \n camera ei, a[a cum \i
promisese.

|[i mai turn` o cea[c` de cafea [i se duse s` se a[eze \ntr-unul din
fotoliile de lâng` [emineu.

Cu siguran]`,  trebuie s` fi venit peste noapte [i s` deschid` u[a,
altfel Teresa n-ar fi putut s` intre cu tava. Doar dac`, nedorind s-o
umileasc` mai mult, nu l`sase pur [i simplu cheia \n broasc`. Dar nu
r`m`sese acas`...

La ora asta, servitorii comentau pe larg curajul señorului care 
[i-a \ncuiat so]ia recalcitrant` pentru a se duce la amant`. Cu
siguran]`,  [tiau  c` st`pânul lor nu \mparte camera conjugal` cu
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tân`ra lui so]ie. Teresa cea bun` [i atât de amabil` cu ea nu era atât
de oarb` \ncât s` nu remarce faptul c` Leslie dormea singur` \n acest
pat imens...

Cu o expresie de disperare, Leslie privi acest pat pe care sperase
nebune[te s`-l \mpart` cu so]ul ei. Din p`cate, era prea târziu. El se
s`turase de aceast` c`s`torie alb`, neconsumat`. Pasiunea lui de
odinioar` pentru Francisca se reaprinsese repede. {i acum,
frumoasa mexican` era liber`...

Din nou, perle de lacrimi i se ag`]au de gene când auzi o b`taie
\n u[`. Surprins`, se ridic` brusc. U[a se deschise [i Diego ap`ru,
impecabil \n costumul lui gri \nchis, c`ma[a alb` imaculat` [i cravata
\n dungi ro[ii cu gri.

Leslie uitase complet c` este \mbr`cat` \nc` \n c`ma[a de noapte
diafan`. 

Cu r`suflarea t`iat`, Diego o contempl` \ndelung, cu
binecunoscuta \ndr`zneal` masculin`. Sub transparen]a voalului se
deta[a clar silueta supl` a lui Leslie. Aceasta ro[i [i inima \ncepu 
s`-i bat` mai repede. 

Probabil c` Diego compara acum suple]ea ei cu formele
voluptuoase ale femeii cu care-[i petrecuse noaptea...

– E[ti chiar atât de nefericit`, querida? \ntreb` el brusc.
Con[tient` dintr-o dat` de lacrimile care-i [iroiau pe obraji, Leslie

se [terse cu dosul mâinii.
– Eu, nefericit`? r`spunse ea pe un ton caustic. De ce a[ fi? M-am

m`ritat cu un b`rbat bogat [i puternic. Tat`l meu este acuzat pe
nedrept de trafic de droguri... Ce-ar putea, a[adar, s` m` fac`
nefericit`?

– Leslie, ]i-am promis doar...
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– P`streaz`-]i promisiunile pentru Francisca! \i t`ie ea vorba,
\ndreptându-se spre dulap pentru a-[i lua capotul asortat c`m`[ii de
noapte.

– Francisca?
Diego p`rea atât de surprins, \ncât Leslie ar fi putut s` se lase

p`c`lit` dac` nu l-ar fi v`zut cu ochii ei noaptea trecut` cu
seduc`toarea mexican`.

– Bine\n]eles, Francisca! repet` ea r`spicat, \n timp ce \[i \nnoda
cordonul capotului.

Diego f`cu un pas spre ea.
– S`-]i explic...
– Nu-]i cer nici o explica]ie, zise ea pe un ton t`ios, a[ezându-se

\n fa]a oglinzii ca s`-[i pieptene p`rul \nc` \ncurcat. Vreau s` [tiu un
singur lucru: când vom putea, eu [i  tat`l meu, s` plec`m din aceast`
]ar` blestemat`?

Prin oglind`, v`zu chipul lui Diego luând o expresie aspr`.
– Tocmai venisem s`-]i spun c` peste pu]in timp, la ora

unsprezece, am o \ntâlnire cu José Perez, ministrul justi]iei, spuse el
pe un ton glacial.

O clip`, Leslie se opri din piept`nat.
– Ei bine, \mi vei comunica rezultatul acestei \ntrevederi la

Acapulco. Am de gând s` plec cu avionul de prânz.
Urm` o t`cere amenin]`toare. Leslie se ab]inu s`-i arunce \n fa]`

toate acuza]iile pe care le repetase toat` noaptea \n timp ce-[i uda
perna cu lacrimi.

– Vrei s` pleci la Acapulco? \ntreb` el \n sfâr[it.
– N-am de ales, r`spunse ea cu am`r`ciune, \ntorcându-se spre

el. Nu am de lucru [i \n consecin]` n-am un ban. Sunt obligat` s`
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depind de generozitatea ta pân` când voi fi \n m`sur` s`-l contactez
pe Brent.

Avu impresia c` el va izbucni furios, ca asear`. Dar acum nu-i mai
era fric`. Aproape c`-[i dorea s`-l vad` sugrumând-o de furie. Pentru
ea, via]a nu mai avea nici un sens, din moment ce  nu o iubea.

– Bine, zise el rec`p`tându-[i repede sângele-rece. Te voi ]ine la
curent cu rezultatul. Pân` atunci, \]i voi re]ine un loc la avion. |mi
\nchipui c` \nc` n-ai f`cut-o, nu?

Leslie scutur` din cap. Diego ridic` receptorul [i form` num`rul.
Urm` o scurt` convorbire.

– Locul t`u este rzervat, zise el laconic, \nainte s` sune la vila
"Jacintha".

|i d`du repede câteva instruc]iuni Juanitei, apoi \nchise
telefonul.

– Juanita va preg`ti totul pentru sosirea ta, iar Guillermo te va
a[tepta la aeroport.

– Nu, nu Guillermo! nu se putu ea ab]ine s` spun`. Voi... voi lua
un taxi de la aeroport. Nu-i prea departe de ora[.

– Prefer ca Guillermo s` vin` s` te ia. Nu are mare lucru de f`cut
când eu nu sunt pe iaht.

Leslie nu mai insist`. Cum se f`cea c` Diego nu cunoa[te
ocupa]iile lui Guillermo, \n absen]a lui? Cu pu]in \nainte de
c`s`toria lor,  \l \ntâlnise pe acest b`iat frumos pe iahtul lui Diego [i
recunoscuse \n el pe unul dintre acei gigolo z`ri]i pe plaja din
Acapulco, exercitându-[i activitatea pe lâng` turistele singuratice.
Dac` Diego ar [ti asta, nu l-ar l`sa niciodat` pe Guillermo s` se
apropie de so]ia lui. Dar f`r` \ndoial`,  acum asta era ultima lui
grij`...
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El ajunsese deja lâng` u[` când ea \l \ntreb`, pe un ton rug`tor:
– |mi vei telefona?
– Fire[te.
– Mul]umesc, [opti ea privindu-l ie[ind \ngândurat din camer`.
"Acum, \[i zise ea, cu siguran]` c`  va gr`bi lucrurile". Cu cât se

va debarasa mai repede de ea [i de tat`l s`u, cu atât mai repede se
va putea c`s`tori cu Francisca, aceast` seduc`toare tân`r` v`duv`
venit` s`-[i reg`seasc` \n Mexic vechiul iubit.

SUB STÂNCILE DIN ACAPULCO 117



Capitolul 9

A[a cum fusese prev`zut, Guillermo o a[tept` pe Leslie la
aeroport. Pe drumul spre vil`, destul de scurt de altfel,  fu con[tient`
de admira]ia cu care o privea din când \n când tân`rul mexican. |n
decursul celor dou` s`pt`mâni ale lunii ei de miere, sim]ise adeseori
asta. Atâta timp \ns` cât Diego fusese cu ea, nu-i f`cuse avansuri
precise. Dar ast`zi, privirea lui catifelat` era foarte \ndr`znea]`.

– Senor Diego este foarte imprudent s`-[i lase fermec`toarea
so]ie s` fac` singur` o c`l`torie atât de lung`...

Probabil c` acestui b`iat capitala i se p`rea a fi cap`tul lumii [i
f`r` \ndoial` c` nu plecase niciodat` din celebra sta]iune balnear`.
Leslie zâmbi destul de rezervat.

– Nu prea v`d cum a[ fi putut s` fiu r`pit`! zise ea pe un ton
glume]. Señor Diego avea \n diminea]a aceasta o \ntâlnire
important`. {oferul s`u m-a condus la aeroportul din Ciudad de
Mexico. Mi-am petrecut o or` \n mijlocul celor o sut` de pasageri ai
avionului, iar tu ai venit s` m` iei de la aeroport. 



A[a c` te \ntreb ce mi s-ar fi putut \ntâmpla!
Pe tot restul drumului, se gândi tot timpul la tat`l s`u. Ce bine ar

fi ca procesul s` aib` loc cât mai repede! Ea nu se \ndoia nici o clip`
de nevinov`]ia lui, auzindu-l \ntotdeauna c` este \mpotriva
comer]ului cu stupefiante. Cum ar fi putut a[adar s`-i ajute de
bun`voie pe acei odio[i trafican]i?

Ah, dac` m`car ar fi fost posibil ca ace[tia s` fie prin[i, cu
siguran]` c` s-ar fi putut s` fie for]a]i s` spun` adev`rul. Era evident
c`, \n lipsa lor, Dan risca s` pl`teasc` \n locul lor.

Cufundat` \n gânduri, abia \[i d`du seama c` intraser` \n parcul
vilei inundat de o vegeta]ie exuberant`.

De \ndat` ce auzi ma[ina, Juanita ie[i \n prag [i \[i \ntâmpin`
st`pâna cu o c`ldur` temperat` [i oarecum uimit`.

– Señor Diego vine, probabil, mai târziu, nu? \ntreb` ea cu o
privire inchizitoare luând bagajul de mân` al lui Leslie \n timp ce
[oferul scotea din portbagaj mica valiz`.

Nu considerase necesar s` ia cu ea toate toaletele elegante oferite
de Diego pentru marile recep]ii mondene din capital`. Nu se va mai
\ntoarce niciodat` acolo. A[a c`... la ce bun...?

– P`i... da. Va veni [i el \n curând, se auzi ea min]ind-o pe aceast`
bun` menajer` care-l iubea pe Diego ca  pe propriul s`u fiu.

Nu era cazul s`-i risipeasc` prea devreme iluziile pe care le
nutrea aceast` femeie despre c`s`toria st`pânului ei, iluzii care o
umpleau de fericire. Vor trece probabil \nc` vreo câteva s`pt`mâni
\nainte ca tat`l s`u [i cu ea s` poat` p`r`si Mexicul.

– Avea ni[te \ntâlniri de afaceri, \ncheie ea, f`r` s` mai mint` de
data asta.

Juanita deschise valiza pus` de Carlos pe o m`su]` [i oft`.
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– Of, afacerile astea! La senor Diego, \ntotdeauna afacerile sunt
pe primul plan. De mic copil avea sim]ul responsabilit`]ii. Era doar
cu doi ani mai mare decât fratele s`u. Asta nu-l \mpiedica s` se
ocupe de el foarte con[tiincios. Dar Jaime era neascult`tor, ad`ug`
ea ridicând privirea spre cer. |ntotdeauna  era pus pe [otii [i se
amuza copios. Lua doar latura bun` a vie]ii!

– P`rin]ii lor nu-i \nso]eau niciodat` \n jocurile lor?
– Nu prea des, \n orice caz, zise ea laconic. Când ei au murit,

señora Jacintha venea din când \n când s`-[i petreac` vacan]ele cu
nepo]eii ei... La ce or` dori]i s` cina]i, señora?

– Pe la opt [i jum`tate, Juanita. Dar a[ bea cu pl`cere o cea[c` de
ceai dup` mas` \n salonul cel mic. Apoi, voi ie[i s` m` plimb pu]in.

– Ah... f`cu Juanita, \ncruntându-se u[or. Ave]i nevoie de
Guillermo s` v` duc` undeva?

– Nu, r`spunse ea, voi conduce chiar eu.
La gândul c` st`pâna sa urma s` plece singur`, menajera p`ru

scandalizat`. Leslie se pref`cu a nu remarca. Slav` Domnului,
servitorii de la vil` nu erau la curent cu faptul c` tat`l s`u se afla \n
\nchisoarea local`. Nu era a[adar momentul s` ri[te o indiscre]ie din
partea [oferului.

– Exist` vreo scrisoare pentru mine? \ntreb` ea cu o indiferen]`
pref`cut` tocmai când Juanita voia s` \nchid` u[a.

– Nu, señora.
A[adar, Brent nu-i r`spunsese la scrisoare. Nu era de mirare. La

drept vorbind, Leslie nici nu se a[teptase s`-i r`spund`. Acum \[i
d`dea seama c` sim]ise doar o afec]iune prieteneasc` pentru fostul
ei logodnic. Universul \i era acum reprezentat doar de Diego. Doar
el fusese cel care \i dezv`luise pasiunea, puterea dorin]ei
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\mp`rt`[ite. Doar el [tiuse s-o fac` s` se topeasc` sub mângâierile
lui, tandrele lui mângâieri care o f`ceau s` simt` irezistibila dorin]`...

Dar de ce s` mai continue s` evoce aceste scene de dragoste cu
Diego, acum când totul \ntre ei se terminase? \[i zicea ea cu
am`r`ciune, \ntins` pe pat doar \ntr-un furou sub]ire. Din p`cate,
\ns`, nu putea s` se ab]in` s` se gândeasc` la acea faimoas` noapte
\n care Diego fusese foarte aproape de a o face s` cedeze la
chemarea sim]urilor lui dezl`n]uite...

– Scuza]i-m`, señora! La telefon!
Leslie se \ntoarse, bomb`nind.
– Ce este? morm`i ea \nc` pe jum`tate adormit`.
– La telefon, señora! Spun c` sunt de la poli]ie!
Tonul nelini[tit al Juanitei o f`cu s` se trezeasc` de-a binelea [i

s`ri brusc din pat, dându-[i p`rul pe spate cu o mân` ce-i tremura.
– Poli]ia? repet` ea cu mintea deja plin` de scenarii.
Oare \ntrevederea lui Diego cu ministrul justi]iei s` fi dat deja

roade?
– Voi vorbi de aici.
|n ciuda panicii care o cuprinsese, avu r`bdare s` a[tepte pân`

când auzi c` Juanita \nchisese telefonul din vestibul [i abia atunci \[i
spuse numele.

– Ierta]i-m`, señora, se auzi o voce masculin` necunoscut` la
cel`lalt cap`t al firului, a[ dori s` vorbesc cu señor Ramirez.

– Nu este aici, r`spunse ea. 
Este \n Mexico. Dar eu...
– V-a[ fi recunosc`tor dac` mi-a]i spune unde \l pot g`si, señora.
– Pot foarte bine s` preiau eu mesajul. {tiu c` este vorba despre

tat`l meu, Daniel Trent, zise ea pe un ton iritat.
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Din nou, era exasperat` s` vad` cum este considerat`  o cantitate
neglijabil`. Strânse din din]i auzindu-l pe interlocutorul ei invizibil
insistând s` afle num`rul de telefon al lui Diego. Enervat`, accept`
s` dea num`rul de telefon de acas` [i cel de la birou, dup` care
ad`ug`:

– De altfel, tocmai m` duceam s`-l v`d pe tat`l meu. F`r`
\ndoial` c` el va putea s`-mi explice ce se petrece...

– Nu v` sf`tuiesc s` veni]i, señora.
– Poftim? Doar n-o s` m` \mpiedica]i s`-l vizitez!
– Este inutil s` v` deranja]i, señora Ramirez. Domnul Trent... nu

mai este aici.
Leslie privi aparatul cu un aer descump`nit.
– Nu... nu \n]eleg. Nu a avut când s` plece de acolo, s` fim

serio[i!
– Ba da. A plecat.
O bucurie nebun` o cuprinse dintr-o dat` pe Leslie. Când se

gândea c` se plânsese de lentoarea justi]iei mexicane! Diego abia \i
vorbise despre aceast` problem` ministrului de justi]ie [i iat` c` deja
tat`l s`u fusese dus \n alt` parte, f`r` \ndoial` \n capital` pentru a fi
judecat.

– V` mul]umesc mult pentru aceast` informa]ie, spuse ea \nainte
s` \nchid` telefonul, f`r`  m`car s` asculte r`spunsul
interlocutorului s`u.

Bucuria ei fu \ns` de scurt` durat`... Judecata tat`lui s`u [i
eliberarea lui va avea drept consecin]` imediat` divor]ul ei [i
plecarea din Mexic. Mai bine nu se mai gândea la acest lucru... Diego
o dorea acum pe Francisca... pe voluptuoasa Francisca... Roata se
\ntorsese...
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De la fereastr`, arunc` o privire pe terasa cu dale din marmur`.
Dincolo de ea, marea se ridica \n valuri uria[e ce se sp`rgeau de
stânci \ntr-un clocot de spum`. Leslie \[i aminti c` Diego o prevenise
s` nu se scalde niciodat` \n aceast` parte a plajei, prea periculoas`.
Dar de ce n-ar pleca s` se plimbe pe plaja dinspre sud? Era o ocazie
unic`. Curând, va p`r`si aceast` vil`... |i vor trebui, f`r` \ndoial`,
dou`zeci [i patru sau patruzeci [i opt de ore pân` s` afle unde fusese
transferat tat`l s`u.

Entuziasmat` de acest gând, scoase dintr-un sertar un costum de
baie nu mai mare ca o batist`. La urma urmei, plajele acestea erau
mai \ntotdeauna pustii. {i apoi, când va ie[i din ap`, se va ad`posti
pe dup` cocotieri pentru a sc`pa de eventuale priviri indiscrete.

O sun` pe Juanita, care ap`ru foarte repede.
– |n loc s`-mi beau ceaiul acas`, am hot`rât s` cobor pe plaj`. Voi

lua cu mine suc de portocale.
– A[adar, señora nu va lua ma[ina? \ntreb` menajera admirând

picioarele lungi [i suple ale tinerei care se vedeau de sub halatul
scurt de plaj` din buret.

– M-am.... m-am r`zgândit, zise Leslie scotocind \n geant` dup`
o carte poli]ist` pe care se str`duise zadarnic s-o citeasc` \n avion.

– Nu s-a \ntâmplat nimic grav? \ntreb` cu pruden]` Juanita.
Surprins`, Leslie se \ntoarse.
– Telefonul de adineauri... de la poli]ie... complet` femeia.
– Oh, nu, nu s-a \ntâmplat nimic grav. Voiau... voiau s` vorbeasc`

doar cu senor Diego. Le-am explicat unde \l pot g`si.
– Ah da!
Lini[tit`, Juanita plec` spre buc`t`rie s` prepare sucul cerut, \n

timp ce Leslie \ndesa \n geanta mare de plaj` din pai \mpletit,
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prosopul de plaj`, cartea, ochelarii de soare. |n clipa când vru s`
pun` [i flaconul cu lo]iune solar`, se \nfior` f`r` voia ei 
amintindu-[i cum Diego \i masase cu gesturi pricepute spatele,
gâtul, umerii. Regrete tardive... Flaconul disp`ru \n fundul gen]ii pe
care [i-o arunc` pe um`r.

|not` \ndelung \n apa pl`cut` a oceanului. Din când \n când, se
l`sa s` pluteasc` pe spate ca s` se relaxeze, cu ochii \nchi[i din cauza
intensei str`luciri a apei.

Dup` vreo jum`tate de or`, se \ntoarse \ncet spre mal, unde o
a[tepta un termos cu suc de portocale delicios de r`coritor. Cu aerul
cald care o \ntâmpin` la ie[irea din ap`, nici nu mai fu nevoie s` se
[tearg`. Sub soarele arz`tor, costumul ei de baie \[i rec`p`ta repede
culoarea natural`, foarte asem`n`toare cu aceea a pielii ei bronzate
cu care se putea [i confunda [i te puteai \ntreba dac` are ceva pe
ea...

Se \ntinse pe prosopul de plaj` \n culori vii. Sprijinit` \ntr-un cot,
sorbi \ncet din sucul de portocale privind \ngândurat` peisajul de vis
pe care nu-l va mai revedea prea curând. |ncerc` s`-[i fixeze \n
memorie culoarea aproape alb` a nisipului fin ca o pudr`, 
albastrul-verzui al m`rii cu crestele de spum` ale valurilor mici, digul
natural de stânc` cu care plaja era protejat` de valurile uneori
enorme ale Pacificului, imen[ii cocotieri plini de fructe coapte sub
frunzele lor de un verde \nchis.

Puse la loc paharul termosului [i se \ntinse la soare cu ochii
\nchi[i sub razele astrului str`lucitor. Nu trebuia s` uite s` se ung`
cu lo]iune solar`, \[i zise ea, deja somnolent`...

La un moment dat, o umbr` se interpuse \ntre soare, [i ea. Cu
inima b`tându-i nebune[te, deschise ochii. Lumina o orbi. Pre] de o
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clip`, i se p`ru c`-l vede pe Diego \ntr-o c`ma[` alb` de bumbac
descheiat` pân`-n talie [i \n ni[te blugi vechi, destr`ma]i pe ici pe
colo. 

{i apoi, o cuprinse panica recunoscându-l pe Guillermo.
– Ce... ce cau]i aici? \ntreb` ea redresându-se brusc [i \ncercând

zadarnic s`-[i g`seasc` pip`ind \n jurul ei halatul de baie.
– Juanita s-a gândit c` s-ar putea s` ave]i nevoie de ceva, o lini[ti

tân`rul mexican privindu-i cu \ndr`zneal` corpul bronzat prea pu]in
acoperit de acest costum de baie \ntr-adev`r microscopic.

–  Nu-mi \n[ira pove[ti! Am tot ce-mi trebuie [i Juanita [tie asta!
F`r` s` se lase descurajat, Guillermo se ghemui lâng` ea [i o privi

obraznic.
– Nu-i prea sigur c` ave]i de toate. La fel ca [i mine, a remarcat [i

ea unele lucruri. Señor Diego s-a c`s`torit cu o femeie foarte
frumoas` de care orice b`rbat ar fi mândru s-o aib` \n patul lui, [i
totu[i  o trimite departe de el cu triste]e \n ochi. Cunosc aceast`
expresie, señora. Am citit-o adeseori pe chipurile femeilor care vin
la Acapulco f`r` so]ii lor.

Cu o furie cumplit`, Leslie s`ri \n picioare.
– Nu m` mir` s` te aud vorbind astfel, \i spuse ea cu cel mai

profund dispre]. Dar nu \ndr`zni s` m` compari cu una dintre
tinerele acelea singure pe care le abordezi pe plaj`! Dac` \i spun
so]ului meu...

– De ce s`-i spune]i? murmur` Guillermo cu o voce senzual`
teribil de conving`toare. 

Eu [tiu s` fac femeile fericite, señora, \n privin]a asta pute]i s` fi]i
sigur`...

– Dac` vei continua, \l chem pe Carlos! izbucni Leslie.
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Dar \nainte s` aib` timp s`-[i pun` \n aplicare amenin]area,
Guillermo o prinse de bra] [i o trase violent spre el, acoperindu-i
gura cu mâna liber`.

Se luptar` \n t`cere. Leslie se zb`tea din toate puterile [i pentru
o clip` reu[i s` scape din mâna agresorului. Pre] de o secund`,
Guillermo ezit`. Apoi, v`zând-o gata s` strige dup` ajutor, se arunc`
peste ea, acoperindu-i gura cu buzele lui. Neputincioas` \n fa]a
for]ei mexicanului, Leslie sim]i c` i se face grea]`. Dac` le-ar fi dat
m`car prin minte lui Carlos sau Juanitei s` apar` \n capul sc`rii t`iat`
\n stânc`!

S`rutul acesta i se p`rea c` dureaz` de o ve[nicie [i era \n pragul
le[inului când deodat` se sim]i liber`, atât de brusc \ncât \i fu greu
s` se dezmeticeasc`.

Ca prin cea]`, \l v`zu pe Guillermo proiectat la câ]iva metri de ea,
ridicându-se cu greutate din nisip [i cu nasul sângerând. O ploaie de
\njur`turi \n spaniol` o f`cu s` ridice capul. Diego era aici lâng` ea,
alb de furie, p`rând cam nepotrivit \n locul \n care se afla \n ]inuta
lui de ora[ pe care o purtase azi-diminea]`, când o p`r`sise plecând
spre birou.

– Oh, Diego! hohoti ea de plâns aruncându-se \n bra]ele lui. Oh,
Diego, mi-a fost atât de fric`! Acesta se \ntoarse pentru a-i arunca
angajatului s`u o privire du[m`noas`. Guillermo ajunsese deja la
jum`tatea sc`rii [i \[i tampona gemând nasul.

– {terge-o, [i cât mai repede! [uier` Diego. S` te g`sesc imediat
pe iaht.

R`mase cu privirea spre falez`, pân` când servitorul disp`ru.
Apoi \[i \ntoarse privirea furioas` spre Leslie, care tremura \n

bra]ele lui ca o frunz`.

126 CATHERINE SELLERS



– }inuta ta este aproape indecent`! zise el \mpingând-o f`r`

menajamente. Cum s` te miri a[adar, de reac]ia acestui b`iat care

surprinde o femeie frumoas` aproape goal` pe o plaj` pustie!

– Mexicul este o ]ar` de s`lbatici!  replic` Leslie, scoas` din

s`rite.

Diego o privea cu ni[te ochi \n care ardea acum altceva decât

furia de adineauri. Ea se \ntreb` cu \ngrijorare ce-o fi având \n minte.

|nf`]i[area lui impecabil` [i respira]ia precipitat` nu prevestea nimic

bun. V`zându-l dezbr`cându-se cu febrilitate, bâigui terorizat`:

– Ce faci?

– Nu-i nici un secret, nu-i a[a? Asta o s` te \nve]e minte s` provoci

b`rba]ii. Nu e[ti decât o cochet`!

Cuprins` de panic`, Leslie fugi spre scara de piatr`. Dar Diego o

ajunse din doi pa[i [i o ridic` \n bra]e. Fire[te, \l dorise pe Diego, \l

dorea [i acum, dar nu voia o contopire inspirat` de furie [i de o

dorin]` fizic` pur`. {i apoi, cum s` uite de bruna Francisca...

– Diego, nu, te implor! \i [opti ea.

F`r` s-o asculte,  o puse f`r` blânde]e pe prosopul de plaj`

\nainte de a termina s` se dezbrace. Apoi, \ntr-o clip`, \i smulse

costumul de baie [i cu privirea \nfierbântat`, contempl` trupul

frumos care frem`ta de team`.

– Diego, nu...!

Dar acesta se l`s` s` cad` peste ea, [i ceea ce citi \n ochii lui o

f`cu s` abandoneze orice rezisten]`.

– Sunt mai mult decât s`tul s`-]i ascult smiorc`ielile, zise el cu o

voce r`gu[it`, acoperind-o cu s`rut`ri care o f`cur` repede s`-[i

piard` capul.
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Nu existau cuvinte care s` descrie senza]iile resim]ite de Leslie
sub mângâierile de un rafinament nemai\ntâlnit. Cu o nevoie
rezistibil` de a se contopi cu el, de a-i apar]ine trup [i suflet, Leslie
\[i r`t`cea cu febrilitate degetele prin p`rul lui negru [i pe spate.
Trupul ei arzând de dorin]` se \ncord` sub cel al so]ului ei.

Leg`na]i de zgomotul valurilor ce veneau s` moar` pe nisipul ud,
\ntr-un fo[net de m`tase sfâ[iat`, se l`sar` amândoi purta]i de
pl`cerea care-i cople[ea.

Când dup` clipele de neuitat pe care le cunoscuse  \[i \ndrept`
ochii lumino[i ca ni[te stele spre el, \l v`zu c` o prive[te cu un aer
triumf`tor, dar [i uluit \n acela[i timp.

– Dumnezeule, murmur` el cu o voce nesigur`, mi-ai spus totu[i
c`... Brent [i cu tine...

– Oh, Diego, ]i-am spus asta pentru c`... nu-mi d`dusem seama
c`....

|n timp ce c`uta cu disperare s`-i explice c` de la \nceput luptase
\mpotriva acestei iubiri pe care refuzase s-o recunoasc`, auzi vuietul
vântului printre frunzele palmierilor care \i fereau de soare. Abia avu
timp s`-l vad` pe Diego ridicându-se brusc cu o exclama]ie \n`bu[it`,
[i ridicând bra]ul \ntr-un gest protector, c` un [oc violent o f`cu 
s`-[i piard` cuno[tin]a.
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Capitolul 10

Când deschise ochii, primul lucru pe care-l z`ri Leslie fu un
superb buchet de gladiole portocalii. |i trebui un oarecare timp pân`
s`-[i dea seama c` dincolo de ele p`rea s` se mi[te ca \ntr-o cea]` o
siluet` alb`.

Vru s` strige, dar nu reu[i s` scoat` nici un sunet din gâtul uscat.
Acest singur efort \i provoc` o durere cumplit` de cap. |n mod
incon[tient, \ncepu s` geam`.

Silueta alb` o imobiliz` brusc. Leslie v`zu apropiindu-se un chip
\ngrijorat de femeie sub o bonet` alb` apretat`.

– Slav` Domnului! murmur` o voce blând` \ntr-o limb` necunoscut`
ei, dar \n]elegând-o f`r` dificultate. Dore[ti ceva, copila mea?

Leslie \i spuse cu o voce \mpleticit` c` murea de sete. Infirmiera
disp`ru pentru a se \ntoarce câteva clipe mai târziu cu un suc rece
de portocale.

– So]ul dumitale va fi foarte bucuros s` afle c` ]i-ai rec`p`tat
cuno[tin]a, continu` vocea \n acea limb` str`in` pentru Leslie.



– So]ul meu... repet` ea \ncruntându-se u[or. A[adar, sunt
c`s`torit`?

– Bine\n]eles, copila mea. {i-a f`cut ni[te griji \ngrozitoare \n
ceea ce te prive[te.

Cum femeia \n alb \[i d`du seama dintr-o dat` c` limba spaniol`
nu era limba matern` a tinerei blonde atât de supl` sub cear[aful
u[or de m`tase, re\ncepu s` vorbeasc` \n englez`.

– M` duc s`-i anun] vestea cea bun` [i s`-l aduc \ncoace.
– A[teapt`, te rog, spuse Leslie. Cine este el? Nu... nu reu[esc 

s`-mi amintesc...
– E[ti so]ia lui señor Diego Ramirez, r`spunse infirmiera cu un

fel de respect. Domnul Ramirez este o personalitate aici, \n Mexic.
|n Mexic... Ce c`uta ea \n Mexic, [i... m`ritat` cu un mexican?
– A]i avut un accident pe plaja din fa]a vilei Jacintha, ad`ug` ea

\n loc de alt` explica]ie.
Un accident? Vila Jacintha? Leslie scutur` din cap cu perplexitate.

Din nou, durerea cumplit` de cap \i sfredeli tâmplele.
– Nu... nu-mi amintesc nimic...
– Nu-]i face griji, copila mea. Este normal dup` un asemenea [oc.

Nu te mi[ca prea mult. M` duc s`-i spun so]ului dumitale c` ]i-ai
rec`p`tat cuno[tin]a.

Leslie \[i puse mâna pe mâneca apretat` a halatului alb.
– Te rog, [opti ea, vorbe[te-mi mai \ntâi despre acest accident.
O teroriza ideea de a \ntâlni un so] necunoscut. Cine era el? Cum

ar`ta? Câ]i ani avea? Iar ea, cine era ea?
– Era]i pe plaj`, señora, sub un cocotier \nc`rcat cu fructe

coapte. Era ultima impruden]` pe care ar fi trebuit s-o face]i. O nuc`
de cocos poate s`-]i zdrobeasc` u[or capul...
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– {i... ce s-a \ntâmplat?
– Ai avut noroc c` so]ul dumitale era acolo \n momentul acela,

zise infirmiera ro[ind imperceptibil. El a putut s` atenueze [ocul. {i
acum, m` duc s`-l caut. Abia azi-diminea]` am reu[it s`-l conving s`
se duc` s` se odihneasc` pu]in. Dar i-am jurat c`-l vom trezi de
\ndat` ce vom avea ve[ti bune.

Dup` ce disp`ru infirmiera, Leslie se sim]i cople[it` de
nenum`rate \ntreb`ri c`rora nu le g`sea r`spuns. De când era
c`s`torit` cu un mexican? Probabil c` o iubea mult dac` veghease la
c`p`tâiul ei...

Ar fi trebuit s`-i cear` infirmierei o oglind` \nainte ca aceasta s`
plece s`-l caute. Nici m`car nu [tia cum arat`. Avea ochi alba[tri sau
negri? Ridic` mâna \n speran]a c`, prinzând o [uvi]`, va afla ce
culoare avea p`rul ei. Dar acesta era ascuns sub un enorm
pansament care-i cuprindea tot capul. |n clipa când \[i atinse cu
degetele fruntea, f`cu o grimas` de durere.

Deodat`, tres`ri. Un b`rbat tocmai intrase \n \nc`pere [i
r`m`sese nemi[cat lâng` patul ei.

V`zu c` era \nalt, brunet, cu p`rul negru [i cu fa]a m`slinie. P`rea
s` aib` vreo treizeci de ani. Era \mbr`cat \ntr-un tricou cu mâneci
scurte [i ni[te blugi care-i scoteau \n eviden]` musculatura atletic`.
Chipul \i era marcat de oboseal`. 

O privea cu un fel de \ngrijorare.
– Leslie, murmur` el cu o voce r`gu[it` de emo]ie punându-[i

mâna bronzat` peste mâna ei de pe cear[af.
A[adar, se numea Leslie... |i pl`cea prenumele acesta. Dar oare,

cum \l chema pe so]ul s`u? Infirmiera \i spusese adineauri... Ah da...
– Diego, murmur` la rândul el.
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– M` recuno[ti, querida? \ntreb` el cu o lic`rire de speran]` \n
ochii negri.

Ea scutur` u[or din cap.
– De fapt, infirmiera mi-a spus cum te cheam`.
Remarcând atunci pansamentul de pe mâna so]ului ei, \l \ntreb`:
– E[ti r`nit?
– Nu-i nimic, un fleac.
– |n acela[i accident cu mine? insist` ea. Mi s-a spus c`  ai putut

s` atenuezi [ocul, c` f`r` tine, a[ fi fost probabil moart`...
– Accidentul acesta este \n \ntregime din vina mea, zise el cu

buzele strânse. 
Nu am nici o scuz`. Ar fi trebuit totu[i s` [tiu...
L`sându-[i fraza \n suspensie, se a[ez` pe pat. Se p`rea c` spusele

lui aveau un dublu sens... Dar creierul lui Leslie refuza \nc` s`
func]ioneze normal. A[a c` nu \ncerc` s` aprofundeze chestiunea.

– De când sunt incon[tient`? \ntreb` ea slab.
– De trei zile.
El \[i aplec` spre ea capul [i tr`s`turile lui i s` p`rur` [i mai

obosite. Leslie \l strânse de mân`.
– Atunci, trebuie s` fii teribil de obosit, spuse ea cu blânde]e.

Infirmiera mi-a spus c` ai stat lâng` mine \n tot timpul acesta.
Pre] de câteva clipe, el privi \ngândurat mâinile lor \mpreunate

pe cear[af, apoi se ridic` brusc.
– Doctorul va veni \n curând, o anun]` el pe un ton neutru. Voi

reveni s` te v`d dup` plecarea lui.
Ea crezu o clip` c`  se va apleca [i o va s`ruta. |n loc de asta, \l

v`zu \ndep`rtându-se repede, l`sând-o \n mod inexplicabil cu
lacrimi \n ochi.
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De ce so]ul s`u, acest b`rbat care o veghease timp de trei zile cu
un asemenea devotament, p`rea dintr-o dat` c` este foarte gr`bit...
s-o p`r`seasc`?

***

Leslie risipi firimiturile de pâine peste parapetul ce \nconjura
terasa plin` de flori. Privea cu duio[ie p`s`relele multicolore ie[ite
de prin tufi[urile din jur [i certându-se cu ciripituri vesele pe aceast`
man` c`zut` din cer.

– Le r`sfe]i prea mult, niña, murmur` \ncet Diego.
– Sunt atât de dr`gu]e, spuse ea dup` ce le arunc` [i ultimele

firimituri.
Se a[ez` apoi la loc \n fa]a so]ului s`u [i lu` cafetiera.
– |mi imaginez c` a[a se \ntâmpl` [i cu copiii. Nu te las` inima s`

le refuzi ceva. Vrei [i tu?
– Poftim? Copiii? \ntreb` el tres`rind.
– Nu, dragul meu, \ntrebam dac` vrei cafea!
– Ah da... Da, cu pl`cere...
– Acum dac` m` gândesc, n-ar fi o idee prea rea s` avem copii.

Ce zici?
|l v`zu \ncruntându-se.
– Credeam c` am c`zut de acord s` evit`m acest gen de subiecte

atâta vreme cât nu ]i-ai revenit complet.
Cu un aer preocupat, Diego lu` o ]igar` [i o aprinse.
– Da, la \nceput, murmur` ea, \]i \mp`rt`[eam p`rerea, dar...
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Se ridic` nervoas` [i se duse s` se sprijine de pietrele calde ale
parapetului. Cu privirea a]intit` spre peisajul de vis ce se \ntindea la
picioarele ei, relu`:

– Diego?
– Da?
– Crezi c` n-o s`-mi recap`t niciodat` memoria?
Urm` un moment de t`cere.
– Medicii ne asigur` c` este o simpl` chestiune de timp.
– De timp! izbucni ea, \ntorcându-se. Dar au trecut deja dou`

luni! {i doar câteva imagini, [i acelea destul de neclare, au ie[it la
suprafa]`: cea a unui iaht ancorat la chei, apoi o c`lug`ri]` 
rugându-se \ntr-o capel`...

– Ai fost crescut` la m`n`stire, spuse Diego pe un ton prudent
scuturându-[i ]igara \n scrumier`.

Leslie se s`turase s`-[i scormoneasc` zadarnic  memoria \n
c`utarea unor frânturi din trecutul ei. Sim]ea c`-i plesne[te capul.

– De ce nu vrei s` m` aju]i s`-mi reg`sesc firul amintirilor?
La rândul lui, Diego se ridic` brusc [i porni spre ea, nespus de

elegant \n c`ma[a lui de m`tase de culoarea filde[ului [i pantalonul
de pânz` asortat. |[i puse degetele fierbin]i pe bra]ul ei gol.

– Doctorii mi-au recomandat s` nu gr`besc lucrurile, [tii bine,
zise el cu r`bdare. Este mai bine ca totul s`-]i revin` \n mod firesc \n
memorie.

– Tot medicii te-au sf`tuit s` dormi \n camer` separat`?
Leslie \l privi provocator. |l v`zu cum \[i \ncle[teaz` maxilarele.
– Nu. Hot`rârea aceasta am luat-o eu, spuse Diego luându-[i

mâna de pe bra]ul ei [i adunând ni[te hârtii de pe mas`. Acum
trebuie s` plec, dac` nu vreau s` pierd avionul. 
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Dup`-amiaz`, am mai multe \ntâlniri \n capital`.
Ea \l urm` pân` \n camera \n care el dormea singur.
– De data aceasta, nu pot s` vin cu tine?
Diego, care \[i aranja ni[te hârtii \ntr-o map` din piele neagr`, se

\ntoarse spre ea, \ncurcat.
– Este mai bine s` r`mâi aici, lini[tit`, te asigur.
Nu era pentru prima oar` dup` accidentul ei când  \i refuza o

astfel de cerere. Brusc, Leslie se enerv`.
– Aici, nu-i a[a, nu risc s` dau peste amanta ta! \i arunc` ea, ro[ie

de furie.
Cu un zgomot sec, Diego \[i \nchise mapa [i se apropie de ea, cu

o expresie de nep`truns.
– Plec la Mexico cu afaceri [i nu la o amant` din imagina]ia ta, \i

replic` el cu o oarecare asprime.
Oare mai auzise aceast` scuz` clasic` [i \nainte de accident? Cum

s` afle? Avea o dorin]` nebun` de a-[i astupa urechile, de a nu mai
auzi nimic, de a se l`sa prad` disper`rii. Cum era cu putin]` ca acea
blestemat` nuc` de cocos s`-i deranjeze creierul \ntr-o asemenea
m`sur`? Oare Diego se purtase \ntotdeauna astfel, mai mult ca un
frate atent decât ca un so] sau un amant? Nu, era pu]in probabil.
Sim]ea prin toate fibrele trupului ei c` potrivirea lor fizic` trebuie s`
fi fost perfect` [i c` el [tiuse s-o poarte pe culmile pl`cerii.

– Diego... [opti ea când acesta se preg`tea s-o s`rute, ca de
obicei, pe frunte.

– Ce este?
– Nu crezi c` mi-a[ reveni mai repede dac`... dac` noi... |n sfâr[it,

dragul meu, sunt absolut sigur` c` aveam o rela]ie normal` \ntre so]i
\nainte de accident.
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El f`cu ochii mici [i privi chipul ei fin \mbujorat.
– De unde [tii? \ntreb` el brusc.
– De unde? Simt asta, ce naiba! La urma urmei, e[ti so]ul meu.

Ce este r`u \n a vrea s` dorm cu tine?
O clip`, el r`mase t`cut. Apoi oft` adânc.
– Nu este nimic r`u \n asta, querida, dimpotriv`, zise el cu o voce

aproape tandr`, mângâindu-i p`rul. {i eu \mi doresc asta, Leslie. 
Nu-mi este u[or s` rezist dorin]ei de a veni \n camera ta.

– Nu \n]eleg! strig` ea. Nu v`d nimic imprudent \n asta. Sunt
s`n`toas`, m` simt bine. Atunci, de ce...?

– Vom mai vedea, când m` \ntorc...
Leslie turba de furie \n sinea ei, v`zându-se tratat` ca un copil

iresponsabil. Dar acum \l cuno[tea destul de bine pe Diego ca s` [tie
c` o dat` ce luase o decizie, nu se mai l`sa influen]at cu u[urin]`.

|n sfâr[it, de data asta, o s`rutase pe buze \nainte s` plece, se
gândi ea mai târziu, \n camera ei. Era oricum mai bine decât acele
s`rut`ri fr`]e[ti la care avusese dreptul pân` acum. Doar un so], un
iubit, ar [ti s-o fac` s` uite \ndoielile care o h`r]uiau f`r` \ncetare de
la accident. Diego \i dezv`luise c` \[i pierduse p`rin]ii. Dar trebuie
s` fi avut [i ea o poveste, o meserie, prieteni, cuno[tin]e, veri... Nu
venise nimeni s` \ntrebe de ea. Probabil c` rupsese toate rela]iile cu
to]i c`s`torindu-se. Ah, dac` m`car so]ul ei i-ar da un indiciu, \n loc
s` se mul]umeasc` s` a[tepte bun`voin]a naturii!

Cuprins` de o teribil` triste]e, se \ntinse pe patul imens \n care
noaptea se sim]ea pierdut`.

{i mintea \ncepu s`-i lucreze cu febrilitate. Oare Diego avea o
amant` la Mexico? Leslie \[i aminti c` parc` citise undeva c`
fidelitatea nu f`cea parte dintre virtu]ile dominante ale mexicanilor. 
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Iar Diego era un pasionat, un senzual. Era de-ajuns s`-l prive[ti
ca s` te convingi de asta. Pu]ine femei trebuie s` fi avut puterea s`-i
reziste. Chiar [i ea \ns`[i nu suferea din cauz` c` se sim]ea respins`
astfel?

M`rturisirea era trecutul. Acum era c`s`torit`, ce naiba! {i \[i
iubea so]ul. Ce putea s` fie mai firesc decât s`-l iubeasc`? Trebuie s`
existe mijloace prin care s`-l conving` de asta. Da. Va \ncerca s`-l
seduc`.

***

Nu l`s` nimic la voia \ntâmpl`rii. |n urm`toarele trei zile de dup`
plecarea lui Diego, desf`[ur` o activitate febril`. |n seara \ntoarcerii
lui, casa era preg`tit` de "lupt`". O superb` fa]` de mas` alb`
brodat` acoperea masa pe care scânteiau argint`ria [i cristalele. Un
\ncânt`tor aranjament floral din trandafiri roz, asorta]i cu lumân`rile
din sfe[nice, ocupau mijlocul mesei. Leslie se sim]ea seduc`toare
pân`-n vârful unghiilor, cu p`rul ei blond m`t`sos care-i c`dea liber
pe umerii bronza]i [i cu rochia alb` cu corsajul mulat, re]inut prin
dou` bretele fine.

Dup` ce arunc` o ultim` privire peste preg`tirile f`cute, se
\ntoarse cu ochii str`lucind spre menajer`.

– De \ndat` ce sose[te señor Diego, ne serve[ti aperitivul \n
salonul cel mic. Asta \]i va da timp s` faci o ultim` verificare a cinei.

– Nu v` face]i griji, senñora, spuse femeia cu o expresie de
bucurie pe fa]`. Domnul spune \ntotdeauna c` m` va lua \ntr-o zi la
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Mexico pentru ca s`-i ar`t buc`tarului s`u francez cum se face
"enchiladas".

|n clipa aceea, sun` telefonul. Juanita se duse s` r`spund`.
Totul era preg`tit pentru marea  scen` a seduc]iei, gândi Leslie

ridicând un trandafir care se aplecase prea mult: luminile calde,
meniul preferat al lui Diego, un vis bun... Ce n-ar fi f`cut numai s`-l
smulg` pe Diego din bra]ele amantei sale...?

– Este pentru dumneavoastr`, zise Juanita reap`rând \n pragul
u[ii. Este señor Diego.

– Ah, da? Vrea s` m` duc s`-l iau de la aeroport?
– Sun` din Mexico, señora, preciz` Juanita.
Cu inima strâns` de dezam`gire, Leslie ridic` receptorul.
– Diego, ce s-a \ntâmplat? E[ti \n \ntârziere?
– |mi pare r`u, querida, \mi este imposibil s` vin ast`-sear`.
– Oh, dar totul era preg`tit... Te a[teptam...
– |mi pare r`u, repet` el. Sunt ni[te afaceri \ncurcate de care

trebuie s` m` ocup personal... Voi veni f`r` \ndoial` duminic` 
dup`-amiaz`.

– Abia duminic`! exclam` ea, consternat`.
– Am ni[te \ntâlniri disear` [i mâine toat` ziua. Compatrio]ii t`i,

[tii bine, au reputa]ia c` pun \ntotdeauna afacerile \naintea
pl`cerilor. A[a fac [i eu acum, \i incit, \n ciuda.... dorin]ei de a te
revedea.

– Bine, spuse Leslie mu[cându-[i buzele. Atunci... pe duminic`...
– |]i promit. Te voi suna dac` intervine ceva.
Dar Leslie deja nu-l mai asculta. Analiza \n minte aceast` scurt`

conversa]ie. Diego nu putea sau nu voia s` vin`? Ce ascundeau toate
aceste plec`ri? Mai exist` vreo femeie \n via]a lui?
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Telefonul lui de a doua zi, prin care \[i amâna \ntoarcerea cu \nc`
patruzeci [i opt de ore, nu f`cu din p`cate decât s`-i confirme
b`nuielile.

– Am ni[te \ntâlniri de afaceri foarte importante luni [i mar]i, \i
spuse Diego. A[a c` nu pot s` ajung \nainte de mar]i seara. |n
schimb, cred c` voi putea apoi s`-mi petrec toat` s`pt`mâna cu tine,
la vil`.

– S` nu-]i faci \n nici un caz griji pentru mine, \l asigur` ea pe un
ton sec. Petrecere frumoas` \n weekend \mpreun` cu amanta ta!
ad`ug` ea furioas` \nainte de a \nchide telefonul.

El nu mai sun`. Dovad` c`  nimerise exact la ]int`.
Acum, ce s` fac`? S` a[tepte r`bd`toare \ntoarcerea

nestatornicului ei so]? Doamne, dac` ar putea m`car s` scape de
aceast` umilin]`! Dar situa]ia era de acum f`r` ie[ire. Unde s-ar fi
putut duce? Cu cine ar fi putut lua leg`tura? Amnezia ei \i interzicea
s` p`r`seasc` \nchisoarea aurit` care devenise pentru ea vila Jacintha.

Gândurile ei erau bântuite adesea de viziunea unei femei
brunete cu forme voluptuoase cu care \n mod sigur Diego urma 
s`-[i petreac` weekendul. De ce atunci se c`s`torise cu ea atât de
blond` [i supl`, atât de pu]in conform` cu regulile frumuse]ii
mexicane?

C`uta zadarnic o explica]ie. Dar amintirile ei se pierduser`
undeva, \n trecut. Poate c` erau pe punctul de a se desp`r]i \nainte
de accident? Asta ar putea s` explice refuzul lui Diego de a avea cu
ea rela]ii normale \ntre so]i...

{i apoi, lunea urm`toare, \n timp ce universul ei era limitat tot
de cerul azuriu [i marea ale c`rei valuri loveau baza falezei, memoria
\i reveni \ntr-un mod pe cât de fulger`tor, pe atât de nea[teptat....
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***

– Señora! Un oaspete.
Absorbit` de pictura ei, care \ncerca s` redea pe hârtie p`s`relele

multicolore care s`reau pe marginea parapetului certându-se pe
firimiturile de pâine pe care ea la risipise, Leslie nu lu` \n seam` la
\nceput apelul Juanitei. Diego \i sugerase s` se apuce s` picteze cu
acuarele pentru a-[i mai trece timpul \n absen]a lui. Fusese o idee
bun`. Când picta, uita de orice pre] de câteva ore.

– Señora, repet` Juanita. Ave]i un musa...
– Mul]umesc, \i t`ie vorba o voce masculin`. Voi vorbi chiar eu

cu domni[oara Trent... vreau s` spun... cu señora Ramirez...
Leslie f`cu ochii mari privindu-l apropiindu-se pe noul venit. Era

\n mod evident un american. Cum \i spusese oare? Domni[oara
Trent... Dar atunci... poate c` el va reu[i s`-i limpezeasc` trecutul....

– Bine, Juanita, este \n ordine, spuse ea privindu-l nedumerit`
pe tân`rul din fa]a ei. Voi discuta eu cu domnul...?

– Leslie! Sunt eu... Brent! Nu-mi spune c` deja m-ai uitat!
O dezam`gire cumplit` o f`cu pe Leslie s` aib` o strângere de

inim`. B`rbatul acesta tân`r [i frumos cu p`rul castaniu [i cu ochi
c`prui \i era total necunoscut.

– Adu-ne ni[te cafea, o rug` ea pe Juanita \n timp ce \[i [tergea
degetele murdare de acuarele. |mi pare r`u, ad`ug` ea adresându-se
musafirului, nu v` recunosc...

– |]i ba]i joc de mine? |n fine, Leslie, sunt eu, Brent! 
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Am fost logodi]i, aminte[te-]i. Dar acum \ncep s` \n]eleg de ce 
m-ai abandonat pentru acest Ramirez, insinu` el aruncând o privire
spre priveli[tea \ncânt`toare din jurul lor.

– Eu v-am abandonat? bâigui ea cu privirea a]intit` asupra
americanului. {i apoi, v`zând-o pe Juanita \ncremenit` \n prag, cu
ochii m`ri]i de surprindere, \i ordon` sec:

– Juanita, te-am rugat s` ne aduci ni[te cafea!
– Si, señora, r`spunse mexicana cu un aer reticent \nainte de a

se \ndep`rta.
– Lua]i loc, \l invit` cu amabilitate Leslie pe str`in, a[ezându-se

ea \ns`[i \n fotoliul de r`chit`. Nu fi]i sup`rat pe Juanita. De la
accident, \ncearc` s` m` protejeze de orice nepl`cere.

– Accident? Care accident?
– Ei, este o poveste stupid`. |nchipui]i-v` c` f`ceam plaj` aici, \n

fa]a vilei, sub un cocotier. O nuc` de cocos s-a desprins [i m-a lovit
direct \n frunte. De atunci, am o amnezie total`.

B`rbatul se a[ez` \n sfâr[it pe fotoliu, ca [i cum picioarele nu l-ar
mai fi ]inut. P`lise la aceast` veste.

– Chiar nu-]i mai aminte[ti nimic? \ntreb` el cufundându-[i
privirea \n ochii ei verzi.

– Nimic. Sau aproape nimic. Din când \n când, abia de \mi apar
\n minte imagini vagi din trecutul meu... Medicii m` asigur` c`
memoria \mi va reveni cu timpul. Dar... Ezit` s` continue fraza. 

Ar putea oare s`-i cear` acestui b`rbat care o cunoscuse s`-i dea
informa]ii despre trecutul ei?

– Este incredibil c` nu m` recuno[ti, Leslie, relu` Brent stupefiat.
Ea nu r`spunse. Juanita tocmai pusese tava pe mas` [i se

\ndep`rta, vizibil [ov`itoare.
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– |n sfâr[it, Leslie, noi trebuia s` ne c`s`torim... Astea nu sunt
lucruri care se uit`!

– Nu cumva, \ntreb` Leslie sorbind o gur` de cafea, m-am....
c`s`torit cu Diego \nainte ca noi s` rupem logodna?

Americanul f`cu un gest iritat cu mâna.
– Nu. Mi-ai trimis doar inelul \napoi, spunându-mi c` te-ai

\ndr`gostit de un alt b`rbat.
|ngândurat`, Leslie amesteca \n cea[c` pentru a topi zah`rul.
– Simt c  ̀l-am iubit pe Diego din clipa \n care l-am \ntâlnit. Este foarte....
– Bogat? \ntreb` Brent pe un ton voit ofensator.
Leslie se crisp`. Ce voia s` spun` b`rbatul acesta? C` era o

interesat`? C` avea un suflet nestatornic? La urma urmei, cum ar fi
putut  s` nege astfel de aser]iuni dac` din memorie i se [tersese totul?

– Da, este bogat, spuse ea cu voce sc`zut`.
– {i foarte influent, [tiu. {i totu[i, l-a l`sat pe tat`l t`u s` moar` 

\ntr-una din pu[c`riile infecte din aceast` ]ar`! Cum po]i s` califici un
astfel de om? Mie mi se pare c`...Dar Leslie nu-i mai auzea vocea
indignat`. Memoria \i reveni fulger`tor, cu for]a unui val uria[ care
[tergea totul \n calea lui. Sim]ea c`-i plesne[te capul, urechile \i vâjâiau...

Tat`l s`u... Dan Trent... Revedea acum un chip cu tr`s`turi aspre,
ars de soare [i de aerul s`rat al m`rii. Apoi, o alt` imagine se
suprapuse pe prima... cea a unui b`rbat cu tenul p`mântiu \n cadrul
sinistru al unei celule cu pere]ii mânca]i de mucegai. Pe o m`su]` se
afla un \ntreg sortiment de sticle cu b`utur`. Mai auzea \nc` vocea
tat`lui s`u când ridicase paharul pentru ea, spunând: "Fie ca
mariajul t`u s` fie la fel de fericit cum a fost al meu..."

Se ridic` dintr-un salt, r`sturnând violent fotoliul.
– Tat`! url` ea ca o fiar` r`nit` de moarte \nainte de a se pr`bu[i

incon[tient`.
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Capitolul 11

O lumin` slab` trecu prin perdele când Leslie deschise ochii.
Juanita, a[ezat` pe un scaun lâng` pat, se aplec` imediat ca s`
scruteze chipul ce \[i rec`p`ta \ncet culoarea. Leslie schi]` cu greu
un zâmbet care, \n loc s-o lini[teasc` pe menajer`, o f`cu s`
izbucneasc` \n lacrimi.

– Oh, señora, suspin` ea prinzând cu mâna bra]ul sub]ire \ntins
peste cear[af, n-ar fi trebuit niciodat` s`-l las pe acel b`rbat s` intre.
Dac` a[ fi [tiut c` v` face atâta r`u...! Ierta]i-m`, señora!

– Nu e[ti vinovat`, Juanita, articul` Leslie cu o voce nesigur`. De
altfel, Brent mi-a f`cut r`u f`r` voia lui. Ceea ce mi-a spus... a f`cut
s`-mi revin` fulger`tor memoria. Sim]eam c`-mi plesne[te capul,
atâta tot.

Strângându-[i capul \n mâini, Juanita arunc` spre ea o privire
\ngrozit`.

– Señor Diego.... va fi foarte furios \mpotriva mea. O s`-mi spun`
c`...



– Nu-]i fie team`, Juanita. |i voi explica faptul c` Brent aproape
c` mi-a for]at u[a... Ai reu[it s` dai de... so]ul meu? ad`ug` ea
\nchizând ochii.

– Da, señora, r`spunse femeia. |n fine, n-am putut s` vorbesc
direct cu el. I-am l`sat un mesaj majordomului care urma s`-i
telefoneze la señora Francisca Bandry, unde dumnealui se afla
pentru afaceri.

Pentru afaceri! O imagine sfâ[ietoare, pe jum`tate uitat`, ap`ru
din nou \n mintea lui Leslie. Rev`zu capul brunet al lui Diego aplecat
peste fa]a inundat` de lacrimi a Francisc`i. Nu era greu s`-]i
imaginezi ce gen de afaceri trebuie s` fi discutat Diego cu aceast`
frumuse]e brun` a c`rei v`duvie recent` o f`cea [i mai interesant`.

– Acum a[ vrea s` dorm, se auzi ea min]ind.
– |mi pare r`u s` v` las singur`, señora, spuse Juanita 

ridicându-se s` plece f`r` tragere de inim`.
– M` simt foarte bine, Juanita. Nu-]i face griji. Am nevoie doar de

pu]in` odihn`.
– Chiar nu dori]i nimic, señora?
– Nu, mul]umesc. Ai grij` doar s` nu m` mai deranjeze cineva.
Mintea ei nu putea \ns` s` r`mân` inactiv`. Rând pe rând,

amintirile reveneau. Toate evenimentele din trecut \[i reg`seau
\ncetul cu \ncetul locul \n bietul ei creier, ca piesele unui puzzle
uria[. La gândul c` dragul ei tat` murise \ntr-o pu[c`rie mexican`,
izbucni \n lacrimi.

Oare doar \ncarcerarea lui era responsabil` de moartea-i
prematur`? Leslie nu uitase cina lor \n doi de la "El Mirador". |n
seara aceea, i se p`ruse c` este cam tras la fa]`. P`rea s`-[i fi pierdut
dinamismul obi[nuit. "M` \ntreb dac` inima mea va suporta



asemenea emo]ii", spusese el privindu-i pe tinerii care s`reau de pe
marginea falezei. Leslie luase afirma]ia aceasta drept o glum`. Oare
Dan se sim]ea deja bolnav? Mai apoi, \nchisoarea \nr`ut`]ise
lucrurile. Leslie \[i aminti de tenul p`mântiu pe care-l remarcase la
tat`l s`u \n timpul ultimei vizite. Pusese aceast` stare de lucruri pe
seama lipsei de mi[care [i a soarelui la un om obi[nuit cu largul
m`rii [i cu libertatea. |n ciuda str`daniei lui Diego pentru socrul s`u,
nu putuse s`-i redea libertatea pe care o \ndr`gea mai presus de
sine.

Gândurile lui Leslie se \ndreptar` apoi spre Diego... la acea 
dup`-amiaz` pe plaj`, exact \nainte de accident. Cum s` uite acele
clipe de intens` pl`cere \mp`rt`[it`? |l revedea pe Diego aplecat
peste ea. |i sim]ea buzele calde [i senzuale peste tot corpul ei care
vibra sub aceste s`ruturi ca [i corzile unei viori pe care el [tia s`
produc` acordurile perfecte. Cât de fericit` fusese s` se d`ruiasc`
acestui b`rbat pe care-l iubea.... Da, dar...

Acum \[i amintea totul cu o implacabil` precizie, cople[ind-o. Pe
vremea aceea, [tia totu[i c` aceast` c`s`torie n`scut` pe fondul urii
\mpotriva lui Diego era condamnat`. De altfel, Diego acceptase \n
principiu anularea ei. {i apoi... mai era Francisca, bruneta [i
seduc`toarea Francisca, femeia care ap`ruse \n scen` \ntr-un mod
atât de nea[teptat. Sub cenu[a acestei iubiri din tinere]e, focul \nc`
mai mocnea. Nu le trebuise prea mult ca s` reaprind` flac`ra... De
ce s-ar fi ag`]at Diego de aceast` american` cu moravuri prea liberale
pentru mentalitatea lui de mexican?

Dar existase acel episod de pe plaj`. Diego \[i d`duse seama c`
\l min]ise \n noaptea nun]ii lor, vrând s`-l fac` s` cread` c` ea [i
Brent...
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Deodat`, tres`ri cu toat` fiin]a ei... |n acea faimoas` dup`-amiaz`,
chiar \nainte de accident, Diego [tia cu siguran]` c` tat`l ei murise!
Dac` se \ntorsese mai devreme decât prev`zuse din Mexico, o f`cuse
pentru c` primise telefonul [efului poli]iei din Acapulco. De ce
f`cuse dragoste cu ea tocmai \n ziua aceea? Tat`l ei murise! Dac` se
\ntorsese mai devreme decât prev`zuse din Mexico, o f`cuse pentru
c` primise telefonul [efului poli]iei din Acapulco. De ce f`cuse
dragoste cu ea tocmai \n ziua aceea? Tat`l ei murise. Nimic nu mai
\mpiedica anularea c`s`toriei lor. El era liber s` se \nsoare cu
Francisca de \ndat` ce divor]ul va fi pronun]at. Oare faptul c`-l
surprinsese pe Guillermo agresând-o \i inspirase aceast` dorin]`
brutal` de a face dragoste cu ea? Oricum, [tiind c` Dan murise \n
apropiere, se purtase \ntr-un mod de neiertat.

S`ri din pat furioas` [i alerg` spre [ifonier. Cu un gest gr`bit,
scoase o valiz` din piele ro[ie [i \ncepu s`-[i \ndese \n ea lucrurile \n
timp ce gândea cu febrilitate.

Unde s-ar putea duce \n Acapulco pentru ca Diego s` n-o
g`seasc` imediat [i s-o aduc` \napoi la vil`? Pentru c` era absolut
sigur` c` a[a va reac]iona. Probabil c` remu[c`rile \l f`cuser` s` se
poarte cu ea atât de atent dup` accident. |n]elegea acum de ce  n-o
ajutase s`-[i recapete mai repete memoria. F`r` \ndoial`,  sperase
chiar ca \ns`n`to[irea ei s` nu fie complet`. La urma urmei, nu avea
o via]` perfect`? O so]ie docil` ascuns` la vila Jacintha [i o amant`
\nfl`c`rat` \n Ciudad de Mexico?

Leslie f`cu o grimas` plin` de am`r`ciune. Descoperind c` fusese
pur`, neatins`, nu renun]ase oare la ideea de a anula c`s`toria?
Pentru el,  era de acum demn` s` devin` mama copiilor s`i!

|nchise valiza brusc [i apoi se scotoci \n portofel. 
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Avea destui bani ca s` petreac` vreo câteva nop]i la un hotel de
categoria a doua \nainte de a-[i lua zborul spre Los Angeles. Refuza
s` plece din Acapulco \nainte s` afle unde fusese \nmormântat tat`l
s`u. {tiind c` dorin]a lui cea mai drag` fusese s` fie \nmormântat
lâng` mama ei, va face \n a[a fel \ncât s` fie transportat la cimitirul
din Los Angeles, unde se odihnea so]ia lui.

Oare Brent se mai afla \n Acapulco? Poate, dar cu siguran]`
tr`sese la unul din hotelurile de lux de pe plaj`. Nici nu se punea
problema ca Leslie s`-[i permit` a[a ceva. {i apoi, Diego ar g`si-o
prea u[or. Nu, era mai bine s` g`seasc` un hotel aflat pe dealurile
dintre mare [i primele contraforturi ale mun]ilor Sierra Madre.
Acolo erau hoteluri ieftine, unde nu i s-ar fi pus prea multe \ntreb`ri.
Acolo se putea ascunde f`r` riscul de a fi descoperit`.

***

Nu avu nici o greutate \n a parca ma[ina vilei la aeroport [i a se
strecura apoi \n mijlocul mul]imii care venea din Mexico [i se
\ndrepta spre ie[ire.

Lucrurile \ns` se complicar` serios când z`ri \n mul]ime silueta
\nalt` a lui Diego \mbr`cat \ntr-un costum de in gri deschis. 

|l v`zu ridicând mâna ca s` opreasc` un taxi. |n momentul \n care
acesta trase lâng` el, Leslie se ascunse repede \n spatele unui c`ru]
plin cu bagaje. Avusese \ns` timp s` vad` expresia \ncordat` a so]ului
ei. Ai fi zis c` privirea mexicanului era a]intit` spre o imagine din
infern.
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"Nu are decât ceea ce merit`", \[i zise ea ridicându-se dup`
ascunz`toare. "Via]a lui c`ldu]` s-a pr`bu[it aflând de vindecarea
mea. Ce i-o fi spus Francisc`i? Când a primit mesajul Juanitei, era cu
aceast` brunet` voluptuoas`, [i probabil \n bra]ele ei...."

– Señora!
Un taxi tocmai oprise lâng` ea.
– Unde merge]i?
– Caut un mic hotel cu pre]uri rezonabile \n vechiul cartier din

Acapulco, spuse ea pe un ton tran[ant, pref`cându-se c` nu observ`
mirarea [oferului.

– F`r` s` spun` nimic, acesta o conduse spre dealurile ora[ului
[i se opri \n fa]a unei cl`diri de patru etaje, nu prea \mbietoare, cu
fa]ada de un alb murdar.

– – Este hotelul "Rosario", señora, zise el oprind motorul. M`
duc s` \ntreb dac` au locuri. Vre]i o camer` cu un pat?

– Da. Doar pentru câteva zile.
Urm`ri cu privirea silueta bondoac` a [oferului [i-l v`zu intrând

f`r` grab` \n hotel. Convins` c`-i vor cere pre]ul cel mai mare din
care [oferul \[i va lua un comision convenabil, Leslie ridic` din
umeri cu indiferen]`. Nu avea importan]`. Important era s` scape de
Diego. Cu siguran]`,  acesta n-o va c`uta \ntr-un loc atât de sordid.
De altfel, cu pu]in noroc, când \i va g`si ma[ina la aeroport, se va
gândi imediat c`  luase avionul spre California [i nu se va gândi nici
o clip` s` scotoceasc` prin Acapulco.

|n sfâr[it, [oferul ap`ru.
– Exist` o camer`, señora, \i spuse el cu o voce mieroas`. Este

ultima [i cost` destul de mult.
|i spuse un pre]. Leslie se \nro[i de furie. 
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Micul ei apartament din hotelul "Panorama" costa abia cu foarte
pu]in mai mult. Dar nu avea de ales. |i f`cu un semn de \ncuviin]are
[i cobor\ din taxi \n timp ce [oferul \i scotea valiza din portbagaj. |n
vestibul mirosea a mucegai [i a eterna fasole cu ardei iute....

Când Leslie intr`, proprietarul se \nclin` atât cât \i permitea burta
gras` [i-i zâmbi umil privind-o cum se semneaz` \n registru sub
numele de fat` al mamei sale, Olivia Forbes.

Camera \n care o conduse dup` aceea se afla la etajul doi. Era
mai mult decât rudimentar`, cu un ventilator lene[, cu o chiuvet`
\ndoielnic` [i dou` fotolii de r`chit` vechi [i stricate. Mai era un
dulap ascuns dup` o perdea decolorat` [i, \ntr-un col], lipit de
perete, un pat de fier cu vopseaua scorojit` [i acoperit cu o
cuvertur` jegoas`.

– Este scump pentru o astfel de camer`, spuse Leslie cu o
expresie de dezgust.

– Este  vârf de sezon, señora, zise proprietarul privind cu
perplexitate taiorul elegant al clientei sale [i pantofii de lux. {ti]i,
când nu se fac rezerv`ri dinainte...

– Da, [tiu, recunoscu ea. |n fine, n-o iau pentru mult timp.
– V` aduc bagajele imediat.
|nainte ca [oferul s`-i aduc` valiza grea r`suflând ca o foc` dup`

dou` etaje urcate, Leslie constat` c` patul scâr]âia \ngrozitor [i c`
ventilatorul vântura un aer umed [i gre]os.

R`mas` singur`, se \ntinse pe pat sim]ind cum hainele i se lipesc
de corp. Privea \ngândurat` mi[carea lent` a palelor ventilatorului.
Poate c` totu[i ar fi trebuit s`-l caute pe Brent... Ar fi putut s`
\mprumute de la el ni[te bani ca s` poat` \nchiria o camer` mai
decent` decât mizeria asta. Dar atunci, f`r` \ndoial` c`  i-ar fi pus
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ni[te \ntreb`ri stânjenitoare. Cu logica lui implacabil` de om al legii,
i-ar fi spus c` Diego nu are nici un drept asupra ei, din moment ce
o for]ase s` se c`s`toreasc` datorit` unui [antaj.

|nchise ochii ca s` nu mai vad` \nc`perea aceasta atât de
mizerabil` pe lâng` luxul de la vila Jacintha... Da, \n fa]a legii, poate
c` Diego nu avea nici un drept asupra ei... [i totu[i, o st`pânea trup
[i suflet... Nu va mai putea iubi niciodat` un alt b`rbat cu o pasiune
atât de mistuitoare...

Un tunet puternic o trezi din adâncurile unui somn greu. Se
ridic` tres`rind, speriat` c` se afl` \n aceast` camer` sinistr`,
cufundat` \n \ntuneric. Auzi apoi o b`taie \n u[`. Se strecur` jos din
pat [i se \ndrept` pe pip`ite spre u[`.

– Cine... cine este? murmur` ea cu o voce tremurat`, ap`sând pe
\ntrerup`tor.

– Diego.
Instinctiv, privi \n jurul ei \n speran]a c` va g`si un mijloc de a-i sc`pa.
Atunci v`zu oribilele insecte fugind repede pe plafon [i pe pere]i

pentru a se ascunde \n cr`p`turile din zid [i \n lemn`rie.
Cuprins` de o spaim` f`r` margini, scoase un urlet \ngrozitor.

Imediat, se auzi o lovitur` puternic` [i un zgomot de lemn f`cut
]`nd`ri.

– Draga mea, ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Diego n`v`lind \n
\nc`pere.

Cu privirea speriat`, scruta chipul so]iei lui care, f`r` s` mai
poat` rosti o vorb`, \i ar`t` cu degetul gândacii \n plin` debandad`.

O cuprinse brusc \n bra]e [i-i ascunse fa]a la pieptul lui.
– Nu-i nimic, querida, zise el cu o voce lini[titoare, mângâindu-i

duios p`rul. Gâng`niile acestea mici sunt total inofensive.
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O leg`n` u[or ca s-o calmeze, apoi o \ndep`rt` \ncet.
– Te-ai lini[tit?
Ea \ncuviin]` din cap.
– Astea sunt toate bagajele tale? \ntreb` el ar`tând spre valiza

ro[ie.
– Da. Nu aveam nevoie de mai mult.
– Vino, spuse el scurt dup` ce lu` valiza.
Ea \[i lu` po[eta [i arunc` o privire rapid` \n jurul ei, \nc`

tremurând la gândul c` gândacii aceia se plimbaser` pe deasupra
capului ei, pe tavan, \n timp ce dormea.

Proprietarul \i a[tepta \n josul sc`rii.
– |mi pare r`u, señor Ramirez, zise el pe un ton slugarnic. N-am

[tiut c` señora este so]ia dumneavoastr`.
– {i \ndr`zne[ti s` \nchiriezi oricui asemenea magherni]e! La ce

pre], a[ vrea s` [tiu?
Leslie trebui s` m`rturiseasc` suma pe care o d`duse pentru

aceast` camer` sordid`. Diego \i arunc` o privire furioas`
proprietarului stânjenit dintr-o dat`.

– Vei \napoia imediat trei sferturi din ceea ce ai primit pe
nedrept. Restul \]i va ajunge suficient ca s` pui o nou` broasc` la
u[`. |]i discreditezi profesia \ntr-un mod scandalos!

Omul bâigui o explica]ie [i se pierdu \n scuze. De \ndat` ce-i
\napoie banii, Diego o conduse pe Leslie pe o strad` unde a[tepta
un Mercedes. Porni apoi imediat spre Acapulco. |ntre ei domnea o
t`cere ap`s`toare.

– Cum ai reu[it s` m` g`se[ti? \ntreb` \n sfâr[it Leslie foarte \ncet,
f`r` s` \ndr`zneasc` s`-l priveasc`, tocmai când acesta intra pe
bulevardul luminat ce mergea de-a lungul ]`rmului.
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– N-a fost prea iste] din partea ta. Sigur, ai l`sat ma[ina la
aeroport. Dar nu m-am l`sat \n[elat de mica ta stratagem`. Te cunosc
prea bine. {tiam c` nu vei p`r`si Acapulco pân` nu vei afla unde a
fost \nhumat tat`l t`u. Am scotocit toate hotelurile din ora[,
\ncepând cu cele mai luxoase. Ajuns \n acest cartier, am recunoscut
\n registrul hotelului numele mamei tale.

Leslie \ntoarse brusc capul spre el.
– Numele mamei mele? Dar de unde naiba \l [tiai? Eu nu ]i l-am

spus niciodat`!
– L-am citit \ntâmpl`tor pe piatra de mormânt, \n timp ce tat`l

t`u era \nmormântat al`turi de ea, r`spunse el cu gravitate.
Leslie oft` sfâ[ietor.
– Draga mea, acum \]i aminte[ti... totul?
– Da, murmur` ea \ntorcând capul pentru ca el s` nu-i vad` ochii

plini de lacrimi. Sunt fericit` c` s-au \ntâlnit, ad`ug` ea cu o voce
nesigur`. |]i mul]umesc... pentru asta cel pu]in...

– De ce doar pentru asta? \ntreb` el repede. N-am f`cut tot ce am
putut ca s` te \ngrijesc [i s` te fac fericit` de la accidentul care te-a
f`cut s`-]i pierzi memoria?

Leslie râse, u[or sarcastic.
– Pân` ast`zi, n-am crezut \n vechiul dicton care spune c`

ignoran]a \]i face via]a lini[tit` sau, cum se mai spune, ferici]i cei
s`raci cu duhul... Nu mi-ai spus nimic de bun`voie, Diego. Nu ]i s-a
p`rut necesar s`-mi spui m`car c` tat`l meu a murit. Nu mai vorbesc
de restul... \ncheie ea cu o voce aproape isteric`. Atâta vreme cât nu
[tii c` s-a \ntâmplat o nenorocire, nu suferi, nu-i a[a?

– Ajunge, Leslie! o \ntrerupse el pe un ton exasperat. Vom relua
aceast` discu]ie acas`.
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Acas`? Unde era casa ei? Nu se sim]ea acas` nici la vila Jacintha,
nici \n somptuoasa cas` din Ciudad de Mexico. De la moartea mamei
sale, singurul ei c`min fusese iahtul lui Dan.

Ce s-o fi \ntâmplat cu "Barbara" se \ntreb` ea \ngândurat`, \n
timp ce Diego rula cu vitez` de-a lungul plajei "Revolcadero" [i
trecea prin fa]a hotelului "Princess" care str`lucea \n luminile care-i
subliniau forma piramidal`.

Ca prin minune, por]ile \nalte ale vilei se deschiser` \n fa]a
Mercedesului. Boschetele \nflorite ce m`rgineau aleea \[i \mpr`[tiau
mireasma \n noaptea cald`. Leslie se gândi imediat la Juanita [i
Carlos. Ce-or fi crezând despre dispari]ia ei? {tiau oare despre scena
cu Guillermo din ziua accidentului? F`r` \ndoial`, pentru c` de
atunci, Leslie nu mai auzise vorbindu-se despre acest dezgust`tor
personaj.

|n vestibul, \i \ntâmpin` o Juanita aproape stins`, cu fa]a tras` de
\ngrijorare. |i salut` cu o voce abia auzit`, dup` care \i ceru lui Diego
instruc]iuni \n privin]a cinei.

– Preg`te[te ceva, orice. Mânc`m peste o or`, spuse acesta cu
asprime, \n salonul cel mic.

Leslie se sim]ea la cap`tul puterilor când Diego o l`s` \n camera
aceea mare pe care crezuse c` n-o va mai vedea vreodat`. Dar 
bunul-gust [i luxul interiorului o lini[ti totu[i \ndeajuns de repede [i
baia f`cut` \n imensa cad` din marmur` verde urmat` de un du[
energic o relax` pân` la urm`.

Se a[ez` \n fa]a oglinzii [i \ncepu s`-[i perie p`rul, când ap`ru
Diego. |mbr`cat \ntr-un tricou pe gât din m`tase alb` [i pantalonul
de in bleu, p`rea [i mai brunet decât de obicei. P`rul des [i negru,
\nc` ud de la du[, era dat spre spate. O scânteie trecu prin 
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privirea-i profund` când \[i v`zu so]ia nespus de seduc`toare \n
capotul u[or de m`tase \n culoarea ochilor ei.

– Când vei fi gata vom merge s` discut`m \n salonul cel mic, \i
propuse el cu o oarecare crispare \n glas. Avem multe s` ne spunem.

– E[ti sigur? ripost` ea aruncând o ultim` privire \n oglind`
\nainte s` se ridice. Mi se p`rea totu[i c` \ntre noi totul este limpede.
Tat`l meu a murit. C`s`toria noastr` nu mai are deci nici un motiv
s` existe. Mi-ai promis c`-mi vei reda libertatea.

– C`s`toria noastr` este acum un fapt \mplinit, querida, spuse el
str`duindu-se s`-[i st`pâneasc` furia. Nu putem s` ne mai \ntoarcem
\napoi.

F`r` s`-[i poat` ascunde nervozitatea, ea se \ndep`rt` [i ridic`
perdeaua de voal a unei ferestre. Luna sc`lda minunata priveli[te cu
lumina ei argintie.

– Poate c` exist` totu[i un mijloc de a ob]ine anularea...
Leslie tres`ri, sim]indu-se cuprins` de umeri. Covorul gros o

\mpiedicase s` aud` apropierea lui Diego.
– De ce? \ntreb` el cu o voce aspr`, \ntorcând-o spre el. De ce \]i

face pl`cere s` m` chinuie[ti? N-am putea fi ferici]i \mpreun`? Nu am
cunoscut bucuria pl`cerii \mp`rt`[ite? Aminte[te-]i, querida, pe
plaj`, m` doreai la fel de mult cât te doream [i eu. Recunoa[te,
Leslie. Fii cinstit` cu tine \ns`]i...

Ea \l privi cu o oarecare team` \nainte de a-[i pleca ochii pentru
a nu se tr`da. |ntr-adev`r, cum ar putea  uita vreodat` pasiunea 
care-i mistuise \n dup`-amiaza aceea?

– N-ai putut s` m` \n[eli \n privin]a sentimentelor tale, murmur`
el cu o voce persuasiv`, ap`sând-[i buzele peste ale ei.

Din nou,  se sim]i c` se tope[te sub ardoarea acestui s`rut. 
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Cu pricioarele tremurând, \i mângâia ceafa, spatele, \n timp ce el
o ridic` \n bra]ele-i musculoase [i o duse pe pat. |[i strecurase mâna
prin deschiz`tura capotului. Leslie \ncerc` zadarnic s` lupte
\mpotriva pl`cerii \n[el`toare care o cuprindea.

|i trebui un imens efort de voin]` pentru a se smulge din bra]ele
lui [i a se rostogoli de cealalt` parte a patului. S`rind brusc \n
picioare, \l privi cu un dispre] profund.

– Cum \ndr`zne[ti s` m` atingi! P`streaz`-]i mângâierile savante
pentru Francisca! Nu m` \ndoiesc c` ea va [ti s` le aprecieze!

Absolut stupefiat de aceast` acuza]ie, Diego d`du \ncet din cap [i
se ridic` la rândul s`u.

– Nu \n]eleg. Ce are ea de-a face cu noi?
Leslie râse batjocoritor.
– Cu mine, nu are nimic de-a face. |n schimb, cu tine, n-a[ spune

acela[i lucru! Poate c` ai uitat, Diego! Dar eu \mi amintesc totul, din
noaptea pe care ]i-ai petrecut-o cu Francisca dup` ce v-am g`sit unul
\n bra]ele celuilalt. {i ai avut tupeul s` pleci din patul amantei tale
pentru a-]i cere drepturile conjugale, [tiind cu siguran]` c` tat`l meu
este mort, doar la câ]iva kilometri de aici. E[ti b`rbatul cel mai
resping`tor pe care...

– Nu, nu-i adev`rat! strig` el p`lind ca o coal` de hârtie.
Recunosc c` am fost mai.... brutal \n ziua aceea pe plaj`, dar... \]i jur
c` nu [tiam de moartea tat`lui t`u!

– Este imposibil! gemu ea l`sându-se u[or s` cad` pe taburetul
de la oglind`. {eful poli]iei din Acapulco mi-a telefonat aici \n ziua
când tu aveai \ntâlnire cu ministrul de justi]ie. Mi-a spus c` tata a....
plecat. Am crezut c`... Eram sigur` c` fusese transferat la Mexico
pentru a fi judecat mai repede. Am... 
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I-am dat poli]istului num`rul t`u de telefon, pentru ca s` te poat`
g`si.

Diego se apropie [i-[i puse mâinile fierbin]i pe umerii ei.
– Nu am primit acel telefon. Probabil c` eram deja \n avion. José

Perez tocmai m` informase c` fuseser` g`si]i oamenii care
\nchiriaser` iahtul tat`lui t`u. |n felul acesta, am aflat adev`rul [i
voiam s` vin s` te anun] cât mai repede.

– Vrei s` spui c`, oricum, tata ar fi fost eliberat f`r` interven]ia ta?
spuse ea abia [optit.

– Da. Am aflat de moartea lui abia dup` accidentul t`u... Leslie,
cum ai putut s` crezi o singur` clip` c` a[ fi putut s` m` port astfel
dac` a[ fi [tiut? Ar fi fost de neiertat.

– M` gândeam c` vrei s` câ[tigi pe dou` planuri, recunoscu ea
cu sinceritate. Francisca la Mexico, [i eu aici...

– Dumnezeule! exclam` el frecându-[i ceafa, nici dac` a[ tr`i o
mie de ani n-a[ fi \n stare s` \n]eleg modul \ntortocheat \n care
func]ioneaz` creierul unei femei! Dar, querida, crede-m`,  \n ziua
aceea, te iubeam atât de mult, \ncât nimic nu m-ar fi putut opri! 
N-ai sim]it asta? 

A[ fi fost  capabil s`-]i dovedesc dragostea mea a[a cum am 
f`cut-o dac` ar mai fi existat o alt` femeie \n via]a mea? Eu nu [tiu s`
simulez dragostea! Nu m` prefac atunci când iubesc. Te iubesc cu
adev`rat, nebune[te, [i asta chiar din ziua \n care ne-am \ntâlnit.
Cum po]i s`-]i imaginezi c` ai avea rivale \n inima mea?

– Nu-i atât de greu! replic` Leslie, \nfuriat`. Nu te-am v`zut cu
ochii mei \n bra]ele Francisc`i?

– E[ti cumva geloas`, draga mea? \ntreb` el cu un aer ciudat de
bucuros.
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– M`rturisesc c` da. |n seara aceea, am descoperit cât de mult te
iubeam. A[teptam cu o ner`bdare febril` ca tu s` descoperi asta. Dar
\n loc s` te \ntorci la mine, te-am v`zut plecând cu ea...

– Oh, querida!
Din doi pa[i, fu lâng` ea [i o cuprinse \n bra]e.
– Vino lâng` mine, spuse el conducând-o \ncet spre pat. D`-mi

voie s`-]i explic ce s-a \ntâmplat.
A[eza]i al`turi unul de altul, Diego o prinse de mijloc [i relu` cu

o voce emo]ionat`:
– Pe vremea când eram foarte tineri, aproape copii, am fost

logodi]i. C`s`toria aceasta ar fi fost bucuria p`rin]ilor no[tri. Dar
soarta a hot`rât altfel. |n via]a Francisc`i a ap`rut Antoine, iar eu, pe
de alt` parte, visam la cea care va fi \ntr-o zi so]ia mea.

Oft` adânc, apoi continu`:
– {i apoi, Antoine a murit. Francisca s-a \ntors \n Mexic. Afacerile

so]ului ei erau \n pericol. M-a rugat s-o ajut s` le pun` la punct. |]i
jur c` s`rutul pe care l-ai surprins era absolut nevinovat. Era un s`rut
pe care un frate mai mare \l d` surorii lui pentru a o consola de
necazurile prin care trece. |ntr-adev`r, \n seara aceea, m-am dus la
ea. Dar n-am stat prea mult. Restul nop]ii mi l-am petrecut 
luptându-m` s` nu vin \n camera ta.

– Oh...
– Dac` a[ fi venit a[a cum ]i-am promis, draga mea, ai fi devenit

so]ia mea chiar \n noaptea aceea. Dar m` temeam s` m` confrunt
iar`[i cu ura ta vie \mpotriva mea. Cum a[ fi putut s` ghicesc c`
sentimentele tale s-au schimbat?

– Oricum, zise ea privindu-l drept \n ochi, nu voiai o so]ie care
fusese deja.... iubit` de altul. 
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|n seara nun]ii noastre, m-ai p`r`sit nervos, crezând c` \i
cedasem lui Brent.

Diego scutur` din cap, negând.
– De fapt, \n aceast` privin]`, nu sunt chiar atât de intransigent.

A[ fi putut admite unele fapte. Dar când, \n clipa aceea,  ai rostit
numele lui Brent, \mi dovedea c` nu m`  iube[ti. Din acest motiv 
]i-am promis c`-]i voi reda libertatea când tat`l t`u va fi eliberat. {i
apoi...

– {i apoi....?
– Dup` accident, mi-ai spus [i mi-ai repetat mereu c` m` iube[ti,

c` m` dore[ti. Eram \ns` incapabil s`-]i \ndeplinesc dorin]ele totu[i
legitime, dat fiind ceea ce se petrecuse \ntre noi. Practic, te for]asem
s`-mi cedezi...

Leslie \i mângâie buzele cu vârful degetelor.
– Dac` \mi aduc bine aminte, m-am cam abandonat violen]ei tale

\n ziua aceea, pe plaj`, Diego... ad`ug` ea mângâindu-i tâmplele.
Este adev`rat c` m` iube[ti \nc` de la \nceput?

– Din prima zi, o asigur` el cu solemnitate, n-am \ncetat nici un
minut s` m` gândesc la tine... E[ti ceea ce am  mai drag [i mai
pre]ios \n lume, femeia la care visam \ntotdeauna. Nu pot s` m` mai
lipsesc de tine, draga mea.

Mai era \ns` o problem` care o tracasa pe Leslie.
– Chiar dac` nu ajung nici la degetul mic al mamei tale? \ntreb`

ea pe un ton provocator.
– Mama mea? Ce are ea de-a face cu toate astea?
– Consuelo pare s` te cread` obsedat de amintirea ei. Dup`

p`rerea ei, te-ai c`s`torit cu mine numai din cauz` c` sem`n`m
amândou`.
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– Ce prostie! exclam` Diego cu un oftat amar. Consuelo vorbe[te
ce-i trece prin minte! Cu siguran]`,  a f`cut-o numai pentru a te
tulbura [i a te face geloas`. Dup` moartea fratelui meu, a sperat
mereu c` m` voi c`s`tori cu ea, iar c`s`toria noastr` a \nfuriat-o.

– Oh, Diego, m` simt u[urat`! [opti ea. N-aveam de unde s` [tiu
c` nu are dreptate...

Leslie \[i puse capul pe um`rul so]ului ei [i relu` cu o voce mai
timid`:

– Ai putea s` m` ier]i c` m-am \ndoit de tine, c` ]i-am f`cut via]a
imposibil`?

– {i eu, draga mea, am multe lucruri s`-mi repro[ez, spuse el
strecurându-[i degetele prin p`rul ei m`t`sos.

– Nu ne mai r`mâne decât s-o lu`m de la cap`t, murmur` ea
strângându-se la pieptul lui.

– Sunt de p`rere s` recuper`m timpul pierdut, suger` el pe un
ton mali]ios, [i f`r` s` mai a[tept`m nici un minut \n plus...

– Señor, señor! Cina este servit`! se auzi vocea Juanitei din
spatele u[ii.

– P`streaz-o la cald, \i ordon` Diego \nainte de a se apleca spre
buzele oferite de Leslie.

O privi \n ochi [i-i spuse cu nem`rginit` tandre]e:
– De tine \mi este foame, dragostea mea....

Sfâr[it
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