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Capitolul 1

Joan Yelland cobor\ scara avionului DC-3 [i travers`
pista de aterizare acoperit` cu p`mânt ro[iatic, \ndrep-
tându-se c`tre furgoneta parcat` pe margine. C`ldura o
izbi cu for]a unei lovituri.

O v`zu pe Shelley Easton coborând de la volanul ma[inii.
S` p`[e[ti pe o pist` de aterizare privat` pe p`[unea

unei ferme de cre[tere a vitelor avea farmecul s`u, se
gândi Joan. I se p`ru, pe moment, chiar mai plin de
senza]ie decât s` p`[e[ti pe covorul lung de pe podeaua
lustruit` a saloanelor spa]ioase din hotelurile de lux. Joan
fusese de multe ori chemat` s` prezinte ultimele crea]ii
de la Londra, Paris [i Roma \n cadrul paradelor de mod`
organizate \n scopuri caritabile \n hotelurile de lux din
Sydney [i Melbourne.

|i pl`cea la nebunie s` i se anun]e numele [i s` i se
descrie rochia pe care o purta, apoi, zvelt`, p`[ea cu pas
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echilibrat, u[or [i vioi de-a lungul covorului lung; \n clipa
aceea, se sim]ea \ntotdeauna parc` ren`scut` [i \nfiorat`
de spirit de aventur`.

Tr`ia acum exact aceea[i senza]ie mergând pe aceast`
bucat` de p`mânt ro[iatic unde p`rea s` nu existe nimic
altceva \n afara avionului din spatele ei [i a fetei care toc-
mai coborâse din ma[in`. |n rest – lini[te, nemi[care,
pustiu.

Nu se sim]ea a[a nici când urcase \n avion, nici \n
prima parte a c`l`toriei. Poate c` era efectul a ceea ce-i
spusese pilotul când se a[ezase lâng` ea, pentru zece
minute, mai devreme \n dup`-amiaza aceea.

„{i avionul, ca [i vaporul, iese din furtun` [i \[i con-
tinu` c`l`toria pân` la cap`t, ajungând cu bine la desti-
na]ie”, spusese el, apoi zâmbise [i intrase din nou \n
cabina de comand`.

Nimeni din avion nu s-ar fi gândit c` Joan avea de fapt
probleme  [i c` acel sfat \i prindea foarte bine.

Era frumoas`. Rochia ei albastr` de in, simpl`,  era
mult prea perfect croit` ca s` nu-]i dai seama cât de
scump` trebuie s` fi fost. Pantofii erau, de asemenea, ele-
gan]i [i de cea mai bun` calitate. La mân` \i str`lucea un
ceas cu diamante, iar p`l`ria ro[ie pe care o purta era,
foarte probabil, o crea]ie fran]uzeasc`. Avea mâinile albe,
lungi [i fine, evident neobi[nuite cu munca.

Stând acolo, pe fotoliul din avion, cu ochii \nchi[i
[i doar cu o vag` expresie de triste]e \n jurul gurii,
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p`rea s` fie una din pu]inile persoane privilegiate din
lume, cineva care avea norocul de a nu-i lipsi nimic.

Priviri curioase se hazardau \n tot felul de presupuneri
\n leg`tur` cu ea. S` fie oare model? Actri]`? Cânt`rea]` de
oper`?

Indiferent ce sau cine era, se vedea clar c` nu se
\ncadra deloc \n peisajul acelui ]inut nordic al
cresc`torilor de vite.

|nf`]i[area ei delicat`, tenta blând` a culorii pielii,
arcuirea sprâncenelor, conturul buzelor, toate atr`geau
privirile celorlal]i pasageri.

{i totu[i, \n momentele acelea, avea nevoie mai mult ca
de  orice de \n]elegere [i sprijin moral. Venea \n vizit` la
na[a ei, doamna Atherton de la mo[ia Lantana, dup` ce
practic fugise de acas`, din sud. Se a[ezase pe locul ei,
adâncit` \n gândurile ei sumbre, f`r` s`-[i dea seama de
interesul pe care-l suscita.

Când c`pitanul veni s` discute cu ea, a[a cum f`cuse
cu fiecare pasager pe rând, \i veni oarecum greu s`
r`spund` \ntreb`rilor ei politicoase \n leg`tur` cu
zborul, a[a cum ar fi f`cut-o cu o persoan` obi[nuit`. Se
gândi c` nu mai v`zuse niciodat` a[a o fat` frumoas`.
Când zâmbea, era ca [i cum soarele \ncerca s`
str`luceasc` deasupra unui câmp \nz`pezit. Nu, ima-
ginea nu era suficient de delicat`… era ca atunci când
curcubeul ie[ea din negura norilor deasupra c`rora
zbura avionul.
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|n timp ce discutau, avionul intr` \ntr-un gol de aer: se
l`s` \n jos câteva sute de metri, apoi \[i continu` zborul ca
[i cum nimic nu s-ar fi \ntâmplat. Joan deschise ochii
mari, dar c`pitanul \i zâmbi, lini[tind-o.

Un gol de aer, explic` el. Aparatul acesta nici nu se sin-
chise[te de a[a ceva. Nici chiar de o furtun`, a[a cum se
mai produce din când \n când.

— {i ce face]i \n cazul unei furtuni? |ncerca]i s` zbura]i
deasupra zonei sau sub ea?

— Nu, nu fugim de nimic. Trecem prin furtun`; nu ne
abatem din drum [i mergem pân` la cap`t, ajungând cu
bine la destina]ie.

„Trecem prin furtun`… nu ne abatem din drum…” \[i
repet` ea. Numai c`, \n acel moment \i era imposibil s`-[i
poat` imagina cum s` „ajung` cu bine la destina]ie” la
cap`tul acelui periplu pe care inima ei [i-l impusese
pentru a se reface.

|n orice caz, va merge mai departe; va dep`[i
momentul. Apoi… viitorul va decide.

Se sim]ea mai bine.
Pentru prima dat` dup` atâtea s`pt`mâni, accept` fap-

tul c` trebuie s` fie c`pitanul propriului ei suflet, iar dac`
sufletul era ca un avion \n zbor, trebuia s`-l dirijeze spre
un loc sigur \n care s` aterizeze \ntr-o bun` zi.

C`pitanului nu-i era \ng`duit s`-[i tr`deze nici cel mai
vag interes, pentru c` atitudinea lui trebuie s` fie aceea[i
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fa]` de to]i pasagerii, dar, categoric, Joan - \nalt`, zvelt`,
fragil`, frumoas` - r`mânea cea mai exotic` apari]ie pe
care o \ntâlnise vreodat` pe aceast` rut`.

Era singura fiic` a unei femei bogate care de]inea o
pozi]ie puternic` \n societate \n Sydney. Doamna Yelland
o trimisese pe Joan la o [coal` superioar` elve]ian`, apoi
o adusese \napoi acas` [i o introdusese \ncercurile mon-
dene cele mai exclusiviste. Fiind mult timp la [coal` \n
str`in`tate, Joan nu-[i f`cuse prieteni acas`. A[a c` se
trezi aruncat` imediat \n vârtejul apari]iilor mondene,
unde trebuia s` fie v`zut` \n locurile potrivite, cu „per-
soanele potrivite”.Aceste persoane potrivite erau
aproape \n exclusivitate prietenii mamei ei. F`r` s`-[i dea
seama, doamna Yelland o transforma \ntr-o oglind` a
propriei ei vanit`]i. Prezen]a permanent` al`turi de ea a
fiicei ei atât de \ncânt`toare [i de deosebit` care f`cea
obiectul felicit`rilor adresate tot ei, \i sporea prestigiul.
Era atât de mândr` de fiica ei \ncât nu mergea nic`ieri
f`r` ea [i nu suporta nici ca aceasta s` mearg` undeva
singur`.

Apoi, \ntr-o sear` plin` de farmec, \n via]a ei ap`ru Ben
Arnold. 

Singura activitate \n scop social \n cadrul c`reia Joan
participa cu real` bucurie erau prezent`rile de mod` \n
scopuri de caritate. Era modelul perfect. Fermec`tor de
frumos [i totu[i enigmatic`, inaccesibil`.
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La una din aceste prezent`ri la care Joan era, ca de
obicei vedeta, b`rbatul atr`g`tor de la microfon, cu zâm-
bet luminos, a fost prezentat doamnelor ca provenind
dintr-o binecunoscut` familie din zona de vest, la auzul
numelui c`reia toate capetele au \ncuviin]at cu satisfac]ie.
Tot aprobator fusese remarcat [i faptul c` aproape c`-[i
uit` replicile de fiecare dat` când Joan Yelland ap`rea pe
podium.

F`r` s`-[i dea seama cum, Joan se trezi \ntr-un taxi care
se-ndrepta gr`bit spre inima Sydney-ului, râzând \mpre-
un` cu Ben. Apoi, au ales o cafenea [i au hot`rât s`-[i
petreac` restul zilei privindu-se unul pe cel`lalt, vorbind,
râzând, culegând fiecarea stele din ochii celuilalt.

|n ultimile s`pt`mâni, Joan se sim]ise ca \n paradis.
Luase masa \n ora[ \mpreun` cu Ben, dansase, f`cuse
surf, se plimbase de-a lungul coastei cu el; fericirea
intrase, radioas`, \n via]a ei.

Dup` care, doamna Yelland sf`râmase \n buc`]i acest
glob aurit al existen]ei ei.

Ben Arnold a fost decretat ca vân`tor de zestre. Nu era
Joan prima mo[tenitoare bogat` c`reia \i oferise inima.
Doamna Yelland veni cu toate dovezile de net`g`duit
pentru a-i demonstra lui Joan c` Ben Arnold era \ndr`gos-
tit doar de averea ei.

Nu conteaz`, se gândi Joan. |l iubea pe acest individ
pentru felul lui fermec`tor de-a fi [i pentru c`-i adusese
bucuria \n via]`. Ce importan]` avea c`-i pl`cea la ea cel
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mai mult – ochii? P`rul? Silueta zvelt`? Averea?  Nu
suporta gândul de a reveni la singur`tate, la existen]a \n
care nu era o umbr` aurit` a mamei ei.

Joan n-a aflat niciodat` cine pusese la cale totul [i cum
s-a \ntâmplat, dar, cert este c` Ben disp`ruse.

— S-a \ntors \n vest, acolo unde \i e locul, spuse
doamna Yelland scurt. A  aflat c` mo[ia Mountain Falls [i
toate celelalte propriet`]i sunt ale mele, nu ale tale, Joan.
{i Ben Arnold nu va vedea nici un b`nu] din aceast`
avere. Nici el, nici alt b`rbat care vâneaz` o afacere. Dac`
nu g`sim un b`rbat care s`-]i fie egal ca pozi]ie social` [i
avere… atunci e mai bine s` r`mâi nem`ritat`. Eu n-am
r`mas singur` \n to]i ace[ti ani pentru tine? A[ fi putut s`
m` rec`s`toresc de multe ori.

Uite, cu Somes Ellison, de exemplu.
Joan r`mase mut` de uimire [i cu inima frânt`
Dup` dou` d`pt`mâni, când mama ei era la Melbourne

unde participa la o gal`, Joan \i telefon`: „Plec \ntr-o
vacan]`, mam`” [i \nchise \nainte ca doamna Yelland s`
\ncerce s-o conving` sau s-o implore s` renun]e la a[a o
nebunie.

Acum se afla aici, la mai mult de o mie de mile
dep`rtare de doamna Yelland [i de societatea din
Sydney. Shelley Easton, singurul punct viu \n toat` acea
\ntindere de o mie de mile p`trate, coborâse din ma[in`
[i se-ndrepta acum spre Joan.
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— Bun`, Joan! Bine ai venit de aceast` parte a
Ecuatorului. Presupun c` [tii cine sunt, nu-i a[a? Sunt
nepoata… Shelley Easton. Sper c` m`tu[a te-a anun]at c`
vin s` te iau de la Orphir. Este cea mai apropiat` pist` de
aterizare pentru DC-3. 

— Mul]umesc foarte mult c` ai venit. Sper c` nu ]i-a
fost prea greu.

Shelley, o tân`r` cam de aceea[i vârst` cu ea, avea
p`rul negru, ochi negri frumo[i [i o gur` foarte ro[ie. O
privea lung pe Joan, f`r` prea mult` prietenie.Aceast` fat`
frumoas` [i politicoas` o contraria. Va trebui oare tratat`
ca o floare de ser`, dup` cum ar`ta? |mbr`cat` a[a cum
era, cu un [ort [i c`ma[` cu dungi albe [i ro[ii, Shelley
p`rea mai pu]in \nalt` decât era \n realitate. Pe cap  purta
o p`l`rie alb` din in, pu]in cam ponosit` [i era \nc`l]at`
cu papuci ro[ii.

— Nu mi-a fost greu s` vin, dar se pare c` \mi va fi ca
s` ajung acas` cu tine, spuse Shelley, privind
\mbr`c`mintea lui Joan. Râul cre[te. Nu vom avea timp s`
ajungem la casa Orphir. Am mers acolo [i i-am anun]at.
Aceea de acolo e valiza ta?

— Ah, da! Trebuie s-o iau [i pe aceea.
— Cred c` te a[teptai s` fie [i un b`rbat aici. |mi pare

r`u, dar i-am l`sat pe cei doi b`rba]i care m-au \nso]it la
râu, s` monteze instala]ia de trecere a râului, \n caz c`
râul mai cre[te cât suntem aici. Curentul poate deveni
prea puternic [i caii nu mai pot trece. Apropo, cât de bine
[tii s` c`l`re[ti?
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— Acceptabil. C`l`resc mult când sunt la ferm`.
Tare mult ar fi vrut ca r`spunsurile ei s` o satisfac` pe

Shelley, pentru c`, \n acest moment, avea nevoie de o pri-
eten` mai mult ca de orice, fiindc` se sim]ea foarte
singur`.

— }inut \n care se cresc  oi, nu-i a[a? Nu se c`l`tore[te
dur \n acea regiune, nu-i a[a?

— Nu prea, r`spunse Joan cu simplitate, sim]ind c` nu
e cazul s` se scuze pentru c` [tia s` c`l`reasc` foarte fru-
mos, dar numai pe cai pursânge.

Când au ajuns \n dreptul valizei, Shelley se aplec` s` o
ridice.

— Nu, te rog. O duc eu. Nu este foarte grea. M-am
gândit s` nu aduc prea multe lucruri. De altfel, aici e
\ntotdeauna cald, nu-i a[a?

— Draga mea, nu e[ti \mbr`cat` pentru a c`ra valize.
Ar`]i foarte frumos, dar m` tem c` va trebui s`-]i schimbi
hainele când ajungem la râu. Dac` vom traversa c`lare, te
vei uda. {i, de fapt, nici nu po]i s` c`l`re[ti cu fusta
aceasta strâmt`.

— Ar fi trebuit s` m` interesez \nainte \n leg`tur` cu
condi]iile de aici. Am haine pentru c`l`rie \n valiz`. Pot s`
m` schimb undeva?

Shelley a[ez` valiza pe bancheta din spate [i, dup` ce
amândou` urcar` \n ma[in`, porni motorul.

— Ai la dispozi]ie toat` regiunea acoperit` de tufi[uri
imediat ce trecem de aceast` culme, dup` aproximativ o
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jum`tate de mil`. Peisajul va fi cu totul altul, vei vedea.
Mergem spre albia râului [i acolo sunt [i pomi. Este, de
asemenea, o colib`, dar nu cred c` te intereseaz`, fiindc`
o folosesc mai mult negrii. Indiferent unde, dar trebuie s`
te schimbi cu alte haine.

— Important este s` m` pot schimba, nu conteaz`
unde.

— Nu cred c` [tii prea multe despre cum stau lucrurile
la mo[ia unchiului, a[a c` ar trebui s`-]i spun câte ceva.
Mai \ntâi, m`tu[a… adic` na[a ta… nu este m`tu[a mea.
So]ul ei \mi e unchi. |n]elegi? Bun. Ei bine, mo[ia Lantana
este aproape cea mai inaccesibil` din nord. Este izolat` \n
partea de vest [i est de p`[uni [i de acest râu la sud. Nu
se poate intra sau ie[i de pe ea rapid, a[a cum se \ntâm-
pl` \n cazul celorlalte mo[ii.

Câteodat` poate ateriza un avion mic, Anson sau
Dovela, la ferma principal`. Dar nu cel de tip DC-3. Dar,
mai depinde [i de vânt [i de ploi.

— Sezonul de ploi trebuie s` \ncep` nu peste mult
timp, nu-i a[a?

— Oricând, de-acum. Chiar ne-am mirat c` ai ales s` vii
chiar acum. Dar m`tu[ii \i face mare pl`cere s` vii \n orice
perioad`. A fost tare fericit` când a primit telegrama de la
tine. Apropo, [tii c` noi nu putem primi telegrame? Sunt
trimise prin radio la Danver’s Creck [i apoi ne sunt comu-
nicate tot prin radio [i le recept`m prin aparatul de
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emisie – recep]ie. Râse. Asta \nseamn` c` toat` regiunea
de nord [tie c` vii. Nu po]i transmite nimic cu caracter
personal.

—  |n]eleg.
— Revenim la sezonul ploilor [i la Lantana. Dac`

râurile cresc prea mult, este posibil s` r`mânem izola]i.
Cât timp inten]ionezi s` r`mâi? 

Joan nu se gândise deloc la asta. Nu se gândise
decât s` fug`. {tia c` na[a ei avea o mo[ie \n nord [i c`
fusese foarte bun` cu ea pe vremea când era doar un
copil sau la \nceputul adolescen]ei. |ntotdeauna
doamna Atherton se ar`tase plin` de \n]elegere [i grij`
fa]` de fina ei. O ducea \n parc [i o lua \n weekend-uri
acas` la ea.

Era ciudat c` acelea erau singurele ocazii \n care Joan,
de[i doar un copil, se sim]ea \n largul ei, eliberat` de
orice constrângere.

Nu-[i mai v`zuse na[a de cinci ani, dar, instinctiv, când
a sim]it nevoia s` fug` de-acas`, gândul i s-a \ndreptat
spre ea. Ceva \n inima ei \i spunea c` na[a era singurul om
din lume la care putea g`si refugiu.

— De fapt, nu m-am prea gândit. Dar nu voi r`mâne
decât pu]in dac` este mai complicat s` stau când \ncep
ploile.

— M`tu[ii \i va pl`cea. E \n mare agita]ie de când a
primit mesajul t`u. Nu a mai avut r`bdare s` a[tepte  pân`
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seara, ca s`-]i r`spund`, a[a c` a folosit o sta]ie de radio
pentru urgen]e. Era de p`rere c` este absolut necesar s`
vii imediat.

— Ce amabil din partea ei!
|i era brusc recunosc`toare [i lui Shelley pentru c`-i

spusese aceasta.
— E[ti foarte politicoas` pentru cineva care locuie[te la

o ferm` de cre[tere a oilor.
— Nu am locuit mult timp acolo. Mergeam doar \n

vacan]e. Avem o cas` \n Vancluse, Sydney. {i o alta la Palm
Beach.

— Da, [tiu. Face]i parte din \nalta societate. Chiar
m-am \ntrebat de ce-ai ales nordul s`-]i petreci vacan]a. }i
se va p`rea foarte ciudat.

— M-am gândit c` mi-ar pl`cea s` vin aici. Doamna
Atherton m-a invitat de multe ori când eram mai mic`.

— Da, dar de ce atâta grab`?
— Joan sim]ea c` Shelley nu era foarte \ncântat` de

venirea ei. F`cea eforturi s` fie politicoas`, dar nu-[i putea
ascunde curiozitatea.

— Nu [tiu. Poate c` a[a sunt eu. M-am hot`rât \n cinci
minute.

— Cred c` \ncepuse[i s` te plictise[ti. Presupun c`
ajungi s` te saturi de via]a monden`.

— Da… poate…
— Po]i r`mâne la Lantana cât dore[ti, desigur. Numai

c`, este posibil s` te plictise[ti  [i acolo. Nu vei mai vedea
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mult` lume când \ncep ploile. Casa m`tu[ii este mic`.
{tiai c` nu mai locuiesc \n casa mare?   

— Nu,  nu [tiam.  Acum era sigur` c` primirea pe care
Shelley i-o  f`cea nu era prea entuziasmat`. Dar de ce nu
se gândise la aceast` posibilitate?

Se sim]i din nou izolat` [i trebui s` se gândeasc` la
cuvintele c`pitanului. „Treci prin furtun`, mergi pân` la
cap`t” pentru a se \ncuraja.

— Unchiul [i m`tu[a \ncep s` \mb`trâneasc`, de
aceea [i-au construit o cas` nou`, mai mic`, lâng` hotar.
|n casa veche st` administratorul. {tiai c` au un
administrator? 

— Nu. Nu [tiam. Presupun c` e c`s`torit [i are familie,
de aceea \i trebuie casa mai mare.

— Nu. De fapt, este nec`s`torit, frumos [i \mi apar]ine.
Shelley spuse aceasta printre din]i, ca [i cum terenul acci-
dentat pe care urca ar fi f`cut necesar s` strâng` volanul
mai tare. |]i spun aceasta pentru c` e[ti o femeie frumoas`
[i mi se pare corect s` [tii de la bun \nceput c` Edmond
[i cu mine suntem \mpreun`.

Joan zâmbi. Ca [i cum i-ar p`sa cum arat` administra-
torul de la mo[ia Lantana!

— Nu-]i face griji din partea mea. Sunt preocupat` de
altceva.

— A[a sper [i eu, spuse Shelley mai relaxat`. Trebuie s`
fie o mul]ime de b`rba]i \n jurul t`u \n Sydney. Nu numai
c` e[ti frumoas`, dar mama ta este foarte bogat`
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Ochii lui Joan se umplur` de lacrimi. Degeaba
\ncercase s` fug`. Se izbea acum de acela[i lucru. Chiar
când o vedeau pentru prima dat`, oamenii o judecau \n
raport cu bog`]ia mamei ei.

— Nu te a[teptai, nu-i a[a? spuse Shelley ar`tând spre
peisaj. De[ertul se termin` o dat` cu aceast` creast`.

— Râul arat` lini[tit.
— Doar nu te a[teptai la un torent! Dar \l vei vedea [i

a[a, dac` r`mâi mai mult. Deocamdat` sunt apele care vin
din mun]i, dup` ruperea de nori de s`pt`mâna trecut`.

— Acolo unde se v`d cei doi b`rba]i este locul de
trecere?

— Da, ajungem \n zece minute. Ei sunt Bing [i Bob, doi
din v`carii no[trii negri. Aduc caii de lâng` copaci.
Consider`, se pare, c` putem trece prin vad.

— Dac` avionul nu ar fi avut o \ntârziere de dou` ore,
crezi c` ar fi fost mai u[or de trecut?

— Vom vedea când ajungem.
Cei doi b`rba]i instalaser` un fel de dispozitiv de tra-

versare dar, v`zând cât de precar` era construc]ia, Joan
prefer` s` \ncerce s` treac` râul c`lare. |n timp ce se
\mbr`ca, \n spatele unor copaci, cu hainele de c`l`rie,
urm`ri cum se comport` unul din caii de rezerv` trimis
de Shelley s` traverseze râul, ca s` vad` dac` rezist` la
curen]i. Ajuns \n mijlocul râului, calul devie pu]in \ntr-o
parte, dar se redres` [i reu[i  s` urce pe mal.

18 LUCY WALKER



— Hai Joan, repede. Las` valiza. Bing o va traversa.
Acum conteaz` fiecare minut. Apa a crescut deja cu
treizeci de centimetri fa]` de azi diminea]`.

— Voi c`l`ri descul]`, cizmele sunt \n cealalt` valiz`.
— N-ai de ales. Vei c`l`ri pe Sonia. Dumnezeule, e[ti

con[tient` c` pantalonii ace[tia nu vor mai fi buni de
nimic? E numai mâl. Fii atent`. Dac` se las` dus` de
curent, apleac`-te mult \n fa]` [i ]ine-te de coam`. {tii s`
\no]i? Bine. S-ar putea s` aluneci, dar te prinde Bob. Nu
te teme. Urmeaz`-m`.

Shelley, extrem de expeditiv`, s`ri pe calul ei,
adresându-se celor doi b`rba]i.

— Voi merge eu prima. Bob, ai grij` de domni[oara
Yelland.

Sc`rile de la [aua Soniei erau prea scurte, dar nu mai
era timp s` le potriveasc`. Sonia, cu urechile ciulite, p`[i
atent` \n ap`. Joan \ntoarse capul [i v`zu câ]iva b`rba]i
albi \mbr`ca]i cu haine kaki, care se al`turaser` celor doi
negri. Nu era deloc speriat` de traversare. De fapt, p`rea
de mult timp amor]it`, incapabil` s` mai simt` ceva.
Fusese foarte surprins` de lacrimile dinainte, pentru c` se
credea de-acum imun` la orice referire la avantajele pe
care i le aduceau banii [i pozi]ia ei social`. 

I se p`ru c` vede pe unul din b`rba]ii \n kaki intrând
\n ap` c`lare, dar nu mai avu timp s` priveasc` \nc` o
dat`, pentru c` trebuia s`-[i concentreze toat` aten]ia
asupra calului ei.
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Sonia \naint`, \n curând va fi nevoit` s` \noate, pentru
c` apa trecuse deja de genunchii lui Joan.

Joan nu mai c`l`rise niciodat` pe un cal care \nota. O
privi pe Shelley, era \ntins` pe gâtul calului. Nu se vedeau
decât capul ei, capul [i crupa calului deasupra apei.

Sonia intrase acum \n plin curent. Devie pu]in \ntr-o
parte, apoi \ncerc` din nou s` se \ndrepte spre mal. Doar
capul \i era deasupra apei [i nasul era perpendicular cu
apa [i malul.

Brusc, Joan \[i d`du seama c` Sonia este \n impas [i c`
nu va reu[i s` se redreseze. |[i eliber` cu greu picioarele
din sc`ri. Trebuia s` descalece repede. Presupunea c`
v`carul care venea \n spatele ei \[i va da seama c` se afl`
\ntr-o situa]ie dificil` [i va veni \n ajutor. {tia s` \noate,
dar curentul era prea rapid. 

Se ag`]ase de coama Soniei. Auzi for`itul unui cal \n
ap`, \n spatele ei. Respira greu, pentru c` era cu fa]a prea
aproape de apa care \i intrase [i \n ochi. |[i d`du seama c`
un cal \nota lâng` ea. Apoi, auzi o voce clar`, autoritar`:

— |ntinde-te pe spatele ei. Acum, pune mai \ntâi o
mân`, apoi cealalt`, la marginea din spate a [eii. A[a.
Când ajung la trei, dai drumul, \]i la[i amândou` mâinile
pe crupa ei [i o apuci de coad`…  cu putere. R`mâi atâr-
nat` de coad` [i nu-i da drumul. Te va remorca pân` la
mal. R`mâi  \ntins` pe suprafa]a apei [i d`-i drumul când
\ncepe s` p`[easc` pe ]`rm. Ai \n]eles? Bine.
Unu…doi…trei!
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Joan f`cu \ntocmai. Acum, totul p`rea u[or. Sonia
putea \nota din nou \mpotriva curentului [i o tr`gea pe
Joan.

Apa \nvolburat` era plin` nu numai de mâl, dar [i de
frunze [i ramuri care se prinser` \n p`rul lui Joan [i de
c`ma[a acesteia.

Când Joan privi \ntr-o parte, v`zu c` instructajul \i
fusese f`cut de un australian alb care \nota pe un cal mare
negru. Nu putea s`-i vad` fa]a pentru c` apa \i intra in
ochi [i b`rbatul avea o p`l`rie \ndesat` pe cap.

— Bine. D` drumul.
Joan d`du drumul. Calul se eliber` cu un salt [i ea

pip`i p`mântul cu piciorul, dar nu-[i putu men]ine echili-
brul, pentru c` apa era foarte \nvolburat`. B`rbatul se
aplec`, \i \ntinse mâna [i o trase afar` din ap`, ridicând-o
[i ]inând-o strâns la pieptul lui cu atâta naturale]e [i
u[urin]` de parc` numai asta ar fi f`cut toat` via]a. |n
câteva minute urca pragul de sub mal.

B`rbatul \i d`du drumul [i Joan alunec` \ncet \n apa
care-i venea pân` la talie.

— Mul]umesc, spuse ea f`r` s`-l vad`, pentru c` \nc`
avea ochii plini de mâl [i ap`.

— A fost o pl`cere, spuse el cu o nuan]` de umor.
Apoi, se \ndep`rt`.
Calul era \ntr-adev`r foarte mare [i el p`rea, din spate,

foarte \nalt.
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|naintând cu greu prin ap` [i cur`]ându-se de frunzele
[i r`murelele care i se lipiser` de gât [i bra]e, Joana
\ntoarse capul s` vad` ce se \ntâmplase cu negrul care tra-
versa \n spatele ei, dar acesta era \nc` pe malul cel`lalt.
Reu[i s` se ca]ere pe malul \nalt. Shelley, ud` din cap
pân`-n picioare, \[i ]inea calul de frâu. B`rbatul cel \nalt
se aplec`, din [a, spre aceasta, \i spuse ceva, apoi se
\ndep`rt`. 

— Te-ai descurcat bine, spuse Shelley. Probabil c` nu e
prima oar` când treci \not a[a.

— Nu. El… b`rbatul c`lare pe calul negru mi-a spus ce
s` fac.

— Edmond? Nu mi-a spus nimic. A traversat lâng`
tine?

— N-am v`zut de unde a venit. Credeam c` e negrul.
— Edmod l-a trimis pe Bob \napoi s` duc` ma[ina

la mo[ia Orphir. Spune c` este un ciclon deasupra
coastei nord-vestice. Bing \]i va trimite bagajul [i apoi
va aduce [i restul cailor. Nu merit` s`-]i schimbi
hainele. Mai avem drum lung de f`cut [i te vei usca la
soare.

— B`nuiesc c` se va usca [i noroiul pe mine.
— Vom face o baie când ajungem acas`. Hai s` st`m jos

[i s` fum`m o ]igar`  pân` \]i trimite Bing bagajul. Sper s`
nu te superi dac` ]i se stric` p`l`ria. Data viitoare când vii,
adu-]i una de in. 
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— A[a voi face.
Sigur c`-i p`rea r`u pentru p`l`rie. Chiar dac` avea bani,

nu g`sea mereu una la fel. Bine\n]eles, nu ar fi trebuit s-o
aduc`. {i nici pantalonii aceia care se stricaser` deja.

Shelley p`rea s` g`seasc` foarte normal` aceast`
metod` de-a se \ntoarce acas`. De fapt, [i lui Joan \i
pl`ceau aventura [i lucrurile neobi[nuite, numai c` era
obosit` dup` c`l`toria cu avionul, plictisit` de durerea
din inima ei, plictisit`  la gândul c` va avea de suportat
remarcile lui Shelley referitoare la b`rba]ii roind \n jurul
ei pentru c` mama sa are bani.

— La ce or` ajungem?
— La ora nou`.
— Nu folosi]i ma[ina \n zona asta?
— Uit`-te la stânci [i la albiile de torent! De partea

cealalt` a dealului terenul e mai neted, dar, pentru c`
avem nevoie de cai ca s` ajungem pân` la mal [i s` tra-
vers`m râul, c`l`torim tot drumul c`lare. Este un loc de
trecere cam la cinci mile mai jos, numit Drumul
Contrabandistului. 

Este mai \ngust, dar e o zon` cam s`lbatic`. Unchiul
\mi interzice \n mod categoric s` trec pe-acolo.

— Ai fost extrem de amabil` c` ai venit s` m` iei. Nu
mi-am \nchipuit c` este un deranj atât de mare.

— M` amuz` \ntotdeauna s` merg la Orphir. Am petre-
cut acolo noaptea trecut`. |mi pare r`u c` n-am putut
ajunge s` bem ceaiul.
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— Oricum, \]i sunt recunosc`toare. Apoi, pentru a rupe
t`cerea, continu`. Unde s-a dus Edmond? De fapt,
Edmond [i mai cum?

— Edmond Roderick. Este administratorul mo[iei.
}i-am spus mai devreme. Are de f`cut o mul]ime de
lucruri. Acel ciclon ar putea veni spre noi.

— Asta cam \n cât timp s-ar \ntâmpla?
— E vorba de câteva ore. Uite, vine bagajul t`u.
|nseamn` ca erau \n siguran]`, se gândi Joan. Probabil

c` de-asta [i-a l`sat Edmond iubita [i pe ea, p`r`site.

*
*       *

Se \ntuneca. Ar fi fost o sear` chiar frumoas` dac` n-ar
fi fost atât de cald. Era atât de mult` lini[te \n jur. Copacii
p`reau c` se afl` acolo de la \nceputul lumii. C`l`reau,
Shelley \n fa]` [i Joan dup` ea, urmate de doi cai care
c`rau bagajele. Dup` o jum`tate de or` aveau deja
hainele uscate [i lui Joan nu-i mai p`sa de noroiul de pe
pantaloni.

— Vrei s` facem o pauz` s` fum`m? \ntreb` Shelley.
— Da, ar fi bine venit`.
Joan sim]ea o oboseal` general`, dar nu din cauza

c`l`ritului. Se gândi \ns` c` poate Shelley sim]ise nevoia
de o scurt` odihn`. 
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— Te descurci bine cu Sonia?
— Da, e un c`lu] minunat. Poate c` ar trebui s`-i

potrivesc pu]in [aua.
— De ce n-ai spus pân` acum? Shelley desf`cea deja o

cataram`. Ce ciudat` e[ti, Joan. Nu prea [tii s` ai grij` de
tine.

— Am plecat \n grab` [i m-am gândit c` nu mai
conteaz`.

— Ba conteaz` foarte mult s` c`l`re[ti comod. Hai s`
ne a[ez`m [i s` fum`m \ntâi, apoi voi scoate ibricul din
mu[uroi. Eu, cel pu]in, ur`sc ceaiul la termos.

Joan se mir`. Luna ap`ruse \ncet deasupra dealurilor
de la r`s`rit ca o minge galben` uria[` [i drumul [i
arbu[tii se vedeau clar ca \n plin` zi. Se a[ezaser`, \ntr-
adev`r, lâng` un mu[uroi \nalt cât Shelley.

— Din mu[uroi?
— Da. Fire[te, e p`r`sit. |l folosim ca loc de depozitare

a proviziilor pe drum, uneori l`s`m aici [i coresponden]a.
|ntinde-te pu]in, Joan. Eu voi culege câteva r`murele ca s`
facem focul. Nu e nici o grab` s` ajungem acas`. M`tu[a
\[i va da seama c` vom face un picnic pe drum, fiindc`
n-am avut timp s` ajungem la Orphir. Probabil c` au v`zut
deja avionul [i [tiu cât e de târziu.

Shelley spusese toate acestea râzând, dar Joan deveni
din nou con[tient` de deranjul pe care-l cauzase cu
venirea ei.
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— S` te ajut [i eu, spuse ea ridicându-se.
— Draga mea, nu-i nevoie decât de o singur` persoan`

ca s` fiarb` apa \ntr-un ibric. Numai c` vei bea ceaiul f`r`
lapte. Dac` vrei, du-te s` te plimbi pe [osea, pân` la
curb`. S` vezi cum arat` câmpia luminat` de lun`!

— Bine, m` duc.
P`rea s` aib` nevoie, m`car pentru câteva minute, de

singur`tate. Porni de-a lungul potecii, sim]indu-se oare-
cum \mp`cat` suflete[te \n acest ]inut pustiu peste care
domnea doar luna. Ajunse la curb` [i, pu]in mai departe,
\ntr-o vale care p`rea s` fie acolo de la \nceputurile lumii.
Continu` s` mearg` [i trecu printr-un culoar \ngust
m`rginit de arbu[ti, ca o scurt`tur`. Deodat`, \[i d`du
seama c` mersese prea departe [i c` Shelley se va sup`ra
c` trebuie s` o a[tepte cu ceaiul. Se \ntoarse, numai c`
poteca pe care mergea era m`rginit` de copaci la dreapta,
ori trebuia s` fie câmp deschis.  

Doar nu se r`t`cise! privi cerul, luna ar fi trebuit s` fie
\n stânga ei, numai c` era \n dreapta [i, \n plus, un nor
negru acoperea stelele. Apoi, auzi galopul unui cal venind
pe potec` \n direc]ia ei.

Slav` Domnului, e Shelley, se gândi ea.
Norul acoperise acum [i luna, ascunzând totul \n jurul

ei sub o mantie de \ntuneric.
— Shelley? |mi pare r`u. Cred c` te-ai sup`rat pe mine.

M-am dovedit a fi din nou o pacoste.
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— Nu e Shelley, spuse o voce de b`rbat, u[or amuzat`.
Dar nu m`-ndoiesc c` ai f`cut din nou o pozn`.

Joan tres`ri.
— Ah, m` scuza]i. M` tem c` m-am r`t`cit. M` pute]i

ajuta?
Se mir` [i ea c` nu sim]ea nici un fel de team`, dar

aceasta era probabil datorit` notei de amuzament din
vocea str`inului care l`sa impresia c` o cunoa[te pe
Shelley.

B`rbatul desc`lec`. Instinctiv, Joan \ntinse mâna ca
acesta s` [tie unde se afl` ea. |n \ntunericul acela, nu
vedea decât albul ochilor calului [i propriul ei bra].

O mân` puternic` \i prinse mâna.
— Nu ]i-e team` singur` aici?
—  Nu.
— Ar trebui s`-]i fie, pentru c` ar putea ap`rea

contrabandi[ti pe poteca asta care duce \n vale.
— Contrabandi[ti? Nu [tiu ce sunt. Parc` spunea ceva

[i Shelley despre o potec` având acest nume.
Era extrem de uimit`. C`l`re]ul necunoscut \nc` o

]inea de mân` [i ea nu manifest` nici o inten]ie de a [i-o
retrage. Era ca \ntr-un vis cum st`tea  acolo, mirat` [i
\ncrez`toare.

— Contrabandi[ti? \ntreb` ea din nou, \ncercând s`-[i
retrag` mâna.

El o trase spre el [i-i a[ez` mâna pe bra]ul lui.
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— E[ti mai \n siguran]` aici. Câ]iva pa[i dup` urm`torul
cot [i vei fi la marginea unei stânci. Te deranjeaz` dac` m`
]ii de bra]?

— Nu. Este foarte amabil din partea ta.
— Contrabandi[tii sunt v`cari care aduc orez din nord

[i-l distileaz` \n locuri secrete pentru a face alcool. Cum
altfel ar putea, bie]ii de ei, s` bea ceva tare pe o zi torid`?
Sunt [ase sute de mile pân` la cârciuma cea mai apropi-
at`. Se face [i un pic de comer] cu praf de aur.

— |n]eleg. {i e[ti [i tu contrabandist?
— Sunt chiar prin]ul lor, râse el. Vrei s`-]i ar`t drumul

pe care-l folosesc ei? 
— Nu cred c-ar fi \n]elept. Probabil c` Shelley \[i face

griji \n privin]a mea. O cuno[ti pe Shelley Easton?
— Sigur c` da. Dar e departe de-aici, la trei sferturi de

mil` dup` urm`toarea vale. Am v`zut, \n timp ce veneam,
c` a aprins un foc.

— Bine, dar cum am ajuns aici?
— Foarte simplu. Ai luat-o pe o scurt`tur` printre

copaci. Te conduc \napoi.
— Avem loc to]i trei, adic` eu, tu [i calul? \ntreb` Joan

amintindu-[i cât de \ngust` era poteca.
— Doar pe o por]iune mic`. Dup` aceea, te voi duce c`lare.
Mergeau cu aten]ie, pentru c` nici chiar prin]ul

contrabandi[tilor nu vedea \n \ntuneric.
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— Tot nu ]i-e fric`?
— Nu. Ar fi vrut s` adauge „Chiar m` simt bine”, dar se

temu s` n-o \n]eleag` gre[it.
— Atunci, am s`-]i ar`t ceva. Aici, la dreapta. Vezi masa

aceasta de piatr` neagr`? Este Stânca Buffalo, la  marginea
unei pr`p`stii. Nu te bucuri c` m-ai \ntâlnit?

— Ba da, r`spunse Joan, sim]ind c` mai erau [i altele
motivele, f`r` \ns` s` le poat` numi precis. 

Aici, \n \ntuneric, nu mai avea nici o importan]` c`
era fiica unei femei bogate, iar el se ocupa cu practici
ilegale

— Uite. Pune mâna pe stânc`. Este \nalt` de aproxima-
tiv patruzeci de metri.

— Ce de \ntuneric [i cât de mult` lini[te e!
— Nu. Ascult` [i vei auzi ceva.
St`teau unul lâng` cel`lalt \n \ntunericul de nep`truns

[i \n lini[tea deplin` care p`rea s` se fi a[ternut peste
\ntreaga lume. Apoi, deodat`, percepu \n dep`rtare un
sunet \nfundat, ca o pulsa]ie, din care r`zb`tea din când
\n când câte un ton mai ridicat.

—  Ce-i asta?
— Modul \n care comunic` negrii. Uite ce spun:

„Femeia alb` venit` \n vizit`, cu p`rul ca vârful frunzei de
eucalipt \n lumina soarelui de diminea]`, s-a r`t`cit \n
Valea Buffalo, dar Contrabandistul a g`sit-o.”

De[i nu-i vedea fa]a, Joan era sigur` c` zâmbe[te
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— Cum comunic`?
— Suflând \ntr-un corn lung din lemn. Hai s`-i

ascult`m \n continuare. Acum spun: „Contrabandistul o
va duce \napoi la femeia alb` Shelley.” Ace[tia sunt negrii
din triburile care tr`iesc \n mun]i.

— Cum [tiu ce este un contrabandist [i c` m` vei duce
\napoi la Shelley?

— Tu [tii, nu-i a[a?
— Da.
— Atunci, a[a [tiu [i ei.
Joan se amuz` de acest ra]ionament lipsit de logic`

\ns` plin de adev`r.
— Ascult`!
|[i puse mâinile la gur` [i fluier`. 
— Ecoul! Minunat!
— Acum, hai s-o anun]`m pe Shelley. Joan, strig` el din

nou, e aici!
— Joan, r`spunse ecoul, e aici!
— Ad-o \napoi! veni r`spunsul reverberat de ecou.
— Venim!
— Venim… venim… venim, repet` ecoul
— Acum, s` mergem. Vei sta pe cal \n fa]a mea.
— Mul]umesc.
B`rbatul \nc`lec`, apoi o ridic` [i pe ea.
— Femeia alb` care a traversat râul cu Shelley este rece

[i mândr`, când a coborât din avion, purta o p`l`rie ro[ie
pe  p`rul ei de aur.
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— Asta spun negrii?
— Da, pe o raz` de mii de mile numai despre asta

vorbesc.
Ar fi vrut s`-l \ntrebe ce p`rere avea el , dar ar fi \nsem-

nat ca discu]ia s` capete un caracter mai personal.
B`rbatul \ntâlnit \n seara aceea trebuia s` r`mân` doar un
necunoscut \n spatele unei m`[ti. Sim]ea \ns` c` aceste
clipe vor r`mâne \n inima ei ca ni[te comori.

Când focul lui Shelley se v`zu, b`rbatul opri calul.
— Acum [tii drumul c`tre cas`.
— Da, mul]umesc. Ce s`-i spun lui Shelley? Cine m-a

adus?
— Spune-i c` unul din contrabandi[ti. Noapte bun`,

Joan
— Cum de [tii cum m` cheam`?
— Toat` lumea de la nordul tropicului [tie. Aparatul de

emisie recep]ie a spus albilor, iar cornul, negrilor.
— Noapte bun`! contrabandistule.
|l auzi râzând, \ndep`rtându-se. |nainte de a ajunge \n

dreptul cotiturii, luna ie[i din nor [i Joan \l v`zu din
spate: un c`l`re] \nalt pe un cal mare negru.

Joan se \ntoarse [i se \ndrept` spre lumina scânteietoare
a focului aprins de Shelley. {i \n inima ei era o scânteie, dar
[tia c` trebuie s-o ascund`, s-o \n`bu[e, s-o uite.
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Capitolul 2

Când Joan p`[i \n cercul de lumin` al focului, Shelley,
care era aplecat` asupra ibricului, se ridic` [i o privi cu
aten]ie. 

— Ce figur` e[ti! spuse ea râzând. Cine ar fi crezut c`
vei hoin`rii a[a! Sper c` nu te-ai speriat. Cine te-a g`sit?

— |mi pare foarte r`u, spuse Joan a[ezându-se lâng`
foc, cu inima b`tându-i cu putere, ca [i cum s-ar fi \ntors
dintr-o c`l`torie \ntr-o ]ar` a minunilor. A spus c` e un
contrabandist. |]i sunt foarte recunosc`toare c` nu m`
dojene[ti, Shelley. Nu mi-am \nchipuit c` m` voi r`t`ci.

— Bine c` s-a terminat cu bine. |n ceea ce prive[te  con-
trabandistul, draga mea, trebuie s` fi fost vreun v`car care
a luat-o pe scurt`tur` ca s` traverseze valea. Se nume[te
Drumul Contrabandi[tilor, dar nu e decât un drum pe
care \[i duc vitele, spuse Shelley amuzat` de naivitatea lui
Joan. Contrabandi[tii, cei ce distilau \n mod ilicit alcool



din orez [i c`utau aur, au disp`rut cu mult \nainte de a ne
na[te noi. |n orice caz, oriunde \n Lantana e[ti \n sigu-
ran]`! Oricine trece pe aici ne cunoa[te, a[a c` nu trebuie
s`-]i fie team`.

— Nu mi-a fost team`. De fapt, a fost o sear`
minunat`.  Mi-a f`cut pl`cere c` am mers c`lare [i am
stat lâng` foc [i-am discutat... [i-am mirosit a frunze arse
de eucalipt...

— Hai s` plec`m, acum.
Shelley \ncepu s` \n`bu[e focul, c`lcându-l cu cizmele.

Joan se gr`bi s-o ajute.
— Vai, nu trebuie... }i-ai stricat deja pantalonii. Doar

n-ai de gând s`-]i strici [i cizmele. Am v`zut c` sunt
dintr-o piele fin`. Fac pariu c` au costat o avere.

Joan nu [tiu ce s` r`spund`. Cizmele erau, \ntr-adev`r,
lucrate manual, dar nu-i pl`cea s` spun` asta.

— |mi place s` fac [i eu ce faci tu. E mai distractiv.
Abia dup` dou` ore de mers ajunser` acas`.
Cl`direa propriu-zis` nu era mare, dar era \nconjurat`

de o verand` spa]ioas`. Avea o gr`din` mic` unde, pe
lâng` bosche]i, se aflau [i câ]iva baobabi.

Doamna Atherton auzise deja caii [i veni \n \ntâm-
pinarea fetelor.

Joan v`zu zâmbetul lini[tit al doamnei Atherton [i
ochii plini de \n]elegere [i o s`rut`.

— |mi pare bine c` ai venit la mine, Joan. E[ti obosit`?
Vino, f` un du[ [i apoi vom cina \mpreun`. 
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Dincolo de aceast` \ntâmplare oarecum oficial`, Joan
[tia c` na[a ei \n]elesese perfect c` via]a \i devenise insu-
portabil` [i c` fugise, ba mai mult, chiar \i sugerase c`
venise la persoana potrivit`.

— Mul]umesc, doamn` Atherton. Crede]i c` a fost o
nebunie din partea mea s` vin a[a repede?

— Nu, draga mea. |nseamn` c` ai sim]it nevoia s` vii, [i
asta imediat. Spune-mi, te rog „m`tu[`”. „Na[`” e prea
demodat [i orice altceva sun` prea oficial pentru stilul de
via]` de aici. Am plecat din casa cea mare [i ne-am con-
struit una care s` fie mai u[or de administrat. |n
consecin]`, totul trebuie simplificat.

Intrar` \ntr-o \nc`pere p`trat` spa]ioas`, evident, livin-
gul. Fiecare din cele patru col]uri ale acestuia era amena-
jat astfel \ncât s` \ndeplineasc` un rol func]ional: o mas`
rotund` cu patru scaune \n jurul ei [i cu un vas cu flori la
mijloc, \ntr-un col], o m`su]` de scris cu un telefon [i
aparatul de emisie recep]ie al`turi, \n altul, o mas` din
rafie [i un grup de scaune, tot din rafie, \n al treilea col].

|n centrul camerei era o mas` mare p`trat` de mod`
veche pe care st`tea o ferig` uria[` \ntr-un bol turcoaz.

De-a lungul pere]ilor erau dulapuri pe care fuseser`
aranjate por]elanuri [i vase cu ferigi.

—  Ce \nc`pere minunat`!
— M` bucur c`-]i place. Dup` cum vezi, e multi-

func]ional`.
Dar restul locuin]ei este destul de mic.
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— Joan, te descurci cu valiza mic`? \ntreb` Shelley. Am
l`sat-o pe cea mare la grajduri, pân` mâine diminea]`.
M`tu[a nu mai ]ine servitorii negri.

— Te rog s` m` scuzi. Am uitat complet de valiz`. Voi
fi mai atent`.

— Acum du-te la du[, cât timp eu preg`tesc cina. Cred
c` e mai bine s` nu-l trezim pe unchiul vostru.

Nu prea a dormit bine zilele acestea [i prefer s`-l las s`
se odihneasc`. Din p`cate, \mb`trânim. Totu[i, e mult
mai bine acum, de când Edmond Roderick i-a luat de pe
umeri povara administr`rii mo[iei. Shelley, arat`-i te rog
camera lui Joan.

Era o \nc`pere nu foarte mare, doi pere]i erau ocupa]i
cu dulapuri incorporate, pân` la plafon, pe un alt perete
era o m`su]` de toalet` cu o oglind` mare, \ncadrat` de
dou` comode, pe al patrulea perete era u[a din plas` care
d`dea \n dormitorul de pe verand`!

— Buc`t`ria este chiar \n spate, \ntre camera noastr` [i
a m`tu[ii. Este o cas` extrem de simpl`. O \nc`pere uria[`
[i alte trei mai mici, \n spatele ei, cu ie[ire spre verand`.
Nu [tiu ce ne-am face f`r` aceast` verand`.

— Nu te sim]i niciodat` singur`, Shelley? Pare atât de
izolat aici.

— Pentru cei obi[nui]i cu nordul, nu. Merg mult la casa
mare [i-l ajut pe Edmond. Prezen]a lui acolo face ca
lucrurile s` fie cu totul altfel.
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— Da, desigur. E[ti logodit` cu el, sau \nc` nu, dar
urmeaz`?

— |nc` nu, dar urmeaz`. Merg la ferma Orphir cât de
des pot. Uite, ia `sta, ad`uga ea, sco]ând din [ifonier un
halat din bumbac. M`tu[a se formalizeaz` foarte mult \n
ceea ce prive[te mersul la du[ \n pijama, cu toate c` pe
bietul unchiul James, chinuit cum e de dureri, numai asta
nu-l intereseaz`.

— {i nu ]i-e greu s` faci drumul acesta lung c`lare [i s`
traversezi râul?

— Nu... |mi place. De altfel, dac` se-ntâmpl` ceva la
Orphir, vine \n general [i Edmond. Mergi tu prima la du[
[i \ntre timp, o voi ajuta pe m`tu[a. Mergi descul]`, ca s`
nu-l treze[ti pe unchiul. |]i vei da seama c`, \ntr-o cas`
construit` din cherestea [i fier, se aude cea mai mic`
mi[care.

|nc` \nainte de a sim]i prospe]imea apei, Joan se
revigor`; o reconfortaser` \n]elegerea tacit` a na[ei ei [i
acea ciudat` aventur`, de pe drum. A fost un episod efe-
mer, ceva c`ruia nu i se putea da mare importan]` [i
totu[i demonstra c` via]a oferea mereu surprize [i c`
neobi[nuitul putea ]ine loc de fericire.

Toat` via]a fusese coafat` de stili[ti exper]i, dar com-
plimentelor lor \n ceea ce prive[te calitatea p`rului ei,
culoarea acestuia, coafura aleas`, nu \nsemnaser` nimic
pentru ea. Acum, felul \n care Contrabandistul \i
descrisese p`rul, o mi[case.
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— Vii, Joan? se auzi vocea lui Shelley din buc`t`rie.
— Este o cin` u[oar`.
— Arat` minunat. |mi amintesc, când m` invitai la casa

din Blue Mountains, când intram \n camera plin` cu
fructe glasate [i mur`turi, era ca [i cum a[ fi intrat \n
pe[tera lui Aladin. {i de Craciun, când f`ceai pr`jituri [i
budinci, aveam [i eu voie s` \nvârtesc aluatul, ca apoi s`
m`nânc ce r`mânea \n castron... Numai c` nu-mi l`sai
niciodat` prea mult... 

— Nu era s`n`tos pentru o feti]`.
— A[a, deci! interveni  Shelley. Când Edmond a fost

aici când f`ceai pr`jituri, nu-i l`sai nimic \n castron [i doar
el nu e o feti]`.

— {i lui \i place s` m`nânce aluatul r`mas \n
castron?

— Cred c` Edmond a fost un copil r`sf`]at, spuse
doamna Atherton, dar pentru c` este un administra-
tor bun, \i trec cu vederea anumite defecte. Acum,
mergi imediat la culcare. Avem tot timpul s` discut`m
mâine.

Shelley o privea curios pe Joan. R`ceala [i aerul  rezer-
vat se topiser`, nici urm` de aerul arogant [i plictisit la
care se a[teptase. Dimpotriv`, Joan era vesel` [i plin` de
c`ldur`. {i totu[i, nu vroia ca aceasta s` r`mân` mult
timp. Ducea o existen]` lini[tit` [i fericit` [i instinctiv, se
temea ca nu cumva Joan s-o tulbure, prin apari]ia ei
exotic`. 
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— Da, Joan, mergi s` te culci. Probabil c` te vei
\ntoarce \nainte de \nceperea ploilor [i doar n-ai de gând
s` apari \n anturajul t`u din \nalta societate obosit`,
epuizat` de c`ldur`, stat \n soare, nedormit.

— Prostii, Shelley! Noi nu st`m pân` noaptea târziu. {i
sper ca Joan s` stea mai mult.

— Mul]umesc, m`tu[`.
Acum era sigur`. Shelley nu era bucuroas` de venirea

ei. Probabil din cauza lui Edmond. De unde s` [tie ea c`
nici un Edmond nu putea fi interesat de genul de fat` pe
care ea, Joan, \l \ntruchipa! Numai Ben Arnold reu[ise s`
vad` dincolo de aparen]e. Dup` o pauz` de câteva ore,
acum \i revenea, brusc, durerea din inim`. 

Cu pleoapele grele de oboseal`, \n n`ri cu mirosul
frunzelor copacilor pe lâng` care trecuse, Joan adormi cu
senza]ia de siguran]` pe care i-o d`duse um`rul puternic
de care se  sprijinise.

*
*       *

A doua zi diminea]`, o trezi vocea blând` a m`tu[ii.
— }i-am adus micul dejun, draga mea.
— Vai, m`tu[`… Te rog s` m` scuzi. Nu trebuia s` te

deranjezi. Nu \n]eleg cum de am dormit atât de mult
— Erai foarte obosit`. Noi ne trezim devreme. Unchiul

t`u se treze[te \nainte de ivirea zorilor [i ne aduce un ceai.
Vrem s` te \ns`n`to[e[ti cât stai la noi.
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— Dar nu sunt bolnav`. M` simt chiar foarte bine. Doar
c` m` plictisisem de Sydney.

— M`nânc` [i \mi vei povesti totul dup` aceea.
Plictiseala este echivalentul unei boli pentru o tân`r`.
Remediul este munc` mult` [i odihn` din bel[ug.

— {tiu, dar mama nu m-a l`sat niciodat` s` fac nimic.
— {i programul t`u era plin de ac]iuni plictisitoare, care

nu te interesau? Nu e nevoie s`-mi spui, copila mea. Nu mi-a
pl`cut niciodat` stilul acesta de via]`. Chiar m`-ntrebam
unde e fina mea cu p`rul numai inele, când vedeam acele
fotografii ale domni[oarei Joan Yelland, ap`rute atât de
des \n rubricile mondene ale ziarelor.

— Nu-i prea departe, r`spunse Joan sim]ind cum ochii
i se umplu de lacrimi. Numai c` e acoperit` cu un strat de
pudr`, are ruj pe buze [i poart` haine scumpe. De aseme-
nea, a \mprumutat vocea altcuiva ca s` se exprime.

— {i [i-a pierdut zâmbetul. Dar, nu-i nimic. Ai drep-
tate, nu e prea departe, nu a disp`rut complet. De fapt,
ea a venit la mine, nu-i a[a? Acum, termin` de mâncat.
Shelley s-a dus deja la ferma mare. Unchiul se gândea
c-ar fi bine s` mergi [i tu, dar ea a insistat s` te l`s`m s`
dormi. |n plus, pantalonii t`i de c`l`rie sunt plini de
noroi, dar ]i-am adus suficient doc ca s`-]i faci o pereche
\n dou` ore! F` o baie \n bazin.  Edmond l-a construit
pentru Shelley când aceasta a venit s` locuiasc` la noi.
Dup` aceea, vino pe teras`. Eu [i unchiul t`u ne bem
ceaiul acolo.
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Dup` ce doamna Atherton ie[i, Joan se rezem` din nou
de perne. Nu \n]elegea de ce nu fusese cinstit` s`
recunoasc` \n fa]a m`tu[ii c` nu [tia nici s` croiasc`, nici
s` coas` la ma[in`. |i era poate ru[ine s` admit` c` nu [tie
s` fac` lucruri care pentru m`tu[a ei [i Shelley sunt ele-
mentare, sau poate c`-i era team`…da, team`… de
ironia lui Shelley.

Oricum, nu putea fi chiar atât de complicat s` fac`
ni[te pantaloni, mai ales dac-ar avea un tipar! |ntotdeauna
era dornic` s` fac`, sau cel pu]in s` \ncerce s` fac` lucruri
noi. Doar nu era proast`! 

Fusese o elev` bun`, dar \ngrozitor de timid`,
con[tient`  [i jenat` de faptul c` pozi]ia ei se datora
numelui, nu calit`]ilor ei.

Se privi o clip` \n oglind`. Da, era adev`rat, soarele
care str`lucea prin ferestre, da p`rului ei acea culoare
ar`mie ca de foc. Ce ciudat c` negrii observaser` [i vor-
biser` despre aceasta! {i mai ciudat, Contrabandistul \i
ascultase [i-[i amintise ce-au spus despre p`rul ei.

Str`inul acela \i vorbise blând, glumind, a[a cum faci
atunci când \l cuno[ti bine pe cel`lalt [i \]i place de el. Ce
fel de om o fi?  Cum po]i s` te por]i atât de firesc cu un
necunoscut, \n bezna unei nop]i f`r` lun`? {i ce o
re]inuse de a-i povesti m`tu[ii despre el?

Trebuia s`-l salute pe unchiul ei. Nu-[i putea petrece
restul zilei mi[cându-[i capul dintr-o parte \n alta \n fa]a
oglinzii, l`sând razele soarelui s` se joace \n p`rul ei.
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Domnul Atherton se ridic` \ncet de pe scaun. Era un
b`rbat fragil, adus de spate, cu tr`s`turi blajine, nu atât de
\nalt ca so]ia lui.

— Ce frumos din partea ta c` ai venit s` vezi doi b`trâni
ca noi.

Joan se sim]ea cu totul alta. Nu mai era domni[oara
Joan Yelland, ci fata cu inima bun`, a[a cum o crease
Dumnezeu [i o cunoscuser` so]ii Atherton \n copil`ria ei.

— Dumneavoastr` a]i fost foarte amabili c` m-a]i primit.
— Nu, nu, insist` unchiul, privind-o surprins pe dea-

supra ochelarilor. Tu ai f`cut o fapt` bun`. Suntem foarte
singuri aici. Sigur, o avem pe Shelley, dar de-abia a[tep-
tam s` vii, atât de dragul ei, cât [i pentru noi. 

— Ia loc, Joan, o invit` doamna Atherton. Bei cu noi un
ceai \nainte de a merge s` \no]i?

— Da, mul]umesc. Nu refuz niciodat` ceaiul, ca to]i
australienii de altfel.

— Bazinul e adânc. {tii s` \no]i?
— Da, chiar foarte bine. Cum evacua]i [i umple]i bazinul?

B`nuiesc c` trebuie un \ntreg sistem de conducte.
— Da, confirm` unchiul. {i punem mult clor

\n`untru. O \ntreag` instala]ie inginereasc`, dar acum \l
avem pe Edmond care se ocup` de toate. E un b`rbat
foarte capabil, acest Edmond. Se pricepe la orice, de la
strânsul vitelor la instala]iile frigorifice. |nc` nu l-ai
cunoscut, nu-i a[a? 

Joan ezit` o clip`.
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— Nu prea m-am descurcat când am trecut râul c`lare.
A venit din spate [i mi-a spus ce s` fac. Nu l-am putut
vedea aproape deloc, pentru c` \mi intrase ap` \n ochi.

— Da, \mi amintesc c` a spus c` va merge s` aduc`
proviziile de la Orphir [i a trebuit s` se \ntoarc` imediat.
Este un ciclon care sta]ioneaz` pe coasta nord-vestic` [i,
dac` se deplaseaz` \n aceast` direc]ie, vom avea
nepl`ceri. Sper s` nu ajung` pân` \n Lantana.

— De aceea este totul atât de umed?
— Da, r`spunse m`tu[a. De obicei, \n aceast` perioad`

a anului este mai cald, dar mai uscat. Edmond ne-a sunat
de la ferma mare, chiar \nainte de micul dejun, ca s` ne
\ntrebe dac` suntem preg`ti]i s` \nt`rim obloanele de la
verand` [i s` ne baricad`m [i a spus c` va trece pe-aici mai
târziu ca s` verifice.

— A[a c` vei avea ocazia s` faci cuno[tin]` cu mândria
Lantanei pe uscat. |i suntem foarte \ndatora]i lui
Edmond [i sper`m c` el [i Shelley… dar… el e st`pânul
nordului. Un b`rbat grozav. A[teapt` s`-l cuno[ti. |]i va
pl`cea. Dar, ]ine minte, el este singura autoritate \n
Lantana.

— Nu ne-am descurca f`r` Edmond, spuse m`tu[a.
Face totul foarte bine. Unchiul se amuz` câteodat`, pen-
tru c`, \n tinere]ea noastr` nu erau atâtea facilit`]i, ca de
exemplu avioane [i instala]ii de refrigerare [i jeepuri [i
case construite din blocuri de beton.
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— Draga mea, nu-l invidiez pe Edmond, pentru c`
munca lui este mult u[urat` de toate aceste progrese ale
tehnicii, pur [i simplu m` amuz v`zându-l cum v`
\nvârte[te [i pe tine [i pe Shelley pe degete. O privi pe
Joan pe deasupra ochelarilor. M` a[tept ca [i tu s`-i cazi
victim`.

— Joan este mult prea ra]ional` pentru a p`]i a[a ceva.
{i probabil c` \n Sydney cunoa[te o mul]ime de b`rba]i ca
Edmond. {i \n nici un caz nu ne \nvârte[te pe dup`
degete.

Suntem de acord cu el pentru c` are dreptate. Ar fi
foarte bine dac` s-ar c`s`tori cu Shelley. Shelley se-n]elege
atât de bine cu el. Dup` moartea noastr`, ea va mo[teni
Lantana.

— Shelley mi-a vorbit pu]in despre el. Este administra-
torul vostru, nu-i a[a?

— Da. Guvernul ne ia patruzeci de mii de acri de
p`mânt din zona sud-vestic`, \n regiunea p`[unilor, pe
care \i avem \n arend`. Edmond este primul candidat
preferat [i, dac` prime[te el terenul, va deveni proprietar
de ferm` [i va putea dezvolta zona cu utilajele de la
Lantana.

Joan sim]i din nou vechea durere. {i Edmond c`uta o
mo[tenitoare bogat`? |nl`tur` repede gândul, \n definitiv
r`ut`cios [i nefondat. M`tu[a [i-ar fi dat seama de aceasta,
ori ea se ar`ta foarte de acord cu c`s`toria. |n plus, cum
ar fi putut Shelley administra o proprietate atât de \ntins`
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ca Lantana f`r` ajutorul unui b`rbat ca Edmond? O umbr`
de nefericire trecu din nou asupra ei. Poate c` o fat`
bogat` nu putea fi sigur` c` e iubit` decât dac` se
c`s`torea cu un b`rbat cu o avere [i mai mare decât a
ei. {i totu[i, ea s-ar fi c`s`torit cu Ben dac` n-ar fi inter-
venit mama ei [i dac` Ben nu s-ar fi l`sat \ndep`rtat atât
de u[or. 

Joan nu-[i d`du seama c` t`cea [i c` domnul [i doamna
Atherton o priveau de câteva minute.

— Acum, draga mea, du-te s` \no]i, spuse unchiul
atingându-i u[or mâna. Bucur`-te [i fii fericit` cât e[ti aici.
S` sper`m c` ciclonul nu ne va da b`taie de cap [i, dac`
se hot`r`[te s` se deplaseze, atunci s-o ia \n alt` direc]ie.

— Presupun c`, \n faza aceasta, nimeni nu [tie \n ce
direc]ie se va \ndrepta.

— Edmond [tie. El [tie totul.
— Vrea doar s` fie sigur c` am luat toate m`surile de

precau]ie. 
Acum, du-te, Joan. Dup` aceea \]i voi ar`ta cum

func]ioneaz` noua mea ma[in` electric` de cusut.
Joan regret` din nou c` n-a avut curajul s`-i

m`rturiseasc` m`tu[ii c` nu [tie s` croiasc`. Dar trebuie
s` existe tipare! Trebuie s` \ncerce [i s` reu[easc`!

|n cele câteva clipe \n care  r`mase pe trambulin`
\nainte de a plonja \n bazin, Joan avu impresia c` vede un
grup de b`rba]i c`lare, probabil angaja]i ai fermei,
savurând r`coarea [i lini[tea din adâncul verzui. Când
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ie[i, auzi voci [i mi[care, dar nu v`zu pe nimeni din cauza
baobabului din gr`din`. |[i scutur` apa din p`r, \mbr`c`
halatul din bumbac [i p`[i pe aleea \ngust` cu aceea[i
gra]ie ca pe culoarul destinat prezent`rilor de mod`, cu
senza]ia ciudat` c` parc` plutea, c` \n cele din urm` se
eliberase de povara triste]ii ei. Se a[ez` la marginea
bazinului, \ntinse picioarele, d`du capul pe spate [i
\nchise ochii, l`sându-se p`truns` de c`ldura soarelui. Ar
fi putut dormi, dar ceva o f`cu s` deschid` brusc ochii.
Doi b`rba]i tocmai \nc`lecau, un al treilea \[i dezlega
calul, iar Shelley sta lâng` al patrulea, un b`rbat \nalt,
\mbr`cat \n kaki [i purtând o p`l`rie cu boruri largi care
\i adumbrea fa]a. Joan [tiu imediat c` acela era Edmond
Roderick, dup`  cum st`tea, dup` aerul degajat, dup`
zâmbet, dup`  nota de autoritate [i superioritate din
\ntreaga lui ]inut`. {i el [i Shelley priveau \n direc]ia ei.
Zâmbetul lui era amuzat, ca [i cum ar fi recunoscut-o.
Shelley  scutur` cu putere capul, apoi se \ntoarse [i-i ar`t`
ceva dincolo de ]arcul cailor. B`rbatul p`ru s` stea pu]in
pe gânduri, apoi \nc`lec`, se mai aplec` spre Shelley s`-i
spun` ceva [i plec`.

Dup` ce \[i conduse calul la  grajduri, Shelley veni prin
gr`din` lâng` Joan.

— Ce spectacol ai dat b`rba]ilor! Spuse Shelley râzând.
— Te rog s` m` scuzi, dar n-am [tiut c` e cineva prin

apropiere.
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— Trebuie s`-]i spun c` ai ni[te picioare superbe.
Dar e mai bine s` le acoperi cu blugi dac` vom c`l`ri
\mpreun` cu muncitorii de la ferm`. Nu prea sunt
multe femei albe aici \n nord [i doar nu vrei s`-i
z`p`ce[ti.

— |mi pare foarte r`u. Atrage-mi aten]ia când fac
prostii. Poate c` nu era ora potrivit` pentru \not. Apoi, cu
un zâmbet pozna[: [i dac` ne gândim la genunchii
noduro[i ai b`rba]ilor, nu le stric` s` le reamintim din
când \n când c` le suntem superioare m`car \n aceast`
privin]`.

— Mult superioare, \n cazul t`u. M` duc s` beau un
ceai. Apropo, ai primit docul?

— Da, mi-a spus m`tu[a. Dar… am venit mai \ntâi s`
\not. Poate po]i  s`-mi ar`]i mai târziu cum s` croiesc
blugii.

— E u[or. M`sori lungimea piciorului, talia, apoi tai
materialul. O privi o clip`. Ar`]i minunat, Joan. Este firesc
c` vrei s`-]i pui \n valoare \nf`]i[area. Numai c`… b`rba]ii
sunt b`rba]i, mai ales aici unde nu prea v`d multe figuri
\n afar` de mine [i de m`tu[a.

— Dumnezeule, Shelley, [i tu e[ti foarte frumoas`.
|ntr-adev`r, Shelley era o fat` atr`g`toare, brunet`,

plin` de via]`, prietenoas`. Numai c` era cam posesiv` \n
privin]a lui Edmond. Dar, \n definitiv, de ce nu? Nu a[a
simte orice femeie pentru b`rbatul iubit?
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{i ea sim]ise oare acela[i lucru pentru Ben? Nu, nu
fusese posesiv`, ci doar recunosc`toare. Deodat`, avu o
senza]ie de r`u: recunosc`toare unui b`rbat care se
pref`cea c` o iube[te.

Shelley porni, apoi se opri [i se \ntoarse brusc. 
— Joan! Am fost la ferma mare. Au primit de diminea]`

un mesaj radio foarte ciudat. Vine un avion de la Daewin
pentru a aduce medicamente la Lantana [i au spus c` vor
aduce [i  un pasager, nu-i re]in numele, care o caut` pe
domni[oara Joan Yelland. De altfel a[a a [i ob]inut per-
misiunea de a fi transportat cu un avion sanitar,
folosindu-se de numele t`u.

— Nu-mi pot imagina cine…
— Vei afla curând, presupun. P`cat c` n-ai venit [i tu pe

ruta Darwin, ai fi putut folosi acel avion. Dar, nu se poate
[ti când vine un astfel de avion, sau dac` poate ateriza.
Oricum, ieri n-ar fi putut [i dac` acel ciclon se \ndreapt`
spre noi, nu va mai ateriza nici un fel de avion câteva zile
… sau câteva s`pt`mâni.
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Capitolul 3

Joan nu se gândi prea mult la cine putea fi pasagerul
care o c`uta. Probabil vreun cump`r`tor de vite venit pen-
tru afaceri care auzise \ntâmpl`tor c` se afl` \n nord,
cineva care se putea l`uda apoi c` a fost oaspete la aceea[i
ferm` la care era [i Joan Yelland, sau poate cineva care
vroia s`-i fac` pl`cere mamei ei…

Se gândi, \n schimb, la b`rbatul \nalt cu fa]` luminat`
de un zâmbet, care era lâng` Shelley, râsul lui provocator,
iar gestul cu care \[i atinsese borul p`l`riei cu biciul, era
deopotriv` non[alant [i insolent. Dar aceast` imagine tre-
buia \ndep`rtat` repede din gândurile ei.

Doar dou` ore \i fusese \ng`duit \n aceast` diminea]`
s` fie o persoan` obi[nuit`, f`r` griji, undeva \n imensi-
tatea p`durilor, mun]ilor [i p`[unilor, \n compania
unchiului , a m`tu[ii [i a o sut` de p`s`ri cacadu.

Acum, redevenea domni[oara Joan Yelland.



— Ei bine… ciclonul a pornit, spuse unchiul când ea
intr` \n cas`. Se pare c` se \ndrept` spre noi. Se prevede
c` va lovi coasta \n primele ore ale dimine]ii de mâine,
poate [i mai devreme. Edmond spunea ieri c` vine s`
verifice dac` baricadarea func]ioneaz` bine.  }i-a amintit
ceva despre aceasta, Shelley?

— A verificat [oproanele. L-am asigurat c` aici totul e \n
regul`.

— |n nici un caz Edmond nu se va baza numai pe
asigur`rile tale. Doar n-o s` r`mânem tocmai acum f`r`
acoperi[ când avem un oaspete de seam`.

— Dar noi? \ntreb` Shelley, pref`cându-se indignat`.
Cel pu]in, p`rul lui Joan e ondulat natural, dar al meu e
drept. Nici un ciclon nu va reu[i s`-i aplatizeze buclele.
Mai vrei un ceai, unchiule?

— Nu, mul]umesc. Merge]i voi dou` [i be]i pe verand`.
|i voi telefona lui Edmond.

— Ar trebui s` se fi \ntors de-acum. Hai s` mergem pe
latura vestic`, Joan, e mai r`coare acolo.

— Poate vrea [i m`tu[a s` bea un ceai.
— Nu, de obicei, ea nu mai bea pân` la prânz. Acum e

la instala]ia frigorific` unde alege alimentele pe care s` le
aduc` \n caz c` vom fi \nchi[i \n cas` câteva zile. Sper s`
nu dureze mult. Nu va fi nici o pl`cere pentru tine s` stai
\n cas`. Cred c` ar trebui s` facem o plimbare cu jeepul
dup`-amiaz`, ca s` reu[e[ti s` vezi ceva \nainte de
\nceperea ploilor.
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— E[ti foarte amabil`, Shelley, dar nu vreau s`-]i strici
programul din cauza mea.

— |ntotdeauna se g`se[te ceva de f`cut, dar \mi face
pl`cere s` mergem la Dealul Izol`rii. Nici eu n-am mai
fost de mult acolo [i priveli[tea e minunat`. Ah, Edmond
]i-a trimis salut`ri [i a spus c` sper` s` nu fi r`cit de la tra-
versarea de ieri prin ap`.

— B`nuiesc c` a v`zut de diminea]` c` sunt cât se
poate de s`n`toas`. Sim]i c` se \nro[e[te, pentru c`
Shelley nu spusese c` b`rbatul lâng` care fusese de
diminea]` era Edmond [i pentru c` nu vroia ca aceasta
s`-[i \nchipuie c` o interesa existen]a lui.

— Te-a admirat când ai plonjat \n ap`. M` tem c` nu-l
vei vedea prea mult cât stai aici. |n cazul \n care va fi
ciclon, va avea foarte mult de lucru \n s`pt`mânile
urm`toare. Dac` ai terminat de b`ut ceaiul, hai s` ne
plimb`m \n gr`din` s`-]i ar`t planta]ia de pepeni de care
m`tu[a este atât de mândr`. Dar, fii atent` s` nu te pun`
s` tai pepeni pentru gem, e o munc` \ngrozitoare.

— Mi-ar face pl`cere s` ajut… cu sau f`r` m`nu[i de
menaj, adaug` Joan, anticipând astfel remarca pe care
Shelley ar fi f`cut-o cu siguran]`.

— Unu la zero pentru tine. Am meritat-o. Po]i s` \ncepi
deja s`-]i faci ucenicia sp`lând vasele.

|n sfâr[it, Joan sim]ea c` este tratat` de pe pozi]ii de
egalitate

|n dup`-amiaza aceea, fetele merser` la Dealul Izol`rii.
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— Vezi [opârlele astea uriase? Sunt cele mai rapide
viet`]i [i totu[i b`[tina[ii le pot prinde cu mâna.

— Sunt mul]i b`[tina[i \n apropierea Lantanei?
— Nu cred c` se [tie cu precizie câ]i. G`sim uneori

urme de la focurile lor de tab`r` [i auzim cum comunic`
prin semnale sau vedem fum.

— Se feresc de albi?
— |n principiu, da, dar dac` un alb vine \n tab`ra lor,

mai ales când e \ntr-o situa]ie dificil`, \l ajut`. Edmond
i-a vizitat de multe ori [i-l cunosc bine. Chiar a convins o
dat` o familie s` lase medicul s` le trateze copilul bolnav [i,
de atunci, \l consider` pe Edmond, nu pe medic, vraciul.

— Conduci extrem de bine, Shelley.
— Edmond e \ntotdeauna \ngrijorat din pricina mea. E

ciudat cum b`rba]ii n-au niciodat` \ncredere \n felul \n
care o femeie conduce ma[ina.

Ciudat cât de multe lucruri afla Joan despre Edmond
Roderick din povestirile lui Shelley. Aceasta \l vroia numai
pentru ea [i totu[i nu se putea ab]ine de a vorbi mereu
despre el.

{i ea, Joan, sim]ise nevoia s` aminteasc` mereu de
Ben, dar n-avea pe nimeni c`ruia s`-i fac` dest`inuiri; ar fi
fost bucuroas` s`-i aud` m`car pe al]ii vorbind despre el,
pentru c` a[a, avea impresia c` este cu el. Dragostea are,
categoric, aspecte ciudate, s` dore[ti pe cineva numai
pentru tine [i totu[i s` sim]i nevoia s` poveste[ti tuturor
despre el.
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|ntr-adev`r, Shelley era foarte \ndr`gostit` de Edmond.
— Ce se vede din vârful dealului? \ntreb` Joan, ca s`

schimbe subiectul „Edmond”.
Ond spune c` este cea mai impresionant` priveli[te

din \ntreaga regiune.
Iar. P`rerea lui Edmond conta... nu a unchiului, nu a

m`tu[ii, nici m`car a ei \ns`[i.
— De ce se nume[te Dealul Izol`rii? insist` Joan,

\ncercând \nc` o dat` s` scape de subiectul Edmond.
— B`[tina[ii l-au numit a[a. E ceva legat de ritualurile

lor  tribale. Când un tân`r din trib intr` \n dizgra]ia colec-
tivului, era trimis s` tr`iasc` singur pe vârful dealului.
Numai c` nu avea nici mâncare, nici ap` [i nu i se
\ng`duia s` mai coboare vreodat`… |]i po]i imagina
restul. 

— Dumnezeule! Sper s` nu vedem relicve.
— |n nici un caz! Asta se \ntâmpla \n vremuri imemori-

ale. Poate c` e doar o legend`. Cert este c` b`[tina[ii nu
urc` niciodat` acolo.

— |i deranjaz` dac` noi mergem? Dar presupun c` n-au
cum s` [tie.

— Ba [tiu. {tiu absolut totul [i se anun]` \ntre ei.
— Prin corn.
— Cum de [tii asta? \ntreb` Shelley aruncând o privire

scurt` spre Joan. Voi nu ave]i a[a ceva \n sud.
Joan se sim]i stânjenit`. Instinctiv, [tia c` dac` i-ar fi

povestit totul lui Shelley, ar fi r`nit-o.
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— Am v`zut \n muzee, r`spunse ea evaziv, rugându-se
ca Shelley s` n-o \ntrebe cumva \n care anume muzee. Ce
]inut ciudat, ad`ug` ea repede. Arbu[ti [i copaci \n unele
locuri, stânc` pustie \n altele…

— Adev`rate p`duri \n mun]i… ca drumul de asear`.
Ai v`zut ce u[or te po]i r`t`ci. Sigur c` te-a[ fi g`sit dac`
nu te-ar fi adus acel v`car. A spus c` e un contrabandist.
Nu [i-a spun numele?

— Nu. {i era bezn`. Nu l-a[ putea recunoa[te niciodat`.
Era politicos, dar neinteresant.

De ce min]ise?
„Oh, Shelley”, ]ip` inima ei, „nu mai pune \ntreb`ri la

care nu vreau s` r`spund. Nu m` mai \ntreba… pentru
binele t`u [i-al meu.“

Jeepul se opri brusc \n fa]a unei stânci gola[e, a[ezate
aproape perpendicular.

— Putem urca?
— Da, sunt ni[te adâncituri ca ni[te trepte \n stânc`.
La cap`tul urcu[ului pe peretele aproape vertical,

priveli[tea era \ntr-adev`r fascinant`, stânci incendiate de
apusul soarelui, un curs de ap` care se oprea \ntr-un lac
de un albastru metalizat acoperit cu nuferi, o câmpie cu
p`mânt ro[u, nesfâr[it [i t`cut. Era un peisaj selenar situat
parc` \n  afara timpului.

— Este absolut fantastic, dar trebuie s` coborâm. Nu avem
cum decât l`sându-ne \n jos, pe treptele s`pate \n stânc`.
Rochia ta va fi definitiv stricat`, dar \]i vei cump`ra alta.
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Nu numai rochia, p`tat`, murdar` [i zdren]uit`, a fost
tributul cerut de coborâre, dar [i pantofii ei albi
iremediabil zgâria]i.

— Observi, acum c` ne \ndrept`m spre vest, linia aceea
cenu[ie la orizont? Este primul semn al ciclonului.
Soarele parc` ar avea un v`l deasupra.

— V`d c` e mai aproape [i mai pu]in str`lucitor.
Deodat`, Shelley opri ma[ina, scoase un binoclu [i

privi ceva \n dep`rtare, dup` care puse binoclul la loc,
f`r` a-l oferi [i lui Joan [i porni din nou.

— Era Edmond, d` drumul vitelor.
— De ce?
— |n cazuri din acestea intr` \n panic` [i, dac` sunt

\nchise, se calc` \n picioare, astfel \ncât risc`m s` avem
mai multe vite moarte decât dac` ar fi \n libertate.

— De aceea Edmond e atât de ocupat?
— Exact. Este tot atât de mult de lucru \nainte ca [i

dup` un ciclon. Toate animalele, chiar [i caii, trebuie
l`sate libere. Natura [i instinctul lor au grij` de ele mai
bine decât suntem noi \n stare s-o facem, \n caz de
incendiu, secet` sau ciclon. Se pare c` animalele [tiu mai
bine s` se fereasc`.

— A]i fi izola]i f`r` cai, nu-i a[a?
— Nu [i fa]` de ferma mare. Dar nu s-ar putea ajunge

la ferma Orphir. M` \ntreb dac` a aterizat avionul cu
medicamente. |n orice caz, dac` are de gând s` plece, tre-
buie s` se gr`beasc`. M` \ntreb cine e pasagerul pe care
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l-au adus din Darwin. Cât de fascinat trebuie fie de tine
dac` a f`cut atâta drum ca s` te vad`. Câ]i admiratori ai?

Shelley zâmbea, dar dincolo de zâmbetul ei, Joan \[i
d`du  seama c` era \ntr-adev`r curioas`.

— O mul]ime , r`spunse Joan \n glum`, dar cu un gust
amar pe care numai ea \l [tia.

— A[a b`nuiam [i eu. E[ti foarte frumoas`. Nu trebuie
s`-]i spun eu, probabil c` auzi aceasta \n fiecare zi, \n
fiecare or`. Este firesc s` ai atât de mult` grij` de felul
cum ar`]i. Numai c` aici, nimeni nu apreciaz` astfel de
lucruri. Edmond apreciaz` munca [i realit`]ile vie]ii.

*
*       *

Cum au ajuns acas` [i au coborât din ma[in`, o
rafal` puternic` de vânt stârnit` din senin ridic` rochia
lui Joan pân` deasupra taliei [i umplu de praf fe]ele
amândurora.

— Asta \nseamn` c` e foarte gr`bit ciclonul nostru. S`
vedem ce ve[ti are unchiul. |mi place dantela furoului
t`u, Joan. Aici nu se poart` a[a ceva.

— V`d c` sunt \mbr`cat` total nepotrivit.
— Blugi, asta \]i trebuie. Ar fi bine s`-]i faci dou`

perechi, nu una.
— Nu prea [tiu s`-i croiesc, dar presupun c` va ie[i

ceva pân` la urm`, dac` \ncerc.
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— Sper. Nu-]i face griji pentru cum ar`]i. Nu va observa
nimeni.

Shelley se \n[ela.
— Draga mea Joan, spuse doamna Atherton. Te-a târât

Shelley printr-un gard de sârm` ghimpat` sau ai trecut
deja printr-un ciclon?

— A fost o rafal` puternic` de vânt. Dar m` simt bine
a[a. |ncep s` m` aclimatizez.

— Doamne, Joan! exclam` domnul Atherton care toc-
mai veni din camera lui. Cred c`-]i va lua câteva zile ca s`
te aranjezi. Shelley, m-a sunat Tom Brooks de la Orphir.
Vântul sufl` cu aproape nou`zeci de mile pe or`. Dac`
nu-[i schimb` direc]ia, noi suntem urm`toarea ]int`. La
ferma mare nu r`spunde nimeni. 

— {tiu, unchiule. Edmond [i to]i oamenii sunt afar` [i
dau drumul vitelor.

— Vino s` bem un ceai, Joan, spuse doamna Atherton.
Tocmai l-am f`cut. S` mergem pe verand`. Este posibil s`
n-o mai putem utiliza câteva zile. 

— N-ar trebui s` m` cur`] pu]in?
— Nu ne formaliz`m când e vorba de ceai.
— Las`-m` s` te ajut, spuse Joan, luând tava din

mâinile m`tu[ii ei.
„M` simt bine”, se gândi ea, bucuroas` c` gestul ei

m`runt \[i g`sise utilitatea. „M` simt murdar`… [i
obosit`…[i util`… m` simt bine. Acum voi avea curajul
s`-i spun m`tu[ii c` nu [tiu s` croiesc blugii.
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|i era recunosc`toare lui Shelley pentru c` o luase \n
acea plimbare de unde se \ntorsese \n halul \n care
ar`ta.

Unchiul era prea ocupat cu aparatul de emisie –
recep]ie ca s` vin` lâng` ele pe verand`, a[a c` Joan \i
duse ceaiul acolo unde se afla, lâng` radio. Se trans-
mitea \n direct [i domnul Atherton, cu capul \ntr-o
parte [i ochelarii aproape c`zu]i de pe nas, asculta
mesajul unei sta]ii \ndep`rtate c`tre o alt` sta]ie
\ndep`rtat`.

— |n regul`, WEX 6, noapte bun`. Vorbim mâine la
aceea[i or`. Terminat Danver’s Creck. 

— Mul]umesc WEX 6 [i REX 6, se auzi vocea con-
trolorului. Noapte bun` tuturor. E[ti pe recep]ie, WEX 1?
R`spunde, WEX 1. R`spunde, Tom Brooks de la Orphir!
Terminat.

— Sunt Tom Brooks, Bill. Mul]umesc pentru apel. Nu
vreau s` mai aud nimic despre ciclon. Am informa]ii din
discu]iile de mai devreme cu Jim [i Randolfe. Vreau s`
[tiu unde este avionul sanitar. Sunt \ngrijorat c` nu va
putea ateriza pe pista de la Orphir. Terminat.

— R`spunde, WN6. E[ti acolo, Edmond Roderick?
R`spunde, Edmond Roderick.

Joan a[ez` cea[ca pe mas`, lâng` domnul Atherton [i
tres`ri la auzul vocii aduse de unde.

— Aici WN6, ferma mare Lantana. Roderick este afar`.
|i voi transmite eu mesajul. Aici Ben Arnold. Am venit cu
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avionul sanitar [i am aterizat la Lantana. Sunt ni[te
defec]iuni la motor. Dori]i s` vorbi]i cu pilotul? Tocmai a
intrat. Terminat.

A[adar, Ben Arnold era pasagerul misterios.
Joan r`mase lâng` aparat, de[i nu mai urm`rea

discu]iile care continuau la distan]e de sute de kilometri
\ntre interlocutori. Vocea lui Ben! |i aducea tot trecutul
de fericire [i triste]e.

Afar` era o oarecare agita]ie.
— James, spuse doamna Atherton intrând \n grab`, voi

\nchide ferestrele din`untru. Fixeaz` tu, te rog obloanele
de la baie. Joan, ajut-o pe Shelley s` fixeze obloanele de
afar`. |]i va spune ea ce s` faci.

Un fulger urmat de bubuitul \ngrozitor al tunetului
confirm` necesitatea st`rii de urgen]`. Joan ie[i \n fug`
[i \ncepu s-o ajute pe Shelley care fixa deja cu bare
obloanele. Soarele \nc` nu apusese, dar era deja
\ntuneric.

Abia patru obloane erau fixate când a \nceput ploaia [i
de[i \ntreaga opera]iune dur` doar dou`zeci de minute
pân` când casa a fost transformat` \ntr-o cutie ermetic`,
fetele erau deja ude pân` la piele.

|n living, domnul Atherton aprindea o lamp` cu
gaz.

— Primul lucru care s-a defectat a fost instalatia
electric` spuse acesta. Shelley, de ce n-a venit Edmond s`
verifice dac` totul este \n regul`, a[a cum a promis?
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— Indiferent cât ar fi verificat, fulgerul tot ar fi lovit
stâlpul electric. Ar fi trebuit s` mont`m linia subteran`, la
fel ca aceea telefonic`, a[a cum, a propus Edmond. Joan,
du-te tu prima s` te schimbi. Pân` atunci, m` duc s`
verific ferestrele din camera m`tu[ii, ca nu cumva lemnul
s` se fi umflat de c`ldur`.

— Dac` Edmond ar fi venit, insist` unchiul pe un ton
sup`rat, ar fi fost deja verificate. Are la dispozi]ie ma[ini,
avioane, cei mai buni cai din regiune [i nu poate s` vin`
la o distan]` de dou` mile s`-[i fac` datoria.

— Nu te mai plânge atât, unchiule. De fapt, eu nu l-am
l`sat s` vin`. Am insistat s` se ocupe de vitele de la ferm`,
pentru c` sunt mult mai importante. Valoreaz` de zece
ori mai mult decât casa asta.

|n tot acest timp, Joan f`cea automat gesturile [i rostea
cuvintele impuse de situa]iile respective, dar \n mintea ei
continua s` r`sune vocea lui Ben.

Trebuia s` recunoasc` totu[i c` venirea lui stricase
totul.

Dorise s` plece, s` \nceap` o via]` nou`, cu locuri [i
oameni noi care s-o ajute s` scape de gândurile obsesive
care formau cercuri concentrice \n jurul aceluia[i punct
fix: Ben. Pe parcursul ultimelor patruzeci [i opt de ore,
aceste cercuri concentrice \ncepuser`  s` se dizolve \n
noile activit`]i, chiar griji, care-i captaser` aten]ia. Iar
acum, trecutul p`trundea din nou \n via]a ei.
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Automat, cu mi[c`ri de marionet`, Joan merse \n
camera ei, se dezbr`c` de rochia zdren]uit`, \[i puse
halatul [i merse la baie. Aruncând o privire distrat` spre
fereastr`, deveni brusc con[tient` de o mi[care \n \ntune-
ricul de afar`. Un b`rbat cu capul descoperit, se d`du jos
de pe cal. Desf`cu [aua [i tot harna[amentul, deschise
poarta [i, lovind u[or calul pe crup`, \l \ndemn` s` plece.
Cu coada \n vânt [i n`rile adulmecând aerul, acesta
disp`ru imediat.

|ntre dou` vârtejuri de vânt, b`rbatul reu[i s` alerge
pân` la cas`. Numai c`, se gândi Joan, cu toate obloanele
trase, nu-l va auzi nimeni b`tând.

A[a c` Joan fugi din  baie spre partea verandei \n care
era o u[` spre exterior. Constat` u[urat`, c` doamna
Atherton ajunsese acolo \nainte, v`zându-l, probabil, pe
ochiul de geam practicat \n oblonul de la buc`t`rie. 

Desf`cu oblonul [i b`rbatul intr`, cu hainele [iroind de
ap` [i capul plecat, gâfâind.

Picioarele goale ale lui Joan se vedeau \n toat`
splendoarea lor de sub halatul scurt strâns cu grij` \n
jurul ei.

Str`inul, rezemat de u[`, o privi zâmbind amuzant.
— Edmond, spuse doamna Atherton, s`-]i aduc ni[te

haine uscate. A fost o nebunie din partea ta c` ai venit, dar
\]i mul]umesc. James este \ngrijorat. Apoi se \ntoarse \n
grab` [i disp`ru.

B`rbatul o privi pe Joan, f`r` s`-i scape nici un detaliu.
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— Iat` c` ne \ntâlnim din nou.
Joan f`cea eforturi vizibile s`-[i men]in` capul sus.
Mai \ntâi vocea lui Ben… acum acesta… era prea mult

pentru ea.
— E[ti… Edmond Roderick.
— {i tu… domni[oara Joan Yelland din Sydney. Ce

mai e nou \n King’s Cross?
— {i de la proprietatea Mountain Falls.
— {i de la Mountain Falls, \ncuviin]` el. {i, dac` mai

continu`m aceast` conversa]ie l`muritoare, va trebui s` te
\nso]esc pân` la baie, unde, dup` cum v`d, mai ai de
lucru. 

— U[a de la living este \n dreapta. Sunt sigur` c` vei fi
primit cu c`ldur` acolo.

Spera ca tonul ei s` fi fost destul de glacial. Se \ntoarse
cu spatele [i \ncerc` s` se \ndep`rteze cu demnitate, \n
ciuda ]inutei ei atât de neformale. 

Avu impresia c` Edmond râde. Era un râs pe care-l mai
auzise deja.

Joan intr` \n baie, se rezem` de perete [i-[i \ngrop`
obrajii \n palme. Apoi, \ncepu s` spun` rug`ciunea la care
apela, de când era copil, \n momentele de derut`:

„Bunule Doamne, \nva]-o pe Joan Yelland ce s` fac`.”
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Capitolul 4

Joan \ntârzie mult \n camer`.
Shelley intr` ca un vârtej, f`cu baie, se \mbr`c` \ntr-o

rochie simpl` din bumbac, \[i trecu rapid pieptenele prin
p`r [i-[i d`du cu ruj pe buze.

— Nu te gr`bi, Joan. Ai tot timpul. Edmond este \n
buc`t`rie cu m`tu[a [i oricum nu mai e loc pentru \nc` o
persoan` acolo.

Ceea ce nu era \n totalitate adev`rat, pentru c` vocea
ei se auzi dup` câteva clipe tocmai din buc`t`rie. Nu se
auzea tot ce vorbeau, dar era o atmosfer` pl`cut` [i
\nsufle]it`.

Era evident c` to]i \l pl`ceau pe Edmond Roderick.
Uitaser` chiar de ciclonul de afar`.

Numai Joan nu uitase, pentru c` [i inima ei era r`v`[it`
de un ciclon. Nu-i putea rezista decât \nchizându-se  \n
carapacea ei. 



Ploua [i, din când \n când, câte o rafal` de vânt zguduia
casa din temelii.

Fardat` discret, purtând o rochie alb` de in, o band`
albastr` deasupra c`reia p`rul \i c`dea cu o neglijen]`
studiat` [i pantofi roz pal a c`ror delicate]e accentua [i
mai mult fine]ea picioarelor ei, Joan redevenise modelul
preg`tit s` apar` \n fa]a publicului; era ca o fa]ad` \n
spatele c`reia \[i putea ascunde adev`ratul eu.

{i totu[i, nu vroia s` ias` din camer` s` se al`ture
celorlal]i. {i-ar fi dorit s` fug` de tot, de ochii scrut`tori [i
observa]iile u[or dispre]uitoare ale lui Shelley, de vocea
lui Ben, de privirea provocatoare a b`rbatului cu haine
ude…

Acum tânjea dup` Ben, acum \l revedea pe b`rbatul
\nalt rezemat de u[`.

„A[adar, ne \ntâlnim din nou.”
Parcurse iar poteca de munte,  rezemat` de um`rul

puternic al contrabandistului.
Când intr` \n living, domnul Atherton \nc` mai asculta

radioul. U[a de la buc`t`rie era deschis` [i Edmond intra
cu câte o farfurie \n fiecare mân`. Se opri [i o privi
amuzat.

— O adev`rat` transformare, domni[oar` Yelland.
— Dac` te referi la rochie, n-a suferit nici o transfor-

mare. A[a am cump`rat-o din Melbourne.
— Nu, m` refeream la cine este \n rochie, inclusiv ceea

ce se vede deasupra [i de sub aceasta. A[ez` farfuriile pe
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mas`, apoi \[i linse degetul, ca un [colar care [i-l vârâse \n
crem`. Mi-a pl`cut [i ce purtai \nainte, chestia aceea ud`,
roz cu alb. {i, desigur, tot ce se vedea ie[ind din ea.

— Mul]umesc.
— Având \n vedere c` am salvat o via]` din furia apei…
— Sunt foarte recunosc`toare. Dar, dac` nu te superi,

prefer s` nu mai amintim despre aceasta. Acum, trebuie
s` ai grij` de alte persoane de-aici… de exemplu, de
doamna Atherton.

— {tii, \mi dai impresia unei prin]ese de ghea]`, spuse
el cu un zâmbet ironic.

—  Din cauza combina]iei de alb [i albastru.
— Presupun c` te men]ii mai bine \n ghea]`. {i,

oricum, cu rochia asta n-ai putea face mare lucru \n
buc`t`rie.

—  Ai dreptate, nici n-a[ putea [i nici nu [tiu.
— B`nuiam.
|n momentul acela intr` Shelley din buc`t`rie, tot cu

dou` farfurii. V`zându-i unul lâng` cel`lalt, o umbr` \i
\ntunec` fa]a.

— Apropo, domnule Roderick, spuse Joan, observând-o
[i vorbind special mai tare ca s` fie auzit`. Cred c` ai ca
oaspete un vechi prieten al meu. Ben Arnold. I-am auzit
vocea la radio mai devreme. Cred c` ar dori s` m` vad`.
{i eu ]in foarte mult s`-l v`d.

— Ah, spuse Shelley venind spre ei cu farfuriile cu
salat`, el era pasagerul misterios din Darwin. Vai, Joan,
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s`-l la[i s` str`bat` jum`tate de continent f`r` s`-l aju]i
cumva! Se \ntoarse spre Edmond, râzând. Cum arat`?
Poveste[te! {i chiar a f`cut tot acest drum pentru Joan?

— Shelley drag`, \ncepu Edmond, pune salatele pe
mas` \nainte de a fi nevoie s` fie adunate de pe jos. Mai
bine d`-mi-le s` le duc eu.

— Hai, Joan, poveste[te-mi tu. Cum arat`? Edmond e
mult prea politicos ca s`-[i comenteze oaspe]ii. 

— Este \nalt, blond [i frumos. {i \mi place.
— Foarte mult?
Joan o privi pe Shelley cum sta \n fa]a ei, cu picioarele

u[or dep`rtate [i mâinile \nfundate \n buzunare; \n ochii
ei era curiozitate, dar nu numai. Privirea ei \ngrijorat`
cerea o asigurare.

— Foarte mult, spuse Joan cu blânde]e.
Era \mpreun` cu Ben Arnold departe de mama ei, departe

de lume. Erau majori. Se puteau c`s`tori f`r` s` spun`
nim`nui decât dup` ce totul se termin`. Chiar dac` o iubea
numai pentru banii ei… \n definitiv, [i acesta era un motiv.

Joan se decise imediat c`, dac` Ben venise s-o cear` \n
c`s`torie, se va c`s`tori cu el imediat. Aceast` hot`râre o
eliber` de povara nesiguran]ei [i nelini[tii, astfel \ncât se
sim]i deodat` \nveselit`.

— M-am gândit c` ar fi putut veni \n seara aceasta, a[a
c` m-am \mbr`cat pentru el, pentru orice eventualitate.

— Nici o speran]`. Ascult` cum se aud ploia [i vântul.
{i situa]ia se va \nr`ut`]i, suntem abia la periferia
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ciclonului. |ntorcându-se spre Edmond. P`cat c` nu l-ai
adus pe tipul acela cu tine. De ce l-ai l`sat acas`? Ne-ar fi
prins bine prezen]a a doi b`rba]i aici.

— N-am [tiut c` prezen]a lui aici este atât de mult dorit`,
spuse el vesel, mutându-[i privirea de la Shelley la Joan.

— Hai, ajut`-m` s` aduc tot ce trebuie la mas`, spuse
Shelley, \ntinzând mâna spre el.

El o lu` de mân` [i, zâmbindu-[i unul celuilalt, intr` \n
buc`t`rie.

Se iubesc, \[i spuse Joan.
Cina se desf`[ur` \ntr-o atmosfer` pl`cut`; so]ii

Atherton erau \ncânta]i de prezen]a lui Edmond, iar
Shelley era \n elementul ei.

— Vai, Joan, ce unghii superbe ai! spuse Shelley de la
primele gesturi ale lui Joan, când s-au a[ezat la mas`.

Cum ai reu[it s` le dai forma asta? {i ce culoare!
— Timpul [i perseveren]a m-au ajutat.
— Sunt sigur c` ambele, spuse Edmond. 
— Edmond, n-o mai tachina, interveni doamna

Atherton. Joan n-a avut \nc` timp s` se adapteze stilului
nostru de via]` de aici.

— Dac` r`mânem aici prizonieri mai mult de dou` zile,
va avea.

— Dac` e[ti nevoit s` r`mâi aici cu noi, ce se \ntâmpl`
cu casa ta? \ntreb` Joan politicoas`.

— Am oameni de \ncredere, pe Tate, contabilul, pe Arthur
Reynolds, [eful v`carilor [i momentan, pe domnul Ben
Arnold care se pare c` este foarte obi[nuit cu via]a la ferm`.
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—  Este din vest, spuse Joan calm`.
— Acolo sunt b`rba]i robu[ti [i femei care inspir`

respect. A]i fost vreodat` \n vest, doamn` Atherton?
— Nu, dar mi-ar pl`cea s` merg.
— Va trebui s` ne invi]i pe to]i, Joan, spuse Shelley cu

o privire [treng`reasc`, dup` ce te c`s`tore[ti.
Doamna Atherton privi nedumerit` de la unul la

cel`lalt. Era chiar pe punctul de a \ntreba ce-i cu toat`
povestea aceea, dar, v`zând expresia \nghe]at` de pe fa]a
lui Joan, schimb` subiectul.

— Edmond, când verifici dac` obloanele sunt bine
fixate? Am avut o invazie de furnici albe [i s-ar putea s` fi
intrat \n lemn`rie.

— Imediat dup` cin`, iau ciocanul [i le \nt`resc. Asta \n
timp ce Joan spal` vasele.

— Nu \mbr`cat` a[a [i cu unghiile acestea impecabile,
spuse Shelley; Joan, cred c` special le-ai dat cu oj` ca s`
scapi de sp`latul vaselor. Le voi sp`la eu. Insist.

Sun` telefonul. Domnul Atherton se ridic` s`
r`spund`. Se adres` celorlal]i de la mas`, dar din cauza
zgomotului ploii, nu se auzea nimic. Se ridic` [i Edmond
[i merse lâng` domnul Atherton, apoi \i f`cu semn lui
Joan s` vin`. Vorbise [i Edmond la telefon, avea fa]a lip-
sit` de expresie [i privea \n jos. Era evident c` nu-l pl`cea
pe Ben. |i \ntinse receptorul.

— E Ben Arnold. Te-a sunat [i dup`-amiaz`, cât ai fost
plecat`, dar unchiul t`u a uitat probabil s`-]i spun`.
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— Mul]umesc. Vocea ei era mai mult o [oapt`. Alo!
Joan la telefon.

De[i ceilal]i nu puteau auzi conversa]ia, se \ntoarse cu
spatele pentru c` n-ar fi suportat s`-i vad` fa]a, [i \[i spri-
jini piciorul de stinghia scaunului de lâng` m`su]a de
telefon.

— M` bucur c` te aud, Ben, dar te aud foarte greu, din
cauza zgomotului ploii.

— Ce ghinion… S` r`mân aici, blocat, \nconjurat de
ap`. Roderick n-a prea fost un bun prieten… s` plece [i
s` m` lase… Reynold mi-a spus c` n-a mai avut timp s`
treac` pe-aici s` m` ia… 

— A fost foarte ocupat. M` auzi? Am spus c` a fost
foarte ocupat.

Sim]ea c` e cineva lâng` ea. Ridic` privirea [i-l v`zu pe
Roderick. Avea o figur` serioas`. |i \ntinse o ]igar`, i-o
a[ez` \ntre buze [i i-o aprinse. Apoi, trase un scaun de sub
mas` [i o \mpinse u[or, ]inându-[i mâinile pe umerii ei,
pân` o a[ez`.

Joan nu-l putea privi. Se \ntreba dac` f`cea asta din
amabilitate sau râdea de ea. {i cum de suporta Shelley s`
asiste la aceast` pantomim`? |[i \ntoarse capul [i observ`,
cu u[urare, c` Shelley era \n buc`t`rie [i preg`tea cafeaua,
dup` aroma ce umplea \nc`perea.

— Nu am prea auzit ce-ai spus, Ben. Sun`-m` mâine, te
rog. Sunt sigur` c` doamnei Atherton \i va face pl`cere s`
vii s` ne faci o vizit`, când se opre[te ploaia.
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Capitolul 5

Cum s`-l \ntrebe cât inten]ioneaz` s` r`mân`? Cum s`-i
dea de \n]eles c` poate lui Edmond Roderick nu-i face
pl`cere vizita lui? Sau poate nici  so]ilor Atherton? Dar,
poate se \n[ela. Nu [i \n privin]a lui Edmond. Expresia
fe]ei lui a fost clar`. Of, Doamne, ce complica]ii vor mai
ap`rea? {i de ce nu reac]ionase a[a cum s-ar fi a[teptat,
auzindu-i vocea?

|n orice caz, va trebui s` evite orice gest curtenitor din
partea lui Edmond, chiar dac` era vorba doar de o
fireasc` polite]e a acestuia, ca \n acest caz, de exemplu.
Dar sim]ea c` lui Shelley nu i-ar pl`cea. {i nici so]ilor
Atherton, de fapt, pentru c` deja \l vedea pe Edmond ca
viitorul so] al lui Shelley.

{i oare câ]i ani avea? Patruzeci? Treizeci? B`rba]ii din
aceast` regiune arat` de obicei mai \n vârst` decât \n
realitate.



Munca [i responsabilit`]ile sunt cauza. Totu[i, mai
degrab` \n jur de treizeci de ani.

— Visezi cu ochii deschi[i, Joan! spuse doamna
Atherton, atingând-o cu mâna pe um`r. E totul \n regul`,
draga mea?

— Da, da, mul]umesc, spuse Joan tres`rind, pentru c`
nu-i auzise pa[ii. M` gândeam…

— Telefonul acesta te-a deranjat?
— Nu, deloc. Era un vechi prieten. Mi-a f`cut pl`cere c`

m-a sunat.
Când s-au \ntors la mas`, Shelley turna cafeaua [i

Edmond disp`ruse din \nc`pere.
— Dragostea! râse Shelley
Joan sim]i nevoia s`-i dea noi asigur`ri.
— Mi-a f`cut pl`cere s`-l aud. Oare crezi c` m`tu[a \mi

va permite s`-l invit când se va opri ploaia?
— Când se va opri ploaia! Vocea lui Shelley era plin` de

regret. Poate s` continue a[a s`pt`mâni \ntregi!
— Dar Edmond nu va sta aici s`pt`mâni \ntregi, nu-i a[a?
— El nu. Va pleca imediat ce trece punctul critic.

Numai c` prietenului t`u din Sydney nu [tiu dac` i-ar
pl`cea s` mearg` prin  treizeci de centimetri de ap` peste
al]i zece de noroi.

{i nu uita c` nu mai sunt cai disponibili.
— Ben vine din regiunea de vest!
— Da, draga mea, scuz`-m`. {tiu ce sim]i. Eu, de exem-

plu, nu suport s` m` nec`jeasc` nimeni cu mali]iozit`]i
despre Edmond. |mi d` o oarecare nesiguran]`.
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— Da, dragostea vine \ntotdeauna cu bucurii, dar [i cu
suferin]`. M` \ntreb dac` [i b`rba]ii simt la fel.

— Tu \l \ntrebi pe Ben, iar eu pe Edmond… când vom
avea ocazia. S` ne bem cafeaua, acum. Edmond caut` un
ciocan. Va verifica apoi dac` nu cumva au p`truns furnici.
|n aceste ]inuturi depistarea furnicilor albe este tot atât de
important` ca depistarea z`c`mintelor de ]i]ei sau de
uraniu.

— Unde va dormi Edmond?
— Aducem un pat de campanie de pe verand`. Avem o

mul]ime pliate \ntr-un col] lâng` baie. Câteodat`, familia
Brooks de la casa Orphir \[i petrece weekend-ul la noi,
sau d`m uneori petreceri.

Joan se ridic` s-o ajute pe Shelley s` strâng` masa.
— Nu, Joan, las`-le. Du-te [i stai de vorb` cu m`tu[a.

Mie [i lui Edmond ne place s` sp`l`m vasele \mpreun`;
astfel, putem discuta. 

Doamna Atherton se retr`sese \ntr-un col] al salonului
cu co[ule]ul de lucru. Joan se a[ez` pe un scaun lâng` ea,
jenat` c` nu [tia s` lucreze nici  cu acul, nici cu andrelele,
brusc con[tient` c` mâinile ei, pe cât de frumoase [i fine,
erau tot pe atât de nefolositoare. 

— {tiu ce gânde[ti despre mine, m`tu[`. A[ vrea s` fiu
altfel.

— Eu nu, draga mea. Cred c` n-ai avut de-a face cu
modul nostru de via]`, asta e tot. Am putea s` rezolv`m [i
problema blugilor.
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— Mul]umesc, m`tu[`. Ar fi tare bine s` m` aju]i. N-am
vrut s` te rog.

— Prostii! Roag`-m` tot ce vrei. Doar pentru asta sunt
na[ele. {i acum, s` \ncepem lec]ia de croit. Numai c` nu avem
electricitate, a[a c` nu vei putea folosi ma[ina de cusut.

— Va fi curând, dac` nu cumva Edmond atinge vreun
fir sub tensiune, spuse Shelley sup`rat`, tocmai intrând.

Vântul s-a lini[tit pu]in [i  Edmond s-a dus s` verifice
instala]ia electric`. |n definitiv, pentru asta venise, nu s`
participe la o ac]iune monden`.

— Cred c` vremea asta te-a indispus, Shelley, \ncerc`
m`tu[a s` aplaneze situa]ia.

— Shelley e sup`rat` fiindc` Edmond n-a l`sat-o s`
mearg` cu el [i s` se joace cu firele de \nalt` tensiune,
interveni domnul Atherton.

— S-ar spune c` eu sunt cea neajutorat` [i nefolosi-
toare de aici, spuse Shelley acru, f`când aluzie la Joan. Se
pare c` Joan a creat o mod` [i-acum Edmond \[i \nchipuie
c` a[a trebuie s` se poarte orice fat`. Numai c` ar regreta
pân` la sfâr[itul vie]ii dac-ar trebui s`-[i petreac` zilele
lâng` un astfel de specimen.

— Asta s-a v`zut clar din modul \n care m` trateaz`,
spuse Joan \mp`ciuitor. Nu mai fi sup`rat`, Shelley, a
f`cut asta pentru c` ]ine la tine [i vrea s` te protejeze.

— Da, dar el? Ascult` cum tun`. Poate s` moar` tr`snit
sau \necat.. sau ambele.

Apoi se \ntoarse repede [i fugi \n buc`t`rie.
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— Situa]ii ca aceasta pot ap`rea frecvent când mai
multe persoane sunt obligate s` r`mân` \n aceea[i
\nc`pere mai mult timp. Se creeaz` \n mod inevitabil o
atmosfer` tensionat` [i mai e [i lipsa de aer…, \ncerc`
m`tu[a s` o scuze pe Shelley. Shelley ]ine foarte mult la
Edmond [i e firesc s` fie \ngrijorat` pentru el. Sper`m s`
anun]e logodna \n curând. A[a, va fi mai lini[tit`. Vom
sugera ca perioada de logodn` s` fie scurt`.

O nou` bubuitur` de tunet o f`cu pe Joan s` realizeze
cât de fragil` era o cas` \n fa]a stihiilor dezl`n]uite. Ea
\ns`[i sim]ea o strângere de inim` [tiindu-l pe Edmond
afar`.

Deodat`, Shelley intr` \n fug` de pe u[a din fa]` a
verandei.

— Am s` te rog s` m` aju]i, Joan. Unchiul [i m`tu[a nu
sunt suficient de puternici. Vino cu mine, dar nu le spune
nimic.

Shelley merse repede \n col]ul de nord-est al veran-
dei, unde zgomotul ploii se auzea [i mai tare decât
\n`untru.

— Edmond e aici. }intuit de vânt lâng` perete.
Se aplec` [i lovi cu un ciocan mic \n oblonul din lemn.

Joan \[i d`du seama c` era un semnal \n codul Morse.
Veni [i r`spunsul, Edmond g`sise vreun obiect cu care
b`tea de afar`.

— Nu a p`]it nimic, traduse Shelley, dar nu poate da
col]ul din apus din cauza vântului. Va \nainta pe latura de
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nord [i va a[tepta un moment potrivit s` dea col]ul pe la
r`s`rit. A[a, va putea intra pe u[a dormitorului de pe
verand` al m`tu[ii. Va trebui s` m` aju]i s` ]inem u[a ast-
fel \ncât s` opunem rezisten]` vântului, când o deschid
pu]in ca s` intre.

— Desigur.
Shelley \n`untru [i Eduard, afar`, au mai schimbat

\ntre ei câteva mesaje Morse [i, dup` str`lucirea ochilor
lui Shelley [i zâmbetul acesteia, Joan presupuse c` erau
cuvinte de dragoste. 

|n pauza dintre dou` rafale de vânt, Edmond reu[i s`
ajung`, anun]ându-[i sosirea cu o b`taie puternic` \n
oblon.

— Hai s`-i d`m drumul \n`untru. Ai grij`, Joan, dac` nu
]inem u[a bine, vântul o va trânti. Te rezemi de ea cu
toat` puterea [i vezi s` nu aluneci. Dup` ce Edmond
intr`, \mpingem u[a la loc. E[ti gata?

Shelley scoase bulonul de fixare [i-l arunc` lâng` ea.
|mpingea u[a cu amândou` mâinile, iar Joan o
\mpingea cu spatele. Deja vântul o deplasase cu doi
centimetri [i totul z`ng`nea pe verand` cu un zgomot
infernal.

— Edmond va \mpinge, dar noi trebuie s` \mpingem \n
continuare, ca [i cum nu l-am l`sa s` intre, ]ip` Shelley la
urechea lui Joan.

Tehnica era clar`: n-ar mai fi putut \nchide u[a
niciodat`, f`r` aceast` presiune din interior.
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Mai \ntâi o mân`… apoi cizma… [i Edmond reu[i s`
p`trund` \nauntru. Conform instruc]iunilor, Joan
\mpingea cu spatele \n u[` cu toat` for]a. |ntr-o frac]iune
de secund`, Edmond veni \n locul lui Shelley, cu spatele
rezemat de u[`. Era atât de plin de ap`, cum Joan \[i
\nchipuise c` numai un \necat poate fi. Era lâng` ea, um`r
lâng` um`r. Shelley se aplec` s` ridice bulonul ca s`-l
fixeze la loc, \ntre u[` [i spatele lui Edmond. Acesta \[i
aplec` pu]in capul ca s`-i fac` loc [i arunc` o scurt`
privire spre Joan; li se atingeau umerii, coapsele [i
cizmele lui st`teau lâng` pantoful ei delicat, \ntr-o
b`ltoac` \n continu` extindere.

— Ne \ntâlnim \n locuri ciudate… [i \n pozi]ii ciu-
date, nu-i a[a, Joan? Te deranjeaz` c`, \n curând, am
s`-]i stric pantofii cu apa care se prelinge de pe
cizmele mele? 

Nu era vorba numai despre pantofi. Felul \n care o
privea… felul \n care-i zâmbea… Nu era bine. O \n[ela [i
pe Shelley [i pe ea.

— Da, r`spunse ea cu voce joas`. M` deranjeaz`.
— |n cele din urm`, te-ai dovedit a fi foarte util`, spuse

el desprinzându-se de u[`, \n timp ce Shelley fixa
bulonul. Acum suntem chit, nu-i a[a?

Joan nu-l \n]elese.
— Bine c` te-ai \ntors. Credeam c` nu te mai vedem,

spuse Shelley, examinându-l.

SUNETUL CORNULUI 75



— M-am \ntors pentru c` nu ne s`rutasem de r`mas
bun, \i r`spunse Edmond zâmbind, trecându-[i mâna ud`
prin p`rul ei scurt, negru. Dar nu m` invit` nimeni
\n`untru la un ceai?

— F` tu ceaiul, Joan. Eu \i voi aduce lui Edmond un
rând de haine uscate. Are \ntotdeauna aici o rezerv` de
haine.

Joan uitase complet de Ben Arnold \n timp ce
preg`tea ceaiul pentru Edmond. Uitase cum suna
vocea lui \n aparatul de emisie-recep]ie; \n schimb, \i
r`sunau \n urechi cuvintele lui Edmond. „Ne \ntâlnim
\n locuri ciudate… nu-i a[a Joan?” {i, \n acela[i timp,
auzea din nou cuvintele Contrabandistului, spuse \n
glum`: „P`r ca vârful frunzei de eucalipt, cu soarele
str`lucind \n el.”

Ar fi vrut s` se a[eze undeva [i s` plâng` pentru toat`
triste]ea pe care dreagostea o aduce.

*
*       *

Shelley, Joan [i Edmond \[i beau ceaiul \n buc`t`rie,
pentru c` „e mai amuzant acolo.”

Edmond ar`ta minunat: proasp`t, cu ochii parc` mai
sclipitori [i tenul bronzat. Shelley era \nc` agitat`, parc`
l-ar fi salvat personal din ghearele mor]ii [i povestea,
exaltat`, prin ce chinuri trecuse din cauza \ngrijor`rii.
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— Taci m`car cinci minute, Shelley, [i bea-]i ceaiul ca
s` nu se r`ceasc`. Sau va trebui s` fac altul, proasp`t?
\ntreb` Edmond \n glum`, privind-o tandru.

— S`…? \ncepu Joan, ridicându-se.
— Stai jos, Joan. Este \ntre mine [i Shelley.
— Cred c-ar fi mai bine s` m`-ntorc la cusutul

pantalonilor. Tocmai…
Imediat dup` ce f`cuse ceaiul, Joan a vrut s` se retrag`,

dar de data asta Shelley, bine dispus`, insistase s` r`mân`.
|n momentul acela, ar fi fost urât din partea ei s` plece.
Dar acum, dup` ce \[i b`use ceaiul…

— Te rog, ia loc, Joan, spuse Edmond.
Joan sim]i o u[oar` enervare. Edmond f`cea uz \n mod

deliberat de autoritate asupra ei; de fapt, nici el, nici Shelley
nu doreau ca ea s` mai r`mân`. F`cea pur [i simplu parad`
de autoritate. Doamna Atherton [i Shelley \l cam r`sf`]aser`.

— V` rog s` m` scuza]i… \ncepu ea cu r`ceal`.
Edmond se r`suci pe picioare [i veni \n fa]a ei. O privi

\n ochi [i zâmbi.
— Nu te sim]i bine \n buc`t`rie, Joan? Te po]i distra ori-

unde… \n buc`t`rie, \n [opron, \n salon, dac` ai sim]ul
umorului.

Joan deschise gura, gata s` protesteze, indignat`.
Interpretase t`cerea ei \n timpul ceaiului ca pe un semn
c` nu se simte bine \n buc`t`rie? Obrajii i se \mbujorar`
de revolt` fa]` de nedreptatea ce i se f`cea. Edmond
observ` [i zâmbi iar.
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— Asta-i bine… Prin]esa de ghea]` are unele
sentimente, totu[i. Stai jos ca o feti]` cuminte [i d` frâu
liber acelor tr`iri.

Joan sim]i c` nu se putea \mpotrivi acelui b`rbat. {tia
c` nu putea trece de el, [i-ar fi pus mâinile lui puternice
pe umerii ei [i ar fi obligat-o s` se a[eze. A[a c` se a[ez`
singur` din nou.

— Nu-i mai spune „prin]es` de ghea]`”, interveni
Shelley. Nu e chiar atât de rece. |n plus, nu i-ar pl`cea lui
Ben. Nu-i a[a, Joan? 

— Pe Ben \l despart de noi dou` mile [i zece mii de
metri cubi de ap`, spuse Edmond.

Apoi, acesta se a[ez` [i se \ntoarse spre Shelley.
—  Auzi [i tu ce-aud eu? A scâr]âit acoperi[ul.
— Ah, Edmond! N-a[ suporta! S` nu-mi spui c`

acoperi[ul cedeaz`!
— L-am verificat acum paisprezece zile. Nu-mi plac

fisurile!
Cuvintele lui au fost acoperite de un tunet \ngrozitor.
Doamna Atherton ap`ru \n pragul u[ii buc`t`riei.
— Cred c` vom avea o noapte urât`. Unchiul s-a dus s`

se culce, poate reu[e[te s` doarm` pu]in pân` când vine
momentul de vârf. Cred c` [i voi, fetelor, ar trebui s`
face]i la fel. Centrul ciclonului trebuie s` fie foarte
aproape.

— Joan, mergi tu la baie prima. Când e[ti gata, bate \n
perete. Edmond va merge ultimul.
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— Noapte bun`, Edmond, spuse Joan, de acord s`
plece imediat, gândindu-se c` Shelley [i Edmond vor s`
fie singuri ca s`-[i spun` noapte bun`.

— Edmond, spuse doamna Atherton, vrei te rog s`-]i
aduci un pat pliant?

— Da, dar nu m` \mbrac \n pijama. M` culc a[a cum
sunt, \mbr`cat. Motivul: acoperi[ul a scâr]âit. A[a c`, dac`
voi fi nevoit s` mai stau afar` \nc` o dat`, prefer s` fiu
\mbr`cat.

— Glume[ti, spuse doamna Atherton.
Dispari]ia subit` a zâmbetului lui Edmond o asigur` c`

nu era vorba de nici o glum`.
Joan nu mai r`mase s` asculte restul discu]iei. Dup`

câteva minute, doamna Atherton b`tu la u[` [i intr`.
— V-am adus dou` halate, pentru tine [i pentru

Shelley, \n caz c` e vreo urgen]` \n timpul nop]ii. Acum,
\ncearc` s` dormi, dac` po]i \n acest vacarm. 

— Voi \ncerca. Somn u[or. {i, m`tu[`…
— Ce este, draga mea?
— Mul]umesc pentru c` e[ti atât de bun` cu mine [i

atât de \n]eleg`toare.
— Eu \]i mul]umesc pentru c` ai venit la mine. Nici

nu-]i dai seama cât de m`gulitor este pentru cineva \n
vârst` cum sunt eu.

Apoi ie[i.
Acum c` plouase [i era ap` din bel[ug, Joan \[i permise

luxul de a face baie f`r` economie. V`zu aruncate \ntr-un
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col] hainele ude ale lui Edmond, o gr`mad` jalnic` f`r`
trupul falnic pe care-l \mbr`caser`. Sim]ea nevoia s` le
aranjeze, s` le ating`, dar \[i d`dea seama c` acest gest ar
fi p`truns \ntr-o intimitate ce nu-i era \ng`duit`. 

Se aplec` s` \ndrepte doar mâneca de la c`mas`, pen-
tru a-i conferi cât de cât mai mult` demnitate. Atunci v`zu
c` mâneca era sfâ[iat` [i p`tat` de sânge. A[adar, Edmond
se r`nise, dar nu spusese nimic. Nu putea face nimic pen-
tru el. Era privilegiul lui Shelley, sau al m`tu[ii, de a-i veni
\n ajutor. A[ez` mâneca astfel \ncât s` fie sigur` c` nu-i va
sc`pa neobservat` lui Shelley. Apoi, \i d`du acesteia sem-
nalul c` poate veni.

Shelley intr` \n baie, apoi deschise iar u[a [i arunc`
afar` hainele lui Edmond.

Oare v`zuse mâneca sfâ[iat` [i petele de sânge?
„Dar ce m` intereseaz` pe mine?, se \ntreb` Joan.

„Trebuie s` \ncetez  de a m` mai gândi la el. M` provoac`, râde,
apoi face sau spune ceva frumos. E imprevizibil. Sau nu e?”

Apoi se gândi la Ben [i la cât de efemer` poate fi
dragostea.

La rândul ei, Shelley  b`tu \n perete [i veni \n
dormitorul pe care-l \mp`r]ea cu Joan. 

Edmond f`cea o g`l`gie \ngrozitoare \n baie.
De fapt, \[i d`du seama c` o aude pentru c` ploaia [i

vântul \ncetaser`.
Oare se terminase? Se ridic` pu]in, s` aud` mai bine.

Era lini[te.
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Edmond ie[i din baie [i stinse lumina. Era bezn`. Intr`
\n dormitorul lor [i le acoperi pe fiecare \n parte cu
p`tura f`cut` sul la cap`tul patului.

— Ve]i avea nevoie de ea \n curând. Deja temperatura
a sc`zut cu zece grade.

— Dar s-a terminat, nu-i a[a? [opti Joan.
— Nu,  \i r`spunse Edmond tot \n [oapt`. Centrul

ciclonului este chiar deasupra noastr`. |n câteva minute,
probabil zece, o puternic` rafal` de vânt va izbi casa.

— Ce bine c` ne \ncurajezi! se auzi vocea lui Shelley.
Joan, nu-l lua \n seam`. Nu va fi mai r`u decât a fost pân`
acum. Mergi la culcare, Edmond.

— Voi merge dup` prima izbitur`.
Edmond se duse \n salon, se a[ez` pe marginea patu-

lui s`u pliant [i-[i r`suci, \ncruntat, o ]igar`. Apoi se duse
la telefon, ridic` receptorul, ap`s` pe o pârghie de pe disc
[i a[tept` câtva timp.

— Tu e[ti, Arthur? Acum e lini[te la voi?… Bine, [i aici.
Ne a[tept`m s` loveasc` peste unul sau dou` minute,

la voi va ajunge mai \ntâi. S-a pr`bu[it ceva?… Eucaliptul
din curte? |mi pare r`u. }ineam mult la copacul acela. La
garaj e totul \n regul`?… Bine. {i aici, dar sunt pu]in cam
\ngrijorat din cauza traverselor de la acoperi[. De asta am
[i venit de fapt. S` vedem cum se comport` \n
urm`toarele zece minute… Ah, Arnold. Da. Cum se des-
curc`?… Da? A spus el c` e din vest, unde sunt foarte des
cicloane…
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Este capabil… Bine. M` bucur s` aud c` se descurc`…
Spune-i c` totul e bine aici [i c` domni[oara Joan

Yelland e leg`nat` de vise dulci… Bine, Arthur. Spune-i
s`-i telefoneze mâine diminea]`… Cum, a-nceput?…
Bine, \nchide. Noapte bun` [i succes!… Mul]umesc.

Edmond puse receptorul \n furc` [i merse lâng` u[a
verandei, ascultând, cu capul l`sat u[or \ntr-o parte,
vuietul din ce \n ce mai accentuat. |[i \ncle[t` din]ii \n
a[teptarea izbiturii. Era ca [i cum miliarde de hoarde
]ipau [i atacau partea de vest a casei. Cl`direa se zgudui,
dar rezist`. De deasupra se auzi un scâr]âit amenin]`tor.
Lumina electric` se \ntrerupse din nou. O lamp` care \nc`
mai era aprins` \n salon \i d`du suficient` lumin` ca s`
urce pe scara deja proptit` de peretele vestic al verandei,
ca s` p`trund` prin gura de acces, \ntre tavan [i structura
metalic` a acoperi[ului. Avea lanterna gata preg`tit`, la
curea.

„Mai scâr]âie o dat`, bestie, s` te pot g`si,” [uier` el
printre din]i.

R`spunsul nu \ntârzie: se auzi un scâr]âit \nso]it de
zgomotul unei grinzi care se rupse. |ntr-o secund`,
Edmond identific` grinda care se ridicase [i, a[ezat pe ea,
lu` lan]ul care lega traversa de stâlpul vertical. Se ridic`
u[or, dar grinda se ridic` [i ea… doar cu doi centimetri,
dar la for]a aceea a vântului, era periculos. |n  acela[i
timp,  se ridic` [i o bucat` din metal de la strea[in` [i,
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când Edmond se a[ez` din nou pe grind`, r`mase un loc
liber de doi centimetri, prin care vântul pur [i simplu
sfâ[ia.

Edmond se târ\ pe burt` de-a lungul grinzii pân` când
putu atinge cu lanterna zona plafonului de deasupra
locului \n care dormeau fetele [i b`tu cu lanterna un
mesaj \n cod Morse.

— Repede, Joan, spuse Shelley auzind imediat mesajul
[i s`rind din pat. Edmond e \n acoperi[ [i are nevoie de
ajutor.

Joan se d`duse deja jos din pat [i \[i punea halatul dat
de doamna Atherton.

— Pân` [i eu [tiu s` decodez acest semnal: trei puncte,
trei linii, trei puncte. E un S.O.S.

— Nu te mai \ncheia la nasturi [i aprinde l`mpile. Iar
s-a \ntrerupt electricitatea.

Shelley pornise deja spre Edmond. Cât putu de
repede, Joan aprinse l`mpile. Când ajunse la verand`,
Shelley cobora iar.

— Trebuie s` aduc buloane [i un sfredel. S-a ridicat o
grind` sub strea[in`. Avem nevoie de o lantern`. Trebuie
s` urci [i s` stai pe grind` pân` când Edmond prinde o
bucat` de acoperi[. Din fericire, are un instrument special
pentru a[a ceva. Acum, urc` repede. Risc`m s` se
desprind` tot acoperi[ul dac` p`trunde vântul pe sub el.

}ipase la urechea lui Joan din cauza zgomotului
asurzitor al furtunii.
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Joan constat` c` poate s` urce scara extrem de u[or [i
repede. Cu capul prin gura de acces, \l v`zu pe Edmond
cu bra]ul \ntins \nainte practic cu degetele, prin ap`sare,
foaia de tabl`. Acesta \[i \ntoarse capul spre ea, privind-o
cum \ncearc` s` calce repede din grind` \n grind`.

— Te-ai gândit bine s` nu te-ncal]i cu pantofi cu toc. Fii
atent`! Dac` aluneci, s` [tii c` vei c`dea prin tavan: este
carton tencuit cu ipsos [i podeaua livingului nu e prea
moale \n aceast` perioad` a anului.

|n ciuda ironiei [i glumei, Joan realiza c` era vorba de
o situa]ie urgent` [i c` for]a vântului c`reia Edmond \i
opunea rezisten]` ap`sând cu degetele trebuie s` fi fost
cumplit`. Ciudat, zgomotul era aici mai mic, de[i se aflau
practic la câ]iva centimetri de cauza lui.

Joan ajunse \n cele din urm`.
— Acum a[az`-te pe grind`, lâng` picioarele mele. Pe

m`sur` ce \mi retrag picioarele sub mine, te mu]i mai \n
fa]`, astfel \ncât s` men]inem un echilibru.

Joan f`cu \ntocmai. Când Edmond ajunse cu genunchii
sub el, se putu r`suci \n pozi]ie [ezând lâng` ea.

— Acum caut` \n buzunarul de la pantaloni [i scoate
un cle[te.

Joan vâr\ mâna \n buzunarul lui [i scoase cle[tele. Se
\ntreba de ce nu-l scosese chiar el, din moment ce ]inea
bucata de fier ap`sat` doar cu bra]ul drept. Cu mâna
stâng` se ]inea de grinda pe care st`teau.
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— Bun. Ascult`-m`, Cârlion] [i f` exact cum \]i spun. O
s`-mi trec un picior peste grind`, ca s` ajung cum trebuie
la afurisita asta de bucat` de metal. Dup` aceea, ridic`-mi
mâna stâng` pân` la stâlpul vertical.

Joan r`mase mut` de uimire. |nseamn` c` se r`nise r`u
la um`r, dar nu spusese nimic toat` seara. Se folosea de
mâna stâng`, dar nu-[i putea mi[ca um`rul. Cineva tre-
buia s`-i ridice mâna… [i \l va durea… chiar foarte tare.

Nu spuse nimic, ci \ncuviin]` doar din cap. Se aplec`
deasupra um`rului lui, \i ridic` mâna stâng` mai sus de
cap [i i-o a[ez` pe stâlpul vertical. |i v`zu fa]a
contorsionat` de durere, dar tot nu spuse nimic.

— E bine a[a. Acum m` descurc. Nu te mi[ca de pe
grind`. Chiar dac` nu cânt`re[ti prea mult, tot conteaz`.

Când ajunse [i cu mâna stâng` sub bucata de metal, \[i
eliber` dreapta [i \[i mi[c` pu]in bra]ul amor]it.

— Cle[tele, te rog, iubito.
Joan \i puse cle[tele \n mâna dreapt` [i vorbi pentru

prima dat` de când venise.
— Nu-mi mai spune a[a.
— De ce? \ntreb` el cu din]ii \ncle[ta]i.
|ndoia bucata de metal \n`untru cu cle[tele pentru a

\nf`[ura traversa de sus [i faptul c` se ajuta cu um`rul
stâng s` opun` rezisten]`, trebuie s`-i fi produs ni[te
dureri cumplite.

— Pentru c` sunt iubita altcuiva, tot a[a cum [i tu e[ti
iubitul alteia.
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Sim]ea o durere \n inim`  pentru suferin]a lui [i, \n
acela[i timp, era uimit` de for]a colosal` a mâinilor lui.
Trebuia \ns` s` se prefac` \n continuare.

— Vom continua aceast` discu]ie imediat. Acum, scoate
din buzunarul meu dou` cuie de zece centimetri.
Ciocanul e la picioarele tale. S` nu cumva s` te ridici de
pe grind`. Apleac`-te ca s` ajungi la el. Mai cre[ti cu vreo
câ]iva centimetri dac` e nevoie. Pune-mi cuiele \n gur` [i
ia cle[tele. Vezi, nu-l sc`pa din mân`, fiindc` ar trece prin
tavan [i i-ar putea sparge capul lui Shelley. De ce-o
\ntârzia atât de mult? Ne-ar trebui o lantern`. De ce nu
te-ai gândit s` aduci [i o lantern` cu tine, Joan?

— De ce n-ai adus tu, Edmond? Tu ai venit primul.
— Unu la zero pentru tine. Pune, te rog, ciocanul \n

mâna mea dreapt`. Acum m` voi ridica pu]in de pe grind`
ca s` ]in [i cuiul [i ciocanul \n acela[i timp. Trebuie s` stai
bine pe grind` [i s`-]i a[ezi mâna sub um`rul meu stâng
[i s`-l propte[ti \n timp ce ]in cuiul cu mâna stâng`. Te
descurci?

— Da. Po]i \ncepe.
|[i a[ez` mâinile sub um`rul lui [i sim]i o umfl`tur`:

Dumnezeule, pesemne c` a f`cut \ntindere de ligament,
printre altele. Categoric mai erau [i altele, având \n
vedere petele de sânge de pe c`ma[`. Nu spuse nimic, [i
nici Edmond.

Tres`ri de durere când \i \ntinse um`rul, apoi deveni
rigid. Joan \l atinse cu blânde]e. Cât putea s` mai suporte
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acea durere? Dup` câteva minute, cuiele erau deja b`tute
\n bucata de metal \nf`[urat` \n jurul traversei.

— Acoperi[ul va rezista peste noapte. Acum, de-ar veni
Shelley cu buloanele…

Edmond \[i cobora u[or ambele bra]e: dreptul, pentru
c`-l ]inuse prea mult timp ridicat [i-i amor]ise, iar stângul,
din cauza durerii din um`r.

Joan \[i sprijinea o mân` sub omoplatul lui [i, cu mâna
cealalt` \i cobor\ u[or bra]ul. Trebui s` se aplece asupra
lui ca s` ajung` [i v`zu astfel c` Edmond avea ochii \nchi[i
[i din]ii \ncle[ta]i. Sta c`lare pe grind`, cu spatele la ea. 

Joan \nc` \i mai ]inea bra]ul, chiar deasupra \ncheie-
turii mâinii. Apoi se retrase.

Urm` o t`cere lung`, dup` care Edmond deschise
ochii, \ntoarse capul [i, \n lumina lanternei orientate spre
ei, o privi. De data aceasta, Joan nu [i-a mai putut ascunde
expresia \ngrijorat`.

— Mul]umesc mult, Joan. Nu ]i-am mai spus „iubito,”
ad`ug` el zâmbind. A[a e bine?

Joan \ncuviin]` din cap. Apoi Edmond \[i trecu piciorul
peste grind` [i st`teau acum unul lâng` cel`lalt.

— Cred c` Shelley fabric` acele buloane, spuse Joan ca
s` \ntrerup` t`cerea. Acum, fiindc` stai tu pe grind`, a[
putea s` cobor s` v`d ce s-a-ntâmplat cu ea. 

— Poate s` \ntârzie cât vrea, pentru c` s-a remediat
ce-a fost urgent. Nu-]i place aici sus cu mine, Joan? E[ti
mult mai aproape de \ngeri.
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— Nu atât timp cât stau lâng` tine. Sau poate c` e[ti un
\nger al \ntunericului.

— Asta nu e o idee rea. M` voi prezenta la por]ile
Raiului ca fiind \ngerul negru al lui Joan Yelland. Crezi c`
a[a voi putea intra, tot a[a cum numele t`u mi-ar deschide
u[ile cercurilor \naltei societ`]i din Sydney?

— N-ai ajunge nic`ieri. Cât despre mine, eu am un alt
pa[aport spre regatele cere[ti.

— Ben Arnold? Asta \ncerci s`-mi spui?
— Da, spuse Joan, ad`ugând \n sinea ei: „|mi pare r`u

pentru minciuna spus`, dac` m-ar auzi Shelley, m-ar iubi
pentru asta.”

Probabil c` [i unchiul [i m`tu[a ar iubi-o pentru
aceast` minciun`. B`rbatul acesta apar]inea lui Shelley.
P`catul de neiertat pe care o femeie \l putea comite era s`
ia b`rbatul altei femei.

{i Edmond ce f`cea? Flirta de dragul flirtului? Sau \[i
f`cuse socoteala, ah, ce gând \ngrozitor, c` averea ei e mai
mare decât a lui Shelley?

Joan \[i scutur` capul, ca pentru a \ndep`rta acest
gând. Oare mereu va judeca b`rba]ii astfel?

— Spune-mi, Joan, când ai fost ultima oar` undeva atât
de sus \ncât s` sim]i c` ai lumea la picioare?

— Nu demult. Numai c` era sus pe o stânc` [i mai
\ntuneric decât aici, pentru c` luna era \nv`luit` \ntr-un
nor [i n-am v`zut lâng` cine eram.
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— Hmm. {i cum era?
— Nu [tiu cum ar`ta pentru c` era \ntuneric. Dar \mi

amintesc vocea lui.
— Avea o voce pl`cut`?
— Da, r`spunse Joan gânditoare. Atâta doar c` m-a

\n[elat. Mi-a spus c` e ceva [i \n realitate era altceva. Dar
a fost amuzant.

— {i ce ]i-a spus c` e… acel b`rbat f`r` chip?
— Contrabandist. Ai auzit de a[a ceva, Edmond?
Acesta râse.
— Poteca prin Valea Albastr`. Scurt`tura v`carilor spre

râu. Drumul celor ce vindeau ilicit romul… drumul
acoperit cu praf de aur… Da, [tiu ce este acela un
contrabandist.

Apoi t`cu timp de câteva minute, c`ut` cu mâna
dreapt` \n buzunarul c`m`[ii [i scoase un pachet cu
]ig`ri.

— }ine astea, te rog, Joan. Acum trebuie s` caut
chibriturile.

Joan scoase o ]igar` [i i-o puse \n gur`. |[i d`dea seama
c`, dup` atâta effort, nu-[i mai putea folosi deloc mâna
stâng`. Când Edmond \i d`du [i cutia cu chibrituri, \i
aprinse ]igara, f`r` \ns` s`-[i dezlipeasc` privirea de la vâr-
ful acesteia. B`rbatul acesta apar]inea lui Shelley [i fami-
liei Atherton. Va trebui s` revin` la atitudinea lor
obi[nuit` de atac [i ripost`.

SUNETUL CORNULUI 89



— Cred c` voi lua [i eu o ]igar`.
Edmond \i privi picioarele goale sprijinite de traversa

al`turat`.
— Dumnezeule, Joan, \]i dai cu oj` [i pe unghiile de la

picioare?
— De ce nu? R`spunse ea rece.
— Cine le vede?
— Eu. M` \mbrac pentru mine.
Cât de repede putea intra \n pielea domni[oarei Joan

Yelland!
— E ceva tot atât de inutil ca [i albul imaculat de crin

al mâinilor tale. Spune-mi, ai muncit vreodat` \n via]`?
— Nu prea. {i nici nu inten]ionez. De ce-a[ face-o?
Doar `sta era r`spunsul la care se a[teapt` el, nu? 
— Eterna \ntrebare a femeii. De ce? Trebuie s` existe

un motiv pentru orice?
— Din punctul meu de vedere, da. Singurul motiv pen-

tru care stau aici, de exemplu, este c`, dac` n-a[ ajuta
cumva ca acoperi[ul s` nu se pr`bu[easc`, m-ar uda
ploaia [i n-a[ putea g`si un coafor aici.

Continuau s` fumeze. Edmond nu coment` nimic.
— Spune-mi [i mie, cum este s` fii model? o \ntreb` el

\n cele din urm`. Cum este s` mergi [tiind c` te privesc o
mul]ime de oameni? Nu te \ntrebi niciodat` la ce se
gândesc?

— Se presupune c` se gândesc la hainele pe care le v`d
[i care anume li s-ar potrivi.
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— Nu se-ntâmpl` niciodat` s` se uite la tine, nu la haine?
— Nu [tiu. Nu m` gândesc la asta. Cump`r` acele haine

la ni[te pre]uri fabuloase, a[a c` e normal s` se uite [i s`
se gândeasc` la ele.

Edmond se \ntoarse pu]in s-o priveasc` \n lumina
palid` a lanternei. Deodat`, Joan sim]i o oarecare neli-
ni[te la gândul c` Shelley nu va veni la timp, bateriile se
vor consuma [i va r`mâne singur` \n \ntuneric atât de
aproape de Edmond \ncât se sim]ea tentat` s`-[i a[eze
capul pe um`rul lui. De ce avea un astfel de efect
asupra ei? Faptul c`-i eviden]ia [i mai mult fragilitatea?
Oare orice femeie avea tendin]a s` caute un punct de
sprijin?

Shelley, \n nici un caz! Era atât de operativ` [i de
practic`, \ncât lui Joan \i trecu prin minte c` ar fi o so]ie
mai bun` pentru un b`rbat care ar c`uta un sprijin. Dar
Shelley [i Edmond erau de mult timp \mpreun` [i respec-
tul pe care fiecare din ei \l avea pentru cel`lalt era poate
o baz` mai trainic` pentru dragostea lor. 

Joan \n]elegea foarte bine atitudinea sceptic` [i amuza-
mentul lui Edmond fa]` de unghiile ei f`cute cu oj`,
mâinile ei care nu f`ceau nimic util, de corpul ei, un
suport pentru o parad` a elegan]ei.

— Toate aceste ac]iuni se fac \n scopuri caritabile,
spuse ea ca o scuz`. Se strâng atât de mul]i bani \n
scopuri nobile. {i \mi face pl`cere s-o fac, ad`ug` ea cu
toat` sinceritatea. 
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Se a[tept` ca Edmond s` fac` vreo remarc` sarcastic`,
dar, ciudat, r`mase t`cut. |ntinse mâna [i-i lu` ]igara, o
stinse pe grind` lâng` el, dup` care o stinse [i pe a lui.

— Cum ai [tiut c` prezint moda?
— Am v`zut \n ziare. Doamna Atherton mi-a ar`tat

câteva fotografii ap`rute \n pres`. S` [tii c` este foarte
mândr` de tine.

Joan se a[tept` la o remarc` dur` din partea lui [i era
preg`tit` s`-i r`spund` cu aceea[i moned`, dar faptul c`-i
spusese ceva atât de pl`cut o deconcertase.

— Ai purtat vreodat` acea p`l`rie ro[ie cu care ai venit
la o prezentare de mod`?

— P`l`ria ro[ie! Cum de [tii de ea? S-a stricat dup` ce
mi-au fost traversate bagajele.

— Te-am v`zut când ai coborât din avion. Eram pu]in
mai departe pe drumul spre Orphir [i puneam la punct
unele am`nunte cu v`carii când a aterizat avionul.

— {i ]ie ]i s-a p`rut ciudat [i nepotrivit?
— Mi s-a p`rut frumoas`. Totodat`, o p`l`rie care iese

\n eviden]`. De aceea o purtai, ca s` atragi aten]ia? 
— Desigur, spuse Joan jignit`. |ntotdeauna port lucruri

care s` atrag` aten]ia asupra mea. Ce altceva poate face
un model?  Chiar [i unde e aproape pustiu.

— Atunci, p`]e[ti ce-ai p`]it tu, s-a stricat, deci erai ca [i
\n pustiu. {i, tot a[a, \ncercai s` atragi aten]ia când ai venit
ast` sear` s`-mi deschizi cu halatul ud [i descul]`?
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— Nu [tiam c` e[ti tu. {i nu-i nici o diferen]` \ntre a fi
ud de la du[ [i a fi ud dup` o traversare a râului, ag`]at`
de coada calului.

— Dac` nu conteaz` când, unde sau cum te uzi, atunci
de ce te-ai gr`bit s`-mi deschizi u[a ca s` nu m` la[i \n
ploaia de-afar`?

Joan nu putea s` se ridice indignat` [i s` plece. |[i
d`dea seama c` Edmond profit` de situa]ie [i râdea de ea.

|n sfâr[it, Shelley urca scara.
— Ce atmosfer` pl`cut` e aici, spuse ea suspicioas`,

luminându-i cu lanterna pe care o adusese. Este
acoperi[ul \n pericol, sau nu? Ar`ta]i de parc` ar fi vorba
de o petrecere.

— De ce-ai \ntârziat atât de mult? \ntreb` Edmond.
— Ah, a]i fixat bucata de metal. Foarte bine. Presupun

c` Joan poate pleca acum. Voi sta eu pe grind` \n timp ce
tu prinzi buloanele.

— Ideea e bun`, numai c` nu-mi mai pot folosi deloc
mâna stâng`. Nu inten]ionam s` amintesc de aceasta, dar
opera]iunea pe care urmeaz` s-o fac presupune dou`
mâini valide.

— Ai la dispozitie mâinile mele. Dar ce-ai p`]it?
Shelley se strecur` \ntre Edmond [i Joan.
— M-a lovit Joan cu ciocanul. Po]i s-o sfâ[ii când

coborâm.
— Negre[it. B`nuiam c` nu va fi de mare ajutor,

totu[i a fost foarte frumos din partea ei c` s-a oferit.
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Acum, du-te, Joan [i tu, Edmond, spune-mi ce s` fac.
Voi fixa grinda cu scoabe cât se poate de sigur.

— Nu m`-ndoiesc, spuse Edmond [i-[i trecu degetele
prin p`rul ei.

F`r` s` spun` un cuvânt, Joan o porni spre scar`,
convins` c` nici unul din ei nu remarcase plecarea ei.

Sim]ise puterea lui Edmond, dar [i sl`biciunea lui. |l
v`zuse [i cum sufer` [i cum se amuz`. De ce nu reu[ise s`
râd` [i ea cu el? Probabil c` o credea complet lips` de
sim]ul umorului.

Nu exista decât o solu]ie: când Ben va reu[i s` ajung`
acas` la familia Atherton, \[i va anun]a logodna. Asta va
pune cap`t acestui interludiu ciudat \n care se comport`
de parc` nu mai era ea \ns`[i.
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Capitolul 6

Când Joan se trezi a doua zi diminea]`, Shelley \nc`
dormea, iar pe figur` i se citea mul]umirea.

Joan se gândi din nou la Edmond [i la privirea lui
uneori  cinic`, uneori prietenoas`, alteori conspirativ`.

Ca Shelley s` se simt` \n siguran]`, se \mbr`c` pentru
rolul „tân`ra bogat` din Sydney”.

|n drum spre buc`t`rie, Joan trecu prin living unde
Edmond \nc` dormea pe sub  c`ma[a deschis`, nu se
vedea nici un bandaj.

— Te-ai trezit devreme, spuse doamna Atherton. V-am
auzit când a]i reparat acoperi[ul.

— S` te ajut. Voi pr`ji eu pâinea.
Joan se desc`l]` [i r`mase \n ciorapii de m`tase \n fa]a

aragazului.
— Ai f`cut un lucru \n]elept, spuse doamna Atherton

zâmbind aprobator.



— M-am \mbr`cat a[a pentru c` asta se a[teapt` de la mine.
— Pentru noi este ciudat. Presupun \ns` c` vei avea

mare succes dac` reu[im s` mergem la ferma Orphir.
Doamna Brooks este o femeie foarte elegant`, la curent
cu tot ce se poart` \n Sydney [i Melbourne.

Joan observ` c` doamna Atherton r`mase pu]in pe
gânduri.

— M` pricep s` pr`jesc pâine, ai observat, m`tu[`? Sunt
[i eu bun` la ceva.

— Nu trebuie s` ai un complex de inferioritate, draga
mea. Dup` cum ]i-ai croit pantalonii, se vede c` e[ti foarte
priceput`.

— Mi-ar pl`cea s` locuiesc aici, \n nord. Este atât de
mult` libertate…

— Via]a aici la ferm` este foarte diferil` de cea din sud.
Poveste[te-mi, ce-i cu tân`rul acesta? Shelley mi-a spus c`
te curteaz`. Are o ferm`? Se ocup` de cre[terea vitelor sau
a oilor?

— E obi[nuit cu via]a la ferm`. Cred c` ar vrea s`-[i
g`seasc` o proprietate.

Nu putea da toate am`nuntele despre Ben, [i anume
c` nu avea banii necesari pentru a-[i cump`ra o ferm` [i
c` \ncerca s` fac` rost de ei prin c`s`torie.

— |mi face pl`cere s` m` gândesc c` vei avea un so]
\ntr-un viitor apropiat. Sunt de p`rere c` e bine s` te
c`s`tore[ti de tân`r. Asta doresc [i pentru Shelley. Nu are
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nici un rost s` mai amâne. Cum spuneam, referitor la
acest tân`r. Este rud` cu familia Brooks [i asta e foarte
important.

—  De ce?
— Tom Brooks este consultantul guvernamental \n

materie de concesion`ri de terenuri. Urmeaz` s` se ia o
mic` parte din p`mântul nostru [i una foarte mare de la
ferma Orphir. Dac` lui Tom Brooks \i va  pl`cea acest
tân`r… l-ar putea ajuta. Desigur, noi ne a[tept`m ca
Edmond s` ob]in` terenul de la Blue Valley pân` la Blue
Range, adic` p`mântul nostru. 

— Care, \n acest fel va r`mâne tot al vostru.
— Nu, va apar]ine lui Edmond. Dar dac` el [i Shelley…

Se \ntrerupse. Vezi tu, Tom Brooks de la ferma Orphir se
va gândi tot a[a dac` \l va pl`cea pe acest tân`r [i dac`
agreezi ideea de a locui \n nord. Va exista p`mântul, iar
mama ta va avea capitalul necesar pentru investi]ii. Cum
ai spus c`-l cheam`?

— Ben Arnold.
Nu \ndr`zni s`-i spun` m`tu[ii care ar fi reac]ia mamei

ei la o asemenea propunere.
— Trebuie neap`rat s` mergem \mpreun` cu el la

ferma Orphir. Acum, voi duce micul dejun unchiului t`u
[i tu, vei duce o tav` lui Shelley [i una lui Edmond.

Shelley era atât de adormit`, \ncât se bucur` de micul
dejun servit la pat, f`r` s` con[tientizeze prea bine faptul
c` rolurile se inversaser`.
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Apoi, Joan duse tava [i lui Edmond [i disp`ru imediat
ce observ` privirea lui sceptic`, amuzat` [i mirat` \n
acela[i timp.

Când telefonul sun` pu]in mai târziu, r`spunse Joan.
La cel`lalt cap`t al firului era Ben, iar \n spatele ei, \n
partea cealalt` a \nc`perii, Shelley [i Edmond discutau,
ceea ce o f`cea s`-[i continuie convorbirea cu voce tremu-
rat`, stingherit` de caracterul  public pe care orice
discu]ie personal` \l cap`t` \n acea cas`.

— Edmond, spuse Joan dup` ce termin` de vorbit, a zis
Ben c` [eful personalului t`u, Arthur Reynolds, va veni s`
vad` ce-i cu um`rul t`u. Ar vrea s` vin` [i Ben.

— De ce nu? A f`cut drum lung ca s` te vad`. Mi-a spus
Shelley c`…

— Dar cum a aflat ce-ai p`]it?
— Exist` patru modalit`ti de comunicare la o ferm`:

telefonul, aparatul de emisie-recep]ie, codul Morse [i... se
opri.

— Da, [tiu. Cornul.
— Po]i folosi telefonul chiar [i \n mijlocul nop]ii [i

chiar [i cu un singur bra] valid.
— Shelley, dac` mai vrei ceai, trimite-mi, te rog, un

S.O.S. \n buc`t`rie: trei puncte, trei linii, trei puncte.
— |nve]i repede! spuse Shelley, surprins`.
Joan [tia c` to]i din cas` credeau c` e foarte bucuroas`

s`-l vad` pe Ben. M`tu[a \i sugerase chiar s` mearg` s`-[i
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continue cusutul pantalonilor pe verand`, astfel \ncât
s` poat` fi singur` m`car câteva minute cu el. Cu toate
acestea, nu sim]ea decât triste]e. Nu vroia s`-l \ntâl-
neasc` pe Ben aici [i acum, ca [i cum s-ar fi temut de
ceva, f`r` \ns` s` [tie precis de ce anume.  Cum va
putea l`muri trecutul cu to]i cei din jurul ei? {i nici nu
mai vroia, de fapt, s` l`mureasc` nimic. Poate c` fusese
o prostie din partea ei s` sufere atât de mult pentru c`
o p`r`sise. {i, de fapt, nici nu o p`r`sise cu adev`rat,
din moment ce acum f`cuse o c`l`torie atât de lung` s`
o vad`.

Când auzi jeepul, se ridic` [i, când zgomotul pa[ilor se
apropie, se duse s` scoat` grinda care fixa obloanele.
Intr` primul b`rbat, scuturându-[i p`l`ria ud` de ploaie,
\l urm` un al doilea, mai \n vârst`. Cel de-al treilea era
Ben, cu farmecul lui la fel de cuceritor, numai c` inima lui
Joan nu tres`ri.

Nu sim]ea decât remu[care. Ben venise prea târziu. |i
era imposibil s`-l mai vad` cu aceia[i ochi.

Ben zâmbi [i \ntinse mâna spre Joan, inten]ionând s-o
strâng` la piept. |n aceea[i clip`, privind peste um`rul ei,
ridic` surprins din sprâncene, d`du drumul mâinii lui
Joan [i se \nclin` u[or.

— Domni[oara Shelley, presupun.
Joan se \ntoarse [i o v`zu pe Shelley stând \n prag, cu

ochii ei negri atât de expresivi mari de mirare.
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— Ah! E[ti Ben.
— Nimeni altul!
— Joan n-a spus un cuvânt despre tine. Credeam c` tre-

buie s` fii [chiop, ciung [i chiar… {i când colo…
Shelley ar`ta clar cât era de impresionat`.
— Vino s` faci cuno[tin]` cu unchiul [i cu m`tu[a, con-

tinu` Shelley. Mor de ner`bdare s` te vad`. Cine tra-
verseaz` jum`tate de continent pentru o fat` trebuie s` fie
neap`rat o persoan` interesant`.

— Vii, Joan?  spuse el, cuprinzând-o dup` umeri. E[ti
foarte t`cut`, scumpa mea, \i [opti el, f`r` s` a[tepte \ns`
un r`spuns.

Când intr` \n living, Ben \[i lu` mâna de pe um`rul lui
Joan [i se \nclin` \n fa]a doamnei Atherton.

Joan [tia c` to]i cei din \nc`pere v`zuser` cum o ]inuse
dup` umeri. Cei trei b`rba]i care \l cuno[teau deja pe
Ben, inclusiv Edmond, o priveau, \ncercând probabil s`-i
citeasc` fericirea pe fa]`.

Dup` o t`cere de o clip`, Edmond vorbi:
— Joan, ]i-l prezint pe Arthur Reynolds, [eful

personalului de la Lantana. {i acesta este domnul Tate,
contabil [i mare demnitar, adic` banii sunt \n mâna lui.

Domnul Tate, \nalt, slab, chel, \mbr`cat cu un costum
de culoare \nchis`, cu vest` [i cravat`, se \nclin` adânc.

— |mi pare bine de cuno[tin]`, domni[oar` Joan. Ar
trebui s` ne cerem scuze pentru aceast` vreme. Dac` am
fi [tiut la timp c` veni]i, am fi aranjat cumva.
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— Ei, s` trecem la treab`, spuse Edmond f`r` nici un
chef. Ai adus trusa medical`, Arthur? Vreau s`-mi repari
um`rul.

— A[az`-te lâng` fereastr` [i scoate-]i c`ma[a. Tate, fii
bun [i ridic` obloanele ca s` pot vedea mai bine. 

— Vino aici, Joan, [i las`-l pe Edmond \n grija lui
Arthur, interveni domnul Atherton. Astfel de interven]ii
de prim ajutor sunt destul de dure. Mai bine ne ajuta]i s`
servim un ceai acestui tân`r. Ia loc aici lâng` Ben.
Presupun c` ave]i multe s` v` spune]i.

— Ai o ran` mare la um`r, Edmond. Cred c` ar fi mai
bine s` mergem pe verand`, spuse Arthur.

Joan \l auzi, de[i \ncerca s` se concentreze asupra lui
Ben.

— Lui Joan \i place modul nostru de via]` de aici, spuse
doamna Atherton. I-ar pl`cea s` locuiasc` aici. Tocmai \i
spuneam c` se vor da \n arend` p`mânturi unor oameni
cu experien]` \n cre[terea vitelor.

— Da, Tate [i Reynold discutau despre aceasta asear`.
Despre ce este vorba mai exact?

— Nu este o concuren]` prea mare, exceptând marile
companii, spuse domnul Atherton. Ideea este de a se da
tinerilor posibilitatea de a deveni proprietari [i de a dez-
volta por]iuni de regiune c`rora noi, proprietarii mai \n
vârst`, nu le mai facem fa]`.

— Am auzit c` Edmond Roderick are [anse s` ob]in`
zona Blue Range.
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— Da. Pe asta ne baz`m [i noi, spuse doamna Atherton.
Astfel, va putea supraveghea \n continuare Lantana.
Inten]ion`m s`-l numim pe Arthur Reynolds administra-
tor când Edmond va avea Blue Range.

— Este sigur c` va ob]ine arenda?
— Tom Brooks de la ferma Orphir este consilier guver-

namental \n aceast` problem` [i cunoa[te pe cei mai buni
oameni cu experien]`. Am \n]eles c` so]ia lui v` este rud`,
domnule Arnold.

— Ben. V` rog s`-mi spune]i Ben. A[adar, so]ul m`tu[ii
mele \ndep`rtate va avea un cuvânt greu de spus când va
veni momentul s` d`ruiasc` fermierilor câte o bucat` de
p`mânt.

— S` fim bine \n]ele[i, spuse domnul Atherton.
Trebuie s` fie oameni cu experien]` [i s` aib` capital. |n
plus, nu este vorba de un dar pe care domnul Brooks i-l
face lui Edmond Roderik. Cred c` domnul Brooks ar face
un atac de inim` dac` ar ob]ine altcineva p`mântul, sau
dac` Edmond ar ezita, l-ar implora \n genunchi s`
accepte.

— Ce s` accepte? \ntreb` Shelley, venind cu tava cu
ceai.

— Arenda pentru Blue Range. De nimic nu este atât de
speriat Tom Brooks ca de str`inii care ar putea veni s`
lucreze aici.

— Bei ceaiul cu lapte [i zah`r? \l \ntreb` Shelley pe Ben,
zâmbindu-i [i a[ezându-i \n fa]` o cea[c` cu ceai.
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— Desigur, dac` mi le-aduci tu cu mâinile tale frumoase.
— Unchiule, nu mai vorbi despre Tom Brooks. E rud`

cu Ben.
— Este purul adev`r. Tom Brooks nu doarme noaptea

de grij` pentru acest p`mânt.
— Shelley are dreptate, interveni [i doamna Atherton.
— Ba nu, subiectul m` intereseaz`, spuse Ben politi-

cos, realizând totu[i c` nu va mai fi continuat. Bei ceaiul
cu lapte [i zah`r, Joan? Apoi râse. Uite ce face dep`rtarea.
Nici nu mai [tiu cum bei ceaiul.

— Acum, v` l`s`m s` discuta]i singuri, spuse doamna
Atherton ridicându-se. Avem multe de f`cut \n buc`t`rie,
eu [i Shelley. Joan, nu avem nevoie de tine. Termin` de
cusut. Nu mai plou` [i mâine poate vrei s` c`l`re[ti. 

Joan ie[i pe verand`. Edmond st`tea \ntr-un [ezlong
lâng` masa unde era materialul ei croit.

— Te rog s` m` scuzi, Joan, dar nu m` pot ridica.
Tocmai am fost m`cel`rit.

— Nu te mi[ca, Edmond. Am venit doar s`-mi iau lucrul.
— Chiar [tii s` co[i?
— Cu amândou` mâinile: cu una ]in acul [i cu cealalt`,

materialul.
— A[ dori ca mâinile acestea dou` ale tale s` fac` [i

pentru mine ceva, s`-mi torni un whisky.
— Cred c` \l meri]i.
— Dup` ce Reynolds m-a cusut o jum`tate de or`, cred

c` merit o sticl` \ntreag`.
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Doamna Atherton [i Shelley erau \n buc`t`rie, iar cei
trei b`rba]i erau atât de preocupa]i de discu]ia lor, \ncât
nici n-au observat-o pe Joan intrând [i turnând un pahar
cu whisky.

Nu mai avea nici un fel de iluzie \n leg`tur` cu faptul
c` Ben ar fi putut-o g`si mai interesant` decât discu]ia la
care participa. |i aduse paharul lui Edmond.

— Ia loc, s` discut`m. Nu-mi spune c` e[ti ocupat`.
Doamna Atherton [i Shelley sunt \n buc`t`rie, iar b`rba]ii
discut` despre p`mânt [i vite, cele dou` subiecte la care
se limiteaz` repertoriul lor.

— |l cuno[ti deja [i pe Ben atât de bine.
— Doar e rud` cu familia Brooks.
— Cu doamna Brooks. E[ti r`ut`cios.
— {i tu e[ti jignit` pentru c` te ignor`. A[a e, Joan?
— Nu. De ce a[ fi?
— Pentru c` venise s` te vad`, nu s` discute cu ei.
Joan nu-i r`spunse. |[i lu` lucrul [i-l privi \ncurcat`.
— Nu [tii de unde s` \ncepi [i nici chiar cum s` \ncepi,

a[a-i?
— Da, spuse ea privindu-l drept \n fa]`. Presupun c` nu

te a[teptai s` spun adev`rul.
— Ba, exact la asta m` a[teptam. De aceea, \]i voi pune

urm`toarea \ntrebare. Ochii lui erau cenu[ii [i lipsi]i de
orice expresie. Ben Arnold a venit s` te vad` pe tine, sau
pe Tom Brooks?
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— Nu [tiu
— De ce a]i venit la Lantana? V-a]i \n]eles s` v` \ntâlni]i

aici? Pentru c` Lantana Downs e aproape de Orphir? Este
\n leg`tur` cu acea arend`?

— Nu sunt obligat` s`-]i r`spund la prima \ntrebare.
R`spunsul la toate celelalte \ntreb`ri este nu. {i acum, te
rog s` m` scuzi.

Se ridic`. Edmond se ridic` [i el cu greutate [i, brusc,
\[i duse mâna dreapt` la um`rul stâng, cu fa]a alb` de
durere. Instinctiv, Joan \ntinse mâna [i-l prinse de bra]. 

— Te sim]i bine, Edmond?
— Da.
O lu` pe Joan de mân` [i r`maser` a[a, t`cu]i, câteva

secunde. Apoi, fie c` el a tras-o spre el, fie c` ea a cedat
acelei for]e magnetice, Joan se trezi la pieptul lui,
cuprins` strâns de bra]ul lui drept.

— Nu face asta, Joan, \i [opti el, cu buzele \n p`rul ei.
Nu face asta.

Joan se dep`rt` de el, privindu-l cu ochi uimi]i.
— Ce vrei s` spui, Edmond? Ce anume s` nu fac?
— Nu te c`s`tori cu el dac` nu-l iube[ti, Joan. {i nu

\ncerca]i s` ob]ine]i arenda prin u[a din spate. U[a din
fa]` e larg deschis` pentru orice om cinstit.

— Nu \n]eleg despre ce vorbe[ti. {i de ce spui asta
despre Ben? Nu-l cuno[ti. Pe când eu \l cunosc bine, de
mult timp…
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— Nu e nevoie s` mai continui. |l iube[ti… |n]eleg…
E[ti gata s` faci totul pentru el. Dar, pentru Dumnezeu,
f`-o cum trebuie…

Amândoi \ntoarser` capul la auzul pa[ilor lui Shelley.
— Ce face]i aici? Parc` v-a]i certa.
— Nu ne cert`m. Discut`m doar \n contradictoriu.

Shelley, crezi c` opera]ia de la um`r \mi d` dreptul la un
al doilea pahar cu whisky? Joan mi-a adus deja unul.

— Categoric. Dar despre ce vorbea]i? De ce v` contrazice]i?
— Dac` Joan s` se c`s`toreasc` sau nu cu Ben Arnold.

Ea \l place.
— {i de ce s` nu se c`s`toreasc`? Este extrem de

dr`gu].
— Exist` toate motivele pentru a o face; dac` el reu[e[te

ce [i-a propus, s-ar putea s` devin` un om foarte bogat.
— {i Joan \ncerca s` te conving` s`-]i folose[ti influ-

en]a fa]` de domnul Brooks? Râse, Oh, Joan, ar fi trebuit
s` m`-ntrebi mai \ntâi pe mine. Asta \l \nfurie grozav.

— Vezi? \ntreb` Edmond cu un zâmbet sardonic. Ar
trebui s` ascul]i sfatul lui Shelley, ea [tie \ntotdeauna.

— Stai jos, dragul meu,  \i spuse Shelley lui Edmond.
|]i aduc imediat ceva de  b`ut [i de mâncat.

— Mul]umesc. Se a[ez` din nou [i privi dincolo de
Joan, la paji[tile ude inundate de soare. Ce-[i mai poate
dori un b`rbat? O pâine, un pahar cu vin [i…pe tine.

Joan, prea uimit` ca s` mai spun` ceva, \[i lu`
materialul [i plec`.
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Capitolul 7

Ben st`tea tot timpul lâng` aparatul de emisie –
recep]ie. Vorbise cu Tom Brooks [i ar`ta foarte mul]umit
pentru c` era evident c` familia Brooks abia a[tepta s`-l
vad`. Micul avion sanitar era \nc` pe pista fermei Orphir
[i urma s` fie trimis pentru a-l aduce pe Ben.

Edmond anun]` c` pagubele erau minore [i c` unul
din oameni, Bill Smart, va lipsi trei sau patru zile de-acas`
ca s` verifice zonele de hotar ale propriet`]ii;  so]ia [i fiica
lui r`mâneau singure, dar se descurcau.

So]ia lui se lovise la picior \ntr-o bucat` metalic`
zburat` din acoperi[, iar feti]a, Suzy, era pu]in r`cit`.

— Ar trebui s` \ncepem s` adun`m vitele [i caii, spuse
Edmond. Ce zici, Shelley?

Shelley se ar`t` entuziasmat`. Ben ceru permisiunea s`
fie acceptat [i el \n echip`. Cum nimeni nu se gândi c` [i



Joan [tia s` c`l`reasc` [i c` i-ar fi pl`cut [i ei s` mearg`,
aceasta insist` c` este \ncântat` s` r`mân` acas` cu
unchiul [i m`tu[a.

|n timp ce toat` lumea \[i f`cea siesta de dup`-amiaz`,
Ben o invit` pe Joan la o plimbare.

— Ascult`, iubito, \ncepu acesta, m` ier]i dac` merg cu
Shelley \n dup`-amiaza aceasta s` c`ut`m caii? {tii, am un
motiv…

— E amuzant s` aduni caii. M` bucur pentru tine.
— Exist` un motiv, presupun c` ghice[ti.
— Oarecum. Nu [tiam c` ai rude \n aceast` parte a ]`rii.
— S` [tii, draga mea, c` am fost foarte nefericit dup` ce

te-am p`r`sit \n  Sydney, dar a trebuit s` fac asta din cauza
mamei tale.

— Da, [tiu. |mi pare r`u c` ai suferit, Ben. Nu aminti
nimic de propria ei suferin]`.

— Am hot`rât s` fac un tur \n nordul Australiei. Am
rude peste tot [i au p`mânt… [i bani. Ramura noastr` a
familiei nu a avut bani decât pentru a ne oferi o educa]ie
bun`. Dup` aceea, s-a sperat c`  rudele ne vor ajuta.

— Ceea ce nu s-a \ntâmplat.
— Ni[te veri de-ai mei mi-au spus c` Tom Brooks de la

ferma Orphir caut` un tân`r care s` se ocupe de ferm`.
Apoi, am auzit c` e[ti [i tu la Lantana. De fapt, am citit la
rubrica „Pasageri notabili” a Buletinului informativ al
Liniilor Aeriene. M-am uitat pe hart` [i am v`zut cât de
aproape e Lantana de Orphir.
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— |n]eleg. Nu mai e nevoie s`-mi spui, Ben. Te-ai
gândit c` po]i \mpu[ca doi iepuri dintr-o lovitur`. 

— De fapt, trei. Am venit f`r` s` pl`tesc, cu avionul
sanitar. L-am cunoscut pe Edmond Roderick care e intere-
sat de mine.

Joan se mir`,  Edmond nu-l pl`cea pe Ben. Era sigur`
de asta. Era singurul lucru de care era sigur` \n privin]a
lui Edmond, c` era foarte cinstit \n rela]ia cu un b`rbat.
Ben era  cel orb.

— Ben, las`-l pe Edmond Roderick, nu \ncerca s` te
folose[ti de el ca s` ajungi la Orphir. Te rog… este spre
binele t`u.

— Bine, dar un cuvânt din partea lui este o
recomandare excelent`.

— De ce nu te gânde[ti c` poate nici n-ai nevoie de
aceast` recomandare, c` Tom Brooks te va pl`cea pentru
ceea ce e[ti cu adev`rat?

— Da, se va bucura s` m` vad`. Dar nu \nchei un
contract cu un om ca el dac` n-ai un capital.

— {i ce leg`tur` are Edmond Roderick cu banii t`i? O
vorb` bun` din partea lui nu va face o avere, ca prin
farmec.

— Aici intri tu \n scen`. O cuprinse cu bra]ul dup`
umeri. O minunat` \ntâmplare a f`cut ca [i tu s` fii aici.
Cât am stat acas` la Edmond, i-am povestit despre noi [i el
a b`nuit motivul pentru care te afli [i tu aici, s` te-ntâlne[ti
cu mine. |n]elegi?
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Asta explica \ntreb`rile lui Edmond! Ben \i spusese c`
\ntâlnirea lor fusese aranjat` dinainte, c` probabil erau
logodi]i \n secret. Astfel, Tom Brooks va afla imediat cât
de bogat` e mama ei. Joan sim]i un fior rece. 

Ben se folosise de numele ei \n mod abject. Se trase
deoparte de sub bra]ul lui.

— Joan, nu te sup`ra. Pentru Dumnezeu, nu m`
\n]elege gre[it. Nu vreau nici un b`nu] de la tine sau de la
mama ta. Este vorba doar de idee, ideea \n sine este
valoroas`. Dac` primesc arenda… asta e. Nu se mai pot
r`zgândi dup` aceea. Trebuie doar s` pot porni.

Continuând s`-i explice, o cuprinse din nou cu bra]ul
dup` umeri. Trecur` de un gard unde unul din v`cari
tr`gea cu buldozerul un copac \n]epenit \ntre firele elec-
trice, iar Edmond \l dirija. Joan era atât de r`nit` \n senti-
mentele ei, \ncât nici nu-i observ`.

— Joan, continu` Ben, nu vreau decât s` pot porni
cumva [i tu po]i s` m` aju]i.

— |mi ceri s` m` c`s`toresc cu tine, Ben? Pentru c` [tii
bine c` banii sunt ai mamei, nu ai mei.

— Draga mea, e[ti cea mai minunat` fiin]` pe care am
cunoscut-o [i a[ fi nebun de fericire dac` ai accepta s` te
c`s`tore[ti cu mine. Chiar a[ insista s` nu ]i se dea nici un
ban, ca s` m` crezi c` sunt sincer. Dar nu despre asta e
vorba. Dac` mergem \mpreun` la Tom Brooks… dac`
te-ai purta ca [i cum… ca [i cum totul ar fi deja aranjat
\ntre noi… Nu trebuie s` spunem nimic despre p`rerea
mamei tale.  Tom Brooks ar fi foarte impresionat. 
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— Numele meu [i vorba bun` din partea lui Edmond…
— {i leg`tura mea de rudenie cu so]ia lui. |n]elegi?
|n amintirea acelor momente fericite… dar [i a acelor

lacrimi… Poate c` Ben ar fi cu totul altul dac` ar avea
[ansa… {i ce drept avea ea s` nu-i acorde acea [ans` [i s`
strice totul?

— Nu voi spune neadev`ruri, Ben, dar nu voi spune [i
nu voi face nimic ca tu s` ratezi aceast` [ans`.

Ben o lu` de bra] [i o \ntoarse cu fa]a spre el.
— Nu, Ben. S-a terminat totul. Sper s` prime[ti arenda,

dar \ntre noi nu mai e nimic.
— Dar te iubesc, Joan…
— Din interes, spuse ea cu un zâmbet trist. S` ne

\ntoarcem. Shelley te a[teapt`.
— Dac` nu pot ajunge la Orphir cu avionul, sau dac`

Tom Brooks nu vine la Lantana, cred c` se poate traversa
râul printr-un anume loc, \n dreptul Drumului
Contrabandistului.

— Da, \l [tiu.
— |l [tii? Ai fost acolo?
— {tiu totul despre acel loc. E periculos. S` nu cumva

s` treci pe acolo pentru tot aurul din lume.
— Chiar a[a? Nu [tiam c` e chiar atât de periculos.
— Promite-mi c` nu vei trece pe acolo [i eu \]i promit

c` nu voi spune nimic care s`-]i strice [ansa pe care crezi
c` o ai.
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— Bine, dac` a[a vrei. O privi cu zâmbetul lui
fermec`tor. Totu[i, cred c` ]ii pu]in la mine, Joan.

Tocmai pentru c` nu mai ]inea la el nu suporta gândul
s` \ntineze prin prezen]a lui acel loc. Dar, asta era ceva ce
Joan nu-i putea explica.

Edmond se \ntoarse acas` la el. |[i luase r`mas bun de
la so]ii Atherton.

— Mi-a f`cut pl`cere  fiecare minut petrecut aici. Apoi,
\ntorcându-se spre Joan: mai ales episodul de pe
acoperi[, nu-i a[a, Joan? Cred c` vei povesti \n tot sudul
ce-ai p`]it.

— A fost amuzant. Sper s` ne mai vedem \nainte s`
plec.

Acea \mbr`]i[are de pe verand` modificase rela]ia lor
\n mod subit. Nu va [ti niciodat` ce l-a f`cut s-o
\mbr`]i[eze [i s`-i [opteasc` acele cuvinte, dar clipa aceea,
ca [i clipele petrecute cu Contrabandistul, de[i iluzorii ca
un vis, o \nv`luiau \n magia lor.

— Poate, dar cam dou` s`pt`mâni de-acum \nainte voi
fi mai mult afar`, \ncercând s` adun vitele.

— N-o l`s`m pe Joan s` plece f`r` s` organiz`m o
petrecere aici sau la Orphir, spuse doamna Atherton [i
atunci vom fi din nou to]i.

— Bine. La revedere.
A doua zi diminea]`, când Joan [i doamna Atherton s-au

trezit, Shelley plecase deja c`lare pe Tinker.
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|n grajd, Sonia lovea cu copita \n u[ ,̀ anun]ând c -̀i e foame.
M`tu[a r`mase surprins` c` Joan [tia s` hr`neasc` [i s`

]esale caii.
— Avem [i noi cai la ferma noastr`.
Nu mai ad`ug`, din polite]e, c` erau dintre cei mai

buni cai de ras` din ]ar`.
Când Joan intr` \n cas`, unchiul [i m`tu[a ascultau cu

aten]ie un mesaj la radio. Dup` atitudinea lor, p`rea ceva
important.

— Sun peste o or` s`-mi spune]i ce face]i. Ia din nou
temperatura lui Suzy, spuse unchiul, apoi \ncerc` din nou
s` ia leg`tura cu Danver’s Creek.

— Ce s-a-ntâmplat?
— Doamna Smart, so]ia celui care s-a dus s` controleze

regiunea de hotar, nu se simte bine, i s-a umflat piciorul
lovit de bucata de metal \n timpul ciclonului. Pe de alt`
parte, feti]a ei, Suzy, are temperatur` mare.

— E departe casa lor?
— Pe drumul cel mai scurt sunt cincisprezece mile, dar

drumul cel mai bun este cel pe care merg vitele, asta
\nseamn` cu patru mile mai mult. Dar nu avem pe cine s`
trimitem.

— A[ putea merge eu?
— Sigur c` nu. E un drum necirculat. Ar fi fost bine s`

fie Shelley aici. Ea cunoa[te drumul [i ar fi putut spune
imediat dac` starea lor e grav` sau nu.
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— Dar Shelley nu-i aici. Nu sunt decât eu [i a[ vrea s` merg.
— Nici nu m` gândesc, Joan. Doamna Smart poate c`

nici n-ar fi anun]at, dar Edmond a stabilit o regul` foarte
strict` [i anume c` trebuie s` se informeze despre orice
boal` sau stric`ciune, indiferent cât de mic`, dac`
b`rbatul respectivei familii e plecat.

Totu[i, doamna Atherton p`rea \ngrijorat`.
— Mesajul ei a fost preluat de la Danver’s Creek, spuse

domnul Atherton. N-au putut trimite pe nimeni.
Avioanele nu pot decola pân` când pista nu se usuc`.  

Se a[teptau s` mergem noi \n ajutor. 
Cineva trebuia s` mearg` \n ajutor, se gândi Joan, [i ea

era singura care ar fi putut.
Deocamdat`, \ns`, nu se putea face nimic. |n nici un

caz \nainte de ora nou`, când urma s` se mai primeasc`
un mesaj.

— M`tu[`, spuse Joan dup` ce terminar` treaba, o
jum`tate de or` mai târziu, mor de ner`bdare s`-mi
probez pantalonii. A[ putea ie[i la o plimbare c`lare cu
Sonia, \n jurul  p`[unii?

— Sigur, draga mea, dar nu mai departe. Poate s` fie
agitat` dup` escapada ei \n s`lb`ticie.

— Voi fi atent`.
|[i puse blugii [i se privi \n oglind`. Niciodat` nu

fusese mai mândr` ca de ace[ti pantaloni f`cu]i de ea.
Merse apoi la grajd, o \n[eu` pe Sonia [i potrivi [aua.
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Când intr` din nou \n cas`, era deja ora nou` [i
unchiul [i m`tu[a erau lâng` aparatul de emisie-
recep]ie. Vocea doamnei Smart p`rea c` vine de
undeva din dep`rtare.

— Temperatura lui Susy a crescut. I-am dat tabletele cu
sulfamid`. Numai c` eu sunt cam ame]it`. Nu [tiu dac` e
din cauza piciorului. E foarte umflat. Terminat.

— Nu fi \ngrijorat`, o sf`tui unchiul. D`-i lui Susy multe
lichide. Vom \ncerca \n continuare s` g`sim pe cineva la
ferma Ajana.

Mai putem comunica la ora unu. Vom g`si pe cineva
pe care s`-l trimitem la tine. Terminat.

— Da, dar pe cine? \ntreb` m`tu;a. 
— Pe mine. Sonia e deja preg`tit` de drum.
— Nu se poate s` mergi. Este ]inut s`lbatic pân` acolo.

{i cum ai s` te descurci cu o femeie [i o feti]`, amândou`
bolnave?

— Unchiule, te rog deseneaz`-mi o hart` cu toate
reperele, astfel \ncât s` nu m` r`t`cesc. Vreau s` m`
duc.

— Draga mea copil`… Apoi t`cu un minut. Cred c`
e[ti hot`rât` s` pleci.

— Gânde[te-te, unchiule c` s-ar putea s` fie ceva grav.
C`l`resc foarte bine. Cel pu]in, voi sta cu ea pân`
prime[te ajutor.
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— {i dac` ]i se-ntâmpl` ceva pe drum?
— Sonia ar veni imediat s` v` anun]e. M`tu[`, ar fi bine

s` iau cu mine mâncare [i ap`… cine [tie.
— Dac` ar fi vorba despre Shelley, nu m-a[ opune,

spuse doamna Atherton. Ea este atât de capabil`.
— Poate [i eu a[ fi… dac` mi s-ar permite s` \ncerc

m`car.
Unchiul [i m`tu[a cedar` \n cele din urm` \n fa]a argu-

mentelor ei, a[a c`, dup` o jum`tate de or`, Joan era deja
la drum. |[i pusese o p`l`rie de in de-a lui Shelley [i luase
sticla cu ap`, lan]uri, traista cu mâncare, toate atârnând
de [aua Soniei. Trebuia, de asemenea, s` treac` pe la
doamna Tate [i s` \mprumute câinele Runner care o
cuno[tea pe Sonia [i astfel, era de a[teptat s` le \nso]easc`
la drum. 

— Po]i mult mai mult decât ar`]i, Joan, \i spuse
unchiul, \ncrez`tor, \nainte de plecare. Vei reu[i.

— Ia [i pache]elul acesta, spuse m`tu[a, venind repede
din cas`. Poate c` nu are mu[tar [i eu cred foarte mult \n
cataplasmele cu mu[tar, sunt foarte bune \n caz de
r`ceal`. Pune-i lui Suzy imediat cum ajungi.

— {i nu uita, o iei la dreapta imediat dup` ce ajungi la
buturuga neagr`, cam la o mil` de la malul abrupt de
deasupra cheilor.

— Dac` vine unul din b`ie]ii negri, \i vom trimite un
mesaj lui Edmond.
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Joan nu avu nici o dificultate \n a urma drumul [i era
\nc` devreme dup`-amiaza când ajunse la casa  familiei
Smart. Nu era nici un semn de via]`.

Runner st`tea cu urechile ciulite [i privea casa, apoi
l`tr` scurt, ascu]it. Un alt l`trat veni ca r`spuns. Joan
desc`lec`, o leg` pe Sonia de un stâlp al [opronului [i \n
clipa aceea, pe u[a deschis` ie[i un câine. R`mase s`-l
priveasc` pe Runner, dup` care cei doi câini \ncepur` s`
dea din coad` \n semn de recunoa[tere. 

Joan merse pân` la u[a casei [i din`untru se auzi o
voce tremurat`:

— Intr`.
Joan intr` \ntr-un living mic; o femeie tân`r`, cu p`rul

ciufulit, st`tea \ntr-un fotoliu \ntr-un col]. Lâng` ea, pe o
canapea, dormea un copil. Femeia avea piciorul sprijinit
pe un scaun.

— Da… m` gândeam c` vii, spuse femeia, apoi ad`ug`,
nesigur`: au spus c` vii, nu-i a[a? Am uitat.

Joan \naint` [i se aplec` s` priveasc` fa]a femeii. Era de un
ro[u aprins [i broboane de transpira]ie i se prelingeau de pe
frunte, pe gât, oprindu-se \n gulerul rochiei de bumbac.

— Sunt Joan Yelland. Familia Atherton de la Lantana
m-a trimis.

— Da. {tiam c` era cândva o fat`… ce spuneam? Mi-e
\ngrozitor de cald. Când a venit Bill s` m` ia avea o
c`mas` cu dungi ro[ii. Mama spunea…
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Joan puse mâna pe fruntea femeii [i se \ngrozi ce
temperatur` mare avea.

— Stai lini[tit` acolo, te rog, spuse ea. M` \ntorc
imediat.

Se duse la Sonia, o eliber` de [a [i de bagaje, o mut`
\n ]arcul pentru cai, asigurându-i ap` [i mâncare,
con[tient` c` va trece destul de mult timp pân` se va
putea ocupa din nou de ea.

Apoi se \ntoarse la doamna Smart, dându-i s` bea ap`
pu]in câte pu]in.

„Acum trebuie s` am grij` de Suzy”, se gândi ea. „Mai
\ntâi, s` pun la punct lucrurile m`runte. Unde am \nv`]at
asta? Nu, pesemne c` am citit-o undeva.”

Doamna Smart era \ngrozitor de bolnav`, mult mai
grav decât feti]a ei.

Era un termometru pe bufet, acolo unde l-a pus
probabil doamna Smart dup` ce-l folosise ultima oar`.
Joan verific` temperatura lui Suzy: |n orice caz, mai mic`
decât fusese anun]at` la ora nou` diminea]a. Tabletele de
sulfamid` \[i f`cuser` efectul. Dar oare unde le-o fi pus
doamna Smart? C`ut` \n toate cele patru camere care
compuneau casa [i g`si, \n cele din urm`, trusa medical`. 

Numai c` nu mai erau decât patru tablete. Cui s` le
dea? Mamei sau copilului? Dumnezeule! |ntotdeauna,
dilema aceasta era cumplit`

„Voi a[tepta s` v`d cum evolueaz` lucrurile.”
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O duse pe Suzy \n bra]e \ntr-o camer` cu un singur pat
[i o acoperi cu o p`tur` sub]ire.

„Deschide toate u[ile [i ferestrele. |ntr-o cas` din lemn,
trebuie deschise u[ile [i ferestrele, iar \ntr-o cas` din
c`r`mid`, trebuie \nchise. Unde am \nv`]at asta? {i
acum… s` m` uit ce e cu piciorul doamnei Smart [i s-o
a[ez pe canapea.”

Ridic` fusta doamnei Smart [i se retrase cu un ]ip`t de
groaz`. Piciorul era atât de umflat, \ncât pielea lucea [i era
\ntins`, gata s` plesneasc`, iar o dung` ro[ie urca direct
spre abdomen.

Septicemie!
Odat`, avusese [i ea un panari]iu la un deget [i-[i

amintea c` trebuise s`-l ]in` \n ap` fierbinte; a[a \i
trecuser` [i durerea [i inflama]ia.

|nc`lzi ap` [i reu[i s-o urce pe doamna Smart pe
canapea, proptind-o de sp`tarul acesteia.

Hot`r\ \ns` s` nu-i controleze temperatura pentru c`,
dac` saltul mercurului nu sp`rgea termometrul, oricum
i-ar fi fost mult prea fric` s` citeasc` valoarea indicat`.

Aduse un vas cu ap` fierbinte [i reu[i s` a[eze piciorul
doamnei Smart deasupra acestuia. Apoi \ncepu s` toarne
continuu ap` pe picior. Se ridic` de câteva ori s` vad` ce
face Suzy; se duse o dat` s`-i dea Soniei s` m`nânce; d`du
celor doi câini restul sandvi[urilor pe care le avusese pen-
tru drum [i le umplu vasul cu ap` de b`ut. Când Suzy se
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trezi, \i preg`ti lapte praf. Constat` \ns` c` din nou \i
crescuse temperatura. |i d`du \nc` dou` tablete de
sulfamid`.

„ S` m` ierte Dumnezeu dac-am f`cut ceva ce nu tre-
buia, dar patru tablete nu sunt suficiente ca s-o salveze pe
doamna Smart, pe când pe Suzy o pot salva pentru c` mai
luase deja.”

Umplea mereu vasul cu ap` fierbinte [i storcea cârpa
peste piciorul umflat.

|ncercase de câteva ori s` utilizeze aparatul de emisie-
recep]ie, dar i-a fost imposibil s` g`seasc` acea combi-
na]ie de cifre prin care s` poat` intra \n emisie. Auzise o
dat` voci, ale pilo]ilor, probabil, dar nu reu[i s` ia
leg`tura cu ei.

|n cele din urm`, renun]` s` mai \ncerce, pentru c`
nu-[i putea permite s` piard` nici m`car timpul acela.

Când doamna Smart deveni agitat`, Joan \i d`du s` bea
laptele r`mas de la Suzy, ca s-o calmeze.

Se gândi s-o trimit` pe Sonia \napoi acas` cu un mesaj.
Dar, dac` se-ntâmpla ceva cu doamna Smart… \nsemna s`
r`mân` izolat` cu Suzy acolo. Nu, Sonia nu trebuia s` plece.

Toat` noaptea, Joan sp`l` ne\ncetat umfl`tura de pe
picior cu ap` fierbinte. O durea spatele \ngrozitor [i, de
câteva ori, aproape c` i se \nchideau ochii de somn. Spre
diminea]`, i se p`ru c` dunga aceea ro[ie de sub piele e mai
pu]in intens`, dar asta o f`cu s` continue cu [i mai mult zel.
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Când Suzy se trezi iar, Joan \i mai d`du lapte cald. Nu
mai avea temperatur` atât de mare [i-i administr` o
tablet`, penultima de fapt. 

|n zori, doamna Smart p`ru s` se trezeasc` din somnul
febril \n care z`cuse toat` noaptea, dar era prea lipsit` de
putere ca s` mai vorbeasc`. Joan mai preg`ti lapte praf [i
b`u [i ea pu]in de data aceasta. Nu mâncase [i nu b`use
nimic de la sandvi[ul mâncat pe drum.

— Cine e[ti? \ntreb` Suzy, de diminea]`, venind din
camera ei.

— M` numesc Joan.
Copilul p`rea complet restabilit.
— E[ti asistent` medical`?
— Sunt asistenta . Câ]i ani ai, Suzy?
— Aproape cinci. Mama doarme?
— Da, doarme adânc. Eu trebuie s` pun continuu apa

cald` pe piciorul ei, unde s-a t`iat. Suzy, când se \ntoarce
tat`l t`u?

— Dup` patru zile. A plecat ieri.
|nc` trei zile! Dumnezeule, f` ca so]ii Atherton s` ia

leg`tura cu ferma Ajana… indiferent unde o fi aceasta.
Sau s` vin` un negru ca s`-l trimit` dup` ajutor.

— Suzy, ]i-ar pl`cea s` fii asistent` medical`? N-ai
vrea s` stai aici [i s` continui s` torni ap` peste piciorul
mamei tale? Uite - a[a… vezi? Apa nu e foarte fierbinte
acum.
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— Bine. Po]i s`-mi dai ceva de mâncare?
— Chiar asta am de gând s` fac. M` duc s` mai iau

[i ni[te lemne pentru foc. S` nu te opre[ti, Suzy.
Stoarce \ntr-una cârpa peste piciorul mamei. |i va face
bine.

Urma ro[ie de pe picior se atenuase, \ntr-adev`r,
devenind de un roz pal. V`zu c`  doamna Smart, cu ochii
larg deschi[i, o privea.

— Te sim]i mai bine? \ntreb` Joan, zâmbind.
— Cred c` da.
— Atunci vom mânca toate ceva.
Joan era atât de ame]it`, \ncât nu-[i d`du seama cum

trecuser` urm`toarele dou` sau trei ore. {tia doar c`
tratamentul aplicat trebuia s` continue.

— Aud cai apropiindu-se, spuse Suzy la un moment dat
[i alerg` la u[`.

Joan era atât de obosit`, \ncât nici nu mai vedea, nici
nu mai auzea nimic.

— Sunt la poalele dealului. Vor ajunge curând, spuse
Suzy.

Joan o sp`l` cu buretele pe doamna Smart, a treia oar`
\ncepând de diminea]`. Schimb` apa din vas [i continu`
s` toarne ap` fierbinte pe locul r`nit. Nu se putea gândi
la nimic altceva decât s` continue ceea ce f`cea.
Transportul cailor \n dep`rtare nu putea fi decât o
fantezie a feti]ei.

122 LUCY WALKER



— Intr` \n cas`, Suzy. Trebuie s` te odihne[ti. Doar [tii
ce bolnav` ai fost.

— Vin, anun]` Suzy. Sunt patru.
Da, se gândi Joan complet ame]it`. Cei patru cavaleri

apocaliptici. Cum erau? R`zbun`tori sau milo[i? Niciodat`
n-am [tiut povestea.

Auzi, \ntr-adev`r, trop`it de copite \n curte [i pa[i grei
apropiindu-se de cas`, dar nu-i veni s` cread`. Ar fi prea
frumos s` fie adev`rat. Sim]ea nevoia s` plâng`, dar [tia c`
\n nici un caz nu trebuia s` fac` a[a ceva.

Ap`rur` ni[te umbre \n prag [i doamna Smart ridic`
privirea. Joan, care nu-[i mai putea \ndrepta spatele din
cauza durerii, se \ntoarse cu greutate.

Venise! Edmond Roderick st`tea acolo, lâng` u[`.
Sim]i o u[urare atât de mare \ncât \i fu imposibil s`

articuleze un cuvânt.
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Capitolul 8

Edmond se aplec`, o lu` pe Suzy \n bra]e [i intr` cu ea.
|n spatele lui erau Arthur Reynolds, Shelley [i Ben, pre-
cum [i un b`rbat mai \n vârst`, de statur` mic` [i bine
legat, purtând o p`l`rie cu boruri largi, legendarul Tom
Brooks de la ferma Orphir, dup` cum afl` Joan mai târziu.

Edmond o l`s` jos pe Suzy [i se \ntoarse spre ei.
— Shelley, f` un ceai. Ben, d` de mâncare cailor, te rog.

Arthur, pune \n func]iune generatorul pentru aparatul de
emisie-recep]ie.

Joan, \nc` incapabil` de a-[i \ndrepta spatele, ridic`
privirea spre Edmond, pe când acesta se uit` spre
doamna Smart.

— N-am [tiut s` folosesc aparatul de emisie-recep]ie,
spuse ea, cerându-[i, \ntr-un fel, scuze. 

Cu gesturi mecanice, Joan continu` s` toarne ap` pe
piciorul doamnei Smart.



— Suzy, de ce nu i-ai ar`tat cum s` procedeze? \ntreb`
Edmond.

— Vino [i arat`-mi mie, o rug` Arthur Reynolds.
Suzi veni \n fug` [i se a[ez` pe scaunul din fa]a

aparatului, apoi r`suci butoanele.
— 62Y Danver’s Creck? Aici e Suzy Smart de la 12Y

Lantana. Terminat.
O voce clar` de b`rbat umplu \nc`perea.
— 62Y Danver’s Creck r`spunde lui 12Y. Terminat.
Joan privea cu ochi goi din cauza oboselii. Edmond se

\ntoarse spre ea [i privirile li s-au \ntâlnit.
— Joan, pân` [i un copil [tie s` foloseasc` aparatul,

remarc` Shelley care tocmai intrase \n camer`.
Deodat`, Joan se ridic`, \mpleticindu-se [i Edmond o

prinse.
— Nu m-am gândit s-o \ntreb, spuse Joan. 
|n clipa aceea, lacrimile \ncepur` s`-i curg` pe obraji.
Joan nu-[i mai amintea decât mâna lui Edmond pe

capul ei, \ndep`rtându-i buclele de pe frunte [i apoi
bra]ele lui ridicând-o [i ducând-o spre patul mare din
camera doamnei Smart. |[i amintea de trupul ei strâns
lipit de al lui, a treia oar`, nu-i a[a?

Ca prin vis, \l auzi pe Edmond spunând „N-ar fi trebuit
s`-]i facem una ca asta, Cârlion]. N-a fost corect.”

Erau blânde]e, regret, delicate]e \n acea voce. Dar Joan
[tia c` nu-i decât un vis. Apoi, u[urat` [i epuizat`, se
pr`bu[i \ntr-un somn adânc.
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Doar a dou` zi pe la prânz Joan \ncepu s` se simt` ca
un om normal. Dormise pân` la miezul nop]ii când
Shelley \i aduse o sup` fierbinte. Apoi se sculase, f`cuse
baie [i se culcase din nou. Shelley, [i ea obosit`, se \ntin-
sese \n partea cealalt` a patului dublu, tratarea inter-
minabil` a infec]iei doamnei Smart fiind preluat` de
Edmond. To]i b`rba]ii erau mult prea obosi]i ca s` mai
mearg` la zona de hotar s`-l aduc` pe so]ul doamnei
Smart [i, de altfel, nici nu mai conta, din moment ce se
f`cea tot ce era de f`cut. Nefiind suficient loc pentru ca
to]i b`rba]ii s` poat` dormi \n cas`, ace[tia [i-au
improvizat o tab`r` \n curte. |n zori, domnul Brooks a
preluat  aplicarea tratamentului l`sându-l pe Edmond s`
se  odihneasc`. Piciorul doamnei Smart era clar spre
vindecare [i temperatura ei ajunsese la normal.

Abia la prânz au fost to]i \mpreun` la mas` pentru
prima dat` de când veniser`. Suzy era \n al nou`lea cer,
cu atât de mult lume \n jurul ei care s-o r`sfe]e, iar
doamna Smart, de[i palid`, zâmbea.

— E[ti o fat` minunat`, \i spuse ea lui Joan când
aceasta, cum s-a trezit, veni \n salon s` vad` cum se simte.

Atunci,  Joan [i domnul Tom Brooks f`cur`
cuno[tin]` unul cu cel`lalt. Ben [i Arthur Reynolds erau
\n curte [i aveau grij` de cai, iar Edmond [i Shelley \nc`
nu se treziser`.

— Ah! Spuse Tom Brooks cu o voce puternic` [i pe un
ton plin de cordialitate, dând mâna cu Joan. A[adar, tu
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e[ti Joan Yelland de la ferma Mountain Falls. Ce
proprietate frumoas`! Oile acelea fac o avere, nu-i a[a?

Joan se \ntreb` când avusese ocazia Ben s`-i vorbeasc`
lui Tom Brooks. |i spusese oare c` urma ca ei doi s` se
c`s`toreasc`? O c`s`torie \ntre o concesionare de teren [i
un capital serios. Nu putea s`-l fac` pe Ben s`-[i rateze
[ansa.

— Da… r`spunse ea cu modestie. Cred c` Mountain
Falls a prosperat mult \n ultimii ani. Dar cum merge la
ferma dumneavoastr`, domnule Brooks?

Era un b`rbat robust, cu ochi cenu[ii p`trunz`tori [i
sprâncene stufoase. Avea un aer de autoritate abso-
lut`, astfel \ncât Joan chiar se mira cum de el [i
Edmond se-n]elegeau atât de bine, deoarece [i Edmond
era un caracter cu o personalitate foarte puternic`.

— Hmm… da. Vom discuta mai târziu despre asta.
Ceea ce este important acum este c` doamna Smart poate
pune piciorul \n p`mânt. Infec]ia s-a localizat, datorit`
\ngrijirii tale, ne\ntrerupte de ieri.

|i arunc` o privire rapid`, ca [i cum tot nu putea
\n]elege cum de reu[ise aceast` fat` atât de delicat` [i
firav` s` fac` fa]` unei situa]ii atât de dificile.

— |mi amintesc când ai venit, spuse doamna Smart, ca
pentru a confirma. Apoi totul a devenit confuz \n mintea
mea. Dar de fiecare dat` când deschideam ochii, erai aici
lâng` mine. La un moment dat mi-am f`cut griji pentru
Suzy, dar apoi am v`zut-o stând rezemat` de tine [i atunci
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\mi amintesc c` m-am lini[tit. O privi cu ochi plini de
recuno[tin]`. E[ti o fat` minunat`! Edmond mi-a spus c-ai
venit c`lare de la Lantana. Trebuie s` fi fost deja atât de
obosit`… asta \nseamn` \n total peste treizeci de ore. Nu
[tiu  cum ai putut sta treaz`.

Suzy veni fugind [i, v`zând-o pe Joan lâng` canapeaua
mamei ei, merse la ea [i-[i lipi capul de fusta ei, \ntr-o
pornire instinctiv` de deplin` \ncredere.

— Cum te sim]i? \ntreb` Joan, mângâind-o pe cap.
— Grozav.
— Dac`-i a[a, spuse domnul Brooks, atunci du-te s`-l

treze[ti pe Edmond [i anun]`-l c` Joan va preg`ti prânzul
pentru noi to]i, a[a c` dac` vrea s`-[i primeasc` por]ia…
Deodat` o privi ne\ncrez`tor pe Joan. Presupun c` po]i
g`ti pentru atâ]ea oameni, da?

— Pot face orice.
— Chiar te cred.
— O voi ruga pe Shelley s` aib` grij` de tine, \i

spuse Joan doamnei Smart. |]i va bandaja piciorul.
Vreau s` dovedesc tuturor, inclusiv mie, c` pot preg`ti
mâncare pentru atâta persoane. Pot s`-]i folosesc
buc`t`ria?

— Desigur. {i Shelley m` va ajuta. M-a \ngrijit grozav [i
asear`, \nainte s` mearg` la culcare. E o fat` grozav`.

— Amândou` sunt grozave, spuse domnul Brooks. Ai
un exemplu pentru ceea ce va trebui s` devin` Suzy.

Joan intr` \n camera lui Shelley
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— Bun` diminea]a, Shelley. |mi pare r`u pentru scena
de-asear`. Vrei, te rog s` o aju]i tu pe doamna Smart \n
continuare? Eu voi preg`ti prânzul.

— Pentru numele lui Dumnezeu, Joan… Suntem [apte
[i jum`tate de hr`nit. Asta cere timp [i pricepere. Nu po]i…

— Crezi? Vei vedea. Dar va trebui s` m`nânci tot ce-]i
pun \n fa]`. F`r` mofturi.

Shelley r`mase mut` de uimire. „Ce-o fi cu ea?” se
gândi. „Dar, adev`rul este c` s-a descurcat \ntr-o situa]ie
foarte dificil`. „Hot`r\ s` nu intre \n buc`t`rie decât pen-
tru a lua strictul necesar, ca s` nu aib` nici un amestec. |n
definitiv, s`-[i primeasc` singur` critica! Inutil s`-i atrag`
aten]ia c`, s` preg`te[ti o mas` pentru [ase adul]i, dintre
care, patru b`rba]i vânjo[i, era cu totul altceva decât s`
faci o omlet` pentru dou` persoane.

Joan g`si \n buc`t`rie orez din bel[ug, ceap`, ro[ii con-
servate, sos de soia [i o carte de bucate [i, tot timpul cât
g`ti, gândurile ei r`t`ceau din nou pe Drumul
Contrabandistului.

Auzea voci, râsete, pa[i, dar asculta involuntar, a[tep-
tând s` aud` o anume voce. |ncerca s` se gândeasc` la
altceva, dar \i revenea din nou \n minte momentul acela
de pe poteca de munte, \n care se sprijinise cu atât de
mult` \ncredere de um`rul unui necunoscut… [i-ar fi
r`mas acolo pentru totdeauna.

Uitase complet de Ben Arnold, de parc` nici n-ar fi
existat vreodat`.
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Apoi, se gândi la clipele petrecute sub acoperi[,
\mpreun` cu b`rbatul cu privire cinic` dar amuzat`… [i
la visul ei de noaptea trecut` când acela[i b`rbat o ducea
\n bra]e…

Muncea ne\ncetat, pr`jea orezul, t`ia ceapa [i ro[iile.
Depindea atât de mult de reu[ita acestei mese. Aproape
c` nu conta atât de mult aprecierea b`rba]ilor, cât
speran]a unui cuvânt de laud` [i a respectului din partea
lui Shelley.

Dup` ce va reu[i s`-[i fac` din Shelley o prieten`
adev`rat`, se va \ntoarce acas`. Asta, \n cazul \n care totul
mergea bine cu planul lui Ben. Pentru prima oar` se gân-
dea la el. Dup` câteva clipe, acesta era \n u[a buc`t`riei,
mut de uimire.

— Tu erai… Venea un miros nemaipomenit de apeti-
sant [i m` gândeam c` trebuie s` fie altcineva.

Joan avu impresia c` Ben evit` s-o priveasc` \n ochi.
Ce-i spusese oare lui Tom Brooks? S`-l \ntrebe cum
mergea cu planul lui?

— Cred c` domnul Smart a t`iat un bou chiar \nainte
de a pleca, pentru c` am v`zut ieri ni[te buc`]i enorme de
carne \n camera frigorific`. Ben, [tii ce parte trebuie t`iat`
pentru a face o friptur` la frigare?

— Sigur, urmeaz`-m`, spuse Ben p`rând deodat`
u[urat c` poate face ceva s-o ajute. Doar ]i-am spus c` \n
familie am  cresc`tori [i de oi, dar [i de vite.
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— Ben, \ntreb` Joan blând, când se \ntoarser` cu tava
\nc`rcat` cu buc`]i de carne, cum te-ai descurcat cu
domnul Brooks?

— Minunat, r`spunse acesta luminându-se la fa]`. Apoi,
\ntâlnind privirea lui Joan, nota de entuziasm disp`ru.
Joan, vom avea o lung` discu]ie \n leg`tur` cu aceasta mai
târziu. Cred c` domnul Brooks m-a pl`cut. Mi-am dat
seama c` m-a testat [i m-a evaluat, dar m-am descurcat
bine. {i ar vrea s` concesioneze cuiva din familie.

— |n acest caz, ai toate motivele s` fii foarte fericit.
— Da… numai c`… a trebuit s`-i spun ceva. A p`rut

mul]umit, de[i surprins. De fapt, am vorbit cu el asear`,
dup` ce-am ajuns aici. Tu aproape c` lesinase[i, Shelley
era la buc`t`rie, Edmond, la aparatul de emisie-recep]ie,
iar eu [i domnul Brooks st`team pe verand` [i fumam.  

Joan punea sare [i piper pe buc`]ile de carne, a[a cum
v`zuse la mae[trii buc`tari care preparau friptura \n fa]a
clien]ilor, \n marile restaurante de lux.

— Spune, Ben.
— Oricum, a fost mul]umit
Sigur c-a fost mul]umit, se gândi Joan. Ben era un

b`rbat plin de personalitate, priceput la cre[terea vitelor,
se \nrudea cu familia Brooks [i era sus]inut de banii de la
ferma Mountain Falls.

— |nseamn` c` n-ai nici un motiv de \ngrijorare, nu-i
a[a? \l \ntreb` ea, r`sucind continuu buc`]ile de carne, a[a
cum \i v`zuse procedând pe mae[trii buc`tari.
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— {tii…
— Doar nu trebuie s` ne c`s`torim, nu? \ntreb` Joan,

cu o privire grav`.
— Mai bine vorbim mai târziu. Nu m` pot concentra

din cauza fumului [i sfârâitului c`rnii care se pr`je[te. Mai
bine merg s` aranjez masa.

— Te rog.
Va trebui s` se m`rite cu el… dac` aceasta era condi]ia

reu[itei planului lui? Mama ei nu va da \ns` nici un ban.
Da, era mai bine s` discute mai târziu. |l va face s`
\n]eleag` acest lucru. Cum s` rezolve problema?

I se f`cu mil` de el.
— Dac` ai aranjat masa, fii un scump [i bate \ntr-o

farfurie de tabl` ca s` anun]i. E p`cat s` se r`ceasc` orezul
[i friptura. E \n joc reputa]ia mea.

Ben, \ns` nu p`ru s` se bucure de cuvintele ei tandre.
De[i f`r` nici un chef, Ben b`tu \n farfuria de tabl`,

dând semnalul c` masa era gata. Suzy se a[ez` prima la
mas`. Shelley intr` \n buc`t`rie [i se oferi s` pun`
mâncarea \n farfurii.

— Dumnezeule, Joan! Spuse ea cu respect [i admira]ie.
Asta ajunge pentru o s`pt`mân`. De unde [tii s`
preg`te[ti friptur` [i orez?

Joan ar`t` spre cartea de bucate de pe mas`.
— {i, complet` ea, aproape scuzându-se, am v`zut

buc`tarii preg`tind carnea \n restaurantele hotelurilor [i
la petrecerile cu gr`tar. Dac` vrei s` duci mâncarea la
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mas`… eu voi merge s` m` sp`l [i s` m` piept`n. Crezi
c` va putea mânca [i doamna Smart?

— Vom \ncerca s`-i d`m o por]ie mic`. Mergi s` te
aranjezi [i eu \i voi preg`ti o tav`.

Când Joan se \ntoarse \n buc`t`rie, b`rba]ii erau deja
la mas` [i Shelley le punea mâncare. Lu` tava preg`tit` [i
o duse doamnei Smart.

—  Po]i s` \ncerci s` m`nânci pu]in?
— Foarte pu]in. Nu prea am poft` de mâncare, dar

venea din buc`t`rie un miros foarte apetisant. Chiar e[ti
o minune. Cu figura aceasta frumoas` pari a fi total
neatins` de greut`]ile vie]ii [i totu[i… faci totul
des`vâr[it.

— Asta este cea mai frumoas` laud` primit`. N-ai idee
cât de mult \nseamn` aceste cuvinte pentru mine. Acum,
voi merge [i eu la mas`, pân` mai r`mâne ceva de
mâncare.

Când Joan ap`ru pe verand`, se auzi zgomot de scaune
trase [i to]i inclusiv Shelley, se ridicar` ]inând câte un
pahar \n mân`.

— |n cinstea ta, Joan, spuse Tom Brooks cu o voce
r`sun`toare. Am discutat [i suntem to]i de acord c` i-ai
salvat via]a doamnei Smart, ai ajutat-o pe Suzy s` se
\ns`n`to[easc` [i ai g`tit cea mai bun` mâncare pe care
am avut-o dup` ciclon. S` fim ferici]i cu to]ii!

Se \ntoarser` spre Joan [i-i zâmbir`, repetând: „Pentru
fericirea noastr`, a tuturor!”
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Involuntar, privirea ei se \ndrept` spre b`rbatul \nalt
din capul mesei care conta pentru ea mai mult decât ori-
care altul pe lume. Edmond \i zâmbea, iar \n ochii lui
descifra un fel de mesaj. Imediat \ns`, Joan \[i \n`bu[i
bucuria din suflet. Edmond apar]inea lui Shelley.

— Vino aici, continu` domnul Brooks. Vei sta pe locul
de onoare, \n dreapta lui Edmond. Suntem la ferma
Lantana [i el este administratorul. A[a c` se cuvine ca el
s` stea \n capul mesei. {i, fiindc` tot ne-am ridicat,
propun s` toast`m [i pentru toate femeile din aceste ]inu-
turi, pentru aceste minunate lupt`toare. Se \ntoarse spre
Shelley, apoi \nspre living, unde era doamna Smart, apoi
spre Suzy care sta pe un scaun \nalt \n stânga lui Edmond.
|n cinstea acestei domni[oare care [tie s` mânuiasc`
aparatul de emisie-recep]ie!

Apoi se a[ezar` to]i, râzând [i glumind.
— Nu fi sup`rat` din cauza aparatului, Joan, spuse

Edmond, servind-o cu friptur` [i orez. |n definitiv, dac` ar
[ti combina]ia [i un copil ar putea deschide un seif. Ai fi
descoperit cu u[urin]` secretul dac` ai fi avut timpul
necesar la dispozi]ie. Numai c` ai avut ceva mai important
de f`cut… [i nimic, nici m`car un mesaj, n-ar fi schimbat
situa]ia. Ieri, avioanele erau \nc` blocate [i toat` lumea,
pe o raz` de cinci sute de mile, se ocupa de strângerea
vitelor.

— Mul]umesc pentru aceste cuvinte amabile. Cum a]i
primit mesajul, \n cele din urm`?
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— Nu cu ajutorul cornului, r`spunse el cu un zâmbet,
ci prin codul Morse. Tate a tot f`cut semne luminoase
dintr-un copac \nalt [i l-am trimis pe Bing s` vad` ce s-a
\ntâmplat.

— {i de ce n-ai aflat din sunetul cornului? Credeam c`
to]i negrii de pe o raz` de o sut` de mile [tiu ce se
petrece.

— {tiu, dar sunetul cornului e acoperit de tropotul
copitelor. Desigur, dac` ar fi fost noapte [i ar fi fost con-
trabandi[ti pe-aproape… ar fi auzit.

— Cunosc povestea. Am mai auzit-o, demult. Dar
trebuie s`-mi cer scuze pentru scena de asear`.

— Nu. Dac` a[ fi trecut prin ce-ai trecut tu, [i eu a[ fi
plâns. Ba mai mult, m-a[ fi sim]it \ndrept`]it s-o fac.

— {i b`rba]ii puternici plâng?
— Adânc \n sufletul lor. Ca ni[te copii
Joan \ntâlni privirea lui Shelley.
— Mul]umesc pentru ajutor, Shelley, spuse ea ridicând

paharul. Apropo, cum ai reu[it s` faci supa la miezul
nop]ii?

— |n modul cel mai simplu. Din conserv`.
|n mod ciudat, atât Shelley cât [i Ben p`reau jena]i.
— Ce vom face acum, Edmond? \ntreb` Arthur

Reynolds. Mai sunt vite r`t`cite [i Bill Smart se \ntoarce
peste o zi, sau abia dou` sau trei, dac` \ntâlne[te vreo
situa]ie mai dificil`.
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— Trebuie s` ducem fetele acestea \napoi \n lumea
civilizat`, spuse domnul Brooks.

— {i cineva trebuie s` aib` grij` de Suzy, spuse Joan.
— Vreau s` r`mâi tu aici, spuse Suzy.
— Chiar asta va face, interveni Edmond. Adic`, dac` nu

te deranjaz`, ad`ug` el, \ntorcându-se spre ea. |nc`
dou`zeci [i patru de ore [i, ori se-ntoarce Bil Smart, ori
doamna Smart va fi complet restabilit`.

— Mi-ar face mare pl`cere s` mai r`mân, spuse Joan.
— Dar, Joan, nu te-ai putea descurca… \ncepu

Shelley, apoi t`cu brusc deoarece ochii tuturor de la
mas` se \ntoarser` spre ea cu un repro[ mut. Gre[esc. A
devenit o obi[nuin]` la mine s` cred c` numai eu m`
descurc.

— Ar trebui s` plec, Edmond, spuse Tom Brooks. Dac`
e[ti de acord, \l voi lua [i pe Arthur Reynolds [i vom
aduna v`carii de la Lantana [i de la Orphir.

— De acord. Arthur, e[ti echipat?
— Da, [efule. Noi ne vom ocupa de strângerea vitelor,

iar tu vei r`mâne s` ai grij` de cei de-aici.
— Va trebui s` fac asta. Este responsabilitatea mea pân`

când se \ntoarce Bill Smart. Ben, tu ce vrei s` faci?
Ben t`cu [i se gândi o clip`. Joan [tia c` i-ar fi pl`cut s`

mearg` \mpreun` cu domnul Brooks, dar probabil c` tre-
buia s` fac` parad` de galanteria lui [i s` r`mân` lâng` ea.
{i Shelley trebuia s` r`mân`, s-o ajute s` aib` grij` de
doamna Smart.
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Voi r`mâne [i eu, spuse el \n cele din urm`. Presupun c`
b`rba]ii ceilal]i se pot descurca [i f`r` mine, dar sunt abso-
lut sigur c` tu nu te descurci singur cu trei femei [i jum`tate.

To]i râser`, apoi se ridicar` de la mas`.
Dup` amiaza trecu lini[tit`.
Joan adormi, dup` ce \ncercase zadarnic s` se

conving` de faptul c` venise doar de mai pu]in de-o
s`pt`mân` la Lantana.

Edmond era \n living, frunz`rind rapoartele lui Bill
Smart. Doamna Smart adormise deja. Shelley [i Ben
ie[iser` s`-i conduc` pe domnul Brooks [i pe Arthur
Reynolds, \nso]indu-i c`lare o bucat` de drum.

Joan se trezi abia când soarele apunea, pu]in jenat` de
siesta ei prelungit`.

— Unde e Edmond? \ntreb` ea.
— S-a dus la cai, \n curte. Erau cam agita]i.
— Dac` v` descurca]i singure, a[ ie[i [i eu afar` pu]in.
— Du-te neap`rat. Acum Suzy [i cu mine doar ne

r`sf`]`m, dar suntem complet restabilite.
Joan ie[i, sim]ind nevoia disperat` de a respira aer

proasp`t [i se-ndrept` spre gardul de demarca]ie.
Edmond veni din spatele grajdului.

— Te sim]i mai bine?
— Nu m-am sim]it r`u. Doar am adormit f`r` s` vreau.
— Cred c` \]i trebuie câteva zile s` te refaci. }i-ar pl`cea

s` faci acum o plimbare c`lare, sau cele nou`sprezece
mile de la Lantana pân` aici ]i-au ajuns pentru o lun`?
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— A[ vrea s` m` plimb pu]in, s` m` mai dezmor]esc. |n
plus, ador s` c`l`resc.

— A[a m` gândeam [i eu. L-am \n[euat pe Satan [i
vroiam s-o scot [i pe Sonia, e cam agitat` aici.

— Shelley [i Ben i-au \nso]it c`lare pe Tom Brooks [i
pe Arthur. Se pare c` Brooks [i Ben al t`u au o mul]ime
s`-[i povesteasc` pentru c` v`d c` au mers mai departe
decât inten]ionau.

Nu mai era nici urm` de remarc` \n]ep`toare \n cuvin-
tele lui Edmond [i \ntreaga lui atitudine fa]` de ea se
schimbase.

— Hai s` galop`m! propuse el.
— De acord!
La \nceput, Edmond se afl` \n frunte, apoi d`du [i

Soniei satisfac]ia de a prelua conducerea.
Când ajunse \n vârful dealului, Joan se opri. |n partea

cealalt`, mult mai jos, unde poteca ro[ie [erpuia la
poalele dealului, doi cai erau priponi]i unul lâng` cel`lalt.
De[i se aflau destul de departe, Joan \l recunoscu pe
Tinker, calul lui Shelley.

Dar unde erau Shelley [i Ben?
Edmond, inten]ionat, venea cu calul la pas. De multe

ori, la apusul soarelui, sim]eai nevoia s` fii singur \ntr-un
loc ca acesta. Edmond vroia probabil s-o lase s` se bucure
de aceste câteva clipe acolo, f`r` s-o deranjeze.

Joan desc`lec` [i se apropie de marginea acelei culmi.
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|l sim]i pe Edmond venind [i oprindu-se \n spatele ei.
Deodat`, v`zu o mi[care la poalele dealului, printre stânci.

Shelley [i Ben, ascun[i pân` atunci de umbrele apusu-
lui, se ridicar` de pe stânca pe care st`teau a[eza]i pân`
atunci. Se \mbr`]i[ar` [i r`maser` mult timp a[a. 

Shelley s`rutându-se cu Ben! Shelley [i Ben! Dar
Shelley era a lui Edmond! {i ce se va \ntâmpla acum cu
planurile lui Ben? Doar se bazase pe rela]ia cu ea pentru
a-l impresiona pe domnul Brooks.

Uimit`, se \ntoarse spre Edmond. V`zuse [i el scena.
Privirile li se \ntâlnir`. Edmond o privi cu remu[care.

Se vedea pe figura ei c` primise lovitura din plin.
Cum a putut Ben s` fac` una ca asta gazdelor lui…

oamenilor de a c`ror ospitalitate se bucura?
Edmond \[i strânse buzele [i o linie alb` se formase \n

jurul gurii. Din privirea ochilor lui \ngu[ti disp`ruse
lumina blând` de mai devreme. Pentru o clip`, p`ruse
\ngrozitor de furios, apoi figura lui deveni lipsit` de orice
expresie, la fel ca \n ziua aceea când vorbise despre Ben,
pe verand`..

— Cred c` ar fi mai bine s` ne \ntoarcem, Joan.
Joan \nc`lec` [i pornir` amândoi, t`cu]i, fiecare

adâncit \n gândurile lui [i ]inându-[i calul trâns \n frâu, la
pas.

Dup` primul impact al [ocului, Joan se gândi la
Edmond. Cât de mult o iubea pe Shelley? Fusese atât de
sigur de dragostea ei \ncât exclusese posibilitatea ca
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aceasta s` g`seasc` pe altcineva, mai prompt \n a se
angaja \ntr-o rela]ie? Cât de mult resim]ea aceast` lovitur`
dat` dragostei, cât [i mândriei lui?

Joan arunc` o privire rapid` spre el. Figura lui avea o
expresie de nep`truns, doar linia alb` din jurul gurii \i
tr`da mânia st`pânit`.

— |mi pare foarte r`u, Joan, spuse el când intrar` \n
curte.

Amândoi [tiau la ce se referise. Edmond credea c` e
foarte implicat` sentimental \n rela]ia cu Ben. Remarca lui
o f`cu s` se \nro[easc` [i \[i sim]i, \n mod nea[teptat, ochii
plini de lacrimi. Nu avea cum s`-i spun` c` nu fusese afec-
tat` \n nici un fel [i c` numai el era cel ce suferea.

Când \i spusese c` \i pare r`u, p`rea s` se fi relaxat.
Acum, v`zându-i ochii sc`lda]i \n lacrimi, redeveni la fel
de \ncordat. Privirea i se \ntunec` din nou. Scutur` din
cap, ca \ntr-un efort de a alunga mânia. Apoi se aplec`
pu]in [i-[i a[ez` mâna deasupra mâinii lui Joan, ca [i cum
ar fi vrut s`-i spun` ceva, \ns` se r`zgândi imediat.

— Poate c` nu este decât un flirt.
— Nu cred, r`spunse Joan pe un ton sec. A fost foarte

concludent.
— |mi pare foarte r`u, Joan, repet` el cu voce blând`,

pe un ton de regret sincer. 
Nu-i putea r`spunde. |[i [terse doar lacrimile. Nu-i

putea spune c` [i ei \i p`rea r`u [i c` plângea doar gândin-
du-se c` dragostea, imprevizibil`, juca feste neb`nuite. De
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fapt, Shelley era o fire energic` [i hot`rât`, iar Ben avea
nevoie de cineva ca ea. Ben \[i dorea s` aib` o ferm` de
cre[tere a vitelor, iar Shelley [tia perfect ce trebuia f`cut.
Shelley vroia s` se c`s`toreasc`… iar Ben era un b`rbat
chipe[ [i disponibil. |n plus, era rud` cu doamna Brooks
de la ferma Orphir. Ori, dac` era s` g`seasc` un mic
defect so]ilor Atherton, acesta era tocmai adula]ia lor ce
friza snobismul, fa]` de familia Brooks. Probabil c`, astfel,
unchiul [i m`tu[a vor suporta mai u[or dezam`girea c`
Shelley nu se va c`s`torit cu Edmond Roderick.

Dar familia Brooks? Nu se a[teptaser` ca Ben s` se
\nsoare cu banii casei Yelland?

Bietul Ben! Joan chiar suferea pentru el. Pân` la urm`,
nimic din ce f`cea nu ie[ea bine. Inima lui, mult prea
nestatornic`, \i irosea toate [ansele. De fapt, \[i d`du
seama c` asta era tot ce sim]ea pentru Ben: mil` .

Nici nu-i trecu prin minte s-o \nvinov`]easc` pe Shelley
c`, de[i f`cuse atât de mult caz pe tema leg`turii dintre
Ben [i Joan, acum \i lua presupusul iubit, pe când ea,
Joan, dusese o lupt` spartan`, chinuitoare, ca s` nu se
\ndr`gosteasc` de iubitul lui Shelley.

Ce nebunie general`, se gândi Joan. De când intraser`
pe poart`, fusese atât de preocupat` de propriile ei gân-
duri, \ncât nici nu-l observase privind-o de câteva ori,
\ncruntat.

— Joan…, spuse Edmond \nainte de a intra \n cas`,
luând-o de bra].

SUNETUL CORNULUI 141



Nu, nu putea suporta mila lui… fie [i ne\ntemeiat`.
— Te rog, las`-m`, spuse ea dându-i mâna la o parte [i

fugind \n cas`.
Din fericire, dormitorul cel mare era gol, doamna

Smart [i Suzy fiind \n living, lâng` radio. Joan se arunc`
pe pat, cu fa]a \ngropat` \n mâini. Dac` ar fi putut s`
plâng`, ar fi plâns pentru Contrabandist, nu pentru Ben.
Acolo, pe vârful acelei stânci, \ntr-o noapte neagr` de
nep`truns, fusese fericit`, sprijinit` de um`rul lui… |[i
d`duse inima cuiva care iubea pe alta. {i-acum, b`rbatul
acela nu sim]ea pentru ea decât mil`.

P`cat de atât de mult` iubire irosit`. Numai oameni ca
Shelley [i Ben [tiu imediat ce vor [i ac]ionau.

A doua zi diminea]`, avionul sanitar blocat de atâtea
zile la ferma Orphir, ap`ru deasupra casei doamnei
Smart, \ncercând s` g`seasc` un loc potrivit de aterizare.

|n cele din urm`, pilotul aduse avionul la sol, pe dru-
mul ce trecea pe lâng` cas`, cu aceea[i iscusin]` cu care
ar fi f`cut-o pe o pist` de aterizare.

Ie[ir` to]i s`-l \ntâmpine. Doamna Smart, sprijinindu-se
\ntr-un baston, privea din prag.

— Bun`, Edmond! Ave]i vreo urgen]`?
— Doamna Smart a fost grav bolnav`, dar acum este

aproape \ns`n`to[it`. Dar, sunt bine venite orice
instruc]iuni de la doctorul Jarvis… Presupun c` ai luat
leg`tura cu el.
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— Am scris instruc]iunile lui [i am adus medicamentele
pe care le-a prescris. Starea doamnei Smart e sub control
acum?

— Da. Singurul pericol este o recidiv` \n caz c` nu
aplic`m tratamentul pân` la cap`t. Ce-a prescris doctorul:
tablete sau unguent?

— Amândou`. Doar \l [tii pe doctorul Jarvis, nu risc`
niciodat`. Bun`, domni[oar` Shelley! spuse el zâmbind,
când ajunser` la restul grupului. Ce faci?

— Bine.
Cum altfel? Fa]a lui Shelley, la fel ca [i privirea ei,

radiau de fericire. O fericire umbrit` din când \n când, la
amintirea ve[tii nepl`cute pe care ea [i Ben trebuia s-o
dea lui Joan.

Aproape c` lui Joan \i p`rea r`u de situa]ia penibil` \n
care se aflau, era tentat` chiar s` rup` ea t`cerea.

Apoi, se gândi c` poate lui Ben \i convenea deocam-
dat` ca situa]ia s` nu fie l`murit`, pentru a men]ine fa]`
de Tom Brooks iluzia c` se va c`s`tori cu ea, Joan.

Bietul Ben!
Joan \l privi din nou cu triste]e [i din nou sim]i privirea

lui Edmond a]intit` asupra ei.
|i era mil` de ea [i asta \i era imposibil de suportat.
— Aici, totul se afl`, spuse pilotul dup` ce s-au f`cut

prezent`rile. Când nu func]ioneaz` telefonul, apel`m la
aparatul de emisie-recep]ie. Când nici acesta nu
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func]ioneaz`, p`s`rile cacadu cânt` \n cor mesaje morse.
{i, \n ultim` instan]`, când acestea tac… f`cu o pauz` ca
s`-[i aprind` ]igara.

Joan [i Edmond se privir` cu sub\n]eles.
—… atunci, nu mai r`mân decât negrii care s` duc`

vestea. 
— Principalul este c` ai aflat, spuse Shelley. Joan a fost

nemaipomenit`… [i m` bucur c` acum [tii acest lucru.
Cele dou` tinere se privir` [i Joan zâmbi cea dintâi. |n

privirea lui Shelley se reaprinse speran]a.
— {i tu e[ti Ben Arnolds, continu` pilotul. Te-am adus

la Lantana \nainte de ciclon [i acum trebuie s` te duc la
Orphir.

— Da? \ntreb` Ben, surprins \n mod pl`cut. Cine-a
spus?

— |nsu[i Tom Brooks. Trebuie s` fac o escal` la ferma
Ajana cu medicamente pentru doamna Eliot. De acolo,
voi merge la Orphir. Tom Brooks mi-a transmis un mesaj
prin radio s` te aduc acolo. {i pe tine, domni[oar`
Shelley.

— {i pe mine?
— Da. Spunea c` are de discutat ceva cu amândoi.
Ben privea fascinat pilotul, ca [i cum singurul lucru

important pe lume era convocarea lui la „curtea regal`”
de la Orphir. Shelley \[i mut` privirea de la Joan la
Edmond..
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— E-n regul`, Shelley, spuse Edmond lini[tit. Joan [tie.
{i evident, [i Tom Brooks… ad`ug` el.

— Ben i-a spus chiar \n seara \n care am venit. St`team
pe verand` [i doamnul Brooks l-a \ntrebat \n leg`tur` cu
via]a lui personal`.

— |n]eleg, spuse Edmond. A[adar, Tom Brooks [tie v`
nu este vorba numai de Ben, ci de voi amândoi.

— Exact, spuse ea ridicându-[i pu]in b`rbia. El nu m`
va dezam`gi. M` cunoa[te de prea mult timp. {i pe
unchiul [i pe m`tu[a.

Joan o lu` de mân` pe Suzy [i se-ndrept` spre cas`.
— De ce te gr`be[ti? \ntreb` Suzy.
— Cred c` au de discutat, draga mea. Eu sunt o intrus`

[i de aceea e mai bine s`-i las s` discute lini[ti]i.
— Ce-i aia „intrus”, Joan?
— Cineva care incomodeaz` prin prezen]a sa, pentru

c` nu-[i prea are rost locul lui acolo.
— Mama spune c` este ca [i cum ai apar]ine de familia

noastr`.
— Mi-ai spus un lucru minunat, Suzy.
La poart`, Joan se opri [i privi \n urm`.
Departe, pe poteca ro[iatic`, avionul sanitar sem`na cu

o libelul` ce se odihnea la soare.
Shelley [i Edmond mergeau \n fa]`. Shelley, cu fa]a

\ntoars` spre Edmond, vorbea [i gesticula, \ncercând s`
fie mai conving`toare. Ben, cu mâinile \n buzunare, era
absorbit \n discu]ia cu pilotul.

SUNETUL CORNULUI 145



Joan [tia cum se explica brusca fascina]ie a pilotului
fa]` de Ben. Era \n leg`tur` cu vestea pe care Ben o
a[tepta de la Tom Brooks.

Shelley [i Edmond aveau multe s`-[i spun`. Doar fuseser`
atât de apropia]i unul de cel`lalt de atât de mult timp!

Da, doar ea [i cu Suzy nu-[i aveau locul printre ei.
Deodat`, se sim]i singur` [i, de[i torid, soarele nu mai
putea s-o \nc`lzeasc`.

Prânzul dur` foarte pu]in, pentru c` pilotul era gr`bit.
Se stabilise ca Shelley [i Ben s` plece cu avionul la

Orphir. Edmond [i Shelley urmau s` se \ntoarc` la Lantana
imediat ce so]ul doamnei Smart va veni, foarte posibil
chiar ziua urm`toare. Edmond montase sus, pe moara de
vânt, o oglind` care, reflectând lumina soarelui, va fi vizibil`
de la mare distan]` pentru domnul Smart, jucând astfel
rolul de semnal luminos care-l va face s` se gr`beasc`.

Edmond se duse s`-i conduc` la avion, când veni
timpul ca Ben [i Shelley s` plece. 

— R`mân aici cu doamna Smart, spuse Joan. Sunt o
mul]ime de vase de sp`lat.

— |mi pare r`u c` va trebui s` mai r`mâi aici \nc` o zi,
Joan, spuse Edmond. Avionul nu mai poate transporta
\nc` un pasager [i nu opre[te la Lantana.

— Nu m` deranjeaz` deloc, Edmond. Suzy a spus c` ea [i
mama ei sunt de p`rere c` aici sunt ca \n familie. ~sta este unul
din cele mai frumoase lucruri care mi s-au spus vreodat`
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— E[ti genul de fat` c`reia mul]i i-ar spune acest lucru.
S` nu ui]i asta. Crede-m`, Joan, vei trece peste aceast`
durere. Timpul vindec` pe oricine de orice fel de ran`. {i,
te rog s` m` ier]i, dar Ben nu merit` s` suferi pentru el.

Apoi ie[i.
Credea c`-l iube[te pe Ben!
Când veni clipa ca Edmond [i Shelley s` plece, Edmond

nu insist` s` vin` [i ea s`-i conduc`. Probabil c`-[i imagina
c` o doare prea mult s`-i vad` \mpreun`.

Dar el? Pesemne c` b`rba]ii trebuie s` fac` parad` de
stoicism \n astfel de situa]ii.
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Capitolul 9

Dup` ce avionul a decolat, Edmond r`mase afar`. Se
p`rea c` sunt o mul]ime de lucruri de f`cut ba la grajd, ba
la pompele de alimentare cu ap`, astfel \ncât lipsi [i de la
ceaiul de dup`-amiaz`.

Veni abia târziu spre sear`, când f`cu un du[ [i
particip` la un joc de c`r]i cu gazda [i Joan.

Din nou, Joan demonstr` c` este \n stare s`
preg`teasc` o cin` bun`, dar de data aceasta Edmond
p`rea mult prea preocupat de altceva ca s` observe. Era
adev`rat, \ns`, c` doamna Smart \i d`duse o mul]ime de
sfaturi utile, dar Joan era gata s` recunoasc` dac` el ar fi
f`cut vreun comentariu.

Se culcar` to]i devreme, doamna Smart cu Suzy \n
dormitorul mare, Joan \n camera lui Suzy, iar Edmond pe
canapeaua din living.



F`r` s` vrea, Joan se gândi c` Edmond p`rea s` nu
doarm` dou` nop]i la rând \n acela[i loc [i c`, probabil,
acesta era un fapt obi[nuit \n contextul \ntâmpl`rilor
neprev`zute de la o ferm` de vite.

Edmond se trezise \n zori [i, când Joan \l \ntreb` la
micul dejun dac` hr`nise caii, r`spunse: 

— Nu, m` tem c` vor sta nemânca]i o or` sau dou`
dac` apare Bill.

— Vei merge pe drumul format de albia  râului,
Edmond? \ntreb` doamna Smart. Po]i merge pe-acolo
dac` e[ti cu Joan? Va putea s` c`l`reasc` printre stânci?

— Vom vedea când vom ajunge acolo. Este drumul cel
mai scurt spre cas` [i to]i cei patru cai \l [tiu.

Joan nu \n]elegea de ce trebuia s` nu se dea mâncare
cailor dac` mergeau spre cas` pe drumul dinspre
viroag`.

Se \mp`case deja cu gândul c` nu va mai trece nicio-
dat` pe acolo [i chiar prefera a[a. Era mai bine ca locul
acela s` r`mân` doar \n fantezia ei, \n cea]a unui vis,
deoarece ghicise c` doamna Smart se referea la Drumul
Contrabandistului.

Dou` ore mai târziu, Bill Smart se \ntoarse acas`. Cu o
sear` \nainte, v`zuse lumina soarelui reflectându-se \n
oglinda special montat` [i \n]elesese c` e chemat acas`.

{i el [i caii erau epuiza]i, a[a c` \[i instalase tab`ra [i
dormise trei ore pentru a avea puterea s` parcurg` [i
ultimele mile pân` acas`, toat` noaptea. 
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— N-am [tiut cât e de urgent, spuse el, dar mi-am dat
seama c` e ceva \n neregul`. |ntotdeauna oglinda fixat`
pe moara de vânt \nseamn` c` s-a \ntâmplat ceva.

Era un b`rbat \nalt [i slab, un fel de copie a lui Arthur
Reynolds, [eful personalului de la Lantana. Era scump la
vorb`, dar când doamna Smart i-a povestit ce-a f`cut Joan
pentru ea, strângerea lui de mân` a exprimat mai mult
decât oricâte cuvinte pe care le-ar fi rostit.

Lui Joan i se p`rea c` nu f`cuse nimic deosebit. Acum,
când totul trecuse, \[i spunea c` a fost un fleac. {i totu[i,
sim]ea c` era alta, c` nu va mai putea fi niciodat` fata care
coborâse din avion pe pista de aterizare de la ferma
Orphir, \mbr`cat` cu rochia aceea albastr` de in [i
purtând p`l`ria ro[ie.

Totul contribuise la aceast` transformare: nu numai
faptul c` o-ngrijise pe doamna Smart, dar pân` [i g`titul
orezului [i al fripturii… sp`latul vaselor \ntr-un lighean
pe o mas` de lemn…

Pantalonii croi]i de ea i se p`reau acum o realizare de
mult trecut`.

|nf`]i[area ei va fi aceea[i, va continua s` r`mân` fata
\nalt`, zvelt` [i fragil`. Pe din`untru, \ns`, era altfel. |nc`
nu [tia cât de mult se schimbase. {tia doar c` nu va mai
visa niciodat` la un contrabandist \ntâlnit \ntr-o noapte \n
care luna se ascunsese dup` un nor. 

Mai avea de trecut o ultim` prob`, s` se \ntoarc` acas`
tocmai pe acel drum al visurilor ei.
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Dup` o jum`tate de or`, petrecu]i de to]i cei trei
membri ai familiei Smart care-[i fluturau mâinile \n semn
de r`mas bun, pe verand`, Edmond, c`lare pe Satan [i
Joan, c`lare pe Sonia, ducând fiecare de frâu caii pe care
veniser` Shelley [i respectiv Ben, se \ndep`rtau pe dru-
mul acoperit de pulberea ro[iatic`.

C`l`reau \n t`cere, pentru c` nici nu puteau merge
prea aproape unul de cel`lalt din cauza cailor pe care-i
duceau cu ei.

La un moment dat Edmond, care era pu]in mai \n fa]`,
\ncetini [i strig` spre Joan:

— Nu-i l`sa s` m`nânce iarb` pe drum. Vreau s` fie cât
se poate de fl`mânzi.

Joan  \ncuviin]` din cap. Categoric, trebuia s` existe un
motiv pentru aceast` ciud`]enie. Edmond \i va explica la
momentul cuvenit. A[a era el, ac]iona cum credea de
cuviin]` [i nu da explica]ii decât dac` era necesar sau dac`
vroia.

Cu toate acestea, o durea sufletul de mila cailor. |[i
d`dea seama dup` comportamentul lor, mai ales al
Soniei, c` sufereau.

|n curând, v`zu buturuga neagr`, punctul de reper dat
de domnul Atherton [i \n dreptul acesteia, o potec`
\ngust` spre dreapta.

— Trec eu primul, spuse Edmond. Poate c` ]i-e foame,
dar te superi dac` mai a[tep]i pân` când trecem de
viroag`?
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Joan scutur` din cap. Purta p`l`ria alb` de in care
apar]inuse lui Shelley.

— }ip \nainte s` le[in de foame, glumi ea ca s` mai
\nveseleasc` pu]in atmosfera.

Edmond zâmbi. Profit` de pauza f`cut` pentru a-[i
scoate o ]igar`. O r`suci \ncet [i o aprinse. Avea p`l`ria
tras` pe frunte, ca s`-l apere de soare. Tot a[a purta [i
Joan p`l`ria acum, descoperind cât de practic era.
Amintindu-[i cum \[i pusese p`l`ria ro[ie \n ziua \n care
venise, \ncepu s` râd`.

— De ce râzi, Joan?
— De p`l`ria ro[ie cu care am venit. Unul din caii care

duceau bagajele a c`lcat pe ea, aproape c` mi-a venit s`
plâng atunci…

— Era o p`l`rie frumoas`. S`-]i cumperi alta la fel când
te-ntorci la Sydney. M-am gândit c`… T`cu [i r`suci ]igara
\ntre degete. S` mergem. Ne va lua toat` ziua pân`
ajungem acas`.

— De aceea o lu`m pe scurt`tur`?
— Da.
|l trase de h`]uri pe Fox, calul pe care c`l`rise Ben,  [i

\naint` pe poteca \n pant`. Joan \l urm`, tr`gându-l dup`
ea pe Tinker. 

Au mers a[a câtva timp, apoi drumul cobor\ brusc de la
deal, \n jurul  unei suprafe]e cu pietre de râu sparte.

Cu cât \naintau, cu atât se f`cea mai r`coare [i tufele de
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m`r`cini l`sau locul tufelor de iarb`. Drumul era
m`rginit de copaci [i, \n curând p`mântul se acoperi cu
un covor de iarb` plin` de rou`. |nc` pu]in [i, dup` un
deal stâncos, ajunser` \n fa]a F`ga[ului. Dincolo de acesta
se vedeau dealurile \nverzite de la Blue Range, ]inutul lui
Edmond, p`mântul concesionat lui Edmond. |ntr-o bun`
zi, aici va fi casa lui. 

Joan \ncerc` s` nu se lase cople[it` de acest gând…
s`-[i \nchipuie c` se afl` \n alt` parte, \n spatele altcuiva.

Poteca ducea printre doi pere]i de stânc` [i d`dea spre
o ridic`tur` stâncoas`, ca o muchie.

Joan auzea zgomotul unei ape pr`v`lindu-se undeva \n
apropiere. Cu siguran]` c` [i caii sim]iser` apa [i era
destul de greu s`-i st`pâneasc` [i s`-i \mpiedice s` pasc`
iarba.

— A[a, spuse Edmond \ntorcându-se spre ea. }ine-le
capetele bine [i nu-i l`sa s` pasc`. Dac` \ncep s`
m`nânce iarb`, va fi imposibil s`-i facem s` treac`
dincolo de stânci.

Dincolo de stânci? Joan privi uluit`. Nu mai aveau cum
s` treac` mai departe, decât dac` vreun cuvânt magic le
deschidea o cale.

— Nu cobor\ \nc`, Joan! Pân` [i el st`pânea caii cu
greu. R`mâi unde e[ti.

Edmond desc`lec` [i veni spre ea. Leg` h`]urile lui Fox
[i al lui Tinker unul de cel`lalt.
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— }ine-l pu]in pe Satan! spuse el, dându-i h`]urile
calului lui.

Stând \ntre cei doi cai, Edmond \ncepu s`-i \mping`,
pu]in câte pu]in, \nainte, pe muchia stâncoas`. La
\nceput, caii se ar`tar` refractari [i se d`dur` \napoi. Cu
r`bdare, Edmond \i \mpinse din nou. Copitele le
alunecau. Apoi, Tinker g`si un punct de sprijin [i se
propti. R`mase nemi[cat o clip`, dup` care \ncepu s`
urce, ]inându-[i urechile ciulite [i privind spre ceva ce
Joan nu putea s` vad` din pozi]ia \n care se afla. |ncet,
Tinker \ncepu s` urce pas cu pas, constant. |l urm` Fox [i,
\n curând, amândoi disp`rur` din raza vizual`, dincolo de
culmea acelor bolovani imen[i care \nsp`imântau
privirea.

Edmond se \ntoarse [i veni spre Joan.
— Au ajuns cu bine? \ndr`zni Joan s` \ntrebe.
— Da, pentru c` [i-au amintit drumul. Acum e rândul

Soniei. Nu va fi greu pentru ea. E mai curajoas` decât
ceilal]i doi [i, dup` cum prive[te, sunt sigur c`-[i
aminte[te iarba de la poalele stâncilor [i simte deja \n n`ri
apa.

— De aceea nu le-ai dat s` m`nânce sau s` bea?
— Da. N-am mai fi putut s`-i facem s` traverseze

stânca. Tinker [i Sonia s-ar fi \ntors acas`, nu \ns` [i
Fox.

Joan cobor\ de pe Sonia.
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— Noi trecem pe jos, Edmond, nu-i a[a?
O privi amuzat.
— E o pr`pastie adânc` [i de-o parte [i de cealalt`.

Prefer s` merg c`lare.
Sonia taton` terenul, apoi, g`sindu-[i echilibrul, urc`

[i disp`ru dincolo de stâncile dezgolite.
— Acum urm`m noi. Tu [i cu mine. C`lare pe Satan.
— Bine, dar…
– Doar nu ]i-e fric`, Joan! Nu te-a[ lua dac` n-a[ [ti c`

suntem \n siguran]` pe Satan.
— Nu m-am gândit la asta. M` gândeam c` poate ar fi

trebuit s` trec c`lare pe Sonia.
— Poate. Dar n-am de gând s` risc. |i zâmbi din nou ca

s-o lini[teasc`. Te deranjeaz` s` c`l`re[ti cu mine pe
Satan?

O privi \n ochi, apoi, dup` o lung` pauz`, ad`ug`: 
— Doar n-ar fi pentru prima dat`, [tii bine.
Joan \nchise ochii dar, când \i deschise din nou, Edmond

\nc` o privea. Privirea lui, de[i tandr`, avea ceva trist.
— A fost amuzant atunci, nu-i a[a?
— Da, r`spunse Joan. A fost amuzant. Ai tri[at, ai spus

c` e[ti contrabandist, dar mi-am dat seama cine e[ti.
— Cum?
— Indiciul a fost Satan. Nu se putea ca doi b`rba]i \nal]i

s` c`l`reasc` pe doi cai la fel de mari, \n acela[i loc, \n
aceea[i noapte.
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— Ei bine… S` mergem.
Se aplec` spre ea [i-o ridic` \n [a, a[ezând-o \n fa]a lui.
— Stai bine?
— Da.
Era tot ce-i putea spune.
— Am s` te ]in strâns, pentru c` urcu[ul e greu. Te

deranjeaz`?
Joan scutur` din cap.
— |nchide ochii, \n felul acesta nu vei vedea pe unde

urc` Satan [i nu-]i va fi team`.
— Nu-mi e team`, spuse Joan, ad`ugând \n sinea ei. „|n

nici un caz când sunt \n bra]ele lui Edmond. Pentru nimic
\n lume nu m-a[ teme. A[ vrea ca acest drum s` nu se mai
sfâr[easc` niciodat`.”

— Dac` \nchizi ochii, repet` Edmond când Satan
\ncepu s` urce, po]i s`-]i \nchipui c` e o noapte f`r` lun`
[i un contrabandist te duce \napoi la tab`ra lui Shelley.

— Nu, nu la Shelley.
— Atunci, unde?
— Acas`, [opti ea cu buzele lipite de um`rul lui.
Satan alunec`, apoi f`cu nesigur câ]iva pa[i, dup` care

porni \n urcu[ul lui printre bolovani.
Joan \nchise ochii. Edmond o ]inea strâns, iar ea \l

cuprinsese cu bra]ul stâng, aproape un singur trup \n
acea \mbr`]i[are. 

Satan \ncetini ritmul pân` când se opri.
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|ncet, greu, ca [i cum s-ar fi trezit dintr-un vis, Joan
deschise ochii.

— Te iubesc, spuse Edmond simplu, privind-o.
Apoi se aplec` asupra ei [i o s`rut`.
— Fere[te-te de contrabandi[ti, Joan. Cam asta fac ei,

chiar [i \n plin` zi.
— Dar mi-a pl`cut, [opti ea.
— L-ai uitat pe Ben atât de repede?
— Repede? Spuse Joan cu triste]e. L-am uitat din

noaptea \n care Contrabandistul m-a luat pe calul lui.
Stelele… sunetul cornului… tu… |mi pare r`u pentru
nestatornicia de care am dat dovad`. 

T`cur` un timp, \nc` \mbr`]i[a]i.
— Inima omului e capricioas`, spuse el dup` câteva

clipe. Cred c` nici nu l-ai uitat. Fugeai de ceva. Am [tiut
asta de când te-am v`zut la ferm`. Am fost r`ut`cios cu
tine \n noaptea aceea, petrecut` sub acoperi[, dar \ncer-
cam s` aflu punctul dureros de dincolo de aparen]a
poleit`.

— Nu era vorba despre Ben, ci despre Shelley.
— De ce Shelley? \ntreb` el surprins, ridicându-i b`rbia

cu un deget.
— Credeam c` v` iubi]i. M` \ndr`gostisem de un

contrabandist, dar el apar]inea altcuiva.
Edmond râse.
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— Draga de Shelley! Considera c` totul \i apar]ine,
ferma, casa… unchiul [i m`tu[a…eu… Este foarte
posesiv`.

— Dar unchiul [i m`tu[a credeau c` v` ve]i c`s`tori.
— Ar fi fost \ngrozitor, râse el. Nu, Shelley are nevoie

de cineva pe care s`-l conduc`. La urma urmei, Ben este
persoana potrivit`.

— Dar dac` se va sup`ra familia Atherton?
— |n nici un caz, dac` Shelley va avea ferma Orphir.

Tom Brooks [tie foarte bine acest lucru. Acum, are trei
ferme: Lantana, Orphir [i noul p`mânt din nord. Ce mai
vor, to]i?

— Dar tu, Edmond, ce vei face?
— |nc` nu te-ai uitat s`-mi vezi p`mântul, acea vale.

Acolo \mi voi construi o cas`, cu ]arcuri [i p`[uni pentru
cai [i pentru vite. {i \mi place s` visez c` \n pragul casei
m` a[teapt` o fat` cu p`rul castaniu. Tu ce vei face,
Joan?

— M` voi c`s`tori cu un contrabandist, spuse ea timid.
— E[ti sigur`?
— Niciodat` n-am fost mai sigur` de ceva. |l iubesc de

mult. De o s`pt`mân` \ntreag`.
— Când te-am v`zut coborând din avion, cu p`l`ria

aceea ro[ie, mi-am spus c` e[ti cea mai minunat` f`ptur`
pe care am v`zut-o vreodat`. Erai ireal`, ca un vis. |n clipa
aceea, mi-am dorit s` fii a mea. Asta se \ntâmpla acum o
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s`pt`mân`. {tii, a[a sunt contrabandi[tii. |ntotdeauna
ob]in ce-[i doresc. Acum, ridic`-]i capul, Cârlion], spuse el
dup` ce se s`rutar` \ndelung, [i prive[te.

La o sut` de metri mai jos se \ntindea o vale ca un
t`râm de vis, un pârâu [erpuind printre stânci, pâlcuri de
copaci, ferigi c`rora dep`rtarea le d`dea o tent` alb`struie
[i, \ntr-o parte, Drumul Contrabandistului.

— {i cum ajungem acolo? \ntreb` Joan cu ochii
\nce]o[a]i de lacrimi [i vocea tremurând`.

— A[a cum am urcat: tu \]i lipe[ti capul de inima mea,
iar eu te strâng \n bra]e… a[a. {i un cal mare, negru, ne
va duce acas`.

Sfâr[it
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