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JOHANNA LINDSEY
Când inima dictează
Traducere din limba engleză Oana Cristina Butta

Prolog

Leonard  Kastner  se  gândise  la  un  moment  dat  să  se
retragă  definitiv.  Ar  fi  trebuit  să  o  facă,  nu  doar  să  se
gândească la asta. Era momentul potrivit. Strânsese mult
mai mulţi bani decât şi-ar fi imaginat vreodată, folosindu-şi



pur şi  simplu talentele.  Era la  apogeul carierei,  avea un
succes neştirbit  şi nu refuzase niciodată vreo însărcinare
până atunci. Clienţii lui ştiau asta. Nu contau detaliile. De
multe  ori,  clienţii  nu îi  spuneau  mai  nimic  până nu se
angaja să îndeplinească sarcina cerută. Acum începuse să
se simtă din ce în ce mai dezgustat de îndeletnicirea lui şi
să-şi piardă îndemânarea. Când nu-ţi pasă, nimic altceva
n-are importanţă. Când începi să-ţi pui la îndoială meseria,
încep să conteze şi alte lucruri.

Trecuse ceva timp de când devenise mult mai bogat decât
avea nevoie. Nu avea de ce să-şi mai asume riscuri şi, în
mod cert, nu avea nid un motiv să accepte însărcinarea de
acum. Dar nu se simţise în stare să refuze suma care i se
oferise  -  mai  mare  decât  toţi  banii  pe  care  îi  câştigase
laolaltă în ultimii trei ani - jumătate din ea fiind plătită în
avans.  Şi  nici  nu  era  de  mirare  că  oferta  era  atât  de
generoasă.  Asta  era  una  dintre  acele  puţine  însărcinări
când lui Leonard i se ceruse să accepte fără să ştie despre
ce era vorba şi ce avea de făcut.

Nu fusese  angajat  niciodată  să  omoare  o  femeie.  Însă
avea  să-şi  încheie  cariera  cu  o  crimă  şi  mai  odioasă:
uciderea  unui  bebeluş.  Şi  nu  orice  bebeluş,  d  chiar
urmaşul  la  tron.  Un  asasinat  politic?  O  răzbunare
împotriva  regelui  Frederick?  Nu i  se  spusese  şi  nid nu-i
păsa. La un moment dat în cariera lui îşi pierduse orice
urmă de omenie. Era o sarcină obişnuită şi gata. Trebuia
să-şi repete asta iar şi iar. Nu voia să-şi încheie cariera cu
un eşec. Singurul motiv pentru care însărdnarea i se părea
atât  de dezgustătoare era faptul că îi  plăcea regele  şi  îşi
iubea ţara. Dar regele putea avea şi alţi copii după ce ieşea
din  doliu  şi  îşi  lua  altă  soţie.  Încă  eraefuşor  şi  intri  în
palatul regelui Frederick ta timpul zilei. Porţile  palatului,



care fusese ridicat în curtea vechn fortăreţe ce dicfea spre
capitala Lubiniei,  erau rareon meh. Se. Erau păzrte,  ce-i
drept, L aproape oricine putea să intre, chiar ş. Când regele
era acolo. Acum era plecat. Se retrăsese în castelul de iarnă
din munţi imediat după înmormântarea reginei, cu patru
lum în urmă, ca să o poată jeli în pace. Regina murise la
doar  câteva  zile  după ce  o  născuse  pe  moştenitoarea  pe
care acum cineva o voia moartă.

Dacă ar fi dat vreun indiciu că era cine era, Leonard ar fi
fost oprit imediat la porţi. Avea o reputaţie infamă, dar asta
sub pseudonimul  de Rastibon.  În ţara  lui  de baştină  se
pusese o recompensă pe capul lui, la fel şi în cateva ţări
vecine. Dar nimeni nu aflase vreodată cum arată Rastibon.
Avusese  grijă  să  poarte  întotdeauna  o  glugă,  să-şi
întâlnească  persoanele  de  contact  pe  străduţe  pustii  şi
întunecate,  să-şi  schimbe  vocea  după  cum  era  nevoie.
Dintotdeauna plănuise să se retragă chiar aici, în ţara lui,
unde nimeni n-avea să bănuiască modul în care făcuse el
avere.

Acum  locuia  într-o  zonă  prosperă  a  capitalei.  Nici
proprietarul,  nici  vecinii  nu  erau  extrem  de  curioşi,  iar
dacă era întrebat cu ce se ocupa, dădea vag de înţeles că
exporta vinuri,  lucru care îi  explica şi  călătoriile  dese în
alte  ţări.  Ştia  totul  despre  vinuri.  Putea vorbi  despre  ele
oricât. Dar dădea întotdeauna de înţeles că nu avea timp să
pălăvrăgească,  iar  ceilalţi  îl  ştiau  deja  ca  pe  un  om
neprietenos şi fi lăsau de obicei în pace, ceea ce-şi şi dorea.
Oamenii  de  genul  lui  nu-şi  puteau  permite  să-şi  facă
prieteni decât tot din tagma lui. În cazul ăsta însă, risca să
intre în competiţie cu aceştia.

Drumul spre camera copilului nu era la fel de accesibil,
dar Leonard era descurcăreţ din fire. Se interesă care erau



femeile ce o aveau în grijă pe moştenitoarea lui Frederick şi
îşi alese doica potrivită ca ţintă.

O  chema Helga.  Era  o  văduvă  tânără,  cu  o  înfăţişare
obişnuită. Avea şi ea un copil de alăptat, motiv pentru care
primise şi slujba de la palat. În doar o săptămână, Leonagd
o fermecase deja în timpul scurtelor vizite pe care Helga le
făcus&ţn oraş, la familia ei, şi se culcase cu ea. Era totuşi
un  bărbat  prezentabil,  de  nid  treizeci  de  ani,  destul  de
chipeş,  cu  păr  castaniu-închis  şi  ochi  albaştri.  În  plus,
reuşise  cumva  să  se  folosească  de  farmecele  pe  care  le
avusese odinioară, înainte să devină asasin cu sânge rece.
Dacă voia să se poată retrage în ţara lui de baştină, trebuia
să o ucidă până la urmă şi pe Helga. Dacă o lăsa în viaţă, l-
ar fi putut descoperi mai târziu.

Leonard  avu  nevoie  de  încă  trei  săptămâni  până  să
aranjeze o întâlnire în camera Helgăi de la palat, în aripa
unde era şi copilul, într-o noapte în care cealaltă dădacă nu
avea să fie acolo. Chiar dacă Helga îl asigurase că nimeni
altcineva nu ajungea noaptea în zona aia, în afară de cele
două gărzi care treceau pe-acolo de două ori pe noapte, ea
încă se  temea să nu-şi  piardă slujba dacă îl  descoperea
cineva  acolo.  Noaptea  erau  de  două ori  mai  multe  gărzi
postate  la  palat.  Dar,  până la  urmă,  pasiunea  îşi  spuse
cuvântul, şi Leonard avu cale liberă. Tot ce îi mai rămânea
de făcut era să se ascundă puţin, până când gărzile plecau
altundeva.

Nu o ucise până la urmă pe Helga. Aşa era logic. Folosise
un  alt  nume  fals  când  i  se  prezentase,  nu  pentru  a-şi
ascunde intenţiile criminale, d ca să o împiedice şi pe ea, şi
pe oricine altcineva să facă legătura între Leonard Kastner
şi  Rastibon.  Nu  avea  nici  cea  mai  vagă  intenţie  să-şi
ascundă  crima.  Cel  care  îl  angajase,  oricine  ar  fi  fost,



trebuia să audă ce se întâmplase. Dar nu avea de ce să o
omoare şi pe dădacă, atâta timp cât o putea adormi cu o
poţiune strecurată într-un pahar de vin. Chiar şi aşa, nu-şi
putu stăpâni un moment de regret.

O cunoştea pe Helga de aproape o lună şi începuse să se
ataşeze  de  ea.  Astfel  ajunsese  să-şi  schimbe  drastic  şi
planurile dinainte. Nu avea să se retragă în ţara lui până la
urmă, fiindcă Helga putea să-l găsească. Luase hotărârea
abia astăzi, şi nu ştia cât avea să dureze efectul singurului
praf de adormit pe care fusese în stare să-l găsească. Nu
avea de ales, trebuia să se grăbească. Luă o altă decizie de
moment şi îi legă mâinile la spate, pentru ca nimeni să nu
o bănuiască de complidtate la crimă. Mai rău însă, nu se
gjmţpa în stare să omoare copilul chiar acolo, în cameră,
unde  femeia  avea  să  se  trezească  şi  să-l  găsească  aşa.
Helga îl adora pe copilul regelui şi susţinea că-l iubea la fel
de mult ca pe al ei.

Leonard intenţionase să ducă treaba la bun sfârşit chiar
a unde era cel mai puţin riscant, dar, cu o privire către Hei
°’  care dormea întinsă pe pat  şi  avea să se trezească în
curând. ***’ răzgândi şi începu să caute un sac. Nu găsi nid
unul  în  cam  **  principală.  Moştenitoarea  coroanei  era
crescută în mijlocul \xn* lux regal, hrănită cu linguriţe de
aur,  spălată  într-o  copaie  car*  valora  o  avere,  învelită  în
aşternuturi  de  satin  şi  danteluri  fin®  şi  înconjurată  de
pietre  preţioase.  Un  raft  întreg  era  încărcat  d  jucării
pretenţioase, mult prea complicate pentru un bebeluş De-a
lungul unui perete erau înşirate dulapuri pline cu atâtea
haine, că era imposibil ca fetiţa să le poarte pe toate înainte
să-i rămână mici.

Dădacele nu aveau paturi pe care să doarmă în camera
copilului.  Nu aveau voie să doarmă în timpul serviciului,



motiv  pentru  care  mica  prinţesă  avea  două  îngrijitoare.
Fiecare  avea  o  cămăruţă  lângă  odaia  regală,  unde  se
odihneau  când  fetiţa  nu  avea  nevoie  de  ele  şi  unde  îşi
îngrijeau  copiii  lor.  Într-un  colţ  al  camerei,  Leonard
descoperi o grămadă de perne de toate mărimile posibile,
folosite  probabil  atunci  când  copilul  se  juca  pe  podea.
Leonard  luă  una  dintre  pernele  mai  mari  de  la  fundul
grămezii, îi desfăcu tivul cu un cuţit şi scoase penele din
interior. Apoi făcu trei găuri, pentru aer. Faţa de pernă avea
să-i fie de folos în ceea ce îşi propusese.

Leonard se grăbi să înghesuie bebeluşul în faţa de pernă,
dar avu grijă să nu o trezească. Nu avea decât patru luni.
Dacă se trezea, era posibil să plângă. Avea de traversat un
coridor  lung,  apoi  încă unul  mai  îngust,  până la  scările
care duceau la uşa lăturalnică prin care intrase. Trebuia să
fie atent la cele două gărzi. O nimica toată, atâta timp cât
copilul nu începea să plângă.

Cu o seară înainte prinsese o frânghie de zidul din spate
al fortăreţei, pe latura opusă faţă de oraş. În seara asta îşi
lăsase  şi  calul  acolo,  într-un  luminiş.  Îşi  luase  toate
măsurile de precauţie fiindcă porţile cetăţii erau închise şi
atent păzite în fiecare noapte, aşa că avea nevoie de o altă
cale  de  evadare.  Dar  zidurile  fortăreţei  nu  erau  nici  ele
lipsite de provocări. Deşi Lubinia nu era în război cu vreun
alt  stat,  mai  multe  gărzi  patrulau  crenelurile  în  fiecare
noapte.

Din  fericire  pentru  Leonard,  era  o  noapte  fără  lună.
Curtea era luminată de felinare, dar asta era bine, fiindcă
aşa avea parte de umbre unde se putea ascunde în vreme
ce se strecura de-a lungul curţii. Ajunse la zid fără nicio
problemă  şi  urcă  scările  înguste  până  sus.  Bebeluşul
dormea încă, iar gărzile patrulau pe zidul din faţă. În doar



câteva  clipe,  Leonard  avea  să  scape  din  fortăreaţă.  Legă
sacul  improvizat  de  centură  fiindcă  avea  nevoie  de
amândouă  mâinile  ca  să  coboare  pe  frânghie.  Sacul  se
legănă de câteva ori în timp ce cobora, iar o dată se lovi de
perete.  Dinăuntru se  auzi  un scâncet,  un sunet  slab pe
care nimeni altcineva nu l-ar fi putut auzi.

în sfârşit, Leonard ajunse în siguranţă pe cal. Ascunse
sacul la sân, pe sub haină. Dinăuntru nu se mai auzea
niciun sunet. Traversă dealurile Alpine în grabă, galopând
până în zori. Într-un final, se opri într-o poiană deschisă,
departe de oraş şi  adăpostită de orice urmăritori  sau de
vizitatori  nepoftiţi.  Venise  timpul.  Avea  să-şi  termine
sarcina cât mai repede. De când i se spusese ce trebuia să
facă, nu trecuse vreo zi  fără să-şi ascută cuţitul pe care
urma să îl folosească.

Scoase  sacul  din  sân,  îl  deschise  şi  îi  dădu  drumul.
Ţinând bebeluşul  adormit  într-o mână, îşi  scoase cuţitul
din  cizmă  şi  apăsă  lama  pe  gâtul  micuţ.  Era  un  copil
nevinovat,  care  nu  merita  să  moară.  Cel  care  îl  plătise
pentru asta o merita însă cu prisosinţă. Dar Leonard nu
avea de ales. Era doar o unealtă. Dacă nu o făcea el, avea
să se găsească altcineva dispus. Cel puţin putea sfârşi totul
aproape fără nicio durere.

Ezită cu o clipă prea mult.
Bebeluşul pe care îl ţinea în braţe se trezise. Îl privi fix în

ochi - şi zâmbi.



Capitolul 1

Lama subţire a spadei se îndoi când Alana îi apăsă cu
putere vârful în pieptul bărbatului din faţa ei. Dacă n-ar fi
purtat  amândoi  jachete  care  să-i  protejeze,  spada  l-ar  fi
străpuns imediat.

— Ar  fi  trebuit  să  faci  asta  acum  trei  minute,  spuse
Tăticul,  scoţându-şi  masca  pentru  ca  fata  să-i  vadă
dezamăgirea din ochii albaştri. De ce nu eşti atentă astăzi,
Alana?

„Alegeri”, se gândi ea. „Şi atâtea posibilităţi.” Bineînţeles
că nu era atentă. Cum să se poată concentra la lecţie când
avea atâtea lucruri la care să se gândească? Decizia urma
să-i schimbe viaţa. Avea trei alternative radical diferite una
de alta, fiecare cu farmecul ei, iar Alana nu mai avea timp.
Astăzi  împlinea  optsprezece  ani.  Nu  mai  putea  amâna
luarea deciziei.

Unchiul ei lua mult prea în serios lecţiile de spadă. Nu
era momentul să-i spună cu ce dilemă se confrunta, dar
trebuia să discute cu el până la urmă, şi ar fi făcut-o mai
devreme dacă nu l-ar fi văzut atât de preocupat în ultimele
câteva  luni.  Nu era  deloc  în apele  lui.  Când îl  întrebase
dacă se întâmplase ceva, se eschivase cu un zâmbet şi îi
spusese  că  totul  era  în  regulă.  Nici  asta  nu  era  ceva
obişnuit pentru el.

Alana reuşise să-şi ascundă preocuparea - până astăzi.



Tăticul era cel care o învăţase să-şi ascundă sentimentele.
O învăţase atâtea lucruri ciudate de-a lungul anilor…

Prietenii  ei  îl  considerau  pe  unchiul  fetei  un  om
excentric. Cum adică să o înveţe cum să se bată cu arme?
Dar ea îi  apăra de fiecare dată dreptul de a fi diferit.  În
definitiv, nu era britanic. Prietenii  ei nu aveau de ce să-l
compare cu unul de-ai lor. Alana îşi pierduse chiar câţiva
apropiaţi fiindcă Tăticul insistase ca educaţia ei să fie cât
mai completă, dar nu-i păsa. Snoaba care se mutase lângă
ei  era  exemplul  perfect  de  fiinţă  limitată.  Când făcuseră
cunoştinţă,

.  IacnrP câteva  lucruri  pe  care  le  studiase  în  Alana  li
poves *^ matematica i se părea fascinanţi

’X™” fi fratele meu mai mare, replicase fata cu dispreţ.
De cesi ne obosim cu aja ceva, eu sau tu? Nu trebure să»
tun decât cum să conducem o gospodărie. Te pncep. Să fac
asta? -Nu, dar pot înţepa cu spada un măr aruncat în aer
inamte să

““"Nu dwml «a niciodată prietene, şi nimeni nu pierduse
nimic. Alana avea destui prieteni care erau impresionaţi de
educaţia atât de variată pe care o avea şi puneau asta pe
seama faptului că era străină, la fel ca Tăticul, deşi era în
Anglia de când se ştia şi se considera o femeie britanică.

Tăticul  nu  era  un  nume  adevărat,  ci  porecla  pe  care
Alana  i-o  dăduse  unchiului  ei  când  era  mică  fiindcă  îi
plăcea să creadă că el era tatăl, nu unchiul ei. Alana avea
înălţime potrivită, iar Tăticul nu era cu mult mai înalt. Deşi
avea vreo patruzeci şi dnd de ani, nu avea nid un rid încă,
iar  părul  lui  castaniu  era  la  fel  de  închis  la  culoare  ca
întotdeauna.

Numele lui  real era Mathew Farmer,  un nume atât de
britanic,  deşi  accentul  lui  străin  îl  trăda  de  la  o  poştă.



Făcea parte dintre nobilii care fugiseră de pe Continent în
timpul războaielor lui Napoleon şi imediat după aceea se
stabilise în Anglia, pentru a începe o nouă viaţă. O adusese
cu el fiindcă era singura rudă care îi mai rămăsese.

Părinţii  ei  muriseră  când  ea  era  bebeluş.  Fusese  o
moarte  tragică,  intr-un  război  în  care  nid  măcar  nu
luptaseră. Încercaseră să o viziteze pe bunica ei din partea
mamei  în  Prusia,  fiindcă  primiseră  de  veste  că  ar  fi  pe
moarte.  Pe  drum,  nişte  simpatizanţi  ai  francezilor  îi
confundaseră cu inamid ai lui Napoleon şi trăseseră în ei,
din exces de zel. Tăticul spusese că se întâmplase probabil
din cauză că se vedea de departe că erau nobili, iar slugile
aveau o minte aşa de îngustă, încât îşi închipuiau că toţi
nobilii  erau inamid ai  Franţei  Nu ştia  nid un detaliu,  şi
orice presupunere îl întrista. Dar îi povestise atâtea despre
părinţii ei când era mică, încât le purta o amintire vie, ca şi
când avea senzaţia că-şi amintea cu-adevărat de ei.

Fratele  tatălui  ei  o  îngrijise  de  când se  ştia.  Îi  fusese
tutore, profesor şi însoţitor. Era tot ce şi-ar fi putut dori de
la un tată, şi îl iubea ca pe unul Ce păţiseră părinţii ei era
oribil,  dar  asta  nu  îi  ştirbea  cu  nimic  recunoştinţa  că
Tăticul era cel care ajunsese să aibă grijă de ea.

Fiindcă  bărbatul  era  bogat,  viaţa  alături  de  el  era  o
combinaţie de privilegii şi situaţii neaşteptate. Avusese un
şir nesfârşit de profesori, atât de mulţi, că nici nu le mai
ştia  numărul.  Fiecare  o  învăţase  altceva  şi  niciunul  nu
rămăsese cu ea mai mult de câteva luni. Doamna Annette
era singura care stătuse mai multă vreme. Era o văduvă
tânără şi săracă, nevoită să-şi găsească de lucru. Tăticul o
angajase să o înveţe pe Alana toate lucrurile pe care trebuia
să le ştie o doamnă, apoi o păstrase pe post de dădacă, aşa
că Annette  făcea  parte  din  mica lor  familie  de  nouă ani



încoace.
Zilele Alanei deveniseră şi  mai pline după ce împlinise

zece  ani,  când  Tăticul  începuse  să  o  înveţe  cum  să
folosească  diverse  arme.  În  ziua  în  care  intrase  pentru
prima oară cu el într-o cameră fără o mobilă, dar cu pereţii
plini  de  spade,  pumnale  şi  arme de  foc,  îşi  amintise  că
Tăticul îi spusese odată, demult: „înainte omoram oameni.
Acum nu mai fac asta“.

Probabil el credea că Alana nu-şi mai amintea, dar nu
era aşa.

Ştia că luptase în războaiele instigate de Napoleon pe tot
continentul, aceleaşi războaie de care fugise când venise în
Anglia, dar fraza pe care o folosise era cel puţin ciudată. În
ziua în care îi pusese o spadă în mână, îl întrebase:

— Asta e arma cu care ai ucis?
— Nu,  dar  am învăţat  să  folosesc  orice  armă.  Asta  te

solicită cel mai mult şi îţi cere cea mai mare dexteritate,
viteză, agilitate şi viclenie. Dacă te antrenezi cu ea, nu vei
avea decât de câştigat, însă pentru tine cel mai bun lucru
este  că  vei  învăţa  cum  să  te  fereşti  de  îmbrăţişările
nedorite,  fiindcă  bărbaţii  vor  avea  astfel  de  tentative,
convinşi că te pot supune fiindcă sunt mai puternici decât
tine.  Vei  învăţa  să-ţi  păstrezi  spaţiul  intim,  indiferent  ce
armă foloseşti.

— Dar probabil n-o să fie niciodată nevoie să mă apăr cu
spada, nu-i aşa?

— Nu, nu vei purta o spadi «s* «^ “ ea’Pentru Mta vei
*"Sfetu spada  erau doar  nişte  exerciţii  utile  pentru  ca

Alana să-şi păstreze agilitatea. Înţelegea asta. Ajunsese să
aştepte  cu  drag  antrenamentele  cu  Tăticul  şi  să  le
considere cea mai bună parte a silei. Spre deosebire de alţi
profesori pe care U avusese,



Tăticul era calm şi răbdător.
Annette  îşi  riscase  slujba  când  se  certase  cu  Tăticul,

după ce Alana începuse să înveţe cum să folosească spada.
Alana auzise  din întâmplare  sfârşitul  discuţiei  fiindcă  se
nimerise să treacă pe lângă biroul luL

— Arme? Dumnezeule, dar deja e prea îndrăzneaţă, prea
încrezută!  Iar  acum îi  daţi  şi  arme? O educaţi  ca pe un
bărbat. Cum credeţi că pot să o schimb mai târziu?

— Nu  vreau  să  o  schimbi,  răspunsese  calm  Tăticul.
Vreau să o înveţi  că are de ales când vine vorba despre
confruntările  cu  ceilalţi.  Ceea  ce  ţie  ţi  se  pare  prea
îndrăzneţ, bărbătesc chiar, îi va fi de folos mai târziu.

— Dar o doamnă nu se comportă absolut deloc aşa.
Tăticul chicotise.
— E  suficient  să  o  înveţi  bunele  maniere  şi  celelalte

lucruri pe care ar trebui să le ştie o doamnă. Ţine minte: o
doamnă nu apare din senin. Alana e deja o doamnă de cea
mai înaltă clasă. Nu îi voi neglija educaţia doar fiindcă e
femeie.

— Dar pune la îndoială  absolut tot ce încerc să o învăţ,
exact ca un bărbat.

— Mă  bucur  să  aud  asta.  Am  învăţat-o  să  fie
conştiincioasă, meticuloasă chiar, atunci când analizează o
situaţie. Dacă un lucru i se pare ciudat, nu vreau să îl dea
la o parte, d să afle motivul. Am încredere că vei continua
lecţiile fără să strid ce am clădit până acum.

Ultima replică sunase mai degrabă ca un avertisment.
Discuţia se terminase atunci, pe loc.

înapoi în prezent, Alana făcu un pas în spate şi îşi puse
sabia la locul ei, pe perete. Era timpul să-i spună Tăticului
ce o necăjea. Nu mai putea amâna.

— Trebuie  să  iau  nişte  decizii  neaşteptate,  Tăticule.



Putem sta de vorbă diseară, la cină, sau când mă întorc de
la orfelinat?

Avea să se încrunte, ştia asta. Deşi nu îi interzicea, nid
nu era de acord ca Alana să meargă la orfelinat, cu toate că
era  orfelinatul  lui. Aflase  despre  el  cu  un  an  în  urmă.
Tăticul  înfiinţase  orfelinatul  la  puţin  timp  după  ce
ajunseseră  în  Londra  şi  îl  susţinuse  până  acum.  La
început,  Alanei  nu-i  venise  să  creadă.  Nu-şi  putea  da
seama de  ce  nu-i  spusese  niciodată  nimic.  Fiindcă  prin
educaţia ei de mai târziu spera ca ea să devină o doamnă?
Iar doamnele n-aveau ce să caute în compania vagabonzilor
din cartierele  rău famate? Explicaţia lui  fusese însă una
simplă:

— Mi s-a oferit o nouă viaţă aici. O nouă şansă. Nu m-
am simţit demn de ea, aşa că am oferit şi eu ceva la rândul
meu, pentru ca alţii să aibă şi ei şansa unei vieţi mai bune.
Am avut nevoie  de ani întregi  până să-mi dau seama că
persoanele  care au cel  mai mult  nevoie  de ajutorul  meu
sunt copiii de pe străzi, cei lipsiţi de orice speranţă.

Era o cauză nobilă. Cum ar fi putut Alana să ţintească
mai jos?

I se părea un lucru firesc să vrea să le devină profesoară
orfanilor. Primise o educaţie atât de vastă şi ştia să facă
atâtea  lucruri,  încât  era  cu  mult  deasupra  celorlalţi
profesori de acolo. Îi plăcea să predea. Una dintre deciziile
cu  care  se  vedea  nevoită  să  dea  piept  era  dacă  să  îşi
continue munca la orfelinat sau nu. Ca profesoară, nu ar fi
putut  alege  sub  nicio  formă  vreuna  din  celelalte  două
variante la care se gândea.

— Şi eu am luat o decizie, spuse Tăticul, din spatele ei.
Nu  mi-am  imaginat  că  ziua  asta  va  fi  atât  de  măreaţă
pentru tine, dar nu mai pot amâna ce e de făcut. Vino în



biroul meu, acum.
Dumnezeule, avea să i se ofere încă o alternativă? Alana

se răsuci pe călcâie şi îl văzu cât de tulburat arăta. El nu
avea însă cum să-i  observe  teama din ochii  cenuşii  prin
plasa măştii de scrimă pe care nu şi-o scosese încă. O zi
măreaţă? Părea ceva mult mai important decât propria ei
dilemă.

Tăticul se întoarse spre uşă, aşteptându-se ca ea să fi
urmeze.

— Aşteaptă,  Tăticule.  Copiii  au  pregătit  o  petrecere
pentru  ziua  mea.  Vor  fi  dezamăgiţi  dacă  nu  trec  pe  la
orfelinat azi.

. Jofianna Lândsey 
impdiat Oare de ce trebuia să stea pe
Tăticul nu răspunse de mult ea!
gânduri? Doar îi iubea pe orfani în cele din urmă, spuse:
J tal» s cum dă cu Şovâklâ din cap, ieşi oui j.  5, -oase

masca  şi  jacheta  cu imşcări mecanice,  apârf  îşi  desfăcu
panglica cu strânsese părul lung şi brunet. Acum era de-a
dreptul îngrozi

CapitocuC 2

Alana  nu  reuşi  să  se  destindă  în  timpul  petrecerii,
fiindcă  se  gândi  tot  timpul  la  ce  o  aştepta  în  viitor.
Hârjoneala  copiilor  o  exaspera  azi,  într-atât  încât  la  un
moment dat ajunse să se răstească la Henry Mathews:

— Vrei să-ţi dau una peste cap?
Henry  era  unul  dintre  favoriţii  ei.  Mulţi  copii  de  la

orfelinatcare nu-şi cunoşteau numele de familie îl foloseau
pe  cel  al  Tăticului,  cu  permisiunea  lui.  Henry  ţinuse
neapărat  să  fie  diferit  de  ceilalţi,  aşa  că  îşi  alesese
prenumele Tăticului.



Dar Henry era deosebit şi din alte puncte de vedere. Nu
doar că avea o inteligenţă sclipitoare, reţinând imediat tot
ce era învăţat, d îşi descoperise şi un talent care avea să-i
folosească  mai  târziu  în  viaţă.  Făcea  nişte  sculpturi
minunate din lemn: ornamente, oameni, animale. Îi făcuse
cadou  Alanei  o  statuetă  care  o  reprezenta  chiar  pe  ea.
Alana fusese atât de mişcată în ziua când Henry îi pusese
în mâini statueta şi fugise ruşinat, în semn de mulţumire,
ieşiseră  împreună  în  oraş,  în  Hyde  Park,  şi  Alana  îi
sugerase lui Henry să ia cu el câteva statuete. Unul dintre
vânzătorii ambulanţi de-acolo le cumpărase pentru câteva
lire;  Henry  nu  mai  avusese  nidodată  atâţia  bani  în
buzunare. Asta îl convinsese, în sfârşit, că talentul pe care
îl avea merita folosit.

De data asta, Alana îl prinse pe Henry certându-se cu un
alt băiat mai mic pe una dintre statuetele lui. În loc să se
sperie de ameninţarea ei, băiatul rânji obraznic.

— N-ai da în mine. Eşti prea drăguţă.
Nu, Alana nu avea de gând să facă asta. Avea o metodă

mult mai bună. Îi aruncă o privire dezamăgită.
— Credeam că ai învăţat să-ţi împărţi statuetele cu copiii

mai amărâţi decât tine.
— Darelnu-i…
— Ai recunoscut şi  tu că ăsta  e un lucru caritabil  pe

care-l poţi face, îi aminti Alana.
Henry  îşi  lăsă  privirea  în  pământ,  dar  totuşi  împinse

soldatul de jucărie către celălalt copil, care îl înşfăcă şi fugi
imediat.

— Dacă mi-l strică, îi rup capul, murmură Henry.
Alana scoase un sunet dezaprobator.
— Poate  ar  trebui  să  umblăm puţin  la  atitudinea  ta?

Credeam că generozitatea ţi-a înmuiat şi inima, mai ales că



poţi foarte uşor să fad un alt soldat şi gata.
Henry îi aruncă o privire jignită.
— Mi-a luat patru ore să-l fac. Am stat treaz până târziu

şi  am adormit  la  ore  în  ziua  următoare.  M-au  pedepsit
pentru asta. Băiatul ăla mi l-a furat. Poate ar trebui să-l
înveţi pe el să nu mai fure nu să-mi spui mie cum să dau
degeaba un lucru la care am mundt atât.

Alana oftă şi întinse mâna să-l oprească, dar Henry se
dovedi  mai rapid decât  ea.  Fusese prea severă cu el,  iar
faptul că avea şi ea destule griji nu era o scuză. Avea să-i
ceară iertare mâine, căd acum trebuia să ajungă acasă.

Dar Henry o prinse  la  uşă când îşi  lega pelerina şi  îi
Imbrăţişâ strâns talia.

— N-am vrut să spun asta, n-am vrut! zise apăsat.
Alana îl mângâie pe cap.
— Ştiu. Eu ar trebui să-mi cer scuze. Un dar trebuie dat

din toată inima, altfel nu e un dar. O să-ţi recuperez jucăria
mâine.

— Am luat-o deja, spuse Henry, dându-i drumul. Băiatul
ăla  nu  voia  decât  să  mă  enerveze.  S-a  dus  direct  în
dormitor şi  mi-a aruncat-o pe pat. Era un cadou pentru
dumneata, doamnă

— •  /iiimitale Ca să nu stea singură cealaltă profesoară.
De ziua dumitaie.

iUC^“L statueta pe cate miniaturi era atent sculptat, pini
ta cel mai nme detauu. Zâmb.,

— Crezi că mi-ar sta bine alătun eunso •  _,
— Soldaţii  au  curaj.  Oricărui  bărbat  l-ar  trebui  o

grămadă de
CUI>UMainţelese  ce  voia  să  spună  şi  îl  Întrerupse

râzând:
— Haide, Henry, nu sunt chiar atât de înfricoşătoarei De



ce i-ar trebui atâta curaj unui bărbat ca să mă ia de soţie?
— Nu-i  vorba  despre  asta,  ci  de  ce  ai  aid.  Henry  îşi

docăxu fruntea. Femeile n-ar trebui să fie aşa deştepte.
— Unchiul  meu  n-ar  fi  de  acord.  El  s-a  ocupat  de

educaţia mea. Am trecut într-o altă epocă, Henry. Bărbaţii
nu mai sunt barbarii din trecut. Acum au deschis ochii.

Henry se gândi o clipă, apoi spuse:
— Dacă Mathew Farmer crede asta, atund aşa trebuie să

fie.
Alana ridică o sprânceană.
— Nu mai ai nid un argument ca să-ţi sprijini punctul de

vedere?
— Nu, doamnă.
Răspunsul lui, atât de grăbit, o făcu pe Alana să râdă.

Pentru copii, unchiul ei era un zeu. Bineînţeles că n-aveau
cum să nu fie de acord cu el.

Alana îi ciufuli părul.
— O să  pun soldatul  lângă  cealaltă  statuetă.  El  va  fi

protectorul ei. Simt sigură că o să-i placă.
Henry îi aruncă un zâmbet luminos, apoi fugi din nou,

iar Alana îşi dădu seama că băiatul tocmai luase decizia în
locul ei. Cum ar fi putut să părăsească orfelinatul şi copiii
de aici?

O rafală rece de vânt aproape îi smulse boneta când ieşi
afară şi alergă spre trăsura care o aştepta. Spera ca Mary
să  fi  aprins  vasul  cu  jăratic.  Fusese  dădaca  Alanei  pe
vremuri, iar apoi începuse să lucreze ca femeie în casă şi să
o însoţească din când în când, dar acum vârsta îşi spunea
cuvântul.  Ar  fi  putut  veni  să  aştepte  înăuntru,  dar
preferase liniştea din trăsură, unde putea să croşeteze în
pace.

După părerea Alanei,  era puţin ridicol  ca trăsura să o



aştepte pe marginea drumului când ar fi putut foarte bine
să  se  întoarcă  după  ea  la  ora  hotărâtă.  Dar  Tăticul
insistase. Alana nu trebuia să aştepte niciodată, nicăieri, şi
nu  avea  voie  să  plece  de  acasă  fără  o  escortă  întreagă,
adică doi valeţi şi o femeie care să o supravegheze.

în primele şase luni în care predase la orfelinat, doamna
Annette o însoţise pe Alana şi o supraveghease zi de zi. Deşi
n-avea  nimic  împotriva  muncilor  caritabile,  doamna
Annette nu era absolut deloc de acord cu faptul că Alana
voia să predea lecţii în fiecare zi, fiindcă asta semăna prea
mult cu un „serviciu*. Dar Annette se ataşase de copii la fel
de mult ca Alana şi chiar începuse să îi înveţe şi ea câte
ceva.  Părea  să-i  placă,  asta  până  când  lordul  Adam
Chapman le abordase într-o zi, când se pregăteau să plece.

— Alana?
Valetul  care  ţinea  uşa  trăsurii  deschisă  pentru  ea  o

închise din nou, de dragul lui Mary, iar Alana se întoarse
când se auzi strigată. „Vorbind de lupw, se gândi, amuzată.
Adam  îşi  scoase  pălăria,  iar  Alana  îi  zâmbi  cald.
Întotdeauna se simţea relaxată când era şi el prin preajmă,
probabil  fiindcă  era  atât  de  amabil  şi  avea  un  simţ  al
umorului fascinant.

— N-am uitat ce zi e astăzi, continuă lordul Chapman,
apoi  îi  oferi  un  buchet  de  flori  galbene.  E  o  zi  măreaţă
pentru multe domnişoare.

Alana îşi dorea să nu fi folosit cuvântul „măreaţă*. Asta îi
aminti de ce o aştepta acasă.

— Mulţumesc, spuse. Dar unde ai reuşit să găseşti flori
acum, la sfârşit de an?

— Am  sursele  mele.  Bărbatul  îi  aruncă  un  zâmbet
misterios. Apoi însă râse şi mărturisi:

— Mama mea are o seră. Bine, grădinarii ei au grijă de



ea. N-o văd să se afunde în noroi, nici măcar pentru nişte
flori aşa drăguţe.

Părinţii  lui locuiau în Mayfair,  dar Adam îi spusese că
avea un apartament în care stătea singur, la mică distanţă
de orfelinat. O dată sau de două ori pe săptămână îl vedea
trecând.  Întotdeauna se oprea să stea de vorbă cu ea,  îi
asculta cu interes povestioarele despre copii şi îi povestea şi
el câte ceva din viaţa lui.

Alana făcuse cunoştinţă cu Adam fiindcă Annette îl ştia
dinainte  să  se  mărite  cu  lordul  Hensen.  Într-o  după-
amiază,  Adam  trecea  pe  lângă  orfelinat  când  Alana  şi
Annette se pregăteau să plece.  O salutase cu căldură pe
Annette,  apoi  începuse să vină la orfelinat,  încercând să
reînnoade relaţia. Dar, deşi era politicoasă, Annette îl trata
cu răceală şi  cu indiferenţă ori  de câte ori  se întâlneau.
Niciodată nu spusese de ce, deşi Alana o întrebase de mai
multe ori. La un moment dat, încetase să o mai însoţească
pe Alana la orfelinat. Asta însă nu îl oprise pe Adam din
vizitele lui.

Alana  se  simţise  flatată  când  Adam  începuse  să  îşi
îndrepte atenţia asupra ei. Cum ar fi putut să nu se simtă
aşa, când Adam era atât de chipeş şi de fermecător? Abia
trecuse  de  treizeci  de  ani,  deci  era  de  aceeaşi  vârstă  cu
Annette, dar părea mult mai tânăr.

Alana se gândi încă o dată să îl invite pe Adam la cină şi
să-i facă astfel cunoştinţă cu Tăticul, dar - nu, mai bine în
altă zi. Îl mai invitase de câteva ori, dar Adam avusese de
fiecare dată altceva planificat. În curând.

Era deja prea frig ca să stea de vorbă afară, pe drum.
Mary părea să fi ajuns la aceeaşi concluzie. Deschise uşa
trăsurii şi îi reaminti Alanei:

— E timpul să mergem, draga mea.



— Într-adevăr, fu de acord Adam.
O luă de mână şi o ajută să turce în trăsură, apoi spuse

cu un zâmbet vesel:
— Până data viitoare când drumurile ni se încrucişează

întâmplător.
Alana râse, iar Adam închise uşa. Întâlnirile lor păreau

simple coincidenţe, dar nu erau. Adam ştia exact la ce oră
pleca Alana de la orfelinat şi se nimerea să treacă pe-acolo
chiar la momentul potrivit ca să stea puţin de vorbă.

Era fiul unui conte, dintr-o familie bogată, exact genul de
bărbat  care  i-ar  fi  fost  pe  plac  şi  Tăticului.  Iar  astăzi  îi
dăduse un buchet de flori! Era clar un semn că Adam se
simţea  pregătit  să  ducă  mai  departe  relaţia  lor.  Oare
aşteptase să împlinească optsprezece ani pentru a începe
să  o  curteze?  Probabil.  Luna  trecută  pomenise  chiar  şi
despre căsnicie, deşi era foarte probabil să se fi referit la
faptul că venise timpul să se gândească şi el mai serios la
asta. Nici măcar nu-şi amintea de unde pornise discuţia,
dar  atunci  se  hotărâse  ca  Adam  să  devină  a  treia
alternativă în decizia ei. Sau avea să devină, dacă începea
să o curteze cum se cuvenea.

CapitocuC 3

Alana nu se pierdea uşor cu firea. Nu se simţea chiar în
apele ei când primea vreun profesor nou, dar asta nu era
nimic în comparaţie cu ceea ce simţea acum, în vreme ce
mergea  spre  biroul  Tăticului.  Dacă  Tăticul  insista  să
continue pe drumul pe care o împinsese Lady Annette cu
doi ani în urmă? Annette o pregătise pe Alana să intre în
societatea londoneză, presupunând că Alana voia să facă
acelaşi lucru ca şi restul domnişoarelor de vârsta ei. Într-
adevăr,  Alana  abia  aşteptase  şirul  nesfârşit  de  baluri  şi



serate  unde  să  întâlnească  bărbaţi  interesanţi,  dar  apoi
descoperise ce sentiment de împlinire avea de fiecare dată
când  le  deschidea  mintea  celor  mici  spre  posibilităţi
nebănuite.  Acum nu-şi  putea  imagina  cum ar  fi  fost  să
renunţe la orfelinat.

Cu  toate  astea,  ştia  că  acele  două  lumi  nu  erau
compatibile.

— Ştii că nu vei mai putea fi profesoară, nu? o avertizase
recent Annette. Ai făcut asta un an, lucru foarte generos
din partea ta, dar nu ai niciun viitor acolo.

Iar prietena ei Harriet, care era sora mai mică a uneia
dintre prietenele lui Annette, spusese cam acelaşi lucru:

— Să nu crezi că soţul tău îţi va permite să-ţi dăruieşti
timpul cu atâta largheţe. O să vrea să stai acasă şi să-ţi
creşti copiii.

Asta  era  dilema  Alanei.  Adam  îi  plăcea  mult  tocmai
fiindcă  nu era  aşa,  şi  de  asta  îşi  dorea  ca  lordul  să  îşi
declare limpede intenţiile. Nu fiindcă îl iubea, ci pentru că
aprecia faptul că el îi  admira devotamentul faţă de copii.
Afirmase asta de câteva ori. Un bărbat ca Adam nu i-ar fi
interzis să mai vină la orfelinat dacă se căsătoreau.

jodantia Eitufsey avea emoţii, dar asta s doar ca Tăticul
să nu-i ffnu ^ me^gâ la orfelinat, acum că era pe punctul
de a intra în societate, iarlonul balurilor? i ~

pâ în curând. Alana nu-şi putea imagina ce altceva ar fi
putut să-l preocupe într-atât.

Biroul lui era una dintre încăperile ei preferate drn casa
asta  mare,  cu trei  etaje.  Era confortabil,  mai ales iarna,
când  era  aprins  şi  şemineul.  Era,  de  asemenea,  bine
luminat  datorită  celor  două ferestre  şi  a  tapetului  crem,
care crea un contrast plăcut cu mobila închisă la culoare.
Alana petrecuse multe nopţi acolo citind cu Tăticul, uneori



cu  voce  tare,  sau  doar  stând  de  vorbă.  Întotdeauna  o
întreba cum mergeau studiile.

Tăticul nu spuse nimic când Alana intră încet în cameră.
Nu stătea la birou, d într-un fotoliu lângă şemineu. Rămase
în tăcere până când fata se aşeză pe celălalt fotoliu. Când îl
privi,  Alana îşi  dădu seama că el  părea chiar mai agitat
decât ea!

Nu-l  mai  văzuse  nidodată  aşa.  Când  mai  fusese  oare
gardianul ei atât de neliniştit, atât de temător?

Ţinea mâinile îndeştate  în poală.  Alana consideră asta
un gest involuntar. Evita să îi întâlnească privirea; ochii lui
de un albastru întunecat erau pironiţi spre covor. Trupul şi
chipul îi trădau încordarea! Vedea cum îi scrâşneau dinţii.
Probabil încerca să pară cufundat în gânduri, dar Alana nu
se lăsă păcălită.

îl iubea atât de mult, încât uită o clipă de temerile ei şi
încercă  să  i  le  aline  pe  ale  lui,  pornind  discuţia  cu
preocuparea cea mai puţin importantă.

— Îmi place de un tânăr, care ar putea veni în curând
să-ţi ceară permisiunea de-a mă curta. În cazul ăsta, n-ar
mai  fi  nevoie  să  ies  în sodetate,  după cum m-a pregătit
Annette. Am tot încercat să-mi dau seama cum ar fi mai
bine, dar…

Alana se întrerupse brusc. Tăticul o privea acum cu ochii
mijiţi» dar nu din motivul pe care şi-l închipuia ea.

— Cine a îndrăznit să te abordeze fără permisiunea mea
şi înainte să fii majoră?

— Nu  s-a  întâmplat  nimic,  îl  asigură  Alana.  Ne-am
întâlnit din întâmplare lângă orfelinat de mai multe ori, şi
ne-am  împrietenit.  De  curând  mi-a  spus  că  a  ajuns  la
vârsta  la  care  ar  trebui  să  se  gândească  mai  serios  la
căsătorie,  şi  am  avut  sentimentul,  sau  mai  degrabă



speranţa, că se gândea la mine când a spus asta.
Tăticul oftă.
— Înseamnă că simţi ceva pentru el?
— Nu încă, recunoscu Alana. Îmi place felul lui de a fi,

asta este sigur, dar motivul pentru care l-aş alege ar fi că,
deşi  este  un  lord,  nu  are  nimic  împotrivă  ca  eu  să-mi
continui  munca  la  orfelinat.  Chiar  mă  admiră  pentru
dedicarea mea. Şi vreau să continui să predau la orfelinat,
Tăticule.

Aşa,  acum  spusese  şi  asta.  Îşi  ţinu  respiraţia,
aşteptându-i reacţia, dar Tăticul nu făcu decât să ofteze din
nou şi să spună:

— Ai fi putut să o faci oricum.
Alana făcu o strâmbătură.
— Annette mi-a spus că ar trebui să renunţ, că un soţ

nu mi-ar permite niciodată să continui. Dacă într-adevăr
aşa e, atunci o să rămân nemăritată şi gata.

Spre uşurarea ei, Tăticul chicoti.
— Vrei  să  fii  atât  de  încăpăţânată,  prinţesă?  Dintr-un

motiv atât de neînsemnat?
Alanei  îi  plăcea  la  nebunie  când  îi  spunea  aşa.

Întotdeauna o făcea să se simtă specială. Se bucura şi că
nu  îl  mai  vedea  atât  de  încordat.  Cu  toate  astea,  nu
considera că ar fi spus vreun lucru neînsemnat. Până la
urmă, discutau despre un moment-cheie din viaţa ei.

Dar Tăticul nu terminase.
— Presupun că ar fi trebuit să fiu mai clar, nu doar să-ţi

sugerez că nu trebuie să urmezi exemplul celorlalţi dacă nu
vrei. Alana, nu vreau să te căsătoreşti, nu încă. Nu-mi pasă
că aşa este obiceiul în societate. Eşti tânără. Nu era nicio
grabă. Iar eu nu eram pregătit să…

— Să mă pierzi? ghici Alana când Tăticul se opri. N-o să



se întâmple asta. Dar  tare mi-aş fi dorit să vorbim despre
asta  mai  devreme.  M-am  stresat  atât  de  mult  cu  toate
astea, de parcă ar fi fost neapărată nevoie să iau o decizie -
astăzi.

, i. 5tt, Hndu-se uşurată, însă doar pe moment. Chicoti
înfundat, S J j. Dă (ju seaina de încă două lucruri

TWculp^aânco^nnou^ ^ putut s4
care îi readuseră star putca. Iar ea pur şi simplu făcuse

predea  în  cont”  u"’;:  spuseseră  nu  facă  niciodată  asta.
Tăticul  °u P;  ™teleri’taiar  fiindcă  voia  să  amâne ceea ce
avea de spus.

Decizia lui măreaţă. Totuşi, Alana spuse:
— Nu.
Itoşttut  dintotdeauna  că  o  să  vină  şi  ziua  în  care  va

trebui  să-ţi  spun adevărul.  Mi-am închipuit  că  o  să  am
maimult timp, cel pupn L câţiva ani mai mult. Am crezut că
o să mtn în « «etatea londoneză cu prietenele tale şi o să te
dnţtrezi  pupn fârâ  să  sunp că  e  neapărată  nevoie  să  te
căsătoreşti. Ai mvăţat din greu pană acum, aşa că am vrut
să vezi şi partea amuzantă şi frivolă a vieţii. Meritai acest
lucru. Dar am riscat când ţi-am permis asta.

— Ai riscat când mi-ai permis să mă distrez? Asta nu are
niciun…

— Nu, am riscat fiindcă, deşi ţi-am spus că încă nu e
cazul  să  te  gândeşti  la  căsătorie,  era  totuşi  posibil  să
întâlneşti un tânăr care să-ţi placă la una dintre petrecerile
astea la care urma să te dud. Asta m-ar fi forţat să intervin.
Căsătoria ta e prea importantă ca să o iroseşti aici.

— Aid?  Dar  îţi  plac  englezii!  M-ai  crescut  ca  pe  o
englezoaică.  Aid  mi-am  petrecut  toată  viaţa.  Unde
altundeva  aş  putea  să  mă  mărit?  Se  întrerupse  cu  un
gâfâit. În Lubinia!?



Tăticul nu spuse nimic, aşa că Alana se simţi datoare să
îi reamintească:

— Când te-am întrebat despre ţara noastră, mi-ai spus
că  era  înapoiată,  chiar  medievală  din  unele  puncte  de
vedere, şi că am fost norocoşi că am scăpat de acolo. M-ai
avertizat să nu spun nimănui, nidodată, că ne-am născut
acolo şi că ar trebui să susţin că suntem austried, fiindcă
altfel  toţi  ceilalţi  ne-ar privi  de sus. N-am spus nimănui
adevărul fiindcă singurul profesor care a spus ceva despre
Lubinia nu te-a contrazis cu nimic. A afirmat şi el că este o
ţară înapoiată, care nu a progresat din cauza izolării. Nu
pot  să  cred  că  vrei  să  mă  căsătoresc  acolo, încheie  cu
dezgust.

Tăticul clătină din cap, dar Alana ştia că aşa îşi arăta el
dezamăgirea fiindcă ea fusese atât de îngrozită de idee.

— B foarte puţin probabil să fim nevoiţi, dar nu noi vom
decide  să…  Se  opri,  lăsând  gândul  să-i  scape  şi
concentrându-se în schimb pe atitudinea ei. Mă surprinzi.
Din  câteva  lucruri  spuse  de  mine  ai  ajuns  să-ţi  urăşti
propria ţară?

— Nu e corect. Nid măcar nu ai vrut să o consider ţara
mea. Ce te aşteptai să ajung să cred?

— Am avut un motiv pentru asta, şi nu e cel pe care ţi l-
am spus. Mă aşteptam să-ţi formezi o părere proprie după
ce aflai mai multe, după ce citeai despre frumuseţea ţării şi
despre  cultura  fascinantă  care  se  ascunde  în  spatele
aparenţelor.  Evident,  am greşit  că  nu  te-am făcut  să  fii
mândră de ţara noastră mai devreme, fiindcă există multe
lucruri de care ai putea fi mândră.

— Poate că… am exagerat, spuse ruşinată Alana.
Tăticul îi aruncă un zâmbet mustrător.
— Da, şi asta pentru o problemă care nid măcar nu e o



problemă încă. Nu trebuie să te preocupe o căsătorie care
nu e nid pe departe un lucru imediat. Am menţionat-o doar
ca pretext pentru discuţia asta. Dar se pare că un alt lucru
care s-a întâmplat mai recent a dus la aceeaşi discuţie.

Dintr-odată, Alana înţelese de ce se grăbea Tăticul acum
- i se spusese că era pe moarte. Niciodată nu se îmbrăca
sufident de călduros, şi era plecat atât de des, mergea la
orfelinat, la crama de vinuri pe care o avea - şi cel puţin o
dată pe săptămână, întotdeauna, oricât de frig sau de cald
era  afară,  scotea  unul  dintre  orfani  la  plimbare.
Dumnezeule, ce boală avea care să fie atât de gravă? Nu
părea deloc bolnav.

— Te  iubesc,  prinţesă.  Să  nu  te  îndoieşti  nidodată  de
asta. Dar nu facem parte din aceeaşi familie. Nu suntem
înrudiţi deloc.

Panica ei scăzu imediat. Vestea era şocantă, dureroasă.
Dar nu era la fel de rea ca aceea la care se gândise cu o
clipă înainte. Oare ea era prima orfană pe care o ajutase?
Făcuse bine atâtor copii, jodiitufo Lindsey

Ci „-ar fi fost deloc surpnnzâtor tf fi Început toatâ treaba
asU

CWwera^nkemr să? tiu şi eu asta? Întrebă Alana.
— Asta e doar o mică parte din ce am să-ţi sputl.
Dumnezeule, nu terminase?
— Haide să luăm dna mai întâi, vrei? sugeră Alana.
Tăticul îi aruncă o privire plină de înţelesim.
— Calmează-te şi nu mai trage conduzii pnpite. Eşti prea

deşteaptă pentru asta.
Alana  se  înroşi.  Aşa  o  învăţase:  mai  întâi  faptele

concrete,  abia apoi intuiţia,  dacă nu avea de ales.  Acum
primea faptele. Dar nu voia să le audă!

Şi Tăticul îşi dădea seama de asta, fiindcă spuse:



— Înainte să venim aid, m-am gândit să mă fac fermier.
Revelaţia nu avea nicio legătură cu ce discutaseră până

acum.
Alana  clipi.  Încerca  oare  să-i  distragă  atenţia  până se

calma? Dacă  da,  subterfugiul  mersese  — oarecum.  Apoi
însă îşi dădu seama.

— Farmer nu e numele tău real, nu-i aşa?
— Nu. Când am ajuns aici, într-un oraş aşa mare, m-am

gândit că ascunzătoarea cea mai bună este chiar aici,  la
vedere. Am renunţat la ideea unei ferme, dar numele era
unul obişnuit, solid şi nu părea străin. Se potrivea perfect,
şi la fel ne-am potrivit şi noi în sodetate. Zâmbi şi adăugă:

— Am încercat  totuşi  grădinăritul.  Câteva  luni  mi  s-a
părut  chiar  o  îndeletnidre  liniştitoare,  dar  apoi  am
renunţat.

— Prea plictisitor în comparaţie cu lucrurile cu care te
ocupai înainte?

Alana se gândea la războaiele în care luptase Tăticul, pe
Continent. Studiind istoria Europei, învăţase despre atâtea
războaie.

— Eşti foarte perceptivă. Bine. Tăticul se opri o clipă şi
chiar privi din nou în jos, spre podea. La un moment dat,
ţi-am spus că am ucis nişte oameni. Erai foarte mică. Se
poate să nu-ţi mai aminteşti discuţia, şi nu e o chestie pe
care aş fi vrut să o repet.

— Ţin minte. De ce mi-ai spus aşa ceva atunci?
— Erai  o  fetiţă  scumpă,  frumoasă,  dar  şi  iscoditoare.

Începusem să mă ataşez prea mult de tine. Ţi-am spus asta
în speranţa că o să te îndepărtez,  că o să te gândeşti  la
cuvintele mele

26
şi o să ajungi să-ţi fie teamă de mine. Dar nu a mers. Nu



s-a creat nid o barieră între noi. Aveai prea multă încredere
în mine,  iar eu mă ataşasem deja prea mult de tine.  Te
iubesc ca pe o fiică pe care n-am avut-o niciodată.

— Şi eu simt la fel, Tăticule. Ştii asta.
— Da, dar asta se va schimba astăzi.
Alana se simţi din nou neliniştită, iar senzaţia era de o

sută de ori mai rea ca înainte. Dumnezeule, ce ar putea să-
i spună ca să nu-l mai iubească? Nu reuşi să dea glas unei
asemenea întrebări, încercă să anticipeze, dar nu-şi putea
imagina  absolut  nid  o  explicaţie  pentru  ceea  ce  tocmai
auzise.

Iar Tăticul nu explică nimic. În schimb, deveni gânditor.
— Să ştii că nu am vrut să te cresc aşa. Mă gândeam să

fim izolaţi undeva, ca să te pot proteja şi să înveţi să nu
depinzi de alţii. Dar nu am fost în stare să-ţi răpesc şansa
unei vieţi normale. Se poate să fi greşit, şi e o greşeală pe
care  mi-o  asum  în  întregime.  Dar,  până  se  liniştesc
lucrurile, nu trebuie să ai încredere în absolut nimeni.

— Nid măcar în tine?
— Cred că eu sunt excepţia de la regulă. Nu aş putea

nidodată să-ţi fac rău, prinţesă. De-asta eşti aici acum.
— Ce vrei să spui?
Tăticul închise ochii o clipă. Alana îşi aminti din nou că

el  nu voia să-i  spună nimic din toate astea,  a se simţea
forţat de altceva.

O privi în ochi.
— Ţi-am spus că am ucis oameni. Eram…
— Tocmai mi-ai zis că a fost  o minciună, îl  întrerupse

brusc  Alana.  O  minciună  pe  care  ai  spus-o  ca  să  mă
îndepărtezi şi care nu a mers aşa cum ai vrut.

— Nu, nu ţi-am spus că a fost  o mindună. Ai  ales să
interpretezi cuvintele mele aşa cum ţi-a convenit. Adevărul



gol-goluţ, Alana, este că am ucis oameni pentru bani. Era o
carieră profitabilă, şi eram bun la asta fiindcă nu-mi păsa
de viaţa mea. Eram un instrument al morţii pe care alţii
erau liberi să îl folosească. Nu am dat niciodată greş. Eram
unul dintre puţinii asasini plătiţi care se puteau lăuda cu
asta.

Alana nu putea concepe aşa ceva. Tăticul vorbea despre
altcineva. Se lovise la cap, oare? De ce nu-şi putea aminti
adevă-

“^Nu şstadece crezi că ai făcut asta, dar nu e adevărat!
— De ce nu?., 
— Pentru că eşti un om blând şi afectuos, care a luat un

copil orfan şi l-a crescut. Pentru că ai ajutat atâţia alţi copii
să aibă o viaţă mai bună. Nu eşti un ucigaş. E adevărat, ştii
foarte multe despre arme, dar asta nu te face un ucigaş!

Tăticul scoase un sunet dezaprobator.
— Foloseşte  inteligenţa  pe  care ţi-am ascuţit-o  atât  de

bine! Asta eram atunci. Acum sunt un om diferit. Aş vrea
să nu fie adevărat, dar este. Aş vrea să mă fi ucis cineva cu
ani şi ani în urmă, dar eram prea bun. Aş vrea să nu-mi
amintesc adevăratul meu trecut, dar nu pot.

Alana scoase un scâncet.
— Chiar ai făcut toate astea?
— E  în  regulă  să  mă  urăşti  acum,  spuse  Tăticul  cu

durere în glas. Mă aştept la asta.
— Eu… încerc să înţeleg cum ai putut să faci aşa ceva.
Ajută-mă!
Tăticul oftă.
— Nu  voiam  să-ţi  povestesc  asta,  dar  poate  ar  trebui

totuşi  să ştii  cum a început totul.  Numele meu real este
Leonard Kastner. Familia mea avea o vinărie, iar strugurii îi
aduceau din văile munţilor din Lubinia. Era o familie mare,



dar mulţi erau deja bătrâni sau pe moarte când eram mic.
În aceeaşi iarnă, tatăl meu a fost prins într-o avalanşă, şi
mama mea  s-a  îmbolnăvit  şi  a  murit  şi  ea.  Ne-a  durut
groaznic, dar eu şi  fratele meu am mers înainte, sau cel
puţin am încercat. Fratele meu avea doar cinci ani, ded nu
era  în  stare  să  facă  mare  lucru.  Natura  lucra  iarăşi
împotriva noastră. Am pierdut recolta de struguri din anul
respectiv  şi  ne-am  pierdut  şi  casa,  fiindcă  nu  ne  mai
puteam permite chiria pe care o cerea nobilul pe al cărui
pământ eram. Dacă ar fi stat de vorbă cu tatăl meu, ne-af
fi^ţ^şuit, dar cuvântul meu nu valora mare lucru. %

— E foarte trist ce-mi spui, df/
Tăticul aşteptă ca Alana să-şi ducă la capăt gândul, însă

fata nu mai spuse nimic. Nu voia să-l condamne, dar cum
ar fi putut să-l ierte? Se lăsă pe spate şi spuse:

— Continuă, te rog.
Tăticul încuviinţă, dar nu scoase niciun cuvânt. Îşi plecă

din  nou  privirea,  fără  să  vadă  de  fapt  podeaua,  iar
amintirile cu care se lupta erau atât de dureroase, că Alana
îşi simţi ochii plini de lacrimi. Sări în picioare.

— Lasă, o să fac tot posibilul să…
— Stai jos, se răsti Tăticul, fără să o privească.
Alana nu se aşeză. Nu se gândea decât să fugă, fiindcă

ştia ce urma. Tăticul avea să-i spună că el îi ucisese familia
fiindcă fusese plătit să o facă. Îi era teamă de ce ar fi putut
să-i ceară apoi. „Aş vrea să mă fi ucis cineva cu ani şi ani
în urmă.”  Oare de asta o crescuse şi  o învăţase cum să
mânuiască atâtea arme? Ca să-şi răzbune onoarea familiei
şi să îl ucidă, la rândul ei?

CapitocuC4

Ceva mai calm, tăticul spuse:



— Stai  jos,  Alana.  Povestea  mea  e  doar  pe  jumătate
încheiată, şi nu o voi repeta vreodată.  Tu m-ai ajutat să o
îngrop în trecut. Tu mi-ai luat coşmarurile şi mi-ai dat în
schimb umanitatea pe care o pierdusem. Meriţi să ştii de la
ce m-ai salvat.

Alana se aşeză din nou, încet, dar doar fiindcă se simţea
gata să leşine. Îi era atât de rău - Dumnezeule! Crezuse că
astăzi  avea  să  rezolve  dilema în  care  se  afla,  dar  nu îşi
închipuise vreodată că urma să aibă şoc după şoc aflând
lucruri atât de oribile.

— După ce eu şi fratele meu ne-am pierdut casa, ne-a
fost  foarte  greu  la  început.  Ne-am mutat  în  oraş,  unde
speram să găsesc ceva de lucru, dar nimeni nu voia să mă
angajeze fiindcă nu eram încă destul de mare. O vreme am
muncit cu ziua. Apoi, un ceasornicar m-a luat ca ucenic.
Era o slujbă care cerea multă precizie. Îmi plăcea mult mai
mult decât să mă ocup de vie jodanna £îrufsey

.  I_  •   să  trăim  bine.  Ceasornicarul  era  «  «».  «*
^rbU^Locuil  doar  cu  singurul  lui  copil,  ofatimai^
decâtmine.  Nu aveam cum şi  nu mi  îndrăgostesc  de  ea.
Câţiva ani^nai târziu, am cerut-o de soţie, şi a acceptat. Mi
simţea» binecuvântat. Era cea mai frumomiâ femeie pe care
o  văzusem  vreodată  -  şi  mi-a  născut  un  fiu.  El  doi
însemnau totul pentru mine. Ei şi fratele meu erau viaţa
mea. Până când un ar- stupid mi i-a răpit pe toţi.

— Îmi pare rău, scânci Alana.
Tăticul nu părea să o fi auzit. Era adâncit în amintiri.
— Eram atât de funos — ajunsesem să-mi pierd minţile

gân-  dindu-mă  cât  de  dureroasă  fusese  moartea  lor.
Arseseră prinşi într-o trăsură care se răstumase într-unul
dintre focurile aprinse ca să topească gheaţa de pe stradă.
Dacă trăsura ar fi acoperit tot focul când se răstumase, se



poate să-l fi stins. Dacă nu s-ar fi ciocnit de un car încărcat
până la refuz, poate n-ar fi rămas prinşi sub trăsură şi sub
vitele care o trăgeau. Fusese un accident, e adevărat, dar
omul  care  conducea  era  beat,  deci  accidentul  nu  ar  fi
trebuit să se întâmple. De-asta mă simţeam atât de furios.
Până la urmă, l-am găsit pe beţiv şi l-am omorât. Dar nid
asta nu m-a făcut să mă simt mai bine. Pierdusem tot ce
conta pentru mine. Nu mai aveam de ce să trăiesc, aşa că
mă hotărâsem să  mor.  L-am găsit  pe  omul  pentru  care
lucrase beţivanul şi l-am omorât şi pe el. Am vrut să fiu
prins, dar nimeni nu mi-a dat de urmă. Nu suportam să-l
văd  pe  socrul  meu,  fiindcă  îmi  amintea  de  soţia  mea
moartă, aşa că nu am mai lucrat nici pentru el. Ajunsesem
un muntor de foame. Toţi banii îi dădeam pe băutură, ca să
uit de ceea ce pierdusem. Apoi am auzit că exista cineva
care voia să mă plătească pentru ceea ce făcusem.

Aşa s-a născut un asasin?" se întrebă Alana. Dar Tăticul
nu era aşa. Îl  ştia  de-o viaţă. Nimic nu ar fi putut să o
pregătească pentru o asemenea poveste.

— Meritau să moară, oamenii ăia pe care erai trimis
— Merită cineva?
“Spui asta acum, dar atunci?
— Nu,  pe-atunci  făceam  ce  era  de  făcut  fără  să  mă

gândesc  la  asta,  iar  la  sfârşit  îmi primeam banii.  Nu-mi
păsa.  Dar  da,  unii  meritau.  Uneori  însă,  cei  care  mă
plăteau erau cei care ar fi trebuit să moară. Nu-mi păsa de
viaţa mea, la fel cum nu-mi păsa nici de vieţile celor pe care
eram  trimis  să-i  omor.  Oamenii  aveau  atâtea  motive  să
angajeze un ucigaş ca mine: pentru politică, din răzbunare
sau, pur şi simplu, ca să scape de concurenţă ori de cine
ştie ce inamic. Nu eram singurul care se ocupa cu asta,
nici pe departe. Dacă nu acceptam un contract, îl primea



imediat altcineva.
— Nu poţi folosi asta drept scuză. Soarta lor ar fi putut fi

alta.
— E  adevărat,  recunoscu  Tăticul,  dar  totuşi  aşa  îmi

justificam munca. Eram bun la ce făceam. Puteam să ucid
fără durere. Mai bine să fiu eu decât un măcelar care să se
lase absorbit  de meserie.  Eram cunoscut sub numele de
Rastibon. Aşa am ajuns renumit.

— Un alt nume fals?
— Da, un nume care nu avea nicio legătură cu adevărata

mea identitate. Până la urmă, am ajuns chiar să mă bucur
de reputaţia mea. Nu dădusem niciodată greş. Nu ştiu de
ce  eram  atât  de  mândru.  Probabil,  fiindcă  eram  aşa
talentat, chiar dacă talentele mele erau îngrozitoare. Şapte
ani  mai  târziu,  am început  să  mă  gândesc  la  cum să-l
retrag  pe  Rastibon  cu  reputaţia  neatinsă,  înainte  să  se
întâmple ceva şi să dau greş.

— Ăsta era singurul motiv pentru care voiai să renunţi?
— Nu. Furia mea dispăruse de mult. Nid nu mai voiam

să fiu prins asupra faptei şi ucis de altcineva.
— Nu puteai să-ţi iei singur viaţa?
Tăticul îi aruncă o privire amară.
— Ţin minte că am încercat de câteva ori, când simţeam

că am ajuns la capătul puterilor,  dar de fiecare dată am
ajuns  la  concluzia  că  instinctele  nu  muriseră  odată  cu
conştiinţa mea. Anim conştiinţa începea din nou să iasă la
iveală, făcându-mă să pun la îndoială ceea ce făceam. Dacă
moartea  pe  care  o  provocam  nu  aducea  dreptate,  mă
simţeam apoi dezgustat. Era un moment bun să renunţ.

Alana trebuia să întrebe:



.  Johaiw# Ettidsey xm  ca să devin un asasin ca tine,♦
nu-i aşa? Nu-mi pottaiagina nid un alt motiv pentru care
m-ai tnvsţat să folosesc atâ-NuT^surdă! Te-am învăţat asta
ca să îţi poţi purta de griji şi să-ţi foloseşti corpul ca să te
aperi.

— De ce aş avea nevoie să mă apăr.
— Fiindcă eşti dne eşti, Alana.
— Cine sunt?
— Eştiostindal.
Numele îi suna cunoscut, dar nu ştia de unde, nu acum,

când avea mintea plină de groază. Asta înseamnă oare că
familia ei trăia încă sau…?

— Cum m-ai găsit? Te rog, Tăticule, te rog nu-mi spune
că tu mi-ai ucis părinţii. Nu cred că aş putea…

— Nu, prinţesă, o întrerupse repede Tăticul. Nu am fost
angajat pentru asta. Nu am ucis niciodată o femeie, deşi
mă credeam în stare. Credeam chiar că aş putea ucide un
bebeluş.

Alana nu mai era surprinsă de nimic.
— Ai fost angajat să mă ucizi, nu-i aşa? ghici ea.
— Da.
— Atunci, de ce mai sunt în viaţă?
— Fiindcă mi-ai zâmbit. Eram pregătit să o fac, dar mi-ai

zâmbit, şi pur şi simplu nu am fost în stare. M-am hotărât
să îmi închei totuşi cariera cu un eşec, deşi doar o singură
persoană mai ştie că nu te-am ucis.

— Ce vrei să spui?
— Am fost plătit să scap de tine. Am primit jumătate din

aur în avans.  „Să scap de tine“  nu ar  fi putut  îngpmna
decât un lucru. Nu aveam nicio îndoială ce trebuia să fac.
Şi  totuşi,  puteam  interpreta  sarcina  şi  altfel.  Nu  m-am
întors  niciodată  după  restul  plăţii  şi  i-am  lăsat  să



presupună că fusesem ucis în timp ce îmi duceam sarcina
la  îndeplinire.  Dispariţia  ta  era  o  dovadă  suficientă.
Făcusem exact ce mi se spusese, literalmente. Scăpa- sem
de tine. Cei care mă plătiseră credeau că eşti moartă, dar
asta nu mă afecta cu nimic şi te ajuta enorm pe tine. Altfel
ar fi trimis şi alţi asasini.

I aiuteat? i I* PărinţU mei să creadă că sunt moartă?
— Nu. Am învăţat de la tine ce înseamnă compasiunea.

Mă simţeam din nou ca un părinte, deşi nu credeam că o
să mai fiu aşa vreodată. Mama ta murise deja, din cauze
naturale,  dar  ştiam ce  trebuia  să  simtă  tatăl  tău.  După
câteva luni, i-am trimis o scrisoare în care i-am spus că
intenţionez să te ţin ascunsă până când află dne vrea să te
omoare.

— Tatăl meu trăieşte? întrebă încet Alana.
— Da.
— La el te refereai când ai spus că o singură persoană

mai ştie că ai dat greş?
— Da, el e singurul căruia i-am spus.
— Mulţumesc că i-ai zis.
— Nu trebuie  să-mi  mulţumeşti.  Nici  măcar  nu  pot  fi

sigur că a primit scrisoarea mea. Vestea dispariţiei tale s-a
răspândit  atât  de  repede,  că  abia  mă  îndepărtasem  de
Lubinia când am auzit-o. Intârziasem fiindcă trebuia să-ţi
găsesc o doică de lapte care să vină cu noL Tatăl tău credea
că cineva te răpise şi se aştepta, probabil, să te răscumpere
cumva. E posibil  ca scrisoarea mea să-l  fi îndurerat mai
mult, fiindcă i-am spus că nu te voi duce înapoi până când
nu  află  care  sunt  duşmanii  care  vor  să  îl  rănească
omorându-i fiica.

— Ded moartea mea era o încercare de a-i face lui rău?
ghid Alana.



— Desigur.
— Dar au trecut optsprezece ani, Tăticule.  În tot acest

timp, n-a fost în stare să afle dne a făcut asta?
— Tatăl tău e un om bun, dar, când vine vorba despre

intrigi, s-a dovedit mai mult decât un incompetent, spuse
Tăticul cu dispreţ. Sunt convins că ştia şi atund care-i erau
duşmanii, dar n-a reuşit să scoată nicio mărturie de la ei.

— Cum de ştii asta? Ştii cine a fost?
— Nu. Dacă aş fi ştiut ceva, i-aş fi spus. De obicei nu

discutam direct cu cei care mă angajau. Le era mult prea
teamă să nu fie descoperiţi  mai târziu,  să nu se afle că
angajaseră un udgaş plătit. Unii clienţi veneau acoperiţi de
pelerine  şi  îşi  schimbau  vocea,  dar  mulţi  îşi  trimiteau
servitorii să stăm de vorbă şi să mă plătească. De câteva
ori mi s-a vorbit din întuneric, şi cineva mi-a aruncat

.  Jodanna  Lindsey o  punei  cu  aur  la  pidoare.  Nu-mi
păsa. El mă făceau bogat, i* ™ mort pe dinăuntru. Nefericit
ş. Găunos, n nu-mr păsa <U nimeni - asta până când te-
am găsit pe tine.

— Cum ai rămas la curent cu ce făcea sau nu făcea tatăl
meu?  Este  cumva  englez?  Nu,  e  o  Întrebare  stupidă.
Bineînţeles că nu sunt născută aid. Nu m-ai ascunde în
aceeaşi ţară din care m-ai răpit.

Tăticul ridică din sprâncene.
— Presupuneri, Alana?
Alana se înroşi.
— Uită ce am spus. Răspunde-mi la întrebare, te rog.
— Am monitorizat indirect situaţia din ţara noastră. Am

intrat  într-un  club  al  gentilomilor  pentru  emigranţi  din
Europa, unde veneau şi demnitari de la Biroul de Afaceri
Externe al Maiestăţii Sale. Atâta timp cât în ţară se ştia şi
nu era dne ştie ce secret, nu se sfiau să povestească.



— De  acolo  îţi  luai  informaţiile?  întrebă  Alana,
nevenindu-i să creadă.

— Aşa puteam să aflu ce se petrece fără să atrag atenţia
asupra noastră. Şi am obţinut şi rezultate. Au trecut patru
ani până să aud ceva de tatăl tău, dar nu erau veştile pe
care le aşteptam, d doar că se căsătorise din nou. Când
aveai şapte ani, am mai aflat ceva: că trecuse atâta timp,
încât se presupunea că erai moartă de mult.

Alana îşi dădu seama imediat de două lucruri. Tăticul nu
voia să o dea înapoi, iar tatăl ei, care îşi luase între timp o
altă soţie, probabil nu o voia nid el.

— Cum ai putut să rămâi atât de indiferent, ştiind ce se
petrece în ţară? Cum ai putut lăsa totul la voia întâmplării?
izbucni fata. Nu puteai să te întord şi să afli tu singur?

— Nu aveam de gând să te las singură atâta vreme şi nid
să te iau cu mine. Ţara noastră e departe de Anglia.

— Nu te cred! Recunoaşte. Mă iubeşti prea mult. De-asta
nu te-ai străduit cu adevărat să afli dacă e sigur să mă dud
înapoi acasă.

Tăticul nu încercă să o liniştească, li aruncă un zâmbet
tandru, din inimă.

— Ai  dreptate,  te  iubesc  prea  mult.  Dar  nu  m-am
aşteptat să te am în grijă atâta timp, sincer. Credeam că o
să treacă doi  ani,  cel  mult  trei.  Apoi  am început  să  mă
gândesc în fiecare  an: „Ăsta  e  ultimul”.  Când ai  împlinit
zece ani, am început să te învăţ cum să ai grijă de tine,
fiindcă mă aşteptam să te pierd în curând. Nu am mai lăsat
nimic  la  voia  întâmplării.  Când am aflat  că  tatăl  tău te
crede moartă, m-am speriat. M-am gândit să-i mai trimit o
scrisoare în care să-i  spun că eşti  încă în viaţă. Dar nu
puteam fi sigur că scrisoarea mea avea să ajungă în mâinile
cui trebuia. Aşa că am făcut apel la vechile mele deprinderi



şi  am angajat  pe  cineva  care  nu ştia  cine  simt,  nu m-a
văzut la faţă şi nu avea cum să îmi ia urma. El putea să
afle exact ce voiam să ştiu.

— Şi a reuşit?
Tăticul încuviinţă din cap:
— Se  ţinuse  o  înmormântare  de  faţadă.  Nimeni  nu

avusese  vreo  pretenţie.  Totul  fusese  doar  pentru  ca
amintirea  ta  să-şi  găsească  odihna  o  dată  pentru
totdeauna.

— Dar asta e… morbid!
— Prin asta,  tatăl tău trimisese un mesaj limpede: nu

mai avea nicio speranţă că aveai să te întorci vreodată. Dar
investigaţia  mergea  mai  departe  -  se  făceau cercetări  cu
ardoare,  ca  şi  când  abia  fuseseşi  ucisă.  Tatăl  tău  îşi
pierduse  toată  speranţa,  iar  acum voia  răzbunare.  E  de
înţeles, deşi a făcut-o atât de târziu. Mi s-a spus că încă se
mai căuta omul de la care pornise întregul complot.

— Ai fi putut să mă dud înapoi. Ai fi putut să-l laşi pe
tatăl meu să mă apere. Aşa ar fi trebuit să fad încă de când
eram mică, înainte să…

— Tatăl  tău  nu  te-a  putut  apăra  de  mine,  Alana,  o
întrerupse Tăticul cu severitate. Se putea ajunge prea uşor
la tine. N-aveam de gând să risc atât de mult o viaţă pe
care o preţuiesc mai mult chiar decât pe a mea.

în vocea lui se simţea o supărare defensivă care o făcu pe
Alana să ezite. Părea atât de sincer, dar cum ar fi putut să
creadă  toate  astea?  Asasini,  comploturi,  prinţese  răpite.
Dacă  povestea  lui  era  adevărată,  nu-şi  dădea  seama  că
aşteptase mult prea mult ca să-i spună? Era majoră acum.
Casa ei  era  aici, nu în  dne ştie  ce  ţară  străină care  nu
însemna absolut nimic pentru ea. Nu era



Jofiatina Liyufsexj - interesată să-şi cunoască adevăratul
tată. Pe care Tăticul i. Crede,

’"“rel «uratl.le°LTpsa-mi spui? îlintrebă.
— Nu puteam U spun mai devreme. N-arn vrut să creşti

ştiind cine eşti? i cresându te prea importantă ca să mai
înveţi  ceva de la alţii.  Nu ţi-aş fi spus nici  măcar acum,
dar…

— Importantă? Cine simt?
— Ţi-amzis: eştiostindal.
— Numele nu-mi spune nimic, replică frustrau Alana. Te

rog să fii mai explicit.
Tăticul scoase un sunet dezaprobator.
— Ştii  deja.  Ai învăţat  asta cu profesorii  tăi.  Tatăl  tău

este Frederick Stindal, regele care domneşte în Lubinia.
După toate lucrurile şocante pe care le auzise, ultimele

cuvinte  ale  Tăticului  veniră  ca  un  balsam,  fiindcă  erau
dovada  supremă  că  tot  ce-i  spusese  până  atunci  era  o
minciună. Începu chiar să râdă.

— Totul  n-a fost  decât o glumă proastă,  nu-i  aşa? îmi
testezi  rezistenţa?  Naivitatea?  E  clar  că  am  dat  greş
formidabil.  Dumnezeule,  cât  de  uşurată  mă  simt.  Chiar
credeam… că…

Cuvintele ei se pierdură. Tăticul nu râdea, iar expresia
lui devenise mai serioasă ca oricând.

— Nu mi-a  fost  uşor  să  iau hotărârea asta.  De câteva
săptămâni mă tot gândesc ce să fac. Am ştiut dintotdeauna
că  va  trebui  să  te  duc  înapoi  la  un  moment  dat,  să-ţi
primeşti dreptul din naştere, dar n-am vrut să risc până nu
ştiam sigur că nu mai e niciun pericol. Sunt atât de furios
că încă nu e aşa! însă am primit o veste care ne obligă să
plecăm acum.

Alana sări în picioare.



— Nu! Nu voi renunţa la viaţa pe care o am aici, nu o voi
face.

— Alana, vechiul regim, susţinătorii fostului rege Ernest,
încearcă să-l dea jos pe tatăl tău. Se folosesc de rebeli ca să
instige revolte, împrăştie zvonuri mincinoase cum că regele
ar  fi  bolnav  şi  pe  moarte,  fără  niciun  moştenitor.  Se  va
ajunge la război dacă nu…

— Ajunge!  strigă  furioasă  Alana,  cu  obrajii  plini  de
lacrimi.

Nu mai vreau să aud nimic. Cum poţi să-mi ceri aşa ceva
când nici măcar nu-ţi pasă de ţara aia, iar mie nici atât?
Cum  ar  putea  să-ţi  pese?  Eşti  un…  un  asasin!
Dumnezeule!

CapitocuCS

Alana  fugise  din  biroul  Tăticului  şi  se  închisese  în
camera ei. O urmase şi el, dar fata plângea prea tare ca să
audă cum o implora să îi dea drumul înăuntru. În cele din
urmă, bătăile în uşa ei încetară.

Alana nu îşi dorea decât să se trezească, să nu mai aibă
alte  griji  în  afară  de  lordul  Adam Chapman şi  intenţiile
sale,  de intrarea în societatea londoneză, care i  se părea
atât de superficială acum, că se hotărâse să îşi continue
munca la orfelinat…

Lacrimile  nu  se  opreau.  Şi  nici  să  se  trezească  nu
reuşea. Coşmarul era real.

Tăticul o minţise de o viaţă întreagă. Cum s-ar fi putut
aştepta  să  îl  creadă  acum,  mai  ales  că  pretindea  nişte
lucruri  atât  de  ridicole?!  O  prinţesă?  Ar  fi  trebuit  să-i
spună pur şi simplul adevărul, nu să o mintă în asemenea
hal. Îl credea când spunea că fusese un ucigaş. Încercase
să nege asta. Dumnezeule, cât de mult încercase! Dar nu i-



ar fi spus ceva atât de îngrozitor dacă n-ar fi fost adevărat.
Era imposibil  să nu aibă însă şi  alte motive pentru a se
întoarce  în  Lubinia.  Putea  fi  ceva  simplu;  poate  fusese
făgăduită cuiva la naştere, şi viitorul ei soţ îşi cerea acum
soţia. Iar Tăticul îşi schimbase povestea din mers după ce îi
spusese ea cât de mult îşi dispreţuia ţara de baştină şi că
nu avea de gând să se căsătorească vreodată cu cineva de-
acolo. Dar o prinţesă? Ar fi trebuit să-şi dea seama că n-
avea să creadă aşa ceva!

— Alana, deschide-mi, o auzi strigând pe Annette. Ţi-am
adus dna.

Alana  privi  fix  uşa,  apoi  merse  până  acolo  şi  îşi  lipi
obrazul umed de ea.

— Eşti singură?
— Bineînţeles, de ce n-aş fi?
.. Jofianna Lindsey
Alana îşi şterse repede obrajii cu o mânecă şi deschise

uşa apoi se retrase imediat spre birou. Nu îşi pusese încă
deopaj. ^ pistolul. Îl scoase din buzunar şi îi dădu drumul
într-un sertar Era atât de stupid că Tăticul insista ca ea să-
l care peste tot doar fiindcă ştia cum să-l folosească.

încă  mai  simţea  o  greutate  în  buzunar.  Uitase  de
statueta pţ care i-o făcuse cadou Henry - părea că trecuse
atât de mult timp, nu doar o după-amiază. Aşeză soldatul
pe  birou,  lângă  cealaltă  statuetă,  cea  care  înfăţişa  o
domnişoară. Henry era cu adevărat talentat, căd statueta
mai  veche  semăna  într-adevăr  cu  Alana  într-o  rochie  de
iarnă, fără bonetă. Henry. Ochii i se umplură din nou de
lacrimi. Oare avea să-l mai vadă vreodată? Sau Tăticul avea
să-i interzică să mai meargă la orfelinat?

— V-aţi certat? întrebă Annette din spatele ei în timp ce
aranja o tavă pe măsuţa de lângă canapea. Nu l-am mai



văzut nidodată pe unchiul tău atât de trist. Trebuie să fi
fost ceva foarte serios.

Annette părea îngrijorată, dar Alana nu spuse nimic. Nu
avea  să  povestească  nimănui  lucrurile  oribile  care  îi
fuseseră împărtăşite. Niciodată.

— Haide,  am adus de  mâncare  şi  pentru  mine,  ca  să
putem lua dna împreună. O să ţinem farfuriile în mână. E
un  exerdţiu  bun  pentru  petrecerile  la  care  primeşti  de
mâncare, dar nu există nid o masă la care să stai!

Annette  încerca  să  pară  veselă  acum? Care  petreceri?
Alana urma să plece probabil şi de aid. Nu putea rămâne
după tot ce aflase despre trecutul Tăticului. Avea să-l caute
pe  lordul  Chapman.  Dacă  nu  se  înşela  cu  privire  la
intenţiile  lui,  poate  reuşea  să-l  grăbească  puţin.  În  mod
sigur ar fi putut găsi o scuză plauzibilă pentru a se căsători
fără întârziere.

— Alana, te rog. Vorbeşte-mi. O să intervin şi pe lângă
unchiul tău, ca să îndreptăm situaţia. O să râdeţi amândoi
când o să vă daţi seama că v-aţi certat din nimic.

— Nu cred că voi mai râde vreodată.
Alana  vorbise  pentru  sine  însăşi.  Stătea  cu  spatele  la

Annette, aşa că probabil aceasta nu o auzise. Însă Alana îi
auzi respiraţia sacadată.

— Nu are legătură cu Adam, nu-i aşa?
Alana se întoarse brusc.
— De ce ai crede asta?
Annette roşi. Era atât de drăguţă. Cineva ar fi trebuit să

o ia de soţie imediat după moartea soţului ei. Bine, poate
nu imediat, d după perioada de doliu cuvenită.

— Fiindcă  ştiu  ce  plănuieşte,  recunoscu  Annette.
Încearcă să-ţi intre în graţii ca să mă facă geloasă pe mine.
Speram să se oprească înainte să fiu nevoită să-ţi spun ce



se petrece.
— Tăticul te-a pus să-mi spui asta? întrebă suspidoasă

Alana.
— Sigur că nu, dar unchiul tău cunoaşte situaţia. N-am

avut de ales şi i-am spus ce ar fi trebuit să-ţi spun şi ţie
mai curând. Stai jos, te rog. Lasă-mă să-ţi explic.

Alte revelaţii? Alana se simţea deja sufocată de ele! Dar
se aşeză lângă Annette şi îşi luă chiar şi farfuria. Era firesc
să mănânce, deşi nu se simţea în stare, la cât de agitată
era.  Oare  avea  să  fie  nevoită  să-l  şteargă  şi  pe  lordul
Chapman de pe lista cu opţiuni?

— Ştii că am fost orfană, începu Annette. Verişoara mea
n-a avut de ales şi m-a crescut, dar m-a urât pentru asta,
chiar dacă nu m-a avut în grijă decât câţiva ani, până când
am devenit majoră. Mi-a aranjat cât mai multe petreceri, ca
să-mi găsească imediat un soţ şi să mă dea afară. L-am
cunoscut pe Adam la una dintre petrecerile date de ea. M-
am îndrăgostit de el aproape imediat. Şi el la fel.

— De ce nu v-aţi căsătorit?
— Credeam că  vrea  să  mă  ia  de  soţie.  Eram  atât  de

fericită. Apoi însă mi-a mărturisit că se simţea prea tânăr
pentru căsnicie.  Voia să  guste  viaţa  mai  întâi,  orice  o  fi
însemând asta. Eram tare furioasă. Ne-am certat groaznic.
Îmi  frângea  inima  doar  fiindcă  nu  voia  să  îşi  asume
deocamdată nicio responsabilitate. Iar eu nu puteam să-l
aştept, chiar dacă aş fi vrut, fiindcă verişoara mea insista
să accept fără discuţii primul pretendent.

— Aşa că te-ai căsătorit cu lordul Hensen?
— Da, m-am căsătorit cu un bărbat care nici măcar nu-

mi  plăcea.  Dar  măcar  era  un  om blând.  Eu  însămi  mă
făceam nefericită fiindcă iubeam un alt bărbat. Soţul meu a
munt însă după niciun an, iar rudele lui m-au dat afară ca



să-şi poată împărţi între
„i  M..  Vensoara  mea  nu  mai  voia  să  audă  de  ele

proprietăţile Iul. Ja ^ găsesc o slujbă. Dar nimeni nune. Nu
aveam de ales. Tre tânfe» sau prea drăguţă.

nu  voia  să  mă  anga,  “,  ’  va]  oare  doar  ca  să
supravieţuiesc de pe ori pealu. Tocmuttih* m-a găsit lntr-un
parc,  pungând.  Tocmai  îmi  vândusem ultimele  lucruri  p
rămăsesem doar cu hamele depemine. Urma să duc o viaţă
la limita Mia vorbit calm, liniştit şi m-a întrebat f mi-aoferit
slujba asta. Mi-a redat pacea şidemmtateaJM-a salvat. Nici
nu îţi  poţi  închipui  câtă  recunoştinţă  î.  Port  paitru aste
Alana nu voia să audă cât de generos fusese Tăticul. Totid
era doar un joc! Annette nu ştia nimic - şi nici nu avea să
afle vreodată. Alana nu avea să spună nimănui că fusese
crescută  de  un  asasin.  Bărbatul  care  înfiinţase  un
orfelinat,  care  salvase  o  doamnă,  care  îşi  schimbase
întreaga viaţă ca să salveze o prinţesă de cei care îi doreau
moartea - nu! Minciuni, minciuni şi iarăşi minciuni. Cum
ar fi putut să mai creadă ceva?

începu din nou să plângă.  Annette  îi  văzu lacrimile  şi
înţelese altceva.

— Oh, draga mea, doar nu s-a jucat şi cu inima ta! Este
doar vina mea. Ar fi trebuit să…

— Ce?  Nu,  nu  chiar.  Lordul  Chapman  a  fost  foarte
politicos  şi  distant.  Mi-a  spus  că  acum este  gata  să  se
căsătorească, dar poate a sperat să-ţi transmit ţie asta? De
ce crezi că încearcă să te facă geloasă?

— Fiindcă  a  venit  să  mă  vadă.  M-a  implorat  să-l  iert
pentru acea greşeală din trecut şi mi-a cerut mâna. Însă
acum e prea târziu,  şi  i-am spus şi  lui  asta.  Mi-a frânt
inima.  N-are  cum să  se  aştepte  să-l  primesc  cu  braţele
deschise după atâţia ani. După ce am stat de vorbă, s-a



dus direct  la  unchiul  tău şi  i-a  cerut  permisiunea să te
curteze. L-am urmărit. Încerca să mă forţeze. Vedeam asta
după chipul lui. Şi chiar m-a forţat, dar nu cum se aştepta.
În schimb, am vorbit cu unchiul tău şi i-am spus tot ce ţi-
am zis  şi  ţie  acum. L-a  alungat  imediat  pe  Adam şi  l-a
avertizat să te lase în pace. Dar asta nu l-a oprit. Mary mi-
a spus cât de des te opreşti în stradă să vorbeşti cu eL

Şi asta te-a făcut geloasă, ghid Alana. Şi ţi-a sporit furia?
— Nu, eu…
La  un  moment  dat  Annette  se  opri.  Părea,  încurcată,

stânjenită şi plină de regrete.
Alana  îşi  dădu  seama  că  lordul  Chapman  nu

intenţionase  niciodată  să-i  facă  ei  curte.  Nu  conta  prea
mult  în  comparaţie  cu  toate  celelalte  lucruri  pe  care  le
aflase astăzi, dar înţelese că pentru Annette conta enorm.
Annette  nu-i  fusese doar profesoară şi  doică  de-a lungul
anilor, ci şi o prietenă de nădejde.

— Ar trebui să-l ierţi, spuse Alana. E un alt om acum. E
pregătit să-şi asume responsabilităţi. Te poate face fericită
şi îţi poate oferi căsnicia pe care o visai. Nu renunţa la asta.
Şi el te iubeşte, şi tu îl… iubeşti.

Chipul Alanei îşi pierdu culoarea. „Ar trebui să-l ierţi. E
un alt om acum. Te iubeşte.” Dumnezeule, ce făcuse?

Fugi afară din cameră şi coborî scările în goană. Tăticul
era  încă în birou,  dar acum stătea  în mijlocul  încăperii.
Părea  atât  de  îndurerat,  atât  de  învins,  de  parcă  ar  fi
pierdut tot ce avea mai scump pe lume. Şi chiar aşa era.
Alana îi  răpise totul  prin cuvintele  pe  care i  le  spusese,
condamnându-l pentru ce făcuse în loc să-l iubească şi mai
mult pentru că îşi răscumpărase în atâtea feluri greşelile
din trecut.

— Îmi pare rău! strigă, alergând spre el şi aruncându-i-



se în braţe. N-am vrut să fiu aşa de… aşa de…
Nu mai reuşi să continue, înecată de suspine. Annette,

care  o  urmărise  alarmată,  închise  încet  uşa.  Tăticul  o
îmbrăţişă  strâns  pe  Alana,  mângâind-o  cu  blândeţe,
aşteptând  să  se  elibereze  de  toate  emoţiile  care  o
copleşiseră.

— Sst, spuse în cele din urmă. Eu sunt de vină fiindcă
ţi-am spus totul odată. A fost prea mult. Mă aşteptam să
mă urăşti.

— Nu!  Nu  te  urăsc!  Te  iubesc,  Tăticule.  Nimic  nu  va
schimba asta vreodată.

— Atunci poţi să mă ierţi?
Era greu să spună că da, dar nu la fel de greu să spună:
— Ştiu că te-ai schimbat. Eşti blând şi bun şi ai ajutat

atâţia oameni
Alana îi simţi uşurarea. Tăticul o îmbrăţişă şi mai strâns,

iar fata se lăsă pe spate ca el să poată vedea că era sinceră.
Ochii lui

. Joluitina Lindsey nhraiii cu dosul palmei. Însă Alana se
erau umezi când îi Şterse toate celelalte lucruri pe care le
simţea în continuare îngrozi se jntoarcă în Lubinia, auzise.
Nu-l putea lăsa să crea când. De fapt, nu era aşa. J a nu
tot ce mi-ai povestit

— Micule, te rog, cel puţm spune ^ ^ ^ 
este adevărat, îl imploră ea. Le rog p unui rege.
— Nu pot face asta, răspunse el cu tristeţe.
Alana închise ochii. ^ să plec. Vreau să fiu
— Tot ce iubesc e aici, în Londra, w profesoară. Vreau să-

i ajut pe alţii, aţa cum
— Atunci  ajută-ţi  ţara  şi  opreşte  războ.  Ul  mamte  să

meeapâ prinţesă. Ştii  că doar tu poţi  face asta. Nu te-aş
duce inapo. Dacă n-ar fi vorba despre atâtea vieţi, despre



oameni pe care u poţi salva pur şi simplu stând alături de
tatăl tău, ca să arăţi lumii întregi că există un moştenitor.

CapitocuC6

Tăticul urma să o ducă acasă, în Lubinia. Adevăratul ei
tată nu era pe moarte. Apăruse în faţa supuşilor de multe
ori, ca să o dovedească - sau cel puţin asta spunea spionul
Tăticului. Dar asta nu fusese de prea mare folos, fiindcă
duşmanii tronului împrăştiaseră un zvon cum că inima lui
era slăbită şi nu avea să mai reziste prea mult. Unii oameni
dădeau  chiar  vina  pe  boala  închipuită  pentru  faptul  că
numai  avusese  niciun  moştenitor  de  atâţia  ani  încoace.
Mulţi dintre supuşii  care erau pe cale să se revolte erau
atât  de  înapoiaţi  încât  să  creadă  o  asemenea  minciună.
Doar Alana ar fi putut să îi mai liniştească.

Bineînţeles că trebuia să se întoarcă în Lubinia, nici nu
mai încăpea discuţie. Indiferent ce visase şi sperase, nimif
nu era mai important decât vieţile celorlalţi. Dar, după ce
rebelii  aveau  să  dispară  şi  minciunile  lor  aveau  să  fie
dezminţite, Alana avea să se aleagă cu un tată pe care nu-l
dorea şi cu o nouă viaţă pe care o dorea chiar mai puţin
decât pe noul ei tată.

Nu era nimic care să-i ţină pe loc în Anglia. Mulţumită
eforturilor  Tăticului  de-a lungul anilor,  orfelinatul  avea o
listă lungă de donatori care să îl sprijine şi care aveau să-l
administreze  în  continuare.  Iar  Al  ana  avea  deja  o
garderobă întreagă pe care o pregătise pentru intrarea în
societatea londoneză şi  care era mai mult decât potrivită
pentru  o  prinţesă.  O  adevărată  prinţesă.  Nu  doar  un
cuvânt de alint. Niciodată nu şi-ar fi închipuit asta. Cum ar
fi putut să-şi dea seama că Tăticul îi spunea aşa fiindcă era
într-adevăr o prinţesă? Chiar şi acum, adevărul era greu de



acceptat.
Alana ştia că Tăticul nu plănuia să se reîntoarcă singur

în Anglia, fiindcă nu credea că ea avea să o facă, şi voia să
rămână cât mai aproape de ea. Intenţiile lui deveniră şi mai
clare când îi dărui casa lui Annette, fie să stea în ea, fie să
o vândă, după bunul-plac.  Dar, când Alana îşi  îmbrăţişă
pentru  ultima  oară  prietena  în  semn  de  rămas-bun,  îi
şopti:

— Mă voi întoarce.
Şi chiar asta intenţiona. Avea să facă tot ce era de făcut

ca să oprească  războiul  din ţara ei  de baştină,  dar  apoi
avea să-i spună tatălui ei să-şi aleagă alt moştenitor. Nu-i
împărtăşi  intenţiile  şi  Tăticului,  dar  nid  nu încetă  să  se
gândească la asta. Altfel ar fi fost de-a dreptul îngrozită de
ce o aştepta, nu doar neliniştită.

Singurul  lucru  care-i  însenină  plecarea  fu apariţia  lui
Henry  Mathews,  care  se  câţără  în  trăsură  în  dimineaţa
plecării şi, cu zâmbetul lui obraznic şi adorabil, îi spuse:

— Vin  şi  eu  cu  voi!  Ce  zici?  Eu,  călătorind  pe  tot
nenorocitul de Continent! Cine-ar fi crezut?!

Alana  nu  reuşi  decât  să-l  îmbrăţişeze,  atât  era  de
fericită. Mai târziu, în port, când rămaseră singuri o clipă,
Tăticul îi explică:

— Ştiu cât de drag îţi e băiatul. Mă gândeam că o să-ţi
fie mai uşor să călătoreşti cu el. După ce te reîntâlneşti cu
tatăl tău, îl putem folosi ca mesager de încredere.

Alana  bănuia  că  Tăticul  se  obişnuise  prea  mult  să
crească un copil, şi Henry putea fi un înlocuitor bun al ei.
Asta făcea să se simtă bucuroasă şi tristă în acelaşi timp.
Dar Henry o ajută de multe ori în timpul călătoriei, să nu
se mai gândească la ce o aştepta, mai ales în orele în care
studiau împreună, şi ea îl învăţa limba din Lubinia.



Alana ştia deja cele două limbi importante pe care aveau
să le folosească de-a lungul călătoriei şi alte câteva în plus.
De  când  începuse  să  vorbească  germana,  reuşise  să-l
înţeleagă pe Tătic şi când îi vorbea în lubiniană, fiindcă cele
două limbi erau foarte apropiate. Atunci nu ştia că Tăticul
făcea asta dinadins, ca să o pregătească pentru un viitor pe
care nu şi l-ar fi dorit niciodată.

Tăticul îi amintea în continuare de acel viitor, încercând
de fiecare dată să o facă să nu mai judece atât de aspru
ţara pe care el o iubea.

— Lubinia nu e o ţară perfectă, dar ar putea fi, îi spuse
el. Şi, într-o lume perfectă, poţi avea absolut tot ce vrei. Nu
văd de ce n-ai putea să le predai copiilor chiar în palat. Poţi
trimite pe cineva să ţi-i aducă. Ai putea să continui chiar şi
după căsătorie.

— Dar  nu-mi  voi  putea  alege  soţul,  nu-i  aşa?  întrebă
Alana amărâtă.

Tăticul oftă şi recunoscu ceea ce Alana ghicise deja.
— Eşti o prinţesă. În mod sigur, soţul tău va fi ales de

altcineva, iar căsnicia va servi unei alianţe politice care îţi
va  ajuta şi  ţara.  Dar nu cred că tatăl  tău va vrea să te
înstrăineze  din  nou,  printr-o  căsătorie,  nu la  scurt  timp
după ce vă veţi reîntâlni. Majoritatea prinţilor şi prinţeselor
ştiu încă de mid ce vor avea de făcut şi ce responsabilităţi îi
aşteaptă. Tu nu ai ştiut nimic. Regele trebuie să ţină cont şi
de asta.

— Şi  mă va  lăsa să aleg? se  strâmbă Alana,  fără  să-l
creadă.

— Pari supărată. Chiar nu vrei să…?
— Sunt aid, nu-i aşa? îl întrerupse Alana, apoi încercă

să-i  liniştească  temerile  spunându-i  adevărul:  Sunt  doar
îngrijorată. Mi-e teamă că nu o să-mi placă tatăl meu sau,



mai rău, că o să-l jignesc cu dispreţul meu.
— E vina mea. Nu trebuie să îl  urăşti  doar fiindcă eu

simt  asta.  Singura dată  când  a  dat  greş  în  calitate  de
conducător a fost atund când s-a pus la cale udderea ta.
Sunt sigur că există motive pentru care acest complot nu a
fost scos la lumină încă, şi le vom afla în curând. Tatăl tău
e un om bun, Alana. Eram şi eu pe străzi în ziua în care te-
ai născut, când moştenitoarea lui Frederick a fost arătată
mulţimii.  Nu conta că  erai  femeie.  Uralele  mulţimii  erau
asurzitoare. Tatăl tău e foarte iubit de supuşii lui.

— Atunci de ce vor să scape de el?
— Din teamă. Au fost făcuţi să creadă că regele lor e pe

moarte şi că în curând vor rămâne fără niciun conducător.
Mulţi vor să aştepte până se întâmplă asta. Bărbaţii tineri
sunt  îndemnaţi  să  se  revolte  acum,  fiindcă  ei  nu-şi
amintesc  de  ce  a  fost  răsturnat  vechiul  regim.  Oricum,
conspiraţia lor nu va mai dura mult după întoarcerea ta. Îl
vei iubi pe rege. Nici nu se poate altfel. Este tatăl tău.

Dar  dacă  avea  să-i  placă  într-adevăr  regele,  într-atât
încât să accepte absolut orice i se cerea doar ca să-l facă
fericit? Nu avea de ce să spere la asta, căci n-ar fi fost decât
o dilemă în plus!

— Te-am pregătit pentru ziua asta, continuă Tăticul. Te-
am pregătit să-ţi recapeţi locul de drept şi să te poţi apăra
singură.  N-am  ştiut  însă  cum să  te  pregătesc  pentru  a
deveni o regină. Am făcut însă tot posibilul să ai parte de o
educaţie vastă, ca un adevărat aristocrat.

— Cred că m-ai învăţat mult mai multe. Diplomaţie, arta
negocierii,  cunoştinţe  despre  toate  familiile  regale  din
Europa - inclusiv a mea. Am fost atentă la lecţiile despre
Lubinia. Casa Bruslan a domnit timp de secole, dar ultimul
rege,  Emest,  a  luat  decizii  atât  de proaste pentru popor,



încât s-a ajuns la război civil, iar regele a fost în cele din
urmă ucis. Membrii casei Stindal au fost aleşi să-i urmeze
la tron. A domnit tatăl, apoi fiul. Îmi amintesc bine?

— Într-adevăr,  dar  nu ţi-am spus  şi  de  ce  a  fost  ales
cineva din casa Stindal şi nu un Bruslan, deşi erau destui
Bruslani care ar fi putut urma la tron. Şi tu eşti înrudită
cu casa Bruslan, deşi cele două ramuri ale familiei au rupt
orice legătură acum multă vreme şi nu şi-au mai vorbit de
atunci. Aşa că, deşi cei din casa Stindal aveau sânge regal,
ascensiunea lor la tron a fost privită totuşi ca o schimbare.
Oamenii nu mai aveau încredere în casa Bruslan. De-asta a
fost  ales  un  Stindal.  Tradiţiile  au  fost  îndeplinite,  iar
oamenii au scăpat de o familie regală pe care o dispreţuiau
şi care condusese ţara mult prea mult timp.

— Se pare  că  membrii  casei  Bruslan ar  avea  mult  de
câştigat dacă n-ar mai exista niciun Stindal în viaţă.

— Într-adevăr. Acum nu aţi mai rămas decât tu şi tatăl
tău. E firesc să bănuieşti că un Bruslan a fost vinovat de
complotul asasinării tale. Şi tatăl tău trebuie să-şi fi dat
seama de asta, dar nu a făcut nimic împotriva lor. Până nu
aflu de ce, trebuie să presupun că are şi  alţi inamici de
care nu ştiu eu. Dar ajunge cu lecţiile de istorie. Ai învăţat
multe lucruri folositoare, dar nu destule. Ai ani întregi în
care  să  înveţi  tot  ce  trebuie  să  facă  o  prinţesă  şi  toate
celelalte lucruri pe care eu le-am trecut cu vederea.

O prinţesă.  Cum putea Tăticul  să creadă că Alana îşi
dorea asta? Deşi era adevărat că voia să-şi cunoască tatăl.
Nu se putea abţine să nu fie curioasă, mai mult chiar decât
era  pregătită  să  recunoască.  Dar  nu  îşi  dorea  şi
responsabilităţile  care  urmau  să  apară  după  prima  lor
întâlnire.  Nu-şi  putea  închipui  cum ar  fi  fost  ca  o  ţară
întreagă  să  ajungă  să  depindă  de  deciziile  ei.  Nici



îngrădirile cu care avea să se confrunte nu o făceau să se
simtă mai liniştită. Şi în niciun caz nu voia să se despartă
de Tăticul ei, care nu avea să fie nici pe departe la fel de
bine-venit ca ea.

Tăticul o îngrijora. Plănuia să se implice cu totul în ceea
ce  tatăl  ei  ar  fi  trebuit  să  facă  de  mult:  să  găsească
persoana - sau persoanele - care îl  angajase să o ucidă.
Până  nu  avea  să-i  descopere  pe  vinovaţi  şi  să-i
pedepsească, Alana nu avea să fie nicăieri în siguranţă.

— Ai mai ucis pe cineva după ce m-ai adus în Anglia? îl
întrebă Alana într-o seară.

Erau în drum spre un teatru din Paris. Călătoriseră fără
oprire  până  atunci,  aşa  că  Tăticul  hotărâse  să  se
odihnească o zi şi să vadă câte ceva din vechiul oraş. Şocul
naşterii  ei  temperase oarecum cealaltă revelaţie legată de
trecutul lui. Dar măcar acum se simţea cel puţin în stare
să discute despre asta fără să îi vină rău.

— Nu,  deşi  poate  ar  fi  trebuit  la  un  moment  dat,
mărturisi  Tăticul.  Trecuseră  abia  câteva  luni  de  când  îi
scrisesem  tatălui  său.  Am  auzit  că  doi  oameni,  fără
îndoială  străini,  răscoleau  cartierele  de  imigranţi  din
Londra  întrebând  dacă  văzuse  cineva  un  bărbat  din
Lubinia  care  sosise  de  curând  cu  un  copil  sau  cu  mai
mulţi.

Londonezii nu erau prea cooperanţi, din câte am auzit.
Nimeni nu a venit la uşa noastră.

— Ded se poate să nu mă fi căutat pe mine?
— Se poate să fi fost vorba despre altceva, dar nu m-am

îndoit niciodată că cineva avea să te caute, deşi i-am dat
toate asigurările tatălui tău. Poate şi-a închipuit că te poate
proteja mai bine decât o pot face eu.

Alana îl privi insistent.



— Deci i-ai fi ucis pe oamenii trimişi de tatăl meu?
— Nu înţelege greşit situaţia, Alana, spuse grav Tăticul.

Eram cât de sigur se poate că persoana care mă angajase
nu mai avea nid un interes să insiste, fiind convins că erai
moartă de mult. Dar nu puteam să nu iau în calcul faptul
că era posibil să mă fi înşelat.

Destinaţia lor era la jumătate de continent distanţă. Nu
era momentul cel mai potrivit al anului ca să călătorească.
Iama se apropia cu paşi repezi. Avea să ningă în curând, cu
atât  mai  mult  după ce  intrau în munţi.  Alana ştia  ceva
despre toate ţările prin care treceau, începând cu Franţa,
apoi  ţinutul  Rinului,  unde  se  opriră  În  Marele  Ducat  al
Badenului, apoi continuară prin Wurttemberg.

La  jumătatea  drumului  prin  Regatul  Bavariei,  se  mai
opriră  o  dată,  în  Munchen.  Tăticul  îi  sugeră  apoi  să  se
deghizeze  în  băiat  pentru  restul  călătoriei.  La  început,
Alana nu crezu că vorbea serios, dar bărbatul nu glumea.

— Eşti  prea  frumoasă,  îi  spuse.  Atragi  atenţia,  şi  nu
vrem asta. Mă deranjează că nu ştiu dacă semeni sau nu
cu mama ta. Ar fi foarte rău dacă te-ar recunoaşte cineva
înainte să ajungem la palat.

— Dacă nu arăt ca ea? Cum o să dovedesc cine sunt?
— Cu adevărul. Şi cu asta.
Tăticul scoase o brăţară micuţă din buzunar şi i-o puse

în  palmă.  Era  făcută  din  aur  şi  decorată  cu  mid  pietre
preţioase.  Pe  o  parte  avea  o gravură.  Alana nu putu dti
decât jumătate: era numele ei.

— Literele sunt prea mid, nu pot citi primul cuvânt. Ce
mai scrie?



Acea Diiutene im<-uva „,. _ ai ’
o fâcu să conştientizeze mai mult faptul că ea era Alana,

fie, lui Frederick, regele Lubimei. În acea seară plânse până
adormi.

— Este  cuvântul  lubiniaii  pentru.  Prinţesă’.  Inseanmâ.
Pri „ţeaj

Nimic nu mai avea să fie la fel.
Astăzi aveau să ajungă în Lubinia. Deşi călătoria durase

atât  de  mult,  Alana  încă  mai  avea  sentimentul  că
ajunseseră  mult  prea  repede.  Erau  sus  în  munţi,
înconjuraţi de un peisaj alb, pur. Apoi însă o furtună de
zăpadă  se  stârni  din  senin  şi  îi  prinse  din  urmă  într-o
clipită. Drumul de munte pe care mergeau se îngusta din
ce în ce mai mult pe măsură ce urcau şi era atât de abrupt,
încât  toată  lumea,  chiar  şi  birjarul,  se  văzu  nevoită  să
coboare şi  să meargă înaintea trăsurii.  Zăpada venită pe
neaşteptate  făcuse  drumul  deja  alunecos  chiar  mai
periculos.

— Este un drum vechi, foarte rar folosit în ziua de azi,
strigă  Tăticul  pe  deasupra  urletelor  vijeliei  care  le  sufla
zăpada în faţă.

El era cel care deschidea drumul, la doar un pas în faţa
ei, dar tot era nevoit să strige ca să se facă auzit. În spate,
birjarul îşi îndemna cu grijă caii, pas după pas.

— Puţini  se  aventurează  prin  părţile  astea,  adăugă
Tăticul.

— Tot ar trebui să facă drumul mai puţin periculos, se
plânse

Alana, agăţându-se de bolovanii  de pe partea sigură a



drumului. Măcar nişte garduri sau…
— Poţi să porunceşti asta după ce devii regină.
Alana simţi nota de umor.
— Pot să-i cer tatălui meu să poruncească asta, replică

ea.
Tăticul râse.
Era atât de frig, încât Alana se simţi bucuroasă că nu

purta  o  rochie,  care  i-ar  fi  dat  mari  bătăi  de  cap  pe  o
asemenea vreme. Părul ei era împletit într-o coadă strânsă
şi  ascuns  în  haină,  în  spatele  gulerului  ridicat.  Purta  o
şapcă de lână coborâtă pe frunte, care îi ascundea restul
părului. Ar fi trebuit totuşi să ia un fular dintr-unul dintre
cufere şi să-şi ascundă şi faţa. Simţea cum fulgii îi înţeapă
obrajii  -  mai  degrabă  gheaţă  decât  zăpadă.  Măcar
pantalonaşii  pe care îi  purta pe dedesubt  fuseseră croiţi
special  pentru o vreme ca asta, şi erau atât de groşi,  că
păreau vătuiţi.

Alana se sprijini în continuare cu o mână înmănuşată de
stânci, iar cu cealaltă îl strânse puternic pe Henry. La un
moment dat i se păru că îl aude fluierând, sau poate fusese
vântul.  Dar  ştia  că  Henry  vedea  toate  astea  ca  pe  o
aventură,  prostuţul.  Se  distrase  copios  toată  călătoria,
punând  tot  felul  de  întrebări  şi  arătându-se  fascinat  de
toate lucrurile noi pe care le vedea. Bineînţeles,  Alana şi
Tăticul  îi  explicaseră motivul  pentru care călătoreau, dar
lăsaseră la o parte toate poveştile despre regi şi prinţese.
Nu îi  spuseseră decât  că Alana mergea să-şi  întâlnească
tatăl, pe care nu-l mai văzuse niciodată.

Şi Henry primise în Miinchen haine noi de iarnă. Nimic
extravagant. Şi el, şi Alana arătau ca doi ţărani, după cum
îi spusese în glumă fata.

în  vreme  ce  se  străduiau  să  depăşească  o  curbă  a



drumului, câţiva cai le apărură în cale. Orbiţi de zăpadă şi
de vântul puternic, caii se ridicară în două picioare când
întâlniră obstacolul neaşteptat. Unul dintre ei fu cât pe ce
să alunece în jos pe munte.  Alana ţipă, uitându-se cum
animalul încerca să-şi recapete echilibrul, dar apoi un alt
cal o izbi de stâncă, atât de tare, că i se tăie respiraţia. Şi
ceilalţi cai se ridicară în două picioare ca să nu intre în cei
din faţă, dar nu reuşiră să se oprească imediat.

Alana se  sperie  o  clipă când mâna lui  Henry  alunecă
dintr-a ei,  dar băiatul se trăsese pur şi  simplu în spate,
într-un loc adăpostit de caii furioşi, de unde putea vedea
mai bine ce se întâmpla. Încă ningea la fel de puternic, aşa
că nu reuşea să distingă mare lucru, în schimb, Alana nu
vedea nimic altceva, fiind încă prinsă sub unul dintre cai.
Reuşi să se strecoare afară şi să se retragă spre

Jo  (uiwu*  Litidscy trăsură,  unde  era  ceva  mai  mult
spaţiu. Jâticul ourmăjioluăcu un braţ pe după umeri, într-
un gest pto e^ °_,

— Nu spune nimic,  o avertiză el.  Vocea ta te  trădează
Fiindcă se opriseră atât de brusc, can nou-vemţdor blocau
tot drumul. Alana îşi ţinu respiraţia. Cineva sau unul din
e*. Ar fi putu, să cadă oricând în hăul care se deschidea to
partea cealaltă.

Erau atâţia cai, că le pierdu şirul, şi mulţi oameni în şa.
Cu  toţii  purtau  aceleaşi  uniforme  lungi,  militare,  şepd
căptuşite  cu  blană  şi  fulare  groase,  înfăşurate  atât  de
strâns,  că  nu  li  se  vedeau  decât  ochii.  Arătau  ca  nişte
bandiţi,  constată Alana, deşi  bandiţii  nu s-ar fi îmbrăcat
niciodată  aşa,  toţi  la  fel.  Erau oare  soldaţi?  Sau,  poate,
chiar rebeli?

Apoi observă că bărbaţii îi  ţinteau cu puşca pe ea, pe
Tătic  şi  pe  birjar.  Mâinile  ei  alunecară  pe  nesimţite  în



buzunarele hainei şi strânseră pistoalele de acolo. Nu ar fi
reuşit niciodată să tragă purtând mănuşi aşa groase şi nici
nu  îndrăznea  să  le  scoată.  Probabil  ar  fi  împuşcat-o
imediat.

Câţiva  bărbaţi  descălecară  şi  îşi  traseră  caii  în  spate.
Unul  se  apropie  de  trăsură,  deschise  uşa  şi  se  uită
înăuntru. Alana nu îl văzu dând ocol, d doar îl zări când
ieşi  pe  neaşteptate  din  partea  cealaltă.  Se  opri  ca  să  o
prindă de bărbie, dar îi dădu drumul înainte ca ea să-şi
tragă capul. Făcu la fel şi cu Henry, care se apropiase între
timp de ea.

Apoi  îi  raportă  cele  aflate  unuia  dintre  bărbaţii  care
călăreau în faţă şi care tocmai descălecase.

— Doi bărbaţi, doi copii. Nu mai e nimeni în trăsură.
Mai mulţi cai se întoarseră şi porniră înapoi, pe drumul

de pe care veniseră. Se făcuse mai mult loc în faţa lor, dar
bărbatul care tocmai descălecase părea să îl umple aproape
pe tot. Era înalt, lat în umeri şi se ţinea drept, ca un soldat.
Alana nu reuşi să-i vadă prea bine faţa. Era ca şi când l-ar
fi  privit  printr-un  văl  alb,  din  pricina  zăpezii  care  se
răsucea  în  bătaia  vântului.  Nu  reuşi  să-i  distingă  decât
părul  deschis  la  culoare,  presărat  cu fulgi  de zăpadă,  şi
ochii  umbriţi  de  blana  şepcii.  Îşi  scoase  mănuşa  de  pe
mâna dreaptă  şi  îşi  coborî  fularul  sub bărbie,  lăsând la
vedere  un  nas  puternic  şi  o  gură  fermă,  care  afişă  o
expresie severă când îl privi cu ochii mijiţi pe Tătic.

— Dacă sunteţi rebeli şi aţi început să recrutaţi până şi
copii o să vă împuşc pe toţi.

Alana îşi ţinu respiraţia, dar Tăticul se grăbi să râdă la o
asemenea acuzaţie.

— Nu suntem rebeli.
— Atunci ce naiba faceţi aici pe o asemenea vreme, dacă



nu veniţi din tabăra despre care se spune că ar fi dincolo
de trecătoare? Sunt doar rebeli acolo. Ăsta este un drum
prea periculos pentru cineva întreg la minte.

— Încercăm  să  ajungem  la  casa  stăpânei  noastre
înaintea ei. Ea a plecat cu gărzile pe drumul mai lung, prin
trecătoarea dinspre nord-est. Nu a mai avut răbdare să ne
aştepte când trăsura noastră a pierdut o roată. N-am luat o
hotărâre  bună.  Mi  s-a  spus  că  pe  aici  vom  ajunge  mai
repede, dar nu şi că va fi atât de riscant.

Soldatul  nu  spuse  nimic  preţ  de  o  clipă,  un  moment
extrem de tensionat. Apoi pufni:

— În fiecare an ninge aici sus. Cine e stăpâna voastră?
— E o doamnă Naumann.
Soldatul se strâmbă imediat.
— Singura  doamnă  Naumann  care  a  mai  rămas  e  o

bunică. Prea bătrână ca să mai călătorească. Minţi.
Dumnezeule,  Tăticul  alesese  fix un  nume  pe  care

bărbatul îl  recunoscuse. Cel puţin când puşti se ridicară
din  nou odată  cu  acuzaţia,  dar  Tăticul  nu avea  de  ales
decât să continue cu min- duna, lucru pe care îl făcu dând
impresia că era indignat:

— Nu, domnul meu, nu e singura. Stăpâna noastră e o
verişoară de-a doua care nu mai locuieşte aid de treized de
ani. Din câte ştiu, e doar a doua oară când vine în Lubinia,
ca să-şi viziteze rudele de aid.

— Ded  sunteţi  doar  servitori,  aşa-i?  Chiar  şi  copiii?
adăugă  dezgustat  soldatul.  Apoi  lătră  un  ordin:  Căutaţi
imediat prin bagaje după arme!

Oare asta însemna că soldatul încă îl mai suspecta pe
Tătic?  Sau  îşi  făcea  pur  şi  simplu  datoria?  Soldaţii
rămaseră încordaţi şi nu îşi coborâră puştile.

Conducătorul soldaţilor, la început, se apropiase des



în treacăt:
— Nu semeni cu unchiul tău.
Alana nu credea că băiatul progresase suficient cât să

înţeleagă toate cuvintele, dar totuşi mormăi.
Alana,  care  stătea  lângă  el,  îl  auzi  limpede.  Băiatul

vorbise în engleză! Aparent însă, soldatul nu auzise nimic
fiindcă vântul şuiera prea puternic. Îl împinse pe Henry la
o parte şi ajunse în faţa ei.

Când soldatul ajunse lângă ea, Alana se încordă şi îşi
ridică  bărbia  într-un  gest  sfidător,  pentru  a  evita  să  o
atingă la fel  ca pe băiat. Îi  vedea mai bine chipul acum.
Avea ochii albaştri şi fermecători, iar buzele sale încordate
se arcuiră într-o urmă de zâmbet.

Se uită din nou spre Tătic.
— Pe ăsta  ar  trebui  să-l  îmbraci  în fuste,  nu? E prea

drăguţ să fie băieţel.
Soldaţii din spate începură să râdă, dar conducătorul nu

terminase încă. O întoarse şi,  înainte ca Alana să-şi dea
seama de ce,  o pocni  cu putere peste  fund.  Era atât  de
şocată, că abia îl simţi dupindu-i obrazul.

— E aşa mică de obicei sau s-a veştejit de la frig?
Tăticul o trase la o parte înainte ca Alana să reacţioneze

din instinct şi să-l plesnească. Nu avea habar ce însemnau
cuvintele soldatului, dar ceilalţi râdeau ca la o glumă bună.

— De ce naiba spune idiotul ăla că m-am veştejit? şuieră
spre Tătic în timp ce era împinsă mai departe, spre stând.

Atund chiar  funcţionase.  Toţi  călăreţii  râdeau încă,  în
vreme ce Alana era scandalizată. O plesnise! Nu-i venea să



creadă!
— E o tâmpenie, n-a vrut decât să-şi destindă soldaţii.
— Stai  departe  de  el,  o  avertiză  Tăticul  înainte  să  se

întoarcă din nou spre comandant.
Zâmbi în semn că înţelesese gluma care o ofensase atât

de mult pe Alana.
— Ştie  şi  băiatul  asta.  Abia  aşteaptă  să  înceapă  să-i

crească barba.
— A,  da? spuse  comandantul,  dar  deja  începuse  să-şi

piardă interesul.
Celălalt  soldat,  care  căutase  prin  cufere  până  atunci,

sări jos şi raportă:
— Multe  haine  de  femei,  domnule.  N-am  găsit  arme.

Bineînţeles că nu găsise arme. Tăticul le ţinea la el, la fel ca
Alana,  care nu-şi  amintea să îşi  fi  dorit  să le  folosească
vreodată mai mult ca acum. Dar era evident că soldaţii se
uitau doar după puşti, altfel i-ar fi percheziţionat şi pe ei în
căutare de arme maimid.

Alana se întoarse înainte ca bruta să observe că se uita
fix la el,  de parcă ar fi vrut să-l sfredelească pe dată cu
privirea. Îl auzi lătrând încă un ordin:

— Tu. Mută-ţi trăsura din drum până la marginea mai
lată de-acolo, cea pe lângă care am trecut. Ai grijă. Dacă
împingi pe cineva de pe drum, tu o să fii următorul. Apoi i
se adresă din nou Tăticului: Ai văzut vreo tabără de rebeli
în drum?

— Nu am văzut  pe  nimeni  în preajma trecătorii  şi  nu
ningea  când am început  să  urcăm.  Dacă  e  o  tabără  pe
undeva, nu se vede de pe drum.

— Tot trebuie să verificăm dacă zvonul este adevărat sau
nu. Vedeţi-vă de drum! O să ieşiţi din zăpadă în curând.

Cu asta, comandantul îi expedie mai departe. Se aliniarâ



în  spatele  trăsurii,  gata  să  o  urmeze  în  josul  muntelui.
Alana ar fi trebuit  să fie liniştită şi  uşurată, dar încă se
simţea groaznic de indignată la gândul că fusese obiectul
unei  glume  pe  care  nici  măcar  nu  o  înţelesese.  Soldaţii
trecură  pe  lângă  ei  într-un  şir  lung,  după  care  îşi
continuară călătoria. Alana observă că erau cu toţii înalţi şi
se  întrebă  dacă  înălţimea  era  un  criteriu  de  alegere  a
soldaţilor lubinieni sau, mai rău, dacă toţi bărbaţii din ţara
ei de baştină erau nişte uriaşi!

l finire»  cu soldaţii  se  terminase,  dar  zăpada cădea în
Imediat ce ultimul soldat dispăru în vălurile albe t ninsorii.
Alana  îl  trase  deoparte  pe  TătU,  fim-î>cei-ai  spus.
Domnule" idiotului ăluia?

— Din simplul motiv că jucam rolul unui servitor.
— Familia Naumann există? Oare chiar îi cunoaşte sat o

cacealma?., _
— Sunt  proprietari  de  terenuri,  răspunse Tăticul.  Este

aceeaşi  familie  de  la  care  părinţii  mei  închiriaseră
pământul  pe  care  aveam  casa.  E  primul  nume  de
aristocraţi care mi-a venit în minte.

— Ah, spuse Alana. Oare toţi soldaţii sunt în halul ăsta
de

neciopliţi? întrebă ea.
— Lubinia  e  prea  mică  pentru  a  avea  o  armată

profesionistă, dar garda palatului e destul de mare, şi nu
m-ar mira să se fi recrutat nişte oameni în plus care să se
ocupe de problema rebelilor.

— Bărbaţii ăia erau gărzi la palat? gâfâi Alana. Atunci e
cu atât mai rău! Parcă ar fi fost crescuţi cu o sută de ani în
urmă, sau chiar mai mult. Cât de înapoiată e ţara asta?



— Când am plecat, încă nu exista niciun ziar în capitală.
Asta spunea multe. Prea multe, chiar. Oare şi tatăl ei era

o brută?
Dar Tăticul adăugă:
— Orice  soldat  e  necioplit,  Alana,  oriunde.  Dar

majoritatea celor din gardă au fost recrutaţi probabil direct
din mijlocul ţăranilor. Sunt oameni dintr-o bucată, oameni
care nu pot fi schimbaţi aşa uşor. Majoritatea celor de aici
cred că educaţia este o pierdere de vreme şi că e mai bine
să-şi folosească timpul la altceva, dar gândeşte-te: nici în
Anglia, educaţia nu este obligatorie, şi oamenii săraci de-
acolo  cred  exact  acelaşi  lucru  despre  educaţie.  În
gospodăriile  unora  dintre  aristocraţi,  există  mai  mult
rafinament.

— Dar nu în toate?
Tăticul răspunse clătinând scurt din cap, dar li dăduse

deja ceva la care să se gândească. Alana comparase soldaţii
cu gentilomii englezi care fuseseră crescuţi la fel ca ea, în
lumea privilegiată a păturii superioare din Londra, un loc
rafinat  şi  plin  de  bune  maniere.  Trebuia  să  renunţe  la
dezgustul pe care il simţise până acum după ce Tăticul îi
povestise atâtea lucruri rele despre ţara ei de baştină. Până
la urmă, nu o făcuse decât fiindcă dorise ca Alana să nu
spună nimănui de unde veniseră.

Când ninsoarea se opri în sfârşit, la fel de brusc pe cât
începuse, în faţă li se deschise o privelişte uimitoare: văi
înverzite, neatinse de zăpada de pe munţi, cu sate şi ferme
răspândite din loc în loc. În depărtare, Alana văzu pentru
prima oară capitala, care avea acelaşi nume ca micul regat
din munţi.

Tăticul  zâmbi  mulţumit,  o  luă  pe  după  umeri  şi  îi
confirmă gândurile:



— Aceasta e capitala ţării tale, prinţesă. Am ajuns acasă.
„E casa ta“, se gândi Alana. Ea nu se simţea deloc acasă

şi era sigură că nu avea să se simtă niciodată.
Ajunseră  în  oraş  chiar  înainte  de  lăsarea  serii,  prea

târziu  pentru  a  merge  direct  la  palat.  Alana  se  simţea
uşurată, chiar dacă întârzierea era atât de mică. Acum, că
mai avea puţin până să-şi  întâlnească tatăl,  neliniştea  îi
revenise.

închinară camere la han de la marginea oraşului. Tăticul
îi explică lui Henry că urma să se despartă de Alana când
intrau în oraş. Băiatul păru să înţeleagă că era nevoie de
discreţie, şi că exista riscul să fie urmărit când urma să
meargă la palat cu mesaje pentru Alana, după ce fata avea
să se mute acolo. Tăticul îl duse chiar în oraş, căutând un
loc  în  care  s-ar  fi  putut  întâlni  clandestin,  fără  să  lase
impresia  că  se  cunoşteau.  Henry  era  încântat  de  noua
aventură.

Cuferele Alanei fură aduse în han, şi aveau să rămână
acolo până când i se dădea Alanei camere la palat. Tăticul
voia ca fata să arate cât mai bine în dimineaţa următoare,
aşa că o trimise la culcare devreme. Să doarmă? Când era
atât de agitată? Cumva, reuşi totuşi.

Dar dimineaţa  veni  mult  prea devreme.  Mâinile  Alanei
aproape tremurau în timp ce îşi  puse rochia călduroasă,
din catifea, ere preT"|X’. To? chiar îşi aranj£5 pârul lung şi
brunet. Nu era nici pe departe o coafură la fel ^ reuşită ca
atunci când o aranja Mary. Dar căciula o acoperea destm
de bine.

Când îi deschise uşa Tăticului, acesta spuse:
— Nu uita brăţara.
Se opri o clipă, privind-o.
— Arăţi atât de frumos - ca întotdeauna. Tatăl tău va fi



mândru să îşi recunoască fiica.
— Mi-aş dori să fi fost fiica ta.
Tăticul o îmbrăţişă atât de strâns, încât ea se îngrijoră că

el ar putea crede că era ultima oară când avea ocazia să o
facă.

— Eu îmi doresc asta cu atât mai mult, prinţesă, dar să
nu te îndoieşti niciodată că ai fost dintotdeauna fiica inimii
mele. Acum, vino! O îndepărtă puţin. Adu brăţara. Poţi să o
ţii  în  poşetă  deocamdată.  Poate  ar  trebui  să  porţi  acea
broşă cu perle pe care ţi-am dat-o anul trecut. Ar merge
bine cu rochia.

Alana încuviinţă şi merse să caute în cufere. Poşeta ei
era  deja  plină  cu  banii  pe  care  i-i  dăduse  Tăticul,  şi
ascunsese înăuntru şi un pistol, cel mai mic. Brăţara era
atât  de  uşoară,  că  părea  imaterială.  Scoase  caseta  de
bijuterii  şi  suspină  adânc:  încuietoa-  rea  era  îndoită,
aproape smulsă.

Se răsuci pe călcâie.
— Cred… cred că m-au jefuit!
Tăticul veni lângă ea.
— Te-au jefuit? Când?
— Ieri,  sigur. În fiecare dimineaţă îmi verific caseta de

bijuterii înainte să se încarce cuferele în trăsură. Sunt prea
valoroase ca să le las la voia întâmplării. Uită-tă tu, îi ceru
Alana, căci nu se simţea în stare să deschidă ea caseta.

Tăticul  se  uită.  Când  Alana  îi  văzu  încruntătura,  luă
caseta şi se uită şi ea. Înăuntru nu rămăseseră decât cele
două statuete  făcute  de  Henry.  Soldatul  care  căutase  în
cufere cu o zi în urmi1

El îi furase toate bijuteriile. Cel puţin fusese prea netot
ca să-şi dea seama cât de valoroase erau sculpturile, aşa că
nu le luase.



Şi Tăticul se gândea la acelaşi lucru.
— Soldatul a stat prea mult pe trăsură. Ar fi trebuit să-

mi dau seama şi  să te pun să te uiţi  dacă lipseşte  ceva
înainte să se îndepărteze prea mult. Comandantul părea să
se  bucure  de  suficient  respect  din  partea  oamenilor  lui,
deşi  s-a  lăsat  înşelat  atât  de  uşor.  Ţi-ar  fi  recuperat
bijuteriile imediat.

— Poate  că  ei  ne-au  înşelat  pe  noi,  şi  erau,  de  fapt,
bandiţi.

Tăticul chicoti.
— Cu toţii? Excelent, Alana! Nu m-am gândit la asta. Nu

cred, dar este posibil. Să sperăm că nu, fiindcă tatăl1 tău
poate  afla  destul  de  uşor  care  gărzi  au  fost  trimise  să
verifice acel zvon şi să-ţi recupereze bijuteriile. O ceată de
bandiţi ar fi mai greu de găsit. Deşi, dacă mă gândesc mai
bine, nişte bandiţi ne-ar fi omorât pe loc. Le-ar fi fost foarte
uşor să facă totul să pară un accident, o trăsură care s-a
prăbuşit în râpă. Oricum, nimeni nu va şti care e treaba cu
brăţara.

Alana  se  simţea  din  ce  în  ce  mai  furioasă,  fiindcă
pierduse nu doar brăţara, d şi toate bijuteriile pe care i le
dăruise Tăticul de-a lungul anilor.

— Crezi că simt aşa de nătângi?
— Nu,  un  om  poate  fi  străludt,  dar,  dacă  nu  ştie  să

dtească - şi mulţi lubinieni nu sunt în stare -, inscripţia
nu-i va servi la nimic, chiar dacă o observă. Nici nu cred că
va  încerca  să  vândă  bijuteriile  imediat.  Va  vrea  să  se
asigure  că  nimeni  nu  îl  suspectează  când  „stăpâna”
descoperă furtul.

— Bineînţeles  că  va  fi  suspectat.  Ştim  exact  cine  e
vinovatul.

— Da, încuviinţă Tăticul, dar el e sigur că va fi cuvântul



nostru împotriva lui. Ne crede simpli servitori, şi se ştie că
servitorii  pot  fi  tentaţi  să  facă  lucruri  prosteşti  când
stăpânii nu simt prin preajmă. Înţelegi ce vreau să spun.

Alana oftă şi puse caseta aproape goală înapoi în cufăr,
apoi trânti capacul.

— Brăţara era dovada a ceea ce sunt de fapt.
— Prinţesă,  tu eşti dovada. Ştii ce s-a întâmplat şi poţi

descrie brăţara până în cel mai mic detaliu. Probabil tatăl
tău ţi-a făcut

. «, scump înainte să se retragă to munţi şi «
jodatitui Lindsey un cadou aşa se v ^ amintească de ea.

E posibil să •  doliu pentru ^ Ţine minte: încearcă să nu-mi
pomen^! ££? dar povesteşte-le cum te-a răpit lusu^ numele
{ţi va face povestea cu atât mai uşor de

Numele le regele şi sfetnicii lui abia aşteaptă şi
££ L^^» ta“rap“e“pătrb/fta°r’ivaitai?, i
— Agimtori, cărora ei oricum nu au reuşit să le dea de

urmă.
CapitocuC9

în drum spre palat traversară strada principală, care era
mult mai lată decât străduţele lăturalnice şi avea magazine
şi case cu un etaj sau două de ambele părţi. Niciuna dintre
case nu semăna cu următoarea. Magazinele nu păreau la
fel de prospere sau de sofisticate ca în restul oraşelor prin
care  trecuseră,  iar  casele  nu  erau  nid  ele  la  fel  de
impunătoare, dar cel puţin capitala nu era atât de primitivă
pe cât şi-o imaginase Alana.

Când observă unul dintre focurile aprinse pe marginea
drumului licărind dintr-o groapă pietruită şi acoperită de
un  grilaj,  Alana  îşi  aminti  povestea  tragică  a  Tăticului.
Putea să îşi imagineze toată scena acum, accidentul care îi



schimbase viaţa atât de drastic şi sfârşise prin a o schimba
şi pe a ei.

— Acum sunt închise mai bine şi nu mai sunt aprinse
aşa  aproape  de  drum,  murmură  Tăticul,  căci  observase
unde se uita fata. Înainte nu existau grilaje de metal.

Alana plânse închipuindu-şi durerea pe care trebuie să o
fi simţit Tăticul atunci, dar îşi ţinu faţa ascunsă până când
lacrimile i se uscară. Se linişti puţin - până când trăsura se
opri. Dar apoi Tăticul o linişti şi mai mult, lăsând-o să vadă
că nici el nu se simţea în apele lui.

— Ţi se pare că arăt… normal? o întrebă.
«Adică nu ca un asasin?" se gândi Alana,
— Eşti foarte fercheş, îl asigură, zâmbind. Parcă ai fi un

aristocrat englez.
— Ţi se pare că sar în ochi?
— Nu, chiar deloc. N-ai observat că lumea se îmbrăca la

fel  ca în Londra în toate oraşele prin care am trecut,  în
toată Europa.

Alana ştia că nu-l ajuta prea mult să se relaxeze, dar era
sigură că nimic nu l-ar fi putut ajuta acum. Neliniştea ei
nu venea din grija că viaţa ei ar fi putea fi în pericol. A lui,
în schimb, pornea chiar din asta. Risca mult însoţind-o la
palat, dar Alana nu reuşise să-l convingă să renunţe. Odată
ce se afla cine era ea de fapt, orice însoţitor al fetei avea să
fie arestat imediat ca fiind cel care o răpise. Deşi plănuise
să  se  furişeze  afară  chiar  înainte  ca  Alana  să  intre  în
audienţă, era oricând posibil să se întâmple ceva rău. Ştiau
amândoi  asta.  Alana îşi  dorea să-l  fi putut convinge să-i
dea dreptate, dar Tăticul refuzase din start să o lase de una
singură până nu era absolut necesar.

în faţa porţilor găsiră un şir lung de oameni şi trăsuri. În
curând îşi dădură seama că şirul nu se mişca încă. O parte



dintre cei care se strânseseră acolo se împrăştiară când o
gardă începu să se plimbe de-a lungul şirului.

Când ajunse la trăsura lor, spuse răstit:
— Azi nu primim decât demnitari.
— Dar dacă nu avem treabă cu regele?
— Veniţi săptămâna viitoare. Toţi oamenii importanţi se

ocupă de ambasadori săptămâna asta.
Nu mai zăbovi să răspundă la vreo întrebare. Alana se

întrebă cu voce tare:
— Crezi  că  ne-am  putea  încrede  într-unul  dintre

demnitari, din moment ce ei sunt singurii care pot intra în
palat acum?

— Nu, doar în cineva de la palat şi doar dacă e neapărată
nevoie,  cum  am  discutat,  răspunse  Tăticul.  Nimeni  nu
trebuie să ştie cine eşti  până nu treci cu bine de porţile
palatului.

întârzierea  o  făcuse  pe  Alana  să  se  simtă  ceva  mai
liniştită, dar Tăticul părea şi mai agitat. Pe drumul înapoi
spre  han  îi  explică  riscurile  pe  care  şi  le  asumau dacă
rămâneau în oraş mai mult decât plănuiseră. Vecinii lui l-
ar fi putut recunoaşte şi şi-ar fi putut aminti că dispăruse
în  aceeaşi  noapte  în  care  dispăruse  şi  prinţesa  AJana
însăşi ar fi putut fi recunoscută daci «măn, * mama ei. Ăsta
nu era un lucru rău, atata t.mp cât s-ar fi petrec, înăuntrul
palatului, nu în afară. A1

— Vrei să rămâi în oraş şi după, îi reamm ana.
— Da dar nu mă pot ascunde în spatele hainelor, şi nia

nu mai pot sta’ân umbră, acum că am o femeie frumoasă,
lângă mine. După ce te ştiu în siguranţă alături de tatăl
tău, o să fiu bum. P4nl atunci însă, niciunul dintre noi nu
e în siguranţă.

Ceea ce însemna că Alana nu avea să părăsească hotelul.



Dar Tăticul se aventură în oraş de câteva ori noaptea, şi nu
îi spuse decât după ce se întoarse, ca să nu o îngrijoreze
prea mult. Într-una dintre escapade verifică paza palatului,
iar la întoarcere îi spuse:

— Zidurile sunt mult mai bine păzite ca înainte. Se poate
să fie din cauza ambasadorilor care au venit în vizită sau
din cauza rebelilor - ori poate se obişnuieşte aşa încă de
când ai dispărut tu.

— Dacă  nu  ar  fi  fost  aşa  bine  păzite,  te-ai  fi  furişat
înăuntru, nu-i aşa?

Tăticul nu negă asta.
— Dacă aş fi reuşit să ajung în camerele lui Frederick şi

să-i spun că te-am adus acasă, am fi câştigat mult timp.
Dar asta nu este posibil.

într-o altă noapte se întoarse şi îi spuse:
— M-am întâlnit cu fostul meu socru. S-a bucurat să mă

vadă,  deşi  nu mă aşteptam la  asta  din moment  ce l-am
evitat cât am fost în doliu. A fost de acord să-l ia pe Henry
la el. O să-l duc acolo cu o noapte înainte ca palatul să fie
deschis din nou. Va fi mult mai sigur să te întâlneşti cu el
acolo, în secret, decât afară pe străzi.

Alana se relaxă toată săptămâna. Tăticul îi găsi cărţi de
citit,  şi  jucară  jocurile  cu  care  se  obişnuise  în  Londra.
Henry rămase împreună cu ei, continuându-şi între timp
studiile. Timpul trecu repede, iar Alana reuşi în sfârşit să îl
convingă pe Tătic că nu trebuia să treacă şi el de porţile
palatului, fiindcă risca prea mult.

Cu toate astea, Tăticul insistă să o conducă până la palat
la  o  zi  după ce  ambasadorii  părăsiră  capitala.  Ar  fi fost
poate  mai  bine  să  aştepte  încă  o  zi  sau  două.  Tăticul
verificase  de  dimineaţă  şi  văzuse  că  şirul  celor  care
aşteptau să  intre  era  chiar  mai  mare  ca  înainte,  fiindcă



niciun vizitator nu fusese primit în ultima săptămână. Nu
părăsiră hotelul decât spre prânz, când la porţile palatului
nu se mai înghesuia nimeni. Alana spera ca oamenii care
aşteptaseră înainte să nu fi venit pentru a sta de vorbă cu
regele.

Tăticul îi acoperi mâna cu a lui şi spuse blând:
— Aici ne despărţim, după cum ai vrut.
Educaţia primită de Alana de-a lungul anilor îşi spunea

cuvântul. Tăticul avea încrede că fata se putea descurca şi
singură. Imediat ce trecea de porţile palatului, avea să fie
protejată de gărzi şi de zidurile înalte.

— Încearcă să obţii o audienţă la rege fără să spui cuiva
cine eşti, continuă Tăticul. Aminteşte-ţi ce te-am avertizat.
Să nu ai încredere în nimeni.

Repeta  ce  spusese  deja.  Credea  oare  că  fusese  prea
distrasă pentru a-i lua în seamă avertizările?

— Dacă nu mă lasă să-l văd fără să le spun cine sunt,
trebuie  să  găsesc  un  înalt  demnitar  care  să  mă  ajute,
cineva  care  poate  să  obţină  o  audienţă  privată,  încheie
Alana în locul lui.

— Sau  să-i  oferi  o  mită.  Ai  o  poşetă  plină  cu  aur,
foloseşte-l cum crezi de cuviinţă.

Alana încuviinţă. Era mult mai greu să-l părăsească pe
Tătic  decât  se  aşteptase.  Chiar  dacă  ea  era  cea  care
insistase că aşa era cel mai sigur, tot simţea un nod în gât.
Abia reuşi să îngaime:

— Când o să te mai văd?
— Voi  fi  mereu  aproape.  Dacă  -  nu,  când -  vei  fi  în

siguranţă  alături  de  tatăl  tău,  trimite  ăsta  la  reparat.
Tăticul  îi  dădu  un  ceas  stricat.  Nu  e  decât  un  singur
ceasornicar în oraş. Astfel,  voi  şti  că ai reuşit.  Dacă aflu
ceva ce ar trebui să ştii şi tu, îl voi trimite pe Henry să-ţi



spună. Brusc, o îmbrăţişă strâns. Sunt foarte mândru de
tine,  prinţesă.  Mi-ai  întrecut  toate  aşteptările.  Fii
încrezătoare  acum.  Ai  sânge  nobil.  Să  nu  uiţi  asta
niciodată.

gofatind  Ettufsey -  lăsând-o  singură  în  trăsură.  Alana
avu parte de,

câteva minute la apoi trăsura trecu
CapitocuC 10

Christoph Becker se uita fix la focul din cămin, care nu
reuşea  să  încălzească  prea  mult  camera  principală  din
apartamentele lui.  Ar fi aprins poate şi vatrele cu jăratic
din cealaltă parte a camerei, dar hotărâse să aştepte până
când oaspetele  lui  avea să plece.  Voia să o vadă plecată
odată, dar deocamdată ea se hotărâse să rămână şi să se
plimbe furioasă în sus şi în jos prin spatele lui. Din respect
pentru  vechea  lor  prietenie,  Christoph nu voia  să  o  dea
afară - deşi merita asta fiindcă îl agasa atata cu ceva ce nu
avea să se întâmple niciodată.

Tocmai o refuzase, din nou. Dar degeaba. Nu era prima
oară când Nadia Braune încerca să reînnoade prietenia lor
din copilărie şi să-l seducă pentru o lua de soţie. La cât de
răsfăţată era, de fiecare dată când dădea greş, ajungea să-i
arunce  vorbe  grele.  Şi  acum  făcea  la  fel.  Christoph  îi
întorsese spatele în semn că întrevederea lor se terminase.
De  regulă,  atunci  când  era  ignorată,  Nadia  se  enerva
suficient  încât  să  plece  fumegând.  Acum  nu  era  încă
suficient de furioasă.

— De ce  nu laşi  naibii  slujba asta  şi-ţi  vezi  de  viaţă?
strigase la el de data asta.  Ai obţinut deja ce-ai vrut. Ai



demonstrat  clar  cât  de  loiali  sunteţi  voi,  cei  din  familia
Becker.

— Nu te-ai  gândit  niciodată  că  îmi  place  slujba  asta?
ripostase el.

— Nu fi ridicol!  Orice ţăran ar putea face exact acelaşi
lucru.

Christoph reuşi să găsească suficientă răbdare încât să
ignore insulta şi să îi reamintească:

— Ai  avut  nenumăraţi  pretendenţi.  Îi  cunosc  pe
majoritatea. Alege imul şi,  aşa cum mi-ai sugerat şi mie,
vezi-ţi de viaţă.

— Nimeni nu e aşa chipeş ca tine.
— Cele  mai  multe  femei  se  căsătoresc  pentru  bogăţie,

pentru statut sau pentru pământuri. Nu eşti intr-o poziţie
în care să-ţi permiţi altceva. Toţi bărbaţii care ţi-au cerut
până acum mâna au cel puţin două din cele trei, indiferent
în  ce  ordine.  Altfel  n-ar  fi  avut  niciodată  curajul  să  te
abordeze. Vrei să te ajut să alegi unul? Aş face-o cu mare
drag dacă asta ar însemna că nu va mai trebui să-ţi îndur
vizitele.

Nadia încercase să se prefacă jignită, spunând:
— Acum eşti nemilos. Ştii că te iubesc.
— Nu simţi asta nici pe departe. Pur şi simplu nu vrei să

te mulţumeşti cu două din cele trei lucruri pe care familia
ta le-a cerut. Te avertizez de pe-acum, peste zece ani nu o
să mai dai vina pe mine că ai rămas fată bătrână şi că nu
te mai vrea nimeni. Sau trebuie să iau o altă femeie de soţie
doar ca să-ţi arăt că nu mă voi căsători niciodată cu tine?

— N-ai îndrăzni!
— Du-te acasă, Nadia.
Nadia n-ar fi fost atât de încrezătoare că ar fi putut să-l

facă să se răzgândească dacă nu i s-ar fi spus că familiile



lor  avuseseră  de  gând  să-i  logodească  şi  că  discutaseră
despre  cât  de  bine  s-ar  potrivi  chiar  în  anul  în  care  se
născuse ea.  Dar  războiul  civil  din Lubinia  pusese  punct
oricăror asemenea intenţii, iar acum Christoph era liber să
hotărască  singur  pe  cine  să  ia  de  soţie.  Nu  avea  să  fie
Nadia. Familia ei nu mai reintrase în graţiile tronului după
război şi nici nu erau şanse să se întâmple asta, având în
vedere  legăturile  membrilor  acesteia  cu  vechiul  regim.
Făcuseră parte din grupul care îl îmboldise pe fostul rege
să ia decizii  atât de proaste pentru supuşi,  încât aceştia
ajunseseră să se revolte.

Familia  lui  Christoph  fusese  de  asemenea  loială
coroanei,  deşi  se  împotrivise  măsurilor  luate  de  regele
Emest care aproape distruseseră întreaga ţară. Aşa se face
că familia Becker îşi recăpătase vechiul statut. Din acelaşi
motiv, Christoph simţea că trebuia să facă şi mai multe ca
să nu piardă favorurile regelui de acum. Dar Nadia ştia cât
de aproape fuseseră să se căsătorească şi refuza să accepte
că asta nu avea să se mai întâmple vreodată. Când erau
mai miri, şi Christoph îşi dorise căsătoria cu aceeaşi

Nadia.
ardoare, fiindcă Nadia se făcea din ce în ce mai frumoasă

- blond4 cu ochi căprui şi cu piele fină, delicată doar cu
puţin mai înch^ la culoare decât a lui datorită strămoşilor
veniţi din est. ^ într adevăr, şi el începuse la un moment
dat să creadă că aveau să se căsătorească într-o zi. Apoi
vorbise însă cu tatăl său şi înţelesese de ce nu era o soţie
potrivită  pentru el.  După ce  aflase  tot  ce  era de aflat şi
văzuse  cât  de  îngrijorat  era  tatăl  său,  Christoph  se
hotărâse  să-şi  dedice  absolut  tot  timpul  încercării  de  a
recăpăta încrederea absolută a regelui. Când plecase defini-
tiv de acasă, începuse deja să se simtă iritat de capriciile



Nadiei,  care deveneau şi mai greu de suportat cu fiecare
an.  La  şaisprezece  ani,  caracterul  îi  punea  în  umbră
frumuseţea,  făcându-l  pe  Christoph  să  se  simtă
recunoscător  că  obstacolele  politice  îl  împiedicaseră  să
cadă pradă tentaţiei. Acum nu-i mai plăcea absolut deloc.
Devenise prea enervantă.

— Ştii, am obosit să tot aştept să te răzgândeşti, spuse
nervoasă

— Nu mai aştepta.
— Luna asta împlinesc douăzeci şi doi de ani! Ce femeie

aristocrată  te-ar  lua  de  soţ  şi  ţi-ar  ierta  faptul  că  te-ai
coborât  până  într-atât  încât  să-ţi  iei  o  slujbă  de  om de
rând? Cine altcineva este la fel de potrivită pentru tine? Nu
prea ai familii dintre care să alegi, Christoph.

Tânărul scrâşni din dinţi, simţindu-se din ce în ce mai
iritat.

— Cine spune că trebuie să mă căsătoresc cu o femeie
din  Lubinia?  Sau că trebuie  să  mă căsătoresc  vreodată,
dacă e să ne gândim la asta?

Nadia pufni.
— De ce trebuie să fii tot timpul atât de încăpăţânat?
Christoph se răsuci pe călcâie ca să-i arate că ajunsese

la limita toleranţei.
— Ne-am simţit  bine împreună când eram copii.  Eram

vedni şi prieteni, dar atâta tot. Iar acum n-ai altceva mai
bun de făcut decât să-mi strici până şi amintirile frumoase
cu insistenţa asta inutilă.

Tânăra servitoare a Nadiei  încercă să se facă invizibilă
într-un colţ. Cândva, nici Christoph nu ar fi observat-o, la
fel cum nici

Nadia nu o băga în seamă. Datorită  slujbei  pe care o
avea acum, bărbatul devenise mult mai atent la tot ce era



în jur.
— Ba nu-i inutilă. Dacă nu te-ai fi mutat aici înainte să

devin majoră, ştii că prietenia noastră ar fi dus, în cele din
urmă, la căsătorie. Întoarce-te acasă, Christoph. O să vezi.
Familia ta şi-a recăpătat toate pământurile şi toate titlurile.
Ce mai vrei să demonstrezi stând aici, în capitală?

Nadia nu avea să înţeleagă niciodată, fiindcă nu-i păsa
prea mult. Familia ei îşi pierduse majoritatea pământurilor,
dar încă era bogată. Fusese crescută la fel cum ar fi fost
dacă părinţii ei pierdeau titlurile nobiliare.

Dar Christoph nu avea de gând să pună în pericol tot ce
obţinuse pentru familia sa aliindu-se cu o Braune, ale cărei
rude erau încă în dizgraţie. Nu se îndoia că decizia lui se
lega în mare parte  de insistenţele  Nadiei  şi  că,  probabil,
tatăl  ei  era  cel  care  o  îndemnase  la  asta.  Rudele  mai
vârstnice ale Nadiei  se căsătoriseră şi  intraseră în familii
mai bune. Acum, ea era singura care mai putea face asta.

Christoph îi atrăsese la un moment dat atenţia:
— Eu fac deja tot posibilul ca să recapăt onoarea familiei

mele. Să nu te aştepţi să îi ajut şi pe cei din familia ta.
Nadia  nici  nu  negase,  nici  nu  recunoscuse  că  asta

aştepta, în schimb, profitase de ocazie şi îl  jignise iarăşi,
spunând acru:

— Şi eşti atât de modest.
Războiul civil  din Lubinia pornise de la un fiasco şi le

schimbase  tuturor  vieţile,  fără  vreun  sens.  Avuseseră
alternativa  care  le  fusese  pusă  în  faţă  şi  celorlalte  mid
regate şi ducate atund când Napoleon ceruse bani şi soldaţi
pentru războaiele pe care le purta.

Lubinia  ar  fi  trebuit  să  trimită  un  tribut  şi  gata.  Nu
avusese nidodată vreo armată. Ar fi fost ridicol să creeze
una. Dar aristocraţii nu aveau de gând să renunţe la banii



lor ca să sprijine eforturile de război ale unui francez care
voia să controleze întreaga Europă. Tatăl Nadiei fusese unul
dintre cei care strigaseră în gura mare să se trimită trupe
în  sprijin.  Familia  Braune,  ai  cărei  membri  fuseseră
aristocraţi până atund, încerca încă să-şi recapete onoarea
(Unde*  sprijtaiserA  o  asemenea  decizie  Dar  cu*  putea  fi
iertată o prostie care aproape îi costase Întregul regat?

Nadia şutea încă acolo. Încăpăţânau ca întotdeauna, la
nai. Ba cu trecutul, se hotărî Christoph. Nu mai erau copii.
Nadi, a câştigase antipatia cu mult timp în urmă.

— E păcat că nu mă asculţi. Ştiu că ţi-am spus limpede
că n „vreau să te iau de soţie. Vrei să fiu şi mai necioplit? în
reguU. Noi doi nu ne vom căsători niciodată, fiindcă ori te-
aş  ucide  într-o  lună,  ori  ţi-aş  tăia  limba.  Ori  una,  ori
cealaltă. Ar fi inevitabil. Acum ieşi!

Nadia nu făcu decât să îi arunce o privire duşmănoasă.
Nici chiar acum nu-l credea? Răbdarea lui se topi imediat.
Făcu un pas spre ea ca să o dea afară, dar se opri când îi
văzu sclipirea triumfătoare din ochi. Se aştepta să o atingă
cu fune?  Bineînţeles  că  da.  Credea  că aveau să sară  în
patul lui imediat după aceea, pentru ca apoi să fugă înapoi
la  tatăl  ei  şi  să-i  povestească  versiunea  ei  despre  cele
întâmplate, apoi familia Braune ar fi cerut căsătoria, ca o
consecinţă  firească.  Erau  nişte  idioţi  cu  toţii.  Chiar  îl
credeau aşa uşor de dus de nas?

Christoph  ieşi  din  cameră  şi  trimise  două  gărzi  să  o
escorte  afară pe Nadia.  Ştia că n-avea să se certe cu ei,
fiindcă îi considera cu mult sub demnitatea ei. Avea să se
prefacă pur şi simplu că pleca din proprie iniţiativă.

CapitocuC 11
Alana  fu  condusă  într-o  anticamerăapalatului  care

eramobilată doar cu câteva scaune incomode. Nimeni nu se



aşezase, aşa că rămase şi ea în picioare. Era prea agitată
ca să se liniştească şi  îi  venea să verse.  Astăzi avea să-l
întâlnească,  în sfârşit,  pe tatăl  ei,  pe regele  din Lubinia.
Ştia  că  avea  să  fie  deopotrivă  şocat  şi  peste  măsură  de
bucuros să afle că fiica lui era în viaţă şi că acum avea un
urmaş  egitim  la  tron.  Spera,  în  acelaşi  timp,  să  nu  se
ataşeze prea mult de el, fiindcă astfel s-ar fi putut întoarce
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şi aibă vreun regret,  imediat  ce  rebeliunea avea să fie
înfrântă, par dacă şi ea, şi tatăl ei aveau să fie copleşiţi de
sentimente fi au să se apropie din prima clipă? Ar fi fost
minunat - atâta timp cât regele nu se aştepta ca Alana să
rămână  într-un  regat  atât  de  înapoiat  pentru  tot  restul
vieţii.

Alana nu se putea abţine să nu compare palatul regelui
de aici cu cel pe care îl vizitase în Anglia. Cel de aici era
mult mai mic şi avea un decor mult mai exotic. O parte a
acoperişului  era  dominată  de  un  dom  magnific  de  aur.
Coridoarele  erau  mărginite  de  coloane  albe,  ornate,  iar
tavanele erau migălos sculptate.

Pereţii  erau  opere  de  artă  în  adevăratul  sens  al
cuvântului. Unii erau acoperiţi cu mozaicuri strălucitoare,
poleite cu aur, iar alţii cu pietre roz sau albastre. La fel ca
alte  clădiri  pe  care le văzuse  în oraş,  şi  palatul  părea o
combinaţie ciudată de influenţe estice şi vestice.

Alana privi în jur şi, spre deznădejdea ei, văzu mai mult
de douăzeci de oameni care aşteptau să intre în audienţă la
rege. Se săturase de amânări. Se săturase să-şi ascundă
adevărata identitate. Abia aştepta să scape de neliniştea cu
care trăise în ultima vreme şi care îi făcea greaţă.

începu să se plimbe prin anticameră. Nu fusese cea mai
inspirată alegere: se apropie prea mult de un bărbat care



povestea ceva deocheat unui grup de brute masive. Râdeau
cu toţii. Alana reuşi să se îndepărteze de ei şi fu la un pas
să se împiedice de un păstor de capre care stătea turceşte
pe  podea  şi  mânca o halcă de  ceva,  cu mâinile.  Avea  o
capră cu el! Era un tribut pentru rege, probabil, dar, serios,
o capră la palat?!

Alana merse mai departe, căutând un loc sigur unde să
aştepte, şi începu să observe că în anticameră mai erau şi
alte  femei.  Majoritatea  păreau  supuse  bărbaţilor  care  le
însoţeau şi erau îmbrăcate cu totul altfel faţă de ea. Alana
purta haine care erau la modă în Anglia, ascunse sub o
pelerină lungă şi elegantă, şi o căciulă căptuşită cu blană.
Una dintre femeile lubiniene era înfăşurată într-o haină ca
o  togă,  iar  o  alta  purta  o  vestă  lungă,  scămoşată,  care
părea să fi fost  împletită din blană groasă, netăbădtâ.  O
alta, între două vârste, era îmbrăcată ceva mai modem, dar
atât de obscen, cu sânii la vedere, încât nu încăpea

. ~ de moravuri uşoare şi că nu se sfia.*
îndt0i^toăafenaobservă  că nu toţi  bărbaţii  erau uriaşi,

crezustcu teamă după «-. *** H «enry întâlniseră, rup», atât
de înalţi în trecâtoarea din munţi, când intra**

în ^ de coloraţi erau pereţii,  Alana fu cât pe ce să nu
observe  portretul  unui  bărbat  care  purta  o  coroană^ Se
opnân faţa h* Oare…? Şovăind, îl  întrebă pe unul dintre
bărbaţii  de  lângă  ea  cine  era,  şi  acesta  îi  răspunse  cu
mândrie:

— E regele nostru, Frederick.
Dumnezeule, el era tatăl ei. Arăta oare atât de chipeş şi

în  realitate,  sau  artistul  îl  pictase  aşa  ca  să-l
mulţumească? Alana era fascinată. Nu-şi putea lua privirea
de la portret. Simţi cum ochii i se umplu de lacrimi. Tatăl ei
-  care  încă  nu  ştia  că  fiica  lui  era  în  viaţă.  Spre



dezamăgirea ei,  nu semănau deloc.  El  era  blond şi  avea
ochii albaştri, iar ea era brunetă, cu ochii cenuşii. Avea să-i
fie, oare, şi mai greu din cauza asta?

Din când în când, un bărbat care părea să aibă o funcţie
oficială  deschidea  uşile  duble  din  celălalt  capăt  al
anticamerei  şi  conducea  un  vizitator,  sau  un  grup  de
vizitatori, în partea cealaltă. Între timp însă veneau şi mai
mulţi  oameni,  aşa  că  anticamera  era  în  permanenţă
aglomerată.  Alana  nu  mai  avea  răbdare.  Voia  să-şi
întâlnească tatăl cât mai repede. Se apropie de una din cele
două gărzi postate de o parte şi de alta a uşilor care duceau
spre camera cealaltă şi întrebă:

— Când poate să mă primească regele? Aştept deja de o
oră.

Soldatul  nu-i  răspunse.  Nici  măcar  nu îi  aruncă  vreo
privire! Alana îl întrebă şi pe celălalt acelaşi lucru. Întrebă
în toate limbile pe care le ştia, dar şi el o trată de parcă era
invizibilă!  Să  fi  oare  din  cauză  că  era  o  femeie  venită
singură sau era vreun obicei de prin părţile locului pe care
nu-l ştia?

Furioasă că fusese  tratată în asemenea hal  -  deşi  era
prinţesa  lor!  -Alana se aşeză pe  unul  dintre  scaune.  Un
bărbat  cu  trăsături  groso  e  pe  care  îl  observase  mai
devreme se apropie de ea dup* d A1fa  ^ Privi’ a? teptând»
dar  bărbatul  nu  spuse  nimic,  oekSTA^?  atinse  ^  de8et
blana cu care era căptuşit»

.  Alana  săn  în  picioare,  scandalizată,  dar  bărbatul
răm*3*

locului şi râse când tânăra îi aruncă o privire indignată.
Gărzile din apropiere nu interveniră. Din fericire, o bătrână
apăru şi figpni.

— Fere? te-te de bărbaţi, îi spuse Manei.



Alana  se  înroşi,  fiindcă  nu  ea  fusese  cea  care  se
apropiase  de  el,  apoi  începu  să  se  plimbe  din  nou  prin
anticameră,  mai  sigură  ca  niciodată  că  toţi  bărbaţii  din
Lubinia aveau sânge barbar.

La mai bine de o oră de la acel incident, un alt soldat
intră în anticameră. Alana uită dintr-odată cât de obosită şi
de exasperată se simţea şi cât de foame îi era. Spre uimirea
ei, cele două gărzi de mai devreme vorbeau cu nou-venitul,
deşi ei doi nu schimbaseră o vorbă şi nici nu răspunseseră
la întrebarea ei. Noul soldat purta o uniformă identică — o
jachetă neagră, strâmtă, cu două rânduri de nasturi auriţi,
scurtă până în talie, în partea din faţă. La spate, jacheta
era  mai  lungă  şi  despicată,  ca  să  permită  mişcări  mai
ample,  aşa presupuse Alana. Cele  două fâşii  de material
erau lungi  până la  genunchi.  Gulerul  înalt  şi  manşetele
care  ieşeau  de  sub  mânecile  jachetei  erau  de  un  alb
strălucitor, brodate cu fir de aur. Pantalonii strâmţi erau şi
ei albi.

Din cauza epoleţilor tiviţi cu aur, nou-venitul părea lat în
umeri. Era mai înalt decât ceilalţi doi. Avea, probabil, peste
un  metru  optzeci.  Şi  mai  era  ceva  care  îl  făcea  să  se
deosebească de ceilalţi: era chipeş. Nu conta prea mult, sau
n-ar fi trebuit să conteze, dar Alana se uită la el mult mai
mult decât ar fi fost cazul, încă fi mai privea când unul din
ceilalţi doi arătă spre ea.

Alana se încordă puţin când soldatul cu epoleţi auriţi îi
aruncă o privire şi pomi imediat spre ea. Să nu cumva să
îndrăznească  să-i  spună  să  plece,  după  ce  aşteptase  o
jumătate de după-amiază să intre în audienţă la rege.

Gândul o fileu să se simtă brusc extrem de furioasă, aşa
că privi în altă parte şi se strădui să se liniştească. Dar nu
reuşi să-şi ţină pentru multă vreme privirea departe de el.



Era atât de chipeşi
Părul lui era de un blond-închis, lung până la guler şi

pieptănat  cu  cărare  pe  mijloc.  Şuviţele  lui  cârlionţate  îi
cădeau  de  o  parte  şi  de  alta  a  feţei  în  valuri  moi,
acoperindu-i  urechile  pe  jumătate.  Alana  se  convinse  că
avea ochii de un albastru intens când ajunse în faţa ei şi
făcu o plecăciune rigidă, soldăţească. Fata trebui

,   -Air*■  nrivirea  înainte  ca  el  să-şi  îndrepte  spatele,
fiindcâ ţw ^hill mai înalt decât presupune «. Era tânâr, avea
probabil  v,  ^  douăzeci  şi  cinci  de  ani.  Chipul  lui  era
masculin, cu sprâncen? groase trăsături ferme şi un nas
subţire, puternic, perfect drept. Văzut de aproape, nu mai
arăta ca un soldat obişnuit. Nu, nu era

"În t^Tpmwetă? Întrebă Alana când văzu că soldatul nu
zise

Fusese  cât  pe  ce  să  folosească  limba  engleză,  dar  îşi
dăduse seama la timp şi îi vorbise în lubiniană.

— Nu. Soldatul începu să zâmbească uşor, în vreme ce îi
studia  faţa,  după care  îşi  coborî  privirea… mai  jos!  Dar
oamenii mei vor să ştie ce caută o fată aşa drăguţă aici.

Oare…  flirta  cu  ea?  Alana  avu  un  sentiment  deloc
neplăcut odată cu gândul. Revelaţia o ameţi atât de mult,
încât avu nevoie să se uite în altă parte să-şi revină.

— Oamenii tăi? întrebă ea
Soldatul deveni şi mai formal.
— Sunt contele Becker, căpitanul lor.
Alana simţi un val de uşurare. În sfârşit găsise pe cineva

cu care putea vorbi mai uşor, cineva cu o funcţie oficială
ale cărui buze erau strâns lipite.  Cum era posibil  ca un
bărbat atât de tânăr să aibă atâta influenţă? Doar fiindcă
făcea  parte  din  rândul  nobilimii?  Sau  poate  era  mai  în
vârstă decât credea ea. Avea o voce adâncă, matură, deci n-



ar fi fost de mirare. Tonul lui i se părea vag cunoscut, deşi
auzise atâtea vod vorbind în lubiniană în acea zi. Probabil
ăsta era motivul

— Şi  eu  mă  întreb  ce  cauţi  aid,  adăugă  soldatul  pe
acelaşi ton.

— Una dintre  gărzile de la  intrare m-a condus aici.  Şi
oamenii ceilalţi aşteaptă o audienţă la rege, nu-i aşa?

Soldatul încuviinţă.
— Într-adevăr, dar aristocraţii aşteaptă în altă cameră. E

mult mai confortabilă. Hainele tale mă fac să cred că ar fi
trebuit să fii condusă direct acolo. Ce le-ai spus gărzilor de
te-au pus să aştepţi cu oamenii de rând?

CapitocuC 12

„La  naiba!  se  gândi  Alana.  Oare  chiar  pierduse  atâta
timp  doar  fiindcă  fusese  mult  prea  prudentă?  Dar  nu
avusese de ales! Tăticul o avertizase să nu aibă încredere în
nimeni, decât poate într-un demnitar sus-pus căruia să-i
spună de ce voia să-l întâlnească pe rege. Ce bine ar fi fost
dacă acest căpitan ar fi apărut mai devreme şi i-ar fi zis că
poate să grăbească lucrurile dacă se dă drept aristocrată!

— Nu le-am zis  gărzilor  decât  că  vreau să  vorbesc  cu
regele,  recunoscu jenată.  Nu am de gând să  spun chiar
oricui ce treburi am la palat.

— Ah, în regulă. Misterul e rezolvat.
— Care  mister?  Există  vreun  alt  motiv  pentru  care  a

trebuit să aştept atât?
— Dacă  nu  spui  de  ce  eşti  aici,  nu  vei  ajunge  prea

departe, zise simplu căpitanul.
— Dar mi s-a spus că regele Frederick e gata oricând să

îşi întâlnească supuşii.
— Tu nu eşti unul dintre supuşii lui.



— Sunt mai mult decât atât.
— Oh?
Bărbatul din faţa ei era căpitanul gărzilor de la palat şi

făcea parte  din nobilime.  Părea omul potrivit  să o ajute.
Alana voia să aibă încredere în el. Spera doar că atracţia
puternică pe care o simţea faţă de el nu avea nimic de-a
face cu asta. Era un demnitar. Asta era suficient.

Alana se trase mai aproape, pentru ca doar el să-i audă
rugămintea şoptită:

— Putem merge undeva unde să stăm de vorbă doar noi
doi?

Brusc,  expresia  lui  se  schimbă  din  nou.  Sprâncenele
castanii  se  ridicară  parcă  într-un gest  de  surpriză  şi  îşi
aţinti  ochii  calzi  şi  albaştrii  asupra ei.  Când expresia lui
severă se transformă într-un zâmbet, Alana simţi din nou
fluturi  în  stomac,  chiar  mai  puternic  decât  înainte.
Dumnezeule,  cât  de chipeş  era!  Se simţea oare la  fel  de
atras  de  ea  pe  cât  era  ea  de  el?  Sau  pur  şi  simplu  se
relaxase «j lăsase garda jos? Alana regreta că nu avusese
parte de asemenea întâlniri în Londra. Nu ştia nimic despre
cum ar fi trebuit să decurgă lucrurile.

— Vino cu mine, spuse căpitanul.
Spre surprinderea ei, o luă imediat de mână. Alanei nu-i

plâc^ asta deloc.  Un englez care făcea cunoştinţă pentru
prima oară cu o doamnă nu s-ar fi comportat  niciodată
aşa. Dar aici nu erau în Anglia, îşi reaminti Alana. Pentru
lubinieni era poate normal ca un bărbat să trateze astfel o
doamnă. Poate chiar ăsta era obiceiul locului: bărbaţii se
comportau ca nişte barbari şi târau femeile după ei. Alana
oftă la gândul ăsta. Chiar se simţea de parcă era târâtă de
căpitan, dar asta se întâmpla probabil din cauză că paşii
lui erau mai lungi ca ai ei, şi trebuia să meargă mai repede



ca să nu rămână în urmă.
Căpitanul  o  conduse  afară  din  anticameră,  şi  se

aventurară mai adânc în palat,  până când ajunseră la  o
uşă care ducea spre o curte interioară.  Nu era genul de
curte în care ar fi putut sta de vorbă, ci spaţiul dintre palat
şi zidurile vechii fortăreţe care îl înconjura. Erau de faţă şi
soldaţi,  şi  curteni  care  îşi  etalau  ostentativ  bogăţia.  Un
negustor care trăgea după el un cărucior vindea plăcinte cu
came gărzilor.

încă era lumină, deşi  soarele coborâse deja dincolo de
vârfurile  munţilor  dinspre  vest.  Alana  încercă  să-şi
încetinească paşii, dar nu reuşi. Unde o ducea căpitanul?

Când se opri în faţa uşii unei clădiri  asemănătoare cu
una  dintre  casele  din  oraş,  lipită  de  peretele  fortăreţei,
Alana profită de ocazie şi îşi trase mâna dintr-a lui, deşi
trebui să depună ceva efort ca să se elibereze. Căpitanul îi
aruncă iute o privire şi începu să chicotească, dar se opri
brusc în clipa în care o femeie nervoasă ieşi şi începu să-l
lovească zdravăn cu pumnii în piept.

Alana  se  feri  cu  dibăcie.  Căpitanul  niri  mărar  nu
încercă- Femeia - care era tânără, blondă şi bine îmbrăcată
- îl î°ve* destul de puternic, dar căpitanul lăsa impresia că
nici măcar nu» simţea loviturile!

— Cum  îndrăzneşti  să-i  pui  să  mă  dea  afară?  ţipă
femeia.

Căpitanul îi prinse încheieturile cu amândouă mâinile şi
o îndepărtă, împingând-o în curte. Un gentilom nu s-ar fi
purtat  aşa,  se  gândi  Alana,  dar  femeia  era  cea  care  îl
atacase şi era, evident, scos din sărite.

însă vocea lui era perfect calmă când o întrebă curios pe
femeie:

— De ce eşti încă aici, Nadia?



— M-am ascuns de oamenii tăi, răspunse sfidător Nadia.
— Şi vor fi pedepsiţi pentru asta.
Căpitanul făcu semn la doi soldaţi care treceau pe lângă

ei.
Nadia  se  întoarse  şi  îi  văzu  apropiindu-se.  Panicată

acum, ţipă către conte:
— N-am terminat de vorbit!
— Numai proştii nu ştiu să renunţe când ar trebui. Cât

de proastă te crezi, Nadia?
La  un  moment  dat  femeia  blondă  icni,  dar  căpitanul

adăugă fără să se sinchisească:
— Ai  de gând să deschizi  în sfârşit  ochii  şi  să vezi  că

trecutul n-are cum să te mai apere de dezgustul pe care
mi-l provoci? Când soldaţii ajunseră lângă ei, căpitanul le
spuse: însoţiţi-o pe domnişoara Braune până la porţi. Nu
mai are voie să intre în palat.

— Nu poţi face asta, Christoph!
— Tocmai am făcut-o.
Alana se simţea mult mai neliniştită acum. Femeia care

tocmai  fusese  îndepărtată  cu  atâta  severitate  era  chiar
frumoasă.

— E o fostă prietenă de-a ta? întrebă ea
Căpitanul aşteptă o clipă să se liniştească, apoi o privi pe

Alana. Din nou ochii lui nu se opriră doar asupra chipului
fetei. Apoi zâmbi, şi Alana simţi că i se taie respiraţia, atât
era de strălucitor zâmbetul lui.

— Nu în felul în care crezi tu, răspunse.
Apoi  o  luă  de  braţ  pe  Alana  şi  o  conduse  înăuntru,

închizând uşa după ei. Era blând cu ea acum, nu dur cum
fusese cu cotoroanţa dinainte. Nu mai era nici măcar atât
de ferm cum fusese când o târâse până aici.

Căpitanul  încă  o  mai  ţinea  de  braţ,  dar  nu-şi  dădu



seama pânj nu o răsuci spre el. Îşi strecură cealaltă mână
în jurul gâtului d şi o trase mai aproape, până când se lipi
de el. Apoi se aplecă şi îj apăsă buzele cu ale lui.

, •  •  în iur o clipă şi îşi veni în fire. Erau într-o came»
/UaM de^ canapele tapiţate cu catifea închişi U colo», Se

cu o măsuţa în faţâ, un scaun câteva rafturi cu un^Uvecin
elegant şi o măsuţâ de cmă pentru patru per# „.

servea atâtor scopuri,  încăperea nu părea să ocup, tot
spaţiul de la parter. Alana se simţi dintr-odată incapabilă £

Nici chiar cel mai complicat antrenament nu ar fi putut-o
pregăti pe Alana pentru fiorii copleşitori ai primului sărut.

CapitocuC 13
Alana  s-ar  fi  putut  retrage  oricând.  Căpitanul  nu  se

grăbise să o ia în braţe, d se mişcase încet. Părea genul de
bărbat  care  savura  totul.  Un  bărbat  care  cucerea  cu
senzualitate,  puţin  câte  puţin.  Din  clipa  în  care  îşi
strecurase  mâna  în  jurul  gâtului  ei,  Alana  nu  se  mai
putuse gândi decât la ceea ce avea să urmeze.

Deşi avea reflexe rapide, Alana nu credea că s-ar fi putut
elibera la timp. Sau pur şi simplu nu voia. Lady Annette îi
explicase şi partea asta a vieţii, roşind groaznic în timp ce
vorbea,  dar  Alana  nu şi-ar  fi  imaginat  nidodată  ceea  ce
tocmai se întâmplase.

Alana încercă să se tragă înapoi. Preţ de o clipă, îi putu
simt1 ^ea când îi dădu drumul, dar, că^d deschide ochU,
* * zâmbea. Asm era tot ce reuşi să vadă, fiindcă nu-şi mai■
P» W»
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Când  buzele  lui  i  le  atinseseră  uşor  pe  ale  ei,  toate

simţurile  Alanei  fuseseră  cotropite.  Simţise  cum inima îi
bătea  cu putere,  iar  fluturii  din  stomac  de  mai  devreme



începuseră acum un dans ^U*er^C’ ameţitor. Dintr-odată,
el  îi  cuprinse  obrajii  cu  amândouă  mâinile  mângâind-o,
ceea ce însemna că ea stătea lipită de el de bunăvoie! Era o
nebunie!

ochii de la gura lui, care tocmai îi provocase o asemenea
plăcere umitoare.

Uluită, îşi atinse propriile buze.
— De ce-ai făcut asta? şopti, trăgându-şi răsuflarea.
înainte  ca  el  să  apuce  să  răspundă,  Alana  îşi  ridică

privirea şi îi întâlni ochii albaştri. Fusese o greşeală. Era
prea  atrăgător  aşa,  privind-o  seducător,  cu  căldură,  şi
zâmbindu-i fermecător. Ce i se părea atât de amuzant?

Căpitanul ridică puţin din sprâncene, apoi răspunse:
— Nu eşti în căutarea unui protector? Dacă spui că nu, o

să fiu foarte dezamăgit.
Nu  părea  foarte  dezamăgit.  Avea  o  voce  încrezătoare,

amuzată, ca şi când ar fi râs de ea. Bineînţeles că Alana era
aici în căutarea unui protector. Tatăl ei avea să o protejeze.
Sau poate nu înţelesese ea exact ce voia el să spună? Oare
folosise cuvântul cu un alt sens? Cum putea să gândească
limpede când era atât de aproape de el?!

— Da, dar…
Dintr-odată, o săruta din nou, de data asta chiar mai

pasional. Alana era şi mai încântată acum. Simţea din nou
senzaţiile minunate pe care i le provocase sărutul de mai
devreme, atât de copleşitoare, încât îl prinse pe după umeri
ca să nu cadă din picioare. Căpitanul îşi strecură un braţ
la spatele ei, ţinând-o strâns lipită la pieptul lui. Gurile lor
se  uniră,  iar  limba lui  îi  învinse  inocenţa,  afundându-se
delicioasă în gura ei. Cu cealaltă mână începu să-i mângâie
piciorul.

Icnetul ei se pierdu în sărutul lor. Dumnezeule, dar ce



făcea aici?!
— Opreşte-te!
îl împinse la o parte, respirând cu dificultate, luptându-

se să-şi păstreze echilibrul acum că nu se mai sprijinea de
el. Era atât de şocată de ceea ce lăsase să se întâmple, de
ceea ce făcuse!

Căpitanul o privea cu o urmă de suspiciune.
— Nu mă supăr dacă mă tachinezi puţin, atâta timp cât

amândoi ştim exact ce-o să se întâmple până la urmă.
Alana nu avea habar de ce o acuza dintr-odată, dar îşi

revenise suficient cât să răspundă înţepat:
— N  „ştiu  ce  vrei  să  spui,  dar  în  mod  sigur  este  o

netnţelegwe
U amanul se trase înapoi, lovindu-se cu spatele de uşâ.
Glumeşti, n „-^d ^ rispuns. Alana nu mai trebuia sj 0

stimiftoresia ei plină de indignare îl convinse că vorbe, SP”
^ Z în loc să-şi ceară scuze, căpitanul înjură înfundat şi «.
Tadr»  «spre  ea.  Alana  deveni  dintr-odată  neliniştiţi.  Era
mult  prea  Llt  şi  prea  masiv  ca  să  stea  lângă  ea,  cu  o
expresie atât de încruntată. 5 A…

— Ce şiretlic mai e şi ăsta? o întrebă. Întâi te dai la mine,
iar apoi spui că e o neînţelegere?

Alana  respiră  adânc.  Nu  merita  nici  măcar  să-i
răspundă, îl împinse la o parte şi se îndreptă spre uşă, dar
căpitanul o prinse pe după talie, o opri şi o trase din nou la
pieptul lui.

La o  asemenea  îmbrăţişare,  Alana simţi  un fior  în  tot
trupul.  -Vrei  să  stabilim  mai  întâi  regulile?  întrebă
nerăbdător  căpitanul.  Bine.  O  să-ţi  dau  orice  îmi  ceri.
Astea sunt regulile. Acum fii din nou ca înainte.

Ultima frază fusese rostită aproape în şoaptă, făcând-o
pe Alana să-şi închidă strâns ochii. Nu avea de gând să se



mai  lase  atrasă  în  aceeaşi  capcană.  Se  strecură  din
strânsoarea lui, sperând să-l determine să se comporte din
nou  ca  atunci  când  se  văzură  prima  oară  -  bărbatul
politicos,  puţin  jucăuş,  în  care  era  pregătită  să  aibă
încredere. Se întoarse din nou spre el în loc să se îndrepte
spre uşă, iar el îi dădu drumul.

— Am vrut să vorbim într-un loc sigur fiindcă nu voiam
să audă nimeni ce aveam să-ţi spun. Alana oftă. Cum ai
putut crede că intenţionam altceva?

Chipul  bărbatului  trăda  o  succesiune  de  emoţii:
frustrare,  ezgust e sine şi,  în fine, regret.  Se întoarse cu
spatele şi spuse:

— Lace? 6 Ş°Ptit m’afăcut săg^esc la altceva.
la Dedat^ra!? ei  îf8tănte ^te Pârţi.  Majoritatea văduve,

vin  dinnousnrpt?  1Măsească  Un  Protector.  Îi  explică,
întorcându-se regale nână ci a SUntem singurul lor popas.
Iau  la  rând  curţile  egale,  pană  când  găsesc  un  bărbat
puternic sau înstărit care
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să le placă. Unele visează chiar să ajungă amante de regi

şi cer audienţe ca să îşi comunice intenţiile. De regulă sunt
prea stânjenite ca să spună gărzilor de ce au venit…

— Înţeleg!  îl  întrerupse  repede  Alana.  Credeai  că  sunt
genul ăsta de femeie şi că de-asta voiam să stau de vorbă
cu regele. Te înşeli amarnic. Sunt fiica lui.

— A cui?
— A regelui.
Trecu o clipă.
— Chiar aşa?
Căpitanul spuse asta pe un ton plat, iar Alana îşi dădu

seama că dorinţa i se îndeplinise. Avea de-a face din nou cu
adevăratul  căpitan  al  gărzilor  de  la  palat,  care  nu  voia



decât să-şi facă datoria, nu cu bărbatul care încercase să o
seducă mai devreme. Dar de ce nu se arăta mai surprins
de ceea ce-i spusese? Oare chiar atât de bine se pricepea
să-şi  ascundă sentimentele?  Şi  Alana  fusese  învăţată  să
facă asta, deşi în ultima lună talentele îi fuseseră puse la
grea încercare.

— Pot  să-ţi  explic,  spuse  Alana,  după  cum  mi  s-a
explicat şi mie. Poate nu te surprinde ce ţi-am spus, dar
pentru mine a fost un şoc. Am aflat abia lima trecută şi…

Alana se opri. Vorbea atât de incoerent! Era încă prinsă
de o mulţime de sentimente cu care nu era obişnuită.

Se îndreptă spre una din canapele, dar nu ca să stea jos,
ci ca să se îndepărteze puţin de el şi să aibă un pretext să
se  uite  în  altă  parte.  Îşi  scoase  pelerina  şi  o  puse  pe
canapea,  împreună  cu  poşeta.  Inima  încă  îi  bătea  cu
putere. Simpla lui prezenţă avea un efect uluitor asupra ei.

— Doreşti ceva de mâncare? întrebă căpitanul din locul
în care rămăsese.

Alana fu derutată de întrebare, dar se agăţă imediat de
gestul de ospitalitate.

— Da, mulţumesc. Chiar îmi este foame.
Căpitanul strigă:
— Boris!
După câteva clipe, apăru un servitor.
foliantul Lindseţf - Soune-i lui Franz că în seara asta o să

iau dna mai dev*^? i nişte mâncare pentru domn „oara.
CWd Alana după ce el se întoarse din spre ea Nu e puţin

prea luxos pentru un căpitan?
— Regele mi-a dat voie să construiesc anexa aste. Când

plec, „
fi oferită altcuiva… .9
— Deci nu intenţionezi să rămâi definitiv aici?



— Pot rămâne cât timp doresc. De fapt, s-ar putea să nu
plec niciodată. E foarte important pentru mine ca regele şi
familialul să fie bine protejaţi.

Alana se simţi încurajată de cuvintele lui, din moment ce
şi  ea făcea parte din familia regelui.  Căpitanul nu părea
deranjat de întrebările ei. Expresia nu i se schimbase deloc
de când redevenise rece şi formal. Trebuie să fi fost curios
să-i afle povestea, dar o ascundea foarte bine. Sau poate
nici nu o credea…

Nu  voia  să  se  gândească  la  asta.  Căpitanul  n-ar  fi
îndrăznit să nu o ia în serios. În mod sigur aştepta doar să
audă  ce  avea  de  povestit.  Spera  însă  că  nu  trebuia  să
povestească, cel puţin nu înainte de a intra la rege. Cu cât
spunea mai puţine despre Tătic, cu atât mai bine.

Căpitanul cel înalt se îndreptă spre cămin şi se întoarse
din nou spre Alana, ţinându-şi mâinile la spate. Focul era
pe cale să se stingă. Trebuiau puse lemne, dar el nu avea
ochi decât pentru ea. Începu să se apropie cu paşi rigizi,
milităreşti, privind-o în continuare fix. Alana nu putu să nu
observe că era deosebit de bine făcut. De fapt, nu-şi mai
amintea să fi văzut vreodată un bărbat într  o asemenea
formă.  Sau  o  fi  văzut,  dar  nu  fusese  suficient  de
mapresionată  încât  să-l  ţină  minte.  Până  acum.  Oare
fiindcă era atât de chipeş?

"lare “ «con». Bineînţeles, ar fi pu"* lndrăznef ctomului cu
Becker, deşi ar fi fost poate prea din nou ££ Suut “ N“ V°’a
dintreceT «mi “V*? 1* “f**7 întrebă’Cel

, UP^ tnine a intrat înaintea mea.
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— Birocraţie, răspunse simplu Becker. Dacă nu spui de

ce ai venit, treci la capătul şirului.
— Ded  ar  fi  trebuit  să  le  dezvălui  adevărata  mea



identitate unor simpli soldaţi? Când cineva încearcă să mă
ucidă încă de când eram în leagăn? Am fost avertizată să
nu am încredere în nimeni.

Căpitanul ridică din umeri.
— Nu contează. Oricum n-ai fi ajuns prea departe. Am fi

purtat discuţia asta mai curând, e adevărat, fiindcă eu aş fi
fost cel chemat să te vadă, nu regele.

Alana oftă. Ce pierdere de timp! Oare chiar îşi închipuise
că avea să fie aşa uşor să ajungă la rege? Toate speranţele
ei de până acum îi păreau dintr-odată atât de copilăreşti!
Dar cel puţin căpitanul părea destul de binevoitor, acum că
îşi juca din nou rolul oficial. Fusese mult prea binevoitor
când o luase drept o văduvă în căutarea unui iubit, dar nu
trimisese  niciun  soldat  să  o  conducă  până  la  porţile
palatului, aşa cum făcuse cu cealaltă doamnă. Şi nid nu îi
luase în râs povestea, deşi ar fi putut să o facă. Din câte se
părea, avea să o asculte până la capăt.

Căpitanul îi confirmă bănuielile când spuse:
— Stai jos. Fă-te comodă. Cred că vei sta aici o vreme.
— Dacă tatăl meu nu pleacă nicăieri astăzi, n-am de ce

să aştept, îl contrazise Alana.
— Regele va rămâne aici.
— Atunci poţi măcar să mă dud la el, ca să nu povestesc

totul de două ori? Povestea mea nu e chiar scurtă…
— Nu  cred.  Nu  eşti  prima  prinţesă  care  vine  cu

asemenea afirmaţii.
Capitocucl4
Un servitor aduse de mâncare înainte ca Alana să spună

ceva, şi asta spre norocul ei, căci nu se simţea în stare să
scoată

Jodanna  Lindsey  un  cuvânt.  Era  atât  de  surprins*!
Altcineva încercase să pretl



Tăticul rm^avertizase de asta. Ceea ce îmemna e* totul
fusese ţinut atât de secret. Încât nic. Măcar spionul lrn nu
reu*. Să afle. Dar ar fi trebuit să se gândească amandoi că
era posibfl sj se Întâmple aşa ceva. Bineînţeles că existau
persoane fără scrupule care căutau să pună mâna pe atâta
putere şi bogăţie. Tăticul îi spusese că o crezuseră cu toţii
moartă  după ce  trecuseră  şapte  ani  fără  nicio  veste.  Îşi
amintea  limpede  cuvintele  lui.  Ţinuseră  chiar  şi  o
înmormântare  oficială!  Iar  veştile  deschiseseră  drum
pentru toţi  impostorii  care voiau să-i  ia  locul.  Cine ar fi
îndrăznit să încerce aşa ceva cât timp se presupusese că
doar „lipsea- şi s-ar fi putut întoarce acasă oricând?

— E groaznic că cineva a încercat să se dea drept fiica
regelui! Dar nu mă surprinde, având în vedere miza, spuse
Alana dezgustată. Se aşeză pe canapea şi se lăsă pe spate.
Respiră adânc înainte să continue: Te aştepţi să-mi retrag
cuvintele acum, nu-i aşa? Aş face asta dacă n-ar fi vorba
despre vieţile atâtor oameni. Chiar dacă m-ara născut aici,
nu…

— Ce vieţi? se răsti căpitanul.
Tonul lui o făcu din nou să-şi piardă curajul. Se aplecă

în faţă şi îşi îndeştă mâinile pe canapea, gata să se azvârle
înainte şi să fugă. Arăta mult prea ameninţător să mai şi
ţipe la ea.

— Dacă nu eşti în stare să discutăm pe un ton amabil,
du-mă la cineva care are răbdare să mă asculte, îi ceru ea.

Căpitanul râse, deşi nu părea prea amuzat.
— Vii  aici  şi  te  dai  drept  o  prinţesă,  iar  eu  nu te-am

aruncat încă în temniţă,  nu? Asta  ar  trebui  să-ţi  spună
ceva despre cât de răbdător sunt, femeie.  Despre ce vieţi
vorbeşti?

nou Pe un ^ măsurat, dar Alana închise ochii o Svera căa



n<>iU **°r team^* Oare intenţionase să o sperie?
dar Tâttad o asi^Ur^“^i^^pautululfusesepe,: icu1^ avea

să fi.! „^lnâuntru avea şi fie în siguranţă - nu.
ăsta o ţinea deS^£0dâtă “ âiungea ^ tatăl ei. Iar bărbatul

îi „: pte de propria siguranţă
“P^înno^i adună tot
— Mă refeream la vieţile care vor fi pierdute în războiul

care va pomi dacă rebelii capătă suficient sprijin.
— Pedepsim toţi rebelii cărora le dăm de urmă.
— Îiucideţi?
— Bineînţeles, spuse simplu căpitanul. Sunt trădători de

ţară.
Alana nu-l putea contrazice, dar nu asta insinuase ea.
— Mă refer la toţi lubinienii nevinovaţi pe care rebelii îi

folosesc pentru scopurile lor. De fapt, nimeni altcineva nu
trebuie  să  moară.  Rebeliunea  nu  se  bazează  decât  pe
minciuni.  Regele  are  un  moştenitor  la  tron:  pe  mine.
Prezenţa mea va pune capăt neînţelegerilor.

— Vrei să sugerezi că o minciună e cea mai bună soluţie
pentru a combate o altă minciună?

Alana oftă.
— Nu, sunt într-adevăr cine spun că sunt, adică fiica lui

Frederick. Aş vrea să nu fie aşa. Nici măcar nu ştiam de
asta până luna trecută. Crede-mă, niciodată n-am visat să
fiu o prinţesă. Am crescut în Londra, gândindu-mă că într-
o zi aveam să mă căsătoresc cu un lord englez - cel puţin,
până  când  am  descoperit  că  îmi  place  să  lucrez  ca
profesoară,  iar  lorzii  de  acolo  nu  vor  ca  soţiile  lor  să-şi
piardă vremea cu o asemenea banalitate… Se opri, dându-
şi seama că bătea câmpii deja. Asta e o dilemă mai veche.
Ideea e că m-am născut aici, dar nu consider că Lubinia ar
fi ţara mea. Nu vreau să rămân decât atât cât este necesar



ca să opresc războiul
— Dacă într-adevăr ai fii prinţesa, nu ai avea de ales.
Alana sări în picioare.
— Pot să-l conving pe tatăl meu…
— Stai jos!
Alana nu se aşeză, d privi spre uşă. Căpitanul râse.
— Nu pleci nicăieri până nu mă hotărăsc ce vreau să fac

cu tine. Poate ar fi trebuit să te gândeşti mai bine şi să-mi
povesteşti toate astea după ce făceam dragoste cu tine. Un
bărbat e mult mai amabil faţă de o femeie cu care…

Alana suspină… X - rori
— Încetează! Nu spune lucruri pentru care va trebui să-

ţi cen scuze când o să te convingi că zic adevărul!
i a • •  lir% ^cpmenea âvertisinent*
— Sfjcerkui pentru un imbold perfect normal? Prinţi sau

nu nid  nu-mi  trece  prin  minte  să  fac  asU.  Dar  dacă  ai
termin „Talele, spune-mi te rog ce te face să ere*, că e5ti
membri, familiei regale. Hai să începem cu numele tău.

încă nu o credea, dar asta era de înţeles, căci Alana nu-i
spusese încă nimic care ar fi putut să-i susţină pretenţiile.
Se aşeză din nou şi explică:.,

— Aveam o brăţară pentru a-mi dovedi povestea, dar mi-
a fost furată când…

Căpitanul o întrerupse cu un sunet neîncrezător.
— Cât de convenabil, nu?
Alana îşi ridică bărbia.
— Ştiu cine a luat-o. A fost unul dintre oamenii tatălui

meu. Căpitanul se încruntă.
— Când?
— În ziua în care am ajuns în ţară, ne-am întâlnit…
Căpitanul o întrerupse imediat:
— Cum adică, „ne-am întâlnit”? Cu cine călătoreai?



Alana  deveni  dintr-odată  circumspectă.  Nu  era  încă
suficient de calmă cât să-i povestească despre Tătic.

— Nu e treaba ta.
— Te înşeli.  Cel care te-a îndemnat să faci asta şi te-a

adus aid se face vinovat de complot împotriva regelui, iar
datoria mea este să îl protejez.

Alana îşi ridică din nou bărbia.
— Nu e niciun complot nou aici, doar unul vechi — de

optsprezece ani.
Căpitanul îi aruncă o privire lungă, severă, apoi spuse:
— În  regulă.  O  să  revenim  şi  la  asta.  Deocamdată

continuă şi povesteşte-mi despre brăţara ta.
Alana încuviinţă.
— Întrat în Lubinia printr-o trecătoare din munţi care nu

e Moşită de prea multă lume. Am fost opriţi de o bandă de
soldaţi

7nnS  *  ****** «noi.  Ne-au  acuzat  că  am  fi  rebeli
deswnehfri t^ prin mele după arme. Apoi am oate bijuteriile
mele, inclusiv brăţara, dispăruseră-

Aflâ cine era comandantul lor bădăran şi o să descoperi
şi cine a fost hoţul.

Căpitanul se încruntă şi mai mult. O privi fix minute în
şir,  astfel  că ea îi  putu descifra mânia. De ce? Fiindcă îl
făcuse bădăran pe unul din oamenii lui?

— Descrie-mi brăţara asta  pe care o  consideri  atât  de
importantă, se răsti la ea.

Alana se conformă repede şi adăugă:
— O purtam când am fost răpită de aici, cu atâţia ani în

urmă.
Chiar credea că bărbatul începea să o creadă, dar apoi îi

văzu strâmbătura.
— Ai fi putut foarte bine să o comanzi unui bijutier şi să



te foloseşti de ea. Cine spune că nu ştiai deja cum trebuia
să arate brăţara pentru că ţi-a zis altcineva? Chiar te-ai
obosit să faci o copie atât de exactă sau aveai în plan să
pretinzi că ţi-a fost furată încă de la început?

Uluită să audă că el trăsese asemenea concluzii, Alana
spuse:

— Chiar n-ai de gând să încerci să o găseşti? Tatăl meu
ar putea să o recunoască!

— Ai nevoie de mult mai mult de-atât pentru a acuza un
soldat  din  garda  regelui  că  este  un hoţ.  E  cuvântul  tău
împotriva cuvântului lui. Nu.

Alana  tocmai  îşi  pierduse  singura  dovadă  tangibilă  pe
care putea conta. Devenea din ce în ce mai puţin dispusă
să coopereze cu un asemenea om. Dacă nu ar fi intimidat-o
atât cu postura lui impresionantă, i-ar fi spus asta în faţă.
Dumnezeule, chiar că îşi alesese prost demnitarul! Din tot
palatul ăsta, peste căpitanul gărzii de la palat trebuia să fi
nimerit?

Se agăţă în schimb de o altă dovadă tangibilă şi întrebă:
— Semăn cu mama mea?
— Care mamă?
Alana răspunse frustrată:
— Prima soţie a lui Frederick. Regina Avelina, evident.
— Nu.
Căpitanul  folosea  cuvântul  cu  o  asemenea  fermitate,

încât părea să-i dea un nou înţeles. Alana nu îl mai auzise
niciodată rostit aşa.

— Nu, chiar deloc? Sau nu, nid măcar nu vrei să tei! n 
1,0-  Re^ntera  blondă.  Şi  celelalte  impostoare  erau

blonde. Tu „ „eşti. Şi nu contează. Oamenii pot să semene
unul cu altul f4rjsi fie rude. Acum… w

— Stai puţin! Ai spus „celelalte impostoare! Au fost m*,



multe?
— Bineînţeles, destule chiar. Să ne întoarcem la numele

tău. Dumnezeule, niciodată nu aveau să o creadă dacă era
doar una dintr-un şir întreg.

— Te  aştepţi  ca  numele  meu  să  fie  altul  decât  Alana
Stindal? -Nu-mi răspunde la întrebare cu o altă întrebare, o
avertiză căpitanul.

— Îmi pare rău, dar am fost  învăţată să analizez orice
situaţie şi chiar să-mi reevaluez adversarii.

— Probabil că ăsta este primul lucru adevărat pe care mi
l-ai spus - că ai fost învăţată…

— Să fiu o  regină, încheie  Alana  în  locul  lui.  Tutorele
meu ştia că avea să fie nevoit să mă aducă înapoi într-o zi,
ca să-mi pot lua locul de drept. Aşa că a făcut tot ce i-a stat
în putinţă  să  mă pregătească  pentru asta,  deşi  nu mi-a
spus niciodată de ce am fost crescută atât de diferit faţă de
alte fete.

— Cine este acest tutore şi de ce te-ar fi învăţat să crezi
că protectorul regelui îţi este adversar?

Becker o întreba din nou despre Tătic, sperând probabil
că  Alana  avea  să  se  piardă  şi  să  scape  ceva  important.
Când îşi  dădu seama de asta,  deveni  şi  mai precaută şi
spuse simplu:

— Te consider un adversar fiindcă exact aşa te comporţi.
Stai între mine şi părintele pe care până nu de mult nici
măcar nu ştiam că îl am. Am venit aici pentru a salva vieţi.
Spune-i asta şi tatălui meu. Indiferent dacă mă credeţi sau
nu, tot mă poate folosi ca să prevină un război. După ce
rebelii se ascund din nou în văgăunile din care au ieşit, o
să plec în linişte, şi tatăl meu va putea face toate eforturile
pentru a avea un nou moştenitor— Chiar, de ce nu a făcut-
o în toţi aceşti ani?



Nu ar fi trebuit să întrebe asta. Lipsa unui moştenitor
era  argumentul  de  căpătâi  din  propaganda  rebelilor.
Ultimul lucn*

pe care Alana şi-l dorea era să fie bănuită că se afla în
cârdăşie cu ei, fiindcă întrebase aşa ceva. Dar observă cu
groază că expresia lui se schimbă.

Sări în picioare, panicată. Era la un pas de uşă, când
degetele lui o prinseră de rochie, dar nu reuşi să o ţină bine
şi nici să o oprească. Becker nu îi dădu drumul, ci mâna
lui alunecă în jos pe catifeaua albastră, până la pistolul din
buzunar.  Alana  îl  auzi  înjurând,  dar  degetele  ei  se
încolăciră în jurul clanţei şi traseră. Piciorul lui lovi uşa de
lemn din faţa ei şi o trânti la loc. Alana se întoarse imediat,
strângând pumnul şi pregătin- du-se să-l lovească în gât,
una dintre mişcările pe care le ştia de la Tătic. Era suficient
de  disperată  încât  să  o  încerce,  chiar  şi  împotriva  unui
adversar de asemenea dimensiuni. Dar nu avu noroc, chiar
deloc.

Căpitanul  îi  prinse  pumnul  şi  încercă  să-i  răsucească
braţul  la  spate,  ceea  ce  ar  fi  făcut-o  să  se  lipească  de
pieptul  lui  şi  să  rămână  prinsă  acolo.  Alana  îi  dejucă
încercarea  întorcându-se  în  aceeaşi  direcţie  şi  câştigând
suficient spaţiu cât să-şi tragă mâna înapoi. Spre ghinionul
ei, nu fusese o idee bună să-l surprindă aşa. Nu era sigură
cine  se  dezechilibrase  mai  întâi,  dar  amândoi  căzură  pe
covor.  În  ultima  clipă,  Becker  se  răsuci  ca  să  cadă  el
dedesubt,  după  care  se  răsuci  din  nou  şi  o  prinse  sub
trupul lui. Alana nu mai avea cum să se elibereze!

Căpitanul îi luă pistolul pe care îl simţise în buzunarul ei
şi  îl  aruncă  deoparte.  În  semn de  apărare  şi  înainte  ca
Becker să tragă concluzii greşite, Alana strigă:

— Nu-mi  voi  cere  scuze  pentru  arme.  Cineva  din  ţara



asta a încercat să mă omoare! Am nevoie de ele ca să mă
apăr…

— Mai  mult  de  o  armă? fu  tot  ce  înţelese  Becker  din
explicaţia ei. Apoi chicoti dintr-odată. Cred că va trebui să
te percheziţionez cu băgare de seamă, femeie. Da, aş putea
spune chiar că asta e datoria mea.

Alana îi privi ochii de un albastru întunecat şi văzu că
avea  să  se  bucure  de  „datorie”  mult  prea  mult.  Rânjea
acum, privindu-i sânii. Alana suspină. N-ar îndrăzni!

— Opreşte-te! O să-ţi pară rău…
“Nu, dacă voi simţi ceva, cu siguranţă nu va fi regret.
— _. Jehantwxiwsey
. „spusese: Îi prin» unul din sini
Şi chiar fj» to**avj0 mul1 mai mult dec4t era “ «ofe, în

palmi?  i  ţin»  rof*,  ^re  ci  nu  avea  nicio  armă  ascunsi
strângând uşor, ca să «*d sân! Alana înţelese că datoria ti
acolo. Apoi făcu la UP» “^nu cerea să confişte once V4 ^ 0
parte. Ştia că nu avea niciun Se rbitai, ! ne „f” „. Mată ca să
mai simtă altceva decât

P- P «*** ’se pumâ Imp0Wvt-
ŞţZSZ £» 1 l» i fi de^hise ochii,
*%££ 5*3*  putea  să  jur  ci  ţi-am  cerut  siteopreşa.

Căpitanul îi ignoră sarcasmul şi spuse în schimb.
— Mă întreb unde altundeva ai ascunde o armă.
Alana încercă să-i spună:
— În…
— Sst.
Căpitanul îi duse un deget la buze.
— Poţi  să-mi  dezvălui  toate  ascunzişurile,  dar  îţi  dai

seama că va trebui să mă conving singur.
Ar  fi  putut  la  fel  de  bine  să  o  facă  mincinoasă.  Asta

insinua: că nu putea avea încredere în cuvântul ei. Şi ar fi



putut chiar să aibă dreptate - când era vorba despre arme.
Dar ceea ce făcea acum era atât de scandalos, că nu avea
cum să fie procedura normală într-o asemenea situaţie.

— Ai fi putut găsi o femeie care să mă percheziţioneze, îi
spuse indignată.

— Şi să-mi neglijez datoria?
Dintr-odată, expresia lui deveni senzuală. Preţ de o clipă,

Alana se simţi captivată, fascinată. Apoi însă căpitanul se
trase  totr-o  parte  suficient  cât  să-i  ridice  fusta  şi  tot  ce
purta pe dedesubt atât de sus, încât un picior ieşi la iveală
cu totul. Alana ţipă, scandalizată.

— Ah,  în  cizme,  bineînţeles,  spuse  căpitanul,  privind
încă o armă pe care o descoperise.

prea ^^^^^cwcă^să dar mireu
86
decât  să  se  apropie  cu  cizma  suficient  de  mult  încât

pumnalul să îi fie aruncat la o parte fără prea mare efort.
Apoi căpitanul îşi plimbă palma pe de-a lungul piciorului
ei, ca să vadă dacă mai avea vreo armă ascunsă acolo.

— O să strig şi o să-ţi pierzi slujba, îl avertiză Alana.
— Dacă ţipi, s-ar putea să fie nevoie să te sărut ca să te

reduc la tăcere. Nimeni nu ar îndrăzni să intre aici ca să
vadă ce se petrece,  aşa că nu o să te alegi decât  cu un
sărut. Îmi ceri să te sărut?

— Nu!
— Eşti sigură?
— Eşti de-a dreptul mârşav! şuieră Alana.
— Aşa credeai şi mai devreme, când te-ai dat la mine?
Alana se înroşi imediat şi simţi cum ceva cald şi plăcut

se  aprinde  în  ea  la  amintirea  acelui  sărut.  Sentimentul
dispăru  aproape  imediat  când  căpitanul  o  întoarse  şi  o
pipăi  pe spate,  apoi  pe talie,  peste  posterior  şi  în jos pe



celălalt picior. Cel puţin piciorul ăsta nu era expus. Auzi un
chicot când Becker ajunse la cealaltă cizmă.

— Încă unul?
Căpitanul puse deoparte celălalt pumnal.
— Mai ai şi altele?
Alana  îşi  strânse  ferm  buzele,  ceea  ce  îl  făcu  să-şi

răspundă singur:
— Probabil că da.
Mâinile  ei  erau  libere  acum.  Îşi  suflecă  o  mânecă  şi

scoase  la  iveală  pumnalul  pe  care  îl  avea  prins  la
încheietură. Îl aruncă peste celelalte.

— Mulţumit acum, brută ce eşti? spuse ea cu asprime.
Ai fi putut să-mi ceri  să ţi  le dau! N-aş fi încercat să le
păstrez ca să mă protejez de atacatori dacă tu te-ai fi oferit
să mă aperi. Din câte văd, ai alte gânduri.

Căpitanul  se  ridică  brusc  şi  o  trase  după el.  Alana îi
văzu  doar  o  clipă  expresia  plină  de  furie,  apoi  se  trezi
aruncată peste un umăr, ca un sac. Furia lui o speria mult
mai  mult  decât  gesturile  de  până  acum.  Nu-şi  putea
închipui ce îl făcuse să reacţioneze aşa. Spusese ceva ce n-
ar fi trebuit? Sau era din cauză că ultima armă

„, bine, încât probabil n-ar fi găsit-o singur?
fusese ascunsă atât de brne, r gur?
Dar Alana nu voia să-i arate cat ae mu*
Te. ^ comportat suficient ca un barbar. Vrei neapărat **
dovedeşti că asta eşti? Lasă-mă jos!
Câpiunul  nu făcu  asta.  O purtă  ta  şpatc  de-a  lungul

cam, *, apoi intră mai adânc în clădire. Trecură pnn alte
două  tacâpw,  apoi  ajunseră  dincolo  de  vechile  adun  ale
fortăreţe!, trecând printr-o magazie lungă, dreptunghiulară,
unde erau fi câteva paturi de paie. O lumină slabă venea
pnn câteva ferestre înalte, înguste, care se deschideau spre



curtea interioară. Celălalt perete nu avea nicio deschidere.
Următoarea cameră în care intrară era la fel de lungă,

dar de o parte şi de alta se deschideau două şiruri de uşi
cu gratii. Era o închisoare, evident. Era atât de linişte; aşa
că probabil nu era nimeni închis aici. Ce prostie din partea
ei să creadă că şi pe aici erau tot doar în trecere…

Capitolul S
Alana fu  aşezată  în  mijlocul  unei  temniţe  uriaşe.  Uşa

lată, cu gratii, rămase deschisă deocamdată, dar căpitanul
se aşeză chiar în faţa ei. Expresia lui era încă măsurată,
stoică, însă Alana nu se îndoia că furia era încă acolo. Altfel
de ce ar fi aruncat-o în temniţă?

— Gata cu joaca, femeie.
Căpitanul se referea la ceea ce se întâmplase în cealaltă

cameră. Pentru el fusese cu siguranţă distractiv, dar Alana
nu simţea  decât  frustrare  la  gândul  că  nu reuşise  să  îl
oprească, îl auzi adăugând:

— Poţi să te dezbraci singură sau pot să te ajut eu.
Dumnezeule, Alana nu se aşteptase să widf aşa ceva!
— De ce?! Nu mai am nicio armă! Jur!
— Te-ai  dovedit  mai  vicleană  decât  m-aş  fi  aşteptat.

Acum ne vom asigura că nu mai ai nicio surpriză pregătită.
Alana  începu  să  se  îndepărteze  de  el,  mergând  cu

spatele.
— În regulă atunci. Să ştii că nu mă supăr să-ţi dau o

mână de ajutor.
Disperată, Alana încercă să se strecoare pe lângă el, dar

nu reuşi decât să îi cadă în braţe mai repede. Se zbătu din
răsputeri  când  el  se  întinse  să-i  desfacă  nasturii  de  la
rochie. Erau în faţă, nu în spate, fiindcă nu călătorise cu o



servitoare care să o ajute. Aproape toate hainele pe care le
luase cu ea erau la fel. Căpitanul o prinse strâns pe după
talie cu un braţ, ţinând-o lipită de el, şi îşi văzu de treabă
cu cealaltă mână, atingându-i în treacăt sânii. Alana nu se
îndoia nicio clipă că o făcea intenţionat. Teama pe care o
simţise  până  acum  dispăru,  înlocuită  de  indignare.  Se
zbătu şi mai puternic şi încercă să îl împingă la o parte şi
să se elibereze, îl plesni peste mână sau i-o trase la o parte,
dar căpitanul îşi continuă răbdător eforturile fără să-i pese
prea mult.

în  curând,  Alana  obosi  să  tot  încerce  să-l  oprească.
Oricum nu reuşea mare lucru, ci doar amâna inevitabilul.
Încă  nu-l  privise  în  faţă.  Fusese  prea  ocupată  să-i  dea
mâna la o parte. Nu voia să-i vadă hotărârea din ochi, nu
atâta  timp  cât  încă  mai  spera  că  avea  să  se  oprească
înainte să o dezbrace de tot.

Când  ultimul  nasture  fu  desfăcut,  Alana  încercă  din
toate  puterile  să-şi  ţină rochia  pe  ea,  ceea  ce îl  făcu  să
spună:

— Ştii, am putea face asta în pat, nu aici.
Alana suspină.
— Nu? Păcat!
Alana îl privi în sfârşit şi simţi cum i se taie respiraţia.

Nu mai părea deloc amuzat. În schimb, ochii îi scăpărau
atât  de puternic,  încât  Alana se înroşi  imediat. O dorea!
Revelaţia o făcu să se înfioare. Avu nevoie de toată funa de
care se simţea în stare ca să-şi înfrângă propria dorinţă,
dar nu reuşi decât să rămână nemişcată.

Mânecile îi căzură de pe umeri şi, cu câteva smudturi,
cordoanele  care  îi  strângeau  rochia  în  talie  dispărură.
Câteva clipe mai târziu, rochia şi fustele pe care le purta pe
dedesubt căzură pe podeaua de piatră.



FsH crea frumoasă, spuse mirat căpitanul, cercetând e
„privirea  ceea  ce  tocmai  descoperise.  Apoi  tasi  *  ^  bâT
expresia fi adâugâ: Bârbaţ.. Care te-au pus şi vii ^ Şi Să te
dai drept prinţesa noastră au făcut o alegere bunâ Asta au
intenţionat? Sperau să mă seduci şi să mă faci să-nu

Ea?  Dar  el era  cel  care  făcea  pe  seducătorul!  Acum
bărbatul se înfurie că dăduse glas acelui gând. O ridică şi
împinse  la  o  parte  cu  piciorul  hainele  căzute.  Apoi  luă
singurul scaun din celulă, n trase în mijloc şi o aşeză pe el.

Alana nu se mai simţise niciodată atât de stânjenită ca
acum,  stând  aşa,  îmbrăcată  doar  cu  o  cămaşă,
indispensabili şi ghete. Asta o făcu să se înfurie la rându-i.
Iar faptul că Becker stătea triumfător în faţa ei, admirându-
şi opera, o făcu şi mai furioasă.

— Cine este tutorele tău?
Alana îşi strânse ferm buzele şi îl privi sfidător. Chiar se

aştepta să coopereze acum? Era prea furioasă ca să-i mai
fie teamă. Căpitanul se comportase cu ea asemena unui
barbar.  Într-adevăr,  Alana  avusese  dreptate  să-şi  judece
atât de aspru ţara de baştină.

Tăcerea ei îl făcu să se aplece spre ea, să-şi apropie faţa
de a ei şi să continue pe un ton înşelător de amabil:

— Să  nu  crezi  că  mai  ai  vreo  şansă,  femeie.  Eşti
prizoniera mea şi îmi vei răspunde la întrebări. Deja începe
să-mi  pară  rău că  ţi-am lăsat  astea.  Trase  de  şnururile
cămăşii. Dar asta se poate corecta…

Alana îşi ţinu respiraţia. Dumnezeule, chiar avea de gând
să o facă. Teama pe care încercase să o înăbuşe cu furie
apăru din nou, mult mai puternică decât înainte.

Căpitanul se lăsă pe spate şi o privi cu atenţie, cu ochii
lui albaştri aţintiţi asupra ei, gata să se arunce asupra ei la
cea mai mică schimbare a expresiei.  Nici  urmă de joacă



senzuală.  În multe  ţăn,  tortura încă era considerată  cea
mai bună metodă de a smulge în ormaţii de la prizonieri,
iar Lubinia era chiar mai înapoiată

*  j  Veane  e  e*’  Oare  şi  celelalte  impostoare  fuseseră
torturate niciod! ^^1nttră U CUrtea reselui? Nu… tatăl ei n-
ar fi pe*» * niciodată asta -dacă ar fi ştiut.

Alana întrebă brusc:
— Ai de gând să-i spui tatălui meu că sunt aici? într-un

final?
Căpitanul  nu  răspunse,  făcând-o  să  înţeleagă  mai

limpede ca niciodată că el  era cel  care punea întrebările
aici.  Trecu  în spatele  ei.  Alana  ar  fi trebuit  să  se  simtă
uşurată  fiindcă  nu o  mai  privea  îmbrăcată  într-o  ţinută
atât de sărăcăcioasă, dar deveni şi mai agitată. Apoi simţi
cum căpitanul începe să-i desfacă părul.

— Ce fad…? Alana ridică o mână ca să le îndepărteze pe
ale  lui.  Opreşte-te!  Nu am nid  o  armă sufident  de  mică
încât să o pot ascunde în păr!

Căpitanul îi trase o agrafă lungă şi ascuţită din păr şi i-o
ţinu în faţă.

— Chiar aşa?
Alana nu se pierdu cu firea, ci insistă:
— Nu consider asta o armă.
Dar îi permise totuşi să-i scoată şi celelalte agrafe. Era

chiar bucuroasă că avea părul suficient de lung încât să-i
acopere  pieptul,  fiindcă  avea  o  cămăşuţă  aproape
transparentă. Dar căpitanul nu se opri la ultima agrafă. Îi
atinse pielea capului într-un masaj senzual, iar fiorul care
o străbătu nu avea nimic de-a face cu frigul din temniţă.

Asta o făcu să izbucnească:
— Tutorele meu se numeşte… Mathew Farmer.  Îi  spun

„Tăticul” fiindcă el m-a crescut. Credeam că e unchiul meu,



că părinţii mei au murit în război şi el era singura rudă
care îmi mai rămăsese. Credeam că suntem la fel ca restul
aristocraţilor străini care fugiseră în Anglia pentru a scăpa
de Napoleon şi  că  Tăticul  luptase  şi  el  în războaiele  lui.
Ştiam  că  suntem  din  Lubinia,  dar  nu  mi-am  închipuit
niciodată că tot ce ştiam despre viaţa mea era, de fapt, o
minciună.  Nici  măcar  când am împlinit  optsprezece  ani,
Tăticul n-avea de gând să-mi spună adevărul  sau să mă
aducă aici.

Alana spera ca povestea ei  să-i  distragă atenţia şi  să-l
facă  să  se  oprească,  dar  masajul  continuă.  Căpitanul
întrebă doar atât:

— Atunci de ce a făcut-o?
— Fiindcă a auzit ce se întâmplă aici. Asta l-a făcut să-

mi spm^ totul. Nu a mai putut amâna, deşi era sigur că
aveam să-l urăsc pentru asta.

— Aţi  vrut  să  puneţi  capăt  războiului  înainte  chiar  să
înceapă.

Vocea ei era aşa stranie, încât Alana nu s-ar fi mirat să-l
vadă schimonosindu-se a dispreţ. Încercă să se întoarcă şi
să-l privească, dar mâinile lui îi ţineau ferm capul şi umerii
şi o forţau să se uite fix înainte.

Alana îl întrebă totuşi:
— De ce te-ai îndoi, când motivul nostru este unul atât

de  altruist?  Tăticul  nu  voia  să-şi  vadă  ţara  de  baştină
distrusă de o minciună pe care o putea dovedi. Îşi iubeşte
ţara, deşi încă nu-mi dau seama de ce.

Mâinile  lui  se  strânseră  şi  mai  mult,  în  semn  că  se
simţea insultat de replica ei. Alana se apără:

— Nu e vina mea că nu am aceleaşi sentimente. Când
eram mică, el ura Lubinia. În toate poveştile lui o descria ca
fiind o ţară plină de barbari.



— De ce?
— Ca să-mi fie prea ruşine să povestesc cuiva de unde

am venit cu adevărat.
— De ce?
— În  eventualitatea  în  care  cineva  punea  prea  multe

întrebări - fie oamenii tatălui meu, fie duşmanii lui.
— Deci acest tutore te-a ţinut ascunsă de rege?
— Bineînţeles. Cineva mă voia moartă. Tăticul nu avea

de gând să mă lase să mă întorc până nu era convins că nu
mai exista niciun pericol.

Becker râse.
— Deci crede că eşti în siguranţă acum?
— Nu, nu crede asta. Dar pot salva multe vieţi de aid, şi

*• ** e mai important decât orice altceva. Iar tutorele meu
are de gând să se ocupe singur de cei care au vrut să mă
omoare, fiindcă *

V Ută nu a făcut-<> niciodată.
Becker tăcu o clipă, apoi spuse:
— Deci acum o lună tutorele tău ţi-a mărturisit că toată

viaţa ta de până atunci a fost o minciună şi ţi-a spus că
eşti o prinţesă. Iar tu îl crezi? De ce?

— Glumeşti? întrebă Alana cu durere în glas. La început
n-am  crezut  absolut  nimic  din  ce  mi-a  spus.  Era  prea
oribil, prea…

Căpitanul se strâmbă.
— Era oribil că eşti o prinţesă?
Alana  închise  ochii.  Îşi  dorea  să  nu-i  fi  spus  asta.

Îndoielile  lui  începeau  să  o  obosească.  Încă  nu-şi  luase
mâinile de pe ea. N-ar fi trebuit să o trateze în halul ăla!

— Nu ai nid un răspuns pregătit  de data asta, Alana?
Dacă într-adevăr aşa te cheamă.

Vocea lui atât de aspră deveni plată şi lipsită de orice



inflexiune, îşi luă şi mâinile de pe umerii ei, deşi un deget îi
alunecă de-a lungul braţului aproape fără să-şi dea seama.
Alana tremura. Probabil  din cauza frigului. În niciun caz
nu din cauza atingerii lui.

— Poţi să crezi ce vrei, spuse sfârşită. Oricum asta fad.
— Aşa ai de gând să salvezi vieţi?
Alana tresări  şi  deschise ochii  din nou. Avea dreptate.

Nu-şi putea permite să renunţe.
Oftă.
— Ascultă-mă,  căpitane.  Văd  că  te  îndoieşti  serios  de

povestea mea. E obositor. Să ştii că eu m-am îndoit de o
sută de  ori  mai  mult  când Tăticul  mi-a  spus că sunt  o
prinţesă,  şi  sunt  foarte  bună  la  matematică,  aşa  că  nu
exagerez deloc. Tăticul îmi spunea „prinţesă” de mică, dar
nu mi-am imaginat nid o clipă că o spune în adevăratul
sens al cuvântului. Bineînţeles că nu am crezut că sunt
fiica  regelui  din  Lubinia.  Dar  trebuie  să  ştii  un  lucru:
Tăticul  mă  iubeşte.  Şi-a  schimbat  întreaga  viaţă  pentru
mine. Nu mi-ar fi mărturisit nidodată motivele pentru care
a făcut-o dacă n-ar fi fost adevărat.

— De ce?
— Fiindcă era absolut convins că aveam să-l dispreţuiesc

pentru asta.
— Pentru că te-a răpit din palat acum optsprezece ani?

Asta  spus, nu-i aşa? Sau n-a  fost  implicat în răpirea ta?
Bărbatul te-a crescut îl cunoştea pe răpitor? De la el te-a
luat.

Alana se simţi tentată să mintă şi să-l scoată cu totul
povestea răpirii. Asta l-ar fi făcut şi pe căpitan să-l lase în
pace. Dar Tăticul îi ceruse să spună adevărul, şi trebuia să
aibă încredere că în cele din urmă avea să-şi întâlnească
adevăratul tată.



— Nu, Tăticul a fost cel care m-a răpit din palat, deşi nu
asta era de aşteptat să facă. Fusese plătit să mă ucidă.

— Unde e acum?
— Nu ştiu.
— Undee?
— Îţi jur că nu ştiu! Am stat la un han de la marginea

oraşului, dar m-a avertizat că nu am să-l mai găsesc acolo.
Ţi-am spus, vrea să le dea de urmă celor care l-au angajat
acum optsprezece ani să mă ucidă.

— Când o să pricepi oare că nu-mi place să fiu minţit?
Dintr-odată era din nou în faţa ei. Oare voia să vadă cât

de mult o speria cu toate întrebările lui răstite? Sau să o
facă să-şi dea seama că era cu-adevărat furios?

— Ţi-am spus doar adevărul, şi asta voi face şi de-acum
înainte. Nu am de ales.

— Întotdeauna ai de ales,  şi  dacă vrei  să scapi  de aid
vreodată, va trebui să fad o alegere mai bună.

Alana îşi ţinu respiraţia. Nu o putea ţine închisă aid. Nu
ar îndrăzni. Era fiica regelui! Dar începu să tremure, atât
din  cauza  frigului,  cât  şi  a  fricii.  Şi  totuşi  nu-şi  putea
permite să-i arate cât de mult o speriase. Teama ar fi făcut-
o să pară vinovată şi atund n-ar mai fi crezut-o în ved.

încercă  să  gândească  asemenea  unei  prinţese.  Să  se
concentreze  asupra  propriei  indignări  —  singurul
sentiment pe care fi putea avea.

— Mi-e frig, fu tot ce reuşi să spună - Nu mă interesează
dacă…

“Mi-e frig!
trânt l? 41? ° parte orice unni * prudenţă şi îşi ridi dâtor

bărbia. Căpitanul înjură, apoi ieşi cu pas grăbit şi uşa cu
gratii în urma lui. Deşi Alana nu se aştepta la asta, îl auzi
răsucind şi cheia în broască.



CapitocuC16

— Cum îndrăzneşti să mă ţii aici? Am să să te ţin minte,
căpitane.

Furia lui Christoph nu dispăruse încă. De fiecare dată
când îşi amintea cuvintele ei, o simţea din nou. De unde îşi
găsise  curajul  să-i  vorbească  cu  atâta  convingere?  Nu
ridicase  vocea.  Îi  vorbise  calm,  pe  un  ton  îngheţat.  Dar
ochii ei o trădau, nu prin expresie, ci prin felul în care îşi
schimbau culoarea. Erau gri în mod obişnuit, dar, când îi
era teamă, deveneau gri-albăstrui.

— Văd că ai inventat o poveste  fantastică,  mârâi la ea
printre gratii. Dar până la urmă o să-mi spui şi adevărul.

— N-ai fi în stare să vezi adevărul nici dacă ţi-ar da un
şut înfund.

Alana rosti insulta în engleză. Christoph nu voia să-i dea
de înţeles că ştia ce spusese;  s-ar fi putut folosi  de asta
dacă o lăsa să creadă că nu o înţelegea.  Dar  nu-şi  mai
putea permite să rămână acolo. Simţea prea multă furie, o
dorea prea mult. Avea să facă ceva nesăbuit până la urmă.

în semn de rămas-bun, îi spuse:
— Vreau să mă liniştesc înainte să hotărăsc ce să fac cu

tine. Te avertizez, asta — indică întreaga temniţă — nu e
nimic în comparaţie cu ce-o să păţeşti dacă nu începi să
spui adevărul.

îi auzi suspinul, apoi o văzu cum se întoarce cu spatele
la  el.  Imediat  ce  Christoph  părăsise  celula,  Alana  îşi
înşfăcase rochia şi o ridicase în faţa ei ca pe un scut regal.
Dar era suficient de speriată încât să nu-şi dea seama că,
făcând asta, îşi etala am^idouă picioarele frumos sculptate.
Bărbatul ieşi în gra a, căci s ar fi năpustit în celula ei.

Teama ei îl liniştea puţin, suficient cât să-şi dea seama



indignarea  ei  fusese  cea  care-l  înfuriase.  Situaţia  ei  era
mult PWl „avI Trebuia să ştie că nu avea cum să scape cu
bine daci nu într-adevăr nevinovată. Dacă fusese minţită cu
atâta convingere încât ajunsese să creadă ceea ce spunea,
putea să o pedepsească mai blând.  Dar cum ar fi putut
verifica asta?

în  acelaşi  timp,  Christoph era  foarte  furios  şi  pe  sine
însuşi,  fiindcă  se  lăsase  distras  într-atât  încât  să  nu  o
percheziţioneze  imediat  ce  auzise  ce  pretindea.  Bărbaţii
erau percheziţionaţi la poartă, dar femeile, nu. Asta avea să
se schimbe începând din acel moment.

Dorinţa  era  un  lucru  periculos.  Dacă  n-ar  fi  gustat-o
deja, nu ar fi dorit-o cu atâta ardoare acum. Dar greşeala
lui  era  de  înţeles:  ea  se  aplecase  spre  el  şi  îi  ceruse  o
întâlnire privată, pe un ton atât de provocator.

Chiar lima trecută avusese de-a face cu o văduvă între
două vârste  care nu spusese gărzilor  de la  poartă  de ce
venise la palat, dar apoi îi mărturisise căpitanului însuşi că
spera să ajungă în patul regelui. I  se oferise până şi lui,
pentru a-i facilita o întâlnire cu Frederick. Christoph nu se
simţise  deloc  tentat.  În  schimb,  îi  arătase  uşa.  Nu  era
prima femeie care venise nepregătită. Toţi lubinienii ştiau
că  Frederick  fusese  suficient  de  norocos  încât  să  se
îndrăgostească de două ori, de cele două regine, şi că, de
când  se  căsătorise  a  doua  oară,  nu-şi  mai  luase  nicio
amantă.

Având proaspătă amintirea acelui fiasco, nici nu era de
mirare că se lăsase atât de uşor sedus de Alana — sau ăsta
era doar un pretext, fiindcă Alana era atât de tânără şi de
frumoasă. La naiba, cât de mult îşi dorea să aibă dreptate!
Atunci când o adusese în apartamentele lui, îşi dorise cu
atâta ardoare să fie exact ceea ce credea că era!



După ce îi  dădu ordinele  lui Boris şi  îşi  trase pe el  o
pelerin*  fiindcă  începuse  din  nou  să  ningă,  Christoph
merse să stea de voaă cu soldatul pe care Alana îl acuzase
că îi furase brăţara- vorbă* ^ ° astfel de P°veste neelucidată
înainte să stea

Fu ^stul de dezamăgit când soldatul ne^ puse Pe on alt
soldat să caute prin lucrurile acestuia-

Bineînţeles,  brăţara  n-ar  fi  făcut  decât  să  dovedească
faptul că nu minţise chiar întru totul.

Apoi merse imediat să stea de vorbă cu regele între patru
ochi.  Înainta  cu  pas  grăbit,  fiindcă  spera  să  ajungă  în
apartamentul tegal înainte ca monarhii să se aşeze pentru
cină. Se ştia că mesele regelui nu trebuiau întrerupte decât
pentru lucruri absolut urgente, iar situaţia de faţă nu era o
urgenţă - încă.

Monarhii  aveau  oaspeţi  însă,  aşa  că  erau  cu  toţii  în
sufragerie,  aşteptând  cina.  Atât  regele,  cât  şi  regina  îl
salutară  cu  căldură  pe  Christoph,  dar  Frederick  nu  îl
întrebă imediat de ce venise. Christoph îi salută şi pe cei
doi oaspeţi, pe care îi cunoştea.

Nu era surprins să o găsească acolo pe Auberta Bruslan.
Celălalt oaspete era Norbert Strulland, un servitor plăpând
care o însoţea de obicei. Era aşezat lângă ea pe o canapea
bej, brodată cu fir de aur. Rareori se întâmpla ca unul să
fie văzut fără celălalt. Norbert era cărunt, la fel ca stăpâna
sa, şi ar fi trebuit să iasă la pensie cu ani în urmă. Dar
Auberta era miloasă şi nu se descotorosise de el.

Fosta  regină  era  deseori  invitată  la  palat  atunci  când
aveau  loc  întâlniri  sau  petreceri  regale.  Şi  Frederick,  şi
Nikola o plăceau cu adevărat pe bătrână. Era blajină, dar
avea  un  simţ  viu  al  umorului.  Era  în  interesul  ambilor
monarhi să se folosească de prietenia lor ca să-şi apropie o



parte cât mai mare din familia fostului rege. Nu toţi cei din
clanul  Bruslan  se  împotriviseră  atunci  când  un  Stindal
devenise rege.

— Christoph, ce mai face bunicul tău Hendrik? îl întrebă
cu căldură Auberta. Suntem prieteni buni, dar nu l-am mai
văzut de când am fost  la cursele de sănii  -  trebuie să fi
trecut aproape zece ani!

Christoph zâmbi. Ştia şi el zvonurile cum că Hendrik o
curtase  pe  Auberta  înainte  ca  Emest,  fostul  rege,  să  se
îndrăgostească de ea, să îi câştige afecţiunea şi să o facă
regină.

— Nu  mai  trece  prin  oraş  la  fel  de  des  ca  înainte,
răspunse Christoph.

— Ce păcat! Mi-e dor de glumele lui. Întotdeauna reuşea
să mă facă să râd. Şi ce mai face scumpa ta vecină, Nadia
Braune?

Ai reuşit să o cucereşti? Oare vom fi invitaţi la o  nuntă
căt de ^christoph îi veni să se strâmbe a lehamite, dar îşi
stăpsni  L C e  u  Auberta  nu voia decât să audă ultimele
bârfe,  d*”  p  «a  puţin  timp  de  la  ultima.  Vizită,  atât  de
de^truo

* N*BT^Natomfe^Iwie « «“în copilărie, nimic mai mult.
Auberta  părea  surprinsă,  iar  însoţitorul  ei  chiar  se

încruntă. Christoph ştia că Norbert era aşa bătrân, încât
mintea i-o mai lua razna uneori. Poate nici nu fusese atent
la  conversaţia  de  până  acum.  Bătrâna  schimbă  repede
subiectul la una dintre temele ei favorite şi se întoarse spre
Frederick.

— Nepotul meu Karsten m-a făcut iarăşi mândră, spuse
Auberta. A început să pună la punct una dintre afacerile
familiei  şi  să  creeze  locuri  de  muncă pentru  oamenii  de
rând. Este atât de loial, atât de devotat ţării noastre. Nu



seamănă nici pe departe cu părinţii lui, care n-au altceva
mai bun de făcut decât să călătorească prin Europa şi să
se  bucure de o  viaţă  fără  griji.  Dar  măcar  l-au lăsat  pe
Karsten în grija mea.

Auberta avea rareori  ceva bun de spus despre fiica ei,
mama lui Karsten, care se căsătorise cu un francez, deşi
mama  ei  se  împotrivise.  Dar  nu  obosea  niciodată  să
povestească despre nepotul ei iubit. Era evident că spera ca
Frederick, care încă nu avea un moştenitor, să-l numească
pe Karsten urmaş la tron.

— De  ce  ai  venit,  Christoph?  întrebă  în  sfârşit  regina
Nikola, puţin neliniştită.

Christoph ştia că Nikolei  îi  era mereu teamă de rebeli,
aşa că o asigură:

— Nu aveţi de ce să vă faceţi griji.  Trebuie doar să mă
consult cu Alteţa Sa legat de o chestiune privată care nu
mai poate aştepta până mâine-dimineaţă.

Frederick  nu  îl  mai  lăsă  să  aştepte.  Se  scuză  în  faţa
celorlalţi»

râul» C0Tj ^ ^"kristoph până la biroul din apartamentele
dednritdA PUtef  6 siguri de intimitate.  Regele se apropia
albaştri l^f î ^ ^ era *ne* s*n*tos şi robust. Erablond, cu
ochk  a?,  U  fel  ca  prima  lui  soţie  (te-ai  fi  aşteptat  ca
impostoarea  şi  semene  măcar  puţin  cu  ei!).  Celelalte
impostoare  fuseseră  toate  blonde  cu  ochii  albaştri.
Bineînţeles, jumătate dintre femeile lubiniene arătau aşa.

Imediat ce uşa se închise în urma lor, Christoph trecu
direct la subiect:

— A mai venit o impostoare, Alteţă. Vreţi să o întâlniţi?
Frederick răspunse fără să ezite:
— Pentru ce? Ca să constat încă o dată cât de obraznice

pot fi fetele astea? Te las să te ocupi singur de problemă.



Află cine a trimis-o, apoi alung-o de la palat.
— Mi-a spus că v-aţi putea folosi de ea ca să preveniţi un

război. Cred că familia Bruslan a trimis-o, ca să vă tenteze
să  faceţi  o  greşeală  capitală,  ceea  ce  ar  însemna  că  au
început să aibă sfetnici mai deştepţi.

— Se poate, Christoph, dar ţine minte: clanul Bruslan şi-
a vândut sufletul diavolului de multă vreme. Sunt peste tot.
Unii  dintre  ei  îmi  simt  chiar  rude  de  sânge.  Mulţi  sunt
oameni buni, cinstiţi, chiar prieteni ai coroanei, cum e şi
Auberta. Dar simt de acord că există şi tineri care cred că
un Bruslan ar  trebui  să  stea  pe  tron.  Detestă  faptul  că
succesorul  direct  al  lui  Ernest,  Karsten,  nu  a  fost  ales
urmaş la coroană.

— Karsten era doar un copil când a murit bunicul lui,
spuse Christoph. Oamenii  nu s-au răsculat împotriva lui
Ernest doar ca să pună un alt Bruslan pe tron.

— Dar  a  trecut  destul  timp  de  la  războiul  civil  încât
generaţia mai tânără a Bruslanilor să fi uitat toate astea.
Nu  mă  îndoiesc  că  unii  dintre  ei  dau  bani  rebelilor.
Urmăreşte-l mai ales pe Karsten. Ştiu că Aubertei îi e foarte
drag, dar e un bărbat şiret, şi mi-e teamă că a reuşit să-şi
înşele  bunica  asumându-şi  atâtea  responsabilităţi  dintr-
odată.

Christoph încuviinţă.
— Ar  fi  o  schimbare  destul  de  mare,  având  în  vedere

faptul că singurele lui interese de când a devenit major au
fost băutura şi femeile.

— Exact.  De  fapt,  Auberta  mi-a  spus  că  nepotul  ei
plănuieşte să meargă la curse mâine-dimineaţă. Asta ar fi o
ocazie bună să-ţi dai seama da<*a începe într-adevăr să se
schimbe în bine johanM Liru&ey să-ţi influenţeze judecate..

— Bineînţeles ca nu, Alteţă. Ei au avut mult ma. Mult de



pierdul decât ceilalţi când s-a schimbat regimul.
sau  nu.  Dar  vreau,  de  asemenea,  *“**  «*>  >“  foirile

celorlalte  famuii  de  viţa  nohb  -  Naumann,  WW  Âiar  şi
familia Braune - da, ştiu că sunteţi vecin., dar nu

Frederick încuviinţă.
— Cât despre impostoare, presupun că ar putea fi totuşi

nevinovată. Se poate ca persoanele care au trimis-o să o fi
ameţit cu cine ştie ce poveşti de vitejie despre cum poate
salva vieţi.

— Mă  gândesc  şi  eu  la  aste,  dar  există  şi  alte
circumstanţe  neobişnuite.  Era  înarmată  când  a  venit.  A
cerut să vă vadă imediat din cauza a ceea ce pretinde.

— Crezi că e o altă asasină?
Christoph ştia că una dintre amantele străine ale regelui

dinainte ca aceste să se recăsătorească încercase să-i taie
gâtuL  Unii  presupuseseră  că  fusese  vorba  despre  un
complot, dar majoritatea credeau că femeia încercase asta
doar din gelozie.

Christoph clătină din cap.
— Mă îndoiesc că e în stare să ucidă pe cineva. E prea

tânără şi mult prea naivă. Şi nu avea doar o singură armă,
ci mai multe. Este prea de tot. Mai degrabă le-a adus cu ea
ca să îşi susţină teoria cum că cineva îi vrea răul, aşa că
are nevoie de arme să se apere.

— Trebuie  să  fii  absolut  sigur,  Christoph.  Nu-mi place
deloc să ţin femei  în temniţă, şi cu atât mai puţin să le
condamn  la  moarte.  Poate  foloseşti  asta  ca  s-o  sperii
suficient încât să îţi spună adevărul.

— Bineînţeles, Alteţă, dar aste nu e tot. E englezoaică. A
intrat deghizată în ţară.

— A recunoscut aste?
— Nu,  dar  ştiu  aste  fiindcă  am  întâlnit-o  săptămâna



trecută, când plecasem cu o companie ca să verific un zvon
cum că rebelii  îşi  construiseră o tabără. Doi bărbaţi,  doi
băieţi şi o trăsură dichisită. Din păcate ningea atât de tare
că  nu  i-aş  recunoaşte  pe  niciunul  dacă  ar  fi  să-i
reîntâlnesc.

— Dar acum crezi că ea era unul din băieţi? De ce?
— Mi-a  descris  întâlnirea  şi  a  susţinut  că  unul  dintre

oamenii mei i-ar fi furat bijuteriile în aceeaşi zi. Am vorbit
deja cu el. A negat totul, dar a fost recrutat de curând, şi
încă nu am deplină încredere în el. Aşa că am trimis câţiva
soldaţi să percheziţioneze ferma pe care o are familia lui.
Este  prea  târziu  să  plece  în  seara  asta,  aşa  că  se  vor
întoarce, probabil, peste câteva zile.

— Îmi place că te-ai  ocupat de toate detaliile,  îl  lăudă
Frederick. Speri să o prinzi cu minciuna?

— Da, şi asta, dar mi-a descris şi o brăţară de bebeluş,
care era printre bijuteriile  ei  şi  care i-ar fi putut susţine
povestea.

Frederick ezită.
— Am dat,  într-adevăr,  ordin să i  se  facă o brăţară în

ziua în care s-a născut, dar apoi a primit şi altele. Multe. O
parte dintre bijuteriile ei au dispărut după ce Avelina s-a
stins şi am început să aducem doici din afara palatului. Nu
ştiu dacă brăţara pe care i-am dat-o a fost printre cele care
s-au pierdut, dar mă supără să ştiu că duşmanii mei au
aflat de asta şi se folosesc de ea acum. Doar sfetnicii mei
cei  mai de încredere ştiau de brăţară. Vreau răspunsuri,
Christoph. Foloseşte-te de toate mijloacele pe care le crezi
de cuviinţă pentru afla adevărul,  dar să nu-i  faci  niciun
rău. Poţi să o sperii. Poţi chiar să o seduci, dacă trebuie
neapărat. Află cine a trimis-o şi vom avea în sfârşit numele
duşmanului.



— Desigur, Alteţă.
Şi Christoph se gândise la acelaşi lucru. Fostul căpitan

al gărzii se ocupase el de primele trei impostoare. Fuseseră
doar nişte copii. Una fusese adusă de un pungaş dintr-un
principat  germanic.  Fuseseră  goniţi  din  Lubinia  şi  li  se
spusese să nu se mai întoarcă niciodată, altfel urma să fie
executaţi.  Următoarea  venise  împreună  cu  un  lubinian
peste măsură de lacom. Povestea lui fusese cusută cu aţă
albă, şi până la urmă fusese întemniţat, iar fetiţa - trimisă
la  o  şcoală  religioasă.  A  treia  P®reche  părea  extrem  de
convingătoare,  dar,  după  ce  fuseseră  emândoi  interogaţi
suficient încât să li se dovedească minciuna, reuşiseră să
evadeze,  aşa că gărzile regelui  nu aflaseră niciodată cine
fusese  în  spatele  înşelăciunii,  deşi  familia  Bruslan  cea
bănuită.,

Cu aproape doi ani în urmă, Chnstoph se ocupase de *
patra impostoare. Fusese o situaţie aproape caraghios Fata
pretindea că avea şaisprezece am, deci  aceeaşi  vârstă  ca
prinţesa  dispărută,  dar  arăta  mai  degrabă  de  vreo
douăzeci. Abia începuse să o interogheze, că impostoarea
plângea  deja  în  suspine.  Christoph  presupusese  că  i  se
făcuse frică şi o lăsase în pace, dându-i prilejul să plece
acasă. Pusese însă câţiva soldaţi să o urmărească discret.
Impostoarea se lăsase imediat păcălită.

Până la urmă, ieşise la iveală o legătură cu una dintre
doicile care o îngrijiseră pe prinţesă cu atâţia ani în urmă.
Deşi era destul de bătrână, susţinea că încă îşi mai alăpta
copilul  dar,  după  câteva  întrebări,  devenise  limpede  că
bebeluşul era mort de mult - lucru care probabil îi luase
minţile.  După  ce  răpirea  prinţesei  devenise  un  fapt
cunoscut tuturor, începuse să se laude că ar fi putut să o
apere pe prinţesă şi că doar ea ar fi putut să o crească aşa



cum  s-ar  fi  cuvenit.  Apoi  răpise  o  fetiţă  din  oraş  şi  o
crescuse  ca  şi  când  ar  fi  fost  o  prinţesă,  ca  să-şi
dovedească spusele.

Dar fetiţa avusese parte de o copilărie cruntă. Bătrâna o
bătea  de  fiecare  dată  când  micuţa  o  întreba  de  ce  o
prinţesă  era  crescută  într-o  asemenea  mizerie.  Până  la
urmă, nu avusese curajul să continue înşelătoria. Aşa că
impostoarea aia nu fusese parte dintr-un complot ticluit cu
bună ştiinţă împotriva regelui.

Dar fata care venise de data asta era complet  diferită.
Celelalte  fuseseră prea mici  sau prea prostuţe.  Alana nu
era nid mică, nici proastă. Christoph încercase deja să o
sperie  zdravăn,  deşi  încă  nu  reuşise  să  o  facă  să
mărturisească  adevărul.  Avea  să  ţină  cont  de  asta.  Sau
poate că era mai bine să o seducă? Nu mai fusese niciodată
nesincer cu vreo femeie. Da, într-ade- vâr dorea să o aibă,
iar  regele  îi  dăduse  permisiunea  lui!  Era  interesant  de
văzut  cum avea  să  reacţioneze  fata  la  o  schimba*  re  de
tactică…

CapitocuC 17

Ş>
Dacă aşa erau tratate fiicele rătăcite, Alana îşi închipuia

cum erau trataţi duşmanii coroanei. Avea să se bucure de
statutul ei de prinţesă suficient cât să-l pună la punct pe
Christoph Becker!

înainte dispreţuise Lubinia, dar acum începea deja să o
urască. Dacă nu ar fi fost vorba despre atâtea vieţi, şi-ar fi
retras pretenţiile cât ai clipi. Bădăran primitiv şi îngust la
minte, cum îndrăznea să o trateze aşa când nu-i greşise cu
nimic?  în  regulă,  ar  fi  putut  să-i  predea  armele  mai
devreme, poate, înainte ca el să le descopere singur. Asta



nu dădea bine. Dar o tulburase atât de mult, că nu mai
avusese timp să se gândească la asta!

Alana nu simţise niciun fel de teamă în copilărie. Tăticul
o învăţase cum să se descurce în situaţii periculoase, dar
nu şi cum să-şi înfrunte frica. Acum se simţea şi indignată
de felul în care fusese tratată, iar combinaţia era oribilă şi
îi  făcea  pieptul  să  se  strângă dureros  ori  de  câte  ori  se
gândea la asta.

Se temea că Becker îi provocase intenţionat teama, ca să
o  facă  să-i  spună  ce  voia  el  să  audă,  nu  adevărul.
Dumnezeule,  nu  putea  să  lase  asta  să  se  întâmple.  De
hotărârea ei depindeau atâtea vieţi. Trebuia să-şi recapete
cumva  încrederea.  Avea  nevoie  de  un  sentiment  mai
puternic  cu  care  să-şi  înece  teama.  Indignarea  nu  era
suficientă.  Trebuia  să  se  înfurie  din  nou,  îşi  dădu  ea
seama, privind uşa cu gratii. Observă că era destul spaţiu
între gratii. Un bărbat n-ar fi reuşit să se strecoare printre
ele, dar ea avea o şansă.

Servitorul de mai devreme, Boris, apăru înainte ca Alana
să se apropie de gratii.

— N-o să mă împuşti, nu? o întrebă din uşă, pe un ton
glumeţ.

Probabil glumea. Până şi el trebuia să-şi fi dat seama că
nu mai avea nid o armă, aşa că nu se obosi să-i dea un
răspuns.

Rânjind, Boris se apropie şi îi dădu mai întâi o lampă
micuţă, deja aprinsă, pe care o întinse printre gratii şi o
aşeză pe podea. Era un dar bine-venit, fiindcă acum, că se
lăsase seara, prin ferestrele din zidul interior nu mai intra
niciun pic de lumină. Torţele d uşa care dădea înspre restul
zidului,  care  nu  era  prea  deparţg  j  temniţă,  fuseseră
singura sursă de lumină până acum. *



Apoi îl auzi pe Boris gemând sub greutatea unui vas ^ cu
jăratic, pe care îl lăsă în faţa uşii. După ce îl aprinse, pu$g
^ paravan în jurul lui, ca să îi îndrepte căldura spre celulă.

— Dacă nu l-ai  fi supărat atât de tare pe căpitan, nu
cred e* te-ar fi încuiat, îi spuse servitorul, şi ţi-aş fi putut
pune vasul în cameră.

Era o temniţă, nu o cameră! Alana vru să-i strige asta
dar se stăpâni. De fapt, în afară de uşa cu gratii, ar fi putut
să o ia drept o cameră. Era mai mare decât celelalte celule
pe lângă care trecuseră şi, cât de cât, confortabilă, aşa că
Alana  presupuse  că  era  pentru  prizonierii  de  rang  mai
înalt. Patul eia îngust, fără niciun aşternut, dar salteaua
era umplută cu ceva moale. Alana o încercase deja. Pe jos
era  un  covoraş  oval,  cu  o  măsuţă  ca  un  piedestal,  şi
scaunul acela odios pe care o aşezase căpitanul. După ce
Becker plecase, Alana nu se mai atinsese de scaun.

Boris părea să aştepte un răspuns la comentariul lui de
mai devreme. Era un bărbat tânăr, bărbierit la fel de bine
ca stăpânul lui, cu păr şaten, cârlionţat şi destul de lung.
Avea ochii de un albastru-deschis, sclipind de inteligenţă.

— Nici nu mă aştept la altceva din partea unui asemenea
barbar, răspunse ea.

— Dacă aş fi în locul tău, nu i-aş spune asta.
— De ce nu? E atât de orb şi de prost, că nu e în stare să

vadâ adevărul nid când îl loveşte în faţă.
Boris râse şi o lăsă în pace. De când se îmbrăcase la loc,

Alana reuşise să se încălzească plimbându-se în sus şi în
jos  pn®  celulă.  Căldura  de  la  vasul  cu  jăratic  fu  bine-
venită, cel puţi® la început. I

Camera se încălzi repede. Alana îşi suflecă mânecile şi I
cheie câţiva nasturi de la rochie. Îşi scoase ghetele şi dottP_
I



chiar şi fustele pe care le purta pe dedesubt. Dar tot li
era I

prea cald. Când îşi dădu seama că asta putea fi o tactică
na®®1 I

să o facă să mărturisească, furia ei începu să crească
odată cu temperatura.

Era bine că se înfuriase. Furia era un sentiment pe care
îl putea controla. Tăticul o învăţase să-şi controleze toate
sentimentele.  Uite  cât  de  bine  se  descurcase  în  timpul
acelui  interogatoriu  atât  de  scandalos!  Nid  măcar  nu  îi
arătase lui Becker cât de furioasă era. Dar căldura asta era
prea mult!

Se gândi să-l strige pe Boris, dar servitorul nu avea să se
întoarcă dacă făcuse asta în mod intenţionat, iar Alana era
sigură acum că aşa era. Nid un om în toate minţile nu şi-ar
fi  imaginat  că  atâta  căldură  i-ar  face  bine.  Se  gândi  să
încerce să răstoarne paravanul, dar părea prea departe ca
să ajungă la el,  şi  s-ar fi putut frige  dacă încerca să se
apropie. Aşa că se trase spre cealaltă parte a temniţei, cu
spatele  la  căldură,  şi  se  folosi  de  una dintre  fuste  să-şi
şteargă transpiraţia de pe faţă şi de pe gât.

Din nefericire, nu trecu mult şi căldura o epuiză, luând
cu ea şi furia. Alana se întinse în pat. Transpiraţia de pe
obraji fu brăzdată de lacrimi. În duda a ceea ce îi spusese
căpitanul, se temea că nu avea să mai iasă vreodată din
acea temniţă. În curând nu mai avea nid măcar sufidentă
energie cât să-şi plângă de milă. Ştia că devenea periculos
de nepăsătoare, dar nu reuşea să-şi adune curajul pentru a
nu se lăsa pradă indiferenţei.

Aproape  adormise,  când  auzi  vag  uşa  închisorii
deschizân-  du-se.  Cineva  se  apropia  cu  paşi  grei,
milităreşti.  Încercă să se ridice, dar nu reuşi întru totul,



aşa  că  renunţă.  Era  la  capătul  puterilor,  cu  hainele
îmbibate de transpiraţie. Deschise ochii  o clipă, ca să se
asigure că Becker era cel care se apropia. Într-adevăr,  el
era. Părea chiar mai mare şi mai intimidant, fiindcă purta o
uniformă militară lungă, fără nicio formă.

Alana îl văzu oprindu-se lângă vasul cu jăratic şi îl auzi
înjurând şi trântind paravanul la podea. Apoi împinse vasul
la  o  parte  cu  pidorul  După  ce  făcu  toate  astea,  privi
înăuntru - şi scoase un şuierat.

Litania de înjurături care urmă era atât de vulgară, încât
Alana nid nu ştia ce însemna. Nu că ar fi putut să o facă să
roşească, fiindcă toată faţa îi era deja roşie de la căldură.

.. X fsi adune puterile. Becker tocmai descuia Ştia că «fi
«ebul* * Dar era prea secătuită ca să-i pese.

TÂSSârtac» în braţe? i o scoase de-acolo. Asta o alanaj pe
Aii» suficient cât să-i şoptească:

— Pune-mă jos.
— Te duc să te răcoreşti puţin.
— Deci nu intenţionai să mă te
Ălanaâşi  aminti  ce  vorbiseră  mai  devreme  şi  înţelese

exact la ce se referea căpitanul. Aerul răcoros din magazie
nu reuşi să o scoată din starea de amorţeală, dar zăpada
de  afară  o  făcu  să  caşte  ochii.  Erau  afară,  chiar  lângă
apartamentele  căpitanului.  Se  întunecase  şi,  odată  cu
lăsarea nopţii începuse din nou să ningă. Fulgii se topeau
imediat ce îi atingeau hainele fierbinţi. Dar asta nu avea să
dureze prea mult. Era prea frig afară.

— Vrei să mă ucizi? suspină Alana.
Căpitanul scoase un sunet batjocoritor.
— E abia începutul  iernii,  altfel  te-aş fi aruncat  într-o

grămadă de zăpadă. E o metodă sănătoasă de a te răcori.
— Nici pe departe. Acum pune-mă jos!



— Desculţă?
Abia acum îşi aminti că îşi scosese ghetele mai devreme.

Cel puţin era îmbrăcată mai cuviincios decât ultima oară
când  o  văzuse.  Acum,  când  îi  privea  chipul  acoperit  de
zăpadă,  Alana  îşi  aminti  de  prima  lor  întâlnire.
Dumnezeule, el era bruta din trecătoare! Cu  el avea de-a
face? Un bărbat care nu se sfia să o atingă în toate locurile
nepermise doar ca să-şi amuze subalternii? Bineînţeles! Ar
fi trebuit să-şi dea seama, la halul în care se purtase cu ea
toată  ziua!  Iar  el  ştia.  De  ce  nu  spusese  nimic
îifurasebrâţara? întâml) ^area zisese că unul din oamenii
lui  vreunul  darnA **»  epta  vreun  răspuns  şi  nid  nu  se
aştepta la lungul h*L 35 0 U dâldiitul-MerS* **

dar  apoi  îşi  <&<!  „e  P  mea ^ pnma cameră.  Alana se
încordâ, e*tafj? “T ° — «-P* în celulă. Se opri 106 ^ nu, ocul
holului, dintre care una  eti deschisă. Alana reuşi să vadă
puţin  în  bucătărie.  Bucătarul  o  zări  şi  ridică  din
sprâncene. Boris era şi el acolo, sprijinindu-se de o masă.
Alana  nu  avu  timp  să  îi  arunce  o  privire  suficient  de
indignată  pentru  ce  făcuse,  căci  Christoph  deschise
cealaltă uşă şi o aşeză înăuntru. ^ 9

Eraun dormitor, dormitorul  lui. Nimic dinăuntrunu era
militar sau spartan. Era opulent mobilat, la fel ca orice altă
cameră dintr-o casă bogată, deşi era puţin mai mic. Alana
îşi  aminti  că Becker  era un aristocrat  suficient  de bogat
încât să-şi construiască o casă în curtea palatului. Păcat că
avea un comportament nedemn de un asemenea titlu.

Deşi o văzuse în lenjerie şi înainte, Alana spuse totuşi:
— Ceea ce fad e foarte nepoliticos.
— Ce? Că ţi-am dat o cameră în care să te îmbrad cum

se cuvine? Sau credeai că vreau să stau şi să mă uit la
tine?



Alana se întoarse cu spatele. Căpitanul pufni şi spuse:
— Ai apă în ligheanul de-acolo. Întoarce-te în salon când

termini, ca să luăm dna.
Cina în salon? Nu înapoi în temniţă? Cel puţin ăsta era

un semn bun. Alana se văzu nevoită să recunoască:
— Am nevoie de ceva cu care să mă îmbrac. Rochia mea

e  udă  de  transpiraţie  şi  trebuie  spălată.  Şi  eu  aş  avea
nevoie de o baie. Iar ghetele mele…

— Ajunge! Ia ceva din dulapul meu.
Alana  se  întoarse  din  nou  spre  el,  intenţionând  să-i

spună că nu avea de gând să-i poarte hainele, dar nu văzu
decât uşa care se închidea în urma lui. În regulă atund,
oricum nu avea de ales. Cel puţin uşa avea o încuietoare pe
care o putea folosi ca să-şi asigure intimitatea.

Simţindu-se  ceva  mai  vioaie  acum,  se  îndreptă  spre
ligheanul de care îi  pomenise Becker,  îşi  scoase şi  restul
hainelor  şi  se  stropi  cu  apă  rece.  Hainele  de  pe  podea
primiră picăturile de apă în locul covorului scump de pe
podea.  Îşi  turnă  restul  de  apă  prin  păr,  apoi  se  şterse
repede cu un prosop.

În camera aliturati se auzi o bufnitura. Alana presupuse
ci bucătarul scăpase ceva. Era prea ocupată să scotocească
pnn dulap ca şi tresară la un asemenea zgomot. Uniforme,
cămăşi, pan om

107
mult prea lungi pentru ea, o altă haină de iarnă, mult

mai groasă decât cea cu care îl văzuse îmbrăcat, un halat
alb. Descoperirea o făcu să ofteze. 

încercă  una  dintre  cămăşi,  care  îi  ajungea  până
deasupra  genunchilor.  Avea  nevoie  de  ceva  mai  lung,
eventual o cămaşă de noapte, dar nu găsi una nid în dulap,
nici în biroul de lângă. Avea să se descurce cu halatul alb şi



cu  cămaşa  pe  care  o  îmbrăcase  deja.  Închise  nasturii
cămăşii până sus şi impătun manşetele bluzei de câteva ori
până să-şi scoată mâinile. Christoph îi luase toate agrafele
de păr, aşa că nu şi-l putea prinde din nou, dar găsi un
pieptene pe birou şi  îşi  descâlci  puţin părul.  Nu voia  să
vadă cum arăta, aşa că nu scotoci după vreo oglindă.

înainte să deschidă uşa, Alana luă o gură mare de aer.
Trebuia  să-i  arate lui  Christoph că avea încredere în ea,
altfel  n-avea  s-o  creadă  niciodată.  Căpitanul  trebuia  să
vadă că  se  comporta  ca  o  prinţesă,  nu  ca  un  şoricel
speriat, aşa cum fusese în temniţă. Din păcate, ţinuta pe
care  o  purta  acum nu  arăta  nid  pe  departe  regal.  Dar
aparenţele erau superfidale, îşi reaminti Alana. Ştia exact
dne era.

CapitocuC 18
Când Alana se întoarse în salon nu era nimeni acolo, dar

auzi imediat vocea lui Christoph în spatele ei:
— Aş putea să tai poalele halatului Har# vrei, ca să nu îl

mai târăşti pe jos.
Alana se răsud pe călcâie şi îl văzu apropiindu-se. Ţinea

ghetele  ei  într  o  mână»  Se  opri,  studiindu-i  ţinuta  cu
interes. Gâtul şi Pfpt1“ ej ferite de cămaşa lui, dar Alana tot
simţi nevoia să-? i ţmă halatul şi mai strâns în jurul ei.
Dintr-odată îl vâ2 «o njivir * paî? Şi ar dat şi el seama cât
de mult o intimida cu o pnvire simplă.

RM Mund, Alana se simţise destul de calmă, de* P“t»?
stânjenită din cauza felului în care era îmbrăcată*

văzându-se privită atât de insistent, începu să simtă şi
El era cel atras de ea? Sau ea de el? Brusc, atracţia deveni
^mai  puternică  senzaţie  din  întreaga  încăpere,  deşi  nici
măcar n ar fi trebuit să existe!

— Nu va fi nevoie, îi răspunse înţepat.



— Eşti sigură? Nu cred că m-ar deranja să îngenunchez
în faţa ţj - pentru a face asta.

Ca să-i poată vedea picioarele pe sub cămaşă, fireşte.
— Într-o bună zi vei îngenunchea în faţa mea - în calitate

de rintesă - şi vei regreta felul în care m-ai tratat.
Căpitanul  chicoti  şi  îi  aruncă  ghetele  pe  canapea.  Îşi

dezbrâcase şi jacheta de la uniformă. Alana se întrebă dacă
asta însemna că acum era în timpul liber. În orice caz, nu
semăna deloc cu bărbatul care o încuiase în temniţă. Ar fi
fost drăguţ să o ia de la capăt, dar Alana nu credea că aşa
ceva mai era posibil.

Dar, în eventualitatea în care se înşela, îi spuse:
— Am un revolver în poşetă, dacă nu l-ai găsit deja.
— Ştiu.
Deci asta nu era o modalitate bună de a face pace. Alana

rezistă tentaţiei de a se uita în poşetă ca să vadă dacă şi
aurul  îi  fusese  confiscat.  În  loc  de  asta,  se  aşeză  pe
canapea, să-şi încalţe ghetele, înăuntru găsi şi ciorapii pe
care  îi  scosese  mai  devreme  ca  să  nu  se  ude  de
transpiraţie,  aşa că se  întoarse  cu spatele  la  el  ca  să  îi
îmbrace. Dumnezeule, asta era şi mai rău. Purta ghete şi
halat! Nid că ar fi putut arăta mai ridicol!

Simţindu-se şi mai neîncrezătoare acum, Alana se ridică
şi văzu că el se aşezase la masă. Căpitanul întinse o mână
şi o invită şi ia loc pe scaunul de lângă el. Un gest atât de
civilizat părea extrem de bizar într-un context care nu era
deloc civilizat.

înainte ca Alana să se apropie de masă, Boris intră cu
două farfurii  cu supă - şi  cu un ochi  învineţit.  Alana se
întrebă  dacă  zgomotul  pe  care  îl  auzise  mai  devreme
însemna că Boris  se  Împiedicase  şi  căzuse  în bucătărie.
Servitorul îi aruncă o privire mizerabilă, apoi căzu într-un



genunchi  şi,  în  mod  incredibil,  nu  *****  nici  măcar  o
picătură de supă.

— Domnişoară, îţi jur, mă temem <* o si-ţi fie frig ^ şi cu
toată căldura aceea. În temniţă e fng pană „vara, da*

mite iama.. *
— Domnişoara nu vrea să-ţi asculte scuzele prosteşti, se 
voia, dar sentimentele de vinovăţie ale lui Boris p „. Teau

fi folositoare.
— Poţi să te revanşezi dacă găseşti pe cineva care să-mi

spele hainele, îi sugeră ea.
— Voi face eu asta.
— Nu, o femeie…
— Va fi onoarea mea!
Alana renunţă şi încuviinţă înţepat, dar, imediat ce Boris

servi supa şi plecă, îi spuse căpitanului:
— Nu trebuia să-l loveşti.
— Ba da.
— Nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat dacă nu m-

ai fi închis acolo. De ce nu-ţi învineţeşti şi ţie un ochi?
Căpitanul ridică o sprânceană la o asemenea acuzaţie.
— Mai ai să-mi spui ceva înainte să mâncăm, frumoaso?
Vorbi astfel încât să-i dea de înţeles că nu avea niciun

motiv să se simtă jignită.
— Da, vreau să-ţi spun că ştiu cine eşti.  Eşti necioplitul

din trecătoare!
— Şi? De ce te înfurie asta? Ah, pentru că eu sunt cel

care ţi-a dat una peste fund, aşa-i? începu să râdă. Ningea
aşa tare că n-am putut să-mi dau seama.

Alana  se  înroşi  din  pricina  furiei,  ceea  ce-l  făcu  pe
Christopb să râdă şi mai tare. Doar nu se aşteptase ca el
să-şi ceară scuze pentru felul în care se comportase atunci!
Ce pros-  tuţă fusese.  Era clar că bărbatul  nu se simţea



ruşinat de grosolănia lui.  Cel puţin nu mai trebuia să-şi
piardă  timpul  căutându-l  pe  comandantul  soldaţilor  pe
care  îi  întâlnise,  din  moment  ce  el  era  acela,  ceea  ce
însemna că ştia deja cine îi furase fetei bijuteriile.

— Ai  lipsit  suficient de mult  încât să apuci  să stai  de
vorbă şi00 hoţul care mi-a furat bijuteriile. L-ai găsit?

— Spun* că minţi.
— Ll/mintel
— Atunci  e  remizA  -  deotundaţi.■  Dar  am trecut  prin

«atul lui În drum spre oraş, deci a* poate să ţi  fi ascuns
bijuteriile  la  ferma  pe  care  o  are  familia  lui  acolo.
Mâinedimineaţa trimit nişte oameni «A cerceteze.

în  sfârşit,  o  veate  buni  Alana  nu  ae  aşteptaae  la  o
asemenea reacţie» mal alea după ce capitanul ae arătase
atat de sceptic la povestea ei.

Era pe cale sA ae întrebe dacă nu cumva şi l-ar putea
apropia totuşi» dar Christoph adăugă:

— Mal ai ceva de dezvăluit? Sânii Aia frumoşi, poate?
Şi Alana ae înroşi din nou. Dar, din felul În care o privea,

avu sentimentul cA o punea cumva la încercare. Încerca să
o  jignească?  SA  o  provoace  sA  apună  ceva  ce  n-ar  fi
trebuit? Cât de naivă fusese sA se creadă În atare să-şi ţină
sentimentele sub control Intr-o situaţie ca asta? l Dar se
putea descurca mai bine.

Vocea el era doar puţin mai aspră când răspunse:
— Aş dori să ştiu de ce Ignori complet faptul că eu sunt

Alana Stindal.
— Încă nu mi-am format o părere.
— Ba da. Voi fi absolut sinceră cu tine. Fă şi tu acelaşi

lucru.  Nu m-ai  fi  Închis  Intr-o  temniţă  dacă  nu mi-ai  fi
respins din start Întreaga poveste. De ce? Doar fiindcă au
fost  şi  altele  înaintea mea? A fost  vreuna confundată cu



mine? Cea care a fost îngropată când aveam şapte ani?
CApitanul li ignoră Intrebarile şi spuse:
— Stai jos, Alana. MAnâncă-ţi supa cât e caldă.
— Dumnezeule, parcă ai sta de vorbă cu un copil, replică

Alana pe un ton jignit.
— Câţi ani ai?
— Ştii foarte bine că am împlinit optsprezece ani. Sunt

suficient de în vârstă ca să mă câsâtoresc, sA am copii şi
să-mi ocup locul care mi se cuvine de drept - aici.

— Credeam cA nu vrei să rămâi aici, zise el zâmbind.
Sătulă de atâtea întrebârl şi de felul în care cuvintele îi

erau  râatâlmâcite,  Alana  oftă  şi  merse  la  masâ,  dar  se
aşeză acolo unde

m
voia ea, de partea cealaltă faţă de Christoph. Se Întinse d

care fusese pusă în faţa locului pe care i-l  indicase că ^
aşeză farfuria în faţa ei. P! t*nul ţj

— Dacă reuşesc să am o întrevedere scurtă cu tatăl asta-
i tot ce-ţi cer, îl voi convinge că nu asta este viaţa ^ mi-o
doresc.  Tăticul crede că trebuie să rămân aici  Ei ^ ^ de
acord. ’

să
— Uite un subiect bun de conversaţie: Tăticul tău. Vreau

să mai multe despre el - de exemplu, numele lui real - şi
vr? ştiu şi dacă băieţelul şi conducătorul trăsurii sunt şi ei
im i- ^ în planul vostru.

Alana ridică puţin bărbia.
— Nici nu mă gândesc. Râspunde-mi tu mai întâi.
Christoph ar fi putut insista. Spre surprinderea Alanei în

duda tentativelor lui anterioare de a o intimida, nu o făcu.
În loc de asta, spuse pe un ton aproape batjocoritor:

— Mănâncă. Apoi poate o să-ţi răspund.



Dacă nu i-ar fi fost atât de foame, Alana nid nu s-ar fi
atins de lingură. Înainte să mănânce, se întinse şi schimbă
între ele farfuriile. Căpitanul râse, dar Alanei nu-i păsa. Cel
puţin  nu  încerca  să  o  înfometeze  pentru  a  smulge
informaţii de la ea.

Nu trecu mult, şi Boris apăru din nou cu felul prindpal,
două plăcinte uriaşe cu came. Alana nu-şi dădea seama ce
fel de came era, dar era puţin aţoasă şi condimentată din
belşug.

— Capră? întrebă.
— Ai mai mâncat aşa ceva?
— Nu,  dar  mi  s-a  spus  că  în  Lubinia  se  cresc  multe

capre. Nu este singura voastră sursă de came, nu-i aşa?
— Cu secole în urmă, era. Dar nu şi acum. Cum să-ţi

spun, apropo? Care e numele cu care ai fost crescută?
numele mic. Dintotdeauna a fost doar Alana.
Alana mai luă câteva înghiţituri de plăcintă, sperând că

roşeaţi  din obraji  avea să-i  dispară între timp. Christoph
întrebase asta pe neaşteptate, iar Alana răspunsese fără ca
măcar  să  se  gân eas  că!  Trebuia  să  fie  mai  atentă data
viitoare.

— Presupun  că  Tăticul  nu  s-a  simţit  în  stare  să-mi
schimbe în timpul mesei nu se servise vin nid pentru el,
nid pentru e». Oare aşa făcea de obicei căpitanul sau doar
dăduse un ordin diferit pentru seara asta? îi era teamă că
un pahar de vin avea si-i întunece judecata? Dacă Alana n-
ar  fi  fost  încă  supărată  pentru  ce  se  întâmplase  mai
devreme, ar fi putut chiar să 

un asemenea gând.
— Îmi pui răbdarea la încercare? îl întrebă într-un final.
— Absolut  deloc.  Încerc  doar  să  nu-ţi  stric  pofta  de

mâncare.



Alanei nu-i plăcea tonul lui, aşa că puse jos furculiţa şi
răspunse:

— Aşa cum tocmai ai făcut-o?
Christoph râse.
— Eşti un adversar pe cinste, dar n-am ajuns încă acolo.

O  să  încerc  să  nu  trag  conduzii  pripite,  ci  să  te  judec
cinstit. Dar este evident că eşti emoţionată, şi să ştii că asta
nu lasă o impresie bună. Pot să fac o sugestie?

Dumnezeule,  iarăşi  avea  privirea  aia  seducătoare,
zâmbetul  acela  care  spunea  atât  de  multe.  Alana  nu
îndrăzni  să  întrebe  ce  credea  el  că  ar  fi  putut  să  o
liniştească.

— Ce? se auzi întrebând.
— Dacă mergem în dormitor şi stăm puţin în pat, ar fi…
Alana suspină:
— Nid măcar n-are rost să-ţi dau un răspuns!
Christoph ridică din umeri, apoi rânji.
— Eşti sigură, Alana?
Ce îşi închipuia că face? Se folosea de seducţie ca să o

facă să admită adevărul la care spera el? Dacă da, nu era
nid pe departe subtil! Dar ar fi putut să meargă? Alana îl
lăsase mai devreme să

0 domine. Se lăsase cucerită, fără putinţă de scăpare.
Când venea vorba despre sentimentele pe care acest bărbat
era în stare să

1 le  provoace,  nu  avea  nid  o  şansă.  Nu  ştia  dacă
asemenea  sentimente  puternice  puteau  fi  folosite  şi
împotriva ei, dar nid n-avea de gând să afle.

Se înroşi din nou amintindu-şi săruturile dintre ei. Îi era
greu *ă-i reamintească asta, dar totodată necesar:

“Ce s-a întâmplat între noi mai devreme a fost o greşeală.
Te rog să nu mai vorbeşti despre asta.



— Ţi-, plicut Când te-am ţinut În braţe.
— M^ndnoaso^Christoph  chicoti.  Ce  s-a  întâmplat  cu

since- mult, dar Provocarea fusese ^ aşa că  trebuia să  îi
spună totuşi adevărul:

— Ai încălcat un privilegiu exclusiv feminm, lucru care
nu are absolut nimic de-a face cu discuţia noastră.

Căpitanul rânji din nou, dar pasiunea din privirea lui era
atât de fierbinte, că ardea ca focul.

Disperată, Alana privi în jos.
— În plus,  reuşi  să adauge, nu eram emoţionată când

am venit aici, ci furioasă. E o diferenţă.
— În  loc  să-ţi  fie  teamă,  erai  furioasă?  îţi  imaginezi

cumva că nu mai  eşti  prizoniera  mea doar  fiindcă  luăm
masa împreună?

Dacă Alana nu i-ar fi auzit  oftatul,  teama despre care
tocmai pomenise s-ar fi putut întoarce. Privi în continuare
în jos şi, preţ de câteva minute lungi, nu mai spuse nimic.

— Deci  la  ce  întrebare  voiai  să-ţi  răspund?  zise
Christoph într-un final.

Alana  se  relaxă  auzindu-i  tonul  calm,  profesional.
Devenise  iarăşi  căpitanul  gărzii  de  la  palat,  nu  un
vagabond seducător.  Reuşi  să-i  răspundă şi  ea  la  fel  de
calm.

— Amândoi ştim că nu m-ai fi închis niciodată dacă n-ai
fi eliminat din start posibilitatea că sunt într-adevăr fiica
lui Frederick.  După tot  ce ţi-am spus, cum poţi  să fii în
continuare atât de neîncrezător?

Alana trebui să îşi ridice ochii ca să-i observe reacţia. Îl
văzu cum ezită, dar apoi ochii i se îngustară brusc.

— Nu-ţi dai seama cât de gravă e fapta ta. Oricine intră
cu arme în  palat  e  tratat  în  consecinţă,  fiindcă  ştim că
anumiţi oameni îi vor răul regelui nostru.



— Doar nu mă acuzi că aş fi o asasină! replică Alana,
nevenindu-i să creadă.

— Nu am spus asta, dar încă nu mi-ai dat o explicaţie
suficient  de  bună  pentru  faptul  că  ai  apărut  la  palat
înarmată până în dinţi.

— Ţi-am explicat Aveam platoalele ca <1 mi, pir în r^mi.
Faai  fi pumnalele pentru eventualitatea În căra primele «r
«T Toate erau Insâ doar pentru a ml apăra al nimic mai
mult. Dar asta nu-ţi schimbă cu nimic bănuielile» nu-i aţa?

— Ţi-am spus că nu vreau să trag concluzii pripite.
Alana încuviinţă, deşi nu îl crezu nicio clipă. Era mult

prea grăbit să o acuze că ar fi venit la palat din alte motive
şi  nu  părea  dispus  nicio  clipă  să  îl  ia  în  calcul  pe  cel
adevărat.

Exasperată, arătă din cap spre spadele de pe perete.
— Ştiu cum să le folosesc. Vrei o demonstraţie?
Christoph izbucni în râs.
— Vrei să-mi demonstrezi că eşti o asasină?
— Cred că astfel ţi-aş demonstra că nu sunt, fiindcă un

asasin n-ar folosi o asemenea armă, nu-i aşa? Intr-un duel
contează şi ofensiva, şi defensiva.

Christoph încă mai zâmbea.
— Se pare că ai un răspuns pregătit  pentru orice.  Îmi

dau seama că eşti ageră la minte. Probabil ai şi o memorie
excelentă, pe măsura inteligenţei pe care o scoţi la iveală cu
fiecare cuvânt.

Alana scoase un sunet dezaprobator.
— Ded spui că fac parte dintr-un complot şi că mi-am

învăţat pe de rost toate replicile? Chiar crezi asta?
Christoph o măsură din priviri o clipă nesfârşită. Nu mai

era amuzat, iar intensitatea cu care o privea o nelinişti din
nou.



De data asta însă, Alana îşi dădu seama că nu mai era
vorba  despre  pasiune,  d  despre  suspidune.  Trebuia  să
reziste imboldului de a privi în altă parte.

În cele din urmă, Christoph spuse:
— Îmi pare rău.
Voia să se distreze? Sau căuta cu disperare ceva, orice,

care să-i confirme concluzia falsă la care ajunsese?
Alana decise să fie brutal de sinceră:
— Am făcut parte dintr-un singur complot, în care rolul

meu a fost să mor. Tăticul l-a dejucat atund când m-a luat
de aici -Ce l-a transformat pe asasin într-un răpitor?

— I-am zâmbit. Sunăsiropos, ştiu, dar din acea clipă mi-
a devenit Protector, li datorez viaţa mea. Dacă altcineva ar fi
fost trimis şi mi uddi. Nu aş mai 6 aid acum. Apoi. Fiindci
birbatul mult mai cordial» îi răspunse şi la o altă întrebare,
de mai devreme, M-ai întrebat de cei cu care călătoream.
Am traversat întreaga Europă în trăsuri închiriate. Băiatul,
Henry, este un orfan de care şi eu, şi Tăticul ne-am ataşat.
Nu e vorba despre niciun complot, aşa cum ai spus tu. Am
crezut de cuviinţă că ar fi mai bine ca

Henry să nu ştie cine sunt.
— Care este numele adevărat al tutorelui tău?
— Ţi-am spus  deja  numele  lui.  E  numele  pe  care  l-a

folosit  în toţi  anii  pe care i-am petrecut în Anglia.  Şi  eu
credeam  că  mă  cheamă  la  fel,  până  mi-a  spus  despre
adevăratul meu tată.

— Asta  numeşti  tu  sinceritate?  „Farmer”  nu  e  nici  pe
departe un nume lubinian.

— Îl protejez pe bărbatul care mi-a fost ca un tată - de
tine. Mă ai pe mine. Nu ai nevoie de el.

Căpitanul o privi. Trecu o clipă lungă, apoi spuse:
— Te am pe tine, într-adevăr.



Se  lăsă  pe  spate  în  scaun.  Expresia  nu  îi  trăda
gândurile. Oare credea ceva din ce auzise? Alana îşi dorea
să  nu  fi  fost  atât  de  încăpăţânat  şi  de  precaut.  Ultima
replică o făcea să se simtă şi mai neliniştită.

— Boris! strigă dintr-odată căpitanul.
Servitorul  apăru  atât  de  repede,  încât  era  evident  că

stătuse în hol şi ascultase tot ce se vorbise. Iar căpitanul
ştia asta, altfel nu l-ar fi chemat.

Alana  nu  voia  să-şi  împărtăşească  povestea  nimănui
altcuiva. Acum era furioasă pe Christoph că permisese să
se întâmple asta.

— Avem ceva la desert? îl întrebă căpitanul pe Boris în
timp ce

— Dulce sau acrişor? întrebă Boris, oprindu-se o clipă.
— Mai avem lămâi?
— Dulce, dacă se poate, interveni Alana.
Căpitanul încuviinţă. Alana aşteptă până când Boris ieşi

din cameră, apoi întrebă:
— Ai încredere în el?
— Boris? Părinţii lui s-au născut pe moşia familiei mele.

La fel  şi  el.  Am crescut împreună. Deşi  nu avem acelaşi
statut social, suntem prieteni.

— Atunci de ce l-ai lovit astăzi?
— Pentru  că  nu e  prost.  A  comis  o  greşeală  fără  rele

intenţii,  dar  şi-ar  fi  făcut  oricum  procese  de  conştiinţă
pentru asta. Dacă nu l-aş fi lovit eu, ar fi făcut-o singur.
Mă întrebi dacă am încredere în el? I-aş încredinţa bucuros
viaţa mea.

Asta era foarte bine pentru el, dar nu şi pentru ea.
— Te rog să-mi spui dinainte dacă vrei să mai aduci pe

cineva la următorul interogatoriu. Ceea ce am de spus e



doar pentru urechile tale - şi pentru ale tatălui meu.
— Te-am adus în casa mea ca să-mi spui totul, nu ca să

ţii în secret faptul că eşti aici.
— Nu, am venit la palat ca să-i spun totul tatălui meu şi

să  opresc  războiul,  nu  ca  să-mi  fac  prezenţa  cunoscută
înainte de asta,  răspunse Alana enervată.  Până cănd nu
sunt  sigură  de  protecţia  regelui,  cu  cât  ştiu  mai  mulţi
oameni că sunt aici, cu atât risc mai mult. Eşti de acord că
asta mă pune într-un mare pericol?

— Sunt  de  acord că  tot  ce  spui  va  rămâne în spatele
acestor uşi.

— De ce nu poţi să-l chemi, pur şi simplu, pe tatăl meu
să mă vadă? Du-mă înapoi în temniţă, fără apărare, fără
să-l pot atinge, dar adu-l să mă întâlnească!

— Ai  venit  în  ţara  noastră  crezându-ne  pe  toţi  nişte
idioţi? mârâi căpitanul.
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Alana îşi ţinu respiraţia. Îl enervase din nou. Cum? Simţ
cum ochii i se umplu de lacrimi. Dumnezeule, nu avea să
se ierte niciodată dacă îi permitea să o înfrângă cu propriile
ei sentimente din simplul motiv că o intimida când se uita
la ea.

— Răspunde-mi!
— Nu ţi «pun nimic dacă ţipi 1* minei Al «n «sarise În

picioare, pregătită «A fugâ daci bărbatul ^ apropiat de ea.
Dar căpitanul nu ae ridici; de fapt, comportamentul el U

aA ezite. Se laaA pe spate şi U studie chipul preţ de o clipA,
apoi oft* şi spuse:

— Deşi n-ar trebui, o sA-ţi spun un lucru simplu. Cât
timp eşti aici, eşti protejat! - chiar şi de mine. Totuşi, nu
este bine şi mă provoci.



Alana  fu  la  un  pas  şi  cădi  Înapoi  pe  scaun,  atât  de
uşuraţi  în  simţea.  Putea  si-şi  stăpânească  toate
sentimentele, mai puţin pe cel atât de misterios pe care i-l
inspira căpitanul. Daci nu avea de ce sA se teamă de el, nu
avea niciun motiv şi fie atât de precaută, aşa cA putea vorbi
mai liber. Aşa ci fix asta f&cu.

— Am  venit  aici  gândindu-mi  că  e  o  ţară  barbară,
rămasă undeva prin Evul Mediu. Tu mi-ai întărit părerea
de trei ori intr-o singuri zi, se plânse.

— Doar de trei ori? Sunt în stare de mai mult.
Glumea? Nu, probabil că nu. Alana îşi ridică bărbia.
— Dacă  vrei  adevărul,  nu fi  jignit  de  el.  Nu eu  te-am

făcut idiot, tu singur ai spus-o. Şi nici măcar nu Înţeleg de
ce.

— Fiindcă  ai  recurs  la  farmecele  tale  de  femeie,  m-ai
implorat  să  îl  aduc  pe  rege  la  tine  şi  ai  sperat  să  mă
convingi pentru că te doresc. Chiar crezi că îmi pasă atât
de puţin de datoria mea, încât să o las la o parte pentru o
fată drăguţă?

Alana reţinu că încă o mai dorea,  deşi  o desconsidera
atât de mult. Se răzgândi: nu doar teama ar fi putut să o
înfrângă.

— Nu am făcut nimic din toate astea, negă ea. Regele e
prea ocupat pentru a-şi permite o pauză de câteva minute
ca  să  mi  întâlnească?  Dacă  mă  recunoaşte?  Dacă  mă
cunoaşte instinctiv? Îţi ceream doar să fii rezonabil.

— Nu e nimic rezonabil în a-ţi facilita o întrevedere cu
regele - deocamdată.

— Doar ca să ştii, tacticile de care mă acuzi nici nu mi-
au trecut prin minte. Şi, având în vedere lucrurile de care
mă bănuieşti.  Înclin chiar să fiu de acord cu tine. Alana
oftă.  Probabil  sunt  p***  obosită,  de-asta  am spus-o  din



nou. Dacă nu vine niciun desert»
poate ar trebui să mă condud în camera mea şi să ne

reluăm L^ne discuţia de la capăt.
— E devreme, spuse căpitanul.
— Mă  simt  secătuită  de  energie.  Poate  că  nu  asta

intenţionai, dar aşa s-a întâmplat.
— Chiar crezi că aş renunţa la avantajul de a te interoga

când eşti obosită?
Alana ridică din sprâncene.
— Deci ai de gând să mă interoghezi toată noaptea? În

regulă, dar se termină totul când adorm aici, pe scaun. Poţi
să mă trezeşti de câte ori vrei, nu vei scoate altceva de la
mine.

Căpitanul nu se sinchisi de avertismentul ei. Strigă doar;
— Boris de ce durează atât de mult?
Trecu încă o jumătate de minut înainte ca servitorul să

se repeadă în cameră cu două boluri umplute în grabă cu o
substanţă cremoasâ.

— Îmi  pare  rău,  domnule.  Franz  nu s-a  putut  hotărî.
Apoi adăugă în şoaptă: Cred că vrea să o impresioneze pe
domnişoara care vă este oaspete.

— Nu e un oaspete. Spune-i să nu mai facă vreodată un
lucru atât de prostesc.

Christoph îi făcu semn lui Boris să plece.
Alana avu impresia că ultimele cuvinte fuseseră adresate

de Christoph sieşi, nu bucătarului. Dar măcar avea să-şi
poată mânca desertul în pace. Avea gust de vanilie, plus o
altă aromă pe care Alana nu o recunoştea.

— Anason, din sud-est, spuse căpitanul de parcă i-ar fi
citit gândurile.

Alana încuviinţă în semn de mulţumire.
— Sunt tot felul de mirodenii în Londra, dar n-am stat



niciodată tatr-o bucătărie suficient de mult încât să le învăţ
denumirile. Nu cred că bucătarul nostru a folosit vreodată
anason.

înainte să pună bolul deoparte, Alana nu se putu abţine
şi l? i plimbă degetul înăuntru ca să ia şi ultimele picături.
Îşi băgă degetul în gură, apoi îngheţă. Căpitanul o privea
fascinat. Imediat, se întinse spre prosopul umed şi micuţ
pe care Boris îl lăsase ea şi se şterse.

x femff a fost nepoliticos din partea mea. Î^ nl *“ ^Te ■
* JNuV. «. M a «gânfi. Şi eu *mm j» « «*» 4 «  «t ■
nur şi simplu mai cer o porţie. Vrei Şi tu?
P m.. M mâncat suficient. Mulţumesc oncum.
apiutultncuviinţâ? i chiar *££ «* P~
din  nou.  Oare  voia  să  î?  i  râscumpere  funa  de  mai

devreme? D*j mm-adevâr aţa stăteau lucrurile, Alana ar fi
preferat să-i tâspendi la câteva întrebări.

— De  câte  ori  a  atentat  cineva  la  viaţa  tatălui  meu?
întrebi Complotul cu rebelii ar putea fi o extensie a celui în
care trebui, să fiu ucisă? E vorba despre aceiaşi oameni?

— Aveai dreptate. E târziu, deci nici eu nu mai sunt la
datorie. Gata cu întrebările, OK?

de convenabil pentru el, cât de frustrant pentru ea. Dar
oricum nu i-ar fi răspuns, îşi dădu ea seama după o clipă.
Era  un singur  om care  punea  întrebările  în  salon.  Deşi
Alana uitase, el încă mai ţinea minte asta.

însă Christoph nu terminase.
— E  totuşi  suficient  de  devreme  încât  să  ne  distrăm

puţin, îşi împinse scaunul mai în spate, dar nu ca să se
ridice,  d ca să-şi facă loc să-şi  salte picioarele  pe masă,
unul peste celălalt îi făcu semn să i se aşeze în poală.

— Vino, spuse, rânjind din nou. Sunt sigur că mă poţi
convinge cumva să nu te duc înapoi în temniţă.



Alana îi  aruncă o privire  neîncrezătoare.  Asta  era  tot?
Cât

CapitocuC20
Pereţii  înalţi  nu aveau ferestre,  iar  cele  două uşi  erau

încuiate,  că  Leonard  nu-şi  dădu  seama  că  magazia  era
abandonată până nu descuie cea de-a doua încuietoare şi
intră prin spate. Cd puţin clădirea nu era cu totul goală.
Foştii ocupanţi lăsaseră aid

0ii multe W d< toate mărimile, dar numai în fumitatea
din 4» te. Tbate erau goale, multe chiar sparte. Podeaua era
acoperită  ca rămăşiţe, aţa că Leonard trebuia să se mişte
foarte încet ca să o» faci niciun agomot.

Îţi  găsise  ţinta,  pe  omul  care  0 angajase  să  scape  de
moştenitoarea  la  coroană  cu  optsprezece  ani  în  urmă.
Bărbatul avea o faţă care îi rămăsese în minte în toţi aceşti
ani. Acum U ştia şi  numele:  Aldo. Avusese nevoie de toată
ziua şi de căteva ore din noapte ca să dea de el. Leonard nu
se aşteptase să reuşească atăt de repede. Noroc? Nu credea
în noroc. Aldo era, pur şi simplu, un om cu tabieturi, care
frecventa singurul loc din capitală unde putea afla veştile
care îl interesau.

Vechea tavernă unde Leonard mergea să „audă” de clienţi
în  căutarea  unui  asasin  arsese,  iar  acum  locul  ei  era
ocupat de o moară. Cercetase tot  oraşul,  verificase  toate
celelalte taverne şi  petrecuse suficient timp în fiecare cât
să-şi  dea  seama dacă era  ceea  ce  căuta.  Ultima în care
intrase era mai nouă, construită chiar pe strada principală,
şi mult mai elegantă decăt celelalte. Era o acoperire foarte
bună pentru ce se vindea cu adevărat înăuntru: moartea.
Chiar şi Leonard ar fi trecut locul cu vederea dacă nu şi-ar
fi recunoscut un vechi rival, aşezat la una dintre mese.



Barmanul era la fel de nou ca taverna, dar avea probabil
aceeaşi  ocupaţie  ca  fostul  barman:  făcea  legătura  între
oamenii  dispuşi  să  plătească  pentru  servicii  mai
neobişnuite  şi  cei  care  erau  dispuşi  să  le  facă.  Leonard
încercă să confirme asta comandând ceva de băut şi apoi
mârturisindu-i barmanului:

— Caut de lucru.
— Ce anume?
Leonard nu răspunse. În trecut, asta era suficient pentru

a  i se oferi  căteva alternative. Dar omul de legătură nu-i
cunoştea nici  vocea,  nici  obiceiul  de a-şi  ascunde chipul
sub o barbă falsă şi  o glugă. Şi,  având în vedere cât  de
înstăriţi  erau clienţii  care frecventau un asemenea local,
Leonard ştia că barmanul trebuia • * fie precaut.

“Nu e nimic de  lucru aici,  decăt  dacă vrei  să  serveşti
băuturi, chicoti.

— Nu.
După o clipă, barmanul spuse:
— Ia loc. Poate o să vină cineva lângă tine.
O insinuare. Leonard nu era cunoscut aid. Barmanul era

prea precaut. Oare nu se mai lucra cu intermediari? Sau
pur 

simplu nimerise unde nu trebuia?
îşi luă băutura şi se mută la masa cea mai apropiată de

bar,  gândindu-se  că  urma  să-şi  petreacă  restul  nopţii
aşteptând, ’ urmărind şi sperând să observe şi alte semne,
nu doar prezenţa vechiului său rival. Aşteptările însă îi fură
cu mult depăşite când ţinta lui intră pe uşă şi  se aşeză
chiar la bar.

Barmanul îl ştia, ba chiar îi spuse pe nume:
— Aldo, ce pot face pentru tine?
— Vreau o băutură, rapid. Ai ceva să-mi spui?



— Poate.
— Atunci  aşteaptă.  N-am  timp  acum,  dar  mă  întorc

înainte şi închizi.
Leonard  fu  pe  fază  şi  ieşi  imediat  din  cârciumă.  Abia

avusese timp să se ascundă în poarta magazinului de lângă
tavernă înainte ca Aldo să iasă şi să pornească grăbit în jos
pe  stradă, apoi  pe o  altă  stradă mai îngustă.  Leonard îl
urmări Voia să îl confrunte între patru ochi, dar se părea
că avea de aşteptat. Vechea magazie în care intrase Aldo ar
fi fost un loc foarte potrivit. Nu se mai vedea nimeni prin
preajmă, dar Leonard era suficient de precaut încât să nu
se grăbească. Faptul că Aldo venise într-o fugă aici însemna
că avea stabilită o întâlnire.

Leonard nu îl văzu bine decât atunci când Aldo aprinse
un felinar în jumătatea din faţă a magagipi. Până atunci
fusese prea întuneric ca să ştie exact unde era, fiindcă nu îi
auzise decât sunetul paşilor. Felinarul trebuia să fi fost deja
pe podea, fiindcă Leonard nu îl văzuse pe Aldo ducându-l.
Semăna tot mai mult cu un loc de întâlnire secret, pe care
era posibil ca Aldo să-l folosească în mod regulat. Poate nici
nu avea să fie nevoit să-l confrunte dacă reuşea să afle în
seara asta ceva relevant.

Leonard reuşi  din timp să se strecoare între două lăzi
care mărgineau zona în care aştepta şi  Aldo. Bra un loc
perfect jufident de departe de felinar ca să se ascundă în
umbrele adânci’  far suficient de aproape ca să vadă şi să
audă ce se întâmpla.

primul om care sosi era înfofolit din cauza frigului şi, din
nefericire, nu-şi dădu nimic jos când sosi. Avea o glugă pe
cap, aşa cum obişnuia şi Leonard pe vremuri, şi stătea cu
spatele la Uzi. Era imposibil de identificat. Dar vocea lui era
suficient  de  aparte  -  răguşită  şi  plină  de  o  încredere



reţinută astfel că Leonard era sigur că avea s-o recunoască
dacă o mai auzea.

— Ce cauţi aici? fi întrebă Aldo. Treaba asta n-are nid o
legătură cu supravegherea palatului. Mă mir că ai fost în
stare să pled de-acolo, fata aia e atât de frumoasă, că…

— Am informaţii de raportat mâine, îl întrerupse celălalt.
Dacă aduc şi raportul lui Rainier cu mine, o să te scutesc
de un drum până acolo. Rainier întârzie?

— Nu, ai venit tu mai devreme. Atund ia şi astea două cu
tine.  Aldo  chicoti  şi  îi  înmână  nou-venitului  un  săculeţ.
Ierburile pe care le-a cerut stăpânul.

— Le-a  cerut  acum  trei  săptămâni.  Nu  dau  rezultate
decât în primul stadiu. S-ar putea să fie deja prea târziu.

— Nu sunt eu de vină că negustorul din est vine în oraş
o dată la câteva luni, se plânse Aldo.

— Nu e niciodată vina ta, nu-i aşa, Aldo?
— Ce vrei să insinuezi?
Cei  doi  tresăriră  când  un  al  treilea  bărbat  intră  prin

poarta din faţă. Un soldat? Spre surprinderea lui Leonard,
bărbatul purta uniforma gărzilor de la palat.

— Tu  ce naiba  cauţi  aid?  întrebă  Aldo.  E  rândul  lui
Rainier să dea raportul. De ce-ai venit în locul lui?

— Rainier crede că e urmărit, aşa că n-a vrut şi rişte în
seara asta. Căpitanul gărzii ţn «» şi i-a pus nişte Întrebări
astăzi. Voia să ştie Hyjj a furat nişte bijuterii dintr-o trăsură
pe care a percheziţionat-o săptămâna trecută. Se pare că
prizonierul căpitanului l-a acuzat de asta.

— A furat? Întrebă Aldo.
— P., dar nu p*tt * E#U £UV*"*“I "* W**■
împotriva unal ^ „ «ţulwr.
Birbatul^u chipul akuna pire» dnranjat a* vaftllaada
"“t, un incompetent care nu e h, atare rt fac4 tr «b, ^ tru



care a foat putit? Furtipagurlle atrag atenţU! Toţi
— %1 al griji ce apul, mirii aoldatul. Nu eu funt cel ca» ^

U «t lapitit» la furat. Dar o rf-ţl plad al afli ce are de apua
Rafeg „legat de asta.

— Îndoiesc. Dacâ e urmărit, nu ne mai e de niciun folos.
Soldatul era suficient de înfuriat de dispreţul celuilalt în^t
şi bălmăjească:

— Erau câteva bijuterii aduse În ţară de nişte servitori,
tip. Tămâna trecută. Printre ele era fi o bijuterie micuţă pe
care  scria  „Prinţesa  Alana*.  Sau  nu  te  interesează  nici
asta?

— E un fals, pufni Aldo. Rastibem n-ar fi păstrat-o când
a ucis-o pe prinţesă, acum optsprezece ani. Ar fi îngropat-o
împreuna cu ea. Era cel mai bun asasin de atunci, de-asta
l-am angajat Nu făcea greşeli şi nu păstra niciodată trofee.
Poate fi vorba despre un alt complot, ceva despre care să
nu ştim încă.

Bărbatul  cu  pelerină  îl  ignoră  pe  Aldo  şi  îi  spuse
soldatului:

— După părerea mea, dacă ţii la viaţa ta, ar fi bine să
spui tot ce ştii.

Soldatul  se  retrase  imediat  şi  continuă  pe  un  ton
împăciuitor

— Evident,  Rainier  a negat furtul. Bijuteriile  sunt bine
ascunse.  A  spus  că  nici  căpitanul  nu  părea  să  fie  prea
preocupat de asta, ceea ce îl face să creadă că nu a băgat
în seamă spusele prizonierei. Dar Rainier nu a văzut-o. Bu
da. Este o tânără foarte frumoasă.

— Ce  legătură  are?  întrebă  nerăbdător  Aldo.  Poate
căpitanul s-a prefăcut că o crede ca să o înmoaie puţin.
Înţelegi ce vreau să spun. 

— De  fapt,  ceea  ce  insinuezi  impune  o  întrebare:  Eşti



s^ur că e prizonieră acolo? întrebă bărbatul cu pelerină şi
cu vocea răguşită. 

— A fost înduri În apartamentele hi to*a ^..
** Ungi tţmnit* br fedusr m. E gad dtta*L
timpul la datorie. "aro «: ca» *â-fi pma^ ™st
AJJo se pumlase În sos fi în jw, agitat, dar acum * «-. D

cj^cjje şi se iistr”
— Spune-mi mai multe despre ea. Câţi ani are?
— Etănârâ.
— Adkâ are optsprezece ani?
— Se poate, da.
— Ticălosul! Aldo exclamă furios. N-a ucis-o pe prinţesă!

A  aşteptat  până  a  Împlinit  optsprezece  ani  fi  a  adus-o
înapoi. Do-te fi spune-i stăpânului, fi ordonă bărbatului cu
pelerină. O să vedexn ce vrea să facem în această privinţă.

— Fad mai  multe  presupuneri  decât  oricine  altcineva,
spuse dezgustat bărbatul cu pelerină. Nu d este stăpânul,

E doar un servitor, la fel ca tine.
— Îndrăzneşti? răcni Aldo pe un ton scandalizat. Tu eşti

servitorul meu!
— Nu mai sunt.
Leonard strânse din dinţi văzând cum trupul lui Aldo se

prăbuşeşte la pământ. Preţ de o clipă, ceilalţi den studiară
cadavrul în tăcere.

în de din urmă, soldatul întrebă;
— De ce-ai făcut asta?
— Pentru că aşa mi s-a cerut. Era bătrân. Începuse să se

ramolească. Făcuse mult prea multe greşeli. Era prea plin
de sine fi fi-a făcut destui duşmani. Devenise riscant.

— Dar ceea ce a spus Aldo legat de treaba de atuna care
— nu a fost dusă la capăt-, nu ai de gând să ignori asta,
nu-i aşa?



— A  făcut  o  presupunere  neîntemeiată  şi  complet
iraţională, mai ales dacă asasinul era atât de bun pe cât fi
lăudase.

— Chiar crezi asta?
— Nu am de gând să exdud vreo variantă doar
Puţtaf «ob^dec4taila. Tuplum «ar «i «ba.» ll «n>
* face, U fel<. «. N «- T TPt’ ^ p* „* în r’” 4 “ p*
respectivi. Poate Ralnler s-a M*’ I" « «* «priveft* Inacripţu.
Măcar o şti să citească?.
— Nu  l-an.  Întrebat,  dar,  daci  tot  M  în  calcul  orice

varlanU, «
poate li ca femela şi fie adevirata prinţesâ.
Bărbatul cu pelerină râse, dar nu părea amuzat,
— Văd că te prinzi repede. S-ar putea să fii totuşi mai

capabil
Aiao.
— Ce facem cu el? Soldatul lovi cadavrul cu un picior.

Vrei ca Aldo.
Îngropăm undeva?
— De ce să ne mai obosim? Oricum nu mi plicea să ne

întâlnim  aici.  E  o  clădire  prea  mare,  cu  prea  multe
ascunzişuri.  Întoar-  ce-te  la  palat.  Mâine  o  să  ţi  se
transmită un nou loc de întâlnire - şi răspunsul stăpânului
legat de toate astea,

Leonard nu se clinti  până când nu auzi  cum uşile se
închid pe dinafară, după care ieşi  În grabă prin spate şi
ocoli  colţul  magaziei  la  timp  ca  să-i  vadă  pe  cei  doi
despărţindu-se  în  capătul  străzii.  Se  hotărî  să  ll
urmărească pe bărbatul cu pelerină. A doua zi urma să îi
transmită un mesaj Alanei pentru a o avertiza să aibă grijă,
fiindcă era posibil ca servitorii celor care o voiseră moartă
să-şi fi dat seama că era în viaţă. Totul din cauza brăţării.



Leonard  îşi  dorea  să  nu  o  fi  declarat  pierdută,  dar
probabil Alana avusese nevoie să o folosească drept dovadă
ca să-l convingă pe căpitanul gărzilor. Dacă se hotărâse să
aibă  încredere  în  el,  de  ce  naiba  n-ar  fi  crezut-o?  Era
absurd să fi fost întemniţată, dar Leonard nu-şi mai putea
permite să ignore cu totul posibilitatea, deşi nu se putea
convinge  decât  în  ziua  următoare.  Era  însă  mult  mai
probabil că Alana fusese temeinic interogată, iar căpitanul
era încă sceptic, ceea ce era de Înţeles. Leonard prefera să-
şi închipuie că povestea Alanei fusese crezută? 1 a *cum
era în Permanenţă «ub protecţia căpitanului.
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Clini mana durtruză v.
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În state schimbe culorile chiar sub privirea ei.
plicea căpitanul ursuz cu care îţi petrecureobuni partea

jei  Şi,  în duda a ceea ce susţinea, părea să cam sară la
conduşii popite. O âcea şi se simtă atât de frustrată Incit fi
venea să urle. Dar o asigurase ci avea s-o protejeze, ţi asta
era bine,  aţa  ci nu  aeiu ci ar putea şi o sperie din nou -
sau,  ce)  puţin,  aţa  spera.  Atâta  timp cât  nu ţipa  la  ea,
putea şi li faci feţi.

Dar nid seducătorul nu-i plicea, ti «>Kminţ calmul În alte
podari. Nici micar nu putea şi gândească în prezenţa) uL în
schimb,  h plăcuse bărbatul fermecător pe care fi întâlni—
to  anticameră.  Poate  chiar  prea  mult.  Dar  acel  om
dispăruse…  ţi  probabil  nu  avea  să  se  mai  întoarcă
vreodată.

Dar bărbatul de acum, bădăranul pe care il întâlnise şi
pe munte, era cel mai rău dintre toţi. O jignea, o şoca, o
trata  ca  pe  o  femeie  de  moravuri  uşoare,  nu  ca  pe  o
doamnă, deşi asta ora. Stătea cu picioarele pe masă şi o



chema să i se aşeze În poală! Dumnezeule, cât de mult o
înfuria!

Alana nu reuşi să-şi ascundă dispreţul din voce când
— Înţeleg  că aristocraţii  din  Lubinia nu sunt  la  fel  de

gentilomi  ca  londonezii  cu  care  am  crescut,  dar  chiar
trebuie şi fii aşa vulgar?

— Dacă  încerci  să mă  jigneşti,  trebuie şi  te  striduieşti
mai mult, femeie.

— Eşti un necioplit şi un barbar şi cred ci eşti suficient
de deştept  încât  să-ţi  dai  —ama ţi  singur.  Îţi  place şi  te
comporţi **it de nepoliticos! Nid măcar nu încerci şi te abţii.

Asta îl făcu şi râdă. Îşi împreună mâinile la ceafă. Arita
atât de I^xat, atât de neoficial, atât de chipeş, fir-ar şi fie!
Alana Închise 0(bii şi numiri pini la zece.

— Te gândeşti la patul meu?
"Nu! exclamă Alana, deschizând ochii.
"Sunt dezamăgit.
Nu pârea. Arâta mai degrabâ amuzat, lucra Inurit, 1 
în care zâmbea.
Alana spuse înţepat:
— Cred că am petrecut destul timp împreunâ astăzi. Vrei

să conduci până în camera mea?
Căpitanul îşi coborî picioarele de pe masă şi se aplecă.

Venise dintr-odată demnitarul de mai înainte.
— Ştii deja unde e camera ta.
Nimic  n-ar  fi  putut-o  dezamăgi  mai  mult.  Avea  să  fie

dusă În*, poi în temniţă? Chiar era prizonieră?
Dar apoi, spre surprinderea ei, căpitanul adăugă:
— Boris s-a ocupat de temniţă cât timp ai fost aici. Ar

trebui să fie mult mai comodă acum. A pus şi o draperie la
uşă, ca să ai intimitate. Sper că nu a folosit vreo pătură
veche şi putrezită.



Oricât de comodă ar fi fost celula, tot era singură. Asta o
făcu să intre în panică. Oricine ar fi fost în stare să tragă
draperia la o parte şi să arunce un pumnal printre gratii,
iar căpitanul nu avea să afle până dimineaţă, când ea avea
să fie deja moartă!

— Nu există vreo cameră obişnuită în care să pot sta şi
eu? -Pot fi convins să te las să dormi în camera mea… Nu?
Atunci, noapte bună.

— Dar în palat? Trebuie să fie…
— Chiar eşti obosită dacă ai ajuns să sugerezi aşa ceva.

Christoph se încruntă. Aminteşte-ţi că ai fost acuzată de
lucruri foarte grave.

Alana respiră adânc.
— Chiar mă acuzi că aş fi o asasină?
Căpitanul pufni şi explică:
— Te acuz că eşti o impostoare.
încă susţinea asta,  chiar şi  după ce îi  auzise întreaga

poveste?
— De ce nu mă împuşti şi gata? mârâi Alana.
— Pentru că nu ai mărturisit nimic încă.
Alana începu să râdă amar. Era mult prea frustrată să îi

pese. Căpitanul o înfrânsese din nou. De ce naiba îi dăduse
drumul din temniţă dacă încă mai credea asta?

— De ce tragi de timp, dacă eşti aşa obosită? o întrebă.
Sper şi nu mă acuzi că profit de epuizarea ta.

— M-am întors în locul unde ar fi trebuit să mor. Nu mi
«oti  lisa  fără  apărare  Cel  puţin  dă-mi  înapoi  unul  din
pumnale  pentru  poaptea  asta.  Ţi-l  dau  înapoi  mâine-
dimineaţă.

— Cred  că  n-ar  trebui  să  mai  spui  nimic.  Nu  mai
gândeşti  limpede,  altfel  ţi-ai  da  seama  că  nu  o  să  se
întâmple asta, pentru nimic în lume.



— Dar…
— Nu faci  altceva  decât  să îmi  dai  un motiv  să  te  ţin

lângă mine În noaptea asta. Nu trebuie să cauţi pretexte,
femeie. Invitaţia e încă valabilă.

Nu merita să-i răspundă.
— Ce zid de asta? încui uşa care dă în afară…
— Va fi încuiată.
— … Dar îmi dai cheia de la celulă.
Căpitanul râse.
— Vrei să te închizi înăuntru?
— Nu, vreau să te închid pe tine afară, se răsti Alana.
Christoph râse şi mai tare, iar Alana nu-şi putu stăpâni

un  căscat.  Era  un  semn  clar  că  nu  mai  avea  energia
necesară să facă faţă unui om precum Christoph Becker.
Era imposibil de înfrânt. Asta era un avantaj pentru tatăl
ei, dar nu şi pentru ea.

Alana ignoră teama care o făcuse să se certe cu el. Nu
credea că era  cu adevărat  în pericol,  cel  puţin nu atâta
timp cât doar Becker ştia că era aid. Şi Boris, dacă trăsese
suficient de mult cu urechea. Şi poate şi tatăl ei - asta dacă
fusese  informat  că  fiica  lui  venise  la  palat.  Căpitanul
avusese timp să stea de vorbă cu el câtă vreme o lăsase în
temniţă…

Christoph  pocni  din  degete  ca  să  îi  atragă  din  nou
atenţia.  Cât  de nepoliticos!  Alana avea de gând să-i  facă
observaţie, dar căpitanul se grăbi să o avertizeze:

— Dacă mă ridic să te conduc până în pat, o să-ţi dai
seama exact cât de mult îmi doresc să dormi cu mine în
noaptea asta. ®°râs! strigă, iar servitorul apăru imediat din
bucătărie şi prinse toelul de chei pe care i-l aruncă Becker.
Apoi căpitanul o avertiză Pe Alana: Pentru ultima oară, du-
te cât te mai las să pled. Vei fi în ®8uranţă acolo. Te va



apăra chiar şi de mine.
ja/wmw Litukey
AJana se reped P* togă Borb, e «e M» toi  nevoi,  jj  0 u

Ufta* sepoatâ ţine dup» ea. Nu trebuias» înţeleg^ ce-i fusese
căpitanul ca s»-Ş> dea seama că ameninţarea fuse*

Unalereipinâ  în temniţa.  Nu intri  imediat,  ci  mai întâi
verifiy us. De U capătul coridorului, s» se asigure că era
încuiată, 1* cum spusese căpitanul. Era. Alana se întoarse
şi trase drapel la o parte, apoi intr» în temniţă. Nu-i spuse
nimic lui Boris,  cai»  aştepta  să închidă uşa după ea. Se
înflori  când auzi sunetul  chea răsucite  în broască.  Patul
avea aşternut acum, şi un vas nuu mic cu jăratic fusese
aprins şi lăsat într-un colţ, umplând întreaga cameră cu o
căldură  plăcută.  Cât  de  frumos.  „O  temniţă  plăcută  şi
confortabilă”, se gândi sarcastic Alana.

Se aruncă în pat, prea epuizată ca să se mai gândească
la ceva. Nu se îndoia că avea să adoarmă în câteva clipe,
deşi…  Se  ridică  obosită.  Căpitanul  nu  se  temea  pentru
viaţa ei, dar ea era îngrozită de gândul că cineva încercase
să o ucidă şi că avea să o facă din nou. Iar el o lăsase atât
de vulnerabilă.

Alana căută cu privirea ceva ce ar fi putut folosi drept
armă. Se gândi la scaun, dar era prea solid şi ar fi făcut
prea mult zgomot dacă îl lovea de podea ca să-l rupă şi să
obţină  o  bucată  de  lemn ascuţit.  Masa nu era  la  fel  de
solidă însă. Alana o întoarse,  se urcă pe ea şi  îi  încercă
fiecare picior. Unul nu era prins foarte bine, aşa că îl lovi de
câteva ori şi reuşi să îl smulgă. Îl putea folosi pe post de
măciucă -  o  armă greu de  mânuit,  pe  care Alana o luă
totuşi în pat şi o ascunse sub pătură.

Spera să nu doarmă atât de adânc încât să nu audă un
eventual intrus. Se ruga din tot sufletul să nu fi fost un



gest necugetat din partea ei să vrea să-şi păstreze onoarea
în loc să accepte oferta lui Christoph de-a se cuibări la el în
pat. Îşi aminti însă cât de mult îi plăcuseră sărutările lui,
înainte să afle cât de nedoplit  era el  de fapt, şi  îşi  dădu
seama că nici acolo n-ar fi fost întru totul în siguranţă.

Frederick îngenunche între cele două morminte — unul
marcat de o piatră mare, gri, celălalt de o piatră mai mică
şi  albă.  Nu  mai  ningea,  dar  zăpada  se  aşternuse,  şi
genunchii i se udară imediat.

„cele nici măcar nu observă. Durerea pe care o simţea
era mult l outernicâ. Fuseseră amândouă mult prea tinere
ca şi se stinsă 0 Mamă şi fiică. Soţie şi fiică - ale luil 6

velina nu avusese decât douăzeci de ani când o luase de
soţie,  douăzeci şi  unu când dăduse naştere copilului lor.
Când Frederick părăsise Lubinia, tânăra mamă din cauza
complicaţiilor  de la na? tere,  sângera. Doctorii  ştiau, dar
Avelina  nu*i  lăsase  să-i  spună  şi  regelui.  Întâlnirea  cu
austriecii era mult prea importantă, capitală chiar, fiindcă
trebuia  să  îşi  reînnoiască  alianţa  cu  ei.  Avelina  fusese
convinsă că avea să-şi revină până la întoarcerea lui, dar
murise înainte de asta.  Iar  regele  fusese la  un pas să o
piardă şi pe Alana, orbit fiind de durerea morţii soţiei lui.
Insă o pierduse oricum, fiindcă îşi ascultase sfetnicii în loc
să asculte glasul inimii.

— Mă temeam că o să te găsesc aici. Aveai acea expresie
mai devreme… Mă doare sufletul să te văd suferind aşa.

Nikola Stindal se apropiase cu paşi tăcuţi. Se aplecă şi îl
îm-  brăţişă,  lipindu-şi  obrazul  de  al  lui.  A  doua  regină,
Nikola, avusese doar şaisprezece ani când se căsătoriseră.
Regele Îi promisese mamei ei că nu avea să o atingă până
nu împlinea optsprezece ani. Fusese tare greu. Era la fel de
frumoasă ca prima lui soţie, şi, deşi căsnicia lor fusese una



politică, nu trecuse mult până să se îndrăgostească unul
de celălalt. Dar nici măcar atingerea ei blândă nu îi putea
alina suferinţa de acum.

— O să îţi dăruiesc un alt copil, îţi jur, spuse Nikola cu
înfocare.

— Ştiu.
Regele nu se îndoia de asta. Chiar acum se bănuia că

Nikola  era  însărcinată  din  nou,  dar,  chiar  dacă  era,
Frederick nu se grăbea să anunţe public, ca să pună capăt
zvonurilor răspândite de rebeli. Nikola s-ar fi îngrozit şi mai
mult şi ar fi pierdut copilul, a? a cum se întâmplase şi-n
trecut. Dorinţa ei fusese ca fiecare sarcină să fie ţinută în
secret,  aşa  cum  se  întâmplase  şi  cu  Alana,  dar  regele
refuzase. În definitiv, discreţia nu îi fusese deloc de ajutor
Alanei.

Faptul că vieţile le erau în pericol o îngrozea pe Nikola.
^gele  auzise  de  nenumărate  ori  că  teama  era  motivul
pentru

iluiiinii Eindsfy ~
e*re
Nikol. Nu putu duc nicio «rdnâpânâ la «pât. Îi «ratoull
ci. Icopaullora «asifi’rtP, tsauu „D” <> «cm)(fe,
Nu «întâmpla d «i. Rareori aâ izbucnească 1» pun,
Ruri  «  «gâ"di  «  «*•   <>  «era tmirrinatâ  din  nou.  Era

singura modalitate de a-i oferi puţi
— Haide nu suntem în siguranţa aici, spuse regina. Ştii

ca  Christoph nu are Încredere  în oamenii  pe care a fost
nevoit sa-i recruteze din cauza rebelilor.

Frederick se ridică, dar doar ca să o îmbrăţişeze strâns
pe Nikola.

— Nu trebuie să-ţi faci griji din cauza asta. Noii recruţi
patrulează  împreună  cu  oameni  în  care  putem  avea



încredere.
Nikola oftă şi întrebă:
— Ce s-a întâmplat în seara asta de ţi-a stârnit amitirile

legate de marea ta pierdere?
— A mai apărut o impostoare care crede că mormântul

Alanei este gol.
— Ai văzut-o?
— Mi-e teamă. Mi-e teamă că o s-o ucid cu mâinile mele

fiindcă îndrăzneşte să se dea drept fiica mea, când Alana
mea e îngropată aici, în ţărână!

— Trebuie să încetezi să te învinuieşti pentru asta. Ştiu
că îţi  închipui  că te-au urmărit,  sperând să te  găsească
lipsit de apărare.

— Întotdeauna speră asta! Şi m-au văzut cu ea! Au intuit
bine cine era şi au ucis-o imediat după ce am plecat!

— Dispariţia  ei  ar  fi  putut  fi  un  accident.  Nu  tu  eşti
vinovat!

— N-ar fi trebuit să o vizitez atât de des.
— Cum ai fi putut face asta? Era fiica ta.
— Ar fi trebuit să o aduc acasă! Ar fi fost mult mai bine p

«>- t^jatâ aici. În loc de asta, i-am ascultat pe sfetnicii care
se  temeau  unu  mea  de  sânge  avea  să  se  sfârşească.
Ascunde-o,  mi-»  u  ^  «Jeaz-o,  nu  spune  nimănui  cine  e.
Lasă-ţi duşmanii să au reuşit, ca să nu mai încerce nimeni
să ţi-o răpească* 132

au găsit-o  oricum.  Dumnezeule  mare,  ar  fi  trebuit  să
ucid tot ^ul Bruslan, pe toţi până la unul! *

— Spui asta doar fiindcă suferi atât de mult. Sunt atâţia
părinţi  buni  în  familia  Bruslan,  mame,  taţi  şi  copii
nevinovaţi bătrâni şi bolnavi, chiar prieteni ai coroanei. Da,
unii ar putea să fie atât de lipsiţi de scrupule încât să vrea
să ne rănească, poate chiar Karsten, sub influenţa celorlalţi



tineri care se grăbesc să sară la bătaie de fiecare dată. Pur
şi simplu nu ştim! Dar este timpul să aflăm. Permite-i lui
Christoph  să  folosească  măsuri  mai  aspre.  Te  rog,
Frederick, coşmarul trebuie să se sfârşească!

CapitocuC 22

Când Alana deschise somnoroasă ochii,  lumina din jur
era dureros de puternică.  Mai voia să doarmă puţin! De
unde naiba venea toată lumina?

Deschise  mai  mult  ochii,  apoi  ridică  o  mână  ca  să-şi
ferească ochii.  Nu visa. O lumină strălucitoare intra prin
ferestrele  înalte  de  pe  coridor,  fiindcă  draperia  care
acoperea uşa fusese dată la o parte.

— Bună dimineaţa, domnişoară… Farmer.
Alana se întoarse spre locul de unde venea vocea şi icni

când îl  văzu pe Boris  stând lângă patul  ei,  zâmbind.  Îşi
trase pătura până sub bărbie şi se răsti:

— Ce cauţi aici?
“Ţi-am adus un mic dejun foarte drăguţ.
Boris aşeză farfuria la celălalt capăt al patului.
“Aş fi adus şi o dacă aş fi ştiut că asta de aici e ruptă.
Akna se înroşi. Masa fără un picior era încă răsturnată

pe P°dea. Nu avea însă de gând să explice ce se întâmplase
şi ni

Anunţe la măciucă. 1?
— Nu simt ca şi când aş fi dormit suficient. Cât e ceas
, Căpitanul m-a rugat să-ţi găsesc nisţ.
— E foarte devreme. W. 
hain»  pe  care  şi  le  P°rţ’^  ^  «podea,  apoi  ridici  masa.

Împins* cu pkwrf£“ J£, în curiţ4te taci?
— SiiTN^Tatmticip. Tanul. Aşa ci ai fac. Bine * „iS. Ş> nu

uiu şi minând! strigi peste umicta



"ttoZ^Ta Boris lisase uşa deschişi. Oace uitas^ -Jctalmh
iât  diduse,  în  sfârşit,  seama  ci  nu  avea  de  gând  a  fugi
niciieri  pini  nu  îşi  intilnea  Util?  Apropiau  sosi»,  tai
Christoph o ingrijori suficient cât şi se dea |os din pat ^ «

8°’itoetae «™a^reupipâit,  iar când imbricâ bluza, Alana
viat  ci  decolteul  era  extrem  de  jos.  Cine  mai  purta
asemenea  haine  în  epoca  moderni?  Nici  micar  nu  îi
acoperea  sânii  cum  trebuia!  Cimaşa  de  dedesubt  era
subţire  şi  chiar  mai  indecenţi,  fiindcâ  abia  îi  acoperea
sfârcurile! Singurul lucru din sac pe care-l putea folosi ca
să-şi acopere decolteul era o eşarfă lungă, pătrată, care se
purta  probabil  în  jurul  taliei,  dar  pe  care  Alana  şi-o
înfăşură în jurul gâtului.

Mâncase cam jumătate din micul dejun când Christoph
apăru în uşă. Alana se ridică imediat. Căpitanul purta o
haină lungă, dar nu cea de la uniforma militară pe care o
purtase cu o seară în urmă. Cea pe care o purta acum era
croită dintr-un material mai grosolan. Fiindcă Becker nu îşi
încheiase încă nasturii  din faţă, Alana văzu că nu purta
nici restul uniformei. În loc de asta îmbrăcase o bluză de
lână şi o pereche de pantaloni largi, îndesaţi într-o pereche
de cizme până la genunchi cu manşoane largi, îmblănite.
De ce era îmbrăcat atât de lejer astăzi?

— Foarte colorat, spuse, privind-o de sus până jos.
Alana îl văzu că se străduia să-şi ascundă un zâmbet,

dar nu avea cum să nu fie de acord:  chiar era îmbrăcată
colorat. Fusta era de un galben strălucitor, bluza era albi şi
eşarfa - roşie.

— Dar nu e bine, adăugă Christoph.
«Slavă Domnului", se gândi Alana, dar apoi căpitanul se

întinse şi îi trase eşarfa de la gât.
— Ce faci?!



Alana îşi ndică mâinile ca şi acopere ceea ce căpitanul 
ţ^ai dezvelise. «*-
— Unde mergem trebuie să arăţi autentic, nu comic.
Îi înfăşură eşarfa de câteva ori în jurul taliei, apoi făcu

yji nod.
— Aşa e mult mai bine, dar vei avea nevoie de o haină. O

s-o împrumutăm pe a lui Franz; e la fel de scund ca tine.
Să mergem!

Alana nu se clinti din loc. 8
— Unde mergem?
— Trebuie  să  asist  la  un  festival  în  munţi.  Este  ceva

oficial Pică prost, fiindcă trebuie să fiu cu ochii pe tine. Aşa
că  pot  să-mi  îndeplinesc  ambele  responsabilităţi  dacă  te
iau cu mine.

— Nu pot merge îmbrăcată aşa!
— Bineînţeles că poţi.  Aveam de gând să te prezint  ca

servitoarea mea, dar orice bărbat care se uită la tine o să-şi
dea  ^  ck  n-aş  putea  lăsa  o  asemenea  frumuseţe  să-mi
scape, aşa că…

Alana luă o gură de aer.
— Să nu îndrăzneşti să mă prezinţi drept amanta ta!
— Doar pentru o zi, Alana. Nu trebuie să atragem atenţia

la festival, fiindcă oamenii de rând s-ar simţi stânjeniţi să
ştie că sunt şi nobili printre ei. Trebuie să dăm impresia că
suntem acolo doar ca să ne distrăm, la fel ca toată lumea.

Alanei îi surâdea ideea de a se distra puţin, deşi nu era
sigură că s-ar fi putut simţi bine în compania lui. Totuşi,
nu se mai plânse şi se supuse când Becker îi făcu semn să
iasă din celulă înaintea hd. Cel puţin avea să primească o
haină cu care să-şi acopere ţinuta îngrozitoare.

Acum, că înţelegea de ce căpitanul era îmbrăcat  ca şi
când tocmai  ar  fi  venit  de  la  muncă,  Alana nu se  putu



abţine să nu comenteze:
— Deci, azi n-ai de gând să fii decât barbarul aşa-i?
Fusese  sarcastică,  dar  Becker  ridică  o  sprânceană  şi

răspunse.
— Dacă ţii neapărat..
Alana suspină palma lui o lovi peste fund. Dă Doamne fi

fost doar o pedeapsă pentru ce spusese şi nu o avanpremi 4
ceea ce o aştepta astăzi!

Ninsese mult în timpul nopţii. Alana fu aproape orbit* d
«lumina pe care o reflecta zăpada strânsă în curte. Becker o
ridic*  şa,  apoi se urcă în spatele  ei.  Alana îşi  ferea încă
ochii  când pornir*  la  drum, aşa că nu observă  băieţelul
care stătea lângă căruciorul vânzătorului de plăcinte şi nici
nu-l văzu luând-o la fugă imediat ce calul căpitanului ieşi
pe poartă.

Alana dădu vina pe  haina bucătarului  fiindcă  drumul
până  la  festival  se  transformă  într-una  dintre  cele  mai
ciudate călătorii pe cal pe care le făcuse vreodată. Blana
moale  cu  care  era  căptuşită  haina  o  făcea  să  se  simtă
ciudat când îi atingea pielea expusă de dedesubt. De fiecare
dată când calul o scutura cât de puţin, blana se freca de
sânii ei, sfârcurile i se întăreau, iar braţul lui Christoph i se
strângea  şi  mai  mult  În  jurul  taliei.  Era  ca  şi  când
căpitanul şi-ar fi dat seama că blana o excita şi ţinea cu tot
dinadinsul să o facă să se simtă şi mai ciudat. Bineînţeles,
n-avea de unde să ştie. Era doar îngrijorat să nu cadă de pe
cal, aşa că o strângea la piept - şi toată povestea începea
din nou.

Când ajunseră, Alana era deja destul de încălzită şi de
stânjenită. Fuseseră nevoiţi să ocolească poalele muntelui,



apoi să urce până pe o pajişte. Drumul fusese curăţat de
zăpadă de la toate căruţele, trăsurile şi pâlcurile de călăreţi
care se îndreptau spre festival, dar era evident că în partea
asta de ţară, aflată la o altitudine mai mare decât capitala,
ninsese mult mai mult. De ambele părţi ale drumului se
ridicau  ziduri  de  zăpadă  de  aproape  un  metru,  care
înconjurau şi pajiştea unde se desfăşura carnavalul.

Cortul  uriaş  din  centrul  pajiştii  era  plin  de  oameni  -
negustori care vindeau mâncare şi băutură şi cetăţeni de
toate vârstele care mâncau, beau şi se simţeau bine. Mulţi
erau aşezaţi la mesele lungi. Un spectacol cu păpuşi era în
plină  desfăşurare  pe  o  scenă  improvizată,  urmărit  cu
amuzament  de  un  pâlc  de  copii.  Din  cauza  comP^,  era
a“tde cM- încât AUna se temea că avea «* fi

J»» să;? 1 „k *1^” I rămâneau «» to- D»
— « «Dâră cate o halbă de bere, apoi o conduse din nou

afară^şi ţpcepură să se pbmbe.
peste tot fuseseră amplasate cabine cu tot felul de i ri

Erau ţinte pentru tras cu arcul, pistolul sau puşca, ţepuşe
Ste în pământ care trebuiau nimerite cu potcoave şi cu alte
obiecte  mari  sau  mici  şi  câteva  ringuri  de  lupte.  Erau
concursuri  de  îndemânare  -  o  sene  de  obstacole  care
trebuiau ocolite cu o halbă de bere pe cap! Şi concursuri de
forţă  -  o  întrecere  de  alergare  în  zăpadă,  dar  fiecare
concurent trebuia să mai care unul în spate. Alana observă
că  mulţimea  se  amuza  copios  pe  seama  alergăto-  rilor.
Majoritatea  jocurilor  păreau  gândite  spre  distracţia
celorlalţi, nu a celor care îşi încercau norocul, dar, din câte
se părea, şi asta făcea parte din farmecul carnavalului.

Christoph o ţinu pe Alana pe după talie tot timpul cât se
plimbară.  Alana  înţelesese  ce  rol  avea  de  jucat  în  ziua
respectivă, aşa că nu încercă să se tragă la o parte, deşi se



simţea  neliniştită  ştiindu-l  atât  de  aproape.  Efectele
călătoriei  până aici  nu dispăruseră cu totul, şi Alana nu
credea că aveau să dispară până când nu avea să scape de
blana care încă îi mai gâdila pielea. Dar alternativa era de
neînchipuit, fiindcă celelalte haine pe care le primise erau
mult prea indecente. Şi totuşi, tocmai fiindcă se simţea atât
de  excitată,  nu  putea  să  nu  îl  dorească  pe  bărbatul  de
lângă ea!

Alana sorbi puţin din bere,  sperând că asta avea să o
liniştească. Christoph se aplecă spre ea şi spuse:

— Nu  trebuie  să  bei.  Am  cumpărat-o  doar  ca  să  ne
potrivim şi ®ai bine cu decorul.

— Oamenii beau aşa devreme de obicei?
“De obicei, nu. Apoi Christoph rânji. Dar la un festival,

categoric.
“Atunci cred că o să mai beau puţin, dacă nu te superi

A^na luă o înghiţitură mai mare.
Christoph râse… *, __
“Nu poţi să vorbeşti aşa politicos şi să bei bere în acelaş

P,
eie. Dar nu ai nevoie de permisiunea mea ca să te simţi
Nu. Nu avea. Poate Christoph o credea toci prizoniera lui,

dar, Nu, nu ave cunoasci tatăl, lucrurile aveau şi *
cjpiunul avea a» primeaad 6* ce merita. Alai* 1
£ - «— — . J. A* an mane era de el. Se sunţea9 de aseii

ştia cine era de fapt.
— Ai venit aid doar ca să vezi ce se întâmplă sau ca să

vorbeşti cu cineva? Sau n-ai voie să-mi spui?
Christoph nu răspunse, ceea ce era un răspuns în sine,

aşa ci
Alana insistă:
— Dacă într-adevâr vrei să nu atragem atenţia prea mult,



poate ar trebui să încerd şi tu câteva dintre jocurile astea.
— Tu pe care vrei să le încerci?
— Eu? Să ştii că, dacă aş avea chef, aş alege să trag cu

pistolul şi aş câştiga. Dar presupun că bărbaţilor nu le-ar
conveni să fie învinşi la aşa ceva de o femeie.

— Cred că ai dreptate. Femeile au voie să se laude cu
ceea ce ştiu şi pot face în bucătărie… şi în dormitor.

— Te rog, replică sec Alana. Iarăşi te-ai comportat ca un
barbar. E un obicei foarte prost.

— Faptul că simt eu însumi? Ca să nu facem pe nimeni
de râs astăzi, poate o să încerc eu ceva în locul tău. Ce-mi
sugerezi?

Alana privi în jur, de două ori, dar de fiecare dată atenţia
ti  fu  atrasă  imediat  de  ringul  de  lupte,  unde  cei  doi
adversari  care  îşi  încercau norocul  acum erau îmbrăcaţi
doar pe jumătate, cu piepturile goale. Într-adevăr, Alanei i-
ar fi plăcut să-l vadă şi pe Christoph acolo.

Mai sorbi puţină bere, apoi arătă spre platformă.
— Poftim, asta n-ar trebui să fie prea greu pentru tine.

Arată-l «cum se face.
— E prea uşor.
”  ^a*  *ăse  Alana.  Ded  barbarii  sunt  şi  lăudăroşi  pe

deasupra?
Căpitanul ridică din sprâncene.
, Te-ai îmbătat de la câteva înghiţituri de bete?
„Ve unde să ştiu? N-am fost niciodată beată, dar m-ai

pus să ^ şi am ales. Arată-mi de ce eşti în stare, căpitane.
Christoph chicoti.
— Tocmai  mi-ai  aruncat o  provocare  pe care nu o pot

refuza, nu? în regulă.
Se îndreptară spre ring.
— Dacă am înţeles bine, trebuie să-l arunci din ring pe



celălalt ca să învingi?
— Cam aşa ceva.
— Eibine… mult noroc.
— Crezi că noroc îmi trebuie?
— Dacă mă iei cu tine, o să ai nevoie de noroc, comentă

un alt băibat din spate.
Amândoi se întoarseră - Alana nu avu de ales, la cât de

strâns  o  ţinea  Christoph.  Bărbatul  care  îl  provocase  era
blond, cu ochii căprui şi chipeş. Era cam la fel de înalt, şi
probabil cam de aceeaşi vârstă. Se pare că aristocraţii nu
se  codeau  să  vină  la  carnavaluri,  fiindcă  bărbatul  era
îmbrăcat  în haine scumpe.  Era însoţit  nu de una,  ci  de
două femei, fiecare ţinându-l de câte un braţ.

— Mă bucur să te văd din nou, Christo, spuse sarcastic
bărbatul.  Dar mă tem că n-ai  fi prea inspirat  dacă te-ai
apuca să sapi după rebeli aici. Cu toţii sunt supuşi loiali ai
regelui.

— Îţi sunt loiali şi ţie? Există mai multe feluri în care poţi
fi neloial regelui, Karsten.

Tensiunea  dintre  cei  doi  bărbaţi  crescu.  Karsten  se
încruntă la replica celuilalt.

— Mă acuzi cumva de ceva?
— Ţi se pare că aş fi la datorie azi? contră Christoph.

După ce auzit atâtea cuvinte de laudă, eram doar curios să
văd  dacă  Intr-adevăr  ai  început  să-ţi  asumi  câteva
responsabilităţi  în numele familiei tale. Ultima oară când
te-am  văzut  -  când  să  fi  k*t.  Acum vreo  doi  ani?  -  îţi
pierdeai vremea din chef în chef.

Karsten râse.
— Şi tu nu tot asta făceai?
Christoph ridică din umeri.
— Mi-am  petrecut  o  bună  p*rte  a  timpului  U  palat.



Blneinţ «k, o sărută pe gât ca. A de. De. Nţel^ ^! P AUna
avu nevoie de toată voinţa de care era în star*

oentruamrse Înroşi brusc şi ai msn «iia u*or ob"*il d.
fi fost încântată de gestul lui. Dar asta atrase şi aten
“sstod-o curios pe Alana, tânărul aristocrat 11 întrebă p,
Christoph:
— Cine e noua ta amantă?
— E mult prea nouă ca să ţi-o prezint, aşa că las-o baltă!

0 să-i ţin secret numele.
Karsten râse din nou.
— Tot  nu  m-ai  iertat  că  ţi-am  furat-o  pe  târfa  aia

austriacă?
— Ce târfă austriacă?
Amândoi  râseră  de  data  asta,  şi  încordarea  dintre  ei

dispăru. Karsten făcu semn din cap spre ring.
— Hai să mergem o tură, ce zici?
Se îndreptară spre ring. Ultimul meci se terminase, dar

învingătorul  era  încă  acolo,  aşteptându-şi  următorul
adversar. Când Christoph şi Karsten se dezbrăcară până la
brâu  şi  rămaseră  doar  în  cizme  şi  pantaloni,  fostul
învingător sări grăbit din ring să le facă loc. „Cum pot face
asta pe o asemenea vreme? Ar trebui să tremure de frig”, se
gândi Alana. Dar niciunul din cei doi nu părea deranjat de
asta.

Alana  încercă  să-şi  întoarcă  privirea,  încercă  din
răsputeri  Decenţa  o  cerea!  Se  întoarse  pe  jumătate,  dar
ochii nu o mai ascultau, şi în cele din urmă o lăsă baltă.
Dumnezeule,  trupul  lui  Christoph  era  superb.  Celălalt
aristocrat, Karsten, nu era deloc plăpând, dar nici nu se
puteau compara unul cu celălalt. Christoph avea mai multă
forţă în braţe, în spate şi în muşchii pieptului. Picioarele îi
erau mai musculoase şi, judecând după expresia pe care o



avea pe chip, Alana înţelegea că el ştia că avea să învingă.
Nu  încăpea  nicio  îndoială.  Dar  Karsten  for^6^81^0”  1’
Poate 04 ^upte^e nu se câştigau doar pd®

Ui <**dur* târcoale-icu bra*ele întinse, fiecare fentând <U
ori Apoi începu cu adevărat lupu, iar oamenii din Jur to
urale, ceea ce_ atrase şi mai mulţi privitori. Alana^ cântul
„căpitan şoptit  de peste tot,  dar şi  numele JJrus£? Oare
Karsten  era  unul  dintre  acei  Bnislani?  Dumnezeule
Christoph se lupta cu unul dintre descendenţii fostului re»?
pe-asta venise aici - să vadă ce plănuia Karsten Bruslan?

Alana era împinsă din ce în ce mai în spate, în timp ce
tot  mai  mulţi  oameni  veneau  în  fugă,  dornici  să-i  vadă
luptându-se pe cei  doi  nobili.  Se părea că nid unul, nid
celălalt  nu  luptau  după  regulile  obişnuite.  Christoph
avusese deja căteva când ar fi putut să-l dea jos pe Karsten
din  ring,  dar  se  părea  că  ambii  evitau  victoria  uşoară,
domid să demonstreze căt de buni erau.

un stand unde nu era nimeni
— Vrei să-ţi ghicesc, domniţă? întrebă cineva în spate.
Alana se întoarse să refuze oferta, dar simţi cum i se taie

respiraţia  când  recunoscu  cine  era,  de  fapt,  persoana
deghizată în ţigancă.

— Tăticule?
— Uită-te la standuri, nu la mine.
— Cum ai ştiut că voi fi aid?
— Henry mi-a spus, dar nu avem timp să stăm de vorbă.

Am venit să te avertizez că bărbatul care ţi-a furat brăţara e
un spion care lucrează pentru aceiaşi oameni care m-au
angajat şi pe mine. S-ar putea să-şi dea seama că eşti în
viaţă, aşa că ai grijă.

Alana fu împinsă din nou, mult mai brutal ca înainte,
aşa că vărsă o parte din bere. Deşi băuse puţin, reuşise să



se relaxeze, aşa că nu-i mai trebuia. Căută din priviri un
loc unde să lase halba, fiindcă ultimul lucru pe care îl voia
era să se întoarcă în cort, la căldură. Se îndreptă spre o
ladă întoarsă cu susul În jos de Ungă

“Pot să-i spun şi căpitanului? -Ai încredere în el?
“Eu… Da, am încredere.,
“Speram rt-i urmiresc pini la locul lor de tatilnne. Dar o “

*e Us pe ane şi te ocupi de aata. Trebuie şi plec. Nu «unt ta
riguranţă aid.

Alana îl auzi îndepărtându-se şi rezistă tentaţiei de a se
ui* după el. Simţi un junghi de smgurătate Cât de mult îşi
dorea să fi mers cu el! Oftă încet. N-ar fi trebuit ca ei doi să
fie  nevoiţi  să-şi  ia  atâtea  precauţii  doar  ca  să  se
întâlnească. Alana ar fi trebuit să-şi cunoască deja tatăl, să
fie sub protecţia lui, i* Christoph ar fi trebuit să lucreze cu
Tăticul în loc să-i fie duşman. Oare chiar avea încredere în
el? Da, probabil că da. Îi era loial tatălui ei, îl proteja cu
orice  preţ,  şi  de-asta  ezita  atât  de  mult  să  îi  creadă
povestea. Ştiind că mai fuseseră şi alte impostoare, Alana
nu-l putea acuza că era prea precaut. Şi se oferise chiar să
o scoată la carnaval, ca să se revanşeze pentru felul în care
se purtase cu o zi înainte. Faptul că trebuia să aibă grijă de
ea, era în mod evident un pretext, fiindcă ar fi putut la fel
de bine să o lase în temniţă toată ziua.

Alana simţi că o trage cineva de haină şi  privi  în jos,
unde  văzu  o  fetiţă  care  arătă  spre  ceva  aflat  în  partea
opusă ringului de lupte şi spuse:

— Căţeluşul meu. Ajută-mă, te rog.
Alana  zări  un  grup  de  copii  care  se  jucau  în  zăpadă

dincolo de ultimele standuri. Se poate ca părinţii lor să-i fi
supravegheat  înainte,  dar  acum  nu  se  vedeau  nicăieri.
Aproape toată lumea de la carnaval fie urmărea deja lupta



dintre cei doi aristocraţi, fie se îndrepta intr-acolo. Aşa că
Alana o urmă pe fetiţă.

în curând, Alana descoperi că fetiţa nu-i ceruse ajutorul
pentru un căţeluş adevărat, d pentru o jucărie care fusese
aruncată la vreo dna metri depărtare de locul în care se
jucau copiii. Câţiva băieţi din grup erau sufident de mari
să  o  fi  putut  ajuta,  ded  probabil  fuseseră  întrebaţi  şi
refuzaseră.  Dintr-un  motiv  oarecare,  fetiţa  nu  voia  să-şi
recupereze singură jucăria.

Alana  află  motivul  când  începu  să  se  îndrepte  spre
jucăne şi ajunse într-o zăpadă înaltă de aproape o jumătate
de  metru.  Copiii  ţipau  la  ea  să  se  întoarcă  fiindcă  era
periculos.  ^Animalele  sălbatice  nu se  ascund în zăpadă,
nu-i aşa?" se întrebă Alana.

Fu la un pas să se întoarcă, dar jucăria era la niciun
metru  în  faţ^*  atât  de  uşoară,  că  nid  măcar  nu  se
scufundase în zăpadă.

Însă  Alana  nu  mai  ajunse  la  jucărie.  Gheaţa  de  sub
pidoarele  d ce ’  ^ C*^2U în cea mai rece  apă pe care o
simţise vreodată.

Când inima dictează
CapitocuC24
Christoph Începuse să se plictisească de mascarada cu

Kam  d*r  reuşi  să  mai  câştige  câteva  puncte  când  se
rostogoliră pe platformă, fiecare Încercând să-l  prindă pe
celălalt dedesubt

— Am auzit că ai făcut o donaţie pentru cursa de sănii
de a* Vel participa şi tu? Întrebă el.

— Nu, dar am şi eu o sanie care aleargă -  şi i-am spus
dar conducătorului să nu câştige, răspunse Karsten.

— Deci Încerci să te dai bine pe lângă oamenii de rând de
aid?



— De ce te miră? E firesc ca Frederick să mă numească
pe mine urmaş la  tron.  Când se va  întâmpla asta,  o  să
vrem amândoi ca oamenii să se bucure. Aşa că încerc doar
să mă asigur că mă vor iubi la fel de mult ca pe el, şi asta
doar pe meritul meu. Nu,  nu  Încerc să grăbesc lucrurile.
Frederick e un rege bun. Îl iubesc E a un tată pe care mi-aş
fi dorit să-l am.

Christoph gemu când fu trântit la podea. Karsten îl luase
prin surprindere cu discursul de mai devreme. Christoph
ştia că tânărul se străduia din răsputeri să se facă plăcut şi
regelui, şi oamenilor de rând, dar era surprins să audă asta
chiar din gura lui.

îl Împinse la o parte şi se ridică.
— Iar dacă regele nostru va avea un fiu, toate eforturile

tale vor fi zadarnice.
“  De  ce  să  fie  zadarnice?  Băiatul  ar  avea  nevoie  de

sfetnici, de sfetnici tineri, nu de moşnegi care să se plângă
la orice schimbare, îmi voi ajuta ţara din orice postură, la
fel  ca  tine.  Când  vine  vorba  despre  Lubinia,  să  ştii  că
amândoi gândim la fel

Oare Karsten spunea adevărul sau doar încerca să intre
în graţiile gărzii regelui? Când venea vorba despre d, era
greu de • pus. Dar Christoph era pregătit să încheie meduL
Privise în jur fi nu o văzuse pe Alana în mulţime. X, o3

Tocmai se pregătea să-l ridice pe Karsten pe un 1,111 ®
lmP» ngă afară din ring, când văzu mai în ^ 9tia

Mtele  mulţimii  luând-o  la  fugi  spre  lac  *  existenţa
lacului, i se ferea de el Iama următoare ase»

143
de  când şi  îl  amenajeze  pentru  carnaval,  dar  de  data

aata  gheaţ>  nu  era  încă  suficient  de  groasâ.  Chnstoph
putea şi vadâ chi «Ân ring o gaură în gheaţă. Se părea că



cineva fusese suficietit de prost încât să o încerce pe pielea
lui - sau nu ştiu». De lacului…

cum  i  se  strânge  stomacul.  —  —  “ unce  °  frânghie■
înspre gaură, dar nimeni nu era acolo să o pnndă.

— Spargeţi gheaţa! strigă la oamenii de pe margi «»
Christoph sări din ring şi alergă cât îl ţineau picioarele.

Simţi în i se strânge stomacul. Cineva încerca să arunce o
frânghie

. •  •  că n nrinhi la fugă pe gheaţă.
Alergase  doar vreo  doi  metri  când gheaţa  începu să îi

crape sub picioare.  Se  trezi  brusc  în  apă până la  brâu.
Dădu din coate ca să mărească gaura, apoi se cufundă în
apa  îngheţată,  căutând-o  pe  Alana.  O  văzu  sub  gheaţă,
aproape  de  gaura  prin  care  căzuse,  încercând  să  se
folosească de fundul lacului ca să se împingă înapoi, dar
hainele prea grele o trăgeau înapoi. Mişcările ei erau prea
încete, abia putea da din mâini şi din picioare. Înotă până
la ea şi o împinse spre gaura de deasupra. Nu era suficient
loc  pentru  amândoi,  aşa  că  se  prinse  cu  mâinile  de
marginea găurii şi rupse încă o bucată de gheaţă. O prinse
din nou când începea să se cufunde iar, dar de data asta
reuşi să ajungă la suprafaţă cu tot cu ea. Alana respira, dar
nici măcar nu încerca să se ţină de el Christoph se îngrozi
gândindu-se cât stătuse sub apă.

Bărbaţii  din  mulţime  spărseseră  gheaţa  până  la  ei.
Christoph îl  văzu pe Karsten străduindu-se împreună cu
alţi trei bărbaţi să dea şi mai multă gheaţă la o parte.

— Ţine-ţi respiraţia, îi ceru Alanei. O să înotăm pe sub
apă puţin, pentru că gheaţa de aid e prea subţire ca să ne
ţină pe amândoi.

Christoph o ţinu strâns la piept.
— O să înot eu pentru amândoi. Nu e mult.



Christoph o împinse în faţă şi înotă pe sub gheaţă. Aveau
de traversat o porţiune de vreo câţiva metri  acoperită de
gheaţă, apoi căpitanul reuşi în sfârşit să o ridice pe Alana
în braţe şi să meargă până la ţărm. Femeile care aşteptau
acolo  îi  înveliră  în  Pătun,  şi  se  grăbiră  cu  toţii  până la
coliba cea mai apropiată, unde nstop o aşeză pe Alana pe
un morman de pături, lângă un foc 144

— Nu… pot.
— Ştii de ce ^ nevoie> domnule conte. E femeia dumitale,

ai grijă ce fad.
aorins. Femeile încercară să-l alunge ca să o poată Afena

de hainele  Îngheţate  şi  pline  de apă, dat  Chtistonh^ *  ^
audă. Vedea cum amorţeala ei Începe» să £* £7“ era Învelită
cu pături calde, o apucase tremuratul ’

O bătrână clătină din cap şi spuse:
Bătrâna crezu că se făcuse înţeleasă, aşa că le chemă pe

celelalte jemei, şi ieşiră toate, iar ultima închise uşa după
ea. Christoph nu ezită. Se dezbrăcă imediat şi se întinse
aproape de foc,

Alana,  apoi  trase  câteva  pături  peste  amândoi  şi  îşi
încolăd  braţele  şi  pidoarele  în  jurul  ei.  Alana  abia  dacă
băgă de seamă. Tremura de îl zgâlţâia şi pe el. Nu era de-
ajuns.

Christoph începu să o sărute blând, întâi pe obraji, apoi
pe gât, încălzind-o cu respiraţia lui, îmbrăţişând-o strâns şi
plim- bându-şi mâinile pe trupul ei. Continuă să-şi mişte
mâinile pe trupul ei şi văzu în sfârşit cum obrajii încep să i
se  coloreze şi  respiraţia i  se  linişteşte  puţin.  Îşi  dădu în
acelaşi timp seama că li era din ce în ce mai greu să se
controleze. Începu să transpire. Câteva minute mai târziu,
şi ea era leoarcă.

— Cred că ar fi mai bine să ieşi de sub pătură, spuse în



cele din urmă Alana pe un ton sfârşit, dar formal.
Lui Christoph îi veni să râdă.
— Da, ar trebui. Dar te avertizez: sunt dezbrăcat.
— Ştiu, chicoti Alana.
Christoph îi mângâie obrazul.
apă. Când te-am găsit, erai gata să renunţi.
— Nu-i adevărat. Pur şi simplu nu-mi dădeam seama ^

sau nu şi, ei bine, nid nu ştiu să înot, aşa că a fost şi mai
râu. ^ar mă bucur că m-ai găsit. Nu mai puteam să respir.

— E vina mea. N-ar fi trebuit să te las singură.» „t#w
“Nu, trebuia să fad lucrul  pentru care ai  venit  ai  •   t

APropo, ai câştigat?
“Nu, am sărit din ring ca să te caut.
— Nu am avut de ales, Alana. Nu e nimic ruşinos în a te

încălzi cu trupul meu când aveai atâta nevoie de asta. Ai fi
putut să mori

— A, da? Atunci trebuie să-l provoci din nou pe Karsten
Brusla^ Ai fi câştigat.

Capito (u (25
Christoph era convins că prizoniera lui adormise deja,

după sperietura prin care trecuse mai devreme. Abia fusese
în stare să-şi ţină ochii deschişi în timpul cinei. Încercă şi
el să adoarmă, dar nu reuşi.

Nu credea că avea să uite vreodată imaginea trupului ei
gol Era atletică, slăbuţă, cu sâni rotunzi şi obraznici. Nu
avea  forme  generoase,  ci  micuţe.  Era  evident  că  lucrase
mult ca să devină atât de atletică. Îşi aminti şi imaginea ei
din ziua trecută, din temniţă, cu ochii ei cenuşii, cu părul
lung şi brunet care îi cădea până în talie, îmbrăcată doar în
lenjerie. Dar cel mai des şi-o amintea încercând să se ridice
din pat, tot în temniţă, cu faţa roşie şi transpirată şi  cu
părul umed ca după o partidă bună de sex. Amintirea îl



ţinuse treaz ore în şir şi noaptea trecută. La naiba…
Era de trei ori mai idiot fiindcă nu se folosise de scuza pe

care  i-o  dăduse  şi  nu o  ţinuse  lângă  el.  Alana  repetase
chiar că era în pericol şi îl întrebase răstit:

— Dacă  hoţul  e  un  spion  al  familiei  Bruslan?  Dacă
găsesc brăţara, vor şti că sunt în viaţă.

Fusese o acuzaţie fără niciun temei, dar hoţul în cauză
dispăruse înainte ca ei să se întoarcă la palat. Din punctul
de vedere al lui Christoph, asta era ca şi când omul şi-ar fi
recunoscut  vina,  cel  puţin  în  ceea  ce  priveşte  furtul
bijuteriilor. Când îi spusese asta, Alana păruse să se mai
liniştească puţin.

Ce îl împiedicase să o aducă în dormitorul lui, aşa cum
dorise  de  fapt?  Să  fi  fost  oare  vina  pe  care  încă  o  mai
simţea fiindcă o lăsase singură la carnaval? Probabil. Să fi
fost oboseala ei? Şi asta. Ar fi trebuit să profite de asta cu
neruşinare, dar nu fusese în stare, chiar dacă îşi dorea atât
de mult să o aibă. De ce? Oare fiindcă începea să creadă în
nevinovăţia ei?

Alana  era  prea  inteligentă  ca  să  nn  se  îndoiască  de
povestea  ddac*  n-ar  fi  crezut-o  cu  toată  fiinţa.  Asta
insemnta^  Ujtr-adevăr,  o  domnişoară  nevinovată  din
Anglia,  singurul  jesponsabil  pentru  complotul  ăsta  fiind
tutorele ei. Sau era şi nevinovat şi fusese forţat de altcineva
să  inventeze  povestea?  Asta  ar  fi  fost  mult  mai  uşor  de
crezut  decăt  faptul  ci  un asasin  se  răzgândise  fiindcă  îi
zâmbise un copiL Singurul care ar fi putut înlătura toate
îndoielile  era  însuşi  tutorele,  iar  Alana  urma  să  fie
momeala cu care avea să-l prindă. Ded, indiferent dacă era
nevinovată  sau  nu,  Christoph  nu  putea  să  o  elibereze
deocamdată.

Abia adormise, când fu trezit de ţipătul unei femei Apoi,



noaptea se cufundă din nou în linişte. Christoph sări din
pat  p  alergă  imediat  spre  temniţa  Alanei  să  vadă  ce  se
Intimidase. O găsi în magazie. Boris şi Franz, care dormeau
acolo, se treziseră şi ei şi încercau să o ajute, dar Alana nu
se opri până nu îl văzu pe căpitan.

— Aşa  mă  aperi?  îl  acuză  pe  un  ton  ridicat,  aproape
isteric

Christoph  abia  auzi  întrebarea,  fiindcă  privirea  îi  fu
atrasă  imediat  de  petele  de  sânge  de  pe  halatul  ei  alb.
Alergă lângă ea.

— De ce sângerezi?
— Nu sângerez.
Christoph luă o gură mare de aer.
— Ce s-a întâmplat?
— Unul dintre oamenii tăi a încercat să mă omoare!
— Un om de-al meu?
— Presupun că putea să fi furat  uniforma de  undeva,

recunoscu Alana, dar am văzut cum era îmbrăcat când a
fugit din temniţă.

— Aveţi grijă de ea, le ceru Christoph servitorilor înainte
să zkţge până la temniţa Alanei.

înăuntru  văzu  imediat  măciuca  plină  de  sânge  de  pe
podeaşi de sânge care ieşea din temniţă şi se îndrepta spre
mag dearme.

Uşa magaziei de arme era larg deschisă, şi la fel şi cea
care ^ea spre curte.

Dâra de sânge se oprea acolo, dar intrusul lăsase urme
1x1 ^padă. Bărbatul nu ajunsese prea departe; mergea co
şa,
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. R «n cu o mână, încercând să se caţăre pe scările ca*
ţinându-se P babij să sară dincolo de zidul fortăreţei.



ducct“s» Pph nu «ngâ după gârzi fiindcâ voia aâ se ocupe.
£ uimise din urmă în capul scărilor, trase şi a lovi „

Alanei. Aşacănusemaiyulw—r. R-’
Intrusul căzu la pământ cu un pârâit de oase rupte şi nu

sen*  ridică.  Christoph  îl  recunoscu  imediat:  Rairner,
soldatul  pe  care Alana îl  acuzase  că  îi  furase  bijuteriile.
Probabil se furişase înapoi după lăsarea întunericului, sau
poate nici nu plecase, d stătuse ascuns undeva. Sau poate
fusese ajutat de cineva, ceea ce era şi fjnul înâaţă. Nu era o
dovadă  de  profesionalism dar  se  sta  „  „LTprea  fuios  din
canea a ceea ce încercase intrusul să-i fe, Z, ei aşa că nu se
mai  putu  stăpâni.  Îl  km  totuşi  mult  prea  ta*  ’TU™  h
nământ  cu  un  pârâit  de  oase  rupte  şi  nu  se  nm  mai
alarmant.

Christoph dădu drumul unui şir nesfârşit de înjurături.
Doi dintre oamenii lui, care patrulau în apropiere, văzuseră
ce se întâmplase şi alergau deja în direcţia lui.

— Este un trădător, le explică el. Închideţi-l în temniţă.
Per- cheziţionaţi-l mai întâi, probabil veţi găsi şi cheia care
deschide  toate  celulele.  Vreau  patru  gărzi  care  să-l
păzească. Dacă dispare până dimineaţă, o să vă ia naiba pe
toţi.

Apoi  se  întoarse  direct  în  magazie.  Franz  îşi  frângea
mâinile,  iar  Boris  încerca  să  o  liniştească  pe  Alana.  Nu
părea să aibă prea mare succes, fiindcă Alana încă arăta
îngrozită.

Christoph  nu  o  putea  învinovăţi  că  era  isterică  şi
nervoasă.

— L-am prins, o asigură calm. O să-l interoghez imediat
ce îşi revine.

— Hoţul?
— Da.



— Ştiam că era posibil aşa ceva, spuse Alana tremurând.
Dat nu cred că m-am gândit vreodată că o să se întâmple
asta, că va fi nevoie să mă lupt pentru viaţa mea.

Christoph  îşi  dădu  seama  că  Alana  se  străduia  din
răsputeri şi dinrn ^easc^iarăşi» ®? a că se apropie de ea ca
să o scoată imediat mn magazie. Alana icni când îl privi din
cap până-n picioare, iar

£ era gol?, fiindcă se întL 6 Să Pretin<lâ că exact aşa
stăteau  lucrurile»  tundcă  se  întoarse  cu  spatele  la  el  şi
spuse s^r:

148
Cum îndrăzneşti să vii aşa aid?
Christoph era prea furios, mai ales pe el însuşi, fiindcă

nu li luase avertismentele în serios, aşa că trecu cu vederea
o  acuzaţie  ^absurdă.  Tocmai  fusese  atacată,  deşi  i  se
promisese  că  avea  să protejată.  Şi  tocmai  se  dovedise
perfect capabilă să se apere.

— Ai  fi  preferat  să  mă îmbrac mai  întâi  în  loc  să  vin
imediat şi să te ajut când te-am auzit ţipând?

Căpitanul nu îi  aşteptă răspunsul,  d o luă imediat de
mână ca 5i o scoată de acolo. Boris încercă să-i pună în
braţe  o  pătură,  dar  Christoph  îi  făcu  semn  că  nu  era
nevoie. Faptul că era dezbrăcat era ultima lui grijă.

O duse pe Alana în dormitorul lui, unde nimeni nu avea
să-i deranjeze. Îşi controlă cu străşnicie propria furie - sau
cel puţin Încercă. Imediat ce închise uşa în urma lui, i se
adresă:

— Spune-mi ce s-a întâmplat.
— Unul dintre oamenii tăi a încercat să mă omoare. Am

ţipat imediat ce l-am dat jos de pe mine.
Alana părea să se fi liniştit deja, dar tot nu se întorsese

să-l privească. Christoph trebuia să-i vadă expresia ca să-şi



dea seama exact ce simţea.
— Cum adică să te omoare? Uită-te la mine!
— Îmbracă-te mai întâi.
Christoph  oftă,  dar  merse  până  în  locul  unde  îşi

aruncase hainele mai devreme şi îşi trase pe el pantalonii.
— Şi o bluză, spuse Alana.
Christoph îşi ridică privirea spre ea, dar Alana tot nu îl

privea. Oare se uitase pe furiş sau pur şi simplu făcuse o
presupunere?

Căpitanul se bătu peste piept.
— Nu-i nicio problemă cu asta.
Alana se uită peste umăr, dar îşi feri imediat privirea şi

spuse:
— Nu sunt de acord. Nu m-ar deranja dacă ar fi oridne

altcineva, dar mă tulbură prea mult să te văd aşa.
Christoph o privi fix. Oare îi făcuse un compliment, în

toată  n  «hunia  asta?  Sau  pur  şi  simplu  încerca  să-l
liniştească fiindcă f^ţea cât de furios era? în orice caz, îşi
îmbrăcă bluza şi chiar o b*gă în pantaloni.

— Acum întoarce-te şi spune-mi exact ce s-a întâmplat, *
U

*nE^ana se răsuci încetişor. Imediat, privirea lui fu din
nou atrasă de petele de sânge de pe halat, de un roşu atât
de  viu  p*  materialul  alb.  Dacă  unul  dintre  oamenii  lui
făcuse aste…

— Aşteaptă, spuse eL
Se  duse  la  dulap  şi  scoase  un  alt  halat.  Alana  se

schimbă imediat. Christoph o ajută şi îi ridică părul lung,
negru,  de  sub guler.  Sângele  nu ajunsese  să-i  păteze  şi
hainele de noapte de dedesubt. Se postă în faţa ei şi îi legă
halatul în talie.

înainte să se îndepărteze, îi mângâie uşor obrazul.



— Te simţi mai bine? îţi jur, asta nu se va mai întâmpla
vreodată. Te voi apăra cu viaţa mea.

— Mulţumesc.
— Acum poţi să-mi povesteşti ce s-a întâmplat? întrebă

cu blândeţe Christoph.
Alana încuviinţă.
— Dormeam. M-am trezit în clipa în care am simţit cum

cineva îmi smulge perna de sub cap, dar eram prea ameţită
ca să-mi dau seama că eram în pericol - până când l-am
simţit  cum  se  trânteşte  deasupra  mea.  Mi  s-a  tăiat
respiraţia.  Apoi  mi-a  acoperit  faţa  cu  perna,  ca  să  mă
sufoce. Am încercat să-l zgârii pe faţă, dar era prea departe.
Eram atât de speriată! Nu ştiu cum, dar mi-am amintit de
măciuca pe care o ascunsesem în aşternuturi  înainte să
adorm.

— Deci era măciuca te?
— Da,  am rupt  un picior  al  mesei.  Am lovit  cu  ea  la

nimereală, unde presupuneam că era capul lui. Speram să-
l ameţesc,  dar probabil  s-a întors şi s-a ferit  de lovitură,
fiindcă l-am nimerit în faţă. Dar tot l-am amorţit suficient
cât să-l dau la o parte.

Christoph era nedumerit.
— Chiar se urcase peste tine? Eşti sigură că nu încerca

să te siluiascâ?
Alana se încruntă la o asemenea presupunere.
— Şi să mă ucidă în acelaşi timp? Mă sufoca! în Anglia,

asta se numeşte crimă!
Glfui Oi una dktcazd - -Sau încerca doar să-ţi oprească

ţipetele,  N-ar  fi un soldat l$i face de cap cu o prizonieră.
P"m# 0irft

— Permiţi  aşa  ceva?  întrebă  Alana,  nevenindu-l  să
creadă



— Bineînţeles  că  nu!  se  răsti  Christoph  la  ea.  Orice
soldat car. Este prins făcând asta e biciut în public până e
aproape mort jpoie alungat de la palat. K c’

Alana încă îl mai privea cu ochi mari.
— Atâta tot?
— E o dizgraţie care îi va distruge întreaga viaţă. Dacă

cineva euds, ucigaşul e omorât şi el. Dacă nu…
— Înţeleg! Şi chiar îmi doresc să-l fi ucis pe nemernic -

dacă într-adevăr asta intenţiona. Bine că măcar i-am spart
nasul. Mă simt mult mai bine acum, mulţumesc. Dar, spre
deosebire de tine, nu sunt gata să renunţ încă la ideea că a
fost trimis să mi ucidă.

— Nici eu.
— În regulă. Dacă nu ţi-ai dat seama încă, ai avut sub

comanda  ta  un  trădător  al  coroanei.  De-asta  eşti  aşa
furios?

— Sunt furios fiindcă cineva a încercat să-ţi facă rău.
— Când ai de gând să mă crezi? Chiar sunt cine spun că

sunt, şi cineva, poate chiar aceiaşi oameni care au vrut să
mă ucidă acum optsprezece ani, vrea să îmi facă rău. Mi-
e… mi-e tare teamă.

Christoph o atinse uşor cu un deget sub bărbie.
— Voi  afla ce  s-a întâmplat,  Alana.  De fapt,  voi  meige

chiar acum să văd dacă trădătorul s-a trezit.
Se încălţă, îşi  îmbrăcă haina şi  îi  spuse în drum spre

ieşire: -încuie uşa după mine.
I se părea că o auzise răspunzând:
— Cu mare plăcere.
Nu conta deloc. Alana nu-l putea închide afară, fiindcă

avea
— El o cheie în buzunarul de la haină. Dar probabil avea

să 0 Săsească adormită la întoarcere. Chiar dacă gărzile



104 deîa să-l trezească pe hoţ, Christoph nu se grăbea 0
^mărturisire. Avea mare nevoie de cineva pe care s ş

— Furia.
CapitofuC 26

AUna  adormi  fi  *  tr  «i  mai  multe  on.  D  «doul  ori»,
coşmaruri.  Ba se tocea, ba cineva încercaşi o sufoce. Cele
de* Intimpliri oribile ale silei fuseseri atât de aseminitoare,
ci n, *ra de mirare ci se contopeau în visele eL Dar apoi ifi
aminti  cub  Christoph U salvase viaţa şi il prinsese pe cel
care încercase şi, uddi. Se simţea ta siguranţi ta preajma
lui şi, ftiindud aproape, adormi la loc.

O  ajuta  şi  patul  imens.  Nici  măcar  nu  mai  simţea
greutatea  halatului  care  parcă  o  înăbuşea  când  se
strecurase sub pături Probabil se dezbrăcase la un moment
dat fiindcă i se făcuse prea cald. Dar acum temperatura era
perfectă, chiar şi cu trupul lui Christoph atât de aproape
de  al  ei  -  şi,  la  fel  ca  mai  devreme,  în coliba  în  care  o
duseseră după ce fusese la  un pas să se înece,  iar  el  o
încălzise  cu trupul  lui,  şi  aici  focul  din cămin arunca o
lumini plăcută în jur.

Alana nu se mira de faptul că îşi dorea să reexamineze
săruturile  pe  care  le  împărtăşise  cu  Christoph,  dar  se
întreba cum de îşi amintea atât de limpede gustul lui. Apoi
îşi dădu seama. Probabil ţipase şi îl trezise, iar el o liniştise
în singurul fel în care ştia, ca să o adoarmă la loc. Inima
începu să-i bată mai repede, tot mai repede, amintindu-şi
buzele lui moi şi catifelate, limba lui aspră. Liniştită? Nici
pe departe!

Părul lui mirosea a iarnă. Alana îi simţi parfumul rând
începu  să  o  sărute  pe  gât.  Atingerea  lui  îi  trimise
furnicături în josul braţelor. Simţea din nou aceeaşi plăcere



ca înainte — poate chiar mai mult.
Mâna lui Christoph îi atingea un sân. Gura lui Îi atingea

un sân. Era o senzaţie atât de excitantă,  că Alana nu-şi
putu stăpâni un geamăt, simţind cum plăcerea îi cuprinde
toată fiinţa. Ceva  o  atinse în locurile cele mai intime şi -
Dumnezeule,  nimic nu se putea compara cu asta!  Alana
respiră adânc iar şi iar, apoi îşi ţ*®tt răsuflarea. Valul de
plăcere era atât de minunat, atât de uluitor, ci “ îneca până
şi cea mai firavă răsuflare. Se lăsă cu totul în voia lui. 152

Încă
uflând din nou, simţind o plăcere erotică fantastici e
# repetară, fâcând-o să scoată un geamăt atât de sonor
— Însăşi luată prin surprindere. Nor****** fu
68  Degetele  de  la  picioare  i  se  strânseră,  şi zâmbi,

simţind pulsul năvalnic din locul ei ascuns. Dar era atât de
Obosită, prea obosită pentru a-şi pune totrsă^Ad^f* avea

să…
Dar coconul fierbinte care o înconjura deveni dintr-odatâ

greu. Alana îşi  desfăcu picioarele  ca să-i  facă loc.  Brusc
simţi ceva tare frecându-se de zona care pulsa, făcând-o să
tresară, amintindu-i că încă era acolo.

— Deschide ochii, Alana. Te-ai topit pentru mine. Acum,
haide şi ne topim împreună. Vreau să îţi ofer şi mai multă
plăcere şi vreau să vezi câtă plăcere îmi va stârni mie faptul
că… fac dragoste cu tine.

Alana  deschise  ochii  şi  văzu  chipul  frumos  al  lui
Christoph deasupra ei. Ochi albaştri, răscolitori. Un zâmbet
atât de fierbinte, că ar fi putut topi şi gheaţa.

— Mult mai bine, spuse Christoph. Începusem să cred că
ai adormit iarăşi.

Alana  aproape  izbucni  în  râs.  Cum să  adoarmă când
tocmai  trecuse  prin  aşa  ceva?  Dar  încă  mai  savura



langoarea delicioasă care o cuprinsese. Nici măcar trupul
lui  nu-i  mai  părea  atât  de  greu  ca  înainte,  fiindcă  se
întinsese cu totul deasupra ei şi îl putea atinge.

Cedă în faţa nevoii de a-l atinge, apucându-l strâns pe
după umeri,  mângâindu-i braţele groase,  musculoase,  pe
care el se sprijinea ca să nu o strivească cu pieptul. Era tot
dezbrăcat.  Nu-i  spusese  să  se  îmbrace  mai  înainte?  Ce
fusese în mintea lui? Avea un corp perfect, magnific, care îi
stimula  simţurile.  Era  atât  d®  puternic,  barbar  de
masculin, dar totuşi atât de rafinat» întrebă dacă i l-ar fi
putut descrie lui Henry sufident de bine

Încât să-i facă o statuetă. Ar fi fost fantastic… «trir
Cbristoph o privea fix, aproape urmă**de’dntfdb***
u explorau. Alanei nu-i mai păsa. Orice urm 0 Părăsise.
l^e fapt, îi zâmbi şi glumi:
— E un vis frumos.
Christoph chicoti.
— Aş vrea să am şi eu vise aşa erotice. Apoi, pe un ton

nuj adânc, continuă: De fapt, visele mele chiar sunt aşa.
Dar hai să nu ne trezim încă din cel de-acum, ce zici?

Apoi o sărută atât de repede, încât Alana presupuse că
nu aştepta vreun răspuns. Îi răspunse oricum, sărutându-l
la  rândul ei.  Dar poate nu fusese  o idee aşa bună să îl
sărute cu atâta patos. Langoarea dispăru aproape imediat.
Se lăsară amândoi cuprinşi de o pasiune reînnoită, care nu
mai venea doar dinspre el. Alana nu se mai sătura de el.
Voia mai mult, tot mai mult!

Până şi aerul din jur începu să fiarbă. Spatele lui era
acoperit  de  sudoare  şi  alunecos,  aşa  că  Alana  îi  prinse
gâtul cu braţele. Şi locul ei ascuns era umed. Ceva încă se
mişca  înăuntrul  ei  cu  atâta  uşurinţă,  înainte  şi  înapoi,
senzaţiile deveneau tot mai intense, tensiunea creştea şi tot



creştea, făcând-o să se excite. Dar acum ea ştia unde avea
să se ajungă. Ştia…

— Eşti sigură, Alana?
Dacă  mai  spunea  ceva,  Alana  avea  să  ţipe.  Simţea  o

nevoie  disperată  de  el.  Îi  cuprinse  buzele,  apoi  suspină.
Oare fusese un junghi de durere? Trecuse prea repede ca
să-şi  dea  seama.  Căldura  o  cuprinse,  se  strânse  în
măruntaiele ei… şi…

— O, Doamne!
Valul  se  sparse din nou, dar acum se simţea cu totul

altfel! Era mult mai bine aşa, cu căldura aia străbătându-i
tot corpul şi prelungindu-i plăcerea. Se simţea atât de plină
de tandreţe faţă de cel care îi oferise un asemenea dar. Îşi
permise luxul de a savura senzaţia o vreme. Îşi dorea să
mai poată…

Dar senzaţia persistă chiar şi după ce Christoph ajunse
pe  culmile  extazului  şi  se  lăsă  peste  ea,  iar  Alana  îl
cuprinse cu braţele şi îl strânse la piept. Dar Christoph nu
voia să o strivească. O sărută pe gât, apoi pe obraz, după
care se rostogoli într-o parte. Dar nu terminase cu ea încă.
O trase aproape, apoi îi săltă un picior peste ale lui şi îi
prinse talia cu braţul, ca să o ţină acolo, îi mângâie blând
părul, dându-l la o parte de pe obrazul care nu era lipit de
pieptul lui.

Alana  oftă  adânc,  fericită.  Se  simţea  atât  de  relaxată,
atât de gppjjnită lângă el.

— A fost frumos, apucă să şoptească, apoi se abandonă
toropelii ţi adormi imediat.

CapitocuC27

. Ce zi incredibilă fusese ieri“, se gândi Alana. Oare rhiar
^ întâmplaseră toate acele lucruri într-o singură zi? Chiar



şi…? Nu îşi duse gândul până la capăt.
Alana nu ştia cât era ceasul. Dormitorul lui Christoph

nu avea ferestre, aşa că nu-şi putea da seama dacă era zi
sau noapte.  Cineva  lăsase  o  lampă aprinsă  pe  marginea
şemineului.  Se simţea mai liniştită şi  mult mai odihnită,
dar  toropeala  îi  dispăru  subit  În  clipa  în  care  îşi  dădu
seama că nu stătea  cu capul  pe o  pernă  şi  nici  nu era
învelită cu o pătură care să-i încălzească spatele şi fesele.
Christoph era încolăcit în jurul ei! Focul se stinsese la un.
Moment dat, dar nu mai aveau nevoie de el. Christoph era
cald: ca o sobă!

îi
— Cum te simţi în dimineaţa asta?
[  De unde ştia Christoph că se trezise şi îl puteai auzi?■

Alana nu • e mişcase şi abia respira, ca să nu-l trezească
înainte să-şi adune gândurile.

— Am făcut tot posibilul să te liniştesc ieri-noapte după
ce t®-ai trezit din cauza coşmarului, continuă el gânditor.
Mă bucur că m-ai dorit  şi  tu. E normal să vrei să ai pe
cineva aproape după e* ai trecut printr-un eveniment atât
de traumatizant.

Alana încercă să se ridice, dar braţul lui se strânse în
jurul ei şi Vocea lui răsună ferm:

— N-ai visat, Alana..
— Ştiu. Noaptea trecută am glumit când am spus că e

un «umos. Dar n-ar fi trebuit să se întâmple.
— Şi  totuşi,  nu  putem  şterge  din  memorie  cele

PUceWT^e  am!  mpartâ,  it-o  va  rtmine  veşnic*  -  U  orice
amintire atât de frumoasă.

Alana gemu.
— Te rog, hai să nu vorbim despre asta.
Christoph o împinse imediat pe spate şi se ridică Intr-un



cot privind-o. Doar ca să vadă cât de mult se înroşise? Nu,
de  fJ  zâmbea  la  ea,  un  zâmbet  fermecător,  care  îi  tăie
răsuflarea şi o făcu să tremure în aşteptarea sărutului.

Dar  Christoph abia  îi  atinse  vârful  nasului  cu buzele,
apoi zâmbi şi spuse:., a _

— Bună dimineaţa! Sau poate e deja după-amiază.
Alana răsuflă zgomotos. Ar fi trebuit să se simtă furioasă

din cauza celor întâmplate, dar mai ales din cauza a ceea
ce se petrecuse în noaptea trecută. Christoph se purtase ca
un barbar şi profitase de ceea ce i se oferise. Dar Alana ştia
că nu aşa stătuseră  lucrurile.  Christoph fusese  dulce  şi
tandru.  Îşi  alungă  rapid  acest  gând,  fiindcă  nu  voia  să
accepte cât de mult ajunsese să îl placă.

— Chiar e după-amiază?
Christoph ridică din umeri.
— Foarte  posibil.  Am  mâncat  acum  ceva  vreme.

Începusem să cred că n-o să te mai trezeşti niciodată, dar
presupun că aveai nevoie de ceva odihnă în plus.

Putea s-o mai spună o dată. Dar… stai, se trezise deja?
Dar se întorsese şi se întinsese la loc lângă ea? Alana spera
că asta nu însemna că avea de gând să continue de unde
rămăseseră  în  noaptea  trecută.  Dădu  să  se  ridice,  dar
braţul lui se strânse din nou în jurul ei.

De data asta însă, Christoph spuse:
— Chiar  vrei  să  te  las  să  te  ridici  din  pat?  Eşti

dezbrăcată. Presupun că ai putea lua cearşaful cu tine, dar
atunci m-ai lăsa pe mine gol în pat. Cum preferi?

Alana gemu.
— Aş prefera să stau sub pături până pleci tu. Ce zid,

cred că merge aşa?
Christoph râse.
— Nu- afona mormăi.



ce mai eşti aici dacă e aşa târziu? N-ar trebui să-ţi vezi
de ţpdatoriri?

— Nu.
„Fiindcă eu sunt îndatorirea ta acum? ghid Alana.
— Sunt încântat să spun că da.
O Dumnezeule, de ce era aşa de fermecător cu ea acum?

Avea un «âmbet care o făcea să-şi piardă minţile! Mâna pe
care o ţinea pe după talie nu stătea nici  ea locului,  d îi
mângâia umărul gol. Oaie credea că n-avea să observe dacă
se mişca atât de fin? Sau poate nu-şi dădea seama că o
făcea? Nu se putea baza pe asta. Încercând cu disperare să
îi distragâ atenţia, Alana întrebă: -Bărbatul care a încercat
să mă uddă era unul dintre soldaţii tăi?

Christoph încuviinţă.
— Era hoţul care ţi-a furat bijuteriile, Alana.
Alana îşi ţinu respiraţia. Felul în care spusese asta dădea

de înţeles că el considera chestiunea încheiată.
— Şi cu asta, gata? Crezi că un hoţ e dispus să comită o

crimă ca să-şi ascundă furtişagul? Stai să ghicesc: în ţara
asta,  hoţii  sunt  spânzuraţi,  iar  criminalii  sunt  băgaţi  în
temniţă.

Alana nu fu surprinsă când Christoph se ridică în capul
oaselor,  apoi  se dădu jos din pat.  Tocmai îl  insultase,  şi
încă atât de sarcastic. Şi era gol!

Acoperindu-şi  ochii  cu o  mână înainte  să  se  simtă  în
stare să «mtinue, Alana întrebă:

“Ştia măcar că eu eram cea care l-a acuzat? I-ai  spus
unde m-ai închis?

“Bineînţeles că nu, dar ar fi putut ajunge şi  singur la
conduzia  Ai  fost  văzută  când  te-am  condus  în
apartamentele  mele.  Ai^ Presupus că te  ţin aici  până îţi
găsesc lucrurile.



Alana se simţea jignită că ameninţarea prindpală fusese
cu J*? urinţă trecută cu vederea.

Ir™ crezi asta? întrebă ea.
, hristoph se aşeză de partea cealaltă a patului, lângă ea,

şi îi °1“na de la ochi. Cu ochii închişi, Alana întrebă:
di*

acu…
retragi acuzaţia.
Il crezi?
INu. Dar gândeşte-te la asta: fie hoţul a încercat pur fi

sân», piu să-şi ascundă infracţiunea scăpând de acuzator,
fie, aşa cuxn presupui tu, cineva i-a ordonat aceluiaşi om
să te ucidă, deşi, În afara mea şi a regelui, nimeni altcineva
nu  ştie  că  eşti  aid.  Sincer,  care  poveste  pare  mai
verosimilă?

— Dedi-aispus?
— Bineînţeles.
Alana  era  şocată.  Propriul  ei  tată  nu se  sinchisise  să

vină şi să o întâlnească?
Înainte ca bărbatul să-i poată dti dezamăgirea, întrebă:
— Eşti  sigur  că  regele  nu  a  mai  spus  nimănui?  Unui

membru din familie? Unui prieten apropiat, unui sfetnic?
Era singur când l-ai anunţat?

Christoph îi mângâie obrazul cu degetele.
— De ce nu ai deschis ochii?
Fiindcă nu avusese timp să tragă pe el şi o bluză! Oare

putea să se stăpânească într-atât să-i privească doar faţa
nu şi ce era mai jos? încercă. O, Dumnezeule, zâmbea! îi



dtise gândurile!
— Ca să-ţi răspund la întrebările tale, nu, nu, şi da. Am

vorbit cu el între patru ochi.
— Şi nu m-a crezut din start, la fel ca tine! De ce?!
— Ţi-am spus deja…
— Din  cauză  că  eram  înarmată?  izbucni  Alana.  Asta

întăreşte povestea mea, nu presupunerile tale.
— Nu eşti o asasin^,

enervezi  cu  replicile  tale  sarcastice,  dar  ******  e  am
avertizat că o să fiu amabil după ce…

Christoph se prefăcu a-i da un bobâmac peste nas, dar,
4 acoperi. Apoi se ridică.

r -Sunt de acord cu tine - deocamdată, dacă eşti şi tu de
acord că n-are rost să vorbim despre hoţ înainte să termin
cu interogatoriul.

Christoph nu aşteptă vreun răspuns, d merse la dulap
ca să se Îmbrace. Alana ar fi trebuit să se uite în altă parte,
dar căpitanul stătea cu spatele la ea, aşa că pur şi simplu
nu  se  putu  abţine  să  nu-l  urmărească.  Pantalonii
uniformei erau mult prea strânşi, arătau ca o a doua piele
în  lumina  slabă,  evidenţiindu-i  fesele  ferme  şi  perfect
sculptate.  Privirea ei  se ridică încet,  de-a lungul spatelui
care se lărgea în sus, spre umeri - apoi priveliştea dispăru
brusc sub o bluză de bumbac. Alana oftă încet.

Era puţin probabil ca el să o fi auzit. O privi într-un final
peste umăr, aşteptând un răspuns la condiţiile pe care i le
pusese mai devreme ca să nu mai vorbească despre ce se
întâmplase între ei noaptea trecută.

— Mi se pare corect, spuse Alana.



— Bine.
Christoph se aşeză pe marginea patului ca să se încalţe,

apoi îşi călcă imediat cuvântul când spuse:
— Deşi aş prefera să te ţin goală în patul meu, cuferele

tale sunt în cealaltă cameră. Pot să trimit după ele acum.
— Cum ai…
— Am trimis  câţiva  oameni  să  întrebe  la  hanurile  din

oraş, ieri, cât timp am fost la carnaval. Am presupus că o
să-ţi găsească lucrurile la unul dintre ele.

Ochii Alanei se îngustară.
Christoph adăugă:… X.
“Ştiu, a fost exagerat din partea mea să-mi în p îte haine

curate care să ţi se potrivească — mai es ţi! t de mult să le
porţi pe ale mele.

Alana nu avea habar cum de reuşi să nu roşească.
“Mi-ai  adus cuferele  aid ca să poţi  scotod în ele,  nu-i

aşa? “Bineînţeles!  Mă aşteptam să mai găsesc  două,  trei
arme. Alana ezită la gluma lui. Părea gata să râdă din nou.
Oare o “ecăjea? El?

î răspunsuri pe care vreau şi eu să le aflu.

Ce voia să spună cu asta? Dar Chr uşă, şi Alana se simţi
dintr-odată mfi o lase din nou singură şi neajutorată.

i  ştie  cine  l-a  angajat  să  mă  ucidă  -  încă.  Să  mă
protejeze, la fel ca până acum?

’u  Dar  Christoph  se  îndrepta  deja  spre  i  dintr-odată
înfricoşată la gândul că avea şi

— Aşteaptă! Am nevoie de o armă….



Nu reuşi nici măcar să termine, căci Chnstoph se răsuci
miediat pe călcâie. Dar nu părea supărat când spuse:

— Eu sunt arma ta. Voi fi mereu prin preajmă, cu ochii
şi  urechile  în  alertă.  Apoi,  Christoph  rânji  şi  aruncă  o
privire  spre  pat:  Niciodată  «datoria"  nu  a  fost  atât  de
plăcută.

Spre  norocul  ei,  imediat  ce  coborî  din pat,  Alana găsi
halatul  pe  care  Christoph îl  purtase  cu  o  seară  înainte.
Abia apucase să îşi  strângă cordonul,  când Christoph se
întoarse,  însoţit  de  Boris,  amândoi  cărând  imul  dintre
cuferele cele mai grele. Plecară după celelalte două. Alana
nu se mişcă. Faptul că hainele ei erau în dormitorul lui nu
putea să însemne decât că şi ea avea să doarmă acolo de-
acum înainte - şi explica de ce lui Christoph îi plăcea dintr-
odată aşa de mult „datoria lui”.

răşi  Pradă  disperării.  Faptul  că  aveau  să  locuiască
împreună urma

Dar scena din noaptea trecută nu avea să se mai repete»
Christoph  susţinuse  că  Alana  avea  nevoie  de  alinare,
spusese chiar că fusese ceva perfect normal după coşmarul
prin care trecuse. Alana considera că era posibil  să aibă
dreptate.  Dar  trauma  trecuse,  şi  Alana  era  suficient  de
rezistentă încât să nu se mai lase U’

d6 «- «"“•  PT^ aI^n^M- <*"» *» • > «tasemn, ci trebui™
Sparţi şi patul. Christoph nu trebuia decât sâ-ji» dua un^t

Spanie.  Să doarmă pe canapeaua micuţă din colţ  sau
sioure

— G ea acolo.
Ultimul  cufăr  fu  aşezat  în  sfârşit  lângă  perete,  iar

Christoph ti ftcu semn lui Boris să plece şi începu să le



deschidă, unul câte unul încuietorile erau sparte. Văzându-
le, Alana îşi aminti că el le percheziţionase deja.

— Îmbracă-te, îi spuse. Ai un vizitator.
Ochii Alanei străluciră:
— Tatăl m…?
— Nu. Un copil. A venit la palat de dimineaţă şi a cerut

să  te  vadă.  Oamenii  mei  i-au  spus  să  se  întoarcă  mai
târziu. Nu voiau să mi deranjeze cu o problemă pe care nu
o considerau importantă.

— Aş  vrea  ca  oamenii  tăi  să  nu  mai  tragă  asemenea
concluzii când e o chestiune care are legătură cu mine. Ar fi
trebuit să mi trezească.

— Erai în apartamentul meu. Au judecat corect şi s-au
gândit la mine, nu la tine. Oricine vrea să stea de vorbă cu
tine trebuie să treacă mai întâi de mine.

Alana  se  înroşi  amintindu-şi  că  atât  de  mulţi  oameni
ştiau deja unde îşi petrecuse noaptea.

— Dar nu te-aş fi trezit chiar dacă mi s-ar fi spus mai
devreme, adăugă căpitanul. Aveai nevoie de odihnă.

— Dar Henry s-a întors?
Christoph ridică din sprâncene.
„Băiatul cu care ai călătorit? Ai zis că e orfan. Cel  de

acum • usţine că o să-l bată mama lui dacă nu se întoarce
cu aurul Care i-a fost promis în schimbul mesajului pe care
a venit să ţi” transmită. Deci care e adevărul? Ori e orfan,
ori e un ştrengar din oraş pe care îl aşteaptă acasă o mamă
furioasă?

“Habar  n-am,  recunoscu  Alana,  apoi  râse.  Cred  că  e
eru7* robabil s-a gândit că ajunge mai uşor la mine dacă
scorneş e

nienea poveste. Dar de ce nu ieşi, ca să mă pot îmb ăpoi
vom afla amândoi?), At. Mhrără



Christoph se conformă, închizând uşa după eL Alana 
Alese o rochie de zi cu guler înalt, de culoare
Xiru&’y
,.», ihi o nuanţi mult mai Închis» În lumina lw „care ^^,

10  aprinsese  probabil  de  dimineaţi.  Ir,  mod  «i!  *  T ^
«r^Îastepta.  Chiar  fi  cu  asemene,  ***.  I^’T^wnise  aut  de
curind? Alana abia vorbise cu Titioj urmi. Deşi convemaţia
durase att. De puţin. O «

’^AUi^ntuitrase  bine  în  salon,  ci  Henry  li  Şirwdeja  În
braţ,. Degeaba Încercase  şi  se dea drept un puţti lubmun
care „ „0 ouS? tea. Alana il îmbrăţişă strâns, dar il observi
şi pe Chnstoph, care îi unnirea cu interes*

— M-aro speriat de nu-i adevărat când nu miau dat voie
să te vid, îi spuse Henry.

— Ssst, ai venit prea devreme, atâta tot. După cum vezi,
sunt în regulă. Mă apără chiar căpitanul gărzii de la palat.
N-o să păţesc nimic atâta timp cât e şi el prin preajmă.

Alana  vorbea  în  engleză,  ca  să  se  asigure  că  Henry
înţelegea perfect şi Christoph nu înţelegea nimic.

Henry se trase înapoi şi îl privi atent pe Christoph.
— El?
— Da, el. De ce-ai venit?
— Pot să-ţi spun? întrebă Henry în şoaptă.
— Da, el nu înţelege engleză.
Henry încuviinţă şi repetă ce i se spusese.
— Sunt doi spioni la palat, hoţul şi încă una dintre gărzi.

Oricare poate încerca să-ţi facă rău. El vrea să-i spui şi lui
(Henry arătă din nou cu capul spre Christoph). Zice că nu
vei fi în siguranţă până nu dispar amândoi.

Alana se albi la faţă, deşi presupusese şi ea acelaşi lucru
după atacul din noaptea trecută. Dar reacţia ei fusese prea
evidentă ca să nu o observe şi Christoph.



— Ce te supără? întrebă căpitanul.
Alana  nu  ezită  să  îi  răspundă.  Informaţiile  pe  care

tocmai le primise confirmau ce îi zisese şi ea, iar amm avea
şi permisiunea Tăticului să spună de unde ştia.

— Ce ţi-am spus seara trecută ştiam de la Tătic. Mi-a zis
ieri, 1» festival.

— A fost acolo? întrebă Christoph, evident surprins.
162
I  -Preţ de câteva clipe, da. A spus că hoţul şi tacă una

dintre I ^ lucrează pentru aceiaşi oameni care l-au angajat
acum

I  MPrezece Intenţiona  84  H  urmăreascâ  să  afle  mai
multe, I acum crede că e mai important să fii şi tu la curent
cu ggteA. Acei oameni ştiu de brăţară, ceea ce înseamnă că
ştiu şi   ■ d n-am murit  acum optsprezece  ani,  aşa cum
credeau… Şi s-ar putea să vrea să dreagă asta.

Christoph oftă.
. Sau mesajul pe care l-ai primit a fost gândit dinainte ca

să-ţi j susţină povestea.
Amândoi  avuseseră  acelaşi  gând,  dar  cu  scopuri  total

opuse. Dumnezeule, Christoph era exasperant. Spusese că
nu voia să tragă concluzii pripite, dar exact asta făcea! De
ce? Oare ce ştia el şi nu-i spusese şi ei? De ce era atât de
convins că Alana minţea? Henry se uită de la unul la altul
şi întrebă:

— El nu crede că ai venit aici ca să previi războiul?
— Nu încă,  răspunse  Alana.  Dar  nu-i  spune  Tăticului

asta dacă vă întâlniţi. Nu vreau să-şi facă şi mai multe griji
din cauza mea. Henry încuviinţă.

— Trebuie să plec.
Alana îl mai îmbrâţişă o dată, apoi îl împinse spre uşă.

Dar abia ieşise, când Christoph se îndreptă la rându-i spre



uşă. Alana păli,  temându-se că Henry avea  să fie închis
până când căpitanul avea să afle ce mesaj îi adusese. Ştia
cât de înfricoşător putea fi când voia să afle ceva. Sări în
faţa lui.

— Nu. Te rog.
Christoph o privi de sus şi ridică o mână să-i mângâie

obrazul, dâr apoi se răzgândi şi o împinse la o parte.
— E datoria mea, Alana.
— La naiba cu tine şi cu datoria ta!
Nici  asta  nu-l  opri.  Christoph deschise  uşa  şi  le  făcu

semn să*zilor postate acolo să vină la el.
“Urmâriţi-l pe băiat până în oraş. Ţineţi-vă la distanţă.

Vreau ** arestaţi pe oricine stă de vorbă cu el.
era şi mai rău decât se aşteptase Alana! încercă să fugă

P® lângă  Christoph şi  să-l  avertizeze pe  Henry înainte  să
ajungă prea departe,  dar căpitanul o prinse de talie şi  o
ridici În b „ „apoi trânti uşa.

— O să observe că e urmărit şi o să scape de ei, spuse
Alai^ încercând să se convingă pe ea însăşi mai degrabă
decât p «Christoph.

— Pot da ordin să se închidă poarta înainte să ajungă la
ea Preferi să-l arunc în temniţă?

Alana izbucni în plâns. Christoph o ridică şi o duse până
în salon. Traversă camera, dar nu ca să o lase din braţe. Se
aşezi pe canapea, ţinând-o încă la piept. Alana plângea în
continuare, lovindu-i umerii cu pumnii până când începură
să o doară.

Se  scurse  aşa  multă  vreme.  Lacrimile  îi  secaseră.
Respiraţia îi reveni la normal. Pumnii o dureau. O durea şi
sufletul.  Dacă Christoph avea de gând să-l  arunce într-o
temniţă îngheţată pe acel copil, l-ar fi… ar fi…

Christoph începu să vorbească pe un ton împăciuitor:



— Şi eu eram la fel de mic atunci când fetiţa regelui a
fost răpită din palat. Dar ştiu cine a fost bănuit. Familia
Bruslan,  din  care  se  trăgea  şi  regele  Emest,  bineînţeles,
deşi  războiul  civil  se  încheiase  de  curând  şi  era  prea
devreme pentru a încerca să revină la tron. Deşi ar fi avut
de câştigat pe termen lung, faptul că familia Stindal avea să
rămână fără moştenitori nu îi putea ajuta pe moment.

Alana nu putea înţelege de ce i se spuneau acum lucruri
pe care ar fi vrut să le ştie mult mai devreme.

— Dar au fost absolviţi de orice vină până la urmă?
— Nu.  Au fost  şi  încă sunt  cei  mai  aprigi  duşmani  ai

regelui Nu te lăsa păcălită de farmecele lui Karsten. Ar face
orice ca să devină rege.

— Dar şi el era un copil atunci, sublinie Alana.
— Da, dar rudele  lui  credeau că el  ar fi trebuit  să fie

numit rege după moartea lui Emest, bunicul lui. Apoi mai
erau şi aristocraţii căzuţi în dizgraţie. Mulţi şi-au pierdut
titlurile şi pământurile după ce s-a încheiat războiul. Ar fi
trebuit alungaţi din ţară, dar tatăl lui Frederick, noul rege,
spera că îşi vor răscumpăra cuinv* greşelile. Câţiva au şi
făcut-o,  dar  mulţi  insistă  până azi  că  şi-*u  făcut  pur  şi
simplu datoria faţă de fostul rege.

cx ar  vrea  să  vadă  familia  Bruslan  din  nou  la  tron,
fiindcă Bruslan le-ar da înapoi titlurile şi pământurile, ghid

Da,  ded  şi unul dintre  ei  ar  fi putut  fi vinovat.  Nld o
variantă ^ a rămas neexplorată. Chiar şi asasinii renumiţi
al  vremii,  cel  pe  c-juj cărora  se  puseseră  deja  atâtea
recompense, au fost căutaţi cu şi mai mare ardoare. Câţiva
au fost găsiţi şi interogaţi, dar nid griul nu era implicat în
răpire. Nu mai rămăsese decât un singur l^fbat care locuia
aici, în oraş, şi care dispăruse în aceeaşi  zi în care fusese
răpită  şi  prinţesa.  Câţiva  dintre  sfetnicii  regelui  au



presupus  că  răpirea  nu  fusese  ordonată  de  cine  ştie  ce
organizaţie politică obscură, susţinând că era vorba doar
despre  un  hoţ  care  profitase  de  faptul  că  majoritatea
gărzilor de la palat plecaseră împreună cu regele.

Alana  bănuia  că  bărbatul  vorbea  despre  adevărata
identitate a Tăticului, Leonard Kastner, care dispăruse într-
adevăr În aceeaşi noapte. Dacă un „hoţ” fusese suspectat
atunci,  era  logic  să  se  fi  ajuns  la  conduzia  că  Leonard
Kastner fusese răpitoruL

— De-asta nu ştie nimeni cine a încercat să mă ucidă?
Fiindcă erau mult prea mulţi suspecţi?

— Au  fost  trimişi  spioni  până  şi  în  fortăreaţa  familiei
Bruslan, dar cei câţiva care nu au fost prinşi şi executaţi
nu au găsit nid o dovadă. Aşa că Bruslanii s-au bucurat de
durerea lui Frederick, dar, dacă ei au ordonat într-adevăr
răpirea, s-au bucurat prea discret ca să aflăm ceva. Nici
măcar  nu  s-a  aflat  dne  trecuse  la  cânna  familiei  după
moartea lui  Emest.  Erau mult  prea mulţi.  Eniest  a avut
două fiice, trei fraţi, doi unchi, fiecare având la *ândul lui
copii care au avut şi ei copii. Chiar şi soţia lui, Auberta,
toc* mai trăieşte.

Alana  voia  să  afle  dacă  se  mai  ştia  ceva  de  Leonard
Kastner şi Ipl făcu curaj să audă numele real al Tăticului,
iar apoi întrebă: “Presupun că bărbatul care a dispărut în
aceeaşi noapte n-a ®ai fost găsit niciodată, aşa-i?

Nu»  niciodată.  Nu  exista  nicio  dovadă  că  prinţesa
fusese?! trecuse atâta timp de-atunci, încât devenea tot mai
*bil faptul că Leonard Kastner fusese cel care o răpise, 1 A*

fiindu-i  apoi  prea  teamă  ca  şi  ceai  o  răscumpărare.
NumeU lţl

SPD^T  «ule.  O interoga,  deşi  nu  voia  şi  lase  impresia
asta.  Chiar  dacă  făcuseră  dragoste  cu  o  noapte  înainte,



încă punea datoria pe primul plan, dar acum era mult mai
subtil!

— Crezi că nu-mi luptându-se şi scape din braţele lui.
Ţi-am spus deja de ce am fo» t râpită şi de cine. N-a fost
vorba despre raci o recompensa, ded, daci presupui ci un
hoţ a ficut-o, te înşeli amarnic.

— Nu mi-ai răspuns la întrebare, Alana. Tutorele tău e
Leonard

Kastner?
— Mi-a spus numele lui.  Mi-a spus şi  cu ce se ocupa

înainte.  Mi-a spus că a fost  angajat  să  mă ucidă de un
lacheu care lucra pentru altcineva. Nu mi-a povestit cum a
ajuns la mine, doar că a fost mult prea uşor.

— Ţi-a spus numele lui? O să-mi zici în sfârşit adevărul?
— Ţi l-am zis deja. Aş fi făcut-o mai curând, dar mi-ai

dat limpede de înţeles că vrei să-l arestezi.  Aşa că m-am
hotărât să aştept, să-i dau o şansă să ducă la bun sfârşit
ceea  îşi  propusese  -  adică  să  afle cine  l-a  trimis  să  mă
uddă.

— Asta e treaba mea, Alana. Cine e tutorele tău?
— Rastibon.
— Interesant,  spuse  Christoph  după  o  clipă.  E  foarte

convenabil  pentru tine să spui  asta.  Numele lui  e foarte
cunoscut aici. Ţi s-a pomenit de el atunci când ţi s-a spus
şi că eşti fiica regelui? Sau ieri, când ai vorbit cu tutorele
tău la carnaval?

— Ce naiba vrei să spui cu asta?
Christoph ridică din umeri. Deşi Alana se luptase atât de

aprig să se elibereze, încă nu-i dăduse drumul. O privea
prea insistent. Căuta să afle altceva, dar ce?

— Dispariţia  lui  Kastner  nu a  fost  niciodată  explicată,
continuă  r, toP Pe acek? l ton blând pe care îl folosise şi



mai  devreme,  and  am  fost  numit  căpitan  al  gărzii,  am
crezut că voi fi În stare sfârei/mk, dintr~0 noui perspectivă
şi să rezolv În

Kastoer «i-l™1’  î? în mter°gat din nou Pe toţi vecinii lui
Leonard  timp  Dar  fntti  utatpână?  ipeceicare  părăsiseră
capitala între timp. Dar totul nu a fost decât o formalitate.

ridici o spranceani.
— Deci niciodată nu l-ai bănuit pe Kaatner? Atunci d „
— Enţionat? “M
. Bineînţeles că a fost bănuit, dar niciodată nu am crezut

«i asasin. Un hoţ ceva mai neobişnuit, poate, însă nu u „p
„an descoperit că faimosul Rastibon nu a mai ucis pe ninsu
je-atunci, ceea ce Înseamnă că s-a retras cam În aceeaşi
perioadă

Sunt unul şi acelaşi om, nu-i aşa, Alana?
Alana înţelese ce voia de fapt să afle Christoph. Era o

concluzie U care ajunsese cu mult timp în urmă, dar încă
nu  credea  că  Tăticul  era  Kastner  sau  Rastibon.
Convenabil? Un nume care Îi fusese spus abia ieri? încerca
să  vadă  dacă  Alana  urma  să  se  folosească  de  ceea  ce
tocmai aflase ca să-şi întărească povestea, fiindcă tot nu o
credea!

— Nu am eu ce să-ţi spun legat de asta, zise ea obosită.
— Sau nu vrei.
Conversaţia  devenea  mult  prea  ffustrantă.  Alana  se

zbătu din nou.
— Dă-mi drumul!
— Îmi place când eşti în poziţia asta.
— Mie nu.
— Cred că pot câştiga disputa noastră.
Era vorba  despre  cine  era mai  puternic?  Dumnezeule,

Alana observă abia acum amuzamentul din privirea lui. De



ce nu-şi încorda şi muşchii, dacă tot se dădea aşa mare?
Ştii, forţa brută e instrumentul celor înguşti la minte, se

răsti Alana.
Christoph izbucni în râs.
“0 să-ţi fie foarte greu să mă superi astăzi, Alana mea.

Te-am ^ertizat, nu?
— 0. Te rog, replică dezgustată Alana. Nu mai face insin

01 tentă sexuală, fiindcă nu e momentul. De ce mi-ai spus
toate astea?

— Eram curios să văd cum reacţionezi la povestea despre
familia ^! an.

“Crezi că nu am mai auzit niciodată nuI®^f Jh^Anglia.
Am fost educată la fel ca oricare alt tânăr lord din g*»
167
jfift/îţi nu Lttufsey —
Am învăţat  pe  scurt  istoria  tuturor  caselor  regale  din

Europa, Inclusiv a acesteia. Ştiu chiar şi ce ai uitat să-mi
spui, anume că tatăl meu e o rudă îndepărtată a lor, dar
cele două ramuri ale familiei au început duşmănia cu mult
înainte ca el să se nască.

Christoph nu mai era amuzat.
— Nu mă aşteptam să ştii chiar atât de multe, ceea ce

mă face să mă întreb dacă nu cumva Bruslanii au răpit-o
pe prinţesă ca să o crească şi să o facă să le fie loială, nu
ca să o uddă… Ar fi un complot care i-ar instala pe tron
imediat ce ar reuşi să scape de Frederick.

Alana pufni.
— Te-ai agăţa până şi de un fir de pai. Îţi dau cuvântul

meu că nu am fost crescută aici şi, în mod sigur, nu de
vreun Bruslan.

— Sunt de acord că nu ai fost crescută aici, dar nu cred
că Tăticul tău nu este…



— O, Dumnezeule!
Alana îşi dădu ochii peste cap.
— Acum crezi că e şi un Bruslan? Ce acuzaţii mai ai de

gând să îi aduci?
Christoph scoase un sunet dezaprobator, dar apoi rânji.
— Chiar crezi  că o să-ţi  spun detaliile  unei investigaţii

care e în curs de desfăşurare? Mai ales că şi tu fad parte
din ea?

— A,  da,  să  nu  uităm  asta, mormăi  Alana.  Cred  că
armistiţiul nostru tocmai a luat sfârşit.

îşi strânse ferm buzele ca să fie limpede că nu glumea.
Asta îl făcu pe Christoph să îi dea drumul - sau cel puţin
aşa crezu ea. Sări în pidoare. Şi el se ridică la fel de repede
şi,  înainte  ca  Alana  să  reuşească  să  se  îndepărteze,  îi
cuprinse obrajii cu palmele.

— Nu am avut  niciodată  vreun armistiţiu,  îi  spuse  cu
blândeţe,  între  noi  există  o  relaţie,  ceea  ce  e  mult  mai
plăcut  decât  un  armistiţiu.  N-o  să-i  fac  nid  un  rău
băiatului, îţi dau cuvântul meu. Dar îl voi găsi pe Tăticul
tău.  Nu  am  de  ales.  Însă,  dacă  bănuielile  mele  se
adeveresc, nid el nu va păţi nimir

Alana  rămase  nemişcată.  Ce  mai  făcea  acum?  Ce
capcană îi pregătea? în întreaga Lubinie, şi chiar n-ar fi fost
banii la mijloc, tot n-avea să primească onoruri Ari 0 răpise
pe fii**

psgelui  şi  o ţinuse  ascunsă  până  acum.  Aveau  să  îl
execute. Iar ea JJavea de gând să-i ajute. Lar *

CapitofuC29

Căpitanul  o  făcea  din  nou  să  aştepte.  Era  o  strategie
bună. Abia apucă să-l întrebe ce voia să spună prin faptul
că nici Tăticului n-avea să i se întâmple nimic că îl şi strigă



pe Boris.
— Dă-i  de  mâncare  femeii,  îi  spuse  servitorului,  şi

păzeşte-o cu viaţa ta. Nimeni nu intră, nimeni nu iese.
Boris făcu o grimasă când merse să închidă uşa. Deci

Alana  nu se  putea  folosi  la  nevoie  de  vinovăţia  lui.  Din
păcate, Christoph îşi dăduse seama că ea ar putea încerca
aşa  ceva.  Dar  unde  îşi  închipuia  că  putea  ea  fugi  dacă
reuşea totuşi să plece? înapoi acasă? De ce nu? Ajunsese la
capătul răbdării. Îi spusese tot ce ştia, şi încă o mai credea
o impostoare, aşa că nu mai avea cum să prevină războiul.

Mâncarea o aştepta  deja.  Fu adusă imediat,  mult  mai
mult decât ar fi putut să mănânce. Era de aşteptat să se
întoarcă şi  Christoph şi să ia masa împreună? Alana nu
credea asta. Probabil căpitanul plecase să-l interogheze din
nou pe hoţ  sau să mai trimită nişte  gărzi  în oraş,  după
Henry. Dar Henry crescuse pe străzile din Londra înainte
să vină la orfelinat. Ştia cum să scape de urmăritori,  de
hoţi  şi  de oricine altcineva îl  privea prea insistent. Alana
spera că Henry încă se mai pricepea la asta, fiindcă nu se
aştepta ca tânărul căpitan să îl arunce în temniţă dacă nu
obţinea ceca ce voia.

Christoph  se  întoarse  înainte  ca  Alana  să  termine  de
mâncat.  Arăta  dezamăgit.  Se  aşeză  de  partea  cealaltă  a
mesei  şi  începu  ®â’Şi  umple  o  farfurie  de  pe  platourile
aduse de Boris.

**Ai scos ceva de la hoţ? „.
’âl cheamă Rainier şi, da, a fost mult mai vorbăreţ de da

*“».  Dupâ  ce  m-a  taplotat  să-i  cruţ  viaţa  în  adumbri
numetor * care le ştie. A recunoscut că un bărbat pe nume
Aldo  l-a  plătit
asetofutrezelngardaregâlâfi^ţinâU^ntcutoatemiwrtfe
sâselnmtre g kputea fi de foloa duşmanilor



%£. Mi.? Sputşi numele celuilalt «dator, care ae pare ca,
de”  SpdX ai  aflat  un nume.  De ce  ariţi  aşa dezamâgit?.
Pentru  că  Aldo  a  fost  ucis  ieri-noapte,  aşa  că  nu  am
rezolvat scăpat de doi trădători. Asta înseamnă că lucrurile
stau mai bine decât ieri.

— Da, aşae.
— Dacă Rainier te-a rugat să-i cruţi viaţa înseamnă şi că

a recunoscut că voia să mă ucidă?
— Nu, insistă că nu a încercat decât să te spene. Înclin

să-l cred.
— Ded  mai  degrabă  ai  crede  un  trădător  care  şi-a

mărturisit  infracţiunea decât  pe mine? Mulţumesc foarte
mult, strigă ea nervoasă.

— Nici măcar nu încerd să vezi în ce dilemă sunt, nu-i
aşa? Povestea  ta  nu este  cu nimic  neobişnuită.  Am mai
auzit-o şi înainte, cu diverse variaţiuni.

— Înţeleg că eşti într-o dilemă, dar nu mă aşteptam la
asta. Tăticul era sigur că urma să fiu dusă în faţa tatălui
meu imediat şi că el avea să mă recunoască. Aveam brăţara
cu  care  îmi  puteam  dovedi  spusele.  Chiar  crezi  că  un
asemenea obiect ar fi putut fi copiat fără ca meşterul să
aibă  originalul  în  faţă?  Detaliile  erau  prea  fine,  pietrele
preţioase prea migălos aranjate. Tatăl meu ar fi recunoscut-
o. Dar a fost furată, aşa că trebuie să te înfrunt pe tine, cu
toate îndoielile tale. Ded şi eu sunt într-o d^**mă la fel de
mare.

Alana încheie cu un oftat. Christoph o ignoră şi spuse:
— Bineînţeles, sper că îţi dai seama că nici măcar nu e

povestea, d e ceea ce ţi-a spus Tăticul. Dacă te-a minţit?
— N-ar fi făcut-o.
— Dar dacă a făcut-o?
Alana ridică una dintre sprâncenele ei negre.



— Adică m-a crescut timp de optsprezece ani cu intenţia
de a-mi turna apoi numai minciuni? De ce?

— Te contrazici, Alana? Deja mi-ai zis că nu era omul pe
care credeai că îl cunoşti.

— Orice om, oricine, ştie că regii au putere. Puterea *..
ţie extrem de serioasă. C 0 moti*
’*»» «- fu „0KU” * „» •  d” optsprezece ani tnreamnâ „uit,

„ai ales că unul dintre noi - eu, regele sau Tăticul - „fi putut
şi moară Intre timp. La asta se adaugă presupunerea că în
tot  acest  timp  tatăl  meu  nu  a  avut  un  băiat  care  să-i
urmeze la tron. Alana clătină din cap. Îl ştiu pe Tătic. Nu
m-a minţit Mi-aş fi dorit să o fi făcut. Orice altă minciună
ar fi fost mai uşor de suportat decât ce mi-a spus.

— Îmi scoţi vorbele din context şi încerci să le dai un alt
sens.  Am fost  şocată  să-i  aflu  trecutul.  Am  fost  şi  mai
şocată când am aflat de propriul meu trecut. Dar asta nu
schimbă cu nimic dne e el acum, cine a fost în toţi anii în
care l-am cunoscut.

— Eşti uluitoare, spuse Christoph, spre surprinderea el
Ai un răspuns pregătit pentru orice, nu-i aşa?

Alana îi aruncă un zâmbet slab.
— Ai putea să te întrebi de ce. Întreabă-te dacă tu simţi

vreodată nevoia să faci o pauză înainte să spui un adevăr.
Dacă te-aş minţi, atunci da, aş fi într-adevăr uluitoare.

Christoph râse.
Alana îl privi, curioasă să vadă ce îl amuza atât de mult,

dar întrebă doar:
— Ştii,  nu  te  comporţi  deloc  asemenea  unei  fete  de

optsprezece ani.
— Ce te face să spui asta?
— Majoritatea  femeilor  de  viţă  nobilă  abia  încep să se

maturi *eze la vârsta ta, dar tu nu pari deloc copilăroasă.



Acum fu rândul ei să râdă…
— Poate fiindcă n-am fost tratată niciodată ca un cop
— Niciodată?
Alana ridia din umeri.. TjhnlluI de Ia Început, tot
Presupun că, deşi i-am fost dragă Tăticul v gândit că voi

fi regină într-o zi şi din cauza asta
Pe un copil obişnuit.
Alana îşi aminti ceva ce se întâmplase la un moment dat

şi*
hotărî să îi povestească şi lui Christop.
— De  fapt,  m-a  tratat  ca  pe  un  copil  o  dată.  Mi-am

scrântit un deget într-unul dintre parcurile din Londra. Am
plâns ca un bebeluş. Cred că aveam şase ani. Era prima
dată când simţeam o durere atât de puternică. Tăticul m-a
ţinut în braţe cât timp s-a uitat doctorul la rană şi mi-a
spus tot felul de prostioare, ca să-mi distragă atenţia. Chiar
am râs, deşi încă îmi curgeau lacrimile.

— Încă îl mai iubeşti, nu-i aşa?
Christoph o spuse cu atâta blândeţe, că Alana simţi cum

ochii  i  se umplu de lacrimi.  Imediat  însă intră în gardă.
Oare era o tactică nouă de-a lui? încerca să se folosească
de sentimentele ei? Nu-l lăsă să vadă că funcţionase.

îi răspunse cu o altă întrebare:
— Cum aş putea să nu-l mai iubesc, din moment ce l-am

iubit  toată viaţa? Da, mi-a spus că a făcut nişte  lucruri
oribile în trecut, dar a fost alt om de când m-a luat în grijă.
Nu ştiu ce altceva aş putea spune ca să te conving că e
schimbat acum.

— Chiar  aşa?  N-ai  spus  că  a  venit  aici  să-ţi  omoare
duşmanii?

— Nu e deloc acelaşi lucru. Ne protejează şi pe mine, şi
pe  tatăl  meu.  Asta,  căpitane,  înseamnă că  se  ocupă  de



îndatoririle tale în locul tău.
Christoph nu se înfurie, ci zâmbi la ea.
— A fost un răspuns foarte bun.
Alanei nu-i plăcea zâmbetul lui. Îi atrăgea privirea spre

buzele lui şi o făcea să se gândească la alte lucruri. Şi-ar fi
dorit să nu fie atât de chipeş. Dacă ar fi fost bătrân sau
hidos sau dacă n-ar H avut un asemenea corp, i-ar fi fost
mult mai uşor să-l înfrunte. Dar era mult prea atrasă de el,
iar asta o încurca mult prea des.

— Hai  să  vorbim  despre  cum  s-ar  putea  să  nu  fii
vinovată de nimic, zise el dintr-odată.

Alanei i se părea aproape incredibil să audă aşa ceva de
la el, aşa că Alana deveni imediat bănuitoare.

— Ca să-mi dai dramul?
— Nu.
Atunci ce rost are?
— Rostul e să nu fii întemniţată când toată povestea asta

v*
sfârşit… şi nici tutorele tău.
yjana se aplecă dintr-odată, încruntându-se.
L -Ai spus asta şi mai devreme, dar nu mi-ai dat nicio

explicaţie l Ce vrei să spui, mai exact?
— Înclin să cred că ai fost  minţită, că sfetnicii  familiei

Bruslan; sunt mai deştepţi decât cei dinainte şi-au fost În
stare să invente- ţ: te un asemenea plan. Ţ: -Cum adică am
fost minţită?

jfe -Tutorele tău a fost cumpărat - sau poate forţat să te
mintă…

ţ poate fiindcă viaţa ta era în pericol. Poate i s-a zis exact
ce fă-ţi  spună, inclusiv numele de Leonard Kastner,  care
este deja na suspect în dispariţia prinţesei. La fel şi numele
de Rastibon,



; care a fost cel mai faimos asasin al vremii. Da, cred că
Tăticul tiu este din Lubinia, poate unul dintre aristocraţii
care au căzut în dizgraţie şi s-au hotărât să o ia de la capăt
altundeva, nu să limână aici şi să-şi trăiască ruşinea mai
departe… Ceea ce ar putea explica mărturisirea lui de când
erai mai mică. Poate a păstrat legătura cu vechii lui prieteni
de aici, aşa că Bruslanii au descoperit şi că are o nepoată
de vârstă potrivită. Gândeşte-te, Alana. Tot ce mi-ai povestit
ai aflat de la el, şi asta de curând. Dacă era cu adevărat
convins că vei fi ucisă dacă nu-l crezi, s-ar fi putut folosi de
absolut  orice  argument,  inclusiv  de  faptul  că  a  ftwt  un
asasin.

Alana nu răspunse imediat. Încercă să vadă lucrurile din
Perspectiva lui Christoph, dar nu avea sens.

— Sunt unul şi acelaşi lucru. Propaganda lor a pregătit
doar

“Dacă Bruslanii  sunt în spatele complotului, atunci ce
rost  l®ai  are  rebeliunea?  întrebă.  Sau spui  că  nu există
nicio legătură totreele?

®srenul  pentru încoronarea ta.  “Dar un război  întreg?
“Dacă reuşesc să pună iar



Jofiantia Lindsey d. Regimul d.. Cum >1 * «cepte fericiţi
revmd», lui Bruaun. Tu.r. L ultim. Cart. Pe care o puteau
juca. Daci ai g reu.lt, dac» Frederick te-ar fi prezentat drept
fiica lui, ar fi fo* acurat e» Incearc» • » p» e» lea.ci oamenii
cu  o  prinţeal  fala  De*  «icl  i-ar  fi  putut  Întâmpla  două
lucruri: ne o revoltă care s-ar fi terminat cu moartea lui, fie
o  cerere  formală  ca  Frederick  să  renunţe  la  tron.  Aici
începe şi se termină^totul. Chiar tu mi-ai apus: „Folosiţl-
mft ca să preveniţi războiul*. Nu sunt astea chiar cuvintele
tale?

Alana  era  uluită  de  teoria  lui.  Părea  întru  totul
plauzibilă, dar Tăticul nu ar fi fost niciodată de acord cu
aşa ceva. I-ar fi spus adevărul şi ar fi fugit împreună, chiar
dacă  asta  ar  fi  însemnat  şi  pâriieascâ  Anglia  pentru
totdeauna şi să se refugieze într-o altă ţară. În orice caz, nu
ar  fi  făcut-o  să  treacă  prin  toate  astea  doar  pentru  o
minciună.

— Pot să înţeleg de ce ai prefera o asemenea variantă în
locul poveştii mele, spuse gănditoare Alana. Ai deflorat-o pe
fiica regelui. Va trebui să-i dai socoteală pentru asta când
va ajunge, în sfârşit, să mă vadă.

— Dacă ar fi adevărat, atunci n-aş avea de ales şi ţi-aş
cere iertare cu toată umilinţa.

Christoph se strâmbă la gândul că ar putea fi nevoit să
facă asta. Ce sens avea, dacă nu credea absolut deloc ce-i
spusese Alanei?

— Ştii  măcar  cum  să  fii  umil?  întrebă  ea  curioasă.
Adăugă însă repede: Nu că te-aş ierta, chiar dacă ai reuşi
s-o fad pe umilul…

Căpitanul se încruntă şi mai mult.
— Dacă tu ai fi prinţesa, atunci familia mea ar cădea din

nou în dizgraţie, de data asta din cauza mea. M-aş exila



singur  din  Lubinia,  pentru  totdeauna,  fiindcă  nu mi-am
făcut datoria. Din fericire pentru familia mea însă, nimic
din toate astea nu se va întâmpla vreodată.

Vorbea  din  nou  pe  un  ton  categoric,  lucru  care  o
exaspera p® Alana.

m. FAllt^bu 8ă’ţl dau şi să termin cu toate astea, în Jm i
efisti totu? i 0 discrepanţă între teoria ta şi ce **

întâmplat  de  fapt,  un  amănunt  care  poate  dovedi  că
Tăticul  adevărul.  Nu  voiam  să  menţionez  asta,  fiindcă
Tăticul lera sigur că informaţia a ajuns la rege. Dacă nu, ai
fi spus jje  o  minciună,  şi  asta te-ar fi făcut  să nu crezi
nimic altceva din tot ce ţi-am spus. Dar din moment ce deja
faci asta şi nu ştiu cum putea convinge, n-am de ce să nu-
ţi spun. Poate chiar a ajuns k tatăl meu.

— Ajunge! Spune-mi şi gata!
Dumnezeule, acum chiar că îl înfuriase. Doar fiindcă nu

ie arătase recunoscătoare pentru dorinţa lui de a o scoate
^nevinovată" din toată povestea? Sau fiindcă spusese că nu
avea  să-l  ierte  vreodată?  Nu  bănuise  cât  de  mult  conta
pentru el ca povestea ei să fie o minciună, mai ales acum,
după tot ce se întâmplase între ei.  Oare chiar era asta o
chestie atât de gravă încât întreaga lui familie să cadă în
dizgraţie?  Alana  ar  fi  trebuit  să  spere  asta,  dar,  spre
surprinderea ei, gândul nu-i făcea deloc plăcere.

Alana! spuse ameninţător Christoph.
— În regulă! Dar te-am avertizat deja că s-ar putea să nu

conteze absolut deloc. La câteva luni după ce am fost răpită
de  la  palat,  Tăticul  a  fost  atât  de  înduioşat  de  durerea
regelui, că i-a trimis o scrisoare. L-a asigurat că avea să mă
ferească de orice pericol până când Frederick avea să afle
cine voise să ®a ucidă. Nimeni altcineva nu ar fi ştiut de
scrisoare.  Dacă  tatr-adevăr  a  ajuns la  tatăl  meu,  atunci



dovedeşte şi că Tăticul dne susţine că este, şi că eu sunt
cine susţin că sunt.

Furia dispăru imediat de pe chipul lui Christoph. Alana
nu loţdese decât când îl auzi spunând:

— Ar fi trebuit să-mi spui asta mai devreme.
“Ştii de scrisoare?
“Nu, dar o să aflu în curând.
Apoi  se  ridică  şi  plecă imediat-  Alana bănuia unde se

ducea,  şi  P  «se  dintr-odată  un  nod  în  stomac.  Dacă
scrisoarea ajunsese /^-adevăr la rege, cu atât de mulţi ani
în  urmă,  Frederick  avea  să  k.  T°arcA  împreună  cu
Christoph, iar Alana avea să-şi cunoască ^Şit tatăl.

CăpitocuC 30

Alana stătea la masa din salon, prea emoţionată ca să
mai mănânce, prea speriată ca să se mişte din loc. Aproape
spera să-l vadă pe Christoph întorcându-se şi spunându-i:

— Aha! încă o minciună!
Poate  şi  el  se  gândise  la  acelaşi  lucru  când  plecase,

fiindcă nu păreapreaângrijorat că avea să-şi piardă slujba
de la palat. Probabil exagerase. N-avea cum să se întâmple
asta.

— Vrei să fad o baie, domnişoară?
Boris întrebă de două ori înainte ca Alana să-l observe în

sfârşit.
— Nu, eu… De fapt, da.
Servitorul îi zâmbi cald.
— Am umplut o cadă pentru tine în bucătărie.
— În bucătărie?
— Acolo ne îmbăiem cu toţii. E camera cea mai caldă. Vei

avea intimitate.
Alana se simţea mult prea murdară ca să nu accepte.



Dacă se grăbea, putea să termine înainte să vină înapoi
Christoph. În plus, deja goliseră bucătăria pentru ea şi îi
aduseseră o cadă mare, rotundă, pe care o lăsaseră lângă
cuptor.  Alana  şi-ar  fi  dorit  să  se  poată  îmbăia  până  îşi
alunga toate temerile,  dar  nu îndrăzni  să stea  mai  mult
timp decât era nevoie. Nu se mai îmbăiase nidodată atât de
repede—şi tot nu reuşi să termine la timp.

Deşi  nu privea  spre  uşă,  curentul  pe  care  îl  simţi  pe
umerii uzi o avertiză că cineva intrase pe furiş. Aruncă o
privire peste umăr, apoi se cufundă şi mai adânc în cadă.
Bineînţeles că era eL Nimeni altcineva n-ar fi îndrăznit.

— Te superi? spuse ea pe un ton jignit.
— De fapt, nu mă supăr deloc.
Christoph se sprijini de tocul uşii cu braţele încrucişate

şH zâmbi. Nu era destulă apă încât Alana să se cufunde cu
totul.
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. Lipi de peretele căzii dinspre el ca şi
? i ridică u" «  « ■ «te «uge. Uv^^’0* «Pute,
. Mai bine spuse Chnjtoph, d «, cJ7?. U» t
— Inie «*» **•  ofti?, se tndreP «Presupun *ninc* o
#e. Suficient cât să-i învineţesc fi ceulalt at*T>
lisat singuri într-o cameră plini de cuţite™ ^ BorU’ «• *
, Te-am auzit! ţipă Boris din salon.
âlana nu credea ci Christoph vorbe, serios, dar Bort, tre
Ja intrare deschisă. Christoph înjură, i tochuT^rj^T.’â’
fnpirtisea optimismul. O pală de vânt pini în bucătărie,

semn ci servitorul fugise afară la,. „” *
f. Nnf/\MU C l „ «» I
r*. L^nd 0 din nou sin8“rt- Alana în ridia. W
pinii  ud  cu  un  prosop,  se  şterse  repede  cu  un  alt

prosonT» îmbrăcă în fugă. Înainte ca el şi se întoarcă fi îi o



faci [j
* simtă iar jenată.
Ştia că regele nu era În camera cealaltă. Christoph n-ar

fi  stat  în  bucătărie  să  se  holbeze  la  ea  dacă  ar  fi  venit
împreună cu Frederick. În plus, păruse atât de binedispus
- încât era foarte probabil ca scrisoarea Tăticului să nu fi
ajuns niciodată la rege. Aţa că erau iarăşi ca la început -
mai rău,  de fapt,  deoarece  Christoph avea de gând să o
folosească pentru a-l prinde în capcană pe Tătic.

Descurajată, Alana se îndreptă cu paşi leneşi spre salon.
Christoph nu plecase să-l fugărească pe Boris, d aşezase
unul dintre scaunele de la masă în faţa şemineului în care
trosnea un buştean proaspăt. Nu stătea pe scaun, d lângă
el.

— Vino aici, o îndemnă.
Alana ridică o sprânceană.
— Ca să te holbezi iar la mine?
— Nu mă aşteptam să te găsesc… goală şi udă. Nid nu-

ţiânchipui ^t  de mult îmi doream să intru şi  eu în apă,
lângă tine.

*c’an îmi vine greu să nu mă mai gândesc la asta.
Akna îşi ţinu puţin respiraţia, apoi suspină.
— Aveam o înţelegere! a dispărut
’Nu am încălcat-o. Este o ispită nouă, care n 
A*câvinoaid» ilaa-mă. Â-mif «<k>’^u*’n *
părul. Dacă fac asta, s-ar putea să rezist tentaţiei de a te

atinge
Tut^ele  lui  nu erau deloc  Încurajatoare,  dar  Alan,  t»  t

dmu seama câţi ea era în pericol de a câdea prad»” «^ t’»■
taţU.  -Asta  nu se  poate  repeta,  îi  spuse,  dar  de  fapt  îşi
amintea asta ei înseşi.

Christoph zămbi…



— Bineînţeles că se poate. Odată ce am dat amândoi de
gust,  nu  avem  de  ce  să  ne  mai  privăm  de  o  asemenea
plăcere.

Atitudinea  lui  o  înfuria.  Era  atât  de  egoist,  atât  de
arogant,  că  nici  nu  se  gândea  la  nevoile  şi  la  dorinţele
celorlalţi.

— Ţie  ţi-e  uşor  să  spui  asta,  i-o  tăie  Alana.  Nu ai  de
suportat niciun fel de consecinţe.

— Un copil?
Christoph o privi intrigat, dar apoi pe chip i se aşternu

un zâmbet răpitor.
— Cred că mi-ar plăcea asta. Ştiu să am grijă de ai mei.

-Scuză-mă, plec să iau nişte cuţite din bucătărie.
Christoph izbucni în râs.
— Mulţumesc.  Asta  chiar  că  mi-a  potolit…  dorinţele.

Acum vino aid, Alana, şi dă-mi voie să-ţi usuc părul. Nu
poţi ieşi afară până nu e uscat de tot.

Alana îngheţă imediat.
— Afară? Scrisoarea Tăticului chiar a ajuns la rege?
— Da.
— De ce nu mi-ai spus că vrea să mă vadă acum?!
— Fiindcă nu vrea.
Alana se simţi la un pas de leşin, atât de puternice erau

sentimentele pe care le încercase în doar câteva secunde şi
care culminară cu o dezamăgire izbitoare. Nid mă^ar nu se
mai  întrebă de  ce  scrisoarea  nu reuşise  să  descâlcească
toată povestea în favoarea ei.

— Nu  fi  aşa  tristă,  o  îndemnă  Christoph.  Am o  veste
bună pentru tine.

— Atund trimite pe altcineva să-mi spună. Nu-mi place
cum toi  dai  tu veştile,  mormăi Alana, dar era mult  prea
curioasă. Ce veste?



— _ pârul mai întâi.
„Vezi!? şuieră Alana. Eşti mai mult decât exasperant ru:

obosesc să stau de vorbă cu tine? >Decem*
Merse  apăsat  până la  scaun şi  se  aşeză,  dar se trase

departe
— Şi să nu îndrăzneşti să-mi atingi părul! O să-l usuc

singură Se întinse după prosopul pe care îl purta pe cap,
dar Christoph 0 trase şi spuse:

— Eu am şi prosopul, şi pieptenele.
— Eu  sunt  mai  caldă  şi  pot  să-mi  pieptăn  părul  cu

degetele.
— N-o să câştigi de data asta.
Christoph nu vorbise triumfător, ci scurt şi la obiect, dar

tot o aduse pe Alana în culmea disperării. Deja îi apucase o
şuviţă şi o freca bine cu prosopul, aşa că nici măcar nu se
putea ridica fără şi fie trasă înapoi imediat.

— Te urăsc, spuse ea neputincioasă.
— Nu, nu mă urăşti. Îţi place de mine.
— Ba nu! Habar n-ai cum să te porţi cu o doamnă. Şi,

chiar dacă ai şti, o brută ca tine n-ar şti niciodată când să
fie politicos.

Christoph scoase un sunet dezaprobator.
— Vorbeşti  ca  un  copil  mic.  Cred  că  Tăticul  tău  te-a

răsfăţat.
Alana  îşi  strânse  ferm buzele.  Nu avea  absolut  niciun

rost  «a  încerce  să-l  schimbe.  Dar  nici  Christoph nu mai
încercă să o provoace. Nu îi lăsă şuviţa din mână, dar felul
blând în care îi

Ştergea părul începu să o liniştească.
După o vreme, Christoph îi lăsă părul să cadă liber peste

umeri,»  *a  vadă  cât  de  uscat  şi  de  cald  era.  Alana  era
aproape adormită. Blândeţea cu care îi uscase părul fusese



atât de senzuală şi de Bniştitoare. Alana nu mai reuşi nici
măcar  să-şi  adune  puterile  l*ntru  a  protesta  când
Christoph îi lăsă capul pe spate ca să o **rute pe frunte.

Dar apoi căpitanul se îndreptă şi spuse din spate:
— Am permisiunea regelui să-ţi spun adevărul şi să te

Cuno? ti mama. Îmbracă-te călduros. Alana mea. Mama ta
locu ** 8U8> În munţi.

<Şi
Mama  în  •   ^  ^  maj  mult.  Chiar  şi  aşa,  cuvintele  fi

pârniaiatât de stranii Cu ochU mari, încercâ şi inţeleagâ,
dar  nu  £.  Iar  Christoph  nu  mai  spuse  nimic.  Alana  se
întoarse  spre  ei,  apcU se  roti  din  nou,  fiindcă  el  tocmai
ieşea din cameră!

— Să nu îndrăzneşti! ţipă după el.
Christoph nu se opri.
— Părul  tău  ud  a  fost  o  întârziere  la  care  nu  mă

aşteptam.  Trebuie  să  ne  grăbim,  altfel  o  să  ne  prindă
noaptea  pe  drum. În dulapul  meu o  să  găseşti  o  valiză.
Pune în ea câte un schimb de haine pentru amândoi. În
câteva minute o să vin cu calul Fii pregătită.

Alana i-ar fi spus să-şi facă singur bagajele, dar abia îi
auzi  ultimele  cuvinte  înainte  să  trântească  uşa  după el!
Fugi în dormitor şi scoase repede o rochie groasă, de lână,
pe  care  o  purtase  aproape  toată  călătoria  de-a  lungul
Europei.  Îşi  pregăti  mănuşi,  câteva furouri,  o pereche de
ciorapi mai călduroşi şi  ghetele de călătorie.  Se îmbrăcă,
apoi  umplu valiza pe care i-o arătase Christoph.  Îşi  mai
prinse părul într-o coadă simplă şi îşi puse pe cap căciula
îmblănită.

Apoi merse înapoi în salon, ducându-şi pe braţ cea mai
groasă haină pe care o avea. Luă şi o haină a lui Christoph,



fiindcă  acesta  plecase  îmbrăcat  doar  în  uniformă.  Pe
ferestrele din capătul salonului nu se mai vedeau fulgi de
zăpadă,  spmn  că  ninsoarea  se  oprise.  Ieşise  chiar  şi
soarele, dar Alana simţise o adiere

Alana  nu  ştia  ce  să  mai  creadă,  căci  spusele  lui
Christoph de mai devreme nu avea niciun sens. Chiar şi
acum, după ce avusese rimp să-şi adune gândurile,  lăsă
valiza să-i cadă la picioare şi rămase nemişcată în mijlocul
salonului, privind în gol.

u u" ** r6V*? tocdiat cănd u? ile se deschiseră. Christoph
lăsa aşa, şi Alana văzu calul care îi aştepta afară. Aerul era,
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îngheţată mai devreme, şi nu se îndoia că urma să aibă
nevoie de haine groase.

* riristoph ridică din sprâncene către ea.
— Mi-ai zis că trebuie să ne grăbim. Câştigăm timp aşa

Christoph zâmbi, ridică valiza şi îi oferi braţul lui.
— Îmi place mai mult varianta mea. Dar vino!
Nu adusese decât un singur cal. După ce urcă în şa, o

ridică  şi  pe  ea  şi  o  aşeză  în  poala  lui,  făcând-o  să  se
plângă:?

— N-ai de gând să mă duci aşa până în munţi, nu-i aşa?
Drumurile trebuie să fie deja înzăpezite acolo sus, nu libere
ca acelea pe care am mers până la carnaval.

— Motiv pentru care am dat ordin să ni se pregătească o
sanie. Trebuie să călărim doar până la marginea oraşului.

— 0 sanie? E acoperită?
— Nu, dar vom ajunge mai repede şi vom fi în siguranţă.



— Dar va fi tare frig.
— Ţie nu-ţi va fi frig, îi promise Christoph.
Alana nu încercă să se întoarcă spre el,  să vadă dacă

vorbea serios.  Nici  nu îl  asaltă cu întrebări  deocamdată,
fiindcă trebuia să se concentreze să-şi păstreze echilibrul
fără să se ţină de eL

Cam zece  minute  mai  târziu,  Christoph o ajută  să  se
urce în saqia care îi  a «t-*nta io intrarea în rienozitul de
sănii. Făcu asta

înaltă şi rotunjită pentru
Ieşiră pe poarta palatului şi începură să se îndepărteze

de oraş, lăsând în urmă străzile care fuseseră deszăpezite
deja. Satele din preajmă erau acoperite de zăpadă, inclusiv
drumurile, şi feă îndoială stratul de zăpadă era şi mai gros
în  munţi,  unde  mergeau,  aşa  că  Alana  trebuia  să
recunoască totuşi că o same fecută pentru astfel de călători
era o alegere bună - dar nu dacă ur®a să îngheţe în ea!

ca  pasagerii  să  simtă  cât  mai  puţin  curent,  Insă
rămâneau exp

din cauza lipsei unui acoperiş.
— Cât de departe mergem dacă e posibil să nu ajungem

se întunecă? li strigă Alana lui Christoph, tare Îţi kg» «Jul h
spatele săniei.

Căpitanul se întoarse şi îşi lăsă puşca, valiza pe care o
pregj. Tise Alana şi sacul care fusese legat de şaua calului
în  sanie,  lângi  picioarele  ei.  Alana  nu  se  aşezase  încă,
temându-se că bancheta era udă.

— Suficient  de departe  încât  să avem nevoie  de astea,
spuse  Christoph,  luând  un  teanc  de  pături  de  la  unul



dintre muncitorii de la depozit.
îi aruncă păturile. Alana se dezechilibra încercând să le

prindă şi se lăsă să cadă pe banchetă. Când Christoph se
urcă  în  sanie  şi  se  aşeză  lângă  ea,  îi  aruncă  o  privire
jignită. Căpitanul nu păru să observe.  Ridică păturile pe
care ea le scăpase şi le puse deoparte, apoi îi luă singura
pătură pe care o prinsese şi o întinse pe amândoi. Alana ar
fi preferat să aibă fiecare pătura lui, dar voia să-l ia cât mai
repede la întrebări, aşa că nu protestă din cauza păturii.

Imediat ce  sania se puse în mişcare,  se întoarse încet
spre Christoph.

— Am dat dovadă de o răbdare incredibilă.
— Da, într-adevâr, recunoscu Christoph.
Privindu-l fix pe vizitiu, Alana se aplecă spre Christoph şi

şopti:
— Mi s-a spus că mama mea, regina Avelina, a murit la

puţin timp după ce m-a născut pe mine. Toată lumea ştie
asta. Este o minciună?

— Nu  trebuie  să  şopteşti.  L-am  ales  pe  vizitiul  ăsta
tocmai fiindcă e surd. Când Alana se trase din nou înapoi,
Christoph clătină din cap. Ar fi trebuit să nu-ţi spun asta
imediat.

Alana îl ignoră.
— Răspunde-mi!
— Intr-adevăr, soţia lui Frederick a murit, dar nu ea era

mama ta.  Când Alana  dădu  să-l  întrerupă,  Christoph  îi
puse  un deget  peste  buze.  Acum ştim cine  eşti.  Ai  avut
dreptate: tutorele tău,

\ 1*



\ &
ită nu era prmv « «, «wiui regaie, Helga Engel

CapitocuC32
Alana nu se putea opri din râs. Râdea atât de tare, că

avea (jeja ochii plini de lacrimi. Când văzu cât de mult îl
enerva pe Christoph, râse şi  mai tare.  Căpitanul aşteptă
până se linişti de tot, apoi spuse:

— Nu mă crezi?
— Dimpotrivă, tocmai mi-ai luat o povară enormă de pe

umeri. Acum pot să plec acasă. Dacă nu sunt fiica regelui,
atunci n-am cum să previn războiul. De fapt, crezi că o să
mai fie vreun război, acum când ştii că teoria ta cum că
duşmanii regelui vor să mă folosească pentru o lovitură de
stat nu mai e valabilă?

— Război?  Nu,  n-am  crezut  niciodată  că  s-ar  putea
ajunge la asta.  Rebelii  încearcă să răspândească zvonuri
cum că lubinie- nii îşi vor pierde regele în curând fiindcă e
atât de bolnav. Vor să-i facă pe oamenii de rând să ceară
un nou rege sau să se bucure dacă o familie numeroasă,
una cu mai mulţi moştenitori, va ajunge la tron.

P*rege.
— Vorbeşti ca şi când Bruslanii se pregătesc să mă… să-l

ucidă
Christoph zâmbi la ezitarea ei, iar Alana îşi dădu seama

că avea îi ia ceya timp să nu se mai gâdească la regele din
Lubinia ca, d ^tăl ei. Dar încă avea un părinte în viaţă - o
mamă care, slav* Domnului»» i oro a* iah nnhilă şi ne care
o putea întâlni



Afona tresări, dar îşi dădu seama că n-ar fi trebuit să fie
aş*

*^Ar prefera în locul tău pe dneva mai puţin competent?
Christoph zâmbi.
— Sau  pur  ţi  simplu  sunt  furioşi  că  le-am  dejucat

absolut toate încercările.
Afona observă că Christoph nu părea deloc Îngrijorat de

ideea că era o ţintă, aşa că presupuse că exagerase pur şi
simplu, ca să-i intre în graţii. N-avea să meargă. Problemele
lui Frederick Stindal nu o mai priveau - şi nici cele ale lui
Christoph Becker.

— Ce căutam în camera prinţesei,  de Tăticul a făcut o
asemenea greşeală?

— Mama ta a schimbat bebeluşii în aceeaşi noapte şi a
ascuns-o pe prinţesă în camera ei, unde era în siguranţă.

— Deci oamenii bănuiau că cineva încerca să o omoare
pe prinţesă?

— Nu, chiar deloc. Altfel, palatul ar fi fost mai bine păzit.
Helga Engel a spus că a făcut ce a făcut din teamă. Asta e
tot ce ştiu. Poţi să o întrebi când vă Întâlniţi.

— Dar, din câte îmi spui, Helga şi-a sacrificat propriul
copil ca să apere viaţa altuia. Pare puţin nefiresc, nu-i aşa?

— Poate  a  crezut  că-şi  apăra  propria  viaţă.  Ea  era
singurul gardian al moştenitoarei la coroană. Dacă prinţesa
păţea ceva…

— Înţeleg. Ar fi fost executată. Cum am putut să uit cât
de înapoiată e ţara asta? l

Christoph se încruntă auzindu-i tonul sarcastic.
— Nu suntem barbari,  dar  poate  că,  la  fel  ca  tine,  şi

Helga a crezut acelaşi lucru.
— Dar tatăl meu? întrebă Afona. Mai e în viaţă?
Christoph oftă.



— Ar trebui  să-ţi  păstrezi  întrebările  pentru  mama ta.
Pot să-ţi răspund, totuşi. Când Helga a venit la palat, îşi
pierduse de curând soţul. Avea şi alte rude, dar nu ştiu m^î
trăieşte vreuna. N-o să-ţi mai spun decât un lucru: Helga e
o eroină fiindcă a făcut ce a făcut. A salvat viaţa prinţesei
ştiind bine că risca să-şi piardă propria fiică. A*ta s-a şi
întâmplat. Crede că ai murit. Va fi extrem de fericită să afle
că încă eşti în viaţă.

Alana suspină.
Tnu i s-a spus de scrisoarea trimisă de Tătic regelui?
Nimănui nu i s-a spus.
Alana oto Venise în Lubinia crezând că va trebui W.5i

convingă tatăl de. Dent. Tatea e… A, acum se tatreba da£*
Uni ai facă acelaş. Lucru?. Cu mama ei. Sau poate mama ei
av «^ recunoasca imediat - aşa cum sperase că avea să facă
şi regele. Ha! Dacă ar fi ajuns într-adevăr să-l întâlnească
pe rege Ce glumă bună ar fi fost! Cel puţin nu mai trebuia
să-l  convingă  de  nimic  pe  Christoph.  Era  cel  mai
încăpăţânat om pe care îl cunoscuse vreodată.

Alana îl pironi cu privirea.
— Tocmai mi-am dat seama că ştiai de la început că nu

pot fi prinţesa. De ce nu mi-ai spus asta pur şi simplu?
— Am spus-o. Ţii minte? Am zis că eşti o impostoare.
— Ştii  ce  vreau  să  spun.  Ştiai  că  bebeluşii  fuseseră

schimbaţi unul cu celălalt.
Christoph ridică din umeri.
— De la început am luat în calcul posibilitatea ca tu să

fii copilul Helgăi, dar nu puteam discuta cu tine un secret
care  fusese  păzit  atât  de  bine  vreme  de  atâţia  ani:  că
bebeluşul  răpit  nu  era  prinţesa.  Părul  tău  este  brunet,
motiv pentru care am avut ceva ezitări. Helga a zis că fiica
ei avea părul blond, la fel ca prinţesa. De-asta i-a fost atât



de uşor să schimbe între ei bebeluşii.
Alana se încruntă gânditoare.
— Nu-mi amintesc să fi fost blondă vreodată. Tăticul nu

mi-a spus dacă am avut părul mai deschis la culoare când
eram bebeluş

? i s-a închis mai târziu.
Christoph chicoti.
— Încă mai speri că eşti o prinţesă?
Aluna râse…
— Niciodată nu am sperat asta, şi  o  ştii  prea bine. Mă

surprin e doar că Tăticul nu mi-a spus niciodată că am
avut părul blona Aderam mică.

’Poate ţi-a zis, dar erai prea mică să mai ţii ®J? a ^■
«oph, ridicând din umeri. Sau poate, la fel ca tatâl meu, n
CZut de cuviinţă să menţioneze asta. ^ 

— Pinii tiu avea ahi culoare?
în toată firea când le-am auzit pe mânu
“ Etud âjH’OâW — — …
«j ~. Ora ci powitind despre noi când «am copii.  Mânu

nd-,  mirturisit  rixind  ci  obiţnuii  si-roi  spuni  ci  «unt  un
Ingm, cu pinJ» lb pini când atu impunit trei ani» i pinii nu
«-» Inchi, puţin la culoare.

Alana li aruncă o privire dezamăgiţi.
— Iar  tu  mi-ai  spus  ci  pirul  meu nu era  de  culoarea

potrivită ca şi… Oh, nid nu mai contează.  Nu  pot şi cred
totuşi ci nu mi-ai zts ci fiica regelui nu a munt niciodată,
aşa  ci  bineînţeles  că  nu  puteam fi  eu.  Şi  a  fost  ţinută
ascunsă atâta timp? Nid măcar supuşii lui nu ştiu asta? De
ce nu o aduce acum În faţa poporului,  ca şi  puni capăt
zvonurilor o dată pentru totdeauna? Când are de gând şi o
aduci acasă?

— A  adus-o  deja,  spuse  solemn  Christoph.  E



înmormântată În cimitirul de la palat, lingi mama ei.
Alana  suspini  adine,  amintindu-şi  de  înmormântarea

simbolici de care li spusese Tăticul — şi de cât de mâhnit şi
de furios fusese regele a tund. Lucru firesc, din moment ce
nu  fusese  o  ceremonie  simbolici,  aşa  cum  presupusese
toată lumea, d o înmormântare adevărată.

— A murit când avea şapte ani, nu-i aşa?
— Da.  După  toate  aparenţele,  a  fost  un  aeddent.

Frederick nu crede  asta şi  se  învinuieşte  fiindcă o vizita
atât de des. Nu poate merge nicăieri singur, trebuie şi fie
însoţit în permanenţi de garda de onoare. Iar asta atrage
atenţia.

— Dea e posibil şi fi fost urmărit?
— Da, şi a fost văzut împreună cu un copil de aceeaşi

vârstă pe care ar fi putut şi o aibă şi fiica lui. Chiar dacă
duşmanii lui nu erau siguri ci era prinţesa, tot ar fi vrut să
scape de ea, pentru orice eventualitate.

— Dar asta e…
— Nu e diferit de angajarea unui asasin care să uddâ un

bebeluş. Dar regele nu a spus nimănui despre scrisoarea
trimisă de Tăticul tău atund fiindcă fusese sfătuit şi ţină
totul secret şi să o ascundă pe prinţesă astfel încât lumea
să creadă că fusese răpită şi să nu mai încerce nimeni să o
ucidă. Nid măcar mama ta nu ştia nimic.

dupâ vreo dnd ani. ToaU lumea a Început şi creadl a
***■ Totuşi! „K ’ *” ** V Raatibm, *Z
„m oportunişti de teapa lui nu aveau cum şi fie absolut

LJ
că au Început să apară impostoarele. * ’
— Nu-i adevărat! Se ştia că Tăticul nu dădea niciodată

greş,  aşa  că  el  a  bănuit  că  persoana  care-l  angajase
ajunsese la concluzia că prinţesa era moartă. „Dispariţia”



ei era o dovadă în acest sens.
— Dar acum nu mai crede asta din cauza brăţării, spuse

Christoph.
Alana înlemni.
— Vrei să spui că nu sunt în siguranţă?
— Nu atâta timp cât duşmanii regelui bănuiesc că eşti

Alana Stindal.
— Atunci regele trebuie să recunoască adevărul!
Christoph îi aruncă o privire plină de reproş.
— Nu noi îi spunem regelui ce să facă. Dar nu trebuie să

te găndeşti prea mult ca să-ţi dai seama că nu poate face
asta, cel puţin nu acum, într-un moment atât de nepotrivit.
Şi-a  minţit  propriul  popor.  Unii  vor  înţelege  de ce a fost
nevoie de asta, dar duşmanii lui se vor folosi de întreaga
poveste pentru propriile scopuri.  Dacă prinţesa ar fi trăit
până  azi,  dezvăluirea  ar  fi  fost  prilej  de  bucurie.  Dar
acum…

— Înţeleg, murmură Alana. Încă un motiv să mă întorc
în i Londra, unde pot să fiu din nou în siguranţă. Nimic
altceva nu mă; mai ţine aid.

I -Nimic?
“Te referi la mama mea? O voi lua acasă cu mine.
“Trăieşte foarte bine în casa de iarnă a regelui. Drept răs

l ^pentru sacrificiul pe care l-a făcut, i s-a dat voie să stea
acolo

P^tru tot restul vieţii. Cu siguranţă n-o să vrea să vină în
Londra lastră posomorâtă.

“De unde ştii că Londra e posomorâtă?
"bunica mea din partea mamei locuieşte acolo.
— De ce acolo şi nu aid?
"fiindcă acolo s-a născut.



— Jokanna Lirufsey
CapitofuC 33
— Acolo s-a născut? repetă Alana. Când aveai de gând

să-mi spui asta?
— Tocmai ţi-am spus, răspunse amuzat Christoph.
— Dar eşti pe jumătate englez!
— Doar pe sfert. Mama mea e pe jumătate, deşi, dacă ai

auzi  cât  de  bine  vorbeşte  lubiniana,  nu  ţi-ai  da  seama
niciodată.

— Pun pariu că şi tu vorbeşti engleza, nu-i aşa?
— La perfecţie.
Christoph o apucă  de  bărbie,  apoi  râse  când Alana îi

împinse mâna la o parte.
— N-am  putut  să-ţi  spun  fiindcă  erai  ţinută  pentru

interogatoriu. Acum nu mai eşti.
— Ded acum poţi fi, în sfârşit, sincer cu mine? E prea

târziu, spuse nervoasă Alana.
Alana râmase bosumflată şi nu-i mai dădu deloc atenţie

preţ de un minut, după care curiozitatea birui.
— Cum s-a întâmplat asta?
Christoph chicoti.
— Aş zice că în felul obişnuit.
— Ştii ce vreau să spun.
— Bunica  mea  din  Anglia  era  o  artistă.  Picta  din

pasiune,  dar  nu  era  mulţumită  de  talentul  ei.  Fusese
inspirată de un pictor din Austria, care nu rămăsese însă
prea mult în Anglia. Căutase apoi pictori din Anglia care să
o  înveţe,  dar  era  deja  mult  mai  bună  decât  ei.  Aşa  că,
înainte  să  împlinească  optsprezece  ani,  a  convins-o  pe
mama ei să o ducă în Austria, ca să-l găsească pe vechiul ei
profesor. Străbunica mea nu a avut nid o obiecţie. Singura
condiţie a fost să se întoarcă în Anglia la timp ca bunica



mea să se căsătorească.
— Era logodită?
— Da, dar s-a îndrăgostit în Austria de un lubinian care

tocmai îşi termina studiile acolo.
— Pentru că aici nu există şcoli?
, Atunci nu existau. Acum sunt, deşi nu avem Inc* nid

„***** Autocraţii  angajează  tutori  sau  îşi  trimit  copia  £
^inătate, ca să fie şcohţi acolo. Frederick a construit Ins*
şcoU ^ntru oamenu de rând. Multe dintre ele sunt goale.

F  -Deci  chiar încearcă  să  aducă  ţara  asta  la  nivelul
secolul al nouăsprezecelea?

— Îţi dai seama cât de jignitoare e întrebarea ta?
— Tocmai  ai  spus  că  şcolile  sunt  goale,  ceea  ce  e

scandalos.  Îmi  place  să  predau.  Nu  contează.  Ce  s-a
întâmplat cu bunica ta? -Eşti sigură că vrei să ştii? Nu e o
poveste  cu  final  fericit..  Trebuie  să  fi  fost  şi  momente
fericite", se gândi Alana. În definitiv, Christoph era englez
pe sfert.

— Da.
— Bunica  mea  ştia  că  mama  ei  nu  i-ar  fi  permis

niciodată s* se căsătorească cu tânărul lubinian, aşa că s-
au căsătorit  în secret  şi  abia apoi  i-au spus.  Străbunica
mea  s-a  înfuriat  groaznic.  A  refuzat  să  le  recunoască
uniunea  fiindcă  bunica  mea  nu  era  încă  majoră.
Logodnicul ei era un conte cu influenţă, iar căsătoria lor
fusese  aranjată  de  tatăl  ei  înainte să  moară.  Străbunica
mea a dus-o imediat înapoi în Anglia şi a obligat-o să se
mărite cu contele.

— Fără să divorţeze mai întâi?
— De  ce  ar  fi  făcut  asta,  când  oricum  nu  considera

validă cealaltă căsnicie?
Alana îşi dădu ochii peste cap.



— Bunica ta nu era încă majoră când s-a căsătorit cu
contele,

: nu-i aşa?
Christoph ridică din umeri.
— Unii  sunt  de  părere  că  promisiunea  de  căsătorie

trebuie;  v  respectată,  ca  şi  căsătoria  propriu-zisă.
Străbunica mea credea 01 siguranţă asta.

$■ ~Şi apoi?
— Bunica mea nu ştia că era deja însărcinată. Al doilea

soţ g Ştia că nu mai era fată mare când a luat-o. Totuşi, ar
fi  păstrat-o  -  brumoasă.  Dar  apoi  au  început  să  apară
semnele sare  h  £ * «a prea curând ca să pretindă că era
copilul lui. A «iat-o afară | > casă şi a divorţat. Bunica mea
a căzut în dizgraţie. Mama | 189

„ „u «fi i «ut-o niciodată dacă nu. -*6 atapat atât de mult
de  feU’^ZTuto^unwi  ttle  na  a  încercat  nidodatâ  să  o
g4MOh4l  încercat.  A  iubiw  mult,  iar  familia  hu  le-a
recunoscut căsnicia. Pentru ei, bunica mea era o soţie care
fugise, aţa că Insistau să o aducâ înapoi. Din păcate Insă,
nu  a  mai  găsit*  niciodată  fiindcă  străbunica  mea  a
schimbat numele familiei şi a fugit din Anglia ca să scape
de ruşine.

Alana îşi dorea să-l fi oprit când o avertizase că finalul să
fie unul fericit.

— Nu s-au mai văzut niciodată, nu-i aşa?
— Nu.  Bunica  mea  a  încercat  să-l  găsească  după  ce

mama ei  a  murit,  opt  ani  mai  târziu,  dar  era  deja  prea
târziu. Primul ei soţ murise cu un an mai devreme. Bunica
a rămas cu familia lui o vreme, împreună cu fiica lor, dar,
înainte  ca  anul  să  se  încheie,  s-a  întors  în  Londra.  În
fiecare vară de-atunci încolo a adus-o pe mama mea înapoi
în Lubinia, ca să-şi viziteze rudele de aici. Într-una dintre



vizite, când avea şaisprezece ani, mama mea l-a cunoscut
pe tatăl meu. Povestea asta, cel puţin, are un final fericit.

— Deci mama ta a crescut în Anglia?
— Da.
— Atunci  spune-mi,  te  rog,  cum  de-ai  ajuns  să  ai

semenea maniere deplorabile? O femeie care a crescut în
Anglia te-ar fi învăţat să te porţi mai frumos.

Christoph rânji.
— M-a  învăţat  toate  astea.  Când  sunt  cu  regele,  mă

comport  aşa  cum ar  trebui  să  se  comporte  orice  nobil.
Când  sunt  cu  soldaţii  mei,  mă  comport  aşa  cum  s-ar
aştepta de la un soldat. Când sunt cu o femeie…

— Ajunge!
Christoph ridici din sprâncene.
— Ae^, ^*rerea ** ^espre ^ara n°astră a rămas aceeaşi,

dvâiltă? T^Săi 86 schimbe ^dată. Am crescut în civilizată
ţară din lume, la fel ca mama ta.

nu?
cea mai
Atund poate ar trebui s-o întrebi pe mama de ce iubeşte

binia  atât  de  mult.  Ştii  măcar  cum a apărut  ţara  asta?
Păstorii Jjvpre s-au aşezat aici şi au prosperat, iar familiile
lor au crescut fiecare generaţie. În cele din urmă, a apărut
şi un conducător, Jlgpry Tavoris. Cu sprijinul poporului, el
a devenit primul ^ din Lubinia. Dar suntem oameni liberi
cu toţii. Nu am avut Rodată iobagi care să se plece în faţa
unui boier, fiindcă iobagii jpnt la fel ca sclavii. În ţara ta au
existat sclavi.

Alana se înroşi,  dar ar fi ripostat imediat că nu putea
spune  ci  Lubinia  era  mai  bună decât  Anglia  comparând
prezentul  uneia cu trecutul  celeilalte.  Dar glonţul  care îi
şuieră pe la urechi o făcu ji se arunce la podea înainte să



mai poată spune ceva.
CapitocuC34

Alana se lipi cât de mult posibil de podeaua săniei. Nu
era o ascunzătoare ideală, dar măcar partea din spate a
săniei  era  suficient  de  înaltă  cât  să  o  acopere.  Din
nefericire, marginile nu erau, fiindcă abia aveau treizeci de
centimetri.  Îşi  dădu seama însă că împuşcăturile veneau
din spate când Christoph îşi luă puşca de lângă ea şi trase
în aceeaşi direcţie.

Inima Alanei  bătea deja cu putere,  dar,  când îşi  dădu
seama că v tânărul trăgea fără întrerupere şi se lăsa expus,
se  îngrozi.  Stând  -  io  genunchi  pe  bancheta  din  spate,
jumătate din piept şi capul  % erau 0 ţintă deschisă, mai
ales pieptul!

“Ascunde-te! îi strigă.
jV Ouistoph îi aruncă o privire, se încruntă, apoi se lăsă

puţin | ttai jos şi răspunse:
» ^Unt retrag deja.
jr p* atât de evident că îi era frică? Dar remarca lui şi

faptul că l ^se ceva mai jos o făcură pe Alana să se simtă
ceva mai ^ ~ până când auzi încă un foc de armă, şi nu de
la

* °Pk. Căpitanul înjură, enervat, şi ţinti spre dreapta.
£; e Unt Şmecheri, se ascund prin copaci.
— Fot *» 6 «cât de jmechert au chef.» * «» «mp Ut nu wni *
suie *i trmi curo trebuie. Rispun* AU"*
— Re fttuţof aiwtbeţti. Nu IM împuţit nimeni Ocha Al^ *e

mirirt  cu gn>» *i Ji mim» ti stitu în loc. CM#, net* de sân»
dar nu văzu niciuna. Observă Insă cum parte*

dreapta  a  hainei,  deasupra  uroirului,  era  giuriti.
Nuseeedeelnu  sinţjthaina  era  gioasi.  Iar  epoleţii  de  pe



umeri erau ţi ei tntâriţi, deci probabil ci glonţul nu l-a atins
deioc.

Simţindu-se uşurata fiii ca roicar si-ţi du seama de asta.
Alana il asiguri:
Nu ai fost împuşcat. Glonţul nu ţi-a atins decât haina.
Firi şi o priveasci. Christoph replică:
— Nu eşti îngrijorată chiar deloc?
Alana nu îi mai răspunse, temindu-se ci era chiar prea

îngrijoraţi.
— Ai o armă în plus pe care şi o pot folosi? Ştiu şi trag

foarte bine - şi poţi sta liniştit, nu o şi te împuşc pe tine.
— Nid şi nu-ţi treacă prin minte şi te ridid de acolo şi şi

tragi  În  ceva.  Foţi  si-mi  cauţi  nişte  muniţie.  Christoph
adăugi: Unul mort, unul rănit. Mai sunt doi.

Alana se conformi imediat. Îşi dădu Intr-un final seama
că  sania  nid  nu  se  oprise,  nid  nu  mergea  mai  repede.
Continua cu aceeaşi viteză ca până a tuna. Privi În spate şi
suspini cănd înţelese care era motivul Bietul vizitiu, surd
cum era, nu auzise împuşcăturile.

— N-ar trebui să se adăpostească şi vizitiul? îl întrebi pe
Christoph. Nid măcar nu şi-a dat seama ci se trage În noi.

— Nu,  n-ar  trebui,  dar  cred  ar  fi  bine  şi  meargă  mai
repede. Spune-L

— Cum? Nu aude.
— Arată-i, şi fă-o fără să te ridid. Ah, şi o şi ajungem la 0

răscruce. Spune-i să o ia la dreapta.
Alana nu putea să ajungă la vizitiu fără şi se ridice, aşa

ci lui una dintre pături şi i-o arunci În spate. Vizitiul privi
spre  «a.  Nu o  văzu,  ascunsă  cum era,  dar  îl  observi  pe
Christoph cu puşca şi imediat bidui caii. Ca şi alerge mai
repede.  O  problem*  era  rezolvată,  constată  Alana.  Mai
rămânea una. Îl lovi din nou



ca 5ă-i atragi atenţia, apoi „jtj
S5 «» tasemnci to*ekse- * * Poate zona’ 0864■
%, pâ ce făcu ce i se cenoe, Alana ae totoroe 
mu cea mai mici
*>Ulâ că îi P^cea să se lupte cu asasinii, indiferent care

dintre  ei  era ţinta lor.  Chiar dacă stătea în genunchi  pe
banchetă, capul j umerii îi erau expuşi. Nu era nevoie decât
o singură împu*.

(jtură norocoasă…
— De ce nu ai luat şi nişte soldaţi cu noi? întrebă Alana

d“~ griiil0iint’s1^ feiC
U auzise râsul de mai devreme şi nu avea nid cea mai

midun- enervată.
— Am făcut asta. I-am trimis înainte. N-aro vrut să atrag

prea mult atenţia.
— Ei bine, ţi-a ieşit de minune, nu-i aşa?
Christoph o privi de sus.
— De  fiecare  dată  când  eşti  îngrozită  devii  aşa

sarcastică?
Alana oftă.
— Nu ştiu. Nu sunt obişnuită să-mi fie frică. Dar de fapt

nid nu mai sunt îngrozită acum.
— De ce nu?
— Fiindcă nid tu nu eşti.
— Dar sunt înfricoşat…
— 0, sunt sigură, pufni Alana.
— … De gândul că ai putea fi împuşcată. Şi eu ştiu să-mi

ascund emoţiile, la fel ca tine.
Alana  pufni  <tin  nou.  Nu  era  deloc  momentul  să  o

tachineze.  Dar  apoi  Christoph  se  întoarse,  se  aşeză  pe



banchetă şi îi întinse o mână.
— Au plecat? întrebă Alana… N ai
’Doi au rămas la pământ, ceilalţi doi răniţi au fugit O sa

«mit…
Se întrerupse ca să înjure cu năduf.  Alana nu-şi  dă “

care
«Pânănu se aşeză lângă el şi văzu şi ea fu^T^ejlS? albe,

şi spre ei. În câteva clipe, erau înconjuraţi de vârtej
«te*1 alunecau în josul dealului. 
— N-o  şi  le  mai  găsim  urmele  de  sânge,  continuă

dezgustat
ChrliphA, «W -» * ** “, nsum’dupl *, ta
Alan»  ştia  ci,  daci  ningea  atât  de  puternic,  urmele

Ueatedeoj  mau  şi  dispari  în  curând.  Privi  în  spate.  A,
teptându-se şi vad, doar un vârtej alb, dar pentru o clipi
reuji  şi  vădi  lumina soarelui  care tnci  mai  soilucea  Jos.
Intre munţi. Sclipirea dispiru Inşi în secunda următoare.

— Du-te, îi sugeră curajoasă, în timp ce Christoph luă
una dintre  pături  şi  o  trase  peste  amândoi.  O să fiu în
regulă.

Christoph o pironi cu privirea.
— Ţi-am promis ceva. Nu am de gând să te las singură.
Alana  era  încântată  -  deşi  nu  se  bucura  deloc  de

compania lui! Pur şi simplu, nu voia să rămână singură în
mijlocul viscolului.

îşi scutură umerii de zăpadă, apoi îşi trase pătura până
sub  bărbie.  Totuşi,  faţa  îi  era  încă  expusă.  Simţea  cum
fulgii de zăpadă i se topeau pe obraji.

— Mi-a îngheţat nasul, se plânse Alana, dorindu-şi mai
mult ca niciodată să fi luat o trăsură.

Christoph o trase imediat mai aproape şi îi culcuş! capul
la pieptul lui, apoi trase pătura până o acoperi. Alana se



hotărî  şi  nu  protesteze.  Haina  lui  nu  era  neapărat
călduroasă, dar În câteva minute avea să fie.

— Speram să ajungem la cabană înainte să înceapă să
ningă, spuse Christoph. Nu este bine. Drumul e înşelător
dacă nu ai vizibilitate.

— Stai  să ghicesc,  murmură Alana de sub pătură. Nu
sunt garduri pe margine pentru a împiedica vehiculele să
alunece în prăpastie.

— Ba da, ceva mai sus sunt garduri. Dar nu suficient de
solide ca să reziste dacă se loveşte un cal de ele. Vizitiul
trebuie să vadă suficient de bine încât să ţină trăsura sau
departe de margine. Nu sunt prăpăstii încă, dar vor fi.

— Ded ne întoarcem?
— Nu.
— Dar tocmai ai spus…
— Cas»  mea  e  aproaP€-  Tocmai  am  intrat  ne  a  ^colo.

Dacă zăpada nu se potoleşte întro o^’11 ** duc «^ petrecem
noaptea împreună cu familia mea., #’4rputea «*

Familie?’
— Dar cine o să le spui că simt?
— Amanta mea, bineînţeles.
Alana suspină.
— Pe naiba.
— În regulă atunci, n-o să spun nimic.
Alana  încercă  să  iasă  de  sub pătură  şi  să  vadă  dacă

vorbea  serios,  dar  Christoph  o  ţinea  strâns,  aşa  că  nu
reuşi. Intenţionat bineînţeles. Dar, înainte să se hotărască
dacă merita să se zbată sania se opri în faţa proprietăţii
familiei lui.

CapitocuC 35
Alana reuşi să iasă de sub pătură şi văzu că se opriseră

la  intrarea  într-un  conac,  atât  de  aproape  de  uşă,  că



trebuia să se Întoarcă într-o parte şi în alta ca să vadă cât
de mare era, de fapt, casa. Destul de mare. Conacul avea
câteva etaje la mijloc şi câte o aripi de fiecare parte. Alana
mai văzuse doar câteva ca el În drum *pre capitală, când
venise în Lubinia.

Umil  dintre  conace,  construit  sus  în  munţi,  la  fel  ca
acesta, ti • Wsese atenţia Tăticului şi îl făcuse să-i explice:

— Cu  mult  timp  în  urmă,  aristocraţii  din  Lubinia  se
strămdau • ă-i impresioneze pe ceilalţi construind conace
tot mai ^uite anexe pe care nu le folosea nimeni Ar fi putut.

„ «ftrşit dacă regele de atunci nu ar fi oprit o asemenea i”
****  resur*e.  Gurile  rele  spun  că  era  doar  gelos  fiindcă
unele chiar mai mari decât palatul regal «eemenea

Alana ştia că proprietăţile  ducilor din An#* mU] t  mai
*cest0r conace, însă majoritatea caselor del» *** aristocraţii!
***e. Aici, oamenii de rând stăteau COnac* - sau cel puţin
asta văzuse U margfa16 

— Oamenii  nu-i  urisc pentru o asemenea opulenţă? tl
Întrebase

«tund pe Tătic.,
— În  mod dudat,  nu.  Se  mândresc  cu  cât  de  mare  e

conacul aristocratului căruia îi servesc. Ştiu că şi familia
mea gândea la fel. Dar spiritul de competiţie poate deveni
contagios, continuase

Tăticul.
Christoph coborî şi îi întinse mâna. Alana crezu că voia

doar să o ajute să coboare şi  ea, dar căpitanul o luă în
braţe şi o duse aşa până la uşa de la intrare. Mulţumită
gestului atât de cavaleresc, ghetele ei nu aveau să se ude şi
să alunece pe treptele de la intrare, care erau deja acoperite
de  câţiva  centimetri  de  zăpadă.  Christoph  îşi  scutură
pidoarele chiar la intrare, apoi deschise uşa şi intră.



Dar nu o lăsă din braţe nid acolo. Când Alana se uită la
chipul lui ca să vadă motivul, căpitanul îi acoperi buzele cu
ale lui. Alana tresări, deşi tocmai stătuseră îmbrăţişaţi sub
pătură, în sanie. Gata cu gestul cavaleresc de a o duce în
braţe până aid.

Şi  totuşi,  dintr-un motiv  neştiut,  rezistenţa  ei  era tare
firavă. Nid măcar n-ar fi trebuit să încerce să se tragă în
spate, fiindcă asta nu-l făcu decât să o strângă şi mai tare
şi să o sărute mai adânc până când se văzu nevoită să se
apropie  de  el,  nu să încerce  să  fugă.  Poate  că  faptul  că
stătuseră atât de apropiaţi în sanie o influenţase fără să-şi
dea seama. Cum altfel ar fi putut să se întâmple asta din
nou? De ce naiba i se predase cu atâta ardoare?

— Dacă nu ningea, s-ar fi aprins sania sub noi, spuse
Christoph cu pasiune, cu buzele încă atingându-le pe ale
ei. Când plecăm de-aid sper să-ţi îngheţe iar nasul, altfel o
să mă comport la fel ca barbarul care mă crezi.

Să facă dragoste într-o sanie fără acoperiş, vizitiul era la
câţiva paşi? Chiar o dorea atât de mult? Dacă sărutul nu
ar  fi  încălzit-o  atât  de  tare,  vorbele  lui  ar  fi  făcut-o  cu
siguranţă. Nu părea să glumească!

— În sfârşit ne-ai adus acasă o femeie? se auzi o voce
adâncă, masculină. Când faceţi nunta?

Christoph chicoti şi se aplecă să o lase jos pe Alana.
196
Când inima dictează, N-o  ** domni? oară  totr"°  ^tuaţie

stânjenitoare ti 
trânului care îi pnvea cu interes. Sunt escorta ei. Am? Z
enea2UnpetfZ^pu faci nu se opreşte ninsoarea. Pte pe ce

îi spunea Christoph atâtea amănunte? Se simţea la fel de
stânjenit cu ea fiindcă fusese prins sărutând-o? Chiar dacă
cel  ^  îl  văzuse  era  un  servitor?  Sau  poate  nu  era  un



servitor.
Alana îl studie mai atentă pe bătrân. Avea părul argintiu,

dar încă des. Îl purta lung, cu câteva şuviţe prinse şi restul
câzându-i Bber pe umeri şi  făcându-l să arate neîngrijit.
Avea ochii de un albastru-deschis şi chipul ridat. Dar era
înalt, robust, cu umerii drepţi. Şi era îmbrăcat ciudat. Nu
purta  o  jachetă  peste  bluza  albastru-închis,  cu  mâneci
lungi, ci o vestă de blană albă care îi ajungea până la tivul
pantalonilor scurţi până la genunchi. Nu era încălţat decât
cu ciorapi.

— Deci  le  săruţi  pe  toate  domnişoarele  pe  care  le
escortezi? spuse bătrânul.

Christoph râse.
— Doar pe cele drăguţe. Domnişoară Alana, el e bunicul

meu, Hendrik Becker.
Alana se întreba dacă obrajii ei s-ar fi putut înroşi mai

mult de-atât. O clipă mai târziu se întâmplă şi asta, când o
femeie  între  două  vârste  apăru  în  uşa  care  dădea  spre
salon.

Văzând-o, Hendrik spuse bucuros:
— Uite cine a venit, EUa. Şi l-am prins sărutându-se cu

domnişoara care îl însoţeşte. Ar trebui să-i spui să o ia de
soţie. Pe tine ° să te asculte. Dacă fac un copil în curând,
Wesley al nostru o să *ibâ cu cine să se joace.

— Ssst,  Henry,  spuse Ella.  O faci  pe  fată  să  se  simtă
prost. Şi Wes are deja cu cine să se joace: cu tine. Niciodată
nu  vrei  **-1  laşi  din  braţe.  Apoi  îşi  întinse  braţele  spre
Christoph.

Vino aici!
Christoph zâmbi şi merse să o îmbrăţişeze.
— Faceţi cunoştinţă, mamă, şi fă-o pe domnişoara Alana

** confortabil. Mă întorc repede.



Dar abia ai ajuns! protestă Ella. 

mai ucucov..
bărbie, spuse: Te las pe mâini bune.

Când  ieşi  pe  uşă,  Christoph  redeveni  căpitanul  cel
eficient  Avea  să  se  ocupe  cu  profesionalism  de  sarcina
neplăcută ce-i revenea. Alana ar fi preferat totuşi să meargă
cu el.  N-avea nimic împotrivă  să  facă cunoştinţă  cu alte
persoane, dar oamenii ăştia erau rudele lui. Aveau şi ei oare
aceleaşi obiceiuri barbare? Nu mama lui, bineînţeles, dar
ceilalţi?  Christoph  fusese  crescut  aici,  deci  de  unde
altundeva să fi deprins un asemenea comportament?

Dar  Ella  Becker  o  linişti  imediat  cu  un  zâmbet  cald,
deschis. Nu arăta cu nimic diferit faţă de alte englezoaice
de vârsta ei pe care Alana le-ar fi putut întâlni în Londra.
Avea părul şaten-deschis, aranjat simplu, şi purta o rochie
de zi de culoarea lavandei, atât de în vogă în Londra. Nu
era mai înaltă decât Alana şi avea ochii albaştri, la fel ca
fiul ei. În afară de asta însă, Alana nu găsi nicio asemănare
între ea şi Christoph.

Ella o conduse pe Alana în salon. Focul era aprins, iar
înăuntru  era  atât  de  cald,  că  Alana  îşi  dezbrăcă  repede
haina,  mănuşile  şi  căciula.  Mobila  era  făcută  pe  stil
englezesc:  mese  şi  dulăpioare  în  nuanţe  închise,  cu
suprafeţe de lemn lustruit, şi canapele şi fotolii tapiţate cu
brocart  maro şi  bej.  Alana îşi  aminti  totuşi că nu era în
Anglia când văzu că un perete  întreg  era  decorat  cu un



mozaic care înfăţişa o vedere de sus a capitalei  Lubiniei,
vara. Era superb. La ferestre atârnau draperii de catifea cu
ciucuri. Dincolo de ele 198

— Sunteţi într-o relaţie serioasă? O să presupun că da,
din moment ce Christo te-a adus aici să ni te prezinte.

— „***“» " Pfisa*acoperit * d «luri Erupte - mmH
— Porneau din apropiere. Y * muntf
Deasupra  şemineului era atârnat un portret de familie

Ala».
— Întrebi daci bunica lui Christoph 11 picu «. O «cu3î pe

EIU, şi probabil birbatul de lingi „ „a Hendrick ta tinereţe,
în afari de ei mai erau alţi doi birbaţi, o femeie mult mai în
vârstă şi un băiat tânăr, blond, cu ochii albaştri şi chipeş.
Alana  nu  se  îndoia  că  era  Christoph,  şi  se  simţi  puţin
ciudat yţzându-l aşa.

Privi în altă parte şi se aşeză, dar abia se făcuse comodă,
când glia o întrebă direct:

Era o întrebare destul de logică, având în vedere ce zisese
Hendrick  în clipa  când îi  prinsese  sărutându-se,  aşa că
Alana  reuşi  să  nu  roşească  de  data  asta.  Dar  ce  se
presupunea că ar fi trebuit să-i răspundă? Christoph nu-i
dăduse libertatea să spună ce voia.

— Nu, nu cred că ne-am fi oprit aid dacă nu ar fi început
să ningă. Mă escortează sus în munţi, la o cabană.

— Cabana regelui? întrebă Hendrick, intrând în cameră.
Alana  clipi,  întrebându-se  cum de  ghicise  aşa  repede.

Ella chicoti.
— Nu  fi  surprinsă.  Aristocraţii  locuiesc  la  poalele

dealurilor, iar proprietăţile lor se întind până în văile fertile.
Doar regele. Are proprietăţi sus, unde nu poţi face altceva
decât să te retragi P®ntru odihnă. Apoi Ella se încruntă.
Iartă-mă că te întreb direct, kr Frederick nu şi-a luat, în



sfârşit, vreo amantă, nu-i aşa?
— Nu! răspunse Alana cu un icnet. Cel puţin, eu nu ştiu

nimic. Nu l-am întâlnit nidodată pe rege.
— Bine atund. Nu vreau să cred că zvonurile care umblă

prin t*4 l-au făcut să ia măsuri disperate ca să poată avea
un moş- **n*tor. Mai ales că regina nu e stearpă. Are doar
ghimo

r*uşit să ducă nicio sarcină până la capăt. Ştiu cum e.
101 *vut acelaşi ghinion după  ce  s-a născut Christoph

CUr4nd, încheie cu un zâmbet.
— De curând?
Fratele hu Christoph, Wesley, n-a împlinit încă trei ani.

-Fratele lui ^ at$t de târziu, fiindcă eu şi
Nu ne aşteptam să se mai 
wu ne a? KF încercăm să mai avem un copil  se gândi

Alana. Oamenii ar fi crezut cisuntm «ffiunu fraţi -Accentul
tău îmi pare cunoscut, adăugă EUa. Ef b don Angli».

nu-i aşa?.,
— Am fost crescută acolo, la fel ca dumneavoastră.
— Ce te aduce atât de departe de casă?
— Am venit aici ca să întâlnesc… un părinte pe care nu

ştiam că îl am, spuse precaută Alana.
Hendrick izbucni în râs.
— Şi asta sună cunoscut, nu-i aşa, Ella?
Cum Christoph îi povestise mai devreme despre bunica

lui din Anglia, Alana înţelese ce voia să spună.
— Christoph mi-a spus câte ceva despre istoria familiei.
— O, da? întrebă cu interes Ella.
Alana  era  exasperată.  Ella  încerca  în  continuare  să-şi

dea  seama  ce  fel  de  relaţie  era  între  ea  şi  Christoph.
Asemenea  lui  Hendrick,  i-ar  fi  plăcut  probabil  să-l  vadă



aşezat la casa lui şi având grijă de propria familie.
Pentru a sublinia faptul că Christoph nu se oferise de

bunăvoie să povestească, Alana spuse:
— Am fost surprinsă să aflu că are şi sânge englez şi i-

am cerut să mă lămurească. Mama dumneavoastră trăieşte
în Anglia?

Ella scoase un şuierat.
— Da, vine şi ne vizitează în fiecare vară, dar niciodată

n-am reuşit să o conving să rămână. E ocupată cu arta în
Londra. Are un studio la ea acasă şi poate să obţină uşor
matprâalpip de care are nevoie. Are o listă atât de lungă de
comenzi pentru portrete… E foarte talentată, dar crede că
talentul ei ar fi risipit aid din moment ce lubinienii preferă
un alt gen de artă. Însă anul ăsta trag speranţe c-o să se
răzgândească, altfel ar trebui să nid nu mar vină pe aid.
Dacă n-ar  vrea să rămână,  atund nid n-ar mai  verd.  În
uitmrn câţiva ani a ajuns aid de-a dreptul epuizată. E pi**
bătrână pentru o asemenea călătorie.

şi înceteze  niclodatâ  «1  vinâ  ^  n  camerâ.  Este  pre
«vanitoaaâ ca accepu

N-o  trând în peja  te-ai  întors?  spuse  surprins!  Alana.
Christoph <? *tlezbrjci haina.

. N-am avut nevoie decât de câteva minute ca să-mi dau
—

fJ «, nt amândoi morţi. ™
.Ai  adus cadavrele  Înapoi ca să le dai lupilor Iul taicâ-

tâu?  întreba  Hendrick.  Nu  le  poţi  îngropa  până  nu  se
dezgheatâ pa- uintul. Dar lupii pot să scape de ele imediat.

Christoph râse de reacţia Alanei la cele auzite.
— Nu vorbeşte serios, femeie.
— Deci tatăl tău nu creşte lupi? Întrebă Alana.
— Ba da, răspunse Christoph, aşezându-se lângă ea pe



canapea.
[i creşte fiindcă sunt unici.
Alana se simţi  bulversată.  S-ar fi putut aşeza oriunde

altundeva,  inclusiv  lângă mama lui.  Şi  Ella  observase  şi
acum se uita când la unul, când la celălalt.

Mai mult ca să-i distragâ atenţia decât ca să-l corecteze,
Alana spuse:

— Lupii nu sunt unici.
— Ai noştri sunt. Spune-i, te rog, îl îndemnă Christoph

pe bunicul său.
Hendrick zâmbi.
— Când tatăl lui, Geoffrey, era încă un băieţel, meigcam

în focare vară împreună la vânătoare, în munţi. Zăpada nu
se topeşte niciodată acolo. Intr-un an, am urcat mai sus
decât foseserâm vreodată. Era o zi senină, fără niciun nor
deasupra  lastră.  Am  descoperit  acolo  o  creatură
neobişnuită, o lupoaică *H>inoasâ, cum nu mai văzusem
niciodată  în  Lubinia  sau  oriunde  altundeva  în  Europa.
Avea o blană superbă. I-am spn*

? Ge°ffrey s-o împuşte. Nu ţinteam cu arcul la fel de bine
ca el ^ Geoffrey a refuzat susţinând că ar fi mai bine s-o
priiufem, °ducem acasă şi s-o îmblânzim. M-am gândit că
urm*» 4” în  4iâe ^Ună Pentru «1.  Că animalele sălbatice
trebuiesc” •  «atici*. Nu credeam că ave. Aâ reu^akâ. Dar I»
mai puH"
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Columna Liusey
.  _CPcp «ă-i  asculte fiecare coman- de jumătate de an

lupoaica dă. Înainte să moară, i-a găsit Ş> Pereche’
erau ţinute afară, şi încă ningea puternic, aşa că nu făcu

decât să întrebi:
— Chiar vânaţi cu arcul şi săgeata, nu cu puşti?



— N-am  văzut  niciodată  un  foc  de  puşcă  pornind  o
avalanşă, dar de ce să risc, dacă un arc e la fel de uşor de
folosit ca o puşcă?

Dacă ar fi fost atât de uşor, Tăticul ar fi învăţat-o şi cum
să  tragă  cu  arcul.  Totuşi,  Alana  făcu  ochi  man  şi  se
întoarse spre Christoph.

— Ai fi putut pomi o avalanşă mai devreme?
— Şi ce-ai fi vrut să fac? Dar nu, nu a nins suficient de

mult cât să existe riscul unei avalanşe.
— Cine a tras în voi atât de aproape de acest loc? întrebă

Ella. De regulă, bandiţii nu atacă oamenii ziua în drumul
mare. Rebeli?

— Duşmanii regelui sunt şi ai mei. Am devenit, de ceva
vreme, o ţintă.

Ella se încruntă.
— N-aş fi vrut să ştiu asta.
Christoph îi aruncă un rânjet.
— Asta nu e nimic neobişnuit şi n-ai de ce să-ţi faci griji.

Nu trimit decât servitori după mine. Dar astăzi n-aş putea
spune sigur în cine au tras - în mine… sau în ea.

O împunse cu umărul pe Alana când spuse asta. Fata se
trase f? u“b? etî CU 61 de se purta atât de familiar cu ea

— D "ZS Prin? i
*> *4k» dar e <» ’o» *4
Eha ridică o sprânceană.
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— Deci părinţii tăi nu-ţi pot fi confidenţi?
— Hai  să  nu  discutăm  despre  asta,  spuse  Christoph,

suficient de fettn încât să nu mai lase loc de comentarii.
glia încuviinţă şi schimbă subiectul:
— Ce mai fac Frederick şi Nikola? S-a mai întâmplat ceva

inte- jesant la curte?



— Regina e  încă mult  prea temătoare  când vine  vorba
despre iebeli, dar cel puţin a început să primească din nou
vizite.  Ceea  ce-mi  aduce  aminte… Christoph  se  întoarse
spre Hendrick. Văduva lui Emest Bruslan a luat de curând
cina cu ei şi a întrebat de tine. A spus că… hm, că îi este
dor de glumele tale.

Christoph zise asta atât de sugestiv, că era evident că nu
credea că glumele lui îi lipseau bătrânei, iar Hendrick râse
în semn că era de acord.

— Chiar  mă  gândeam  să  reînnoiesc  vechea  noastră
relaţie acum ceva timp, dar Norbert Strulland devenise deja
„servitorul*  Aubertei,  şi  n-am  avut  chef  să  intru  în
competiţie cu bătrânul ăla.

— Pare să pregătească terenul pentru ca Frederick să-l
numească  pe  nepotul  ei,  Karsten,  ca  urmaş  la  tron.  Se
laudă cu toate realizările recente ale lui Karsten.

EUa păru surprinsă.
— Asta ar rezolva multe dintre problemele de acum, dar

Karsten începuse să fie şi el la fel de destrăbălat ca taică-
său, nu-i aşa?

Christoph râse.
— Chiar a încercat asta o vreme, şi tot mai umblă după

femei, dar lasă impresia că s-a schimbat suficient de mult
cât să-şi  asume nişte  responsabilităţi  -  şi  totodată să se
facă iubit de oamenii de rând.

— Deci şi el pregăteşte terenul?
— Chiar crede că ar fi un rege bun.
— Şi ar fi?
Christoph ridică din umeri, aşa că Ella schimbă din nou

subiectul:
— Dacă tot eşti aici, trebuie să insist să rămâneţi peste

noapte. Tatăl tău se va întoarce în curând de la vânătoare.



Ştii cât de mult S’ar supăra să nu te mai găsească aici.
Se simţi dintr-odată un curent rece, ceea ce însemna că

uşa de la intrare se deschisese, aşa că Ella adăugă:
— Cred că el e, deşi nu înţeleg de ce ar folosi uşa din

faţă…
Dar  nu era  tatăl  lui  Christoph  cel  care  apăru în  uşa

salonului,  ci  «prietena-  pe care Christoph o gonise de la
palat. Nadia le zâmbi tuturor. Chiar şi acoperită de zăpadă
cum era, tot era incredibil de frumoasă.

Ochii ei străluciră când îl văzu pe Christoph, şi nu privi
mai departe.

— Cât  de  minunat  e  că  ne  întâlnim  din  nou  atât  de
curând, Christo.

Apoi  roşi  drăgălaş,  ca  şi  când  tocmai  îşi  amintise  de
bunele maniere, şi îi spuse mamei lui:

— Îmi pare rău că nu am bătut la uşă, dar era prea frig
afară să mai aştept. Mă bucur că am reuşit să mă întorc.
Ieşisem să călăresc puţin, şi m-a prins ninsoarea. Probabil
m-am rătăcit. Credeam că merg spre casă, dar am ajuns
aici.

— Nu e nicio problemă, Nadia, spuse cu graţie Ella. Ştii
că eşti întotdeauna bine-venită aici.

— Nu, nu mai e, ripostă Christoph. Ştie şi ea asta.
Ella suspină.
— Christo!
— A  fost  foarte  răutăcios  cu  mine,  doamnă  Ella,  se

plânse Nadia pe un ton jignit. S-a jucat cu inima mea, apoi
mi-a interzis să-l mai vizitez.

Chipul lui Christoph se întunecă de furie. Nimeni n-ar fi
putut să nu înţeleagă exact ce insinua frumoasa blondă.
Dar Alana nu se îndoia că era adevărat. Era tipic pentru un
barbar să încheie o aventură într-un mod atât de grosolan.



Din câte se părea, şi Ella o credea.
— Vecina noastră, Christo? Cum ai putut?
— N-am putut, aşa că fii liniştită, mamă. Nadia a devenit

tot mai răzbunătoare odată cu înaintarea în vârstă.
Nadia suspină. Hendrick găsi ceva de studiat pe tavan.

Ella  încuviinţă;  îşi  credea  fiul  fără  să  mai  ceară  vreo
explicaţie.

Totuşi,  ca  o  adevărată  doamnă  engleză,  Ella  îi  spuse
femeii:

— Nadia. Tacâlzeşte-te ta faţa şemineului câteva •  timp
ţi se pregăteşte o trăsură care să te ducă cit superi dacă te
ocupi tu? ^ă- Hendrick, te

Dar Hendrick nu voia să plece tacă, aşa că strioâm…
EUaoftâ. Tnga un servitor.
— Aş fi putut face şi eu asta.
Nadia  părea extrem de indignată  că  nu mai  era  bine-

veniH Merse înţepat până la şemtaeu. Când trecu pe lângă
canapea, octal i se îngustară pnvmd-o pe Alana, după care
se uită la Chrtaoph

— AsU e femeia pe care ai dus-o ta apartamentele tale de
U palat acum câteva zile? spuse pisiceşte Nadia. Îţi insulţi
mama aducându-ţi amanta aici?

Spre surprinderea tuturor, Alana contră:
— Învaţă să te porţi, femeie. Sau vrei să fii dată afară şi

de aici, aşa cum s-a întâmplat şi la palat?
Christoph izbucni în râs, şi furia îi dispăru. Se ridică şi îi

aruncă haina Alanei.
— Vino,  femeie, spuse râzând din nou, probabil fiindcă

aşa i se adresase şi el de atâtea ori. O să-ţi arăt lupii ăia de
care păreai atât de interesată mai devreme.

— Vin şi eu, spuse Hendrick. Apoi adăugă chicotind:
— Probabil  e  nr>ai  cald  afară  decât  este  înăuntru  în



momentul de faţă.
— Şi eu merg, spuse Ella.
Fiind însă ultima care îşi anunţă plecarea, se opri la uşă

să 1 spună Nadiei: Nu ştiu de ce e atât de supărat pe tine
nu-mi pasă, dar te avertizez să nu mai încerci vreo ată s în
Întorci împotriva fiului meu aşa cum ai făcut azi. A p ea
Venim noi înapoi.

CapitocuC37
ana avu nevoie de câteva minute avea o toaletă înainte să

iasă din nou. Familia 205
micuţi jos. Hendrick ieşi înainte, ca şi ^eţe zipada. Ella i,

spuse Alanei cum să ajungi în curte, pjobabd fiindcă voia
să stea de vorbă cu Christoph între patru ochi. Christoph,
barbarul, o întrebă pe Alana dacă avea nevoie de ajutor. Ea
u închise uşa toaletei în nas.,

Nu se aşteptase să găsească o toaletă modernă, la care
se putea trage apa, fiindcă foarte puţine conace aveau aşa
ceva,  chiar  şi  în  Anglia.  Spre  surprinderea  ei,  găsi  o
improvizaţie destul de bună - o cutie solidă de lemn negru,
lustruit,  cu  o  scobitură  în  care  era  aşezată  o  oală  de
ceramică, din fericire goală. Alana o folosi rapid, şi tocmai
se spăla pe mâini, când auzi uşa deschizân- du-se în spate.

Se  întoarse  imediat.  Nu  rămase  prea  surprinsă  când
dădu cu ochii de Nadia. Privirea pe care i-o aruncase mai
devreme în salon fusese destul  de răutăcioasă încât  să-i
dea  de  înţeles  că  discuţia  nu  se  terminase.  Alana  ar  fi
trebuit să-şi ţină gura, dar Nadia o atacase direct, numind-
o amanta lui Christoph. Alana răspunsese cu furie, fără să
se gândească, iar acum avea să suporte consecinţele.

Se gândi să o dea la o parte şi să o ignore pur şi simplu,
dar era prea curioasă să vadă dacă Nadia era într-adevăr
atât de maliţioasă cum spunea Christoph sau dacă venise



să-şi ceară scuze pentru răutatea de mai devreme. Alana
putea înţelege de ce fusese Nadia atât de supărată la palat.
După  toate  aparenţele,  Christoph  îi  ceruse  să  plece,  ea
refuzase,  iar  el  o  dăduse  afară.  Dar  erau vecini!  Cât  de
apropiaţi  fuseseră înainte să se certe  aşa? Christoph nu
spusese niciodată ce fel de prieteni fuseseră cândva.

Nadia îi clarifică imediat dilema spunând înţepat:
— Să nu crezi că o să te ia de soţie. O să ne căsătorim în

curând. Familiile noastre asta vor.
Dacă  Nadia  n-ar  fi  adăugat  ultima  frază,  Alana  ar  fi

putut trage pur şi simplu concluzia că Nadia era o scorpie
măcinată de gelozie. Acum se simţi dintr-odată curios de…
dezamăgită.

— E un barbar, poţi să-l iei liniştită, răspunse. Simţi însă
o scânteie bruscă de furie şi adăugă:

, peşi, <to> <*• * „vă2ut- te-» dat afari de k n» w doiesc că
o să te ceară de nevastă. R” 41. A? a că

® pe cespusese asta!? Acum părea ţi ea la iei de «eioaM „.
Faţa tinerei se înroşi de furie amintindu-şi  seja  w * «“! >“
31 P « «ra utt Nki «J «j sszfisszr* *  * *■ ■

— Te avertizez că n-am avut decât o ceartă neînsemnată
şuieră  Nadia.  S-a  mai  întâmplat  şi  înainte,  dar  ne-am
împăcat de’fiecare (Jată. Şi asta se va întâmpla şi acum.

— Atunci ce te îngrijorează?
— Absolut nimic.
Alana chicoti şi zise fără vreo urmă de amuzament:
— N-aş fi crezut. Poate ar trebui să-l convingi pe el că vă

împăcaţi întotdeauna. Mie nu-mi pasă nici cât negru sub
unghie. Acum trebuie să mă scuzi, dar vreau să văd nişte
lupi.  Ceea  ce  mi  se  pare  mult  mai  plăcut  decât  să  mai
ascult vreun cuvânt de la tine.

Alana o împinse pe Nadia la o parte. Aproape spera ca



femeia să încerce să o oprească, fiindcă asta i-ar fi dat un
motiv să-i spună exact ce gândea. Era furioasă că aterizase
în  mijlocul  unei  certe  între  doi  iubiţi.  Şi  fără  niciun
avertisment.  Dar,  bineînţeles,  Christoph  nu  i-ar  fi  spus
niciodată că se folosea de ea să-şi facă iubita geloasă. Dacă
Nadia ajunsese repede la o asemenea concluzie,  probabil
nu era prima oară când se întâmpla asta.

Alana  ieşi  din  conac  prin  spate  şi  îi  aruncă  o  privire
jignită. El era suficient de aproape ca să o poată observa,
fiindcă tocmai pornise înapoi să vadă de ce întârzia atât.

Christoph rânji şi îi luă braţul, ca să o ajute să meargă
pe poteca curăţată de zăpadă.

“Te-ai rătăcit? presupuse el.
— Nu. Ştiu să urmez instrucţiunile primite.
— Atunci…?.p
— Ar  trebui  să-ţi  îmblânzeşti  scorpia.  Nu este  deloc  o

comp
Plăcută.
— Nadia s-a luat de tine? „ «ani la
— L-*a> a ţinut neapărat să ştiu că o să o ie e s urmi
— Asta  ar  vrea  ea,  poate.  Oricum n-o  să  se  întâmple

niciodată. Dar asta nu te priveşte.
— Cum să nu? Mă priveşte, fiindcă adineauri a încercat

să mă plesnească! Are noroc că nu i-am spart nasul!
Christoph îşi reţinu un hohot de râs.
— Poate ar trebui să-ţi explic.
— Da, poate ar trebui, pufni Alana.
— Am crescut împreună fiindcă suntem vecini.  Îmi era

chiar  cea  mai  bună  prietenă.  Dar  asta  s-a  terminat  de
mult, tocmai fiindcă a devenit o scorpie, cum ai spus şi tu.
M-am gândit să o cer în căsătorie la un moment dat, dar
eram  încă  un  băietan,  şi  ea  nu  devenise  încă  o



zgripţuroaică.
Alana se înroşi fiindcă se lăsase păcălită atât de uşor.
— Deci nu e amanta ta?
— Nu, şi nu va fi niciodată. Singurul sentiment care a

rămas între noi e unul extrem de neplăcut. Mă bate la cap
să mă căsătoresc cu ea. Ba chiar încearcă să mă seducă.
Dar e clar ce urmăreşte, şi nu sunt atât de prost încât să
mă las păcălit şi să-i dau posibilitatea să se plângă apoi
tatălui  ei.  Acum  vino  să-ţi  alungi  amăreala  cu  un  lup
proaspăt.

Alana era îngrozită de gândul care o străfulgerase…
— Ai omorât unul din lupii tatălui tău?
Christoph îşi dădu ochii peste cap.
— Proaspăt, adică nou-născut.
— Ah, pui! exclamă ea râzând.
Alana nu avusese niciodată vreun animal de companie,

şi  nici  prietenii  ei,  cel  puţin  nu  în  oraş,  unde  nu  erau
condiţiile potrivite pentru ei. Era crud să ţii un câine închis
în casă aproape toată ziua.  Aşa că inima ei  se  deschise
imediat când îi văzu pe cei patru pui de lup, trei albi şi
unul gri, toţi de aceeaşi mărime, jucându-se cu un os de
parcă ar fi fost o jucărie.

Erau într-un ţarc spaţios, cu pereţi înalţi de piatră şi cu
acoperişul  deschis.  Încă  mai  ningea,  aşa  că  Alana  nu
observă imediat lupul alb, adult, care stătea într-un colţ şi
o  privea,  şi  nid  pe  cel  care  ieşi  dintr-o  structură  ca  o
peşteră  de  lângă  ţarc,  ca  să-şi  păzească  puişorii.  Mama
ridică unul dintre pui de ceafă şi îl duse

„ „* «*• Hendrik k “  «M dea drumul, dar asta■
* avea să o oprească prea mult. *“*
DU.0 să-i ascundă pe toţi, nu-i aşa? întrebă dezamăgită

Alana



Soetam să fac cunoştinţă cu ei. X’1*“ia-
— Nu cred că e o idee bună, o avertiză Christoph. Par

Hendrick rânji.
— Sigur  că se poate. Lasă-mă câteva minute să gonesc

adulţii în fjzuină şi să închid poarta. Pe mine mă tolerează
fiindcă îi hrănesc din când în când.

— Adulţii nu simt îmblânziţi?
— Ba da, dar nu-l suportă decât pe Geoffrey. Eu nu am

răbdarea lui.
— Nici eu, recunoscu Ella. II las să aducă uneori un pui

în casă. La vârsta asta sunt adorabili. Dar, imediat ce încep
să molfăie mobila, îi trimit înapoi la restul haitei.

[în curând, Hendrick reuşi să închidă cei doi adulţi în
vizui-   nă  şi  deschise  poarta  ţarcului,  făcându-i  semn■
Alanei să intre. În duda frigului şi a ninsorii, Alana se jucă
cu puii de lup aproape o oră. Christoph o avertizase să nu-
şi dea jos mănuşile. Un sfat bun. Dinţişorii lor se încurcau
în mănuşi, dar i-ar fi făcut franjuri pielea dacă nu le-ar fi
purtat. În joacă. Alana le aruncă bulgări de zăpadă şi se
distră  pe  cinste.  Alergau după câte  unul  până  cădea  în
zăpadă, apoi săpau în jur încercând să-l găsească, deşi se
făcuse bucăţele la aterizare. Lupoaica mârâi ameninţător o
vreme, dar Hendrick îi vorbi, liniştind-o şi îndemnând-o să
se  culce.  Totuşi,  ochii  ei  aurii  rămaseră  aţintiţi  asupra
Alanei.

Lângă  ţarc,  Ella  observă  zâmbetul  tandru  cu  care
Christoph o Privea pe Alana.

“Deci chiar îţi place de ea, nu?
Fără să-şi mute privirea, Christoph răspunse:
“De ce să nu-mi placă? E fascinantă.
“Nu eşti doar escorta ei?
“Nu trage concluzii când nu e cazul, mamă. În plus, ^



nici nu! *easă rămână în Lubinia. E la fel ca mama ta: vrea
să se întoarcă

— Eu am rămas aici pentru un bărbat, îi reaminti Ella.
^ristoph o luă pe după umeri cu un braţ.

— Şi mă bucur că ai râma», altfel n-a? mai fi fost aici.
Dar  nai  e  un  motiv  pentru  care  nu  e  bine  sâ-ţ.  Fac.
Speranţe deşarte. Pe lângă faptul că nu mă suportă…

— Tbate^femeile te adoră. Ce-ai făcut de nu i-ai lăsat o
impresie prea bună?, „.. X,

— Poate o să îţi povestesc într-o zi, dacă o să mai vrei să
ştu, dar acum nu e momentul.

— Mai e ceva, nu-i aşa?
Christoph încuviinţă solemn.
— S-ar putea să fiu nevoit să îl ucid pe bărbatul care a

crescut-o. Iar ea îl iubeşte ca pe un tată.
Urmărind  ce  se  întâmpla  la  porţile  palatului,  Leonard

recunoscu soldatul pe care îl văzuse şi la magazia părăsită,
cu o noapte înainte. Acum, bărbatul se îndrepta spre oraş.
Leonard  îl  urmărise  pe  celălalt  atunci  -  omul  cu  chipul
acoperit,  care  devenise  conducătorul  grupului  clandestin
după moartea lui Aldo -, dar acesta mersese la un han şi se
culcase,  iar  Leonard nu se  întorsese  la  han suficient  de
devreme  în  dimineaţa  următoare  ca  să  vadă  încotro
plecase.  Bărbatul  cu  glugă  nu  apăruse  la  han  în  seara
următoare, dar Leonard plănuia să mai treacă o dată pe
acolo  în  aceeaşi  seară.  Între  timp,  spera  să  afle  ceva
interesant urmărindu-l pe soldat.

Acesta nu era îmbrăcat în uniformă şi părea destul de
neliniştit. Privea mereu în urmă, ca şi când s-ar fi aşteptat
să fie urmărit, dar, după ce se îndepărtă de palat, păru să
se liniştească. Leonard îl  urmări pe cal, mergând la pas.
Când  văzu  că  soldatul  se  strecură  într-o  cizmărie  şi



întoarse  semnul  de  la  intrare  cu  faţa  pe  care  scria
„ÎNCHIS4*, îşi legă calul în faţa unui alt magazin, ceva mai
încolo, şi aşteptă. O clipă ir>ai târziu, cizmarul plecă fără
să încuie uşa.

Ded ăsta era noul lor loc de întâlnire? Leonard dădu ocol
dzmăriei şi mai găsi o intrare în spate. Nu era încuiată şi
ducea  direct  în  camera  din  spate  a  magazinului,  unde
cizmarul lucra de obicei. Era încă devreme. Poate că omul
cu  care  trebuia  să  se  întâlnească  soldatul  avea  să  vină
peste câteva ore, iar camera din

.. Ascunzătoare dacă soldatul se hotăra să nU oferca în
oveH*CE’ j întrebă dacă n-ar fi fost mai bine să obţină ce
voia  leonsrd  se* uit>  dar  rezistă  imboldului.  Soldatul
lucrase jjştie î11 ^elul. Din câte auzise, nid Aldo nu ştia
exact pentru pentru Aldo, şh ^ ^ dădea seama că soldatul
n-ar fi putut

lucra, aşa în plus, îl voia pe omul cu chipul acoperit, să-i
distinctiv după care l-ar fi putut recunoaşte era wemluirtrf
Soldatul începu să sforăie în camera din feţă.  Tnc“ °»  „n
ochi de după peretele în spatele căruţa se

Uonard  ^"lu  că  bărbatul  se  instalase  Intr-un  fotoliu
comod, «cunsese şt văz te şi jşi continuă aşteptarea.

’“ t’douleci de minute, uşa din faţă a magazinu-
M «-* - auzi - o aştepta:
Isestmurmură soldatul. Nu ştiam căt timp trebuia să te
*? FUimer a făcut ce i s-a ordonat?
— A încercat, dar a dat greş.
— Bine?!  exclamă  soldatul.  Voiai  şi_®epr“’^  stjpânul

nostru -Nu. Dar a fost o decizie 1£P*A faci ceea ce ţ^: ™:
Z°Jese poate’ să aibă alte planuri cu ea acum.

Uu prins?. Ună şi numele meu,
— Da,  şi  nu mă mai  întorc  la  pala*-  dezertor,  dacăn-



afăcut-o deja. Indiferent  dacă mă  cred spion tot o să mă
caute. Plec din ţară… Alanadinnou, dar

Leonard era furios. Încercaseră să o uci p sfârşească, şi
«m aveau alte planuri? Toate astea trebuiau să se ar» *
“to în curând. Venise  vremea să se implice dir ^ pregăti

să-şi
Efrâsi magazinul în linişte, se urcă pe hi de data asta.
“Crească dL nou ţinta, fără s-o mai scape din ochi d
nu afla numele „stăpânului” astăzi… 2 j j
Omul cu voce răguşită ieşi din cizmărie şi se urcă pe cal,

iar  Leonard  u  văzu  ta  sfârşit  chipul  Data  asta  nu  avea
glugă.  Era  un tânăr  pe  la  vreo  douăzeci  şi  dna  de  am,
chipeş, brunet şi bine făcut. „.

Ţinta  merse  spre  sud  şi  ieşi  din  oraş  pe  unul  dintre
drumurile mai  aglomerate.  Familia  Bruslan  avea  o
proprietate  destul  de  mare  în  zonă,  căreia  i  se  spunea
Fortăreaţa, fiindcă semăna cu un mic oraş, cu multe case
elegante înconjurate de pereţi joşi, de piatră. Fortăreaţa nu
avea nicio poartă, şi, fiind atât de aglomerată, nimeni nu il
întrebă pe Leonard ce căuta acolo.

Ţinta lui nu rămase însă prea mult înăuntru. Ieşi umăr
la umăr cu Karsten Bruslan, dar cei doi se despărţiră fără
să-şi spună nimic. Karsten se urcă într-o trăsură elegantă,
iar ţinta pomi în galop spre oraş.

Leonard  nu  l-ar  fi  recunoscut  pe  Karsten,  urmaşul
regelui Emest, dacă nu i-ar fi auzit numele cu o zi înainte,
la carnaval, şi nu l-ar fi văzut acolo. Era o coincidenţă că
ieşiseră împreună? Se hotărî să îl urmărească pe Karsten.
Era  posibil  ca  favoritul  familiei  Bruslan  să-i  poată  da
răspunsurile  pe  care  le  căuta,  dar,  chiar  dacă  nu,  era
timpul să tulbure puţin apele.

Ţinta  lui  dispăru  înăuntrul  reşedinţei  principale,  dar



erau  atâţia  bărbaţi  şi  atâtea  femei  cu  alură  regală  care
intrau  şi  ieşeau  din  clădire,  că  Leonard  nu*şi  putea  da
seama cine era „stăpânul.

CapitocuC38
Stătuseră  afară  suficient  de  mult  ca  vecina  atât  de

enervantă a familiei Becker să fi plecat până să revină ei în
conac. Înapoi în salon, Alana se încălzea în faţa şemineului
şi nu-l văzu pe tatăl lui Christoph intrând în cameră.

— Kosha  pare  puţin  supărată.  S-a  apropiat  vreo
sălbăticiune de haită?

Christoph râse şi făcu semn cu capul spre Alana.
— Dacă o consideri pe ea o sălbăticiune…
Alana nu se înroşi,  ba chiar reuşi  să dea un răspuns

evaziv:
— Aş prefera să nu, spuse sec Alan*
Christoph  făcu  prezentările,  deşi  nu  era  nevoie.

Asemănare Mai tată şi fiu era remarcabilă. Restul zfiei fu U
fel de niw? gpre deosebire de Christoph, ceilalţi membri ai
familiei  Becker  jjau  oameni  de  treabă  şi  o  făceau  să  se
simtă bine-venită.

Bila voia să ştie totul despre moda din Anglia, ceea ce îi
făcu  pe  bărbaţi  să se vaite.  Dar Ella  râse  şi  o  invită  pe
Alana  să  o  însoţească  to  bucătărie,  unde  puteau sta  de
vorbă fără să-i plictisească pe bărbaţi.

— Îţi place de Christo al meu? o întrebă direct, căd asta
voia să afle înainte de toate.

— E… genul de bărbat cu care nu te obişnuieşti imediat
Asta o făcu pe Ella să râdă.
— Ştiu  că  nu  seamănă  deloc  cu  lorzii  cu  care  te-ai

obişnuit  în  Anglia.  Bărbaţii  din  Lubinia  spun  totul  pe
şleau. Dar e băiat bun.



Alana  chicoti.  Doar  o  mamă  i-ar  fi  spus  „băiat”  unui
bărbat aşa de masiv ca el. Îi plăcea Ella şi se întreba cum
urma să fie întrevederea cu mama ei. Spera ca Helga să fie
la fel de prietenoasă ca Ella.

Alana îl zări pe fratele mai mic al lui Christoph când o
servitoare  fi aduse în salon.  Christoph îl  luă din braţele
femeii, îl aruncă în sus până îl făcu să chicotească, apoi îl
duse la Alana. Dar copilul era prea timid de faţă cu străinii
şi  începu  să  plângă  de  fiecare  dată  când  Alana  întinse
braţele spre el.

®P*e Alana şi o tachină:
“Nu-şi dă seama ce pierde că nu te lasă să-l iei în braţe.
Măcar vorbise în şoaptă, şi stătea lângă ea, aşa că nim

nu îi observă roşeaţa din obraji. Dar cel mai jenan m°ment
veni mai târziu, când Ella îi spuse Alanei:

“Haide să te duc în camera ta.
fetoph le opri şi zise pe un ton serios: r să
“Nu, va trebui să doarmă cu mine. E în perico e. Ajej,

sunt sufident de înverşunaţi încât să o cau e
Wesley luă dna împreună cu ei, aşezat între părinţii lui,

care îl hrăneau pe rând. Zâmbindu-i băieţelului, Christoph
se înclină

— Nu o  să  dormim  în  acelaţi  pat,  doamnă  Becker,  o
asigură

Alana pe mama lui. „ „,
— Nu, bineînţeles că nu, fu de acord Ella. Poate dormi cu

mine,
Christo.
— Şi eu unde o să dorm? dori să ştie Geoffrey.
Alana  se  gândea  că  problema  fusese  rezolvată,  dar

Christoph spuse:
— Mă tem că va trebui să insist, mamă. Nu vreau să mă



trezesc dimineaţa şi să vă găsesc pe amândouă cu gâturile
tăiate. Este de datoria mea să o protejez, şi n-am de gând
să  stau  în  faţa  uşii  tale  toată  noaptea  pentru  asta.  Nu
contează decenţa atâta timp cât e o viaţă în joc.

— Chiar crezi că pot intra în casa noastră? întrebă Ella.
— Au intrat deja în apartamentele mele ca să ajungă la

ea.
Era  o  versiune  îmbunătăţită,  constată  Alana,  din

moment  fusese  -  ţinută,  de  fapt,  în  temniţa  aflată  în
vecinătatea  apartamentelor  lui.  Dar era  evident  că el  nu
voia ca familia lui să ştie asta. Ella încuviinţă într-un final,
dar spuse:

— Voi  trimite  un  pat  de  campanie  în  camera  ta.  Vei
dormi acolo.

Christoph zâmbi. Câştigase. Îi spuse mamei sale:
— Arată-i drumul, te rog. Eu nu mă culc încă.
Alana adormise  înainte  ca  el  să  ajungă  sus.  Lăsase  o

lampă aprinsă, deşi focul din cămin lumina suficient. După
o zi  atât de plină, se lăsase imediat  furată de somn, cu
privirea aţintită spre patul de campanie din celălalt capăt
al camerei. Dar, când se trezi, nu era încă dimineaţă, iar
trupul fierbinte al lui Christoph era lipit de al ei.

Alana deschise ochii şi îl văzu rânjind.
— Ai  minţit-o pe mama mea când i-ai  spus că n-o să

dormim în acelaşi pat.
Dacă avea de gând să facă dragoste cu ea, atunci n-ar fi

tachinat-o cu o asemenea remarcă, ştiind că avea să intre
imediat în defensivă.  Sau ar fi făcut-o? Ca să-l  oprească
înainte  să  se  simtă  prea  tentat  să  continue,  Alana  îl
avertiză:

— Dacâ mă atingi, o să ţip, şi familia ta o să vină să vadă
ce s-a întâmplat. N-o să-ţi placă să dai explicaţii.



— Dar bineînţeles că aş îndrăzni. Sunt un barbar tiimw
on tocmai ai stins focul pasiunii. Culcă-te! ’ ™te? D

ar
Dar rămase acolo! Şi îi căuta privirea. Spera oare să vădi

t ^ ei invitaţia de a rămâne lângă ea? Şi o văzu? De-asta o
staite dintr-odată? Şi  nu era doar un simplu sărut! Limba
lui  se  strecură  între  buzele  ei,  şi  o  prinse  imediat  în
capcana pasiunii!

Alana  încercă  să  lupte  cu  sentimentele  care  o
năpădiseră, cu senzaţia aia care o tulbura şi o aducea în
pragul leşinului şi pe care nid măcar nu o înţelegea prea
bine. Cu emoţia care îi înfierbânte tot corpul. Era mult prea
greu să reziste şi nid măcar nu era convinsă că voia asta,
nu când toate simţurile ei erau stimulate atât de plăcut.

Christoph trebuia  să  oprească  asta  în locul  ei,  dar se
agăţase prea strâns de gâtul lui înainte să spună:

— N-ar trebui.
Aşa că nu era de mirare că buzele lui fierbinţi îi căutau

acum punctele sensibile de pe gât, făcând-o să se înfioare
de plăcere.

Un picior al lui era peste ale ei, iar acum alunecă între
ele. Alana avea pe ea doar lenjeria, aşa că simţi intens cum
el se freca uşurel de ea. Tresări de câteva ori şi se agăţă şi
mai strâns de el.

— Eşti îmbrăcată doar în lenjerie.
Alana îi auzi zâmbetul din glas.
— Recunoaşte că mă aşteptai.,
Alana  deschise  ochii.  Slavă  Domnului,  tocmai  îi  ^

imboldul de care avea nevoie pentru a-l da jos din pat!
— Nu, suspină ea. Apoi spuse mai tare: Am uitat să u o

cămaşă de noapte. Iar tu ar trebui să fii în pa m
Cbnstoph se trase înapoi.



— Alana, spune-mi că nu…
— Serios. Ar trebui să fii în patul tău. Alana «orbea
Christoph rămase nemişcat o clipă, să va a nemulţumit,
°s sau nu. Însă nu mai era loc de îndoială. J^brăcatl
«e ridică din patul ei şi merse până la J Wj**1 înr^ie-»

întoarse cu spatele ia o.
— Culcă-te, murmură Christoph. Cel puţin unul din noi

trebuie să se odihnească…
Adică el nu avea să doarmă? Alana se abţinu să-i spună

că nici ea nu avea de gând să doarmă. Dar totuşi reuşi.
în dimineaţa următoare plecară devreme, şi toată familia

lui ieşi să îşi ia rămas-bun. O vreme, cerul rămase senin.
Viscolul tegagp o pătură albă peste drum, dar sania trecea
fără probleme pe deasupra ei.

Christoph  nu  spuse  absolut  nimic  despre  noaptea
trecută.  Nu  părea  nici  supărat  din  cauza  a  ce  se
întâmplase. Dar gândul la mama ei o făcu pe Alana să uite
de Christoph. Se simţea din nou neliniştită.

Christoph  îi  observă  emoţia  şi  o  luă  pe  după  umeri,
trăgând-o mai aproape de el.

— Iarăşi  eşti  neliniştită?  De  ce?  Ar  trebui  să  fii
nerăbdătoare.  -Ţie  ţi-e  uşor  să  vorbeşti.  Nu  mergi  să-ţi
întâlneşti unul din părinţi după optsprezece ani.

— Te pot ajuta să te relaxezi.
Alana nu avea nid o îndoială la ce se referea.
— Nu e nevoie.
Tăcu  din  nou,  muşcându-şi  buza  de  jos.  Poate  ar  fi

trebuit să-l lase să-i distragâ atenţia de la ceea ce urma,
fiindcă se simţea din ce în ce mai neliniştită pe măsură ce
se apropiau de destinaţie.

Trecură  încă  două  ore  până  să  ajungă  la  capătul
drumului Ar fi înaintat mult mai repede dacă zăpada de pe



drum n-ar fi fost atât de mare. Alana zări conacul cocoţat
sus  pe  munte,  înainte  să  înceapă  din  nou  să  ningă.
Semăna  cu  un  castel,  aşezat  pe  o  prispă  de  piatră  la
jumătatea muntelui.

— Ai zis că e un loc „splendid”, dar nu mă aşteptam să
fie  atât  de mare,  mai ales  că  e  construit  la  o asemenea
înălţime,  spuse  Alana  chiar  înainte  ca  ninsoarea  să
ascundă  din  nou  priveliştea.  Cabanele  sunt  cam  cât  o
fermă, nu-i aşa?

— Era  mic  la  început.  De-a  lungul  anilor,  au  tot  fost
adăugate anexe.

— Regele vine des pe-aici?
— N-a mai fost aici de când a murit prima lui soţie. Am

auzit că era unul dintre locurile ei favorite,  ceea ce e de
înţeles, fiindcă uuige. Uar «istă nici nu ştiu

«ckrea este fantastica - cel puţin, atunci când nu nin «(de
evitâ orice i-ar putea aminti de ea. De-asta nu eri „. «ar un
portret al reginei Avelina U palat. Nici măcar

£1101 âtâtâ.
— Dacă regele nu vine pe aici, de ce nu Închide pur? l

sta- phi totul?
— Fiindcă încă îi e de folos. Din când în când, îi trimite

aid pe ambasadorii din alte ţări. După câteva zile aid, se
întorc în capitală oiai relaxaţi, şi e mai uşor de negociat cu
ei.

Alana râse.
— Cât de inteligent!
Sania  se  opri,  iar  buna  dispoziţie  a  Alanei  dispăru

imediat ce Christoph coborî şi se întinse să o ia în braţe.
Avea de gând să o ducă aşa până la intrare, la fel ca data
trecută. Alana era gata să-l oprească dacă ar fi dat să o
sărute din nou, dar de data asta el nid măcar nu încercă. O



lăsă din braţe în mijlocul unei camere enorme, prea mare
ca să fie un hol sau un foaier, deşi nu părea să aibă vreo
altă destinaţie. Şase statui înfăţişând bărbaţi şi femei în stil
grecesc înconjurau o fântână enormă, fără apă, în centrul
podelei de marmură. Pereţii erau acoperiţi cu oglinzi mari,
înrămate, care făceau camera să pară şi mai largă.

— Conte Becker, mă bucur să vă văd din nou. Vreţi să
staţi în aceeaşi cameră?

Alana nu observă că un servitor se apropiase de ei decât
când  acesta  i  se  adresă  comandantului.  Când  auzi
întrebarea, îi aruncă o privire sfredelitoare lui Christoph:

“Ai mai fost aici?…
Christoph  ridică  din  umeri,  apoi  îşi  scoase  haina  şi

hnblânită şi i le dădu servitorului. Era prea frig pentru ca
^ana  să  îi  urmeze  exemplul.  Se  întrebă  dacă  Chrâtpp
“cunoscut vreodată că până şi el avea nevoie să fie Sân «

*  scape  de  corvoada  unei  slujbe  care  devenise  mai
periculoasă

*cât ar fi trebuit. «, fV, ristoph
După  ce  servitorul  plecă  să  lase  haina  şi?  apca

shundeva, căpitanul spuse:
— Am  venit  aici  cu  câteva  amante  de-ale  mele.  Apoi,

observân- du-i expresia, adăugă: De ce pari aşa surprinsă.
Tu erai aia virgini când ne-am cunoscut, nu eu.

Alana se înroşi imediat.
— Nu eşti căsătorit. De ce este nevoie să-ţi aduci femeile

până aici? Sau erai căsătorit?
Christoph chicoti.
— I-auzi cât de revoltată pari! Ai luat-o personal sau te

revolţi din principiu? Sau eşti geloasă?
— Nimic din toate astea,  se răsti  Alana. Uită că te-am

întrebat. E treaba ta ce faci.



— Vrei să fie şi treaba ta?
— Nu!
— Protestezi  prea mult.  Christoph râse,  apoi  continuă:

Dar  o  să-ţi  răspund  totuşi  la  întrebare.  Când  o  relaţie
începe să scârţâie, apar tot felul de certuri din nimic. Asta
se întâmplă de obicei când o amantă vrea mai mult decât
sunt eu pregătit să-i ofer. Dacă nu consider că e timpul să
pun capăt relaţiei, o aduc aici. De regulă, izolarea şi gândul
că n-are altceva mai bun de făcut decât să stea cu mine
până o duc înapoi în oraş mai îmblânzită. Dar asta nu face
decât să întârzie inevitabilul, din câte am văzut, aşa că nu
îmi mai bat capul.

— Dacă toate relaţiile tale se termină atât de neplăcut,
poate ar fi cazul să încerci una ceva mai trainică.

— O soţie,  vrei  să  spui?  Christoph  clătină  din  cap.  E
nevoie de mult mai mult timp pentru o soţie, iar eu sunt un
om ocupat. Apoi zâmbi. Dar o să-mi fac timp pentru o nouă
amantă - dacă eşti dispusă şi tu.

Alana  nu  avea  de  gând  să-i  răspundă,  aşa  că,  drept
replică, îl întrebă suspicioasă:

— Mama mea e aici, da?
Christoph râse din nou.
— Nu ne certăm, Alana mea. Nu, nu te-am adus aici ca

să te îmblânzesc. Te enervezi de multe ori ca o pisică, dar
ştiu să te foc să torci.

Alana  suspină,  iar  obrajii  i  se  înroşiră  imediat.  În
replicilor  obraznice  pe  care  i  le  spusese  de  când  se
cunoscuse

„a era» Stare să-l ignore. Ştia că ar fi trebuit săd «H „ «..
{^păturile  lui.  Dar  tot  se  enerva  de  fiecar^a”  ^™"1*.
Dumnezeule, mă fad să-mi doresc să fi fost «’•  doar ca ^ te
arunc în temniţă. Să stai acolo câtettalf1* ““ fiecare jignire



pe care mi-ai adus-o, adică ani de zile pentIU
— Să nu te aştepţi să-mi ascund gândurile faţă de tin ai

csnd nT t 7*’ ^ Preferâ 54 m4P^fac că nu de tine? De fapt,
mă îndoiesc că pot face aste. Christoph oS

mini?’o conduse în camera următoare. Hai să o găsim pe
mama ta. Poate e o vrăjitoare, şi o să fie nevoie să te apăr
de ea

— Nu m-aş baza pe asta.
Christoph oftă.
— Nici nu o fac.

CapitocuC 39
Servitorul care îi conduse înăuntru le spuse că Helga nu

obişnuia să iasă din apartamentul ei decât foarte rar. Alana
o înţelegea, căci camerele de aici erau mult mai mari decât
în alte părţi Helga părea să se simtă ca acasă. Servise un
mic dejun întârziat, şi, din câte se părea, servitoarea care îi
adusese  de  mâncare  rămăsese  să  îi  ţină companie.  Cele
două  încă  mai  râdeau  când  servitoarea  deschise  uşa
pentru vizitatori.

Când îi văzu, Helga se ridică de la masa micuţă. Probabil
nu  se  aştepta  ca  Alana  şi  Christoph  să  fi  venit  special
pentru ea. Cabana

** aşa mare, că era uşor să te rătăceşti.
Alana  zâmbi  tandru.  Aceasta  era  mama  ei!  Mama  ei

adevărata} Helga purta o rochie verde, simplă, de zi. Alana
observă f? kaltâ. Era chiar mai scundă decât ea cu câţiva
Ici părul ei nu era brunet, ci blond, iar ochii e*Jrau A1ana
era  Eta  masivă  -  nu  grasă,  d  doar  lată  ta  p^tiabil  mai
subţirică. Nu zări nid un rid pe chipul g 

O ^se când era încă foarte tânără. Nu părea să aibă
P*rwed de ani.



— Helga Engel? începu Chrâtoph.
Privindu-i bănuitoare, Helga încuviinţă încet.
— Aţi venit să mă vedeţi pe mine?
Christoph zâmbi ca să o Uniştească şi se prezentă oficial

ca fiind căpitanul gărzii de la palat.
— Într-adevăr. Ţi-am adus o surpriză minunată.
Helga râse dintr-odată şi îşi dădu cu presupusul:
— Încă un dar de la rege? E prea generos.
Christoph părea surprins.
— Frederick îţi face daruri?
Helga zâmbi.
— În fiecare an, ba uneori chiar şi de două ori  pe an.

Văzându-l în continuare surprins, chicoti ca o fată mare:
O, nu e ceea ce crezi! Nimic extravagant, doar mici atenţii
ca să ştiu că nu a uitat ce am făcut pentru el. Dar nu mai e
nevoie. Ar trebui să-i transmiţi asta din partea mea. Asta -
făcu un gest larg, indicând tot ce era în jur - e deja mai
mult decât suficient.

Helga se întristă.  Christoph tuşi  înfundat,  simţindu-se
nelalocul  lui.  Evident,  şi  el,  şi  Helga  se  gândeau  la
sacrificiul pe care îl făcuse. Dar Alana nu se simţea deloc
tristă.  Era  pregătită  pentru  revederea  fericită  la  care
sperase de atâta vreme.

Făcu  iţn  pas  în  faţă,  gata  să-i  dea  Helgăi  vestea  cea
bună. Christoph o opri dintr-odată, luând-o de braţ. Alana
îl privi şi se încruntă când îl văzu aşa încordat.

După cum se aştepta, Christoph o întrebă pe Helga pe
un ton oficial:

— Nu crezi că meriţi să fii răsplătită?
— Eu…
Helga nu mai spuse nimic. Părea din nou bănuitoare.
— Opreşte-te!  şuieră  Alana  către  Christoph.  N-ai  venit



aid să o interoghezi.
— Dar tu, da.
— Nu-i adevărat.
Ba da. Ai o mie de întrebări. Eu i-am adresat doar una.

U i caz să-ţi etalezi aid firea bănuitoare. Când cineva e nu
merită un lucru, e doar modest. O fi un concept străin un
barbar ca tine, dar oamenii civilizaţi fac asta destul jg des*

Christoph nu părea prea afectat. Bineînţeles, pe căpitan
nu l-ar i deranjat.  Se  certau în  şoaptă,  ca Helga să nu-i
audă, dar asta Să o alarmeze şi mai mult.

— Îmi  spuneţi  totuşi  de  ce  aţi  venit?  întrebă  Helga,
uitându-se neliniştită de la unul la altul.

Christoph se relaxă. Zâmbi chiar. Alana se întrebă dacă
vorbele  ei  îl  goniseră  pe  căpitanul  scorţos,  cel  puţin  o
vreme.

— Îmi cer scuze, Helga, spuse el. Surpriza despre care
vorbeam e fiica ta, care e în viaţă, după cum vezi.

Helga o privi pe Alana o clipă, apoi îşi dădu ochii peste
cap şi se prăbuşi leşinată la podea. Alana sări să o ajute,
dar nu fu suficient de rapidă cât să o prindă în braţe.

Se uită peste umăr la Christoph.
— Dumnezeule,  eşti  la  fel  de  subtil  ca  un mistreţ.  Nu

puteai fi un pic mai blând?
Christoph  o  ridică  pe  Helga  în  braţe  şi  o  culcă  pe

canapeaua din colţul de vest al camerei. Alana îl urmă şi
văzu că mama ei avea înclinaţii artistice; în colţ erau câteva
coşuri  cu  lână  şi  o  ramă imensă  pe  care  era  întinsă  o
tapiserie pe jumătate terminată, cu un scaun lângă.

— Tu  cum  i-ai  fi  dat  vestea  mai  blând?  întrebă
Christoph. Oricum i-aş fi spus, tot ar fi fost şocată.

Alana oftă şi  se înclină deasupra Helgăi,  lovind-o uşor
peste  obraji,  ca  să  o  trezească.  Nu  observă  ce  făcea



Christoph până nu îl văzu apropiindu-se cu un pahar de
apă.

Suspină şi îi apără chipul mamei sale.
“Să nu îndrăzneşti!
Christoph ridică din sprâncene.
“De ce nu? E mai rapid.
“E nepoliticos. Lasă-mă să încerc eu mai întâi.
“Azi te plângi încontinuu! De ce? încă mai eşti agitată?
“N-am fost deloc agitată până nu te-ai apucat tu nu să

g*°^ezi mama. Nu eşti la datorie astăzi. Cel puţin n-ar
" Sunt mereu la datorie.
— Tu eşti  cel  care  mi-a  spus  că Helga  Engel  e  mama

mea,  îi  reaminti  înţepat  Alana.  Dacă  nu  eşti  absolut
convins, n-ar fi trebuit să-mi spui asta.

— Sunt convins.
— Atunci explică-mi, te rog.
— M-a luat  pe  nepregătite.  Tocmai  îţi  vorbisem despre

amantele  mele.  Frederick  a  fost  credincios  ambelor  soţii,
dar a fost o vreme între cele două căsnicii când a avut mai
multe amante. Una a încercat să-l ucidă. E de datoria mea
să le cunosc, chiar dacă toate astea s-au întâmplat înainte
să fiu numit căpitan al gărzii.

Şi credeam că le cunosc pe toate, însă remarca ei lăsa să
se înţeleagă că ea şi Frederick…

— Ba  chiar  deloc,  îl  întrerupse  Alana.  A  părut  doar
bucuroasă că Frederick încă mai ţine minte sacrificiul pe
care l-a făcut pentru el,  deşi  a spus că micile atenţii  de
până  acum  nu  erau  necesare.  Aşa  vorbeşte  o  femeie,
Christoph. Chiar nu poţi pricepe asta?

Christoph părea dezgustat de propria persoană.
— Trezeşte-o ca să îşi poată îmbrăţişa fiica. Apoi o să fii

prea fericită să mă mai baţi la cap.



Alana  îngenunche  lângă  canapea  şi  continuă  să  o
lovească pe Helga uşor peste  obraji.  Fără vreun rezultat.
Începea să-şi facă griji că Helga se lovise în cădere, dar apoi
auzi  geamătul  slab şi  respiraţia  întretăiată  care îi  urmă.
Ochii  Helgăi  se  deschiseră,  şi  privi  în  jur,  calmă,  dar
dezorientată, ca şi când tocmai s-ar fi trezit din somn - dar
apoi o observă pe Alana şi se împinse înapoi, încercând să
se tragă cât mai departe de ea, cu ochii  mari şi  plini de
groază.

— Lasă-mă în pace! ţipă Helga.
Dar nu aşteptă ca Alana să se mişte, ci sări în picioare,

cât pe ce să o trântească la pământ, apoi se ascunse după
canapea.

— Minţi! strigă, arătând cu un deget spre Christoph.
Christoph se încruntă.
— Dacă nu ne crezi, atunci de ce te comporţi de parcă ai

fi văzut o fantomă? Te asigur că pielea ei e foarte caldă.
Alana  nu  avu  timp  să-l  certe  pe  Christoph  pentru  o

asemenea insinuare, fiindcă Helga negă cu vehemenţă:
— Nu ştiu cine sau ce e, dar nu e fiica mea. Fiica mea a

murit!
r ’ A. 11. —ucurdanu care
— Da,  Şti™ că a? a  credeai-  A? a  am crezut  cu toţii,

spuse KU „j (jristoph. Dar al în faţa ochilor dovada ci nu e
adevărat. ^ -De ce? Pentru că susţine ea asta?

— De  fapt,  credea  că  e  fiica  lui  Frederick,  fiindcă
bărbatul care a rrezut. La rândul lui. Că era nrinf-oc* <• ; î
arăpit-o a crezut, la rândul lui, că era prinţesa şi aşa i-a
spus şi el

Dar, mulţumită ţie, a fugit de la palat cu un alt bebeluş.
-Mulţumită… mie, îngână Helga pe un glas pierit.

O privi în sfârşit pe Alana - şi începu să plângă. Dar nu



părea să plângă de fericire.
CapitocuC40
m>
— În toţi  aceşti  ani,  am crezut  că  te-a  răpit  ca  să  te

ucidă.
Deşi o spusese pe un ton plat, lipsit de orice emoţie, era

primul semn că Helga începea să-i creadă. Dar vestea părea
încă prea şocantă pentru a se putea bucura.

Alana reuşi să o facă pe Helga să se aşeze din nou, iar
Christoph li oferi o batistă cu care să-şi şteargă lacrimile şi
se trase înapoi, rămânând în picioare. Dar Helga îşi şterse
faţa o singură dată, apoi lăsă batista în poală, fără să bage
în seamă faptul că din când în când îi mai curgea câte o
lacrimă pe obraji.

Alana se aşeză lângă ea şi chiar încercă să o ia de mână,
ca să o liniştească, dar Helga se încordă când o atinse, aşa
că îşi luă mâna depeaei.

Se simţea respinsă. Chiar şi fericirea pe care o resimţise
când 0 văzuse pe Helga râzând dispăruse. Reuniunea lor
nu era deloc ttna fericită - încă. Dar Alana spera totuşi că,
după ce şocul avea dispară, aveau să se bucure amândouă.

se gândi că Helgăi i-ar fi de folos câteva explicaţii, aşa
spuse:

— Într-adevăr, m-a răpit ca să mă omoare. Dar n’aP^*
aci» Şi în loc de asta m-a adoptat şi m-a crescut. S-a se
Cau2atnea. Nu mai e un asasin.
ra 1X11 asasin? suspină Helga. 
Mu rrpdeai asta? întrebă Christoph. _
Helga ^plea imediat privirea. Era evident că nu-, plicea

«prive^ chriatoph. Era un demnitar, şi fusese dur cu ea.
Kl£’KPrâi  confirmat  asta.  Nimeni  altcineva  nu  a  mai

spus-o. _ r a. *



— Mi-a fost ca un tată, o asigură Alana. De fapt, în toţi
aceşti  ani  am crezut  că  suntem rude  de  sânge,  că  într-
adevăr era unchiul meu. Nu mi-a spus adevărul decât luna
trecută.

Helga o privi cu ochi mari.
— Încă mai trăieşte?
— Da, dar…
Helga privi îngrozită spre uşa din spatele lor.
— E aici, la cabană?
Era evident că se temea de Tătic. Teamă — nu ură - de

bărbatul  care  îi  răpise  fiica?  Alana  se  întrebă  de  ce.
Observă că şi Christoph se încruntase.

Alana spuse repede:
— Sunt sigură că lucrurile care s-au întâmplat atunci te-

au îngrozit. E în regulă, nu va trebui să dai ochii  cu el.
Spune-mi despre tatăl meu!

Helga  se  uită  la  Alana,  dar  părea  în  continuare
temătoare.

— A fost un om cu adevărat bun. La niciun an după ce
ne-am căsătorit, a murit de febră. Nu a mai apucat să-şi
cunoască fiica. Apoi, ca şi când abia acum şi-ar fi amintit
de asta, adăugă: Avea părul brunet.

Alana chicoti.
— În sfârşit,  o rudă cu părul ca al meu! Ne-am certat

atât de mult pe tema asta… amândoi.
Arătă cu bărbia spre Christoph.
— De ce?
— Am încercat  să-l  conving pe căpitanul Becker  că eu

sunt  prinţesa,  fiindcă  aşa  credea  şi  tutorele  meu.  Iar
căpitanul  nu  putea  să-mi  spună  de  ce  ştia  că  nu  sunt
prinţesa. Dar, din cauză că am părul negru, iar tu spuneai
că am fost blondă când eram mică, la fel ca şi prinţesa, nu



s-a gândit niciodată că aş putea fi copilul tău.
„poate asasinul te-a minţit  şi  nu eşti  fiica mea,  spuse

Helga
Cuvintele ei o dureau. Erau pline de amărăciune. Asta

nu putea tosemna decât un lucru: că Helga încă mai avea
îndoieli,  probabil  gfedcă nu simţea absolut nimic faţă de
Alana. Iar Alana nid măcar 0U o putea condamna pentru
asta.  Şi  Christoph  spusese  acelaşi  lucru,  că  Tăticul  o
minţise.

— Şi eu m-am gândit la fel, recunoscu el. Cel puţin la
început,  par  acum  sunt  convins.  Dacă  aş  mai  fi  avut
îndoieli,  n-aş  fi  adus-o  aid  ca  să  vă  întâlniţi.  Cu
permisiunea regelui, bineînţeles. Totuşi, mă intrigă reacţia
ta faţă de ea.

— Dacă  spui  că  e  a  mea,  e  a  mea!  strigă  Helga,
apărându-se. Pur şi simplu, nu o simt încă, şi nu mă poţi
învinui pentru asta. Eu am pierdut un bebeluş, iar tu îmi
aduci o femeie care nici măcar nu seamănă cu mine!

— Dar seamănă cu soţul tău?
Helga pufni.
— Nu seamănă deloc cu un bărbat.
— Nu,  nu  seamănă,  recunoscu  Christoph.  Poate  ar

trebui să te bucuri că e aşa frumoasă?
Helga îi aruncă o privire ciudată, apoi se întoarse spre

Alana şi zâmbi slab.
— Eşti foarte frumoasă. Te rog, nu mă învinovăţi pentru

ceea ce simt.
— Nu o fac, spuse Alana. Înţeleg foarte bine. Toată viaţa

crezut că părinţii mei au murit. Când mi s-a spus că nu ®a
adevărat, şi eu am fost foarte şocată şi am avut nevoie de
^P până să cred asta. M-a ajutat, în schimb, să vorbesc
despre ^ta- Poate şi pentru tine va fi la fel. Povesteşte-mi



despre familia noastră.
Helga oftă.
’Sunt morţi cu toţii. Amândoi părinţii mei erau încă în

viaţă J**1 m-am mutat la palat, dar erau bătrâni. Am fost
făcută Ja Wh-âneţe. Tatăl meu a murit în acelaşi an în care
mi-am pierdut! * etiţa. Mama mea s-a mutat aici la cabană,
cu mine, * J^it Şi ea acum doi ani. Îmi pare rău, nu am
mai rămas ****** Şi tu.

— Nu trebuie să-ţi pară rău, spuse Alana. Apoi întrebă
cu grijă: Poţi să-mi spui de ce ai făcut-o? De ce ai schimbat
bebeluşii între ei?

Helga se încordă imediat.
— Mi  s-a  ordonat  să  nu mai  vorbesc  niciodată  despre

asta.
Christoph interveni:
— Când ne-am dat seama cine era, regele mi-a dat voie

să-i spun adevărul şi să o aduc să te întâlnească. Ştie deja
secretul pe care ţi s-a spus să-l păstrezi. Poţi vorbi liniştită
cu ea.

Helga  începu  să  plângă  din  nou,  dar  acum  Alana
înţelegea de ce. Helga nu era în stare să-şi aducă aminte de
întâmplarea groaznică prin care trecuse fără să simtă din
nou durerea de a-şi fi pierdut copilul. Alana se întrebă dacă
n-ar fi fost mai bine să schimbe subiectul. Dar poate Helga
nu voia să vorbească fiindcă se gândea că Alana suferise,
crescută fiind de un asasin.

— Am  avut  o  viaţă  frumoasă,  fără  nicio  greutate,  o
asigură Alana. Am fost crescută ca o domnişoară, în Anglia.
Am fost bine educată, am avut servitori,  prieteni, o rudă
care mă iubea - cel puţin credeam că suntem rude. Nu mi-
a lipsit nimic, niciodată, decât o mamă. Aşa că n-am păţit
nimic îngrozitor din cauza a ceea ce-ai făcut. Sincer, nu am



deloc resentimente.
— Eu da, spuse Helga îndurerată.
— Atunci de ce ai făcut-o?
Christoph pusese întrebarea de data asta, şi poate ăsta

era motivul pentru care Helga răspunse imediat:
— Palatul  era  aproape  gol.  Mi-a  fost  frică.  Regele  era

plecat  de  atâta  vreme  să  ţină  doliu  şi  nimeni  nu  venea
niciodată să o viziteze pe prinţesă. Adevărul e că prinţesa
era neglijată.  Trecuseră abia trei  am de la  războiul  civil,
când palatul fusese atacat, iar regele Emest - executat. Nu
eram singura care credea că Bruslanii ar putea încerca să
revină  pe  tron într-un mod mai  violent.  Umblau zvonun
prin  oraş  chiar  înainte  ca  regele  Frederick  să  se
căsătorească.

— Te  înţeleg,  dar  palatul  nu  rămăsese  fără  apărare,
spuse Christoph.

— Aşa  este,  erau  destule  gărzi  în  curte,  dar  nu  şi
înăuntru- Cele două gărzi care păzeau camera copilului nu
treceau pe aC0

vadă dacă prinţesa era sănătoasă şi creştea bine. Dar era
un om arogant care părea insultat de faptul că i se ceruse
să aibă grijă de un copil. De câteva ori a venit mirosind a
alcool. L-am implorat pe unul dintre demnitari să posteze
mai multe gărzi şi să trimită mai mulţi servitori. A râs şi
mi-a spus că palatul era sigur, dar a binevoit totuşi să mai
angajeze o doică,  să mă ajute.  Până să vină ea,  cu vreo
două săptămâni înainte de răpire, m-am hotărât să rezolv
eu problema şi am schimbat între ei copiii. Eram îngrozită
la gândul că prinţesa putea să păţească ceva, fiindcă atunci
şi eu m-aş fi putut considera moartă.

de două on pe noapte! Ar fi trebuit posta* to faţa u
£*> « «•  ab, a SefU’taU ’a Printes4 când intrau. ToVS



ţojbeau şi glumeau între ei. Dar nu am schimbat imediat
conM ^ trecut câteva săptămâni până să mi se facă într-
adevăr frică p^ţesa avea aproape trei luni când am făcut-o.

— Servitorii ştiau de asta? întrebă Christoph.
— Care  servitori?  pufni  Helga.  Nu  mai  era  decât  o

bătrână care abia mai vedea şi care venea doar pentru a
face curat şi a-mi aduce de mâncare. Doctorul de la curte
venea o dată pe lună să

— De ce nu i-ai spus celeilalte doici  ce ai făcut, ca să
aibă şi ea grijă? întrebă Christoph.

Helga nu răspunse imediat.
— Am vrut să fiu mai întâi sigură că pot să am încredere

în
Şi  adevărul  este  că  — se  opri  din  nou,  iar  ochii  i  se

umplură de lacrimi - era atât de frumos să pot petrece mai
mult timp cu e°pilul meu.

Alana simţi cum i se rupe sufletul.
"Bineînţeles,  n-am vrut  să  încerce  şi  ea  acelaşi  lucru,

^totinuă  Helga.  În  primul  rând  voiam  ca  prinţesa  să  e
^ur^ţă. Chiar şi  după ce a venit  şi  a doua doică,  în am
ttpul demnitarului să posteze mai multe gărzi, iar În plus
ar fi fost de ajutor! Ar fi putut să 

PUt.  Atei.,  acel  asasin  n-ar  fi fost  în  aceste»  ar  fi fost
postate  la  “*a?’a“cati,  dar,  după  v*.  Nici  măcar  nu-mi
amintesc să fi fos, H - din cap ** le? inat, mi-a legat mâinile
la spate. Helga 

cu tristeţe. Dar regele a ştiut cine era de vină şi a fost
tare furios C4n-Eua^fi Jus că el era de vină, fiindcă lipsise
atât de mult timp, spuse încet Alana…

Christoph îi aruncă o privire severă fiindcă îndrăznise să
spună aşa ceva, iar Helga îl apără pe Frederick.

— Nu  a  fost  aşa.  Regele  se  gândea  că  îşi  lasă



moştenitoarea pe mâini bune. Şi era atât de îndurerat, că
nici măcar nu-şi dădea seama cât de mult lipsise. Totuşi,
camera  prinţesei  ar  fi  trebuit  apărată  mai  bine  şi  ar  fi
trebuit să fie mai mulţi servitori acolo. De-asta era atât de
furios. Mai mulţi oameni au fost alungaţi drept pedeapsă,
dar era prea târziu… pentru mine.

— Ai venit aici după aceea? întrebă Alana.
Helga încuviinţă.
— Ca  urmare  a  pierderii  pe  care  o  suferisem am fost

scutită  de  datorie  şi  au  angajat  o  altă  doică  pentru
prinţesă, care a mers împreună cu ea până în locul în care
au ascuns-o.  Dar o  vreme am stat  împreună cu părinţii
mei,  în oraş.  M-au ajutat cât  timp am fost  în doliu.  Am
venit  aici  după ce  tatăl  meu a  murit  şi  am reuşit  să  o
conving pe mama să mă însoţească. După un moment de
tăcere, Helga o atinse uşor pe Alana pe creştet şi întrebă:
Eşti într-adevăr fiica mea?

Alana zâmbi, dar nu apucă să mai spună nimic. Cineva
bătea cu pumnii în uşă, iar Helga sări în picioare, speriată.

— Au venit după mine, spuse Christoph şi ieşi imediat-.
Alana încercă să-şi liniştească mama:
— A trimis nişte  soldaţi  înaintea noastră  ieri.  Probabil

vor  doar  să  se  asigure  că  am ajuns  în  siguranţă,  după
furtuna de ieri. Soldaţii lui simt nişte b…

Alana voia să spună „barbari4*, dar îşi dădu seama că
Helga  s-ar  fi  putut  simţi  insultată,  fiindcă  şi  ea  era
lubiniană, aşa că spuse în loc: 

— Sunt tare autoritari.
Asta nu reuşi să o liniştească pe Helga suficient cât să îi

alunge paloarea. Alana înţelegea de ce mama ei se temea de
Tătic, dar. Era e nu avea să reacţioneze aşa de fiecare dată
când a avea să bată la uşă. Alana se întrebă dacă merita să



aranjeze

# bru* în picioare. Christoph o luă de braţ şi o conduse
— Nu fi aşa necioplit. Unde mă duci?

— Trebuie să ne întoarcem în oraş. Palatul a fost atacat
azi-di- jnineaţă, chiar înainte de răsărit.

CapitocuC41
Alana  era  convinsă  că  Christoph  nu  s-ar  fi  oprit  la

intrarea ta salonul mamei sale dacă nu i-ar fi reproşat mai
devreme  că  era  nepoliticos.  În  orice  caz,  căpitanul  se
întoarse către Helga şi spuse:

— Regele  nu  a  păţit  nimic,  iar  atacul  a  fost  respins
imediat. Trebuie să mă întorc în oraş, dar o să ţi-o aduc pe
fiica ta în vizită altădată.

în curte, Alana văzu că sania fusese deja pregătită şi cei
când soldaţi ai lui Christoph erau în şa, gata să îi urmeze.
Christoph o în braţe până la sanie, se urcă şi el,  apoi o
trase aproape şi se acoP€riră amândoi cu pături. Imediat
ce sania se puse în mişcare, întrebă:

’Atacul  nu  a  avut-  nimic  Ao-a  fart» în  rebelii.  Nepotul
regelui

HPP>

— Ded rebelii sunt mai porniţi decât credeai?



curte. Toţi douăzeci. Credeau că pot intra în palat înainte
să fie găsiţi. Nişte idioţi. Niciunul n-a apucat nici măcar să
coboare în curte.

— Eşti furios fiindcă n-ai fost acolo, nu-i aşa?
— Nu.  De  fiecare  dată  când  plec  de  la  palat,  sunt

conştient că s-ar putea întâmpla aşa ceva în lipsa mea. De-
asta  dublez  numărul  gărzilor,  ca  să  fiu  sigur  că  orice
persoană suficient de proastă încât să atace o să dea greş.
Şi chiar au dat greş.  Sunt furios fiindcă asta îmi pare o
consecinţă a ceea ce a făcut tutorele tău. Era să-l omoare
în bătaie pe moştenitorul familiei Bruslan!

— Nu ştii că el a fost, spuse Alana cu stânjeneală.
— Bineînţeles  că  el  a  fost.  Nimeni  altcineva  n-ar  fi

îndrăznit.
— Dacă  aşa  stau  lucrurile,  atunci  asta  dovedeşte  că

Karsten n-a avut  nimic de-a face  cu răpirea mea.  Altfel,
Tăticul l-ar fi ucis.

— Ţi-am spus că nu l-am bănuit niciodată pe Karsten că
ar şti ceva legat de asta. Era un copil când ai dispărut, şi,
chiar dacă e om în toată firea, e genul arogant, care spune
direct ce are de spus. Nu e stilul lui să se încurce cu spioni
şi cu asasini. Mai degrabă ar angaja nişte mercenari care
să provoace o rebeliune. Christoph zâmbi sec. Sau ar lansa
un atac direct,  aşa cum a făcut-o deja.  Nu, sunt destui
bătrâni în clanul Bruslan care încă mai trăiesc şi care ar fi
putut da ei înşişi ordinul ca prinţesa să fie ucisă.

Alana încercă să fie optimistă.
— Cel  puţin  au  dat  greş.  Poate  şi  rebeliunea  va  lua

sfârşit după asta.
— Sau poate îşi vor construi o armată întreagă, acum că

sunt  siguri  că  Frederick  a  luat  o  decizie…  care  nu  îi
favorizează deloc.



Alana nu spuse că din punctul ei de vedere era un lucru
bun, că ar putea să-i ofere în sfârşit regelui un pretext să
scape  de  Bruslani,  pe  care  îi  dispreţuia.  Viaţa  ei fusese
afectată fix de ezitarea lui de a face asta.

Spuse în schimb:
— De ce nu m-ai lăsat să rămân cu mamq mea? Nu ai

nevoie de mine ca să te ocupi de consecinţele atacului.
— Nu vreau… nu pot să te las singură atât* «ta e*te încă

în pericol. Dar „ici tu nu voiai „capii KrtZ acolo.
AbM se înroşi, recunoscitoare ci Christoph „u putea si-i

„di chipul ascuru pe jumătate sub pituri. Asta daci 0 prii
Nu se uită spre el. Pnvea-

Cum  de  ghicise?  Alananu-şi  dăduse  ea  însăşi  seama
decâtacum de cât de stânjenită se simţise când îşi întâlnise
mama.  Totuşi,  ştia  că  ar  fi  vrut  să  stea  mai  mult  dacă
întâlnirea lor ar fi decurs altfel. Era atât de confuză.

După ce Christoph o anunţase că fiica ei trăia, femeia
care păruse atât de fericită că regele îi  făcuse daruri nu
mai apăruse. Helga fusese temătoare tot timpul. Poate se
temea că avea să fie alungată de acolo? Alana nu o putea
asigura că aşa ceva n-avea să se întâmple,  dar ce motiv
avea Helga să-şi facă asemenea griji? Tot salvase o prinţesă
şi-şi  pierduse  fiica  pentru  optsprezece  ani  fiindcă  făcuse
asta.

Alana încercă să-i explice şi lui Christoph ceea ce simţea.
tot îmi e o străină. E normal, nu-i aşa?
— Nu-ţi  pot  răspunde  decât  cu  o  părere,  care  ar  fi

irelevantă.  Niciodată  nu  am  mai  avut  de-a  face  cu  o
asemenea  situaţie  pentru  a  avea  cu  ce  să-ţi  compar
experienţa. Dar poate sentimentele pe «re ai vrut să le ai
lipsesc tocmai fiindcă ai crezut că mama ta a murit acum
mulţi ani. Din tot ce mi-ai spus, nu cred că simţeai «va nici



pentru Frederick, deşi credeai de mai în t timp
— Nu e  vorba  că  n-am vrut  să  rămân,  dar  am fost…

Credeam că o să simt ceva imediat ce o văd - dragoste. Iar
când am văzut-o prima oară, chiar m-am simţit legată de
ea preţ de câteva clipe. Însă felul în care a reacţionat… nu
ştiu… chiar  nu  mă  simt  apropiată  de  ea  absolut  deloc.
Suntem două străine. Ar fi trebuit să-mi dau seama că se
poate întâmpla aşa. Presupun că e ceva normal, doar au
trecut atâţia ani. Mi-a dat naştere şi mi-a plâns dispariţia,
dar e tatăl tău., jr.li

“Asta era altceva.  Eram confuză. Voiam^-1 iubesc,  da*
feM care mi s-a vorbit de el m-a făcut să ezit. Credcă

* nu-i aşa? Pentru că Tăticul, chiar dacă trimisese
50 rege bun, tot îl detesta fiindcă nu reuşise să afle dn
— .  Jofianna  Ltndsey un  asasin  să  mă  ucidă  cu

optsprezece ani în urmă. Dar asta nu mai contează. Nu-l
voi întâlni niciodată, aşa că n-are rost să-mi fac griji că o
să-l  insult  cu dezgustul  meu.  Mă temeam să-l  întâlnesc
doar fiindcă era posibil să nu-mi pot stăpâni sentimentele
negative de care tocmai ţi-am spus.

— Amm  înţelegi  de  ce  n-a  reuşit  să  facă  mai  nimic?
întrebă Christoph. Suspecţii  principali  făceau parte chiar
din familia lui - şi e o familie extrem de numeroasă.

Alana pufni.
— Politeţurile n-au niciun rost când e vorba despre vieţi,

mai ales da<~a cele dnnâ ramuri ale familiei se duşmănesc
de generaţii întregi.

— Dar  nu  am  putut  demonstra  niciodată  cine  a  tras
sforile. Nu aveam nid o dovadă, iar, dacă i-am fi exilat pe
toţi, s-ar fi ajuns iarăşi la un război. Bruslanii au stat pe
tron generaţii întregi, încă mai au oameni loiali, şi mulţi nu
ar fi fost de acord ca o familie întreagă să fie pedepsită din



cauza unuia singur. Chiar crezi că suntem atât de barbari?
Christoph adăugă după o clipă: Nu-mi răspunde.

Alana oftă. Avea dreptate. Ştia şi ea asta. Dar nu el era
cel  pe  care  încercaseră  să-l  omoare…  Alana  dipi.  Nu
încercaseră  să  o  uddă  nid  pe  ea.  Fusese  doar  la  locul
nepotrivit în momentul nepotrivit.

— Asta nu mai contează chiar deloc, şi, din fericire, nid
nu-mi pasă.

— Ar trebui să-ţi pese atâta timp cât duşmanii regelui
încă mai cred că eşti prinţesa şi încearcă să te uddă.

Alana se încruntă.
— Motiv  pentru  care  o  să  plec  din  Lubinia  cât  mai

repede.
Cât  despre  mama  mea,  Dumnezeule,  mă  simt  mai

apropiată de mama ta decât de ea. Dar e totuşi femeia care
mi-a dat viaţă. Vreau să o mai întâlnesc o dată înainte să
mă întorc în Anglia, dar nu vreau să fii şi tu acolo şi să o
sperii în halul ăsta. Vreau să încerc să o conving să vină cu
mine, deşi pari să crezi că n-o să accepte. Dacă refuză, pot
cel puţin să-i scriu după ce plec.

O să mă întorc să o vizitez anul viitor — dacă i-ai arestat
pe cei care au complotat împotriva regelui, şi sper să fad
asta acum, a ^ motive să-i acuzi deschis pe Bruslani, după
ce s-a întâmplat ^-dimineaţâ-

— Ah, da?
Alana  îi  simţi  tonul  glumeţ.  Tocmai  îi  făcuse  un

compliment, cyar indirect. Nu fusese intenţionat!
— Ştii cine simt vinovaţii, anume veghea gândi a familiei

Broslan.  Poţi  şi  începi să-i interoghezi.  Sunt siguri ci  nu
este nevoie să-ţi spun cum să-ţi faci treaba. Trebuie şi te
aştepţi  ca  toate  celelalte  lucruri  şi  decurgi  din  ce  s-a
întâmplat astăzi, şi, daci-mi dai voie şi adaug, ar trebui si-i



mulţumeşti Tăticului pentru asta.
Alana îl privi ca şi îi vadă reacţia, dar el nu făcu decât şi

clatine din cap. Nu era de acord.
— Acţiunile  lui  au  provocat  un  atac  asupra  palatului,

ded este o trădare.
Alana gemu.
— Fie cum vrei tu. Dar Tăticul e un element pe care nu-l

poţi  controla.  Familia  Bruslan  o  să-şi  dea  seama  ci  nu
Frederick i-a dat ordin să-l atace pe Karsten şi că de-acum
trebuie şi se teamă de altcineva. Ar putea chiar să-şi dea
seama că este vorba despre • wsinul pe care l-au angajat.
Este  de  partea  ta,  să  ştii,  nu  de  a  lor.  Va  folosi  orice
mijloace  ca  să  afle adevărul.  Tu  nu poţi  face  nimic,  din
moment ce Bruslanii au reuşit să păstreze secretă atâţia
ani identitatea celui care a ordonat asasinatul. Dar Tăticul
elibersăafle.

“Dacă ai obosit să-ţi lauzi tutorele, haide să revenim la
Helga.

“Aş prefera să nu. Sunt foarte dezamăgită de întâlnirea
®°**tră. Am nevoie de timp ca să trec peste asta.

“Fiindcă nu crezi că e mama ta.
Alana suspină.
“ Ba chiar cred! Tocmai de-asta…
Nu voia să-şi ducă gândul la capăt.
“Ce?
*****  îşi  strânse  ferm  buzele,  dar  ştia  ci  Christoph

aşteaptă I*l><**tor. În cele din urmă spuse:
“De-asta mi doare. Mă simt de parcă m-ar fi respins.
Christoph o strânse mai tare la piept. Ca să o liniştească,

poate?
Brusc, Alana simţi nevoia să plângă. Dar aşa ceva era

inadmisibil  Mai  mult  ca  să  se  liniştească  pe  ea  însăşi,



spuse:
— Data viitoare va fi mai bine.
— Dacă îţi permit să o mai vizitezi.
— Să-mi permiţi?! Trebuie să-ţi amintesc oare că nu mai

sunt prizoniera ta de când mi-ai spus cine sunt de fapt?
— Lucrurile nu stau chiar aşa.
Alana se îndreptă de spate şi se întoarse spre el, lăsând

pătura să-i cadă în poală.
— Ce vrei să spui?
— Încă  am  de  gând  să  te  folosesc  ca  să-l  prind  pe

Rastibon.
— Îmi pare rău, dar ăsta nu e un motiv suficient să mă

ţii prizonieră.
Christoph ridică din umeri.
— Ba în ţara asta este.
Oare chiar vorbea serios? Era atât de furioasă! Christoph

o trase înapoi în braţele lui. Alana se zbătu, dar el era mai
puternic.  Se  hotărî  să  nu-i  mai  spună  nimic,  niciodată.
Cum naiba de se trezise iarăşi cu barbarul lângă ea?

CapitocuC42

Călătoria  dură mult  mai  puţin  la  întoarcere,  acum că
ninsoarea  se  potolise.  Alana văzu chiar  şi  câteva  peisaje
magnifice când erau încă suficient de sus pe munte, dar
era  prea  nervoasă  ca  să  se  bucure  de  ele.  Vârfurile
munţilor erau înconjurate de nori, aşa că diurnul pe care
mergeau era şi el mohorât şi întunecos. Valea, în schimb,
era scăldată de lumină.

Christoph o lăsă să fiarbă în sinea ei tot restul călătoriei.
Ar  fi  putut  să  încerce  să  justifice  faptul  că  o  reţinea  în
Lubinia  împotriva  voinţei  ei,  ba  chiar  să-şi  ceară  scuze
pentru ceea ce simţea că era de datoria lui să facă. Dar nu



scoase nici el nid un cuvânt.
Că tuf mima dictează
Ond ajunseră la depozitul de sănii de unde Pu… rr. „
» l «în «. Chris^ o nrcâ din nou Ungă el. În * ca să o £?» «(»
 la  palat-  Abia  după  ce  Alana  era  instalată  comod  în■

braţele Joi, Christoph spuse plat, fără nicio inflexiune: V
— Ai observat că Helga nu ţi-a spus niciodată pe nume?

Cum o chema pe fiica ei?
Nu, Alana îşi dădu seama că nu observase. Dumnezeule,

nici  măcar  nu  ştia  cum  o  chema  de  fapt!  Fusese  prea
dezamăgită  de  reacţia  Helgăi  când  aflase  că  fiica  ei  nu
murise. Helga nici mârar ou o îmbrăţişase! Dumnezeule, ai
fi crezut că o mamă ar fi vrut şi facă asta. Dar Alana era
încă furioasă la gândul că Christoph  voia  să o folosească
drept momeală ca să-l prindă pe Tătic, aşa că murmură în
şoaptă:

— Încă nu părea convinsă.
Christoph pufni.
— Ştiu că eşti bănuitor din fire, dar de data asta îţi dai şi

tu seama că n-ai de ce, insistă Alana.
— Aşa crezi? Din clipa în care a aflat că eşti fiica ei, a

devenit  extrem de  temătoare.  Nu  era  emoţionată,  Alana.
Era  pur  şi  simplu  îngrozită.  Ascunde  ceva.  Minte.  E
evident.

— Ce naiba ar mai putea să ascundă în afară de teama
de  a-şi  pierde  dreptul  de  a  locui  în  reşedinţa  luxoasă  a
regelui? Probabil asta are foarte mult de-a face cu reacţia
ei, să ştii. Iar tu nu i-ai «pus nici măcar o dată că nu va fi
dată afară. În loc de asta,  i-ai  cerut nişte răspunsuri  pe
care,  probabil,  Frederick  le-a  considerat  convingătoare
când le-a auzit. Iar tu n-ai făcut-o d*cât să retrăiască din
nou acea durere! Nu voiam să ştiu decât d* ce a schimbat



copiii între ei. În plus, ai văzut cât de speriată a fost când i-
ai spus de Tătic.  Bineînţeles că e îngrozită, după ce ®*a
întâmplat.

Alana credea că spusese tot ce era de spus, lucrun care
P^’ktoph se putea să nu se fi gândit, dar suficient e ogice
să-i alunge orice bănuieli. Într-adevăr, căpitan nu *. ®P08e
nimic.  Dar,  când  ajunseră  înapoi  în  curte,  nU  Aruncă
apartamentele lui ca să o lase acolo, ci se opn nuj >

**** unui soldat şi, după ce o ajută să coboare din şa şi o
1 mân*> începu să o târască direct spre palat!

. Jofuinna Linăsey
Alana înţelese rapid ce intenţiona.
"oh. Olnezje, ft* h A 5* «fed’ OP^tel N“ « «<*
să fiu fiica lui, mai degrabă sunt a Helgăi.
— Nu tu alegi asta.,
— Să  nu  îndrăzneşti  să-i  spuil  O  să-i  dai  speranţe

deşarte.
Trebuie  să  existe  o  explicaţie  pentru  felul  În  care  s-a

purtat Help.  Se teme de ceva, dar asta n-are nimic de-a
face cu mine. Era prea tulburată să spună de ce. Probabil
fiindcă erai şi tu acolo.

— Dar n-o să-i spun nimic regelui… încă.
— Atunci de ce mă duci la palat!
— Ca  să  vă  întâlniţi.  Va  vrea  să-şi  ceară  şi  el  scuze

pentru că ai fost despărţită de mama ta atâta timp.
Christoph minţea! Era atât de evident! Alana se împotrivi

Hin răsputeri şi încercă să se elibereze din strânsoarea lui.
La  un  moment  dat,  alunecă  pe  zăpada  bătucită,  iar
Christoph o târî o clipă sau două până să se oprească, să o
ajute să se ridice şi apoi să o ia în braţe ca pe un copil.

Aşa ajunseră la palat, dar Christoph nu-i dădu drumul
nid  după  ce  intrară.  O  plimbă  pe  coridoare,  prin



anticamera destinată oamenilor de rând şi direct în camera
următoare. Nu era sala tronului, aşa cum crezuse Alana, ci
un pasaj spaţios cu câteva camere care porneau din el, un
covor pe mijloc şi alte două uşi la celălalt capăt. Alana era
convisă că în spatele lor aştepta regele. Era după-amiaza
devreme, deci Christoph se aştepta să-l găsească acolo.

Alana îl imploră încă o dată:
— Trebuie, îi răspunse scurt Christoph.
Nici măcar nu bătu la uşă; de fapt, gărzile postate de o

parte şi de alta săriseră să deschidă uşile pentru ei imediat
ce îi văzuseră venind. Christoph înainta cu paşi mari şi cu
o expresie hotărâtă. Nu o lăsă din braţe nid când trecură de
ultimele uşi, dar strigă un ordin repezit,  cerând ca toată
lumea să plece imediat. Alana auzi paşii grăbiţi. Nimeni nu
se plânse. Christoph era căpitanul gărzii e la palat, din câte
se părea, problemele lui aveau întotdeauna prioritate.

— Nu, te rog.

dacă nu s-ar fi trezit prinsă pe după umeri şi întoarsă cu
spatele

Nu  mai  era  nevoie  să  o  ţină  aşa.  Alana  înlemni,  cu
privirea captivată de bărbatul pe care îl văzuse în portretul
micuţ din anticamera oamenilor de rând. Puţin mai bătrân,
poate,  dar Alana studiase portretul suficient de mult cât
să-l  recunoască  imediat.  Regele  se  ridică  şi  rămase  în
picioare lângă cele două tronuri. Era îmbrăcat în hainele
oficiale, dar nu purta coroană. Întâi îl cercetă pe Christoph,
căutând  o  explicaţie.  Dar  Christoph  rămase  tăcut.  Apoi
Frederick o privi pe Alana - şi rămase aşa.

— Dumnezeule, spuse regele, uluit.



O privea  cu atâta  uimire  şi  fascinaţie,  că  nu mai  era
nevoie să adauge nimic. Şi Alana se simţea la fel, din clipa
în care îi văzuse expresia şi ştiuse că el înţelesese cine era
ea cu adevărat.  Valul  de sentimente  care o cuprinse era
imposibil de exprimat în cuvinte. Pe vremea când se gândea
cum avea să fie să se afle în faţa părintelui ei - a părintelui
adevărat - nu sperase decât la o mică porţiune din ceea ce
simţea  acum.  Nu-şi  imaginase  că  avea  să  se  simtă
copleşită.

— Tată.
Alana nu spuse cuvântul cu voce tare. Se temea. Dacă se

înşela totuşi, dacă reacţia lui era doar ceva de moment şi
era totuşi  o simplă confuzie,  n-ar fi putut suporta  atâta
dezamăgire.  Dar regele se grăbea deja spre ea, iar Alana
înaintă şi ea spre el. Apoi se îmbrăţişară, iar Alana repetă
cuvântul, de data asta cu voce tore, cu dragoste şi căldură:

e se auzeau din spate.

237
Plângea.  Nu  se  putea  stăpâni.  C°ntrola  nici  râsul.  Iar

Frederick e au voia să-i mai dea drumul, dar şi ^ tatăl ei
era un rege. Nimic nu-i descoperise - nici măcar înjurătur

CapitocuC43

— Când ţi-ai dat seama? întrebă Frederick.
Christoph nu răspunse imediat. Încă mai înjura! Alana

nu-l  mai  asculta  deja,  de  când  auzise  primele  cuvinte
vulgare. Rămăsese în braţele tatălui ei, fericită, cu obrazul
la pieptul lui, ignorând tot ce se petrecea în jur. Frederick
nu o mai ţinea atât de strâns, dar nici nu-i dăduse drumul.



Alana nu ştia de cât timp stăteau aşa, bucurându-se pur şi
simplu imul de altul.

Auzi însă întrebarea regelui şi observă că trecură câteva
minute până când, în sfârşit, Christoph răspunse:

— Nu eram sigur. Dar am rămas cu un gust amar după
ce  ne-am  întâlnit  cu  doica  azi-dimineaţă.  Am  simţit  că
trebuie să o vedeţi cu propriii ochi înainte de-a vă strădui
să înţelegi şi să găsesc o explicaţie pentru bănuielile mele.

— Ce te-a făcut atât de bănuitor?
— Helga nu s-a purtat deloc ca o mamă. Când i-am spus

că fiica ei s-a întors din morţi, a fost furioasă, n-a vrut să
creadă. În cele din urmă, a acceptat-o, dar cu teamă, nu cu
bucuria pe care ar trebui să o simtă o mamă care îşi vede,
copilul. Şi ea a simţit că nu le lega absolut nimic, adăugă
Christoph, făcând semn cu capul spre Alana. În mod sigur
nu sunt rude.

Alana voia  să  îl  corecteze  şi  se  întoarse  ca  să  o  facă.
Frederick îşi slăbi strânsoarea, dar îi înconjură umerii cu
braţul. Nu voia să se despartă încă de ea.

— N-am spus asta, i se adresă ea lui Christoph. Doar că
ne-am simţit ca două străine una faţă de cealaltă.

Christoph ridică din umeri.
— E acelaşi lucru.
— Trimiteţi după Helga Engel imediat, ordonă Frederick.

Vreau să ştiu de ce mi-a făcut asta.
— E deja pe drum spre palat, anunţă Christoph. Când

am aflat că palatul fusese atacat, am plecat imediat înainte
să apuc să-i spun îndoielile mele. Dar am lăsat un soldat
acolo şi i-am cerut

I şi o însoţească până la palat. Până la sfârşitul zilei vom
afla cu 1 toţii de ce a minţit în privinţa prinţesei, f Alana
interveni:



I - Ţi-a dat un motiv. Ştii bine asta.
— Ce? întrebă Frederick, privind de la unul la celălalt.

Christoph răspunse:
— A spus  că  era  îngrozită  la  gândul  că  prinţesa  ar  fi

putut I păţi ceva, fiindcă ea ar fi fost acuzată şi pedepsită.
Se  poate  să:  fi  inventat  povestea  cu  bebeluşii  schimbaţi
între ei în aceeaşi noapte în care a dispărut şi prinţesa, nu
mai  devreme.  Dar  n-are  rost  să  speculăm  astăzi  din
moment ce o să aflăm adevărul. Apoi, Christoph făcu semn
spre Alana. Să înţeleg că seamănă mult cu prima regină,
Avelina?

— Da, e uimitor. Dar o simt şi aici. Frederick îşi duse o
mână la inimă. Nu mai am nicio îndoială.

Christoph încuviinţă.
— Înţeleg.  O să  vă  las  să  vă  cunoaşteţi  mai  bine.  Mă

bucur pentru amândoi.
Frederick râse.
— Nu pari chiar bucuros.
Christoph dădu din mână în semn de scuze.
— După cum ştiţi deja, nu mă aşteptam la asta. Au mai

fost situaţii în care m-am înşelat, dar nu atât de rău.
Se întoarse să plece, dar vocea lui Frederick îl opri.
— Christoph, ai făcut… ce ţi-am dat voie să fad?
Christoph  ezită  doar  o  clipă,  apoi  încuviinţă  scurt.

Frederick reîncordă.
— 0 situaţie… neferidtă.
Christoph doar  încuviinţă  din  nou în semn că era  de

acord,  apoi  ieşi.  Alana  nu  înţelegea  prea  bine  ce  se
întâmplase, dar era e^ar regele era supărat din cauza asta.

Alana privi uşa închisă, apoi se uită la tatăl ei şi îşi dădu
seama întrebarea atât de criptică se referea la felul în care
fosese  Ratată  de  Christoph  în  timpul  interogatoriului



Fusese destul
«edurcuea. M, Ao
“Este un barbar, spuse Alana, ca şi când ar fi vrut să

spună a apt: „La ce altceva te-ai fi aşteptat? *
— Johanna Lândsey
Dar apoi Alana îşi aminti cui i se adresa şi simţi că i se

taie respiraţia.
Frederick zâmbi însă, apoi o conduse până la piedestalul

pe care erau aşezate tronurile. Îi  făcu semn să se aşeze,
apoi  luă  loc  lângă  ea,  întinzându-şi  picioarele  lungi  şi
încrudşându-le  la  gleznă.  „Cât  de  neobişnuit  pentru  un
rege!” se gândi Alana. Asta o făcu să se relaxeze mult mai
mult decât orice altceva ar fi făcut regele.

— Din când în când, chiar că se comportă ca un barbar,
spuse  Frederick.  Uneori  e  o  atitudine  folositoare.
Majoritatea lubinienilor nu se împacă bine cu schimbarea.
Cel puţin aristocraţii mei încearcă să progreseze în loc să
rămână înţepeniţi  în trecut. Dau exemple bune… de cele
mai multe  ori.  Becker  e  foarte  bun la ce face,  indiferent
cum o face.

Alana îşi  dădu seama că era,  în sfârşit,  sub protecţia
tatălui ei, regele, şi că nu mai trebuia să aibă niciodată de-
a  face  cu  manierele  grosolane  ale  lui  Christoph.  Ar  fi
trebuit  să  se  plângă  imediat,  îi  rămăsese  datoare  cu  o
răzbunare, nu-i aşa? Dar nu era momentul. Acum contau
alte lucruri.  Îşi găsise tatăl! Şi, pe moment, regele nu se
ocupa decât de ea.

— Spune-mi… începură amândoi în acelaşi timp.
Amândoi  se  opriră  şi  izbucniră  în  râs,  fiindcă  se

gândiseră la acelaşi lucru.
Apoi  regele  îi  făcu  semn  Alanei  să  înceapă  ea.  Alana

întrebă ceva ce voia să ştie de multă vreme:



— Există vreun portret al mamei mele pe undeva? Ştiu
că nu e niciunul aici, la palat, dar…

— Este unul şi aici, o miniatură pe care o am în birou. O
să ţ*"° ai*^t mai târziu. A doua mea soţie, Nikola, ştie că o
păstrez.

Nu se supără dacă o scot din când în când să mă uit la
ea. Este o femeie minunată. Nu mi-e deloc ruşine să spună
că le iubesc pe amândouă.

— Dar mama mea e…
— Da, mama ta s-a stins. Asta nu înseamnă că nu o mai

iubesc.
Alana  simţi  cum ochii  i  se  umplu  de  lacrimi.  Cât  de

frumos.
Spera ca şi ea să găsească într-o zi un bărbat care să o

iubească la fel de mult.
— Acum  povesteşte-mi  despre  bărbatul  care…  te-a

promit că o să-mi stăpânesc furia.

P Alana tresări, deşi ar fi trebuit să se aştepte la asta.
— Să nu-l urăşti, te rog. Cum ai spus şi tu mai devreme

despre joţiile tale, şi eu vă iubesc pe amândoi. P
— Atunci spune-mi de ce.
Stătură de vorbă trei  ore chiar acolo,  în sala tronului,

singuri, fără să se oprească. Pentru Alana, orele trecură pe
nesimţite!  Avea  o  viaţă  întreagă  de  povestit,  şi  la  fel  şi
regele.  Şi  află  în  sfârşit  ci  bunica  ei,  mama  Avelinei,
avusese părul brunet!

Câţiva  demnitari  trecură  prin  sala  tronului,  dar  doar
pentru a se convinge că regele era bine. Regele îi goni pe
toţi.  Veni  şi  o  femeie.  Regele  o  îndepărtă  şi  pe  ea,  dar
zâmbind şi spunându-i că aveau să stea de vorbă curând şi
că  avea  o  surpriză  pentru  ea.  Soţia  lui,  îi  explică  apoi



Alanei. Alana bănuise şi ea atâta lucru.
Dar apoi reapăru şi  Christoph, şi  nu părea să se lase

gonit cu una, cu două.

— Nu vom obţine astăzi mărturia pe care o dorim astăzi,
Alteţă, spuse Christoph, mărşăluind până în faţa tronului
ca să dea raportul.

Christoph ştia că veştile  proaste ar fi putut aştepta,  e
PUP“  Până când tatăl  şi  fiica  ar  fi ieşit  singuri  din sala
tronului. Ştia ca îi deranja, dar nu-i păsa. Nu se gândise
cât de greu avea si-ihe ®a o piardă pe Alana, mai ales acum
- când începuse d®ască la o relaţie permanentă. Belişi

Cu  o  zi  înainte,  mama  lui  păruse  extrem  de  bucuro
«âsise o femeie pe care să o poată prezenta şi fa<m^. Usesă

** *ă-i fie mai mult decât amantă. Atunci, Ce
<*uţe soluţii pentru a o păstra pe Alana. Se g*®* familia

lui ar ^i mai trecuse prin minte până atunci: o, e putea fi**t
încântată, şi, spre surprinderea lui, Christoph nu P 

CapitocuC44
Jofianna Lirufsey gândi la nid un motiv pentru care să

nu o facă. Dar Alana nu era prinţesă pe atunci. Acum era.
Totuşi,  Christoph se străduise  să  aştepte  până să dea

raportul.  Aflase  ce  se  întâmplase  cu  două  ore  înainte.
Aşteptase atât de mult, tocmai pentru ca Alana şi Frederick
să poată petrece suficient timp împreună.

Dar acum nu-şi mai putea lua ochii de la Alana. Chiar
dacă ea îşi  coborâse privirea şi  o evita pe a lui de când
observase  cum  o  fixa.  În  tot  timpul  cât  îi  vorbi  lui
Frederick, Chnstoph nu îşi luă ochii de la ea.

— Sania  care o aducea pe Helga Engel  la  palat  a fost
furată  de  un  bărbat  care  se  ascunsese  la  marginea
drumului.  Mi-a  luat  soldatul  prin  surprindere,  l-a



ameninţat cu un cuţit şi l-a împins din sanie. Apoi a fugit
împreună  cu  femeia.  Poate  mergea  să  o  întâlnească  pe
Helga Engel şi s-a hotărât să atace când a văzut-o în sania
care venea dinspre reşedinţă. Soldatul l-a descris ca fiind
scund, slab şi cu faţa acoperită de o glugă.

Alana  se  crispă  la  descrierea  făcută  de  Christoph.
Căpitanul ghicise deja că era Rastibon. Cine altcineva ar fi
avut vreun interes să o oprească pe Helga Engel înainte să
ajungă la  palat?  Reacţia  Alanei,  care părea să spună că
avusese acelaşi gând, îi confirmă bănuielile lui Christoph.

Dar Frederick întrebă:
— Îi căutaţi prin oraş?
— Bineînţeles, dar el se va aştepta la asta, şi mă îndoiesc

că vor veni aici. Apoi, către Alana: De ce ar vrea Tăticul tău
să o salveze pe Helga Engel?

— De  ce  presupui  că  ăsta  a  fost  motivul  lui?  N-ar  fi
făcut-o dacă nu voia să obţină nişte răspunsuri.  Dar nu
înţeleg de ce… Decât dacă a aflat că am fost să o vizitez. Nu
l-ai  lăsat  să  mă întâlnească,  aşa că poate  s-a gândit  că
Helga îi putea spune de ce am vizitat-o. În orice caz, n-ar fi
putut  şti  unde  sunt  dacă  nu  ne-ar  fi  urmărit  când am
plecat.

— Nu ne-a urmărit, dar da, ştia.
Alana se încruntă.
— Cum?
— Micul tău prieten a venit  să te viziteze În dimineaţa

asta înainte şi ne întoarcem. Mă gândisem că avea să vinâ,
aţa  ci i-am  Ipus  gârzii  de  la  poartâ  să-i  zică  unde
plecaserăm, iar apoi să i însoţească afară din fortăreaţă.

Alana suspină.
— Sperai  că  Henry  avea  să încerce  să  mă viziteze  din

nou, nu*i gşt? Ai înscenat totul!



Christoph ridică din umeri.
— A meritat să încerc. Aş fi putut să-l atrag şi pe tutorele

tău În cursă.
— Cine e Henry? întrebă Frederick.
— Un  orfan  din  Anglia  care  ne  e  foarte  drag  mie  şi

Tăticului.
— Să nu-i ucizi, Christoph, spuse Frederick. Alana ţine

mult la amândoi, dar mai ales la bărbatul care a crescut-o.
Nu vreau să o văd cum suferă după ei.

— Înţeleg,  spuse  Christoph,  dar  tot  vreau  să-mi
răspundă la câteva întrebări. El ştie lucruri pe care noi nu
le cunoaştem.

— Ba nul  exclamă Alana.  Ţi-am spus,  de-asta  a  venit
aici,  încearcă  să  afie  şi  el  aceleaşi  lucruri  care  vă
interesează şi pe voi. De ce nu vrei să lucraţi împreună?

— Până  nu-l  văd  la  faţă,  nici  nu  mă  gândesc,  spuse
Christoph. Alana păru surprinsă.

— Deci vrei să colaborezi cu el acum?
— Adică o să ne pui în legătură, de dragul tatălui tău?
— Dacă ai de gând să-l tratezi cum m-ai tratat pe mine şi

să-l arund în temniţă, nici nu mă gândesc!
Alana  suspină  la  ultimele  cuvinte  şi  chiar  îşi  puse  o

mână  peste  gură  şi  se  uită  la  tatăl  ei  cu  ochi  mari.
Christoph se pregăti Pentru furia lui Frederick. O închisese
în  temniţă  pe  prinţesa  din  Lubinia.  Avea  de  gând  să
mărturisească  asta  la  un  moment  dat,  dar  sperase  să
rezolve şi celelalte lucruri înainte să-şi piardă Postul. Alana
îl avertizase că avea să i-o plătească Intr-o zi. Poate uitase
asta acum, fiindcă părea surprinsă şi ea de vorbele care îi
scăpaseră.

Frederick, care le urmărise cearta cu interes, Îi aruncă
^ristoph o privire greu de desdfrat.,



“Se  pare  că  ţi-ai  făcut  datoria  ca  la  carte?  întrebă
Fredendt.

— Da, exact aşa am făcut.
Frederick se întoarse spre fiica lui, şi vocea i se umplu de

grijă părintească.
— Te-a rănit?
— Nu,  nu  m-a  rănit,  dar  m-a  scos  din  sănte.  Şi  m-a

tratat  fără  pic  de ruşine.  M-a şi  speriat  puţin,  când s-a
comportat ca un barbar, încheie indignată Alana.

Sprâncenele  aurii  ale  lui  Frederick  se  ridicară,  dar  se
întoarse din nou spre Christoph.

— Puţin?
Christpoh răspunse cu buzele încordate:
— Nu a  fost  speriată  prea  tare.  Avea  prea  mult  curaj

pentru ca strategia mea să funcţioneze. Se certa cu mine.
Se înfuria. Insista de fiecare dată să mă convingă că într-
adevăr era… cine este de fapt.

Frederick se întoarse şi cuprinse obrajii Alanei în palme.
O clipă, chipul i se umplu de mândrie la descrierea pe care
tocmai o făcuse Christoph. Apoi, expresia îi deveni din nou
gravă.

— Ştii ce am crezut. Ştii care a fost singura concluzie la
care am fi putut ajunge, având în vedere minciuna pe care
am răspândit-o şi  care se crede încă de atunci,  îi  spuse
regele Alanei. Era posibil să-ţi fi trăit viaţa undeva, departe,
fără  să  afli  vreodată  cine  erai,  iar  noi  nu  am  fi  aflat
niciodată că mai eşti în viaţă. Rastibon te-a adus înapoi la
mine. Nu a fost obligat să o facă. Deşi îl urăsc pentru ce a
făcut,  la  un  moment  dat  va  trebui  să  fac  uz  de  toată
generozitatea  de  care  sunt  în  stare  şi  să-i  mulţumesc
fiindcă te-a protejat în tot acest timp. Nu va păţi nimic, ai
cuvântul meu. Dar nu pot spune acelaşi lucru despre Helga



Engel. Minciuna ei a afectat multe decizii care ar fi avut cu
totul alt rezultat dacă s-ar fi ştiut adevărul. Am renunţat să
întreprind vreo acţiune împotriva celor pe care i-am bănuit
fiindcă  am crezut  că  au dat  greş.  Dacă  aş fi  făcut  ceva
atunci, s-ar fi putut ajunge la un alt război civil. Trebuie să
înţelegi, Christoph şi-a făcut datoria cum a ştiut mai bine.
Nu vreau să ai ceva împotriva lui. Eu i-am dat ordinul de a
folosi  toate  mijloacele  necesare  ca  să  afle  adevărul  —
fiindcă  credea® o  impostoare.  Frederick  se  întoarse  spre
Christoph j îi ordonă:

,0 vei păzi pe Alana — şi atât — intr-un mod cât mai
profesio- ^ până o să primeşti alte ordine.

CapitocuC 45

Leonard ştia  o fermă abandonată şi  pe jumătate arsă,
departe de drum, la poalele dealurilor. O găsise când era
copil şi se rătăcise într-o zi. Nimeni nu o demolase atunci
fiindcă nimeni nu voia şi  construiască altceva acolo. Din
câte se părea, la fel stăteau lucrurile şi acum. Leonard nu
se aşteptase însă ca doi dintre cei patru pereţi să stea încă
în picioare. Reuşi să ascundă sania în spatele lor.

După ce petrecu câteva minute dând la o parte resturi de
mobilă şi  bucăţi  de cărămidă, Leonard găsi intrarea care
ducea la subsol. Ridică trapa şi o târî pe femeie în jos, pe
scările  vechi,  coborând  trapa  în  urma  lor.  Luase  cu  el
felinarul de pe sanie, aşa că aveau lumină. Acum, că nu
mai stăteau în vânt, flacăra începu să ardă mai puternic.
Leonard  dădu  la  o  parte  pânzele  de  păianjen  şi  puse
felinarul pe rămăşiţele unui raft, apoi se aşeză lăngă Helga.

Spre surprinderea lui,  Helga nu încercase să scape de
pă- pe care i-o pusese peste cap. Leonard o acoperise ca să
nu sufere prea mult din cauza curentului, fiindcă mânase |



**nia ca un nebun. Acum îi luă pătura şi văzu de ce nu
auzise nici ^ sunet de la ea. Era îngrozită, şi, în clipa în
care Leonard îşi 8coase şi el gluga care îi acoperea chipul, îl
recunoscu şi începu 14 ţipe.

„Şi nu-ţi fie frică. Îi spuse repede Leonard. N-o să-ţi fac
nici” "’H Helga, Jur.

riga încă îl mai privea îngrozită. Leonard nu era sigur că
O sărută blând. Teama ei fu înlocuită de confuzie.

°nard îi zâmbi şi mărturisi:
— M-am gândit la tine de multe ori de-a lungul timpului,

poate chiar mai mult decât aş fi vrut. Mi-ai plăcut mai mult
decât mă aşteptam, iar asta nu făcea parte din planul meu.
În  cele  din  urmă,  m-am hotărât  să  acţionez  altfel.  Ar  fi
trebuit să te ucid, dar n-am fost în stare. Nici măcar n-am
vrut să treci prin groaza de a-ţi vedea prinţesa moartă, aşa
că  am  luat-o  cu  mine  ca  să-mi  fac  treaba  altundeva,
departe de palat. Din cauza ta.

— Dar nu ai ucis-o!
Leonard făcu o grimasă.
— Nu, nu am fost în stare nid de asta. Mi-a cucerit inima

cu un zâmbet. M-a schimbat complet. Datorită ei sunt alt
om.

— Nu ai mai ucis? întrebă ezitând Helga.
— Nu. Am dus o viaţă destul de normală.
— Şi nu eşti… supărat pe mine?
— De ce aş fi?
— M-ai răpit! M-ai băgat în sperieţi! M-ai adus - privi în

jur - într-un beci!
Leonard o mângâie uşor pe obraz.
— Îmi  pare  rău,  dar  nu  s-a  putut  altfel.  Am  o

recompensă pe capul meu, iar tu aveai un soldat cu tine.
Veneam la reşedinţa din munţi a regelui să stau de vorbă



cu tine, dar, din câte am văzut, te aduceau la palat. N-aş fi
putut intra acolo după tine.

— Dar e un beci!
— Nu pot lăsa pe nimeni să mă vadă, Helga. Mă caută

toată garda de la palat. Iar acum te vor căuta şi pe tine,
până te voi duce înapoi. Voiam să stăm de vorbă la căldură,
între patru ochi, fără să ne vadă nimeni. Nu prea am avut
de ales. Mi-am amintit de ruinele astea, departe de drum,
departe de orice sat.

— Dar nu e deloc cald aid, spuse Helga, chircindu-se.
— Nu e nid ger, şi n-o să stăm mult.
— Ded intenţionezi să mă dud înapoi?
— Dacă vrei să te mai întord, da.
— De  ce…  voiai  să  stăm  de  vorbă  între  patru  ochi?

întrebă Helga, ezitând din nou.
— Am aflat că Alana a venit să stea de vorbă cu ting. Era

o cursă, evident.  Era o informaţie prea detaliată ca să o
aflu atât de uşor.

— Ai fi intrat de bunăvoie În cursă?
. Nu,  n-aş fi putut ajunge la ea. Era Înconjurată de „w

Dar  nu am aflat de ddătoria ei decât aai-dimineaţâ, U o..
„plecat, şi am văzut că s-a întors la palat # T

plecat, munte.
I*
— Mă căutai pe mine, spuse Helga stânjenită.
— Da, te căutam pe tine. Am trecut pe la vechea ta casă,

dar am văzut că acum locuieşte altcineva acolo. Nu aveam
cum să te găsesc.  Apoi am aflat că Alana a plecat  să te
viziteze. Vreau şi ştiu de ce a venit la tine. Spune-mi cum
se mai simte. Ştii, nu*i aşa?

Helga păli. Încercă să se întoarcă înainte ca Leonard să-i
vadă  expresia,  dar  bărbatul  o  apucă  de  umeri  ca  să  o



oprească. Era speriat acum, gândindu-se că Alana păţise
ceva.

— Spune-mi!
— Ei… ei cred că e fiica mea.
— Ce? întrebă Leonard, nevenindu-i să creadă.
— Cred că e fiica mea!
— Cum? reuşi să spună Leonard. Apoi îşi dădu seama.

Dumnezeule, de-asta n-a mai căutat-o Frederick nicăieri,
nu-i aşa? Tu l-ai făcut să creadă că i-ai salvat fiica?

— Trebuia să o fac! Eu ţi-am dat drumul înăuntru! Ne-ar
fi uds pe amândouă dacă s-ar fi aflat!

Gândurile  lui  Leonard  se  învălmăşeau.  Brusc,  şi  alte
lucruri începură să capete sens. Dar Helga plângea din nou
în hohote.

— Ce i-ai spus celeilalte doici când s-a întors? o întrebă
el cu blândeţe.

’Ştia.  Şi  ea  era  îngrozită.  Am convins-o  că  amândouă
urma  să  frn  învinuite  dacă  nu  susţinea  şi  ea  că
schimbasem între ei copiii  * apăr viaţa prinţesei. După ce
am căzut de acord, ea a plecat să ^nnă ce se întâmplase.
Mi-am  amintit  mult  prea  târziu  că  exista  ^neva  care  o
văzuse pe prinţesă de curând - doctorul care cse

*ps*heinat să o consulte. Dar alţii au venit înaintea lui,
spun n U*mi °ât de rău le părea că fetiţa mea fusese răpiU.

JJ’1 **** auzeam- Ştiam că adevărul avea să se afle * * ea
doctorul. Eram paralizată. Ei credeau că din cauza, ’ Jr *
fapt mi-era teamă. Doctorul avea să-şi dea seama că fetiţa
nu era Alana Stindal.

— Dar nu a mai ajuns?
— Ba da. I se spusese înainte să ajungă că prinţesa era

hi  siguranţă,  iar  când s-a uitat  la  fetiţa  mea nu a spus
decât: „Da, este în ordine, mulţumesc lui Dumnezeu!



Leonard se încruntă.
— Deci  făcea  şi  el  parte  din  compotul  împotriva

prinţesei?
Helga râse, un sunet aproape isteric.
— Nu,  era  doar  un om care îşi  făcea  în bătaie  de  joc

meseria. Credeam că se uitase bine la ea în ziua în care
venise să o consulte, dar nu pot decât să presupun că avea
multe alte lucruri la care să se gândească, mai ales furia că
un om atât de important ca el fusese pus să îndeplinească
o sarcină atât de înjositoare, după părerea lui. Supărarea îi
era evidentă, fiindcă m-a repezit până şi pe mine în ziua
aia.

Din nou, lui Leonard nu-i venea să creadă că toate astea
se întâmplaseră fără ca el să ştie sau să deducă.

— Ded a confirmat că bebeluşul de la palat era prinţesa,
iar tu nu ai obiectat?

— Ce-aş  fi  putut  să  fac?  Să  recunosc  că  eu  i-am dat
drumul în palat bărbatului care a răpit-o pe prinţesă?

Helga ţipa la el. Era prea nervoasă. Leonard o îmbrăţişă,
dar nu rezolvă mare lucru. Helga plângea în continuare.

— Simt sigur că ţi-a fost foarte greu. Îmi pare rău, Helga.
Chiar îmi pare rău. Ar fi trebuit să vă iau cu mine, şi pe
rine, şi pe fiica ta. Dar încă o mai aveai…

— Nu! Au luat-o şi au ascuns-o altundeva. Ştiau că tot
ce făceam era să plâng, zi şi noapte. Nu mi-au dat voie să
merg şi eu cu ea. I-am implorat, dar au spus dar că n-am
ce să caut acolo, fiindcă eram prea îndurerată din pricina
pierderii  suferite.  M-au lăudat pentru ce am făcut. M-au
răsplătit! Dar n-am mai văzut-o nidodată.

— O să ţi-o găsesc eu, indiferent unde o ţin ascunsă. Dar
voi două…

Helga  se  lăsă  pe  spate  şi  îl  lovi  cu  pumnii  în  piept,



înnebunită de durere.
— Este moartă! A murit când avea aproape şapte ani! Şi,

în toţi  acei  ani,  am fost  îngrozită  că  ar  putea începe să
semene  cu  mine  şi  că  astfel  regele  avea  să  înţeleagă  ce
făcusem. O pierdusem deja.? tiam că nu aveam să o mai
văd niciodată. Trăisem atât de mult cu teama a ce s-ar fi
putut întâmpla, că am fost aproape uşurată când a muriţi
Frederick însuşi a venit să-mi spună. Aşa îndurerat cum
era, tot s-a gândit şi la mine şi m-a asigurat că sacrificiul
pe care 11 făcusem Îi oferise încă şapte ani cu fiica lui.

— Ded  înmormântarea  nu  a  fost  simbolică,  replică
Leonard cu un oftat.

— Nu.
— Şi  Frederick  a  lăsat  să  se  creadă  că  prinţesa

dispăruse  pentru  ca nimeni  să  nu mai  încerce  să-i  facă
rău.

— Dai
Leonard vorbea pe un ton plat, fără să mai aştepte vreo

confirmare, dar gândurile lui mergeau Înainte, şi brusc îşi
dădu seama.

— Dumnezeule, nu au crezut-o pe Alana, nu ştiu cine e
ea de fapt! în loc să Îi convingă ea pe ei, ei sunt cei care au
convins-o  pe ea că e fiica ta! Iar tu i-ai permis să creadă
asta? l

Helga  îşi  ascunse capul  În mâini,  crezând că Leonard
urma să o lovească. Spuse înfundat, printre suspine:

— Mă vor ucide. Nu le pot spune. Nu pot.
— Este în regulă, nu eşti obligată. O să Îi spun eu, chiar

dacă trebuie să mă furişez în palat pentru asta. Minciuna
asta nu mai poate continua.

— Nu face asta. Cred că ştie deja.
Regele?



— Nu,  căpitanul  gărzilor  de  la  palat,  bărbatul  care  a
adus-o la "“ine. Mi-am dat seama că are nişte bănuieli. A
lăsat un soldat ^ ordine să mă aducă neapărat la palat,
fără să-mi spună de ce. Voia să mă interogheze fără să fie şi
ea de faţă. Sunt foar- te sigură!

“Ssst,  spuse  Leonard,  încercând  să  o  liniştească
măngâind-o. N-o să las să se întâmple asta. O să te duc
undeva  departe,  unde  nu  va  trebui  să  te  mai  temi
niciodată. Îţi  sunt dator cel puţin cu “ Pentru că ai avut
încredere în mine.

. Jofuxnnalin&ey
CapitocuC46
— Trăiestel spuse Nikola când se întoarse în salon, unde

o lăsase pe Auberta cât mersese  ea  să afle de ce întârzia
Ftederick. E împreună cu el, chiar acum!

— Dumnezeule,  eşti  atât  de  entuziasmată,  spuse
Auberta. Cine trăieşte?

Nikola era atât de fericită, că pur şi simplu nu se mai
putea stăpâni.

— Fiica lui Frederick, Alana! Nu mi-a spus-o direct, a zis
doar că are o surpriză minunată pentru mine şi  că vine
imediat. Dar nu era nevoie să mai spună nimic. Am văzut
portretul primei regine. Fata seamănă leit cu Avelina!

Auberta  părea  şocată,  şi  Nikola  îşi  dădu  prea  târziu
seama de motivul pentru care o asemenea veste ar fi putut-
o întrista pe prietena ei.

— Îmi pare rău, adăugă cu blândeţe. Ştiu că sperai ca
Frederick  să-l  numească  pe  Karsten  urmaş  la  tron,  iar
întoarcerea Alanei schimbă totul.

— Sunt uluită, bineînţeles, dar… de fapt, Nikola, trebuie
să-ţi  mărturisesc  că  speram  cu  totul  altceva  când  s-a
născut prinţesa Alana: că ea şi Karsten, fiind apropiaţi ca



vârstă, puteau deveni un cuplu perfect.
— Te referi la căsătorie?
— Dar  bineînţeles.  O  căsătorie  ar  fi  realizat  ce  dorim

amândouă, ne-ar fi unit familiile şi ar fi pus capăt o dată
pentru totdeauna ostilităţilor dintre noi.

Nikola îşi muşcă buzele.
— Nu ştiu dacă Frederick ar fi la fel de încântat de idee

după atacul de azi-dimineaţă.
— Ţi-am spus deja că a fost o greşeală. Karsten nici nu

ştia că oamenii lui intenţionau să-l răzbune. A fost bătut
atât de rău, săracul băiat. Abia a fost în stare să se dea jos
din pat îen-seară, dar mi-a promis că, oricât de rău i-ar fi,
o  să  vină  în  seara  asta  la  palat  să-i  ceară  scuze  lui
Frederick. Unul dintre 250

verii lui mai mid este de vină. El şi-a aţâţat oamenii şi a
dat  vina  pe  rege  pentru  ce  s-a  întâmplat,  nu Karsten.
Nikola,  îţi  dau  cuvântul  meu.  Karsten  îl  iubeşte  pe
Frederick. Nu ar face niciodată nimic care ar putea face rău
Lubiniei.  Asta  e  exact  genul  de  neînţelegere  care  ar
dispărea dacă familiile noastre ar fi din nou unite printr-un
mariaj. Trebuie să fii şi tu de acord că este soluţia ideală.

— Da, înţeleg ce spui, dar…
— Atuna foloseşte-te de influenţa pe care o ai pe lângă

soţul tău. Pe tine te va asculta. Aminteşte-i de câte ori ai
pierdut sarcina din cauza agitaţiei din ţară. Ah, apropo, eşti
însărcinată  din  nou,  draga  mea?  îmi  pare  că  te-ai  mai
împlinit puţin. Mai vrei o ceaşcă de ceai?

Regele nu voia să mai ascundă prezenţa Alanei la palat,
în curând, toată lumea urma să afle vestea că prinţesa lor
înviase din morţi,  după toate aparenţele,  şi  Alana fusese
avertizată să nu răspundă la nid o  întrebare  până când
Frederick  nu  avea  să  facă  un  anunţ  oficial  — după  ce



stătea de vorbă cu sfetnicii lui.
Christoph rămase cu Alana cât timp Frederick plecă să-i

dea soţiei vestea cea bună. Alana avea să ia dna cu regele şi
cu regina în aceeaşi seară, după ce se instala în noile ei
apartamente.

Probabil ar fi trebuit să-i mulţumească lui Christoph. S-
ar fi putut întoarce în Anglia fără să afle nidodată adevărul
dacă el nu ar fi fost aşa bănuitor. Dar acum era atât de
rigid. Era la datorie. Oare i se părea o povară faptul că i se
ceruse  să  aibă  grijă  de  ®a?  înainte  nu  păruse  să-l
deranjeze  prea  mult  -  când  Alana»  u  era  o  prinţesă.
Susţinuse  chiar  că  nu  avusese  nidodată  o  datorie  mai
plăcută!,

— S-a întâmplat ceva? îl întrebă Alana când Christoph o
uă ca să o conducă la noile ei apartamente.

— Ce să se întâmple? Eşti unde ar fi trebuit să fii, iar eu
sun Uluilul tău servitor…

ana îşi miji ochii la auzul sarcasmului din glasul
— Ded aşa vrei  să fie,  da? Eşti  supârat  fitodcâ eu am

avut dreptate de la început, iar tu ai fost prea încăpăţânat
să-ţ,

Christoph o ţâra deja după el, în felul lui obişnuit. Nu
răspunse,  probabil  fiindcă  era  o  întrebare  atât  de
nedreaptă, rostită cu furie. Dar Alana se trase înapoi. Nu-i
plăcea deloc atitudinea lui de tăcere scorţoasă.

— Ce?  întrebă  într-un  final  Christoph,  care  se  opnse
odată cu ea.

Alana se uită la el. Era în continuare al naibii de chipeş,
atât  de  chipeş  că  îi  lua  minţile.  Dar  un  bărbat  nu  era
bărbat datorită felului în care arăta. Conta ce era înăuntru,
iar în Christoph sălăşluia o brută pe care o lăsase liberă
mult prea des. Când fusese prizoniera lui, îşi aminti Alana.



Sau de cele mai multe ori. Dar Christoph avea şi o latură
dulce, blândă.

Alana oftă încet, dar îi spuse:
— Nimic.
Apoi continuă să meargă.
Camera  care  i  se  pregătise  era  mult  prea  opulentă,

constată Alana, dar probabil era un loc potrivit pentru o
prinţesă. Încă nu se simţea ca una şi  credea că nici  nu
avea să se simtă vreodată. Camera era prea mare, era prea
mult spaţiu, iar două servitoare erau deja pregătite  să o
servească.  Îşi  rândui  lucrurile  din  cufere,  îşi  schimbă
hainele pentru cină - apoi se aşeză pe patul mare, pufos,
singură cu gândurile ei.

După un timp, cineva bătu la uşă. Alana se bucură la
gândul că avea să-şi vadă iarăşi tatăl şi să-i cunoască şi
soţia. Dar era Christoph, la fel de scorţos şi de stoic, şi asta
nu făcu decât să o supere din nou.

— De ce trebuie să mă escortezi tu? întrebă Alana, ieşind
din cameră.  Sunt  în sfârşit  la  palat.  Nu e nevoie  să  mă
păzeşti…

— Taci, o întrerupse Christoph, deşi nu părea nervos. Te
plângi prea mult… prinţesă.

— Şi am de ce! De când mi-ai făcut cunoştinţă cu tatăl
meu, te comporţi oribil. Dacă nu vrei să mă mai ai în grijă,
spune-i şi gata. Sunt sigură că tu crezi că ai lucruri mai
importante de făcut, şi sunt de acord cu tine.

— Am  Primit  1111  ordin’Nu  mă  face  să  îmi  încalc
îndatorirea

Alana se încruntă. Nu înţelegea ce voia să spună.
— Să te fac să-ţi încâlci îndatorirea? Bineînţeles că n-o

să faci  asta.  Dar e clar  că nu-ţi  place că trebuie să mă
păzeşti îndeaproape a nid să mă însoţeşti dintr-o parte în



alta. În seara asta otf vorbesc cu tatăl meu, dacă tu nu vrei
să-i spui.

Aste îl făcu pe Christoph să se încrunte. O luă de braţ şi
o conduse din nou pe acelaşi coridor.

— Las-o baltă! Acum e de datoria mea să te apăr, nu o
mai fac doar fiindcă aşa vreau. E o datorie. Iar tu trebuie să
treci peste resentimentele faţă de mine şi să accepţi asta.

Alana îşi strânse buzele cu ciudă. Problema era că el o
trata  a  pe  o  străină  -  nu,  ca  pe  o  prinţesă!  Nervoasă,
încercă  să  meargă  înaintea  lui,  deşi  nu  ştia  încotro  se
îndreptau! Dar când îi văzu pe cei opt soldaţi care stăteau
nemişcaţi de o parte şi de alta a două uşi masive, înţelese
că probabil acolo trebuia şi ajungă.

Gărzile  nu  îi  deschiseră  uşa,  fiindcă  era  însoţită  de
căpitan.  Dar  nid  Christoph  nu  făcu  asta.  Alana  îl  văzu
ridicând o punguţă pe care nu o observase înainte. După
toate aparenţele, Christoph o purtase legată de teaca săbiei
de ceremonie pe care o avea la şold. I*o dădu Alanei.

— Am primit asta ceva mai devreme, au găsit-o în casa
părinţilor hoţului.

Era o punguţă jerpelită, nu una de-a ei, care probabil îi
aparţinuse  hoţului.  Alana  o  deschise  şi  văzu  strălucirea
dinăun- tru. Bijuteriile ei.

— Şi brăţara? întrebă.
— Nu, dar se pare că altcineva a ajuns la ea înaintea

oamenilor mei.
“Ded  nu  era  suficient  să  presupună  că  m-am întors,

aveau Dev°ic şi de o dovadă.
“Tot mai crezi că Rainier a încercat să te uddă când a

recunos* totul, mai puţin asta?
— Asta e infracţiunea cea mai gravă!
— Intr-adevăr.



— Oricum nu mai contează, fiindcă prezenţa mea aid nu
mai  e  un  secret,  apuse  Alana,  incapabilă  să-şi  ascundă
teama,

Christoph începu să-i mângâie obrazul, dar apoi îşi trase
mâna înapoi. # _

— Nu voi permite să ţi se întâmple nimic, Alana.
Spunând asta, îi deschise uşa, dar nu o urmă înăuntru.

Alana era atât de atentă la el, că observă imediat că nu o
însoţea şi se întoarse spre el.

— Nu vii şi tu?
— Nu am fost invitat.
Christoph zâmbi, dar Alana nu-şi dădu seama ce emana

zâmbetul lui — tandreţe, regret? Nu ştia! Dar apoi se gândi
că, probabil, pur şi simplu se bucura să scape de ea pentru
câteva ore. Enervată de idee, spuse:

— Bine.
Apoi îi trânti uşa în nas.
Dar se opri totuşi să respire adânc şi să îşi alunge nervii

înainte de-a face cunoştinţă cu noua ei familie. Christoph
se purta de parcă erau doi străini, iar Alana se temea că
făcea asta din cauză că identitatea ei  fusese confirmată.
Oare  acum  o  considera  superioară  lui  într-o  asemenea
măsură  încât  nu  mai  putea  fi  el  însuşi  în  preajma  ei?
Oricare ar fi fost  motivul, Christoph cel rece şi  înţepat o
enerva în asemenea hal, încât o făcea să nu-i mai convină
nimic.

Nikola, regina actuală, nu aşteptă ca Alana să ajungă în
alcovul privat unde luau cina, d se ridică şi se grăbi spre ea
cu braţele  deschise  şi  cu un zâmbet  plăcut  pe chipul  ei
frumos.  O  cuprinse  pe  Alana  într-o  îmbrăţişare  caldă,
emoţionantă.

— Nid  nu  ştii  cât  mă  linişteşte  prezenţa  ta,  cât  de



uşurată  mă simt  să ştiu  că răspunderea  de a duce mai
departe linia soţului meu nu mai cade doar pe umerii mei.
Nikola  şopti  toate  astea,  apoi  se  trase  înapoi  şi  adăugă:
Dacă şi tu vrei, o să fim cele mai bune prietene.

Alana zâmbi. Nu se aşteptase ca soţia tatălui său să o
facă  să  se  dmtă  atât  de  bine-venită,  dar  nu avea  nid  o
îndoială că regina vo ea serios. O nouă prietenă. Da, şi ea
simţea asta.

254
Tatăl e» zâmbi larg Şi le rugă să se aşeze lâneâ el î „, ia

loc U masă, Alana primi portretul în minutu»”!’ ei. Începu
să plângă privind-o. Nu era de mira» * regele o recunoscuse
imediat;  ar  fi  putut  la  fel  de  bine  să  fi.  Portretul  ei,
îmbrăcată  într-o  rochie  de  modă  veche,  dar  cu  pă-  jţul
blond.

— Remarcabil, nu-i aşa? spuse Frederick.
— Într-adevăr.  Ştergându-şi lacrimile,  Alana râse.  Dacă

Chris- toph m-ar fi dus să mă vadă câţiva dintre oamenii
care  au cunoscut-o  pe  mama,  probabil  ne-am fi întâlnit
mult mai repede.

— Dar amândoi eram convinşi…
— Ştiu, îl asigură Alana. E în regulă. Cel puţin şi-a dat

seama de adevăr până la urmă.
— De acord, trebuie să-i recunoaştem meritele.
Frederick nu spuse asta cu mândrie, iar Alana avu din

nou acelaşi sentiment pe care îl avusese şi în sala tronului,
că tatăl ei era supărat pe Christoph dintr-un motiv anume.
Începu să se întrebe de ce, dar apoi uşa se deschise când
sosi încă un oaspete. Din câte se părea, cina nu avea să fie
una în familie.

Alana îşi mască dezamăgirea când fu prezentată Aubertei
Bruslan şi nu lăsă să se vadă nici cât de surprinsă era de



faptul  că  mama ei  vitregă  şi  tatăl  ei  erau  prieteni  cu  o
membră a familiei Bruslan! Dar în curând înţelese de ce.
Cui nu i-ar fi plăcut să se afle în compania unei bătrâne
atât de drăguţe? Şi nu era o Bruslan de sânge, d intrase în
familia lor căsătorindu-se cu fostul rege,  Eraest  Bruslan.
Auberta plânse chiar, atât de copleşită de emoţii din pricină
că Alana se întorsese în cele din urmă la palat. Era nespus
de fericită pentru Frederick.

Cina  decurse  într-o  atmosferă  plăcută,  dar  apoi,  spre
Prinderea  Alanei,  ceilalţi  începură  să  vorbească  espre  ™
Aubertei care atacaseră palatul! Din câte se părea, majori
Eruslanilor erau revoltaţi de ceea ce se întâmplase.

,  ’Mâ  bucur  că  ai  fost  atât  de  înţelegător  cu  spuse
Auberta. Era atât de ^dahz*? e  micu ane pus ^ cap să_ţ
răzbune înainte ca măcar s l’a atacat!

. „Wi- Ae-a. Face cu atacul, o asigură -Ştiu, Karsten nu a
avu  capturat  au  recunoscut  că  nid  Frederick.  Oamenii
hotărât să se ocupe singuri de măcar nu-şi revenise când s
au întâlnească ne Alana problemă. L-am invitat şi pe el la
palat, să o Întâlnească pe Alana.

Dacă se simte în stare, bineînţeles… A,
Karsten  Bnislan  ajunse  când  cma  era  pe  termmatt.

Alana se JS văzând cât de rău arăta fi ştiind că Tădcul 1.
Ficuse asU, lucru pe care, bineînţeles, nu 11 putea spune
mmănut. În audă vânătmlor, era totuşi chipeş, şi îi sărută
mâna cu graţie. Apo. Insă făcu ochii mari, recunoscând-o
de la carnaval

— O, Dumnezeule! exclamă el amuzat. Idiotul ăla barbar
nu şi-a dat seama cine erai?…

Alana sări în picioare auzind cum îl insulta pe Chnstoph
şi răspunse imediat:

— Încă mai cerceta ce se întâmplase. Te aşteptai să mă



creadă pe cuvânt când au mai venit  şi  alte fete cu exact
aceeaşi poveste?

— E interesant cât de repede sari să îl aperi.
Dar, înainte ca seara să ia sfârşit, tatăl ei o trase la o

parte, o îmbrăţişă şi îi mărturisi fericit:
— Mă bucur mult că tu şi Karsten v-aţi plăcut atât de

repede. Mi s-a spus deja cât de avantajos ar fi pentru toată
lumea dacă v-aţi căsători. Mai mult, legătura voastră ar uni
din nou ţara şi s-ar termina cu toate luptele pentru putere
care erau cât pe ce să declanşeze un nou război civil.

Alana era atât de şocată că nu-şi mai găsi cuvintele. Să
ia de soţ un membru al familiei care încercase să o uddă?
Mormăi în sinea ei. Şi de ce tatăl ei spusese asta de parcă
ar  f  fost  cea  mai  de  preţ  dorinţă  a  lui?  Şi  încă  într-un
moment  atât  de  nepotrivit,  când  ea  nu-şi  dorea  altceva
decât  să-l  facă  fericit.  Dar  cum să  accepte  mariajul  cu
Karsten când bănuia că se îndrăgostise deja de barbarul
ei… Dumnezeule,  asta  se  întâmplase?  De-asta  se  simţea
atât de rămtă când Christoph se îndepărtase de ea, deşi
era forţat să fie în continuare gardianul ei?

Alana se aşeză, roşie la faţă. Dar Karsten nu mai spuse
nimic jignitor;  de fapt,  în curând îi  fermecase pe toţi  cu
inteligenţa  sa.  Compania  lui  era  chiar  plăcută,  constată
Alana. Şi la fel şi a bunicii lui.

CapitocuC47

Deşi era atât de obosită după toate şocurile zilei, Alana
rămăsese împreună cu tatăl ei până târziu. Dar amânase
să  plece  iar  şi  iar  fiindcă  se  temea să nu-l  găsească  pe
Christoph în faţa uşii, aşteptând să o însoţească până în
camera ei, şi nu voia să vadă cât de dezamăgită era că nu îi
venea nicio idee cum să evite o căsnicie cu un Bruslan fără



să nu-l supere pe tatăl ei, lucru pe care nu şi-l dorea sub
nicio formă. Oare Christoph ştia deja ce plănuia tatăl ei?
Nu, bineînţeles că nu. Ar fi spus ceva. Era sigură că ar fi
avertizat-o, ca să nu fie luată prin surprindere în asemenea
hal.

Planul ei de a-l evita pe Christoph dădu roade, fiindcă,
atunci când se retrase într-un final, căpitanul nu mai era
acolo. Două gărzi o însoţiră până în camera ei.

Şi totuşi, nu se culcase imediat. Avea prea multe lucruri
la care să se gândească. Tăticul o avertizase că regele ar
putea să îi aleagă un soţ, dar nu crezuse că asta avea să se
întâmple atât de curând. Niciunul din ei nu se aşteptase la
asta. În mod ciudat însă, nu asta o ţinea trează.

îşi aminti de nopţile pe care le petrecuse cu Christoph, şi
nuntea  ei  nu  se  împotrivi  deloc.  Înainte,  reuşise  să-şi
alunge asemenea gânduri,  fiindcă, aşa cum îi  spusese şi
lui, nu aveau să mai fie vreodată în ipostaze intime. Deci
era prostesc să-şi aducă aminte cât de minunate fuseseră
acele clipe. Dar acum, dintr-un motiv anume, se lăsă pradă
prostiei.

Tatăl ei spusese că avea să-i arate palatul de dimineaţă.
Când cineva bătu la uşă, Alana era pregătită deja. Îi făcu
semn servitorului  care  se  grăbea să deschidă  că nu era
nevoie.  Două  femei  veniseră  cu  platouri  cu  mâncare,
zâmbind,  vesele  şi  gata  s4-i  îndeplinească  orice  dorinţă.
Alana ştia că trebuia să se obişnuiască de-acum cu toate
astea, fiindcă cele două femei Păreau să creadă că nu au
voie  să  se  dezlipească  de  prinţesa  lor.  Încercase  să  le
trimită  altundeva,  dar  amândouă reacţionaseră  de  parcă
fuseseră pedepsite!

Când ieşi din cameră, fu întâmpinată nu de rege, d de
un soldat. Alţi doi aşteptau deja acolo, cei de seara trecută,



şi încă patru pe deasupra! Alana nu se gândise că aveau să
stea  la  uşa  ei  toată  noaptea.  Dar  soldatul  nou-venit  îi
înmână  un  mesaj.  Alana  îl  deschise,  privi  puţin  pagina
acoperită  cu  litere  lubimene,  apoi  întrebă  despre  ce  era
vorba.

Chiar atund, Christoph apăru de după un colţ şi ţipă un
ordin către soldat, care se grăbi să plece. Christoph părea
să fi venit de afară chiar atund. Încă mai purta haina şi
căciula de blană.

— S-a întâmplat ceva? o întrebă pe Alana.
— Da, mi s-a dat asta, fără nid o explicaţie.
Alana îi înmână biletul.
— E de la rege. Cu părere de rău, nu te poate însoţi în

dimineaţa asta şi propune să amânaţi pe mâine-dimineaţă.
Tocmai mi s-a spus şi mie, şi am venit  să te anunţ. Dar
soldatul nu ştia nimic despre asta. N-ar trebui să vorbeşti
cu oamenii mei, tatălui tău nu i-ar plăcea asta.

Ultima frază fusese spusă pe un ton atât  de sever,  că
Alana ripostă imediat:

— De ce nu?
— Fiindcă eşti o prinţesă, iar soldaţii sunt nedemni de

atenţia  ta.  Apoi  oftă.  Cred  că  va  trebui  să  facem  nişte
schimbări la palat, acum că avem şi o prinţesă printre noi.

Vorbise de parcă el ar fi trebuit să facă acele schimbări.
Alana nu se putu abţine să nu-i amintească:

— Şi tu eşti soldat. Vrei să spui că nid tu nu eşti demn
de atenţia mea?

Chipul  lui  Christoph se întunecă puţin,  dar nu spuse
decât:

— Ia-ţi haina, ieşim afară.
Una din servitoare îl auzise şi se grăbea deja spre ei cu

haina Alanei. Cealaltă veni în fugă cu cădula ei. În câteva



clipe, era gata de plecare, iar Christoph o conducea deja pe
coridor.  Alana  îl  lăsă  o  clipă,  sperând  să-i  spună  unde
mergeau,  dar  apoi  îşi  dădu seama că  nu avea  de  gând!
Chiar credea că îşi putea permite să o trateze în continuare
ca pe o prizonieră?

— Unde…?  începu  Alana,  dar  nu  se  obosi  să  mai
termine.
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Christoph  mergea  prea  repede,  era  prea  scorţos  i  jţea

chef să ţipe ca să se facă auzită. V ’
wr Alananu
Afară,  la  poarta  principală  a  palatului,  Alana w

Christoph. Cineva U ţinuse acolo pentru eL Christ^îto şa şi
îi întinse mana, să o ajute să urce şi ea. Urcam

S 1 •  1. Al a. _.
În schimb, Alana îşi încrudşă braţele şi îşi Upi str4ns b |
— Dacă nu-mi spui unde ne ducem, nu merg nicăieri.

Nu  mai  poţi  să  mă  tratezi  cu  atâta  aroganţă.  Îţi  sunt
superioară’

Christoph izbucni în râs şi, înainte ca Alana să se poată
trage în spate, se întinse, o prinse în braţe şi o ridică lângă
el.

— N-are a face. Eu sunt protectorul tău oficial, ceea ce
înseamnă că trebuie să fad tot ce îţi spun, prinţesă.

Nu părea să se laude, dar Alana nu avea nicio îndoială că
îi plăcea situaţia.

— Şi dacă am ceva de obiectat?
— Poţi să i te plângi regelui.
— De ce să nu mă plâng la tine? Am senzaţia că o să tot

am motive.
Christoph se aplecă, suficient de aproape de Alana cât să

îi simtă răsuflarea caldă pe faţă. Preţ de o clipă, ea se gândi



că avea să o sărute fhiar acolo, în curte! Dar Christoph nu
mai spuse ntmir jar Alana constată că motivul era Henry,
care alerga spre d prin curte. Alana încercă să coboare de
pe cai, dar Christoph o ţinu strâns.

Henry se opri lângă cal, privi în sus spre Christoph şi
spuse:

— Pot vorbi cu domnişoara o clipă, domnule?.
— Eştibine-venit  la  palat  de-acum, îi  spuse  Christoph.

Poţi veni oricând. Dacă ai de transmis ceva urgent, at^d vor
eş e ^ O clipă, Henry păru groaznic de încurcat ^^du-se în
sus P «amândoi punând un picior pe scara de laş, Ş 

felorindu-Jde rochia Alanei şi şoptindu-i astfel meat şi 1
audâ doar ea:

“Fereşte-te de regină.
Apoi sări din şa şi dispăru în fugă. D mişcare,
. Alana fi urm^ încruntată. Christoph nu făcu ni
***  Alana îşi dădu seama că aştepta o exp ca*■
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— Spune-mi, îi ceru Christoph.

— Nu are niciun sens, aşa că nu vreau să repet ce mi-a
zis.

— Alana, îţi  voi apăra viaţa cu viaţa mea, spuse el  cu
severitate. Dar, ca să pot face asta, nu mai ai voie să ţii
niciun secret faţă de mine. Repetă ce ţi-a spus.

Alana repetă mesajul, apoi adăugă:
— Probabil Tăticul a înţeles ceva greşit… Sau ar trebui

să ştiu ceva despre Nikola de care eu nu am habar?
— Nu ai absolut niciun motiv să o bănuieşti  pe regina

Nikola de ceva. Îl adoră pe Frederick, şi nu era suficient de
mare cât să fie implicată în complotul de acum optsprezece
ani.



Alana îi avizi furia din voce şi chiar îi dădu dreptate.
— Şi eu aş fi spus acelaşi lucru, dar…
— Nu există doar o singură regină în ţara asta, Alana.
Alana era gata să izbucnească în râs. Adică se referea la

bătrânica  aia  simpatică  pe  care  o  întâlnise  cu  o  noapte
înainte. Asta era şi mai absurd, deci mai degrabă ar fi fost
înclinată să creadă că soţia iubitoare a regelui nu era chiar
atât de iubitoare.

Christoph îmboldi calul să o ia la pas spre poartă. Alana
era încă îngândurată după un asemenea mesaj - poate nu
auzise totul -, aşa că aproape nu observă că, pe măsură ce
treceau  pe  lângă  soldaţii  din  curte,  fiecare  cădea  în
genunchi şi îşi lovea pieptul cu pumnul drept, îndinându-
se spre ea. Îşi simţi ochii în lacrimi.

— N-au avut nevoie de prea mult timp să te iubească,
spuse Christoph pe un ton blând. Apoi îl auzi adăugând:
Nici eu.

Dar vorbise prea încet ca să fie sigură.
CapitocuC48

Trecu o vreme până când lacrimile fetei se uscară. Alana
aşteptă  cât  fu nevoie,  fiindcă nu voia ca şi  el  să ştie  că
plânsese, apoi întoarse capul să-l privească. Christoph se
uita  deja  la  ea,  constată  Alana când ochii  ei  îi  întâlniră
imediat pe ai lui. Avea o «presie atât de meditativa de parcă
încerca să-i -. -ril gândurile.

Alana nu era sigură unde mergeau acum, dar era evident
că aveau din nou nevoie  de o sanie,  fiindcă se îndrepau
spre depozitul de unde o luaseră pe cealaltă. Din nou, o
sanie  îi  aştepta  afară.  Acelaşi  vizitiu ca data  trecută era
cocoţat deja pe capră.

Christoph se opri chiar lângă sanie, suficient de aproape



încât să o ia în braţe şi să o aşeze pe bancheta săniei. Apoi
coborî din şa ţi se aşeză lângă ea.

— Nu crezi că ar trebui să-mi spui totuşi unde mergem?
întrebă Alana.

— Tatăl  tău  mi-a  sugerat  să  te  distrez  puţin.  M-am
gândit că ţi-ar plăcea să vezi din nou puii de lup. Dar dacă
ai alte idei…

Alana ar fi vrut să se plimbe pur şi  simplu cu sania,
culcuşită în braţele lui, dar bineînţeles că nu-i putea spune
asta.

— Ar fi drăguţ să mai văd o dată puii, să ştii.
Christoph  încuviinţă  şi  îi  spuse  prin  semne  vizitiului

încotro mergeau, apoi o înveli iarăşi cu câteva pături.
— Chiar  a  fost  ideea  tatălui  meu  sau  tu  ai  venit  cu

propunerea?
— A fost a lui. E îngrijorat că ceva din ce ţi-a spus în

seara trecută nu ţi-a căzut prea bine.
Mai putea să o spună o dată. Amintindu-şi cât de şocată

fusese să afle cu cine ar fi trebuit să se căsătorească, Alana
întrebă:

— Ţi-a spus ce mi-a sugerat?
— Bineînţeles - şi mi-a dat asigurări că nu va mai trebui

să te păzesc prea mult.
Alana respiră adânc.
— Nu a spus că va fi atât de curând!
Christoph îi puse mâna pe burtă.
“Are un motiv foarte bun să se grăbească..
86 referea.. J
Alana se înroşi imediat, ruşinată la gândul că ta e
eitauna™Christoph. Darnue «nlaodova^ «
2?"? dnt*- ^ puteauaţtepta să» edumnezeule, de gravă ar

fi putut fi situaţia. Un bebeluş îi privi abdomenul, ca să nu



lase nicio urmă e o nu se gândise deloc la asta până acum,
dar  nu  se  simţea  jenată,  d  privea  aste  ca  pe  un  lucru
minunat. Un bebeluş. Al lor…

Trecu o clipă, doar o clipă în care se priviră uimiţi. Alana
întoarse capul înainte ca el să vadă cât de îndurerată era
din  cauză  că  nu aveau  să  mai  petreacă  prea  mult  timp
împreună. Tatăl ei aprecia ce făcuse Christoph, dar nu avea
să-i  permită  să  se  căsătorească  cu  prinţesa,  chiar  dacă
Alana îi purta copilul. Christoph era peste orice soldat de
rând, dar tot nu era potrivit pentru o fată de viţă regală.

— Presupun că de-asta e supărat pe tine? întrebă Alana
pe un ton plat.

— E tată. Reacţionează la fel ca orice alt tată din lumea
asta.

Alana  trebuia  să  găsească  totuşi  un  vinovat  pentru
durerea pe care o simţea şi care începea să o sufoce.

— Dar cum naiba a aflat? Sau i-ai spus tu? De ce ai face
una ca asta?!

— Nu contează cum a aflat, răspunse Christoph, şi aste
era tot ce avea de gând să spună.

Alana oftă şi murmură:
— Nu vreau să mă mărit cu Karsten, să ştii.
Christoph îi întoarse faţa spre el,  ca să o privească în

ochi. Alana simţi o schimbare în el. Din cine ştie ce motiv,
Christoph zâmbi înainte să spună:

— Bine, atund poate nu va trebui să-l udd.
Alana oftă, exasperată. De parcă aste ar fi rezolvat ceva.

Dar bineînţeles că nu vorbea serios.
— Nu i-ai spus ce părere ai în legătură cu aste, nu-i aşa?

adăugă căpitanul.
— Sigur că nu. E atât de încântat de idee, cum aş putea?
— Ded fericirea lui e mai importantă decât a ta?



— Nu înţelegi.  Abia ne-am regăsit.  Încă nu-mi vine să
cred ce s-a întâmplat. Pur şi simplu am simţit iubirea de
fiică într-o clipită, de parcă nu am fi fost separaţi niciodată.
Chiar nu vreau să-l supăr!

— Dacă vrei să-i salvezi viaţa lui Karsten, ar fi bine să te
răzgândeşti.

— O, las-o baltă. N-o să-l nri<H
Alana îl  privi?  i  văzu  din  expresia  lui  că  părea  să  se

gândească serios la asta. Îşi dădu ochii peste cap. 6
..  Nici măcar nu cred că a fost ideea tatălui meu. Da,

pare ^cântat de ea, dar cred că Nikola i-a sugerat-o. * P
— Nu  mă  surprinde.  Regina  vrea  să  pună  capăt

ostilităţilor  mai  mult  ca  oricine.  Se  zvoneşte  chiar  că  a
pierdut mai multe sarcini  din cauza temerilor  pe care le
are.

Alana oftă din nou.
— Aş vrea să pot vorbi cu Tăticul. În mod sigur, mesajul

lui Henry era mai lung şi nu l-am auzit pe tot.
— Poate o să vă întâlniţi astăzi.
Alana îi aruncă o privire severă.
— Spune-mi că mica noastră escapadă nu e o capcană.
Sperase să audă o negare, dar nu se întâmplă aşa.
— A fost sugestia regelui. Dar n-ai de ce să-ţi faci griji.

Nu o să-i fac niciun rău. Ai cuvântul lui Frederick.
— Asta e în regulă, dar n-am cuvântul Tăticului că nu o

să-ţi facă el rău!
Christoph râse.
— Îţi faci griji pentru mine?
— Absolut deloc! replică Alana. Dar ce-o să creadă lumea

dacă te ucide? Nu cred că tatăl meu va fi atât de binevoitor
dacă se întâmplă asta.

Christoph zâmbi.



“N-o să se întâmple dacă eşti şi tu cu mine; sau exagerai
când susţineai că s-a schimbat complet? Chiar crezi că ar fi
gata  să  verse  sânge  în  faţa  ta?  Dacă  da,  acum  este
momentul potrivit să recunoşti asta.

“De ce? Oricum nu poate opri singur sania. Sau aveai de
gând  să  te  opreşti  şi  să-l  inviţi  să  meargă  cu  noi?  Da,
bineînţeles ^ da» foarte politicos… până în clipa în care îl
arunci în tem Ştiai că Henry mă aştepta în curte, nu-i aşa?
De-asta înotat atât!

“Micul tău prieten e foarte insistent.
Akna îi aruncă o privire ofensată.. Nu
“Şi nici de data asta nu mi-ai spus? Apoi g 1C1- spus
ulat întâlnirea noastră de azi-dimineaţă, nu-i Ş
că Henry a venit cu un alt mesaj pentru mine, şi era o

ocazie prea importantă să fie ratată!
Brusc, se infime atât de tare, că îi veni să ţipe.
Christoph nid nu recunoscu, nici nu negă acuzaţia. Nu

mai spuse nirnir, de parcă nu vedea nimic în neregulă cu
ce făcuse. Era un exemplu atât de grăitor al felului superior
în care o trata, luând decizii în locul ei şi punându-le în
aplicare fără să-i pese de sentimentele ei. Dar Alana reuşi
să-şi controleze furia. Şi tăcerea lui contribui la asta.

Spre surprinderea ei,  Christoph încă se mai gândea la
Henry. Când începură să urce pe dealuri, îl auzi spunând:

— Începe să-mi placă băiatul ăla. E foarte insistent de
dragul tău. Are curajul de-a se lua la ceartă cu oamenii
mei. Îmi aminteşte de mine când eram de vârsta lui.

— Mă îndoiesc, spuse Alana cu asprime. Probabil ieşeai
să spargi chestii  cu bâta, la fel ca toţi ceilalţi barbari de
vârsta ta. Henry sculptează statuete din lemn care încântă
pe toată lumea.

Christoph chicoti la vorbele ei şi se aplecă să ia ceva din



cobur. Îi înmână două statuete.
— El le-a făcut?
Erau cele două statuete pe care Henry le făcuse pentru

ea.  Alana  nid  măcar  nu  observase  că  dispăruseră  din
cuferele  ei  când  acestea  îi  fuseseră  aduse  în  noua  ei
cameră.

— De ce sunt la tine?
Christoph ridică din umeri:
— I-am spus  lui  Boris  să  le  lase  la  mine pe  şemineu

după ce am plecat ieri. M-am gândit că ar putea să te facă
să te  simţi… ca acasă.  Nu ştiam că nu aveai  să  te  mai
întord acolo.

Alanei nu-i venea să creadă. Era un gest atât de altruist,
atât de tandru, care nu avea nimic barbar în el.

îşi dorea ca el să nu-i mai arate latura lui tandră, fiindcă
îi era din ce în ce mai greu să-şi păstreze prima impresie pe
care şi-o făcuse despre el  -  că fusese,  era şi  avea să fie
pentru totdeauna un barbar,  fiindcă asta era natura lui.
Avea  nevoie  să  creadă  asta,  pentru  că  altfel  durerea
provocată de gândul că nu avea să fie nidodată a lui ar fi
fost prea mult!

Dar, Christoph o surprinse şi mai mult artengW*
Statuetele îmi amintesc de noi.
na contră imediat:
Nu, bărbatul este un simplu soldat, un soldat britanic,

jjenry nici  măcar nu auzise de Lubinia când l-a sculptat
pentru jpinC’ #, 

— Se gândea că îţi stă mai bine împreună cu un soldat,
nu cu un lord britanic, aşa cum credeai tu?

— A avut un… un motiv ciudat ca să mă vadă împreună
cu un soldat, sunt sigură, dar… dar nu-mi mai amintesc,
minţi Alana.



Alana nu avea de gând să-i spună că Henry se gândea că
doar  un  bărbat  curajos  ar  fi  putut  să  o  ceară  de  soţie,
fiindcă inteligenţa ei ar fi putut intimida pe cineva mai slab
de înger. Christoph n-ar fi făcut decât să pufnească la aşa
ceva,  fiindcă nu se simţea deloc intimidat de ea şi  nu o
făcuse nici înainte să afle că ea este, de fapt, prinţesa.

Era evident însă că bărbatul nu credea că Alana uitase,
fiindcă spuse:

— Poate o să-l întreb pe el, din moment ce tu nu vrei să-
mi spui.

Alanei i se tăie respiraţia.
— Sper că nu l-ai închis undeva!
— Bineînţeles că nu. N-avea cum să ajungă la Rastibon

cu mesajul  dacă  era  închis  într-o  celulă.  Dar  acum ştiu
unde să-l găsesc.

Alana înlemni.
— 0 să discut cu tatăl  meu despre asta.  Vreau să fiu

sigură că Henry nu o să ajungă într-una dintre temniţele
tale!

— Chiar crezi că aş face asta? Ştiu cât de mult îl iubeşti
pe copilul ăla.

— Tu…
Alana se opri. Replica Ivii reuşise să o liniştească.
“Nu, de fapt nu cred că ai fi în stare să-i faci rău vreunui

copil. 91 e? h atât de încăpăţânat când vrei să afli ceva.
— E datoria mea…
Ştiu, datoria ta va fi întotdeauna o justificare. Am înţeles

că în care te-ai purtat cu mine făcea parte tot din datoria
ta.

Ştiu că ar fi putut fi mult mai rău dacă mă gândesc ce
credeai şi cât de sigur erai de asta.

Christoph râse.



— Îmi cauzi scuze acum?
— Nu,  asta  nu  înseamnă  că  nu  eram  înfuriată,

înfricoşată şi frustrată fără motiv atunci.
— Şi încă nu te-ai răzbunat. Aştepţi momentul potrivit?
Chiar credea asta sau pur şi simplu o necăjea? Probabil

râdea de ea, fiindcă nu avea cum să-şi facă griji atâta timp
cât şi ea, şi tatăl ei recunoscuseră că nu-şi făcuse decât
datoria, aşa cum i se ceruse.

Alana nu spuse decât:
— Mi-am amintit din întâmplare că acum două zile, chiar

înainte să fii absolut convins că Helga e mama mea, mi-ai
spus că întreaga ta familie ar cădea în dizgraţie şi tu te-ai
exila  singur  de  la  palat  şi  din  Lubinia  dacă  aş  fi  cu
adevărat prinţesa.  Bineînţeles,  nu  credeai  că  se  poate
întâmpla  aşa  ceva  când  ai  spus-o.  Iar  acum,  că  te-ai
înşelat…

— Acum că m-am înşelat, în loc să fie mânios că nu am
reuşit să-mi dau seama de asta mai devreme, regele m-a
pus să-i păzesc zi şi noapte fiica.

Alana  se  lăsă  în  faţă  pentru  a  se  putea  întoarce  să-l
privească. Da, i se vedea pe chip: era mândru de felul în
care îşi făcuse datoria.

Capitocnf49

Alana  icni.  Nu  îi  venea  să  creadă  ce  se  întâmplase.
Christoph îi luase cele două statuete şi se aplecase să le
pună la loc în cobur, spunând:

— O să le ţin eu până ne întoarcem la palat.
Abia de-l auzise. În clipa când Christoph se lăsase în jos

pentru şi^ndu S^a^xete^e’ AUna văzu un bărbat ieşind de
după im copac u se e partea din spate a săniei. Se mişcase
atât de  repete’ că  s^ia  nici  măcar  nu  se  ditise,  aşa  că



Christoph nu jţrusese niciun fel de avertisment… până nu
se trezise cu un cuţit la beregată.

— Nuducide! ţipă Alana.
— Ssst, prinţesă, nu aveam de gând, spuse Leonard.
— În cazul ăsta… începu Christoph, apoi îl  trase cu o

singură mână pe Leonard în sanie şi îl trânti la podea.
— Ar  trebui  să  mă  mai  îngraş  puţin,  spuse  Leonard,

dezgustat  de  cât  de  uşor  fusese  învins  de  forţa  brută  a
celuilalt.

O spuse suficient de încet ca Alana se presupună că nu
voia să se facă auzit, dar ea îl auzi oricum. Şi Christoph îl
auzi,  iar  zâmbetul  care-i  înflori  pe  buze  stătea  drept
dovadă. Căpitanul se aplecă totuşi să-şi ia puşca şi o aşeză
pe genunchi. Dar nu încercă să*i ia cuţitul lui Leonard, ci
doar  rămase  acolo  cu  sprâncenele  ridicate  până  când
Leonard se aşeză în fund pe podea. Alana coborî imediat
lângă el, în genunchi, şi îl îmbrăţişă.

— Mi-a fost aşa dor de tine! Nimic nu a mers aşa cum
am crezut, dar e în regulă acum.

— Te afli sub protecţia tatălui tău?
— Da, ne-am întâlnit abia ieri…
— Asta se termină aici dacă nu te îndepărtezi de cuţitul

ăla, Alana, o întrerupse Christoph pe un ton furios.
Alana îi aruncă o privire.
“Nu intenţionat, dar nu accept niciun accident. Aşază-te

pe banchetă. Acum!
Leonard lăsă cuţitul pe podea, la îndemână. Părea să fie

acord cu Christoph. Alana luă arma doar ca să o ascundă
Christoph, apoi se căţără din nou pe banchetă şi rămase
aşezată Pe marginea ei. Ştia că Tăticul mai avea încă vreo
jumătate e de cuţite ascunse, poate chiar mai multe, dar,
aţăta ţu^P drî  uU 6rau biblie,  Christoph se putea linişti



sufiaen n J* b**aţi  să cadă de acord că era mai bine să
lucreze  împreună  unul  împotriva  celuilalt.  «  «,  ânălui
ascunse cuţitul într-o gheată, apoi îiatineere. Şi rămaseră
aşa, vorbindu-şi  prin sinlP,  a ge ^mul lucru pe care şi-l
dorea Alana era ca Christoph să iie
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— N-o să-mi facă niciun rău.
mânios pe Tăticul ei, dar căpitanul îi refuzase o reuniune

în adevăratul sens al cuvântului cu cel care o crescuse, la
fel cum făcuse şi cu tatăl ei, regele.

încă furios, Christoph îl întrebă pe Leonard:
— De ce-ai răpit-o pe Helga Engel de sub protecţia mea?
Leonard pufni.
— Recunoaşte că nu era sub protecţia ta, d o duceai la

palat ca să o interoghezi. Era evident.
Christoph nu încercă să nege asta.
— Are de dat nişte răspunsuri. Dar cum de-ai găsit-o pe

drumul ăsta?
— O căutam. Nu ştiam unde era până nu ai dus-o pe

Alana să o viziteze şi te-ai asigurat că o să aflu şi eu unde
sunteţi.  Aşa că am pornit  spre ea, să aflu ce vorbise cu
Alana.

— Trebuie să mi-o predai. Eu şi regele trebuie să stăm de
vorbă cu ea. Ne-a minţit pe amândoi. Trebuie să aflu ce a
făcut de fapt şi de ce.

Leonard clătină din cap.
— Nu, nu trebuie neapărat. Ea mi-a povestit mie, eu îţi

pot spune ţie. E sub protecţia mea acum. Nu voi lăsa să i se
întâmple vreun rău.

Christoph tăcu o clipă. Tocmai fusese refuzat! Alana îşi
ţinu respiraţia, aşteptând să vadă dacă avea să insiste. În
cele din urmă Christoph spuse:



— Atunti povesteşte!
Leonard  începu  să  vorbească.  Pe  măsură  ce  asculta,

ochii  Alanei  se  făceau  tot  mai  mari.  Tăticul  şi  Helga
avuseseră o aventură? Şi, în duda planurilor pe care şi le
făcuse, deşi avea de gând să o folosească doar ca să-şi ducă
sarcina la îndeplinire,  Tăticul se ataşase de ea mult mai
mult  decât  se  aşteptase.  Asta  îi  schimbase  modul  de
acţiune,  îi  înmuiase  inima înainte  chiar  ca  bebeluşul  pe
care îl răpise să-i zâmbească.

Toate  faptele  ieşiră  la  iveală:  cum  Helga  inventase
povestea cu bebeluşii schimbaţi între ei în aceeaşi noapte,
când se trezise şi văzuse că prinţesa dispăruse, de teama a
ceea ce ar fi putut păţi şi ea, şi fiica ei. O convinsese pe
cealaltă  doică  să  îi  susţină  povestea  spunându-i  că
amândouă aveau să fie pedepsite. Helga nU îşi imaginase
că regele avea s-o separe de fiica ei. *

Alana îi strânse mâna Tăticului, dându-i de înţeles că nu
o condamna pe Helga. Fusese separată de părintele ei real,
dar îl avusese pe Tătic. Cât de diferită ar fi fost astăzi dacă
ar fi crescut în răsfăţul de la curtea regală? N-ar fi putut
spune.

— Nu-i  port  pică,  spuse  ea  când  Leonard  termină  de
povestit. Transmite-i asta.

Tăticul  îi  zâmbi.  Christoph,  în  schimb,  nu zâmbea,  ci
spuse:

— Femeia l-a minţit pe regele din Lubinia. L-a făcut să
iubească un copil care nu era al lui. L-a făcut să ţină doliu
după acel copil când a murit. În toţi aceşti ani a jelit o fată
care nici măcar nu era a lui.

— A jelit moartea unui copil iubit, fiindcă spui că a iubit-
o pe fetiţă. Acum a fost răsplătit cu un alt copil iubit. Eu
sunt cel care i-a răpit fiica şi a ţinut-o departe, nu Helga. Şi



am  făcut-o  fiindcă  nid  până  în  ziua  de  azi  regele  şi
predecesorul tău, oricine ar fi fost, nu au reuşit să afle cine
a vrut să o ucidă. Nici tu.

— Eu nu eram la curte atunci.
“Dar ai postul de căpitan al gărzii de suficient timp cât să

fi încercat, spuse Leonard.
că nu pornise de la capul familiei.
— A  încercat,  sări  Alana,  apărându-l  pe  Christoph

aproape  fără  să-şi  dea  seama.  Singura  problemă  până
acum a fost că o întreagă familie a fost bănuită, o familie
numeroasă şi, mai important, înrudită cu casa regală. Deşi
au fost trimişi atâţia spioni în fortăreaţa lor, nimeni nu a
reuşit să descopere cine se află ta spatele complotului. Era
un secret prea bine păzit. Era evident

— Oricum,  n-am fi  putut  face  nimic  atunci,  completă
Christop Oboiul civil se încheiase de prea puţină vreme ca
să arestăm un Bnislan. Ar fi dus la un nou război.

auzit toată povestea
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de la Helga. Dacă aş fi ştiut, aş fi adus-o înapoi pe Alana

mai curând - sau nu. Cine poate şti?
în încheiere ridică din umeri. _
— Cât despre Helga, spuse Chnstoph, este inacceptabil

că ai ascuns-o. Trebuie să insist…
— Nu, interveni sever Leonard. O să repet, căpitane, nu

pot să ţi-o las ţie. Nu-mi pasă ce a făcut şi ce acuzaţii crezi
că  merită.  A  suferit  destul.  Şi-a  pierdut  fetiţa  din  cauza
duşmanilor regelui. A plătit un preţ enorm deja. Cât trăiesc
nu-ţi voi permite să faci vreun rău persoanelor la care ţin.



Cei  doi  bărbaţi  se  priviră  unul pe celălalt  suficient  de
mult încât să o facă pe Alana să rupă tăcerea, îngrijorată:

— Trebuie să-ţi spun ceva, Tăticule,  în caz nu ai auzit
încă zvonul. Tatăl meu mi-a ales un soţ.

Leonard o privi încruntat.
— Aşa repede?
— Da, şi nunta va avea loc la fel de repede.
— Cine?
— Karsten Bruslan, spuse Alana, cu o grimasă.
— Nu! exclamă furios Leonard. Cum să te lase pe mâna

celor care…
— Frederick se gândea deja să-l  numească pe Karsten

urmaş  la  tron  înainte  să  afle  că  Alana  e  în  viaţă,  îl
întrerupse Christoph. Poate nu i-a plăcut neapărat ideea,
dar ar fi fost cea mai bună mutare pentru binele întregii
ţări.

— Între  timp,  adăugă  Alana,  Christoph  este  gardianul
meu.

E singurul om în care tatăl meu are suficientă încredere
încât să mă lase în grija lui.

Leonard  îl  studie  pe  Christoph  câteva  clipe,  apoi
încuviinţă:

— Da, văd în ochii lui că o să te apere cu propria viaţă.
Este un candidat mult mai bun pentru căsătorie, dacă vrei
să ştii şi părerea mea. Oricum e mai bine decât să încerci
să pui capăt unei duşmănii pe care mulţi Bruslani nici nu
o mai ţin minte.

Alana clipi. Tăticul ar fi preferat ca ea să se căsătorească
cu Christoph?

— Tu l-ai bătut pe Karsten? întrebă Christoph.
. Şi dacă am făcut-o?
— Eu l-aş fi omorât.



Ţâticul râse.
— M-am gândit la asta. Aş fi făcut o favoare întregii ţări

dacă m-aş fi asigurat că nu ajunge niciodată pe tron. Toate
planurile Bruslanilor s-ar duce de râpă fără favoritul lor,
singurul cu şanse jeale să poarte coroana într-o zi. Dar nu
eu sunt cel care trebuie să ia decizia asta. Apoi, îi spuse lui
Christoph: Deci am aflat mai multe în cele câteva zile de
când m-am întors în Lubinia decât se ştia la palat în ultimii
optsprezece ani?

— Depinde ce ai aflat.
Drept răspuns, Leonard o întrebă pe Alana:
— Ai primit mesajul de azi al lui Henry?
— Da, dar nu am înţeles mare lucru. Nu a spus decât să

mă feresc de regină.
— Exact. Cei doi spioni de la palat au dispărut, aşa că

omul Bruslanilor a trebuit să angajeze pe altcineva. L-am
auzit  când  îi  explica  noului  spion  ce  să  facă.  A  vorbit
despre regină şi despre rolul ei într-un complot din trecut şi
i-a  dat  brăţara  ta  spionului,  ca  să  i-o  ducă  ei.  Ştiu  că
Nikola nu era suficient de mare sau de importantă ca să
ordone asasinarea unui bebeluş, dar tatăl ei n-ar fi ezitat.

— Acum fad presupuneri, spuse nervos Christoph.
— După presupuneri urmează de multe ori dovada. Am

tras o concluzie logică, bazată pe experienţă.
— Nu, spuse ferm Christoph. Nikola îşi iubeşte soţul. Nu

am rici o îndoială.
— Sunt sigură că da, dar poate ar trebui să-l întrebi pe

rege când i s-a oferit mâna ei. Pun pariu că regina Avelina
nici hsese înmormântată bine când tatăl Nikolei a venit să
<Bscut» Problema cu regele văduv. Voia să-şi pună ruda lui
Fe tron» nu pe fiica Avelinei.  Este  un lucru vechi  de cât
lumea, văzut şi în alte părţi: prima soţie moare, dar a doua



soţie copii…
—? espre cine vorbim?
"Incă nu îi ştiu numele, dar am de gând să aflu şi să-l

găsesc.
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— Jofumna Lindsey —
— Că  tot  veni  vorba  despre  nume,  tu  eşti  Leonard

Kastner, nu-i aşa?
Alana rlărtnă aproape imperceptibil din cap în semn că

nu ea îi spusese numele lui Christoph. Leonard ridică din
sprâncene.

— Mai contează? Amândoi avem acelaşi scop, căpitane:
să  apărăm  cu  orice  preţ  viaţa  prinţesei  noastre.  Acum
urmăresc încă o pistă care…

— Şi noi, spuse Christoph. Nu mă aşteptam să… ni te
alături atât de curând.

— Să mă alătur? Eu nu mă aşteptam să vă văd din nou
pe drumul ăsta.

— Nu ne-ai urmărit?
— Nu,  tocmai  coboram  de  pe  munte.  Am  urmărit  pe

altcineva  aici,  omul  despre  care  v-am spus,  cel  care  dă
ordine. El l-a omorât pe individul care m-a angajat acum
optsprezece ani.

— Aldo?
— Deci hoţul a mărturisit? Cel care l-a ucis pe Aldo a

insinuat că şi tipul în faţa căruia răspunde, omul care i-a
dat ordine şi lui Aldo, era tot un servitor. E incredibil cât de
departe au mers ca să-şi protejeze stăpânul - sau stăpâna.
Dar îl urmăresc pe acest om de două zile deja. Încep să mă
întreb dacă nu cumva lucrează pentru ambele părţi.

— Unde s-a dus oare? Nu e mare lucru pe munte, doar
reşedinţele  aristocraţilor  de  lângă  drumul  dinspre  est.



Chiar şi familia mea stă acolo.
— Cred că vorbim despre acelaşi lucru. Proprietatea pe

care  a  vizitat-o  era  înconjurată  de  mult  prea mult  teren
deschis şi mişuna de servitori  şi de gărzi, aşa că nu am
reuşit  să  rămân  acolo  prea  mult.  Am  ajuns  la  câteva
ferestre fără să mă vadă nimeni. Una era cea din dreapta,
dormitorul amantei lui. Se pare că avea de gând să stea cu
ea toată noaptea, aşa că am plecat şi  m-am hotărât să-l
urmăresc în drum spre oraş, a doua zi.

— Ce speri să obţii de la el?
— Încă  mai  cred  că  pot  afla  cine  e  stăpânul  lui  din

Fortăreaţă.  Credeam  că  e  Karsten,  fiindcă  au  plecat
împreună, dar Karsten nu ştia nimic. Femeia cu care s-a
întâlnit aici omul pe care

,  yjmăream, în schimb,  pare  să  îl  cunoască  destul  de
bine  şi  a trebui  şi  ea  interogată.  Dar  nu-mi  place  să
interoghez femei. Speram să-ţi pot lăsa ţie sarcina asta. Aşa
că m-am gândit la o metodă sigură să-ţi spun ce ştiu.

Christoph ridică din sprâncene.
— M-ai ameninţat cu cuţitul. Asta ţi se pare sigur?
Leonard chicoti. Părea amuzat.
— Asta a fost doar ca să-ţi atrag atenţia.
CapitofuC 50

Era un lucru atât de neobişnuit să lucreze împreună cu
un  asasin,  să  accepte  orice  fel  de  ajutor  din  partea  lui
Leonard Kastner. Christoph trebuia să facă eforturi să nu
uite că Alana îl considera tatăl ei. Totuşi, îndrăzneala lui îl
amuza. Mult. Nu avea cum să nu admire un bărbat care nu
se sfia să-l ameninţe cu cuţitul.

— El el spuse brusc Leonard.
Christoph trebui să se ridice ca să vadă dincolo de capra



vizitiului, unde Leonard se aşezase pentru restul drumului.
Ajunseseră aproape de răscruce şi de lungul drum spre est,
care ducea spre proprietăţile aristocraţilor, inclusiv cea a
familiei lui Christoph. Îi spusese Alanei că avea să o lase
puţin la familia hă, până când Leo avea să-i arate pe care
proprietate  se  ascundeau  simpatizanţii  Bruslanilor.  Dar
acum îl  văzu  pe  omul  despre  ^are  v°rbiseră,  pe  drumul
care cobora dinspre munte. Şi el îi văzu * rândul lui.

“Crezi  că  te-ar  recunoaşte?  îl  întrebă  Christoph  pe
Leonard.

“Nu, dar se poate să nu vrea să fie văzut aici. Te rog, nu
k^di^ăugă  leonard,  văzându-l  pe  Christoph  cum  ridică
puşca

Bărbatul  ieşise  de  pe  drum şi  căuta  o  altă  cale  de  *
coborî munte ca să nu fie nevoie să se apropie de sanie şi
°scut. Pornise în linie dreaptă.

— Jiu vreau să-l omor, spuse Christoph fără să coboare
puşca.

— Lasă-l să plece. Lasă-l să creadă că măsurile pe care
şi le-a luat au fost suficiente şi că n-are de ce să-şi facă
gnji.

— Crezi că e mai puţin important decât aveai impresia?
— Nu,  dar  ştiu  unde  să-l  găsesc.  Pot  să-l  aştept  în

Fortăreaţa  Bruslanilor  până apare.  Am o cale  uşoară de
acces acolo. Pot să vin şi să plec oricând doresc. Dacă îl
sperii acum şi reuşeşte să fugă, o să se ascundă, şi nu vom
afla niciodată cine îi dă ordine.

Christoph  înjură  înfundat,  dar  se  aşeză  la  loc.  Apoi
observă că Alana îl privea şovăitor. Se opri o clipă ca să se
aplece spre ea şi să o sărute apăsat pe buze. Nu era un
sărut satisfăcător pentru niciunul dintre ei, dar nu dorea
decât să o liniştească.



— Nu-ţi face griji, îi spuse. Nu aveam de gând să-i fac să
tragă din nou în tine.

Alana fu tentată să ducă o mână la buze, dar îşi dădu
seama ce făcea şi îşi ascunse din nou degetele sub pătură.

— Nu-mi făceam griji. Dar se pare că motivul pentru care
aveai de gând să mă laşi cu ai tăi tocmai a luat-o la fugă
înapoi spre oraş, aşa că nu mai e niciun pericol. Plus că
deja am o bănuială dne e amanta spionului.

— Oh?
— Prietena ta, cea care părea atât de convinsă că o vrei

neapărat de soţie.
Christoph chicoti auzind-o, dar îl întrebă pe Leonard:
— Cât  de  departe  de  drum  e  proprietatea  pe  care  a

vizitat-o agentul Bruslanilor?
— Nu prea departe.
Christoph îi spuse Alanei:
— Se poate să ai dreptate.
— Atunci nu mă laşi cu ai tăi, spuse ferm Alana. Vreau

să fiu acolo şi să o văd cât de agitată va fi când o iei la
întrebări.

Chnstoph nu-şi putu stăpâni un rânjet. Era sigur că ştia
de ce se purta aşa Alana, măcar din expresia de pe chipul
ei, dar tot voia să o audă direct de la ea.

— De ce?
— Nu,  vreau  doar  să  stau  şi  să  o  privesc.  Ştiu  din

experienţă cât de… barbar poţi să fii când îţi propui.
. A tot foarte răutăcioasa cu mine atunci, la tine acasă.

Foarte fjutâcioâsă.
— Crezi că poţi să o faci să-ţi spună ceva ce mie nu mi-ar

spune?
Alana zâmbi.
— Interesant, spuse gânditor Christoph. Asta înseamnă



că tu chiar crezi că tendinţele barbare de care mă tot acuzi
sunt ceva intenţionat şi că nu asta e firea mea?

— Nu,  dar…  Alana  se  înroşi  din  nou,  o  culoare  roz,
drăguţă. Uneori.

Christoph râse.
— Ca să ştii,  prinţesă, într-un interogatoriu ajută să-ţi

faci  prizonierul  să  se  simtă  neajutorat,  şi  asta  se  poate
rezolva simplu dezbrăcându-l până la piele. Mi-a fost foarte
greu să mă stăpânesc să nu-ţi fac asta. Nu m-am purtat ca
un barbar, nu?

Alana  îşi  ţinu  respiraţia  şi  privi  speriată  spre  capra
vizitiului,  unde Leonard stătea cu spatele  la ei,  ca să se
asigure că nu trăgea cu urechea. Apoi se lipi de Christoph
şi îi şopti furioasă:

— Ssst. Discuţia asta nu-şi are rostul acum şi cu atât
mai puţin aid.

— De ce te simţi jenată de ceva ce un bărbat şi o femeie
fac atât de natural sau simt unul pentru celălalt?

— Pentru că în câteva zile voi fi soţia altui bărbat!
— Chiar  vrei  să  foloseşti  scuza  asta  ca  să-mi  închizi

gura, deşi *i recunoscut şi tu că nu-l doreşti de soţ? Mă
bucur să-ţi spun că n“° să-ţi meargă.

— Ha! răspunse Alana cu toată indignarea de care era în
stare.  ®  plus,  nu  despre  intimitatea  dintre  doi  oameni
discutam noi ci despre un interogatoriu chinuitor.

Christoph îi mângâie obrazul…m
“Când vine vorba despre tine, nu sunt de aco. “
®a te iau în braţe şi să te arunc în cel mai aprop a cum

să te surprindă, încât mi-a plăcut n’IP“
tu Une În lenjerie. Mi-a plăcut atât de mult, încât sper»
scena, cândva.
Alana se înroşi  şi  mai mult,  dar îl  privi  totuşi  în ochi



suficient de mult încât Christoph să înceapă să se întrebe
ce era în mintea ei.  Apoi  râse,  şi  Christoph nu mai avu
nicio îndoială că ea luase totul în glumă. Glumi chiar şi ea:

— Poate data viitoare o să inversăm rolurile, glumi ea.
Nu vorbea serios — sau poate că da? Nu, bineînţeles că

nu,  dar  zâmbetul  ei  era  fascinant.  Era  o  sugestie
interesantă,  care probabil  că  venea  din dorinţa  ei  de a-l
vedea în genunchi în semn de scuză pentru felul în care o
tratase. Christoph îşi reaminti că era o prinţesă totuşi. Şi,
se  gândi  dezgustat,  în  curând  prinţesa  Alana  avea  să
aparţină altcuiva.

Nevoia de a fi lângă ea nu mai avea nimic de-a face cu
datoria lui.  Regele spusese limpede că Christoph nu mai
avea permisiunea să o atingă, şi nici n-ar fi îndrăznit dacă
Alana ar fi fost mulţumită de soţul care fusese ales pentru
ea. Christoph îşi închipuise că avea să-i placă de Karsten -
era şi chipeş, şi fermecător. Dar Alana nu-l voia, iar gândul
ăsta reuşea să-l liniştească pe Christoph.

Acum,  că  spionul  tocmai  reuşise  să  scape,  Christoph
cedă nevoii de a o avea aproape şi îi permise să fie de faţă
la  interogatoriu.  Dacă  Nadia  era  într-adevăr  implicată  în
vreun complot, atunci tatăl ei, Everard Braune, era plecat
de acasă, fiindcă altfel Nadia n-ar fi îndrăznit să-şi aducă
amantul acolo.

Capitocucsl

mă va trăda.
— X niticue în şoapta:
— Ţi-ai arătat chipul lui Christoph. Eşti sigur că a fost o



alegere -îmi place căpitanul, spuse Tăticul. Nu mă va trăda.
Ciiiut uimi, !
Abna  nu  crezuse  vreun  moment  că  ar  fi  f  „al  En  P”

«neprefâcut, prea dintr-o bucata, mult exceptând secretele
regale, desigur.

Niciunul dintre ei nu se aşeză cât timp o aşteptară pe
Nadia. Alana încercă pe cât posibil să se facă neobservată,
lilmic a nu «.  M aici  decât în calitate de observator.  Nici
măcar  n  ar  fi  trebuii  «a  ceară  să  vină.  Asta  era  treaba
regelui.  Voise în primă fază na <, vadă umilită pe Nadia,
dar acum nu mai era la fel de nerabdăioa re. Înţelese cât de
geloasă  păruse  făcând  asta.  Spera  să  nu  şi  li  {\m  şi
Christoph seama.

Prietena  lui  Christoph  îşi  făcu  o  intrare  triumfală.
Încântarea  de  pe  chipul  Nadiei  fu  brusc  înlocuită  de
curiozitate  când  văzu  că  tânărul  comandant  nu  venise
singur.  Purta  o  rochie  În  culori  închise,  strălucitoare,
vişiniu  amestecat  cu  negru  şi  violet  În  chis,  culori  de
matroană, cum se spunea în Anglia, unde dom nişoarele
tinere şi nemăritate nu purtau decât pasteluri. Dar Lubinia
avea alte obiceiuri, îşi reaminti Alana. Îmbrăcată cum era
într-o haină cenuşie, se simţea invizibilă în comparaţie cu
Nadia. Sentimentul nu s-ar fi schimbat nici dacă şi-ar fi dat
jos  haina,  fiindcă  rochia  ei  era  de  un  albastru  palid,
elegantă, dar aproape lipsită de culoare.

— Ce te aduce aici? îl  întrebă Nadia pe Christoph. Au
trecut atât de mulţi ani de când nu te-am mai văzut în casa
mea, că nici nu ®ai ţin minte.

Christoph se îndreptase încet spre ea din clipa în care
intrase  în  cameră,  şi  nu  se  opri  până  nu  ajunse  la
jumătatea  drumului  dintre  ea  şi  uşă,  blocându-i  ieşirea.
Asta o forţă I* Nadia să stea cu spatele la Tătic, care era în



celălalt capăt d salonului.
“Vreau  să  discutăm despre  activităţile  tale  din  ultima

vreme despre persoanele cu care te-ai asociat, îi răspunse
C ristop Nadia râse.

"N-o să vorbim despre asta. Nu e treaba ta.
“Te înşeli, Nadia, fiindcă tocmai am aflat că amân ^ joar

omorât un servitor. Se pare că nu a fost cine ştie ce P * ’ tru
«olan, U fel  ca el.  Dar jtiu, de asemenea, că luereaz p

^dia Bruslan.
— Nu e un rebel, negă imediat Nadia.
Christoph spuse apăsat:
— Nu am zis că ar fi, dar e o frază care spune multe. Nu

mă surprinde să te aud făcând legătura între rebeli şi casa
Bruslan. Dacă nu ştiam, ar fi trebuit să-ţi mulţumesc că
mi-ai confirmat bănuielile.

Obrajii Nadiei se înroşiră de furie.
— Nu mai am nimic să-ţi spun! se răsti, apoi pomi spre

uşă.
Nu reuşi să facă mai mult de câţiva paşi, căci Christoph

o prinse  de  braţ.  Nadia  începu  să  ţipe  după ajutor,  dar
Christoph o scutură zdravăn.

— Poate  vei  dori  să-ţi  uşurezi  situaţia,  Nadia,  şi  să
cooperezi. Dacă e nevoie să te duc la palat, vei fi…

— Ia mâna de pe fiica mea!
Everard Braune stătea în cadrul uşii. Avea părul blond,

cărunt  pe  alocuri,  era  bine  îmbrăcat  şi  încă  mai  purta
pelerina cu care intrase. În mână ţinea un pistol pe care îl
îndreptase spre Christoph.

Dar  Christoph  nu  părea  dispus  să  se  supună  cererii
bătrânului  aristocrat.  Se  întoarse,  împingând-o  pe  Nadia
între  el  şi  tatăl  ei,  transformând-o  astfel  într-un  scut.
Pericolul  nu trecu însă,  fiindcă Everard îndreptă  pistolul



spre Alana.
Alana suspină şi se trânti în spatele canapelei, târându-

se  până  la  margine  şi  privind  pe  după  colţ.  Îl  văzu  pe
Christoph şi, în spatele lui, pe Tătic. Nu vedea uşa sau pe
tatăl Nadiei, aşa că nu ştia că Nadia fugise la Everard şi
bătrânul  o  împinsese  afară,  unde  era  în  siguranţă.  Dar
bănuia că Everard îl luase iar pe Christoph la ţintă.

Alana ar fi trebuit să-şi ceară înapoi armele imediat ce se
mutase în palat, dar nici măcar nu se mai gândise la ele,
fiindcă oamenii tatălui ei o protejau acum. Ar fi putut să-l
dezarmeze  pe  Braune cu un glonţ  bine  ţintit  în  timp ce
Christoph îi distrăgea atenţia. Tăticul se aştepta probabil ca
ea să facă asta. Dar nu avea decât pumnalul cu lamă lungă
pe care îl luase în sanie şi, spre deosebire de Leonard, nu
putea ţinti bine cu o asemenea armă.

Fusese învăţată cum să se apere cu un pumnal, dar nu
împotriva unui pistol!

Alana  scoase  pumnalul  din  gheată  şi  a  făcu  semn
Tăticului că Du avea altceva, apoi se târî până hi celălalt
capăt  al  canapelei  din  spateie  căreia  îl  putea  privi  pe
Braune.  Poate  reuşea  să-i  distragâ  atenţia  lui  Braune
suficient de mult timp cât Christoph să-l doboare. Sau ar fi
putut încerca să-l lovească şi să-l facă să scape pistolul.

— Ştii măcar ce face fata ta aid cât timp eşti plecat? îl
întrebă  Tăticul  pe  bătrân,  ca  să-i  distragă  atenţia  de  la
Christoph.

— Tu cine naiba eşti?
— Ştii,  Everard?  repetă  Christoph,  atrăgând  iarăşi

atenţia asupra lui.
Christoph îi atrase din nou atenţia.
— Da, ştiu ce face. Face exact ce îi spun eu să fac. Este o

fiică ascultătoare.



— Tu  i-ai  spus  să  se  culce  cu  un  servitor  al  familiei
Bruslan? întrebă Christoph.

— Nu, i-a căzut cu tronc, spuse Everard. Nu aveam să
nu  fiu  de  acord,  din  moment  ce  i-am  interzis  să  se
căsătorească cu oricine în afară de tine.

— De ce eu?
— Tu ar fi trebuit să te îndrăgosteşti de ea. Asta te-ar fi

neutralizat.  Dar  se  pare  că  noi  i-am  supraestimat
farmecele.

— Noi?
Alana privi din nou o clipă să vadă ce se întâmpla. Inima

începu  să  îi  bată  cu  putere.  Dumnezeule,  ce  făcea
Chnstoph?

ce  punea atâtea întrebări  înainte  să  aibă situaţia  sub
control? ^ra înarmat, deşi nu se vedea decât sabia pe care
o  purta  la  şold.  Dar  luase  două pistoale  din  sanie  şi  le
ascunsese  la  spate  înainte  Intre  în  casă.  Dacă  Braune
recunoştea că lucra pentru familia bruslan, nu avea de ales
decât  să  îi  ucidă pe  toţi  trei,  ca  să  se sigure că  nimeni
altcineva nu mai afla adevărul. Şi încă mai avea pistolul!..

Alana îşi pregăti pumnalul, apoi mai privi o dată. Putea,
ţ’n.  ^  probleme  pistolul,  precum  şi  mâna  care  îl  ţinea,
raposi f1 ^ să scape arma, dar oricum i-ar fi distras atenţia
suficient fatsă…

Eu şi Nadia, spuse Everard.
Christoph râse scurt.
— Ded voiai să-mi dai pe cap o mireasă folosită deja?
Alana gemu dându-şi seama ce făcea de fapt Christoph:

obţinea o mărturie, ceea ce Everard n-ar fi recunoscut de
bunăvoie dacă n-ar fi avut un avantaj. Şi de-asta nu făcuse
încă  nicio  mişcare.  Voia  mărturia!  Dacă  Alana  l-ar  fi
întrerupt  încercând să  îl  salveze,  ar  fi  fost  furios  pe  ea.



Alana se trase repede de cealaltă parte a canapelei, ca să
vadă ce intenţiona de fapt Christoph. De aici se vedea mai
bine şi ţinta, tot corpul, nu doar braţul. Christoph nu avea
de ce să se supere dacă îl ajuta la momentul potrivit.

— Asta n-ar fi contat - dacă ar fi reuşit, spuse Everard.
Între timp, nu văd de ce nu i-aş fi permis să se joace cu
bărbatul care îi plăcea. Nu te mai iubeşte pe tine, din câte
se pare. Andre e un mesager care lucrează pentru mine,
aşa că trece des pe aici.  Este greu să-mi vizitez prietenii
fără să dau de bănuit. Îi urmăreşti prea îndeaproape.

— Bineînţeles că da, iar Karsten Bruslan va fi arestat în
curând pentru trădare.

Everard râse.
— Arestează-l, oricum nu-i pasă nimănui. A fost un idiot

să  le  permită  oamenilor  lui  să  atace  palatul  după  ce
altcineva - presupun că nu tu sau unul de-ai tăi - l-a bătut
în aşa hal. O fi fost vreun soţ gelos.

— Ded rebelii nu au fost ideea lui?
— Bineînţeles  că  nu.  I-aţi  supraestimat  pe  Bruslani.

Simt bogaţi, răsfăţaţi şi leneşi. Le place să delege treburile
casei  altor  persoane.  Noua generaţie nu seamănă nid pe
departe cu Emest şi cu veghea gardă. Ei erau luptători!

— Ded tu i-ai aţâţat?
Pe  tinen,  da.  Cineva  trebuia  să  o  facă,  să  vă  distragă

atenţia  cu  ei.  Doar  doi  Bruslani  au  avut  vreodată  vreo
iniţiativă, Emest şi mama lui. Mama lui a avut o idee bună:
să  scape  de  Frederide.  A  plătit  mai  mulţi  asasini,  dar
Frederide a avut noroc. Apoi a famili!» 111 * ^ * P*er<fut tot
minţile, şi nimeni altcineva din nu s a repezit să-i ocupe
locul. Erau mult prea comozi.

Acjevirul e că nu a mai rămas nimeni care să vrea tronul
suficient de mult încât să ucidă pentru el.



— Ar  fi  trebuit  să-mi  dau  seama.  Tu  eşti  unul  dintre
aristocraţii care au pierdut cel mai mult când Bruslanii au
căzut în dizgraţie.

ai fost unul dintre cei mai vocali sfetnici ai regelui Emest,
tu j.ai sfătuit să încerce să intre în graţiile lui Napoleon cu
o armată adevărată, nu cu bani, deşi Napoleon nu ceruse
decât un tribut. Se poate să fi fost sugestia ta de la început.

Everard râse.
— Acum mă supraestimezi şi pe mine.
— Nu  cred.  Tu  eşti  cel  care  a  păstrat  aprinsă  flacăra

rebeliunii cand ar fi putut să se stingă liniştită.
Everard se purta de parcă nu se putea abţine să nu se

laude. Vocea îi era plină de satisfacţie când răspunse:
— Poate.
— Dar de ce o rebeliune? Ce te aştepţi  să obţii  cu un

asemenea plan?
— 0  armată,  una  suficient  de  mare  cât  să  pot  ataca

palatul. Istoria urmează să se repete.
Christoph râse. Everard continuă:
— Da,  ştiu.  Ar  fi  trebuit  să  facem  asta  înainte  ca

Frederick să se arate atât de apt în a conduce regatul. Nu
ne-am dat seama cât de mult îl iubesc oamenii de rând. Am
răspândit zvonuri cum că e bolnav şi pe moarte, dar idioţii
au fost îngroziţi la gândul că trebuiau să-i ceară să cedeze
coroana din cauza asta şi au preferat să-l păstreze pe tron
până dă  ortul  popii  mai  degrabă  decât  să  sleagă  un alt
rege.  Şi  tu!  încheie  dezgustat  Everard.  Dacă  Nadia  ar  ®
reu? it să te seducă şi să te atragă de partea noastră, n-ar
mai fi trebuit să facem nimic. Tu eşti cel care ne-a obligat
să luăm măsuri *tăt de disperate, fiindcă din cauza ta nu
se mai poate apropia

enideel.



— Cine  m-a  angajat  să  o  ucid  pe  prinţesă  acum
optsprezece am?

trebă Leonard.
Bverard îi aruncă o privire confuză. Alana nu credea că

se e*cea- Părea să nu ştie despre ce era vorba.
J^toph ajunsese la aceeaşi concluzie.
"Clne «unt acei „noi“ despre < 1—19
Întrphă el.
— Alto trebuie să-ţi spun mură-n gură? Crfalţi anstocraţi

care  au  pierdut  Ia  fel  de  mult  ca  *  mine  când  fanuha
Stmdal a

[Td prin  toate  comploturile  astea  nu vreţi  decât  să  vă
primiţi pământurile şi titlurile…

— Ne vrem  puterea înapoi. Vrem un om mai flexibil  pe
tron  -  să  zicem,  mai  orientat  spre  câştigurile  materiale.
Unul dintre bătrânii casei Bruslan, eventual.

— Nukarsten?
Everard ridică din umeri.
— El  a  fost  prima noastră  alegere  doar  fiindcă  este  şi

prima lor alegere,  dar băiatul a început să fie mult prea
sârguincios  în  ultima  vreme.  Altcineva  ar  fi  mai  potrivit
pentru scopurile noastre. Dar cred că îl putem manipula şi
pe Karsten, dacă ne folosim de unealta potrivită. Femeile.
Ele au fost slăbiciunea lui dintotdeauna.

Alana se întrebă dacă tatăl ei ştia că soţul care îi fusese
ales era un fustangiu. Braune nu părea să ştie că fiica lui
Frederick se întorsese, deci era posibil ca iubitul Nadiei să
nu  lucreze  pentru  ambele  tabere,  ci  pur  şi  simplu  să
spioneze grupul de aristocraţi conduşi de Braune şi să le
raporteze  mişcările  stăpânului  din  Fortăreaţa  Bruslan.
Poate acceptase să fie mesager pentru Braune doar ca să
aibă o scuză să vină la ei acasă.



— Rebelii  voştri  au  fost  o  pierdere  de  bani,  spuse
Christoph. Aveţi vreun plan de rezervă?

întotdeauna  avem planuri  de  rezervă,  iar  tu  ne-ai  dat
încă unul. În sfârşit, Frederick nu va mai depinde de tine.

— Chiar crezi că un singur glonţ mă poate opri? Atunci
ţinteşte bine, moşule, fiindcă n-o să mai apuci să-l tragi şi
pe al doilea.

Alana  se  pregăti  să  se  ridice,  dar  auzi  paşi  grăbiţi  în
cameră şi patru focuri de armă! Era încă de partea cealaltă
a  canapelei,  de  unde  putea  vedea  că  Christoph  era  în
picioare şi nu părea rănit.

Tăticul trebuise să se ferească de gloanţe!
de nsi?? ^ fami? d Braune păruseră în salon, chemaţi de

Nadia, dar numai doi dintre ei aveau pistoale cu două ţevi.
282
Everard râse de data asta.
Al treilea avea doar o spadă. Încercaseră să scape de al

doilea om, cel mai slăbuţ, pe care stăpânul lor nu îl ţintea
cu  pistolul  Bverard  începu  să  u  înjure  fiindcă  nu  îi
aşteptaseră  ordinele.  Ar  fi  preferat  să-l  împuşte  pe
Christoph  şi  să  scape  de  ameninţarea  mai  mare.  Dar
gărzile luaseră iniţiativa. Din fericire, servitorii care purtau
arme pe care nu ştiau să le folosească bine aveau obiceiul
să rateze ţinta, ceea ce făcuseră şi de data asta. Tăticul se
aruncase la pământ şi se rostogolise la adăpost. Când se
ridică  din  nou,  aruncă  un  pumnal.  Cum era  un  ţintaş
excelent, reuşi să elimine un om.

Un asasin stătea în umbră şi lovea ţintele una câte una,
preferând  să  aibă  mereu  situaţia  sub  control.  Nu  se
descurca la fel de bine într-o luptă deschisă cu mai mulţi
adversari. Amândouă gărzile îşi scoseseră spadele. Tăticul
nu avea decât pumnale. Dar Christoph se ţâra încet spre



luptă,  ca  să-l  ajute.  Şi  Everard urmărea lupta,  probabil,
altfel  i-ar  fi spus lui  Christoph să stea pe loc.  Alana nu
înţelesese  de  ce  Everard  nu  profitase  de  momentul  de
confuzie  ca  să-l  împuşte  pe  Christoph,  dar  poate  că
avertismentul căpitanului îl făcuse să ezite, ştiind că nu îşi
avea  şi  servitorii  alături.  Apoi,  Alana  văzu  încă  un  om
afară, ridicând o puşcă şi ţintind prin fereastra din spatele
Tăticului.

Alana ţipă:
— Fereastra!
Tăticul era prea atent să evite cele două spade. Se poate

să nu-i  fi auzit  avertismentul.  Însă Christoph o  auzi.  În
clipa.

care văzu unde ţintea puşca, se aruncă în aceea direcţie
şi

® bnpinse pe Tătic la o parte, trântindu-l pe unul din cei
doi  servitori  la  pământ.  Spada  celuilalt  îi  lăsă  o  urmă
adâncă pe

Pate, deşi lovitura fusese ţintită spre gâtul lui Leonard. O
clip

târziu, trase şi bărbatul de la fereastră. Sticla se spa” e’
Glorii  -  .  La  rimD să-l  vadă se  Înfipse  În antebraţul  lui
Everard chiar când bătrânul trase;

apoi se mai auzi o împuşcătură.
Totul se întâmplase atât de repede. Everard ratase ţinta

fiindcă  avea  un  pumnal  în  braţ.  Christoph  ţintise  bine.
Bătrânul îşi privi rana din piept, apoi se prăbuşi la podea.
Dar  în  celălalt  colţ  al  camerei  lupta  continua.  Tăticul
aruncă încă un pumnal prin fereastra spartă, fără a mai
pierde timpul să se ridice. În loc să tragă din nou, omul de
la  fereastră  o  luă  la  fugă.  Era  acelaşi  bărbat  pe  care  îl
urmăriseră până aici,  care se întorsese probabil  să vadă



cine venise în direcţia asta. Christoph îi puse piedică gărzii
care mai rămăsese în picioare,  apoi îl  lovi  cu pumnul în
faţă, ca să nu se mai ridice. Îi făcu la fel şi celuilalt.

Christoph  tocmai  îi  salvase  viaţa  Tăticului,  cu  preţul
unei  răni.  Alana  voia  să  se  asigure  că  tăietura  nu  era
adâncă, dar Christoph nu avea de gând să o lase să se uite.
Traversă camera, se aplecă şi se asigură că rana din pieptul
lui Everard era la fel de serioară pe cât părea. Într-adevăr,
bătrânul  era  grav  rănit.  Apoi se  ridică  şi  o  scutură  de
umeri.

— Data viitoare stai ascunsă până îţi spun că e sigur să
te ridici, mârâi la ea. Încă n-am ieşit din casa asta.

— L-ai  salvat  pe  Tătic,  reuşi  să  spună  Alana,  apoi  îl
îmbrăţişă strâns.

Christoph o strânse la  piept  atât  de tare,  că i  se  tăie
răsuflarea.

— Haide,  te  scot  de-aid.  Nu  trebuia  să  încerc  să  te
îmbunez ficându-ţi pe plac. Te avertizez că n-o să mai fac
asta  niciodată  dacă  există  vreun  pericol  cât  de  mic.
Oamenii mei pot să cureţe cuibul ăsta de vipere mai târziu.

CopitocuC52
de * * tater2isese sânmiple «
Tatăl ei fusese cât se poate de supărat după raportul lui

Christoph fiindcă Alana fusese în salonul familiei  Braune
când  se trăseseră focuri de armă. Nu fusese de faţă când
Christoph dăduse raportul, dar Frederick venise în camera
ei imediat după ce căpitanul încheiase.

Când  înţelesese  de  ce  Frederick  era  atât  de  supărat,
Alana încercă să-şi asume întreaga vină spunând:

— Dar ordinele mele le anulează pe ale lui, nu-i aşa? I-



am spus că merg şi eu cu el. Amândoi am crezut că e sigur.
— Înţeleg ce aţi presupus, dar Christoph ar fi trebuit să-

şi dea seama - şi nu, ordinele tale nu le anulează pe ale lui.
Dar  toată  situaţia  asta  nefericită  cu  familia  Bruslan s-a
rezolvat datorită lui Acum, că ştim că tinerii Bruslani au
fost  aţâţaţi  de altcineva,  nu mai e  nevoie  să iau măsuri
drastice  împotriva  lor.  Sunt  totuşi  destul  de  surprins  să
afiu că  rebeliunea  nu a  fost  ideea  lor.  Ştiam că  Braune
plănuia ceva, dar nu m-am gândit că era un lucru atât de
sinistru. Dacă Christoph nu ar fi obţinut o mărturie atât de
completă, era posibil să nu aflăm niciodată.

— Trebuie  să-i  mulţumeşti  Tăticului  pentru  asta,  îi
reaminti  Alana,  sperând  că  Leonard  avea  să  fie  iertat
fiindcă se dovedise atât de folositor. El ne-a condus acolo.

Frederick zâmbi în sfârşit.
— Ştiu  ce  a  făcut  Tăticul  tău.  Dar  apoi  expresia  lui

deveni din nou severă. Dar tu, fiica mea, nu vei mai ieşi din
palatul meu până după nuntă. În consecinţă, logodna ta va
fi anunţată în seara asta la cină.

Alana gemu.
— Tată, te rog, nu mă trimite să stau cu aceiaşi oameni

care au
cercat, probabil, să mă omoare!
"încă  nu  ştim  cine  e  vinovatul.  Dacă  eşti  soţia  lui

Karsten, vei fi în siguranţă.
— "Dar ştiu că se poate să fi fost unul dintre ei. N-o să

am niciodată încredere în vreunul. O să trăiesc cu teamă
tot res

Chiar vrei să trec prin asta?
’Vreau să fii în siguranţă. Făcând asta, vă asigur…
— Am fost în siguranţă de când am ajunşi îl întrerupse

disperată  Alana.  Căpitanul  gărzilor  tale  m-a  protejat  cu



viaţa lui.
Regele îşi strânse buzele.
— Ne vedem diseară. Îmbracă-te frumos.
Alana începu să plângă în clipa în care Frederick ieşi din

cameră.  Christoph  avea  perfectă  dreptate.  Frederick  era
încă foarte supărat fiinhră ştia de relaţia lor intimă. Deci,
chiar dacă i-ar fi spus tatălui ei că îl iubeşte pe Christoph,
lucrurile nu s-ar fi schimbat. Poate peste luni sau ani ar fi
însemnat ceva, dar Alana avea să devină cu mult înainte
soţia unui bărbat pe care nu-l iubeai

Se pregăti pentru cină, dar se simţea de parcă mergea la
o înmormântare. Christoph veni să o însoţească. Nici el nu
părea în apele  lui;  probabil  i  se  făcuse  morală  fiindcă  îi
pusese viaţa în pericol, dar măcar nu fusese dat afară din
cauza asta. Însă expresia Alanei era foarte grăitoare.

Christoph îi ridică bărbia.
— I-ai spus regelui că nu-l vrei pe Karsten?
— N-a vrut să mă asculte, iar acum l-am supărat şi pe

el. Încă mai crede că doar asta îmi poate asigura o viaţă
liniştită şi sigură. Cred că trebuie să plec… să fug şi să nu
mă mai întorc. Poţi să-i transmiţi un mesaj Tăticului? O să
mă scoată din ţară şi o să mă ascundă din nou.

Christoph o luă de braţ şi o conduse pe hoL
— O să te duc eu departe de aici, dacă într-adevăr vrei

asta. Dar să vedem ce se întâmplă în seara asta. Uneori,
lucrurile se rezolvă de la sine.

Christoph spuse asta pe un ton aproape… misterios. Nu
părea deloc el însuşi.

— Să vedem? De data asta te-au invitat şi pe tine?
— E o ceremonie formală, şi e nevoie de martori. Iar tatăl

tău nu ştie chiar totul încă.
— Ce nu ştie?



pe Karsten dacă e de acord să
Iarăşi vorbea prostii.
— Cât de mare e riscul să-l ucid vă căsătoriţi.
— Nu,  n-o  si-i faci  nimic.  Cred că îţi  place de el.  Dar

mulţumesc ci m-ai făcut să zâmbesc.
Ajunseră în apartamentele regale. Karsten ţi bunica lui

erau deja acolo. Auberta strălucea de fericire. Karsten se
repezi imediat să o însoţească pe Alana până la masă.

— Christoph,  n-o  să-mi  porţi  pică  dacă  am  să  câştig
premiul cel mare, nu-i aşa?

— Nu e un trofeu, Karsten. Nu e încă un lucru cu care să
te  lauzi.  Dacă  o  atingi,  o  să  te  trezeşti  la  podea.  Toată
lumea o să se întrebe de ce, iar eu nu voi avea de ales şi le
voi  povesti  de  cele  trei  amante  pe  care  le  întreţii.  Nu-ţi
ajunge una, nu-i aşa?

Karsten râse.
— O să scap de ele, bineînţeles, după nuntă.
— Da? Mă îndoiesc. Dar nu va fi nicio nuntă.
Chipul lui Karsten se întunecă.
— Deci aşa vrei să fie lucrurile? Cred că Frederick nu e

de acord cu tine.
Alana vorbi înainte ca ei doi să se încaiere:
— Îmi pare rău, Karsten, dar are dreptate. Nu vreau să

fiu soţia ta. Sunt sigură că eşti im bărbat extraordinar, şi
am auzit multe lucruri frumoase despre tine, dar… cineva
din familia ta a încercat să mă uddâ prima dată când eram
doar  un  copil  şi  a  doua  oară  după  ce  m-am  întors  în
Lubinia. Tutorele meu s-a străduit din răsputeri să afle cine
a fost  şi  a  obţinut  câteva  informaţii  care  ar  putea  spăla
onoarea  familiei  Bruslan  o  dată  pentru  totdeauna.  Dar
până nu ştim sigur…

— Nu, o întrerupse Christoph.



Alana îl privi cu severitate:
— Nu?
— Leo  a  recunoscut  că  nu  e  decât  o  posibilitate,  îi

reaminti Christoph. Nu are nimic concret care să-i susţină
presupunerea - este doar o simplă bănuială, Alana. Înţeleg
de ce a ajuns Leonard la concluzia asta. A lipsit din Lubinia
mult prea mult. Nu şi-a dat seama de un lucru: nu avem o
singură regină, e» două.

Jafuinrui £ {ndiey
Alana fâcu  ochii  mari.  Amândouă reginele  erau acolo,

zâm- bindu-i: regina care domnea, Nikola, şi regma văduvă,
care se retrăsese  în Fortăreaţa Bruslan după ce soţul  ei
fusese decapitat. Auberta Bruslan.

Alana nu ştia ce să mai creadă. Una din regine era prea
tânără,  iar  cealaltă  -  prea  drăguţă!  Dar  Christoph  îi
conduse pe amândoi până în faţa regelui.

— Începeam  să  mă  întreb  dacă  aveţi  de  gând  să  vă
aşezaţi la masă, spuse Frederick pe un ton plăcut.

Christoph răspunse:
— Alteţă, nu v-am spus chiar totul mai devreme, când

am dat raportul. Am vrut să mă asigur şi să verific toate
faptele  mai întâi,  ceea ce am şi făcut.  Alana a primit  în
dimineaţa asta un mesaj  de la  tutorele ei:  „Fereşte-te  de
regină”.

Nikola suspină. Frederick spuse cu răceală în glas:
— Cred că e mai bine să te opreşti aici.
— Ascultă-l,  tată,  spuse  grăbită  Alana.  Nu  e  ceea  ce

crezi.
— Vreau să aud şi eu, spuse Karsten încet.
După o clipă, Frederick încuviinţă în semn de aprobare.

Christoph continuă:
— Astăzi,  Leonard  ne-a  spus  ce  informaţii  a  reuşit  să



obţină de la cei doi servitori  ai familiei Bruslan. Vorbeau
despre  o  regină  care  luase  parte  la  un  vechi  complot.
Regina trebuia să primească asta.

Christoph îi înmână regelui vechea brăţară a Alanei, cea
pe care o purta când fusese răpită.

— O recunoaşteţi?
— Da, încă mai ţin minte ziua în care i-am dat-o.
— Persoana care a avut această brăţară până când am

confiscat-o ca dovadă e cea care a dat de două ori ordinul
ca  Alana  să  fie  ucisă,  spuse  solemn Christoph.  Apoi  se
întoarse spre Auberta: Sunteţi amabilă să ne explicaţi ce
căuta brăţara în reşedinţa dumneavoastră din oraş, Lady
Auberta? Am găsit-o acolo astăzi după-amiază.

Nikola sări în picioare şi pvrlqmfi.
— Trebuie să fie o greşeală la mijloc! Auberta nu ar face

nido- dată ceva atât de oribil!
Dar Karsten,  care fi studia chipul  Aubertei  cu atenţie,

întrebă cu blândeţe:
— Chiar ai făcut asta, bunico?
Auberta îi aruncă o privire imploratoare, de parcă s-ar fi

aşteptat ca el să înţeleagă:
— A trebuit să o fac. Ei mi-au omorât soţul, Frederick şi

tatăl lui. L-au omorât când însemna totul pentru mine! Aşa
că le-am răpit  şi  eu fiinţa cea mai dragă. Moarte pentru
moarte!

Karsten părea îngrozit.
— Nu a fost vina lor. Nu ei au condus rebeliunea.
— Bineînţeles că da, insistă Auberta, după care deveni

brusc nesigură. Apoi o privi  pe Alana şi zâmbi. Îmi pare
rău, draga mea. Dar Karsten va fi un soţ tare bun pentru
tine. Nu crezi?

Alana rămăsese  fără  cuvinte.  Toată  lumea se  holba la



Auberta de parcă bătrâna o luase razna. Sau poate ura pe
care  o  purta  de  atâta  timp  chiar  o  făcuse  să-şi  piardă
minţile.

Karsten o ajută pe bunica lui să se ridice şi o conduse
afară  din  încăpere.  Alana  simţi  cum i  se  strânge  inima
văzându-l  atât  de  şocat.  Karsten  se  opri  în  faţa  lui
Frederick şi spuse:

— Nu ştiu cum a reuşit să ascundă asta de toată lumea,
dar nu va mai face rău nimănui niciodată. Aveţi cuvântul
meu de onoare.

Se opri apoi în faţa lui Christoph şi a Alanei, suficient
cât să spună:

— Vă doresc o viaţă fericită împreună. Încercam să ignor
iubirea  voastră  evidentă,  dar  nu  am  reuşit.  Încercă  să
zâmbească, fără prea mare succes. Oricum nu sunt gata să
mă căsătoresc.

Alana  se  înroşi,  nu  fiindcă  Karsten  spusese  asta,  d
fiindcă regele începuse să înjure.

— Cât de prost am fost să nu-mi dau seama şi singur!
izbucni  Frederick,  privind-o  mai  întâi  pe  ea,  apoi  pe
Christoph. Foţi să’ ierţi, Christoph? Ştiu cănidun bărbat nu
va fi un soţ la fel de bun ca tine pentru fiica mea.

Din nou, Alana nu-şi găsi cuvintele. Oare asta însemna
ce credea ea că înseamnă? îl privi emoţionată pe Christoph,
aşteptându-se să-l vadă protestând. Christoph nu voia să o
vadă soţia lui Karsten, dar poate doar din cauza rivalităţii
dintre cei doi. Nu îi sugerase niciodată să se căsătorească,
în schimb, cu el.

Christoph răspunse printr-o plecăciune formală în faţa
regelui. Cu asta, Alana şi barbarul se logodiră.

CapitofuC 53



— Nunta e peste două zile?
Frederick  şi  Alana  luau  micul  dejun  împreună  în

apartamentul ei.  Regele părea agitat, dar nu o ţinu prea
mult în tensiune. Era îngrijorat că Christoph s-ar fi putut
simţi nedemn de onoarea de a se căsători cu prinţesa. Dar
două zile?! Bineînţeles că ştia de ce tatăl ei se grăbea cu
nunta,  nu  trebuia  să  întrebe.  Era  posibil  să  fi  rămas
însărcinată. Regele nu trebuia să spună asta - dar o spuse
oricum!

— Am încredere deplină în el,  Alana. Nu aş încredinţa
viaţa ta nimănui altcuiva.  E posibil  să îi  porţi  copilul  în
pântece chiar acum. Nepotul meu. De-asta am fost convins
atât  de  uşor  de  insistenţele  Nikolei  să  te  căsătoreşti  cu
Karsten,  deşi  Nikola  a  recunoscut  între  timp  că  fusese
ideea Aubertei, nu a ei. Te rog să nu-i porţi pică. A iubit-o
pe bătrână ca pe o mamă. A avut încredere în ea şi nu a
bănuit niciodată… Niciunul din noi nu a bănuit. Dar de-
asta ne-am gândit ca nunta ta şi a lui Karsten să aibă loc
atât de curând. Nu vreau să existe nicio urmă de îndoială
că moştenitorii la tron sunt legitimi.

Alana  se  întrebă  dacă  obrajii  ei  puteau  deveni  mai
aprinşi  de-atât.  Şi  tatăl ei  era stânjenit,  dar dintr-un alt
motiv.

— Dacă nu aş fi fost atât de ftirios pe Christoph nu ţi-aş
fi dat bătăi de cap cu Karsten. Frederick oftă. Mi-aş fi dat
seama  imediat  că  Christoph  era  cel  mai  potrivit  pentru
tine. Îi datore*

atât de multe. Mi-a salvat şi viaţa, să ştii. Niciodată nu
am reuşit  să  găsesc  răsplata  potrivită  pentru  el… până
acum. Şi tu eşti de acord?

Alana avea de ales de data asta? Deşi se simţea atât de
ruşinată  şi  îşi  făcea  griji  din  cauza  celor  spuse  de



Frederick, era în acelaşi timp fericită că avea să primească,
în sfârşit, ce îşi dorea.

Aşa că încuviinţă, timidă, iar regele zâmbi şi continuă:
— Am pus servitorii să caute rochia de mireasă a mamei

tale.  Am trimis  vorbă  aristocraţilor  care  vor  participa  la
ceremonie. Nu mă mai îngrijorează decât Christoph. I-am
dat toate asigurările  de care eram în stare.  Vreau să se
simtă bine-venit în familia noastră, dar cred că trebuie să
audă totul de la tine pentru a crede.

într-adevăr, Christoph fusese de acord cu logodna seara
trecută, dar Alana ştia că ar fi putut refuza dacă ar fi avut
suficient  timp  să  se  gândească  mai  bine.  Şi  de  această
dată, căsătoria lor părea tare importantă pentru tatăl ei,
iar ea îşi dorea în continuare să-l facă fericit.

— Poate ar trebui să-l invit la cină, dacă mi se permite să
fiu singură cu el.

Tatăl ei se gândi o clipă, apoi spuse:
— Veţi fi soţ şi soţie în două zile, aşa că nu văd de ce nu.

De fapt, e o idee excelentă. Spune-i exact ce simţi, Alana.
Dar Alana nu-i putea spune asta, atâta timp cât nu ştia

ce simţea el. Karsten făcuse o presupunere când spusese
că ea şi Christoph se iubeau şi că era atât de evident. Şi
tatăl ei făcuse aceeaşi presupunere. Dar Alana voia să ştie
sigur  dacă  Christoph  o  iubea  sau  nu.  Trebuia  să  se
gândească  bine  ce  să-i  spună,  chiar  <k£a  asta  ar  fi
însemnat doar să-i repete ce îi zisese tatăl ei: că era bine-
venit în familia regală.

Alana trimise invitaţia şi le ceru şi bucătarilor de la palat
să  Pregătească  un  meniu  special  pentru  cină,  apoi  se
ocupă de cele  croitorese care veniră cu vechea rochie  de
mireasă a mamei *1 ~ i se potrivea perfect! Mai rămăseseră
doar  trei  ore  până  la  cină  folosi  fiecare  minut  ca  să  se



pregătească. Făcu o baie lungă şi îşi *Pălă părul. O întrebă
pe una dintre servitoare dacă regina Nikola

«vea  un  parfum  driguţ  pe  care  tl  l-l  împrumute.  Iar
aervitoarea  w tntoarne  cu  un co,  plin  cu  parfumurl  Se.
Trtdui O-fi prind* pirul cât mai strtna. Nu te putu hotirl ce
tl  poarte,  dar  pini  la  urmi  aletete  una dintre  rochiile  el
favorite,  o  rochie  de  tearl  din  mjjtw  aurie  cu  ornamente
albe fi aurii.

Timpul trecu aţa repede, ci Alana nici nu simţi cum se
apropie  ora  cinei;  una  dintre  servitoare  li  reaminti  ci
logodnicul ei avea şi soseasci În curind. Ştia acum ce si-i
spuni  lui  Christoph:  ci  nu trebuia si-ţi  sacrifice  fericirea
viitoare  doar  fiindci  se  simţea  obligat  şi  urmeze  ordinul
regelui. Alana U plicea - nu, se gindi, simţind cum ochii i se
umplu de lacrimi, U iubea destul incit si-i dea şansa de a-şi
pistra libertatea dupi care tinjea atât, daci intr-adevăr asta
Îţi dorea. Nici nu era de mirare ci sentimentele lui erau mai
importante pentru ea decât ale ei tnseşi.

Exact la ora hotiriti, Alana auzi o bitaie în uşi. Mincarea
tocmai fusese aduşi. Alana goni bucitarii ţi servitoarele ţi
aţtepti În picioare, lingi masi, simţindu-se mai emoţionaţi
decât fusese vreodati.

Christoph intri.  Uniforma lui arăta altfel.  Culorile erau
aceleaţi, dar În seara asta părea şi strălucească. Alana nu
era siguri de ce, dar apoi observi ci nasturii lui reflectau
lumina ca sticla lustruită. Teaca spadei era ţi ea speciali,
bătută cu ţinte. Chiar ţi minerul spadei era mai bine lucrat
decât de obicei. În sfirţit, Alana Îţi dădu seama ci asta era
uniforma lui de ceremonie, ţi se Îmbrăcase aţa pentru ea!

Când  Christoph  ajunse  în  faţa  ei,  făcu  o  plecăciune
ceremonioasă. Indoindu-se de la mijloc. Apoi, spre uimirea
ei, îi lui mina, o duse la buze ţi o sărută.



Alana era atât de surprinsă, ci el nu se putuse abţine şi
nu ridi:

— Nu sunt suficient de barbar pentru tine?
Alana  roţi  imediat,  tntrebindu-se  daci  avea  şi  o  lase

vreodati şi uite prima impresie pe care ţi-o făcuse despre el.
Era momentul potrivit şi recunoască:

. Tatăl meu m-a asigurat că oamenii lui nu sunt barbari.
Asta te include şi pe tine.

Christoph rânji.
— Şi tu îl crezi?
Buzele  Alanei  formară  un  O,  iar  în  clipa  următoare

Christoph o luă în braţe şi se aşeză cu ea în poală.
— Ce fad?
— O să-ţi dau de mâncare, răspunse Christoph. Poţi să

te opui, dar doar dacă reuşeşti să fugi de la mine din braţe.
Crezi că poţi?

încă mai rânjea. Alana ştia foarte bine că putea să o ţină
acolo dacă voia.

— Presupun că vrei să demonstrezi ceva?
— De fapt, vreau să demonstrez câteva lucruri. O să-mi

facă plăcere să-ţi dau de mâncare, şi am ales să nu-ţi cer
permisiunea fiindcă ştiu că şi ţie o să-ţi placă. Îmi face şi
mai multă plăcere să te ţin în braţe fiindcă asta îmi dă un
avantaj asupra ta, dar, dacă ai scăpa de politeţurile la care
ţii atât de mult, ai recunoaşte că şi ţie îţi place. Tu eşti cea
care  scoate  la  suprafaţă  barbarul  din  mine,  Alana  mea.
Chiar crezi că e un lucru atât de rău când ştii că nu te-aş
răni niciodată?

Obrajii  Alanei erau în continuare roşii,  şi pentru că el
avea dreptate. Oare chiar se mai agăţa de vechile ei polite-
ţuri, insistând că nu puteau face nimic înainte de nuntă?
Făcuseră deja dragoste,  aşa că o asemenea restricţie era



chiar prostească.
Poate  că  unele  lucruri  în  care  cred  stmt  greşite,

recunoscu Alana.
Christoph zâmbi.
„Nu, nu greşite, dar nu-şi au rostul acum. Din clipa în

care am Primit binecuvântarea tatălui tău, nu mai trebuie
să ne întrebăm <k£a «ar trebui”, ci „de ce nu”?

Oare  asta  însemna  ce  credea  şi  Alana  că  înseamnă?
Bineînţeles ^ n «, dar nu reuşi să-şi găsească cuvintele şi să
întrebe, fiindcă • bnplul gând la asta îi făcu inima să bată
mai tare. Dar Christoph aştepta niciun răspuns. Se aplecă
spre  ea,  făcând-o  să  suspine  uşor,  dar  nu  intenţionase
decât să se întindă după una dintre farfuriile de pe masă şi
să o aducă mai aproape.

Luă o bucată de ceva dulce cu mâna şi i-o duse la gură.
Desertul întâi? Alana se simţi gata să izbucnească în râs.
În loc de asta, zâmbi.

— E foarte bun, orice ar fi. Încearcă şi tu, îi sugeră.
— Nu vrei să-mi dai de mâncare?
Alana respiră adânc. Privirea lui era fascinantă. De fapt,

chiar  voia  să-i  dea de  mâncare.  Se întoarse puţin ca să
vadă  dacă  putea  să-şi  dea  seama  ce  fel  de  desert  i  se
servise.

Cu buzele aproape lipite de gâtul ei, Christoph şopti:
— Alege orice. O să mâncăm totul… sau nimic.
Alana tremură simţindu-i respiraţia caldă. Nimic?
— E prea devreme pentru tine? Nu ţi-e foame?
— Mi-a fost foame, foarte foame.
Chiar  şi  timbrul  vocii  lui  o  făcea  să  simtă  pasiunea

clocotind în ea! Nu reuşi să spună decât:
— Atunci…
Apoi luă la întâmplare o bucată de ceva cremos pe un



deget, îşi aminti prea târziu de prima cină pe care o luaseră
împreună, când îşi linsese degetele în faţa lui. Se întoarse,
sperând că el uitase, dar îi văzu privirea. Încă ţinea minte.
În  vreme  ce  o  ţin  tuia  cu  privirea,  Christoph  îi  prinse
încheietura  şi  duse  degetul  ei  la  buze.  Alana  îşi  ţinu
respiraţia văzând cum linge fiecare strop de cremă. Simţi
cum ceva dinăuntrul ei începe să se încingă şi să palpite
din  cauza  erotismului.  Degetul  ei  era  încă  în  gura  lui.
Râmase  privindu-i  gura  chiar  şi  după  ce  termină,  iar
senzaţiile dinăuntrul ei continuară la fel de intense.

— Mă  întreb  dacă  mai  sunt  în  stare  să-ţi  dau  de
mâncare, totuşi.

Alana  înţelesese  ce  voia  să  spună de  fapt.  Nu se  mai
gândea de mult la mâncare. Dar lucrurile la care se gândea
Christoph o făceau pe Alana să se simtă stânjenită, aşa că
se  întoarse  din  nou,  împinse  la  o  parte  farfuria  cu
deserturi,  se  întinse  şi  reuşi  să  ajungă  la  marginea
platoului cu bucăţi de carne. Îl trase aproape şi luă una
dintre farfurii.

Ciimf Inima (fictează
O ridică între el, ca pe o pavăză.
— Poate dacă ne grăbim?
Christoph râse şi luă o bucată de carne cu sos picant. I-

o duse la buze.
— Încerci să-mi demonstrezi că eşti mai puternică decât

mine?
Alana acceptă bucata şi îi oferi şi lui una.
— Nu, eu…
— În situaţia de faţă, sunt sigur că eşti.
— Poate.  Posibil.  Nu ştia  nici  ea ce voia  să spună.  Se

holba la buzele lui de prea mult timp. Nu… de fapt…
Se întinse şi îi linse un strop de sos de pe buza de jos. Ar



fi putut să-l şteargă cu un deget, dar era atât de disperată
să-l  guste,  că  nid  nu  se  gândi  la  asta.  Respiraţia  lui
şuierată  o  convinse  că  nu îl  deranja,  ba dimpotrivă  -  şi
dintr-odată îl săruta! Era dulce, şi picant, şi atât de  el, o
combinaţie irezistibilă pe care o simţea acum pe limbă.

Când Alana conştientiză în sfârşit ce făcea, se trase în
spate, surprinsă. Brusc, se simţi copleşită de timiditate. Şi
el  văzu  asta  şi  îi  ridică  bărbia  până când privirile  li  se
întâlniră.

— Ai sânge lubinian, Alana mea. Nu te teme de pasiunea
ta.

— Asta să fie oare? întrebă gânditoare Alana. Apoi însă
clătină încet din cap. Nu, cred că e doar vina ta.

Christoph gemu. Când vorbi, părea chiar îndurerat:
— Mă străduiesc.
Alana ştia ce voia să spună. Încerca să nu o sufoce cu

pasiunea lui, să o lase pe ea să decidă când era gata masa.
„Departe de a fi un gest barbar”, se gândi ea zâmbind.

— Nu te mai strădui, îi zise Alana.
Christoph se ridică atât de repede, că o făcu să râdă. O

duse lu braţe până în dormitor. Alana se pregăti, crezând
că avea să o arunce în patul moale, dar Christoph o aşeză
blând şi  o sărută 0 dată,  apoi  se  ridică  şi  începu să se
dezbrace.  Alana se ndică în coate,  ca să îl  privească.  Îşi
rupea haina de pe el!

“Pot să te ajut? îl întrebă Alana, simţind nevoia arzătoare
de a’l atinge.

— Nu,  pentru  că  altfel  o  să  facem  asta  pe  jumătate
îmbrăcaţi, o avertiză Christoph. Deja m-ai făcut să aştept
prea mult.

— Dar n-au trecut decât…
Christoph o întrerupse cu o privire înfierbântată.



— A trecut prea mult. Te-am dorit în fiecare zi, în fiecare
minut.

Auzind asta, Alana se văzu nevoită să se lupte cu propria
nerăbdare. Se ridică şi îşi scoase pantofii, ciorapii şi toate
celelalte  lucruri  pe  care  le  putea  da  jos  cu  uşurinţă.
Desfăcu şi fundele de la spatele rochiei, până unde putea
ajunge, apoi se întoarse cu spatele la el, ca să o ajute.

— Sper că nu-ţi place rochia asta, spuse Christoph.
Apoi o rupse.
Alana râse.
— Nu, de ce-ai crede asta?
Christoph îngenunche în pat, în spatele ei, şi o sărută pe

gât, apoi pe umeri. Îi împinse mânecile în jos, apoi îi scoase
peste  cap rochia  şi  câmăşuţa de dedesubt.  Într-un final,
scoase şi agrafele care îi mai rămăseseră în păr, îi despleti
părul şi îi masă uşor pielea capului.

Alana îşi  lăsă capul pe spate şi  se  lipi  de pieptul  lui,
pentru a-l privi de jos în sus. Christoph o sărută, dar nu
era o poziţie prea bună, aşa că o răsuci şi o culcă sub el, ca
să  o  poată  săruta  din  nou în  voie.  Dumnezeule,  cât  de
plăcut era! Nu se lăsase peste ea cu totul, ci doar atât cât
să-i savureze presiunea trupului. Buzele lui le mângâiau pe
ale ei dintr-un unghi potrivit, dar apoi o sărută pasional,
făcând-o să fie din nou cuprinsă de acel val nestăvilit.

Alana se simţea era de egoistă fiindcă îl lăsa să facă asta,
’ că nu-i spusese că avea de gând să-l ajute să se eschiveze
e ceea ce i se ordonase. Nu mai putea scoate niciun cuvânt,
at de -* •  —

tot^el^Wa6 bucura? 1 el de trupul ei, atingând-o peste
Tmin^ Za8™" ^ faptul 84 «Plăcea £ nebunie să mângâie.
Alana nici nu-şi imaginase că ayea locuri
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sensibile  pe corp.  Poate că,  de fapt,  nici  nu erau,  dar
atingerea lui i le trezise, degetele lui care o mângâiau atât
de uşor. Chiar şi părul lui auriu care se freca de sânii ei
când  buzele  lui  poposeau  acolo  o  făcea  să  tremure  de
plăcere,  în vreme ce gura lui stârnea senzaţii fierbinţi  în
adâncul ei.

Muşchii de pe spatele lui i se unduiau sub degete. Alanei
i se păru chiar că îl  simţise tremurând o dată. Voia să-l
atingă peste tot, dar încă nu se simţea destul de curajoasă
încât să îl împingă pe spate ca să o poată face. Nu credea
că timiditatea ei avea să mai persiste, dar deocamdată nu
voia  să  renunţe  la  apăsarea trupului  lui  deasupra  ei,  la
căldura pe care o emana prin toţi porii. Ceva minunat se
întâmpla înăuntru. Nu îl putea controla, şi nici nu voia să
încerce.  Se  lăsă  purtată  de  senzaţii,  ştiind  de  data  asta
încotro o ducea inexorabil valul pasiunii.

Alana strigă  ceva,  nu era sigură ce.  Christoph se  mai
încordă o dată, apoi se lăsă şi el cuprins de extaz. Alana se
simţea  atât  de  copleşită  de  sentimente,  că  era  gata  să
izbucnească  înlacnim.  În  schimb,  nu  reuşi  să-şi
stăpânească un zâmbet. Şi pec *P ^ Christoph era întipărit
un zâmbet similar. Era atât e Alana îl văzu chiar înainte să
o sărute, apoi Christop se n

Apoi Christoph o strânse aproape, atât de aproape, mân-
gâindu-i părul, sărutând-o, şi alunecă înăuntru, umplând-
o cu o căldură groasă, incendiară. Alana se simţea atât de
împlinită cu el înăuntru, ca şi când îi lipsise dintotdeauna
ceva, iar acum era în sfârşit reîntregită. Dar mai era ceva.
De data asta, Alana îşi dădu seama când Christoph atinse
acel  ceva  dinlăuntrul  ei  care  aproape  o  făcu  să
înnebunească de plăcere. Făcu ochii mari, mirată, ţinându-
şi respiraţia, strângându-l tare, aşteptând, aşteptând, apoi,



la  următoarea  mişcare,  Christoph  găsi  din  nou  acel  loc
secret, şi valul pasiunii se sparse.

cu grijă.

Dar chiar nu avea de gând el, se asigură că era într-o pe
un braţ ca să nu o lase să în ®e urnească! De parcă nu s-
ar unde era.

CapitofuC54
Alanei nu-i venea să creadă că astăzi era ziua nunţii eil

Era uimitor cât de repede trecuse timpul. Nu îl mai văzuse
pe Christoph decât o dată după acea noapte minunată pe
care o petrecuseră împreună.

Cu o noapte înainte avusese loc cina tradiţională pentru
familiile mirelui şi miresei, ca să nu existe nicio îndoială că
ambele părţi erau perfect de acord cu nunta. Era ultima
ocazie  ca  una  dintre  rudele  celor  doi  miri  să-şi  expună
eventualele obiecţii. Alana se temuse chiar că Christoph ar
fi putut spune ceva, dar nu se întâmplă nimic. Singura ei
dezamăgire  din acea seară era  că Tăticul  nu se număra
printre invitaţi, deşi făcea parte din familia ei.

Alana îi spusese regelui când prinsese momentul potrivit
că Leonard şi Henry ar fi trebuit invitaţi şi ei. Regele nu-i
dăduse niciun răspuns, dar expresia lui fusese suficient de
grăitoare. Alana înţelese. Chiar dacă voia să-i mulţumească
Tăticului pentru felul în care avusese grijă de ea - asta dacă
aveau  să  se  întâlnească  vreodată  -,  Alana  nu credea  că
Frederick avea să-l  ierte vreodată pentru că o răpise din
sânul adevăratei ei familii.

Mama lui Christoph venise în camerele ei de dimineaţă,



ca  să  o  ajute  să  se  pregătească,  iar  regina  o  însoţise.
Amândouă erau fericite, dar fiecare din alt motiv. Nikola se
simţea  uşurată  că  nu  mai  era  singura  femeie  a  cărei
sarcină era să nască un moştenitor la tron.

Fiindcă erau doar între ele,  la un moment dat Ella se
simţise liberă să mărturisească:

— Eu  şi  Geoffrey  începuserăm  să  ne  facem  griji  că
Christoph  nu  avea  să  se  mai  căsătorească  niciodată.
Credea că datoria lui nu-i mai lasă suficient timp pentru o
soţie şi o familie şi considera slujba de la palat mult mai
importantă.

— Atund nici  că se putea o soluţie nud bum, spusese
Nikola.

— Exact, răspunsese râzând Ella.
ped  Mana  era  şi  soţie,  şi  parte  din  datoria  lui.  Oare

Christoph vedea lucrurile la fel?
Alana  îşi  dorea  să  nu  fi  auzit  asta.  Fusese  atât  de

fericită? i de încântată de această zi! După noaptea trecută
nu  mai  avusese  nicio  îndoială.  Zâmbise  fără  motiv  -  de
multe ori. Acum începuse să se simtă din nou neliniştită, şi
deveni  şi  mai  emoţionată  când  bunicul  lui  Christoph  o
vizită, aducându-l cu el şi pe Wesley.

Ella  îşi  luă  fiul  în  braţe  şi  întrebă  ce  se  întâmplase.
Băiatul  nu  făcu  decât  să  zâmbească,  iar  Hendrick
mărturisi:

— Începuse să i se facă somn. Bărbaţii sunt mult prea
scorţoşi. Iau nunta asta prea în serios. Mă gândeam eu că
voi, doamnele, sunteţi mult mai vesele.

Nikola văzu privirea îngrijorată a Manei şi spuse:
— Sigur  că  sunt  scorţoşi,  Frederick  e  cu ei!  Abia  şi-a

regăsit fiica şi deja o dă altui bărbat. Va trece un timp până
să fie în stare să râdă pe tema asta.



Asta era tot? Sau Christoph începuse,  în sfârşit, să  se
îndoiască?

Dar Hendrick le făcu în curând pe doamne să râdă din
nou şi pe servitoare să roşească, iar când un servitor aduse
vestea că era timpul ca viitoarea mireasă şi suita ei să se
îndrepte  spre  sala  regală,  unde  se  pregătea  nunta,
Hendrick întrebă dacă putea să o însoţească pe Mana până
la tatăl ei, care avea să o conducă apoi la Christoph. Mana
avea  deja  o  escortă,  cele  opt  gărzi,  cele  douăsprezece
servitoare care duceau trena rochiei de mireasă a mamei ei,
regina şi femeia care avea să-i devină curând soacră, dar se
bucura să-l aibă alături şi pe bătrân.

Se simţea de parcă Hendrick ar fi fost şi bunicul ei. Ştia
că avea primească binecuvântarea familiei lui Christoph şi
îi plăcea Pe toţi tare mult.

Ţatăl ei o aştepta la intrarea în sala de ceremonie. Acum
nu ®vea o expresie solemnă, ci zâmbea şi clătina din cap,
uimit de cât de frumoasă era fiica lui. Purta o rochie atât
de măreaţă, lar v°alul era atât de subţire, că nu ascundea
mai nim e.

20!)
Era o rochie demnă de o regină, demnă de regina care o

purtase înaintea ei.
— Eşti atât de frumoasă şi semeni atât de mult cu mama

ta! spuse regele, îmbrăţişând-o şi sărutând-o pe frunte. Îmi
doresc să te fi văzut şi ea acum.

— Poate ne vede, murmură Alana.
— Poate că da, spuse regele.
O luă de braţ, dar încă nu intrară în sala regală.
— Am încălcat tradiţia astăzi. Mă rog, adăugă chicotind,

am încălcat destule tradiţii în ultima vreme. Dar cred că te
va  bucura  asta  -  că  am  fost  amândoi  de  acord  să  te



căsătoreşti cu căpitanul.
Alana nu înţelegea, dar când se întoarse simţi o atingere

pe celălalt braţ. Tăticul stătea acolo, oferindu-i celălalt braţ,
îmbrăcat într-unul dintre cele mai bune costume pe care le
adusese din Anglia. Alana scoase un strigăt de fericire şi îl
îmbrăţişă, apoi se întoarse spre tatăl ei şi îl îmbrăţişâ şi pe
el. În ochi îi jucau lacrimi de fericire. Frederick îi făcuse cel
mai frumos cadou.

— Îţi  mulţumesc  mult,  spuse  cu  vocea  încărcată  de
emoţie.

Frederick zâmbi.
— M-am  gândit  că  aşa  e  corect.  În  definitiv,  el  te-a

crescut.
A  fost  nevoie  să  trimit  curieri  în  tot  oraşul  până să-l

găsesc. Era posibil să nu creadă că e, într-adevăr, invitat la
nuntă.

— Nu conta dacă eram invitat sau nu, adăugă Leonard,
oricum nu m-ar fi putut opri nimeni să vin.

— Să începem? întrebă Frederick, luând-o ceremonios de
braţ. Christoph e deja destul de emoţionat. Hai să nu-l mai
lăsăm să aştepte.

Christoph  emoţionat?  Alanei  nu-i  venea  să  creadă.
Zâmbi însă când cei doi — tatăl ei real, şi cel pe care îl
iubea ca pe un tată o însoţiră până la viitorul ei soţ. Nu-i
mai lipsea decât un singur lucru ca să se simtă fericită: ca
bărbatul  spre  care mergea acum să o iubească la fel  de
mult  cât  îl  iubea  ea.  Dar,  văzându-l  cum  aştepta  să  o
primească şi să o ia în grijă, Alana simţi din nou vechile ei
temeri ieşind la iveală. Christoph 300

părea solemn, poate chiar puţin surprins că nunta avea
cu adevărat loc.

Dar, Dumnezeule, cât de chipeş arăta în uniforma lui de



ceremonie! Alanei îi venea să plângă. De ce nu putea…? Nu
duse gândul la capăt. Indiferent ce avea să se întâmple, de
astăzi  aveau  să-şi  unească  destinele  pentru  totdeauna.
Dacă nu…

— Ce s-a întâmplat? întrebă Christoph în clipa în care o
luă de mână şi o ajută să urce ultima treaptă.

Cum de îşi dăduse seama? La naiba cu voalul, nu era
suficient de gros încât să-i ascundă sentimentele - sau să o
ajute să mintă. Alana trebuia să o spună - de dragul lui:

— Eşti sigur că vrei să faci asta? Pot să fug, aşa că tatăl
meu n-o să dea vina pe tine.

Christoph îi ridică cu grijă voalul, ca să se asigure că nu
pierdea nicio  urmă din emoţiile  care i  se  întipăriseră  pe
chip. Apoi întrebă:

— Ce vrei să spui? Nu vrei să fii soţia mea?
Alana îşi plecă privirea.
— Ba vreau, dar mă tem că tu nu vrei.
Preotul  tuşi  cu  subînţeles.  Era  pregătit  să  înceapă

ceremonia.
I se părea cumva că şi ei erau pregătiţi?! Christoph ridică

o  mână,  făcându-i  semn  preotului  să  aştepte,  apoi  îi
mângâie obrazul Alanei. Mulţimea începea să murmure. Nu
era deloc momentul potrivit să aibă o conversaţie.

— Ştiu  că  ar  fi  trebuit  să-ţi  spun  mai  devreme,
recunoscu el. Credeam că ai înţeles că nu o să fiu aici dacă
nu vreau să fiu. Nu mă aşteptam să mă îndrăgostesc de
tine, să ştii, nu aşa repede. Nu mă aşteptam să simt nevoia
de a te avea mereu în preajmă, aproape de mine, să ştiu
unde eşti în fiecare zi, n hecare minut. _.

Tocmai  spusese  oare  că  o  iubea?  încă  nu  era  sigură
Vorbelor lui păreau mai degrabă o plângere.

“îţi iei datoria prea în serios. Nu trebuie să fii mereu cu



ochii pe mine.
Christoph clătină din cap.
Jokanna  Ltoucsey —Nu  vorbesc  despre  datorie,  Alana

mea. Vorbesc despre ce o să se Întâmple de-acum înainte.
Se lovi cu pumnul peste piept. Nu sunt sigur că Îmi place
ce simt.

Alana Îngheţă.
— Nu?
— Mă simt  de  parcă  simt  obsedat  de  tine,  recunoscu

Christoph cu o expresie jenată. Mă simt mai degrabă ca o
bătrână care Îşi face prea multe griji.

Alana oftă uşurată, apoi Îşi stăpâni un chicotit.
— Crezi că ăsta e un lucru rău într-o căsătorie? Întrebă

ea precaută.
— Dacă doar imul din noi simte asta, atunci e un lucru

rău.
— Ce te face să crezi că eu nu simt la fel?
— Faptul  că  mi-ai  mărturisit  că  simţi  că  tatăl  tău  te

grăbeşte să-ţi iei un soţ.
— Credeam că nu fad altceva decât să urmezi ordinele

regelui. Nu m-ai Întrebat dacă vreau să fiu soţia ta, aşa că
am crezut…

Brusc,  Christoph  se  lăsă  într-un  genunchi.  Mulţimea
scoase suspine, câţiva chicotiră. Era destul de evident ce
făcea Christoph, aşa că se gândeau probabil că un astfel de
lucru ar fi trebuit făcut înaintea ceremoniei.

Christoph luă mâna Alanei într-a lui.
— Te iubesc, Alana mea. Eşti de acord să-ţi uneşti viaţa

de a mea şi să devenim soţ şi soţie?
Alana  izbucni  în  lacrimi,  dar  zâmbetul  ei  era  atât  de

străludtor,  încât  era  evident  că  îi  curgeau  lacrimi  de
fericire.



— Nimic nu m-ar face mai feridtă.
Alana se aplecă în faţă şi îi cuprinse obrajii cu palmele.
— Te iubesc atât de mult. Nu eram însă convinsă că şi tu

simţi la fel.
— Nu  vei  mai  avea  nid  o  îndoială,  nidodată.  O  să-mi

petrec tot restul vieţii  asigurându-mă că ştii  exact cât de
mult te iubesc. Alana îi zâmbi.

— Atund ia-mă de soţie înainte să încep să cred că visez.
— Îmi  plac  visele  tale,  spuse  senzual  Christoph,

ridicându-se.
îmi place când mă laşi să iau şi eu parte la ele.
lana  se  înroşi  din  nou  şi  se  întoarse  spre  preot.  Din

mulţime se auziră câteva aplauze care-i făcură pe unii să
râdă în hohote  şi  pe  alţii  să  ceară linişte.  Dar  mirele  şi
mireasa  erau  perfect  de  acord  că  o  nuntă  atât  de
neobişnuită - grăbită, neaşteptată, cu o cerere În căsătorie
chiar la altar - era perfectă… pentru ei doi.


