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CAPITOLUL 1
Jordon Winters făcu ochii mari la obiectul acela inert ce i se legăna în poală,şi
trase un blestem.Aşa ceva i se întâmpla pentru prima oară.Privirea i se mută de
la sacul de plastic,ce îi acoperea coapsele,spre parbriz,pe urmă înapoi.
Capota,albastru-Închis  a  maşinii  sale,era  pe jumătate  îngropată  într-un imens
troian de zăpadă.Conducea cu atenţie de-a lungul unui drum acoperit de zăpadă
şi,deodată,se  pomenise  sărutând  plasticul,ce-i  drept,de  calitate  superioară,al
airbag-ului.Posedând o maşină de marcă aveai unele privilegii,de exemplu să
intri cu faţa într-un airbag în loc să te loveşti de volan.Dar ce trebuia oare să facă
acum cu sacul de plastic ce zăcea desumflat pe picioarele lui?



Cine  dracu  dorea  să  trăiască  în  mijlocul  tundrei  ăsteia?  Ei,poate  că  se  cam
grăbise numind New Hampshire un ţinut acoperit de gheaţă.Până ce se stârnise
viscolul,Jordon fusese vrăjit de imaginea munţilor încotoşmănaţi în nea,
strălucind în lumina palidă a unei după-amieze târzii.
Încercă să desluşească ceva prin geamurile încrustate în gheaţă şi privi în jos,pe
şoseaua pustie.Bănuia că până la destinaţie,Edelweiss,se putea de-acu ajunge şi
pe  jos.Jordon  scoase,cu  o  mişcare  nervoasă,cheile  maşinii  din  contact  şi  se
desprinse din strânsoarea centurii de siguranţă.Să mergi pe jos,prin viscol,două
mile,fără  dotare  adecvată,nu părea a  fi  cine ştie  ce  distracţie,dar  bătea de la
depărtare  cealaltă alternativă.Adică,să  petreacă noaptea în maşină,ceea ce era
sinucidere curată.Privi lung spre valiza de mână,nehotărât dacă să o ia cu el sau
s-o închidă în portbagaj,când,de peste întinderea albă,îi ajunse la urechi ecoul
unor zurgălăi.Întrebându-se dacă nu cumva se lovise cu capul de ceva,Jordon se
uită dincotro se auzea sunetul.Cu uimire,observă o sanie trasă de un cal,ce părea
să  străbată  câmpul  în  direcţia  lui.Currier  şi  Ives  nu pictaseră  niciodată  ceva
asemănător.Crivăţul şi zăpada vânturată se abătură imediat asupra lui,de îndată
ce deschise portiera,şi păşi afară pentru a-şi întâmpina salvatorul.
Gretchen Horst îşi trase căciula de blană mai în jos pe faţă,încercând să se apere
de  vicisitudinile  Mamei  Natură.Se  întorcea  pe  drumul  către  motel  când
observase o maşină pe jumătate îngropată într-un munte de zăpadă.Din moment
ce  şoseaua  ajungea  într-un  singur  loc,era  destul  de  evident  că  oricine  ar  fi
condus automobilul fie se rătăcise,fie se îndrepta spre Edelweiss.Sub presiunea
elementelor  dezlănţuite  ale  naturii,clipi  din  ochi  spre  o  siluetă  înaltă  a  unui
bărbat ce tocmai ieşea din maşină.Cel puţin nu fusese chiar atât de fraier încât să
fi încercat să meargă pe jos.Drumul în care tipul se împotmolise avea o mulţime
de  meandre  şi  de  răsuciri  până  ce,după  aproape  şapte  mile,se  termina  la
Edelweiss.Dirija calul şi opri sania foarte aproape de maşina înţepenită.
Urlă,încercând să acopere şuieratul vântului.
-Ai  nevoie  de  un mijloc  de  transport?  Jordon îşi  proteja  ochii  şi  încercă  să
distingă mai clar cine era persoana care îi făcea cu mâna din sanie.
Vocea,împrăştiată  de  vânt,părea  a  fi  feminină.Aproape  fiecare  centimetru  al
corpului îi era acoperit de câ iva metri de lână verde.Jumătatea de jos a feţei îiț
era înfăşurată într-un fular de un roşu strălucitor,iar pe frunte era trasă o căciulă
de blană,lăsând liberă doar o mică crăpătură pentru respirat.Ghemotocul verde
era fie o femeie,fie un bărbat cu probleme hormonale.
-Ai drum spre Edelweiss?Prin şuieratul  asurzitor,Gretchen auzi totuşi  numele
oraşului ei.Lăsă frâiele din mână şi coborî din sanie.



Furtuna se înteţea,trebuia să se mişte repede.
-Mai este cineva cu tine? Persoana încercă să privească în maşină.
-Nu.
-Bagaje?
-În portbagaj.Acum,după ce o auzise mai bine,Jordon decise că era vorba de o
femeie.În  timp  ce  trecea  pe  lângă  el,remarcă  masivele  cizme  cu  care  era
încălţată.Pantofii  săi  de  piele  fuseseră  de  mult  îmbibaţi  cu  zăpadă umedă  şi
rece.Îşi  simţea  degetele  de  la  picioare  aproape degerate.Jordon o  urmă către
spatele maşinii şi deschise portbagajul.
Femeia se întinse înăuntru şi scoase un geamantan pentru haine,foarte scump,şi
o valiză de mână,lăsând pe loc un alt geamantan,mai mare.Jordon încercă să ia
valiza din mâna ei,dar era deja prea târziu.Ea străbătuse jumătate din drum către
sanie.Violenţa viscolului făcea ca geamantanul să se zvârcolească de colo-colo
pe umărul ei,de parcă ar fi fost umplut cu fulgi şi nu cu treizeci de funzi de
haine.Jordon  apucă,grăbit,geamantanul  care  mai  rămăsese  şi  valijoara  de  pe
scaunul  din faţă,încuie  maşina  şi  o  urmă,încercând să  calce  exact  pe urmele
lăsate  de  ea  în  zăpadă,adânci  de  aproape  cincisprezece  centimetri.Aruncă
bagajele în partea din spate a săniei,laolaltă cu restul,şi urcă lângă mogâldeaţa 
încotoşmănată în verde.
-Mulţumesc.Replica ei fu înghiţită de vânt şi de fular,dar el era destul de sigur că
auzise ceva de genul „turiştii îngheţaţi nu sunt rentabili în afaceri”.
Gretchen privi spre bărbatul care tremura lângă ea şi scoase un oftat.De ce toată
lumea  care  călătorea  în  New Hampshire  în  toiul  lui  februarie  trebuia  să  fie
îmbrăcată  în  costum,pantofi  de  piele  şi  o  haină  subţirică  de  ploaie,care  se
potriveau mult  mai  bine pe  străzile  aglomerate  ale  oraşelor  şi  nu în  creierul
munţilor în mijloc de iarnă? întinse  mâna sub bancă şi scoase de acolo o pătură
groasă.
-Înfăşoară-te  în  ea.Jordon  se  hlizi  la  pătură.Semăna  a  ceva  ce  se  punea  pe
cai.Părea însă şi călduroasă.
-Vanitatea  ar  putea  ucide  un  om  pe  vremea  asta.Oare  între  cuvintele  ei  se
strecurase şi un mic hohot de râs? Apucă pătura,o aruncă peste umeri şi îi strânse
marginile în jurul lui.Era clar că vanitatea nu era una dintre problemele ei,decât
poate  dacă  hainele  acelea  urîţele  şi  fularul  nu  ascundeau  o  femeie  foarte
primitoare.Judecând după dimensiuni,Jordon opina că pasiunea ei cea mai mare
era  mâncarea.Femeia  îi  întinse  o  căciulă  croşetată,de  un  roz  strălucitor  şi  o
pereche de mănuşi,din acelaşi set,pe care le scosese dintr-unul din buzunarele
adânci ale hainei sale.Fără a mai ezita,Jordon îşi îndesă căciula pe cap,



acoperindu-şi  urechile  înroşite,care  îl  ardeau.Mănuşile  abia  dacă  reuşeau  să
aducă  o  urmă  de  confort  degetelor,dar,cel  puţin,aşa  putea  rezista  până  ce
ajungeau la destinaţie.La urma urmei,poate  că nu fusese o idee chiar atât  de
bună să aştepte până la Edelweiss pentru a-şi cumpăra îmbrăcăminte potrivită.
Sania se puse în mişcare şi clopoţeii,legaţi de piesele de harnaşament,zăngăniră
într-un fel plăcut.Jordon îşi ridică mai mult gulerul şi se afundă pe locul în care
stătea.Observă siguranţa cu care femeia mânuia hăţurile.Mâinile înmănuşate în
roşu păreau mânuţe în comparaţie cu celelalte părţi ale corpului.
-Suntem aproape de Edelweiss? 
Gretchen se aplecă mai aproape de pasagerul ei.
-Pe scurtătura asta ia mai puţin de o milă.
-Ştii cumva pe unde este Dragon's Lair?
Ea aruncă o privire scurtă bărbatului de lângă ea.Ar fi trebuit să arate ridicol cu
căciula aceea roz pe cap,dar nu era aşa.Arăta precum cineva care făcuse ceea ce
trebuia făcut.Din moment ce aiureala aceea roz îi ţinea urechile calde,normal că
şi-o îndesase pe cap.Din cauza luminii  difuze şi  a condiţiilor atmosferice era
greu de spus cum arăta pasagerul  ei,în schimb ştia cu siguranţă cine era.Din
cauză că era proprietara lui Dragon's Lair,Gretchen avea un mare avantaj,ştia
exact cine vine şi cine pleacă.Drept care,pasagerul ei era Jordon Winters a cărei
secretară nu ştia unde întârzia atât de mult şeful ei.
-Exact într-acolo ne îndreptăm.Jordon îşi băgă capul între umeri când o pală mai
puternică de vânt ameninţă să-i penetreze fiecare oscior din corp.
Dumnezeule,chiar că îi era frig.Oare toate studiile,hârtiile şi imaginile stăteau
bine în valiză?Cine naiba trăia cu plăcere în climatul acesta,în afară de Nanook,
omul din nord? Părea că toată această călătorie fusese făcută pentru nimic.
O licărire de lumină,undeva în depărtare,îl abătu de la gândurile ce îi acopereau
disconfortul,îşi puse mâna la frunte şi privi înainte.Se apropiau de oraş.Căsuţe
cu  o  mulţime  de  lumini,ce  sugerau  căldură,şi  cu  fuioare  de  fum ieşind  din
coşuri.Absolut nimeni nu se arătă,în timp ce ei zăngăneau traversând ceea ce
părea a fi piaţa principală şi se îndreptau spre o clădire imensă,cu patru etaje.O
firmă din lemn,agăţată în faţa intrării,se bălăbănea în bătaia vântului.
Gretchen  conduse,expertă,sania  către  spatele  clădirii.Ce-i  drept,manevra  nu
cerea  o  îndemânare  deosebită.Zelda  ştia  cu  exactitate  unde  se  găsea  şi  abia
aştepta să ajungă în hambarul călduros.Nu se lăsa prostită de nimeni.Gretchen
opri sania în dreptul unei intrări,în timp ce Gunter,unul dintre angajaţi,ieşi în
grabă afară.Fu surprins de rapiditatea cu care germanul putea să vorbească.Din
câte reuşi să priceapă,bătrânul părea a o certa pe cea care îl salvase.



Sări jos şi o ajută pe femeie să coboare din sanie.Inexplicabil,dar persoana era
foarte uşoară.
-Îmi  pare rău că te-am supărat,Gunter.Ştiu  că m-am întors  prea târziu.Apucă
pătura,căciula şi mănuşile pe care i le întindea Jordon.Vrei să vezi de Zelda,în
timp ce eu am grijă de oaspetele nostru,domnul Winters?
Mormăind ceva în germană,Gunter  luă în mână hamurile  şi  îndreptă calul  şi
sania către un hambar.
-Pe aici,domnule Winters.Gretchen se grăbi să intre.Gunter vă va aduce bagajele
într-un minut.Jordon o urmă şi pătrunse într-o încăpere ce părea a servi drept
garderobă.În toate părţile doar haine,cizme şi schiuri.Îşi scutură părul de zăpadă,
desfăcu nasturii jachetei sale îmbibate de apă şi o agăţă de un cârlig.
-De unde îmi ştiţi numele? Jordon se întoarse către ea şi  uită să mai închidă
gura.Femeia  tocmai  îşi  scosese  îmbrăcămintea  verde  şi  acum  îşi  descheia
fermoarul unei jachete în roşu şi galben.În timp ce ea se întoarse să-şi atârne
haina în cuier,el îi observă jerseul purpuriu-închis ce se mula pe un spate foarte
feminin.Înghiţi  cu  greutate  când  ea  se  aplecă  pentru  a-şi  desface  fermoarul
cizmelor lungi până la genunchi.Şezutul apetisant,acoperit de o pereche de blugi
strimţi se legănă uşurel când aruncă cizmele într-un colţ.Îşi vârî picioarele într-o
pereche de pantofi pentru interior,îşi scoase căciula roşie,croşetată,şi îşi ciufuli
părul.Aceasta,de o nuanţă blond-argintie,i se revărsă până aproape de talie.
Jordon se întrebă încă o dată dacă nu; printr-o fatalitate,se lovise totuşi cu capul
de volan.Viziunea ce îi apărea în faţa ochilor trebuia să fie un înger al zăpezii ce
îl condusese în rai pe sania ei argintie.Îşi amintea că auzise de Caron,vâslaşul
care îi conducea pe cei damnaţi în iad,dar nu auzise niciodată despre sănii care
să te aducă în Paradis.Gretchen aruncă ceea ce purtase pe cap pe un raft şi se
întoarse cu faţa spre oaspetele ei.
-Bine aţi venit la Dragon's Lair,domnule Winters.Eu sunt Gretchen Horst,
proprietara.Întinse mâna către el.Dacă pot face ceva pentru dumneavoastră,vă
rog  să  mă  anunţaţi.Doi  ochi  albaştri,luminoşi  şi  clari,scăpărară  de  sub
sprâncenele aurii.Obrajii ei erau roşii,iar nasul,mic şi arcuit în sus,avea o nuanţă
rozalie.O gură,făcută în mod sigur pentru a săruta,îi adresă un zâmbet direct.
Categoric,un înger al zăpezii.Jordon îi prinse mâna şi simţi răceala degetelor ei.
-Pot  să  vă ofer  o  băutură pentru că  m-aţi  salvat?  Ea îşi  retrase  mâna dintre
degetele lui calde.
-Un coniac mi s-ar părea acum un dar ceresc.Sunt sigură că în salon a fost aprins
focul.Am putea  intra  să  ne  încălzim.Jordon  ar  fi  avut  şi  alte  opţiuni  despre
diversele posibilităţi de încălzire,dar o urmă totuşi în salon.Abia dacă remarcă



aerul  cald  şi  atmosfera  prietenească  din  sala  de  recepţie.Privirea  lui  părea
iremediabil prinsă în jocul buclelor din părul ei şi de legănarea abia perceptibilă
a şoldurilor; păşiră în salon şi se îndreptară spre foc.Aprecie înălţimea ei cam la
un metru şi şaizeci,cu aproape douăzeci şi cinci de centimetri mai scundă decât
el.Era oare căsătorită? Nu purta verighetă,dar în zilele noastre verigheta oricum
nu mai spune nimic.
-Domnule Winters? Jordon clipi şi privi circular salonul rustic,odihnitor,
izbutind,într-un  final,să  observe  lambriurile  din  lemn  de  pin  şi  lustrul
parogetului.
-Scuzaţi-mă,aţi  spus  ceva?  Gertchen  se  întoarse  spre  chelnerul  ce  îi  aştepta
comanda.
-Amândoi  luăm câte  un  coniac,Rutger.După  ce  ospătarul  se  grăbi  să  iasă,ea
adăugă:  Nu  vreţi  să  ne  aşezăm,domnule  Winters?  Studie  cu  un  ochi  critic
mişcările lui în timp ce el se aşeză pe scaunul din faţa ei.Cât timp aţi rămas în
maşină înainte de a sosi eu?
-Cinci minute.
-V-aţi  lovit  la  cap?  Gretchen  privi  figura  lui  puternică,frumoasă,dar  nu  putu
detecta nici o vânătaie.Poate că ar fi mai bine să cheme un doctor,pentru orice
eventualitate.
-Nu,airbag-ul a prevenit orice posibilă accidentare.
-Chestiile astea chiar funcţionează? Dacă îl ţinea de vorbă pentru vreo câteva
minute,poate că va reuşi să observe dacă el va începe din nou să aiureze.
Remarcase deja că părul lui începuse să se usuce,căpătând un lustru întunecat.
Chelnerul se înapoie cu băuturile şi Jordon luă un pahar.
-Uluitor,dar funcţionează.Recunosc că am avut şi eu unele îndoieli.Asta,până ce
am intrat într-unui dintre troienele dumneavoastră.
-Nu sunt troienele mele.Cenuşiul-închis al ochilor lui părea foarte normal.Era
oare bine că permitea  victimei  unui  accident  să  servească  o băutură? Mama
Natură nu permite nimănui să intre în proprietatea unuia dintre miracolele sale.
-Consideraţi miracol un troian de zăpadă?
-Tot ceea ce aparţine de Mama Natură este un miracol.Gretchen ridică paharul la
buze şi sorbi din băutură.Lichidul cald îi alunecă în stomac.Privirea lui Jordon se
fixă pe picăturile ce tremurau pe buzele ei.Flăcările îi dădeau tenului ei o tentă
aurie.Oare gustul ei semăna cu cel al coniacului? se întrebă el,având senzaţia de
lichid  fierbinte  în  trupul  său,în  locuri  situate  la  un  nivel  mai  jos  decât  al
stomacului.
-Cunoaşteţi întotdeauna numele oaspeţilor?



-Aşteptam doar pe Jordon Winters şi pe domnul şi doamna Smythe.
-Aha,din moment ce eram singur şi v-am cerut să mă aduceţi la Dragon's Lair,
restul se putea imagina.
-Vedeţi,nici un mare mister.Gretchen îşi roti privirea prin cameră,zâmbind către
cei câ iva adunaţi acolo.Viscolul era un motiv foarte puternic pentru a-ţi faceț
afacerile în salon.Dădu pe gât băutura şi se relaxa în scaun.Jordon părea a fi
perfect normal,neafectat de accident.
-Până când vă înregistraţi,Gunter va duce bagajele dumneavoastră în cameră.
Jordon rămase cu privirea pironită în pahar.Uitase complet de servietă.Nu ar fi
trebuit să o lase în sanie.În meseria lui,cu cât oamenii cunoşteau mai puţin,cu
atât mai bine.Evident,oricând puteau apărea lucruri neprevăzute,dar viaţa era cu
mult mai uşoară când totul decurgea fără incidente.
-Perfect,domnişoară Horst. 
-Spuneţi-mi Gretchen.Un zâmbet prietenos,totuşi profesional,îi arcuia buzele.
Aici nu ţinem prea mult la etichetă.Atenţia lui Jordon fu atrasă de o pereche ce
îşi făcu intrarea în salon,râzând.Arătau de parcă acum ar fi venit de pe derdeluş.
Blugii  şi  puloverele  groase  păreau  a  fi  îmbrăcămintea  standard.De-a  lungul
pereţilor atârnau fotografii din Matterhorn şi din Alpii Elveţieni.Deasupra poliţei
căminului se găsea o arbaletă.Din fericire,în acest loc nici un animal nu juca rol
de ornament.Era un lucru destul de ciudat să încerci să te bucuri de băutură cu
ochii de sticlă ai animalelor aţintiţi asupra ta.Gretchen,se vede,o trata pe Mama
Natură cu mare seriozitate.
-Îţi voi spune Gretchen,îi făcea plăcere să pronunţe numele,dacă tu îmi vei spune
Jordon.Aşa cum îl pronunţase el,numele ei răsunase profund şi intim.Ca şi cum
el ar fi fost tolănit în mijlocul aşternuturilor mototolite cu mâinile întinse către
ea.Cu o tresărire,Gretchen încercă să  îşi  pună gândurile,nu prea ortodoxe,sub
control.Visele  care  îi  implicau  şi  pe  oaspeţi  erau  strict  interzise.Mama  ei
obişnuia să-i spună că într-o bună zi imaginaţia o va băga în bucluc,iar dacă
gândurile ei despre Jordon continuau în această direcţie,cu siguranţă că exact aşa
se  va  întâmpla.Gretchen  sorbi  repede  cele  câteva  picături  rămase  pe  fundul
paharului,dar fiorul pe care îl simţea străbătându-i trupul nu avea nici o legătură
cu coniacul.Aşeză cu grijă paharul gol pe măsuţa care se găsea între scaune.Era
timpul să se întoarcă la afaceri.
-Îţi mulţumesc pentru băutură,dar acestea sunt în contul casei.
-Dar...
-Trebuie să mă asigur că nu ai suferit în nici un fel de pe urma accidentului sau a
expunerii la furtună.Gretchen se ridică în picioare.Vă doresc o şedere plăcută în



Edelweiss.Cum v-am spus  şi  mai  înainte,dacă  vreun membru  al  personalului
meu vă poate ajuta cu ceva,trebuie doar să cereţi.Privirea interesată a lui Jordon
o urmări pe Gretchen traversând salonul,salutându-şi oaspeţii şi comportându-se
ca o gazdă perfectă.Gândi că fenomenul putea fi numit retragere precipitată; în-
trebarea era de ce? Poate că exista şi un soţ.Şi,la naiba,pe aici,pe undeva,s-ar fi
putut găsi şi vreo jumătate de duzină de copilaşi blonzi.Gretchen nu era chiar
atât de tânără cum s-ar fi  putut spune la o privire mai superficială.Bănuia că
avea în jur de treizeci şi doi de ani.Totuşi,un treizeci şi doi foarte interesant,sexy
şi atrăgător.După ce îşi termină băutura,Jordon îşi îndreptă cravata şi se duse la
biroul de recepţie.De îndată ce se va asigura în legătură cu servieta şi  îşi  va
începe afacerile pentru care venise aici va trebui să îşi găsească timp pentru a
face unele cercetări despre o foarte ademenitoare proprietară de motel.
 
Ceva mai târziu,în aceeaşi seară,Gretchen se apropie de masa lui Jordon,cu o
expresie la fel de prietenoasă,fără însă a întrece măsura.
-Domnule  Winters,aţi  dorit  să  mă  vedeţi?  Jordon  sări  în  picioare  zâmbind
picturii  ce  îi  apăruse  în  faţă.Fusta  largă,purpuriu-închis  cu  o  multitudine  de
floricele în galben şi roz brodate de jur împrejurul tivului se termina puţin sub
genunchi.O  vestă  în  acelaşi  model,cu  broderii  executate  de  aceeaşi  mână
talentată  acoperea  parţial  o  bluză  din  mătase  albă,cu  mâneci  lungi.Părul  era
adunat pe spate într-un fel de coc,foarte complicat,iar picioarele îi erau acoperie
de cizme dintr-o piele  fină,neagră.Gretchen arăta  exact  cum ţi-ai  fi  închipuit
auzindu-i numele: dulce,străină şi inocentă.
-Nu fusesem de acord să-mi spui Jordon?
El făcuse un duş şi  se schimbase.Acum,îmbrăcat  într-un pulover gros,gri,şi  o
pereche de pantaloni negri,părea mult mai adorabil şi mai relaxat.Lipsa cravatei
fusese vizibil remarcată atunci când intrase în restaurant,cu aproape o oră în 
urmă.
-Este ceva în neregulă cu cina...Ea ezită un moment scurt,apoi adăugă...Jordon?
La auzul numelui pronunţat de buzele ei,Jordon consideră că cele cincizeci de
minute de aşteptare meritaseră.
-Nu,cina este superbă.Desertul se pare că îmi va cauza probleme.Sprâncenele ei
se împreunară abia perceptibil.
-Oh?
-Se  pare  că  am  comandat  prea  mult.O  cercetare  discretă  pe  care  Jordon  o
efectuase  la  biroul  de la  intrare  îi  demonstrase  că ea era  într-adevăr  singură
şi,momentan,fără nici o legătură cu cineva.



Funcţionarul fusese de un real ajutor când îl informase că Dargon's Lair era viaţa
lui Gretchen.Ea intuise invitaţia cu mult timp înainte şi dorise să evite scena.In
nu puţine nopţi se alăturase invitaţilor la desert sau la un pahar de coniac pentru
a discuta posibilităţile de schi; starea pârtiilor sau pur şi simplu despre vreme.Îi
făcea  plăcere  compania  grupurilor,a  perechilor  şi  ocazional  şi  a  bărbaţilor
singuri,dar  era  ceva  la  Jordon  care  urla  pericol.I  se  părea  mult  prea  tentant
pentru a-şi putea păstra liniştea sufletească.
-Îmi pare rău,dar...
-Oh,perfect,domnişoară Horst,v-aţi hotărât să vă alăturaţi domnului Winters.
Gretchen se răsuci către chelnerul ce se apropia şi îşi înăbuşi un geamăt.Peter
ţinea în mână o tavă cu desertul pentru două persoane.Acum,dacă îl refuza,îşi
crea mult  mai  multe probleme.Era o femeie ce avea treizeci  de ani;  dacă nu
reuşea să servească desertul cu un bărbat atrăgător,fără a începe să viseze despre
trupul lui,atunci însemna că era într-o stare foarte proastă.Jordon citi în privirea
ei faptul că acceptase şi trecu de partea cealaltă a mesei pentru a-i ţine scaunul.
-Peter  a  fost  de  mare  ajutor.Mi-a  recomandat  felul  tău  favorit,prăjitură  de
ciocolată.Gretchen îi  zâmbi  în  chip de mulţumire  lui  Peter,în  timp ce  acesta
aşeza pe masă desertul şi două ceşti de cafea.Jordon aşteptă până ce chelnerul se
îndepărtă şi comentă:
-În general nu mă reped să invit proprietarii restaurantelor unde servesc cina să
împartă desertul cu mine.Dacă ea nu s-ar fi oprit din consumarea deliciosului
desert al lui Effie,în curând ar fi fost nevoie să se deschidă larg toate uşile din
întreaga clădire,pentru a mai crea spaţiu.
-Cu ce te ocupi?
-Invit femeile să ia cina cu mine.
-Ai  mai  încercat  o  dată,ceva  mai  devreme,când  coborai  pe  scări.Şi  dacă  nu
greşesc,ţi-am explicat  că mă  port  ca o gazdă atâta  timp cât  restaurantul  este
deschis.Mai  luă  o  bucăţică  de  prăjitură  şi  îi  savura  gustul  bogat.Dacă  toată
imaginaţia  ei s-ar fi  concentrat  asupra prăjiturii  lui Effie,probabil  că nu ar fi
observat gropiţa din obrazul stâng al lui Jordon,ce apărea de fiecare dată când
acesta  zâmbea.Afacerile  şi  plăcerea  mergeau  la  fel  de  bine  împreună  ca  şi
ciocolata şi grosimea taliei ei.Una din ele o distrugea întotdeauna pe cealaltă.
-A trebuit să fac ceva pentru tine.Gretchen ridică sprâncenele.
-Oh?
-Mi-ai salvat viaţa.Râsul ei cristalin se revărsă peste el.Bine,poate că exagerez,
dar m-ai salvat de la o lungă şi periculoasă călătorie pe jos.Gretchen se opri din
râs.



-Sper că nu aveai de gând să-ţi părăseşti maşina şi să o iei pe jos?
-Nu aşteptam asta cu prea mare plăcere,crede-mă.
-Nu şti că nu ai voie niciodată să-ţi părăseşti maşina în toiul viscolului?
-Perspectivele de a îngheţa cu totul,noaptea,într-o maşină înţepenită erau net mai
sumbre decât pericolele unei plimbări pe jos pe o distanţă de vreo două mile.
Ea îşi puse furculiţa jos şi se uită la Jordon îngrozită.
-Nu numai că nu erai îmbrăcat potrivit pentru o furtună de zăpadă,dar şoseaua se
învârtea  în  serpentine  în  jurul  muntelui  pe  o distanţă  de  şapte  mile  până  să
ajungă la Edelweiss.Pe buzele lui sclipi un surâs provocator.
-Atunci îţi datorez de două ori mulţumiri.Până să ajung la Dragon's Lair aş fi
fost de mult un sloi de gheaţă.Gretchen clătină din cap în faţa nesăbuinţei lui şi
mormăi:
-Dacă ai fi reuşit să ajungi.În ochii lui cenuşii apăru scânteia unei hotărâri de
oţel.
-Aş  fi  reuşit,Gretchen.Ea  sorbi  cu  atenţie  din  ceaşca  de  cafea  şi  îşi  studie
invitatul.Îl credea,deşi din motive greu de înţeles.Dacă Jordon Winters şi-ar fi
propus să meargă pe jos,prin furtună,şapte mile,ar fi reuşit cu siguranţă.Cumva
deprimată  de  convingerea  lui  clară,Gretchen  îşi  mută  atenţia  înapoi  spre
deliciosul desert.
-Vii des în New England?
-Cu vreo doi ani în urmă am petrecut un weekend în Vermont.
-La schi?
-Nu,era toamnă.Mi-e teamă că îndrăgesc mai mult o climă mai caldă.
Ea zâmbi la această afirmaţie.Nu multă lume ar fi admis că preferă plaja,soarele
şi distracţia în faţa unei proprietare de motel în New Hampshire,a cărei existenţă
depindea de turismul de iarnă.
-Atunci,dacă nu pârtiile,ce te aduce la Edelweiss?
Sorbi gânditor din cafea.Acesta era un subiect pe care ar fi dorit să-l evite.
Oricum,în două-trei zile,toţi vor fi la curent cu ceea ce făcea el aici.Dar între
timp avea de gând să evalueze situaţia şi eventualii oponenţi.Rapoartele pe care
le deţinea indicau Edelweiss ca fiind o posibilă localizare perfectă a societăţii
mixte pe care compania lui dorea s-o înfiinţeze.I se opuneau consiliul oraşului şi
un primar  încăpă ânat,care  insistau  că Edelweiss  nu se  putea  mări.În  fiecareț
proiect trebuia să existe şi asemenea dificultăţi.În general,Jordon lăsa pe seama
angajaţilor săi depăşirea acestor probleme,dar de data aceasta făcea o excepţie.
Se plictisise să tot stea închis în biroul său din New York,în timp ce personalul,
pe care îl angajase,ridica,îndepărta sau investea sume mari pentru realizarea



acestor sarcini.Simţea nevoia unei provocări.Spera că,implicându-se personal în
acest proiect,nemulţumirea de care era cuprins va dispărea.
Înălţă privirea şi întâlni ochii ei curioşi.
-Aveam nevoie de o provocare.Ea păli.
-Nu trecătoarea morţii!
-Asta ce mai e? întrebă el,intrigat.Gretchen se relaxa.Dacă nici nu ştia despre
ce anume era vorba,însemna că nu avea de gând să o cucerească.
-Este o pârtie de schi pe care doar cei lipsiţi de experienţă o încearcă.
-Sau cei foarte experimentaţi?
-Domnule  Winters,nici  chiar  cei  mai  buni  nu  pot  învinge,atunci  când Mama
Natură  decide  să  intre  în  cursă.Gretchen  încercă  să  depăşească  amintirile
neplăcute şi întrebă: Despre ce fel de provocare este vorba?
Jordon ar fi vrut să-i răspundă „Să descopăr motivele din spatele tristeţii care
tocmai ţi-au întunecat privirea”,dar se abţinu.Ştia că unele provocări erau mai în
siguranţă dacă rămâneau ascunse.
-Voi începe cu ceva mai uşor,în obrajii lui apărură gropiţe,de exemplu să învăţ să
schiez.Gretchen chicoti.
-Îmi pare rău.Avem un excelent curs pentru începători la Donner Mountain.
-Donner Mountain?
-Muntele  Tunetelor.Primii  emigranţi  elveţieni,care s-au stabilit  aici,l-au numit
aşa din cauza avalanşelor înspăimântătoare care produceau asemenea vibraţii,
încât părea că întregul munte se va prăbuşi.
-Şi acesta este tunetul?
-Se poate auzi ecoul vibraţiilor ca şi răgnetul îndepărtat al dragonilor din munţi.
Văzând  expresia  perplexă  a  lui  Jordon,ea  râse.În  Elveţia  se  perpetuează  de
generaţii  legende  şi  poveşti  despre  dragoni.Monştrii  care  aruncă  flăcări,ce
trăiesc undeva prin Alpi şi se hrănesc cu cirezi de vite şi copii rătăciţi.
-Încântătoare poveşti de adormit copiii.
-Când au ajuns aici,în America,au crezut  că au scăpat  de dragoni.Însă atunci
când au auzit  zgomotul din munţi,ei  au numit  cu încăpăţânare piscul Donner
Mountain.
-Şi au înfiinţat o şcoală de schi.
-Aceasta  a  apărut  mai  târziu.Primii  emigranţi  erau  mult  mai  interesaţi  să-şi
asigure existenţa,decât să se dedice unor sporturi relaxante,ca de exemplu schiul
sau alpinismul.
-Te poţi căţăra pe muntele Tunetelor?
-Dacă ai suficientă experienţă,pe un drum dificil,dinspre nord,există marcaje,dar



asta numai în lunile de vară.Gretchen înghiţi şi ultima bucăţică de prăjitură.
-S-a întâlnit cineva cu vreun dragon?
-Dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva,sunt sigură că aş fi auzit.Jordon observase felul
în care ochir ei sclipeau şi zâmbeau atunci când vorbea despre dragoni.
-De ce ţi-ai numit motelul „Dragon's Lair”? 
-De unde ştii că eu i-am pus numele acesta? 
El observă sclipirea de surpriză din ochii ei.Gretchen era la fel de uşor de citit ca
şi o carte.Tot ceea ce avea de făcut era să o privească în ochi.
-Mi se părea a fi stilul tău.
-Ce aş putea spune? Am petrecut mult prea multe ore pe genunchii bunicii,
ascultând tot felul de poveşti minunate.
-Ceea ce încă nu mi-am putut încă da seama este de ce nu am văzut nici un
dragon în interiorul motelului?
-Oh,dar există un dragon foarte mare aici.Felul în care ea pronunţase cuvântul
„foarte” îl făcu să creadă că acesta era într-adevăr imens.
-Unde?
-Abia dacă o mână de oameni a reuşit să îl vadă şi nici unul nu a înţeles.
-Acum m-ai făcut curios.Jordon încercă să lege cumva lucrurile pe care le ştia
pentru  a  putea determina  unde poate  fi  ascunsă  bestia,când  un bărbat  foarte
grăbit se apropie de masa lor.
-Aici erai,Gretchen? întrebă el,cu un pronunţat accent german.Se întoarse apoi
către Jordon şi se scuză.Îmi pare rău că vă întrerup.
-Este în regulă,Hane,ce s-a întâmplat? Vocea lui Gretchen se păstră caldă şi fără
inflexiuni.
-Din nou Claus.Astăzi va vizita toate magazinele pentru a încerca să convingă
proprietarii  să voteze împotriva consiliului.Jordon îl  studie pe bărbat cu ceva
mai multă atenţie.
-Hans,ţi-am  mai  spus-şi  înainte,oamenii  de  afaceri  nu  pot  vota  împotriva
consiliului oraşului.Consiliul a luat o decizie în unanimitate,iar marţea viitoare
noi vom vota dacă statuia lui Wilhelm Tell va rămâne în centrul oraşului,acolo
unde se află de ani de zile.Jordon auzi expresia „noi vom vota” şi se încruntă.
Drăguţa şi încântătoarea Gretchen făcea parte din consiliul oraşului.
-Dar el spune tuturor că nu este american şi că acesta este motivul pentru care
afacerile merg aşa de prost.
-Hans,tu ştii că nu este adevărat şi sunt sigură că şi alţi proprietari sunt conştienţi
că problemele cu care se confruntă Edelweiss-ul nu se datorează faptului că în
piaţa din centrul oraşului nostru se găseşte statuia unui erou al folclorului



elveţian.Zâmbi  uşurat  şi  întinse  mâna  după  ceaşca  de  cafea.Drăguţa  şi
inteligenta  Gretchen  avea  o  judecată  clară.Rapoartele  despre  încăpă ânareaț
consiliului trebuia să fie foarte exagerate.Până la urmă,călătoria la Edelweiss nu
va fi o adevărată provocare.Privirea lui aluneca pe curbele pline ale buzelor lui
Gretchen.Poate că totuşi...Hans îşi frânse mâinile şi o rugă:
-Gretchen,te rog,nu lăsa pe nimeni să dea jos statuia.
-Hans,nimeni nu va reuşi să dărâme statuia lui Wilhelm.Îi zâmbi încurajator.Cu
o voce care ar fl zdrobit orice contraargument adăugă: Nu atâta timp cât sunt
primarul  acestui  oraş.Jordon  se  înecă  cu  o  gură  de  cafea.Ademenitoarea
Gretchen,pe  care  o  avusese  în  gânduri  încă  de  când îşi  dezbrăcase  haina  ei
verde,era deci încăpă ânatul primar al Edelweiss-ului.Ea era deci aceea pe careț
trebuia  s-o  împingă,s-o  îndepărteze  sau  s-o  mituiască  pentru  a  rezolva
problemele companiei sale.Îngerul lui bloca o afacere de mai multe milioane de
dolari!Gretchen aruncă o căutătură iute spre Jordon pentru a se asigura că acesta
era  în  regulă.Hans  se  înclină  plin  de  recunoştinţă  în  faţa  primarului  din
Edelweiss.
  
CAPITOLUL 2
Jordon stătea  în  picioare  în  camera  lui,în  dreptul  ferestrei,cu  ochii  aţintiţi  în
noapte.Cu  două  etaje  sub  el  putea  admira  întinderea  încântătorului  oraş
Edelweiss.În cele din urmă furtuna se mai temperase şi acum se transformase
într-o adiere blândă.Felinarele demodate îşi trimitea razele de lumină în chip de
bun-venit fulgilor de zăpadă care începuseră să se aştearnă.Nici  o mişcare,cu
excepţia  norilor  de  zăpadă  care  dansau  în  bătaia  vântului.Urechile  lui  nu
percepeau  nici  un  sunet.Categoric,Edelweiss  nu  semăna  deloc  cu  New York
City.Un simplu viscol nu putea opri în loc viaţa oraşului său natal.Doar o pană
de energie ar fi putut reuşi aşa ceva.Aruncă o privire scurtă asupra ceasului de la
mână şi se întoarse apoi la tabloul liniştit de afară.Unu şi jumătate dimineaţa.
Oraşul  era încă adormit.Oraşul  lui nu dormea niciodată.Jordon se întoarse cu
spatele la uşa de sticlă ce dădea într-un balconaş complet acoperit de zăpadă şi
se încruntă la vederea mormanelor de hârtii împrăştiate peste tot pe pat şi pe
masă,şi  din care unele alunecaseră jos pe covor.Îşi  scarpină vârful  nasului  şi
încercă să-şi reamintească ce anume citea în momentul când îşi scotea ochelarii.
Raportate,imagini şi ordonanţe jonglau pretutindeni în capul lui,amestecându-se
cu imaginea unor ochi albaştri,clari şi inteligenţi.Ochii lui Gretchen.
Codurile călătoriilor  din Edelweiss  se aplicau nu numai  oraşului,dar  şi  zonei
înconjurătoare.Când primii emigranţi elveţieni construiseră oraşul,avuseseră în



gând o cât mai mare asemănare cu cele din ţara lor de baştină.Acum treizeci de
ani,când turismul începuse să devină un factor major,câ iva întreprinzători dinț
oraş  doriseră  să  construiască  o  modernă  casă  de  vacanţă,astfel  încât  aria
înconjurătoare acesteia fusese rapid supusă aceleaşi ordonanţe.Edelweiss dorea
să fie păstrat pur elveţian.Trebuia să schimbe nu numai părerile primarului,ci şi
a  altor  şase  membri  din  consiliul  oraşului.Îşi  puse  la  loc  ochelarii  şi  studie
ultimele cifre tipărite de imprimanta computerului.Dacă ar construi cincizeci de
căsuţe la poalele vârfului Shadow Mountain,acest fapt ar aduce companiei sale
un profit substanţial.Însă dacă ar fi nevoit să construiască cincizeci de căbănuţe
elveţiene autentice,ar fi rămas cu ele în braţe.Cum nu putea să le pună una peste
alta,avea nevoie de mai multe proprietăţi,iar autenticitatea lor ar fi însemnat un
preţ mult mai mare,şi o chirie mult mai mare pentru proprietari.Oamenii care şi-
ar fi putut permite să pună jos pe masă un sfert de milion de dolari pentru o
căsuţă de iarnă doreau cu siguranţă un cămin liniştit,unde să se poată relaxa şi să
se  bucure  de  viaţă.Nu  să  se  enerveze  din  cauza  peisajului  înconjurător  şi  a
problemelor  legate de întreţinere.Căsuţele  acestea apăreau acolo unde existau
bani.Era  timpul  ca  Edeiweiss-ul  să  se  trezească  şi  să  se  ralieze  secolului
douăzeci.Jordon îşi scoase ochelarii şi mută hârtiile de pe pat pe o măsuţă.Se
dezbrăcă  rapid,stinse  luminile  şi  se  culcă,sub  povara  unui  sentiment  de
vinovăţie.Se întrebă ce anume făcea atrăgătorul primar al Edelweiss-ului în acel
moment.Era oare cuibărită sub o plapumă groasă,purtând o pijama din flanelă,
sau singurul lucru care îi ţinea de cald era plapuma? îşi vârî un braţ sub cap şi se
holbă la tavan,în timp ce ochii lui se obişnuiau cu întunericul.Ştia că somnul
avea să vină după o aşteptare lungă.

Gretchen continua să se converseze cu Jarvis,în timp ce în magazinul acestuia
intra  primul  client  din  ziua  respectivă.Ea  stătea  cu  spatele  la  uşă,iar  de  jur
împrejur atârnau umeraşe cu diverse Jachete şi pantaloni,în timp ce pe rafturi
erau aşezate jersee de lână,cu mult mai scumpe.Magazinul lui Jarvis,exclusiv cu
articole pentru bărbaţi,era situat în inima oraşului şi foarte aproape de boutique-
ul soţiei sale.
-Ştiu că eşti supărat că fiul tău a hotărât să nu se întoarcă în Edelweiss după ce a
terminat facultatea.După ce cresc,o mare parte din copiii noştri nu se întorc în
locul  din  care  au  plecat.Jarvis  îşi  clătină  capul  încărunţit  şi  îşi  mângâie
barba.Statura  sa  corpolentă  şi  vesta,bogat  ornamentată,îi  dădeau mai  degrabă
înfăţişarea unui spiriduş decât a unui proprietar al unui magazin.
-Ai probabil dreptate,Gretchen,dar nici unul dintre copiii ce au crescut în



Edelweiss nu s-a mai întors.Edelweiss nu mai reprezintă nici un fel de viitor
pentru cei tineri.Gretchen se încruntă şi îşi muşcă buzele.Jarvis spunea adevărul.
Şi cine ar fi putut să nege acest fapt? Ea însăşi,după ce terminase colegiul,
plecase  în  căutarea  unor  păşuni  mai  verzi.Şi  le  găsise  într-un  hotel  din  San
Francisco,cu  o  cifră  de  afaceri  în  continuă  creştere.Muncind  din  greu,cu
inteligenţă şi stăpânită de dorinţa de a reuşi,urcase încet-încet pe scara ierarhică
a  corporaţiei,pentru  a  descoperi  că  acolo  sus  existau  numai  termite.Astfel
încât,acum  cinci  ani  Gretchen  revenise  la  siguranţa  ce  i-o  oferea  oraşul
Edelweiss,deziluzionată şi neîncrezătoare în lumea din afara lui.
Astăzi,stătea fermă şi puternică împotriva oricăror influenţe străine oraşului.În
urmă cu doi ani,când fusese aleasă primar,jurase să păstreze oraşul unic şi în
siguranţă.Şi îşi ţinuse promisiunea.Edelweiss rămăsese unic şi sigur,dar aparent
încetase să mai prospere.Nu mai existau tineri care să-şi întemeieze familii şi să-
şi crească copiii în acelaşi fel în care fuseseră la rândul lor crescuţi.Edelweiss
murea încet sub ochii ei şi ea nu ştia ce ar fi putut face pentru a-l ajuta.
-Ai dreptate,Jarvis.Gretchen îşi vârî mâinile în buzunarele jachetei de schi pe
care  o  purta.Pe  lângă  statuia  lui  Wilhelm  sunt  şi  alte  lucruri,mult  mai
importante,de  care  ar  trebui  să  fim  .Îngrijoraţi.Jarvis  privi  în  direcţia
cumpărătorului care studia un costum de schi împachetat pe tejghea.Se grăbi să
ajungă lângă el.
-Ai aflat ceva?
-Nu.Becker are buzele lipite.
-Crezi că au de gând să vândă? Gretchen se gândi la ferma lui Becker şi oftă.
Era o proprietate absolut superbă.O sută şaizeci şi doi de acri de păşuni vălurite
la poalele vârfului Shadow Mountain,cu o panoramă deosebită asupra oraşului.
-Nu ştiu,Jarvis.Am impresia  că ei  încă dau vina pe Edelweiss  pentru că le-a
izgonit copiii.Jarvis fornăi.
-Băieţii ăştia doi ne-au făcut probleme din prima zi.Eu zic,bine că scăpăm de
ei.Se apropie de clientul său,cu gândul de a-l ajuta.
Gretchen  se  întoarse  şi-l  privi  în  timp  ce  se  îndepărta.Ochii  ei  exprimară
surprinderea  când  remarcă  cine  anume  era  cumpărătorul.Jordon  Winters  era
acum ocupat să încerce o jachetă.Ea se sprijini de tejghea şi admiră tabloul.
Categoric,bărbatul poseda nişte braţe foarte arătoase.Gretchen se ocărî singură şi
se sili să îşi mute privirea în altă parte.Talia zveltă,umerii largi şi părul negru,
strălucitor,cu firul gros,reuşiră să aducă doar îmbunătăţiri primei sale impresii.
Jordon Winters i se părea deosebit de interesant pentru ca propriile sale reguli de
a nu amesteca plăcerea cu afacerile.să fie încălcate.Noaptea trecută,după desert,



rămăsese  pe  loc  uimită  după  ce  el,plin  de  gentileţe,achitase  costumaţia  şi
dispăruse.De fapt se aşteptase să o invite la o băutură.Îi spusese deci adevărul,
atunci când îi mărturisise că dorea doar să-i mulţumească pentru că îl scutise de
o lungă şi plicticoasă plimbare pe jos.Acum,în lumina dimineţii,era mulţumită
că el  nu amintise  nimic despre vreo invitaţie.Dacă visele din noaptea trecută
voiau să indice un anumit lucru,atunci trebuia specificat că trecuse foarte mult
timp de când ea amestecase plăcerea cu orice altceva.Jordon simţi prezenţa lui
Gretchen şi îi aruncă o privire peste umăr.Obrajii  ei se colorară într-o nuanţă
delicată de roz.Un zâmbet puţin răutăcios arcui în sus colţurile gurii lui.Îngerul
meu roşeşte.Se întoarse din nou spre Jarvis şi studie cele două jachete pe care le
ţinea în mână.
-Haide  să  aflăm şi  o  altă  părere.Ridică  hainele  şi  o  ţintui  pe Gretchen cu o
privire provocatoare.Care din ele,domnişoară Horst?
Gretchen îşi disimula surpriza.Să alegi haine pentru un bărbat părea a fi un lucru
atât de intim.Privi către jacheta cu o combinaţie de alb şi maro.Era mult prea
scumpă,distinsă,dar plictisitoare.Părea însă a fi cea pe care Jordon pusese ochii,
Gretchen  privi  cealaltă  jachetă  şi  zâmbi.Galbenul  şi  negru  radiau  într-un  fel
aventuros şi bună dispoziţie.Cel care purta o astfel de haina putea fi genul ei de
bărbat.Înfruntând soarta,întinse degetul în direcţia jachetei în galben şi negru.
-Aceea.Jordon se încruntă şi privi lung haina.Dacă ar fi coborât pe pârtie purtând
aşa ceva nu mai trebuia să-şi facă griji de ceilalţi schiori.Aceştia l-ar fi,observat
cu cel puţin două mile înainte şi ar fi avut timp să îi dispară din cale.Ar fi arătat
exact ca un bondar nebun.Se uită încă o dată la vânzător,apoi înapoi la jachetă.
Până  acum,din  garderoba  sa  lipsise  un  articol  de  îmbrăcăminte  în  această
combinaţie de culori şi evident că nici nu purtase vreodată aşa ceva.Întinse spre
vânzător cealaltă jachetă.
-O iau pe aceasta.Îşi întoarse ochii către Gretchen.Oare expresia de pe faţa ei
voia să spună că era dezamăgită? Nu sunt genul la care să meargă galbenul.
-Ghinionul meu,mârâi Gretchen.
-Poftim?
-Nimic.Gretchen îşi drese glasul.Dacă intenţionezi să înveţi să schiezi,mai bine
l-ai lăsa pe Jarvis să te echipeze corespunzător.Se împinse de lângă tejghea şi se
îndreptă  spre uşă.Mă tem că nu voi  mai  fi  lângă tine pentru a-ţi  împrumuta
mănuşile şi căciula.Abia acum realiză că ea dorea să plece.
-De ce nu mai rămâi puţin pentru a te asigura că iau tot ce îmi trebuie?
-Nu pot.Am nişte afaceri care trebuie rezolvate.
-Credeam că nu poţi face afaceri cu turişti îngheţaţi.



Gretchen chicoti pe când deschidea uşa.
-Jarvis,ai grijă ca domnul Winters să fie echipat astfel încât să se descurce cu
orice ar arunca pe el iarna din New Hampshire.Ieşi afară,pe trotuarul proaspăt
curăţit  de zăpadă şi  închise uşa după ea.Jordon coborî  privirea pe jacheta  în
galben şi negru pe care încă o mai ţinea în mână.De ce plecase Gretchen atât de
repede? El achiziţionase de mai multe ori îmbrăcăminte împreună cu 
reprezentante  ale  sexului  opus.Când alegea ceva ce nu se  potrivea gusturilor
lor,ele făceau strâmbături  drăgălaşe sau se lansau în discuţii  fără sens despre
anumite  culori  care  se  potriveau  cu  ochii  lui,evident  gândindu-se  că  aceste
complimente îl vor înmuia.Gretchen nu făcuse nici una,nici alta.Ea fusese sincer
necăjită,pentru că el se hotărâse asupra jachetei mai închise şi nu pentru că se
împotrivise  alegerii  ei.Jordon  aruncă  o  privirea  discretă  asupra  hârtiuţei  cu
preţul.Cea pe care o alesese el era mult mai scumpă.Oare asta o dezamăgise? 
-Domnule Winters,dacă sunteţi atât de bun să mă urmaţi.
Jordon agăţă la locul ei jacheta în culori strălucitoare şi îl urmă pe bărbatul mai
în vârstă spre un stand cu pantaloni de schi.În timp ce Jordon îşi băga cartea de
credit la loc în portofel-,vânzătorul părea din ce în ce mai şocat.Nu numai că
clientul său cumpărase un costum complet de schi,dar alesese încă mai multe
perechi de pantaloni şi câteva jersee.Totul te îndemna să crezi că avea de gând să
rămână în Edelweiss pentru mai multă vreme.De asemenea,poate că încerca să
se acomodeze felului lor de viaţă,mai puţin formal.
-Vreţi să trimiteţi toate acestea la Dragon's Lair? Vreau să mă mai opresc prin
diferite locuri i nu pot să car toate astea după mine.ș
-Bineînţeles,domnule  Winters.Jarvis  privi  gânditor  mormanul  de  cutii  şi  se
abţinu să mai zică ceva.
-Mulţumesc,Jarvis.Jordon ştia că ar fi  trebuit să stoarcă ceva informaţii  de la
Jarvis,dar nu se simţea în stare s-o facă.Nu dorea să tragă pe sfoară pe vreunul
dintre membrii consiliului.În plus,bărbatul nu părea a se ocupa şi cu altceva în
afară de comerţul lui.Jordon ieşi în stradă şi rămase uimit de rapiditatea cu care
Edelweiss se scuturase de urmările viscolului ce se abătuse asupra lui cu o zi
înainte.Străzile şi trotuarele erau curate.Toate magazinele erau deschise,îmbiind
trecătorii să intre şi să le cerceteze.Singura problemă pe care o remarcă Jordon
fu lipsa turiştilor.Oraşul părea gol.Depăşi un magazin cu îmbrăcăminte pentru
femei  şi  privirea  i  se  opri  în  dreptul  vitrinei  unei  ceasornicării.În  interiorul
magazinului,un întreg perete era ocupat cu şiruri de ceasuri cu cuc,de diverse
fabricaţii şi în diferite culori.I se părea o crimă ca în acest magazin să nu intre
nimeni.Căsuţele  lui  vor  impulsiona  toată  economia  locală.Cine  ştie,poate  că



Edelweiss va deveni versiunea estică a Aspen-ului.Dragon's Lair va fi sufocat de
turişti,toate  paturile  şi  restaurantele  din  oraş  vor  fi  pline  până  la  refuz,iar
magazinele vor fi inundate de cumpărători.Cum ar fi putut oare primarul să fie
împotriva acestor propuneri răsunătoare?
Jordon intră pe următoarea uşă care se nimeri să fie o florărie.Locuitorii oraşului
vor putea vedea rezultatele  acţiunilor  sale  în propriile lor  port-moneuri.Toată
treaba se va termina înainte ca săptămâna în curs să ia sfârşit.Alese o duzină de
trandafiri  galbeni,cu  firul  lung  şi  ceru  să-i  fie  trimişi  lui  Gretchen.Iar  dacă
afacerile se vor încheia aşa cum spera,îşi va mai acorda încă o săptămână de
vacanţă adevărată.
 
Gretchen termină de aranjat trandafirii pentru a treia oară.De foarte multă vreme
nimeni  nu  îi  mai  dăruise  flori.Judecând  după  sentimentul  pe  care  îl  încerca
acum,i se părea chiar că trecuse o perioadă şi mai lungă de timp.Privirea îi căzu
pe cartea de vizită aşezată pe măsuţă.Scrisul lui Jordon era exact ca şi el,sugera
forţă şi îndrăzneală.Se încruntă în timp ce recitea mesajul pentru j şaptea oară:
„Galbenul  este  cumva  culoarea  ta  favorită?  Te rog,vino  să  iei  desertul  cu
mine”.Bileţelul era semnat cu un simplu „J”.Gretchen traversă biroul care făcea
legătura între apartamentul ei de la etajul patru şi una dintre încăperile în care se
depozitau diverse lucruri i coborî cu liftul de serviciu.Dacă nu se grăbea,eraș
posibil să întârzie.Intră cu viteză în bucătăria motelului şi nu se putu abţine să nu
zâmbească la vederea haosului dinăuntru.De altfel,totul mergea ca pe roate.Effie
controla situaţia.Gretchen îşi  spusese întotdeauna că dacă într-o bună zi ar fi
intrat în bucătărie i ar fi găsit totul în ordine,curat şi liniştit,ei bine,In acea zi arș
fi intrat în panică.Dar seara de azi era cu totul obişnuită.
-Ei,Effi.Totul e-n regulă?
-Da,e bine,e bine.Effie se mişcă cu o graţie considerabilă pentru o femeie atât de
corpolentă şi  scoase din cuptor o tavă de plăcintă cu mere.Gretchen îşi  simţi
gura plină cu apă.Ştia că era periculos să păşească în interiorul bucătăriei,atunci
când Effie se afla prin preajmă.Peter se precipită înăuntru.
-Peter,vreau să-mi faci un serviciu.El frână brusc când ajunse în faţa ei.
-Desigur,domnişoară Horst.Despre ce este vorba?
Gretchen mâzgăli rapid câteva cuvinte pe spatele unui şerveţel.
-Îţi aminteşti din seara trecută de domnul Winters? El încuviinţă din cap şi ea îl
înmână bileţelul.Acum este în restaurant?
-Da,domnişoară Horst.Chiar acum serveşte masa.
-Vrei să-i dai asta din partea mea?



Peter zâmbi timid,dar nu făcu nici un comentariu şi se grăbi să se întoarcă în
restaurant.Ea  se  întrebă  dacă  să  privească  sau  nu  prin  uşile  de  sticlă  ce
despărţeau bucătăria şi restaurantul,momentul în care Jordon va citi biletul prin
care îi transmitea că nu e posibil să se vadă în seara aceasta,dar până la urmă
renunţă.Jordon  i  se  părea  mult  prea  atrăgător  şi  toată  lumea  ştia  că  şi
autocontrolul lui Gretchen putea da rateuri.
Apucă grăbită o farfurie şi o furculiţă şi se întinse după o porţie de plăcintă cu
mere.Reuşi să străbată jumătate din drumul care o despărţea de uşă când Effie
observă furtul şi împroşcă o avalanşă de cuvinte,în germană,a căror duritate ar fi
făcut  o  persoană mai  sensibilă  să  se  înroşească  până în  vârful  urechilor.Însă
Gretchen fu mulţumită că depăşise de mult acea fază de inocenţă,pentru că din
punct de vedere fizic,ceea ce îi urla Effie era absolut imposibil de înfăptuit.
 
Jordon intră în încăperea deosebit de zgomotoasă şi făcu o grimasă.Îngerul lui se
certa  oare  cu  cineva?  De  tavan erau  atârnate  benzi  colorate,baloane  şi  fulgi
imenşi de zăpadă dintr-un material argintiu,strălucitor.Rândurile de mese erau
populate de turişti şi locuitori ai oraşului,care aplaudau frenetic,dădeau pe gât
sticle de bere şi devorau sandvişuri uriaşe.Lângă o trupă de cântăreţi se eliberase
locul  pentru  un  ring  de  dans,unde  un grup de  oameni  îmbrăcaţi  în  costume
populare elveţiene făceau o demonstraţie de dansuri din ţara lor de baştină.
Jordon îşi roti privirea prin prejur căutând-o pe Gretchen.
Când Peter îi înmână biletul el se simţi cuprins de o mare dezamăgire.După ce
citi scurtul mesaj „îmi pare rău,nu pot veni astă-seară,este miercuri.
Gretchen.P.S.Florile sunt  minunate,s-ar putea să aleg galbenul ca şi  culoare
preferată”,deveni curios.Ce dacă era miercuri? Îşi termină cina şi îşi roti ochii
prin sala care de curând rămăsese goală.Cu siguranţă că pe undeva avea loc un
anumit eveniment.Unde plecaseră cu toţii? După câteva întrebări ţintite,pe care
le  puse  ospătarului,sfârşi  prin  a  ajunge  în  sala  de  spectacole  a  casei
pompierilor,unde se desfăşura festivalul săptămânal de muzică folk.
Privi amuzat dansatorii care îşi băteau de zor călcâiele de podea,invitând turiştii
la dans şi încercând să-i înveţe câ iva paşi.O ospătăriţă corpolentă,îmbrăcată înț
costum naţional,îi trânti în mână o halbă de bere.Înainte de a încerca măcar să-i
mulţumească,aceasta se strecură cu îndemânare spre un alt  consumator ce nu
avea ocupaţie.Edelweiss se apucase de petreceri!
Cu mare greutate reuşi să ocolească mulţimea şi se îndreptă spre bucătărie,unde
spera să o găsească pe Gretchen.Trecu pe lângă un grup de bărbaţi  ce făcea
schimb de anecdote,de o calitate îndoielnică,şi se pomeni chicotind uşor.



Curtenitorii  locuitori  ai  Edelweiss-ului  traduceau  punctele-cheie  în  desene  şi
grafice,ceea  ce  le  făcea  a  fi  foarte  uşor  înţelese  în  orice  limbă.Totuşi,arătau
destul  de  comic  bărbaţii  aceştia  îmbrăcaţi  în  pantaloni  scurţi,şosete  până  ta
genunchi  şi  bretele,povestind  glume  obscene.Împreună,arătau  de  parcă  ar  fi
reuşit să evadeze dintr-un cămin pentru elevi.
Atenţia îi fu atrasă de un hohot de râs cu nuanţă feminină.Un grup de femei se
refugiase  într-un  colţ,discutând,evident,meritele  unora  sau  altora  dintre
dansatori.Gretchen nu se afla printre ele.Jordon se strecură pe lângă perete şi
gustă din bere.Primise probabil informaţii greşite.Gretchen nu era de găsit aici.
Aproape  că  renunţase  la  ideea  petrecerii  unei  seri  împreună,când  undeva,în
faţă,remarcă o unduire blond-argintiu.Jordon tăie în două mulţimea de trupuri şi
când o văzu încremeni  de uimire.Gretchen îşi  pieptănase părul  într-un fel  de
coroană  în  jurul  capului,cu  o  jumătate  de  duzină  de  margarete  împletite  în
el.Purta  o  bluză  albă,cu  danteluţe,închisă  pe  gât,o  fustă  purpurie  ce  strângea
podeaua şi un fel de şorţ,la fel de lung,încins în jurul taliei.Peste bluză avea un
fel de vestă neagră,dar de la distanţa aceea detaliile nu o puteau observa prea
bine.Şi,în plus,era ascunsă în spatele unui obiect foarte bizar,un acordeon.Al lui
înger al zăpezii,atât de dulce şi sexy,cânta la acordeon.
Îi  urmări  transpus  degetele  mâinii  drepte  care  zburau peste  clape,în  timp ce
mâna stângă umfla fi dezumfla burduful.Ajuns la jumătate din drum,Jordon auzi
hohotul ei de râs ca răspuns la o remarcă a celui ce cânta la trompetă.Gretchen
părea cu  totul  absorbită  de muzică  şi  de  veselie.Picioarele  ei  punctau ritmul
melodiei  şi  acelaşi  ritm îi  legăna seducător  coapsele excitante.Jordon simţi  o
gheară în inimă.O dorea.Dorea ca pasiunea ei pentru muzică să fie direcţionată
spre el.Şi Dumnezeule,ajunsese să dorească o femeie ce cânta la acordeon.
înghiţi repede o gură de bere şi se aşeză pe un scaun liber la o masă de unde
putea  ţine  sub  observaţie  formaţia.Dorinţa  pe  care  o  simţea  arzând  în  el  îl
surprinse.De ce Gretchen? în trecut făcuse dragoste cu femei mult mai frumoase
şi  mai  sofisticate.În plus,în această  seară găsea la Gretchen un amănunt  mai
puţin  seducător.Era  înveşmântată  de  sus  până  jos  într-o  toaletă  care  făcuse
probabil furori acum vreo sută de ani.Şi era pe jumătate ascunsă în spatele celui
rpai ordinar instrument inventat de oameni.Parcă totul la ea era pe dos.Aşa că de
ce stătea el acolo încercând să găsească o modalitate de a intra în patul ei?
Se încruntă şi îşi goli halba.Nu putea să facă dragoste cu ea,Gretchen era primar
în Edelweiss.Şi stătea în calea unei afaceri de milioane de dolari.Deci,trebuia să
trateze cu ea,şi  el  nu amesteca niciodată plăfferea cu afacerile.Gretchen avea
ochi de culoarea cerului din Tahiti,luminat de razele lunii.O să-i creeze multe



probleme.La dracu',deja  îi  crea probleme.Jordon făcu semn ospătăriţei,cerând
încă o halbă de bere.Printre cei care o înconjurau,Grechetn îl observă la rândul
ei  pe  Jordon  şi  cu  ocazia  asta  scăpă  două  npte.Nu observă  nimeni.Calitatea
interpretării  ei  la  acordeon era  în  cel  mai  bun caz  mediocră.Hilda,”titulara”
postului,era acasă,gravidă în luna a opta.Până ce se năştea bebeluşul,Gretchen se
trezise racolată.Iar lipsurile majore în ceea ce-i privea talentul erau completate
de entuziasm.Acest festival de muzică ce se derula săptămânal pe durata întregii
ierni avea la origine o idee de-a ei de-acum doi ani şi fusese de un oarecare
ajutor industriei turistice locale.Oraşul fusese dintotdeauna dispus să-şi urmeze
conducătorul.Oamenii ridicau privirea şi aşteptau de la ea răspunsurile tuturor
întrebărilor.Şi cât de mult ar fi dorit să le aibă!
Când  se  întoarse  în  Edelweiss,cu  cinci  ani  înainte,oraşul  părea  a  aluneca
vertiginos la vale.Odată înapoiată,se ocupase de motelul neglijat până atunci,
investind în Dragon's Lair tot ceea ce agonisise şi probabil că în ochii multora
apăruse drept o eroină.Puţini îşi dădură seama că ea se refugiase aici speriată de
lumea din afară.Îngrijorarea faţă de declinul oraşului venea din necesitate şi nu
din eroism.Gretchen avea nevoie ca Edelweiss să supravieţuiască.Pe măsură ce
treceau anii se dăruise cu inima şi cu sufletul oraşului ei şi locuitorii acestuia îi
dăruiseră  în  schimb  dragostea  şi  respectul  lor,precum  şi  onoarea,ceva  mai
dubioasă,de a fi primar.Cu fiecare an părea din ce în ce mai greu să menţină
Edelweiss  pe  linia  de  plutire.Adevărul  este  că,sub  conducerea  ei,oraşul  nu
prosperase,dar  cel  puţin  nu  se  mai  îndrepta  cu  aceeaşi  viteză  spre  fundul
prăpastiei.Aruncă  o  altă  privire  fugară  spre  Jordon.Stătea  singur,pierdut  în
sine,cu ochii fixaţi pe paharul de bere.Categoric,nimeni nu l-ar fi putut acuza
vreodată că se comporta ca un petrecăreţ.Dacă tot nu avea de gând să participe
la veselia generală,de ce se mai obosise să vină? Dacă lăsa la o parte trupul lui
bine făcut,gropiţele din obraji şi vocea adâncă,dură,care te aducea imediat  cu
gândul la nopţi sălbatice şi dimineţi pline de satisfacţie,atunci în mod sigur acest
bărbat nu era genul ei.La masa lui Jordon se aşezară Hane şi Gunter.Nu trecură
nici trei minute şi toţi trei începuseră să discute şi să râdă,de parcă ar fi fost
prieteni de o viaţă.Deci,putea fi şi sociabil! Totuşi,acest fapt nu schimba nimic;
nu era genul ei.De ce însă bătăile inimii ei se dublaseră din mo-mentul în care îl
remarcase?
Gretchen  începu  să  interpreteze  ceea  ce  trebuia  să  fie  ultima  bucată  din
repertoriul formaţiei,dar degetele îi alunecară pe clape,ceea ce avu drept rezultat
că alţi trei membri ai formaţiei îşi pierdură ritmul.Greta şi Giselle,gemenele din
Edelweiss  mereu  în  căutare  de  bărbaţi  bogaţi,începuseră  să  se  hlizească  în



direcţia  lui  Jordon.Amândouă  aveau douăzeci  şi  doi  de ani,erau  frumoase  şi
blonde.De fiecare dată când Hans le vedea împreună i se făcea dor de Elveţia lui
natală.Iar  opinia  generală  răspândită  în  populaţia  locală  de  sex  masculin  era
că,atunci când cele două gemene stăteau una lângă cealaltă,piepturile lor reunite
rivalizau cu Alpii.Îşi termină partitura şi îşi privi încruntată pieptul,în timp ce
aşeza acordeonul pe podea.O mângâia faptul că cele două gemene din Alpi nu ar
fi reuşit niciodată să cânte la acordeon.
-Aş putea să-ţi ofer o băutură? Gretchen se răsuci pe călcâie,surprinsă şi
aproape că se lovi de Jordon.Acesta o prinse de umeri,încercând să o susţină.
-Îmi pare rău,nu te-am observat,răspunse ea,cu răsuflarea aproape tăiată.
Jordon îşi retrase cu părere de rău mâinile.
-Mi-am dat seama că formaţia avea de gând să facă o pauză şi am vrut să fiu
sigur că voi fi primul ajuns aici.Gretchen îşi permise o privire scurtă spre masa
la care el şezuse până adineaori.Greta şi Giselle îşi strâmbau mutrişoarele.Hans
era foarte ocupat cu dorul de ţară,în timp ce Gunter privea în direcţia ei,cu o
expresie de cunoscător.Nici dacă ar fi avut aripi,Jordon nu ar fi putut ajunge mai
repede acolo  unde se  afla  acum.De parcă  hoarde  de  masculi  stăteau la  rând
pentru a obţine privilegiul de a cumpăra interpretei la acordeon o bere.Gretchen
privi în jur.Erau singurii rămaşi pe scenă,lângă instrumente.
-Nu pot bea atunci când cânt.În mâinile unui om băut,acordeonul poate deveni o
armă mortală.Gura lui făcu o strâmbătură dezamăgită.Dar aş bea cu plăcere un
pahar cu sifon.
-Perfect.Jordon o conduse,îndrumând-o cu o mână pe spatele ei,prin mulţime,
către masa sa.Sub palmă simţea pielea moale şi suplă a vestei.De la nivelul taliei
subţirele,dantele albe se încrucişau în sus strângându-i  într-un fel  ademenitor
părţile superioare ale sânilir.Degetele începuseră să-l mănânce,tânjind să desfacă
acel  delicat  acoperământ.Îmi  imaginez  că  îţi  face  o  sete  grozavă  cântatul  la
acordeon.Gretchen îi aruncă o privire scurtă peste umăr.
-Aş spune mai degrabă că îţi dă dureri în umeri şi în spate.Jordon avu un zâmbet
machiavelic.
-Pot face masaje foarte profunde.
-Voi ţine minte,promise ea,în timp ce se aşezau la masă lângă Hans.Gropiţele din
obrajii  lui  Jordon  începuseră  să  aibă  efecte  asupra  inimii  ei.Ar  fi  vrut  să
protesteze în gura mare împotriva acestei manevre mârşave.Devenise aproape
imposibil să-i reziste.Gretchen observă roşeaţa pomeţilor lui Hans.
-Hans,ce s-a-ntâmplat? 
-Căţărare montană,răspunse acesta,privirea lui nepărăsind gemenele din Alpi.



Gunter chicoti,iar în obrajii lui Jordon apăru o ciudată umbră de roşeaţă în timp
ce se ridica,cerându-şi scuze,pentru a aduce băutura lui Gretchen.
Gemenele,oricum,nu ar fi înţeles niciodată înţelesul celor întâmplate.
Până când pentru Gretchen se făcu timpul să-şi reia locul în formaţie,părerile ei
despre  Jordon luaseră  o  turnură  de  o  sută  optzeci  de  grade.Acest  bărbat  nu
numai că poseda un simţ criminal al umorului şî abilităţi remarcabile de a prinde
germana,dar,în mod politicos,fireşte,ignorase în totalitate cele două gemene şi îşi
focalizase întreaga atenţie asupra ei.Semnificaţia acestei purtări era clară şi nu
putea fi pusă la îndoială.Jordon era interesat de ea.
Două  ore  mai  târziu,Gretchen  îşi  împacheta  frumos  acordeonul  şi  le  ură
celorlalţi membri ai formaţiei noapte bună.Mai rămăseseră pe loc doar o mână
de oameni ce ajuta la bucătărie,un bă-trânel care aranja scaunele într-un colţ şi
Jordon.Aşteptase.Gretchen ridică cutia şi se îndreptă către uşă.
-Iau eu asta.Gretchen îi zâmbi.
-Voiam doar să o pun în dulap.
-Nu o iei acasă?
-Nu,nu este a mea.Este a Hildei,cea care cântă cu adevărat la acordeon.Eu doar
îi ţin temporar locul.Jordon căscă ochii la cutie.
-N-am mai cărat niciodată un acordeon.Gretchen deschise uşa dulapului şi aşeză
acor-deonul  lângă  o  cutiuţă  cu  ceşti  de  cafea,în  spatele  unui  teanc  gros  de
şerveţele de hârtie.
-Nu cumva eşti unul dintre băieţii care întotdeauna conduc fetele de la şocală
acasă,cărându-le cărţile? Se ridică pe vârful picioarelor să ia dintr-un cuier un
soi de pelerină roşie,lungă până la pământ.Jordon o ajută să o îmbrace. 
-Mi-e teamă că nu.La şcoala unde am învăţat eu eram numai băieţi.Îşi îmbrăcă şi
el jacheta.În fiecare miercuri se întâmplă la fel?
-Numai în lunile de iarnă.Gretchen îşi îndesă mâinile într-o pereche de mănuşi şi
îşi acoperi capul cu o căciulă,în timp ce ieşeau în gerul năprasnic de afară.Tot
restul anilor festivalurile se ţin în parc.Jordon trase în sus de gulerul jachetei sale
şi îşi îndesă mâinile în buzunare.
-Nu-ţi este frică că cineva se va îmbăta şi va ajunge cu maşina în vreo prăpastie?
-Un  detaşament  de  femei  urmăreşte  exact  când  şi  cât  bea  fiecare.Gretchen
chicoti.Pun pariu că dacă o întreb pe Eva câte beri ai  băut o să-mi poată da
răspunsul şi în grame.De fapt,tu nu ai observat?
-Ce să observ?



-Nimeni  nu  a  plecat  cu  maşina.De  la  bun  început  parcarea  a  fost  goală.La
festival toată lumea vine pe jos.Nimeni nu doreşte să fie desemnat şofer şi în al
doilea rând durează mai mult să încălzeşti motorul decât să parcurgi întreg 
drumul pe jos.Jordon aruncă o privire înapoi.Clădirea pompierilor se estompase
în urma lor.În faţă începeau deja să se întrevadă strălucirea caldă a luminilor de
la  Dragon's  Lair.Fără  nici  o  legătură,Jordon  se  gândi  la  diferenţele  dintre
Edelweiss,un simplu punctuleţ pe hartă,şi New York,o metropolă întinsă pe o
suprafaţă  imensă.Trecuse  doar  cu  puţin  peste  ora  unsprezece  şi  singurii  doi
oameni de pe stradă erau el şi Gretchen.Era ca şi cum ar fi fost transportat într-o
altă ţară,nu,la naiba,pe o altă planetă!
-Întotdeauna e aşa de liniştit pe-aici? Gretchen îşi strânse mai tare pelerina în
jurul ei şi îşi înteţi ritmul paşilor.
-Desigur.Este  unul  dintre  lucrurile  cu  care  ne  mândrim.Pace,linişte,zăpadă  şi
ritmul  lent  al  vieţii,care  ne  dă  posibilitatea  să  apreciem minunile  pe  care  le
înfăptuieşte Mama Natură.Gretchen vru să apese clanţa de la intrarea motelului,
dar Jordon îi opri mâna.Dacă intrau acum înăuntru,Gretchen i-ar fi fost sustrasă
de cine ştie ce afacere sau de vreun invitat care pretindea să i se acorde atenţie.
-Am menţionat oare cât de minunat arăţi în acest costum?
Buzele  ei  încercară  să  surâdă.În  lumina  palidă  a  felinarului  de  deasupra
intrării,Gretchen încercă să distingă ceva pe figura lui.
-Nu.Jordon ridică o mână şi plimbă cu blândeţe un deget de-a lungul obrazului
ei îngheţat.
-Atunci,consideră că am spus acum.Degetul lui ajunse la buze şi răsuflarea ei
fierbinte îl acoperi.Arăţi exact ca Scufiţa Roşie îmbrăcată în pelerină.
Fierbinţeala,ce începea să cuprindă oasele lui Gretchen,nu putea fi pusă numai
pe seama faptului că motelul în sine constituia o pavăză împotriva viscolului şi a
gerului îngrozitor.Dar Jordon era,la urma urmei,un oaspete şi  categoric ea nu
putea să rămână aici,practic invitându-l să o sărute.
-Iar tu începi să arăţi ca lupul cel rău.Buzele lui se schimonosiseră într-un rânjet
de prădător şi se apropie de ea.Întregul ei trup fu străbătut de emoţie.
-Dumnezeule,bunicuţo,dar ce ochi mari ai!
-Ca să te pot vedea mai bine,draga mea.Jordon îi dădu căciula pe ceafă.
-Dar şi ce dinţi mari ai,bunicuţo! Respiraţia ei se opri când el îi ridică uşurel
bărbia.
-Ca să te pot ronţăi mai bine,draga mea.Jordon se aplecă şi prinse cu blândeţe
între  dinţi  buza  ei  inferioară.Gretchen  gemu  la  plăcerea  dulce,nebănuită.Se
aşteptase doar să fie sărutată,dar în nici un caz la asaltul acesta îndrăzneţ.Mâinile



ei îi cuprinseră spatele şi  ea micşoră distanţa dintre ei.Dorinţa şi frustrarea o
făcuseră şi pe ea îndrăzneaţă.Voia să-i simtă gustul.Îşi plimbă limba jucăuşă pe
deasupra buzelor lui.
Jordon îi  eliberă buza şi  îi  dărui în schimb ceea ce ea dorea să primească.O
sărută  pe  gură  într-un  fel  ce  promitea  nopţi  sălbatice  şi  dimineţi  pline  de
satisfacţie.Mâinile  lui  o  traseră  mai  aproape,în  timp ce  ea  se  rezema de uşa
groasă  din  lemn,sufocându-l  cu  dulceaţa  sărutărilor  ei.Dorinţa  crescu  în
intensitate şi răbufni în afară.Dorea această femeie şi o dorea acum.Îngerul său
părea că-i luase foc în braţe.Primarul din Edelweiss se topea alături de bărbatul
care avea de gând să adgcă oraşul la nivelul secolului douăzeci.
Fără nici o tragere de inimă Jordon rupse vraja şi trase în plămâni atât de mult
doritul aer.Nu putea ajunge la o concluzie logică finală,fără ca Gretchen să nu
ştie motivul venirii lui în oraş.Gretchen clipi şi se dădu înapoi cu un pas.
Dumnezeule,ce se întâmplase? Sărutase şi alţi bărbaţi,dar niciodată cuprinsă de
o  dorinţă  de  o  asemenea  intensitate.Buimăcită  şi  puţin  tulburată,încercă  la
întâmplare să destindă atmosfera.
-Nu cred că în basme se poate întâmpla aşa ceva.
  
CAPITOLUL 3
Gretchen trase în sus mânecile jachetei şi se  uită la ceas.De ce oare fusese de
acord să îi dea lui Jordon prima lecţie de schi? Un bărbat care ştia să sărute în
felul în care îi demonstrase ei nu mai avea nevoie de alte lecţii în viaţă.Jordon îi
apărea ca un pericol mortal.Dacă ar fi sărutat-o acum pe pârtie s-ar fi topit exact
ca o bomboană de ciocolată fondantă în îngheţată şi  s-ar fi  scurs în jos spre
Dragon's Lair.Aruncă în jur o privire satisfăcută către munţii îndepărtaţi,
acoperiţi  de  zăpadă,şi  spre  Edelweiss,situat  în  depresiunea  dintre  piscurile
Shadow şi Donner.Din poziţia sa avantajoasă,Gretchen putea localiza şi lacul,
precum şi punctul din depărtare  care era Dragon's Lair.Se găsea pe pârtie din
primele ore ale dimineţii,după o noapte de nesomn în care se zvârcolise de pe o
parte pe cealaltă fără încetare.Dacă bunul-simţ nu îl îndepărtase pe Jordon din
gândurile  ei  spera  să  reuşească  prin  extenuare  fizică.Mai  rămăsese  doar  o
singură problemă,şi anume că promisese să se întâlnească cu Jordon peste cinci
minute  la  cabană.Odată  ce  lumina  dimineţii  devenea  tot  mai  puternică  se
diminuase considerabil  şi  intensitatea vântului rece ce i  se strecura în fiecare
clipă pe sub haina groasă ce o purta.Soarele era minunat.Vremea se anunţa a fi
perfectă pentru schi.Gretchen privi în sus spre infinitul albastru.Acolo,.În inima
munţilor White Mountain,se găsea în cel mai apropiat loc de cer la care un om



putea  ajunge  fără  să  zboare.Desigur,existau  în  lume  multe  piscuri,mult  mai
înalte,dar nici unul nu putea egala frumuseţea care o înconjura în momentul de
faţă.Aici era casa ei.
Coborî privirea,îşi  verifică starea schiurilor  şi  îşi  dădu drumul  la vale pentru
ultima  coborâre  solo  din  ziua  aceea.Jordon  aştepta  în  faţa  cabanei  urmărind
schiorii.Era  prima'lui  lecţie  de  schi  împreună  cu  Gretchen,aşa  că  sosise  cu
cincisprezece  minute  mai  devreme  şi  cotrobăise  prin  toată  cabana.Ea  nu era
acolo.Începuse chiar să se simtă cam ciudat,în faţa clădirii,fără schiuri,fără beţe
sau clăpari când remarcă un schior ce cobora pe pârtie.Clipi şi îşi făcu mâna
streaşină pentru a se apăra de lumina puternică a soarelui.Urmări atent schiorul
ce  se  mişca  plin  de  graţie,cu  o  coadă  lungă  şi  blondă  ce  îi  flutura  pe
spate,ocolind  cu  îndemânare  pe  cei  ce  îi  stăteau  în  drum.Jacheta  în  roşu  şi
galben era identică cu cea a lui Gretchen.Iar când schiorul se apropie şi mai mult
deveni sigur.Era chiar îngerul lui.
Aproape de fundul depresiunii Gretchen încetini.Viteza se potrivea pe pârtiile
create  în  acest  scop  şi  nu  la  baza  muntelui,unde  erau  de  obicei  adunaţi
începătorii şi copiii.Cursa o înviorase şi acum se simţea liberă şi pregătită să o ia
de la început.Seara trecută,când Jordon o întrebase dacă avea ceva planificat
pentru ziua următoare,ea îi răspunsese că avea de gând să meargă la schi.Iar
petrecerea  unei  întregi  dimineţi  învă ând  pe  un  începător  bazele  acestuiț
sport,când ar fi putut zbura,realmente,în jos pe o pârtie dificilă,nu era trecută
tocmai în capul listei ei cu întâmplări excitante.Dar ceva anume o determinase
să cadă de acord asupra acestei înfîlniri.
Nu avea nici o idee despre cum ar trebui să procedeze cu acest bărbat.Raţiunea o
îndemna să păstreze distanţa,inima implora o şansă,iar  trupul ei ţipa: Ce mai
aştepţi? El părea a tânji atât de mult după mângâierile ei.Gretchen se imagină pe
sine la treizeci şi opt de ani,în faţa unei clase de începători.Se cutremură la acest
gând.Când împlinise trei ani,părinţii ei îi dăruiseră prima pereche de schiuri.Toţi
se aşteptau ca ea să calce pe urmele mamei ei şi să câ tige o medalie olimpică deș
aur  la  proba  de  coborâre  liberă.Pe  când avea  şaisprezece  ani  intrase  deja  în
competiţii  şi  ambiţiile  ei  se  îndreptau către  Cupa mondială.Viaţa  şi  scurta  ei
carieră ajunseră la un punct critic cu doar un an înainte de a absolvi liceul.
Părinţii ei fură ucişi într-un accident de schi în Trecătoarea Morţii.Timp de trei
ani Gretchen nu se mai atinsese de schiuri,şi şansele de a mai ajunge vreodată să
câ tige o medalie olimpică de aur deveniră nule.În momentul de faţă schia,darș
doar  pentru  propria-i  plăcere.Gretchen  se  îndreptă  spre  cabană  şi  îl  observă
imediat pe Jordon.Nu părea deosebit de fericit.Frână brusc,învolburând zăpada,



şi se opri la mai puţin de jumătate de metru de el.Îşi scoase ochelarii de pe ochi
şi zâmbi.
-Îmi pare bine că ai sosit la timp.
-Aveai o viteză foarte mare.Nefiind sigură că auzise corect,ea întrebă:
-Poftim?
-Am  spus  că  aveai  o  viteză  foarte  mare.Observându-i  privirea  surprinsă  el
îndreptă degetul către pârtia pe care ea tocmai o coborâse.Ţi-am urmărit cursa.
Gretchen aruncă o privire scurtă spre pârtie.Doar ultima treime,cea de jos,era
vizibilă.Partea de sus era ascunsă de copaci.Chiar aproape de vârf era o porţiune
care o atrăgea în mod deosebit.Acolo îndemânarea combinată cu viteza făceau
ca  adrenalina  să  â nească  în  valuri.Această  porţiune  o  simţea  în  sânge.Eraț ș
născută  pentru a  face aşa ceva.Chiar  şi  după moartea  părinţilor  ei  nu putuse
renunţa  complet  la  schi.Nu  mai  cobora  cu  nouăzeci  de  kilometri  pe  oră,în
schimb se concentrase asupra plăcerii.Oricum,Jordon nu ar fi putut să vadă cu ce
viteză coborâse ea în realitate.
-Nu,Jordon,viteza nu era prea mare.La capăt este mult prea aglomerat pentru a-ţi
putea permite să mergi cu viteză.Jordon se dădu bătut.Nu voia să se certe cu ea
înainte chiar ca prima lui lecţie de schi să fi început.Când realizase că cea care
se prăvălea din vârful muntelui era chiar ea simţise crampe în stomac.Ea făcuse
însă ca totul să pară liniştit şi plin de graţie,ca şi cum te-ai mişca în ritmul unui
dans lent,lipit strâns de un iubit imaginar.Jordon îşi dori să fie el acel iubit.
-Deci,când voi căpăta şi eu schiuri,şi o să pot coborî alături de tine?
Gretchen suspină şi clătină din cap.Jordon dorea să alerge înainte de a învăţa să
meargă.
-Îmi pare rău,Jordon,dar aceea este o pârtie pentru avansaţi.Dacă vrei să înveţi
va trebui să începem pe pârtiile pentru începători sau nu vom reuşi nimic.
El  îşi  puse  în  balanţă  alternativele.Fie  se  făcea  de  panoramă  pe  deluşoarele
acelea,fie trebuia să renunţe la compania lui Gretchen.
-O.K.,o să le dau copiilor prilejul să se distreze.
Gretchen îşi desprinse bocancii din legături şi îşi scoase schiurile din picioare.
-Dacă nu ai  să  cazi,nimeni  nu va râde de tine.Puse schiurile şi  beţele  pe un
suport,lângă uşă,apoi ocoliră cabana,spre centrul de închiriat.
Aici apăru prima inadvertenţă între părerile lor.Jordon dorea schiuri de lungime
normală şi nu cele scurte,pentru începători.Gretchen avu câ tig de cauză.Dupăș
doar  cincisprezece  minute  pe  pârtiile  începătorilor  previziunile  lui  Jordon se
dovediră corecte.Nu numai că se prăbuşi la pământ,dar reuşi performanţa de a o
trage şi pe ea peste el.Pentru prima oară în viaţa lui fu nevoit să suporte râsetele



copiilor,precum şi degetele acestora aţintite asupra lor.Gretchen îşi recupera unul
din beţe de sub propriul şezut,îşi puse la loc panglica ce îi strângea părul şi îl
ţintui pe Jordon cu o privire ucigătoare.
Acesta zâmbi şi îşi îndepărtă zăpada de pe faţă.
-Vezi,pot să mă şi opresc.Acoperită cum era cu fulgi de zăpadă,Gretchen arăta
adorabil.Se înclină spre ea şi îndepărtă cu blândeţe o pată strălucitoare de nea de
pe vârful nasului ei.Acest simplu gest reuşi să topească resentimentele ei.Cum să
rămână supărată pe cineva care atunci când zâmbea îşi arăta gropiţele din obraji?
-Cred că va trebui să exersăm mai mult această tehnică.În ochii ei se putea citi
veselia.
-Nimeni nu s-a plâns de tehnica mea înainte.Noi nu discutăm despre schi.Ochii
ei rămaseră fixaţi pe gura lui.Rosti cu o voce blândă şi binevoitoare:
-Într-adevăr,nu cred să o fi făcut cineva.Zâmbetul lui se ofili şi costumul de schi
se făcu dintr-o dată prea strâmt.Cu o mişcare scurtă îşi scoase o mănuşă şi prinse
în  căuşul  palmei  obrazul  ei  îmbujorat.Când  sosise  pentru  prima  dată  în
Edelweiss,nu se aşteptase la amănunte imprevizibile sau neobişnuite.Dar 
iat-o,într-un pat de zăpadă,arătând exact ca un înger.
-Ah,Gretchen,ce să mă fac cu tine? Degetul lui urmări conturul buzelor ei.
Jordon închise  ochii,năpădit de amintirile sărutului din seara precedentă.
Szrută-mă! Gretchen îşi încleştase dinţii înainte ca ruga să-i părăsească buzele.
-Ai putea să mă ajuţi să mă ridic pentru a demonstra încă o dată manevra.
Jordon â ni în picioare şi îi întinse mâna.Decise că nu era o idee tocmai bună săț ș
insiste asupra a ceea ce se întâmplase-între ei,dat fiind că un grup de copii se
hlizea încă în direcţia lor.Şi în plus,mai erau multe de discutat înainte ca relaţia
lor să progreseze spre stadiul următor.Era un bărbat matur,de treizeci şi opt de
ani,şi  un  sărut  înfocat  pe  treptele  din  faţa  intrării  unui  motel  nu  îi  puteau
satisface apetitul,ce se afla în continuă creştere.Trei ore mai târziu,Gretchen îşi
scutură jacheta de zăpadă şi o agăţă de un cârlig în garderoba motelului.Trebuia
să recunoască că Jordon era un elev minunat.Era într-o formă fizică excelentă şi
aplica logica şi motivaţia pentru orice aspect legat de schi.
-Înveţi foarte repede.Gropiţele din orabjii lui îşi făcură apariţia.
-Mulţumesc.Jordon îşi agăţă jacheta lângă a ei şi aruncă o privire de ansamblu
asupra garderobei motelului Dragon's Lair.Acum înţelegea de ce era aici atâta
dezordine.Atât personalul,cât şi oaspeţii motelului o foloseau pentru a depozita
acolo echipamentul de schi.
-Ai mâine timp pentru o altă lecţie? Grethen îşi lovi bocancii unul de celălalt.



-Mă tem că nu.În weekend motelul este asaltat de turişti,iar pârtiile sunt foarte
aglomerate.Dacă vei fii aici şi luni,voi fi bucuroasă să te mai învăţ câte ceva.
El se rezemă de perete şi zâmbi uşor,în timp ce ea îşi mişca şoldurile pentru a
ieşi din pantalonii galbeni de schi,mulaţi pe picioare.
-Din moment ce vei fi atât de prinsă în weekend,ai vrea să iei în seara aceasta
cina cu mine? Pantalonii galbeni fură agăţaţi în alt cârlig.Raţiunea îi reamintea
că  trebuia  să  conducă  motelul,plăcerea,să-şi  petreacă  timpul  în  compania  lui
Jordon.Fiecare  acţiona  complet  separat.Până  la  urmă  ajunse  la  concluzia  că
dorea să-l cunoască mai bine pe Jordon.Sărutările lui o intoxicau,iar manierele îi
era  impecabile.Trecuse  foarte  mult  timp  de  când  nu  se  mai  bucurase  de
compania unui bărbat arătos.;
-Am  o  idee  mai  bună.Jordon  îşi  înălţă  sprâncenele,întrebător.Pantalonaşii
roşii,mulaţi,care  se  lipeau  de  ea  ca  o  a  doua  piele,îi  evidenţiau  formele
picioarelor  de  la  gleznele  subţirele  până  la  coaspele  zvelte.Mai  sus,aspectele
ademenitoare,tentante,erau blocate de un jerseu larg,dungat,în roşu şi alb.
-Care anume?
-Ce ai spune dacă aş găti eu cina? O cină împreună cu Jordon într-un restaurant
aglomerat,cu toţi membrii  personalului şi  ceilalţi urmărindu-ţi fiecare mişcare
sună ca un coşmar.
-Aici? Nu îi prea surâdea să petreacă o seară cu Gretchen în bucătăria motelului.
-În apartamentul meu.Gretchen îşi vârî picioarele într-o pereche de papuci uzaţi.
Confuz,Jordon spuse:
-Credeam că locuieşti aici.
-Aşa şi este.Am un apartament la etajul patru.Gretchen se îndreptă către o uşă ce
dădea în interior.Cum ţi se pare ora şapte? Jordon se gândi că ziua nu-i putea
dărui ceva mai grozav.
-Foarte bine.
-Există un şir  de trepte la etajul  trei  deasupra cărora scrie  „Interzis”.Urci  pe
acolo.Ea deschise uşa.În după-amiaza aceasta am de rezolvat câteva probleme.
Aşa că ne vedem atunci.Jordon o urmări cum se îndepărta,şi zâmbi.Scufiţa Roşie
tocmai îl invitase pe lupul cel rău acasă la ea.

Gretchen aruncă o privire spre cadranul electronic al cuptorului cu microunde
când auzi o bătaie în uşă.Jordon sosise cu un minut mai devreme.Deschise uşa,
cu buzele arcuite într-un zâmbet uşor.Fu surprinsă la vederea celor doisprezece
trandafiri mareşal.
-Bună seara.Jordon îi întinse buchetul.Acestea sunt pentru tine.



Ea intră înapoi în apartament,clătinându-şi capul.Omul acesta era imposibil.
-Bună.Jordon  privi  curios  camera.Credea  în  maxima  care  spunea  că  poţi
cunoaşte oamenii după casele lor.
 -Culoarea ta favorită este roşu? 
Gretchen chicoti şi mirosi cu delicateţe florile.
-Nu.Ai  de  gând  să-mi  trimiţi  flori  în  toate  culorile  curcubeului  până  când
nimereşti?  Odată  ajuns  în  sufragerie,Jordon  se  încruntă.Era  o  contradicţie  în
gusturi.Mobilă din lemn,solidă,greoaie,ce părea a-şi avea originea undeva prin
Alpi,amestecată cu câteva piese dintr-un stil modernist american.
-Aş putea cumpăra flori ghicind exact culoarea ta favorită?
-Mai  mult  ca  sigur.Gretchen  inspiră  parfumul,îţi  mulţumesc,Jordon,sunt
minunate.Peretele cel mai îndepărtat era de fapt constituit din uşi duble din sticlă
ce  dădeau  într-un  balconaş,împachetat  în  zăpadă.În  faţa  căminului  se  afla  o
canapea albă,joasă,pe care zăceau pe puţin o duzină de perne în toate culorile
posibile.Privirea  însă  îi  fu  atrasă  de  un  dulap,lucrat  manual,şi  pictat  în
obişnuitele  culori  strălucitoare  ale  artei  tradiţionale  populare.Totul  la  el  urla
„amintire de familie” şi „foarte costisitor”.Cea mai mare parte din duşumea era
acoperită  de  un  covor,complet  alb,şi  de  asemenea  pereţii  şi  tavanul  erau
zugrăviţi în alb.Culoarea dominantă era albul,dar în nici un caz nu s-ar fi putut
spune că încăperea era lipsită de culori sau că din acest motiv părea ştearsă.
Observă şi trandafirii galbeni,cei de ieri,aşezaţi pe o măsuţă.Jordon se întoarse
pentru a se interesa de originea acelei arome ademenitoare când privirea îi fu
atrasă de reflexia luminii pe ceva.Doi dragoni purpurii,având o înălţime de circa
şaizeci de centimetri erau aşezaţi într-un colţ,părând a avea rol de străjeri.Uluit
că nu îi remarcase din primul moment se îndreptă spre ei.
-Dragonul din Dragon's Lair?
Gretchen deschise un dulăpior din bucătărie,căutând o nouă vază.
-Nu.Apartamentul meu este interzis oaspeţilor motelului.Dacă te uiţi primprejur
vei mai zări câteva sălbăticiuni.Deschise un alt dulăpior.Cât timp pun eu florile
în apă,încearcă să te faci comod.Jordon trecu degetele peste cristalele purpurii ce
reprezentau  ochii  dragonilor.Era  o  creatură  maiestuoasă,acoperită  de  plăcuţe
purpurii şi de un fel de armură,de o nuanţă mai palidă,pe piept.Părea fioros,
inteligent şi vulnerabil.Ca şi cum ar fi ştiut că era ultimul reprezentant al speciei
sale şi odată cu dispariţia lui speranţele lumii dragonilor se năruiau.
-Trebuie să mă duc dincolo să iau o vază.Mă întorc imediat.
-Dincolo?



-La etajul acesta se găseşte un fel de depozit al motelului.Şi există o uşă care
face legătura cu apartamentul meu.Gretchen o luă pe hol,cu Jordon pe urmele
sale.Vrei să o vezi?
-Desigur.Jordon ar mai fi putut adăuga că orice făcea ea îl fascina.
Apăsă întrerupătorul electric şi lumina căzu peste rafturile şi cutiile care
 umpleau,practic,tot spaţiul disponibil.Sunt o groază de lucruri aici.
Fără a pierde nici  o secundă,Gretchen localiza o vază de cristal  pe unul din
rafturi.
-Dacă socoteşti  că aici este îngrămădeală ar trebui să vezi un depozit al unui
hotel mare.Dragon's Lair are doar douăzeci şi patru de camere pentru oaspeţi.
Jordon remarcă o uşă dublă,metalică,ce părea a se deschide prin alunecare.
-Acolo era un lift.
-Normal.Cum crezi  că  am cărat  toate  astea  sus?  Gretchen  privi  cu  dragoste
grămezile de lucruri mărunte,cutiile cu veselă şi ciudatele piese de mobilier ce
zăceau împrăştiate  în încăpere.Această  cameră  făcea  parte  din ea,la  fel  ca  şi
schiul.Nevrând  să-l  plictisească  pe  Jordon,ea  dădu  să  iasă.Mai  bine  să
plecăm.Stinse lumina şi trase uşa după ea.Vreau să-ţi fac o mărturisire.
-Oh?
-Nu am gătit nimic pentru cina pe care ar fi trebuit s-o servim.Gretchen ridică
din umeri  şi-i  înmână  lui  Jordon două farfurii  goale,arătând cu degetul  spre
masă.Am  avut  câteva  probleme  care  mi-au  monopolizat  întreaga  atenţie  şi
înainte de a-mi da seama era deja şase şi jumătate.
Jordon privi farfuriile cu ochii goi şi îşi înăbuşi un suspin.Acum era solicitat să
ajute la pregătitul mesei.Nu-şi mai putea aduce aminte ultima dată când o femeie
îl invitase la cină şi odată ajuns acolo trebuise să se implice activ şi să ajute.Cele
mai multe femei aveau tendinţa de a-şi da multă importanţă.Aranja cele două
farfurii mai aproape una de cealaltă decât era necesar.Singura femeie care nu l-ar
fi deranjat dacă şi-ar fi dat importanţă în faţa lui îl desemnase în schimb ajutor la
bucătărie.
-Am putea ieşi să mâncăm undeva în oraş.
-Cel mai bun restaurant din oraş este aici,la Dragon's Lair.Gretchen îi întinse
tacâmurile şi se înapoie în bucătărie.Sper că-ţi place pui la cuptor.
-Cum,nu avem carne de porc sau caşcaval?  Gretchen sosi  râzând purtând pe
braţe o tavă cu alimente adusă direct din bucătărie.
-Noi încercăm să oferim oaspeţilor noştri o alternativă mai sănătoasă.
Jordon o ajută să aşeze tava pe masă şi îi ţinu politicos scaunul.
-Totul arăta foarte delicios.Ea privi încântată bunătăţile minunat asortate.



-Şi când te gândeşti că toate astea au avut la origine un telefon înnebunit lui
Effie la bucătărie,acum douăzeci de minute.
-Sunt sigur că dacă ţi-ar fi permis timpul,ai fi făcut o treabă la fel de bună.
Obrajii ei se colorară cu o tentă de roz.
-Am reuşit totuşi să pregătesc cafeaua.
Jordon se concentra asupra cinei.Descoperise  că schiul îi  deschidea un apetit
imens.După  ce  o  părăsise  pe  Gretchen  în  hol,comandase  la  room-service  o
ceaşcă de cafea şi un sandviş,apoi îşi petrecuse toată după-amiaza cu mormane
de  rapoarte  şi  informaţii.Edelweiss  era  locul  perfect  pentru  ceea  ce  avea  în
gând.Nu numai că ar ajuta economia locală,dar şi propria lui companie va reuşi
să se aleagă cu un profit  substanţial.Rămânea de făcut  doar să-i convingă pe
Gretchen şi consiliul local.Acum,şezând lângă ea pe canapea,se întreba cum ar fi
putut aduce acest subiect în discuţie.Strânseseră împreună masa şi băgaseră toată
vesela  în  maşina  de  spălat.Nu  ştiuse  niciodată  cât  de  intimă  putea  să  fie  o
bucătărioară îngrămădită.Când se aplecaseră,laolaltă,să aşeze paharele în maşina
de spălat,parfumul dulce,din flori,al lui Gretchen îi gâdilase simţurile.Iar în timp
ce clătea o farfurie,hohotul ei mic de râs acoperise apa care curgea şi îi captase
întreaga atenţie.Când părăsiră bucătăria,luând cu ei desertul şi cafeaua,Jordon îşi
permise un oftat de uşurare.
-Vrei să aprind focul? Jordon puse jos ceaşca pe care o ţinea în mână. 
-Pot să fac eu asta.
-E în regulă.Totul e pregătit,nu mai este nevoie decât de un chibrit.Gretchen se
aplecă şi vârî un chibrit aprins printre barele grătarului.
El  urmări  lumina  flăcărilor  ce  se  reflectau  pe  îmbrăcămintea  ei.O bluză  din
mătase,de o nuanţă palidă,poate cu un număr mai mare,se continua în jos cu o
oereche de pantaloni largi,făcuţi din acelaşi material.Talia ei subţire era încinsă
cu un cordon argintiu,iar în picioare îi sclipea o pereche de papuci din aceeaşi
nuanţă argintie.Părul era pieptănat pe spate,descoperindu-i faţa şi era strâns în
agrafe elegante din argint.Gretchen arăta ca o bijuterie exotică.
Se întoarse înapoi pe canapea şi îşi luă în mână desertul.Acum urma partea pe
care o ura cel mai mult.Scena cu hai-să-găsim-un-subiect-comun-de-discuţie.
Majoritatea  bărbaţilor  cu  care  se  întâlnise  eşuaseră.Erau  fie  prea  preocupaţi
pentru a grăbi derularea firească a lucrurilor,fie erau atât de plini de ei înşişi,
încât ea se mira de fiecare dată cum de capetele lor nu explodau,măcar din când
în  când.Petrecea  ore  în  şir  în  compania  lor  ascultându-le  bălmăjelile  despre
meseria  lor,venituri  şi  ultimele  maşini  sport  care  rataseră  lansarea  pe  piaţa
mondială.Gretchen îşi trase picioarele sub ea şi se rezemă,relaxată,în perne.



-Deci te-ai distrat destul de bine pe schiuri şi vrei să mai încerci.
-Am  un  profesor  excelent.Jordon  sorbi  din  ceaşcă.Crezi  că  există  vreo
posibilitate să extindem aria de schi?
-De ce,nu este suficient de mare pentru tine? chicoti Gretchen.
-Ba sigur că este.Dar ai spus că se va aglomera în acest weekend.
-Toate pârtiile de schi din New England se aglomerează la sfârşit de săptămână.
Munţii Shadow şi Tunder îşi vor primi şi ei partea lor.
-Ce s-ar întâmpla dacă Edelweiss s-ar mări? Nu ar trebui să se extindă şi pârtiile
de schi?
-Edelweiss  nu  se  va  mări,se  încruntă  Gretchen  şi  aşeză  înapoi  pe  farfurie
ştrudelul din care nu muşcase.
-Dar,să zicem,dacă s-ar întâmpla?
-Nu se va întâmpla.
-De ce? Jordon aşeză ceaşca goală lângă desertul ei neatins.
-Uite  ce  este,Jordon,nu  mă  aştept  ca  o  persoană  din  New York  să  înţeleagă
echilibrul delicat pe care Edelweiss încearcă să-l obţină.
-De unde ai ştiut că sunt din New York? Gretchen se sili să-l privească în ochi.
-Am verificat la biroul de recepţie.În felul acesta,mi-am recunoscut interesul.
Buzele lui se arcuiră într-un zâmbet.
-La ce fel de echilibrul delicat te referi?
Acum ştie că sunt interesată de el,aşa că de ce mai vorbim despre Edelweiss?
-Încercăm să  oferim o  strălucire  de  tradiţie  elveţiană  oaspeţilor  noştri,fără  a
pierde din vedere că suntem totuşi în America.Pentru mulţi,Edelweiss reprezintă
cel mai uşor mod de a călători în Elveţia,în timp ce alţii vin aici pentru unicitatea
lui.Edelweiss este un orăşel încântător şi care îţi oferă siguranţă într-o lume în
care toţi şi toate par a fi lipsite de atingerea raţiunii.Eu ofer o şansă unui alt tip
de viaţă.Noi ne străduim să creăm aici o atmosferă relaxată,neceremonioasă,de
bună dispoziţie.
-Sună ca într-o reclamă pentru călătorii.Ea ridică imperceptibil bărbia.
-Eu sunt primarul,ştii asta.Jordon chicoti şi îi atinse uşurel vârful nasului.
-Să fiu sincer,nu săruţi la fel ca alte primăriţe pe care le cunosc.
-Dar câte primăriţe ai mai sărutat?
-Una.Degetul  lui  îi  mângâie  lin  pielea  delicată  a  gâtului.Este  o  primăriţă
incredibil de sexy dintr-un orăşel elveţian care se numeşte Liverwurst sau ceva
asemănător.Ajuns la gulerul bluzei,Jordon îşi simţi degetul devenind dintr-o dată
fierbinte.



-De unde ai scos numele ăsta? Jordon îi înclină uşor gâtul,mângâindu-i în acelaşi
timp faţa cu degetul mare. 
-Mi s-a şters tot din minte.Singurul lucru pe care mi-l amintesc este poanta dintr-
o glumă spună de Hans.Respiraţia lui fremăta deasupra buzelor ei ce îl aşteptau.
Nerăbdătoare,Gretchen trecu vârful limbii peste buza lui inferioară.
Nu avu de aşteptat foarte mult.Gura lui Jordon coborî o fracţiune de
centimetru,suficient pentru a-i savura umezeala.
Asaltul lui mai dură doar o clipă,apoi Jordon se trase înapoi şi zâmbi.
-Cred că ai avea şanse să candidezi pentru postul de guvernator.
Gretchen încercă să-şi ascundă dezamăgirea pricinuită de retragerea lui pripită.
-De ce nu pentru preşedinte? El o sărută şi se aşeză.
-Sunt necesari prea mulţi oameni pentru asigurarea securităţii.Simţind nevoia să
facă  ceva  cu  mâinile,înainte  de a  se  apropia  din  nou de  ea,Jordon îşi  ridică
farfuria cu ştrudelul.Ce s-ar întâmpla dacă în Edelweiss s-ar muta foarte mulţi
oameni? Gretchen nu dorea să discute despre Edelweiss.
-Oamenii nu se vor muta aici.
-De ce nu? Pare un loc perfect,unde să trăieşti sau să-ţi construieşti o căsuţă de
vacanţă.
-Oamenii trebuie să aibă slujba din care să se întreţină.Edelweiss abia dacă îşi
poate întreţine actualii locuitori,ca să nu mai vorbim de copii.Ce ar putea face
toţi aceşti oameni minunaţi în Edelweiss?
-Ar putea face cumpărături,să ajute economia locală,să încerce să se pună bine
cu cei bogaţi.
-Jordon,în cazul în care nu ai observat,noi nu avem aici nici un fel de celebrităţi.
El înfipse furculiţa în aer.Era timpul ca Gretchen să vadă viitorul şi gloria pe
care el i le putea oferi.
-Dar veţi avea.Ea simţi un fior coborându-i în jos pe şira spinării.Fără o cauză
decelabilă vocea ei tremură când puse întrebarea:
-Cum  aşa?  Nerespectând  regula  numărul  unu  în  afaceri,Jordon  îngădui
sentimentelor personale să prevaleze asupra bunului-simţ.
-Pentru că voi construi un complex de cincizeci  de'  cabane la baza muntelui
Shadow.Gretchen se holbă la el înspăimântată,în timp ce pe obrajii lui apăruseră
deja  obişnuitele  gropiţe.Lupul  cel  rău  îşi  arătase  colţii  şi  ceea  ce  dorea  să
mănânce era Edelweiss.
  
CAPITOLUL 4
Gretchen sări repede în picioare,aproape răsturnând măsuţa de lângă canapea.



Vocea îi tremura de furie:
-Doar peste cadavrul meu!Jordon lăsă cu grijă farfuria jos în timp ce zâmbetul îi
dispărea încet de pe buze.
-Dar,Gretchen...
-Să nu-mi spui tu mie Gretchen,tu...tu...mincinosule! Ultimul cuvânt sună exact
ca o boală pe care o persoană o putea căpăta trăind mult timp într-o grotă.
-”Mincinosule”! repetă Jordon ca un ecou,ridicându-se la rândul său în picioare
i  postându-se  în  faţa  ei.După ce  se  chinuise,nehotărât,încercând să  găseascăș

modalitatea  cea  mai  potrivită  de  a-i  aduce  la  cunoştinţă  construirea  acestor
apartamente,ea  îndrăznea  să-i  vorbească  în  acest  fel.Fu  incapabil  să  se
gândească la o replică pe măsură şi cu vocea tremurând de furie repetă ofensa: 
-Mincinosule!Mâna lui Gretchen se îndreptă către trandafirii galbeni.
-Deci tot timpul numai despre asta a fost vorba.
-Poftim?
-Bate-ţi joc şi distrage atenţia primăriţei cu flori şi cu sărutări dulci şi ea te va
lăsa să-ţi construieşti cabanele tale idioate!Jordon îşi încleştă pumnii.
Sprâncenele i se împreunară şi spinarea îi deveni rigidă.
-Niciodată în viaţa mea nu am încercat să mituiesc o persoană oficială.Aşa că
lasă în pace florile şi sărutările dulci,pe care le-ai amintit cu atâta politeţe.
Gretchen făcu ezitantă un pas înapoi.Oare interpretase greşit acţiunile lui?
-Din întâmplare,nu  cumva tu eşti  acela  care  vrei  să  cumperi  proprietatea lui
Becker?
-Da,este  vorba  de  o  sută  şaizeci  şi  doi  de  acrii,de  care  compania  mea  este
interesată.Gretchen păli.Era prea târziu,din moment ce compania lui hotărâse.
Coborî  umerii,învinsă,apoi  se  întoarse  şi  deschise  uşile  de  sticlă,ieşind  pe
balcon.În lumina palidă a lunii se putea distinge masele imense,întunecate,ale
piscului Shadow Mountain.Apartamentele lui moderne vor fi vizibile de aici,din
balconul de la sufragerie.Celălalt balcon,la care se putea ajunge prin dormitor,
Era îndreptat către Thunder Mountain.Îşi ridică mâna tremurătoare şi o presă pe
suprafaţa rece de sticlă.Se întâmpla din nou.Avea oare un semn invizibil în jurul
gâtului pe care doar bărbaţii lipsiţi de scrupule puteau citi „Poate fi cumpărată
cu o micuţă  poveste  de  dragoste?”  Credea  că  se  învăţase  minte  de când cu
povestea  de  acum  cinci  ani,cu  Tom.Cel  puţin,de  această  dată  lucrurile  nu
merseseră  prea  departe.Privi  lung  reflexia  imaginii  lui  Jordon  în  geam.Tom
fusese drăguţ,dar într-un fel mai copilăros,în timp ce Jordon părea întruchiparea
masculinităţii.Tom  se  folosise  de  poziţia  ei  înaltă  pentru  a-şi  impulsiona
ascensiunea pe scara ierarhică a corporaţiei.Nu i-ar fi acordat niciodată lui Tom



privilegii  speciale sau promovări  nemeritate cât  timp fuseseră amanţi,dar  alte
oficialităţi  o  făcuseră.Fusese  orbită  de  discursurile  stufoase  ale  lui  Tom  cu
dragostea-până-la-moarte.Totul luase sfârşit cu cinci ani în urmă când îl prinsese
cotrobăind  prin  dosarele  sale  secrete  şi  folosind  informaţiile  în  propriul  său
folos.Atunci  se spulberaseră toate visurile ei,iar  încrederea pe care o avea în
oameni suferi o lovitură serioasă,şi venise la Edelweiss,sperând că rănile se vor
vindeca.Gretchen observă că Jordon nu făcuse nici o mişcare.Aştepta în tăcere.
De data aceasta ea nu mai avea de gând să fugă.Inima nu îi fusese încă atinsă.
Vorbi cu un glas calm,ferm,fără a se întoarce spre el.
-Trebuie  să  capeţi  aprobarea  mea  şi  a  consiliului,înainte  de  a  te  apuca  să
construieşti pe acea proprietate.
-Ştiu.Părea acum puţin mai relaxat.Probabil că nu înţelesese.
-Edelweiss are câteva dintre cele mai dure ordonanţe în legătură cu construcţia
de noi locuinţe.
-Aşa am auzit şi eu.Gretchen trase cu coada ochiului spre geam.
-Aceste cabane pe care ai de gând să le construieşti vor avea un design elveţian?
Replica lui veni pur şi simplu: 
-Nu.La auzul  acestui  răspuns,ea  se  răsuci  pe călcâie.Jordon rămăsese  perfect
serios.Acest  om  venise  la  Edelweiss  în  perfectă  cunoştinţă  de  legislaţia  în
vigoare,pe care totuşi o ignora cu bună Ştiinţă.
-Îmi pare rău,Jordon,dar nu este posibil să îngăduim construirea a cincizeci de
apartamente  moderne  pe  acea  proprietate.Buzele  lui  schiţară  un  surâs.Acum
vorbea primarul  şi  nu Gretchen a lui.Surprins de acest  gând,reflectă  dacă ea
devenise cu adevărat Gretchen a lui Oricum,îi suna foarte bine.
-Nu vrei să mai aştepţi până ce intri în posesia tuturor datelor?
Ea îi remarcă zâmbetul satisfăcut.
-Nu.El se încruntă dintr-o dată şi pe buzele ei apăru din nou zâmbetul graţios de
gazdă amabilă.
-Vai,uite cât este ceasul.Nu mi-am dat seama că s-a făcut atât de târziu.
Jordon putea înţelege o aluzie mai ales când nici măcar nu era prea subtilă.Însă
refuză să muşte din momeală.
-Este doar opt şi jumătate.Noaptea de-abia a început.Fu rândul lui Gretchen să se
încrunte.Dacă  omul  nu  putea  pricepe  o  aluzie,se  vedea  nevoită  să  devină
grosolană.
-Cred că ar  cam fi  momentul  să  pleci.În pomeţii  lui  Jordon apăru o pată  de
roşeaţă.Aceasta era Gretchen a lui.Se aşeză calm şi ridică farfuria cu desertul.
-Nu mi-am terminat încă ştrudelul.Gretchen simţi că trebuia să-l dea afară din



apartamentul ei şi asta rapid.Nu-i plăceau golurile pe care le simţea în stomac de
fiecare dată când el îşi afişa gropiţele din obraji.Simţea că vor urma probleme.În
special acum,când cunoştea motivul venirii sale în Edelweiss.Faptul că fusese o
dată luată de fraieră putea fi pus pe seama inocenţei,dar când se întâmpla a doua
oară era rezultatul stupidităţii.I se putea atribui multe calităţi sau defecte; prostia
nu făcea parte dintre ele.În vocea ei se strecură o notă de disperare:
-Ia-ţi desertul cu tine.Cui îi mai păsa că desertul în cauză era aşezat pe o farfurie
din  porţelan  de  China,pe  care  bunica  ei  o  adusese  cu  deosebită  grijă  în
America.Era un sacrificiu care trebuia făcut.Mai bine o farfurie decât inima ei.
Jordon chicoti şi ridică furculiţa.
-Nici nu m-aş gândi la aşa ceva.Remarcându-i expresia perplexă,el ridică ceaşca
goală.A mai rămas ceva din această delicioasă cafea?
Gretchen îşi muşcă buza şi încercă să-şi evalueze situaţia.Nu îl putea,
fizic,arunca afară.Dat fiind diferenţa de categorie ar fi fost nevoită să îl cheme în
ajutor  pe  Gunter,ceea  ce  ar  fi  ridicat  în  semn  de  nedumerire  foarte  multe
sprâncene.Sau  îl  hrănea  pe  ticălos  rugându-se  totodată  să  nu-şi  mai  arate  la
vedere gropiţele din obraji,cel puţin până în momentul în care pleca.Făcuse o
greşeală jmensă mărturisindu-şi intenţiile.Acum ea era avertizată.Ştia şi încotro
se îndreaptă el,adică,nicăieri.Luă în tăcere ceaşca din mâna lui şi  se îndreptă
spre bucătărie.Cu cât mai repede îi va aduce cafeaua,cu atât mai repede va pleca.
în timp ce privea silueta ei rigidă,Jordon realiză ceva foarte important.Gretchen
nu avea de gând să atragă atenţia asupra faptului  că se distrase cu cineva în
apartamentul ei particular şi apoi să provoace vîlvă aruncându-l afară.Asta din
cauză că era oaspetele ei sau din cauză că era bărbat? întoarse capul şi se uită la
buchetul de trandafiri galbeni.Cel puţin un lucru era sigur,înainte de a pleca va
clarifica neînţelegerea în legătură cu florile.
Gretchen se reîntoarse aducându-i cafeaua şi o altă ceaşcă pentru ea.Se aşeză pe
singurul  scaun care  exista  în  cameră.Canapeaua  i  se  părea prea intimă.Părea
aproape de tentaţie.Cum era oare posibil să simtă nevoia de a-l strânge de gât şi
totodată să fie tentată să îşi  treacă degetele prin părul  lui? Bărbatul  era într-
adevăr periculos.Jordon privi în tăcere spre femeia aşezată lângă foc şi observă
tremurul uşor al degetelor ei în momentul în care apucă ceaşca.Era încă supărată
din cauza cabanelor.Ei bine,la naiba,şi el era încă supărat pentru că fusese numit
mincinos.Buzele i se arcuiră într-un surâs,întrebându-se care dintre angajaţii lui
fuseseră  numiţi  în  acelaşi  fel  pe  când  încercau  să  îndepărteze  cauzele  ce
împiedicau desfăşurarea în bune condiţii a unei afaceri.Putea să pună pariu că
gratificaţiile de Crăciun pe anul acesta nu le vor primi nici unul dintre ei.



Flăcările potolite din cămin se reflectau în părul auriu al lui Gretchen,iluminând
lustrul mătăsos şi umed al gurii ei.Ideea de a încerca să îndepărteze acest mult
mai special obstacol îi puse un nod în gât.Jordon dorea să o liniştească şi nu să o
facă să-i accepte convingerile prin forţă.Ori cauza ce trebuia înlăturată se făcea
din ce în ce mai puternică,ori el devenea din ce în ce mai moale.
-Îţi stă foarte bine lâncjă flăcări.La auzul glasului lui,ea ridică privirea.
În  ochii  ei  albaştri,ădânci,se  putea  citi  furia  amestecată  cu  o  senzaţie  de
vulnerabilitate.În mintea lui apărură primele semne de înţelegere.Cine era el?
-Cine? Jordon aşeză grijuliu fragila farfurie pe masă.
-Bărbatul care te-a determinat să te-ndoieşti.Gretchen îşi încrucişa picioarele şi
începu să bată nervoasă cu unghiile,vopsite în roz,în marginea ceşcuţei.
-Nu ştiu despre ce vorbeşti.Jordon se ridică în picioare şi făcu calm câ iva paşiț
în direcţia ei.
-Bineînţeles  că  ştii.Luă  ceaşca  din  mâinile  ei  şi  o.aşeză  de  partea  cealaltă  a
mesei.Cineva te-a jignit şi aş vrea să ştiu cine a fost.Gretchen ridică bărbia,
încăpă ânată.Jordon poate ar fi reuşit s-o intimideze,dar aceasta era casa ei.ț
-Te referi la celălalt mincinos care a încercat să mă cumpere cu flori drăguţe şi
sărutări? La auzul ultimului cuvânt,Jordon miji ochii.Numai la gândul că un alt
bărbat o sărutase,valuri de violenţă pulsau prin venele lui.Pentru o vreme putea
uita termenul peiorativ ce îi fusese acordat,dar în nici un caz nu ar fi reuşit să şi-i
imagineze pe Gretchen în braţele altui bărbat.
-Dacă aş fi dorit să te cumpăr,nu aş fi folosit flori.Aş fi venit pur şi simplu la tine
şi  aş  fi  denumit  o  poziţie  suficient  de  tare  pentru  a  te  face  să-ţi  pierzi
minţile.Gretchen pufni pe nas,uluită de îndrăzneala lui.
Jordon prinse tandru bărbia ei între degete şi o sili să îl privească în faţă.
-Florile erau pentru Gretchen Horst,femeia,nu pentru Gretchen Horst,primarul
din Edelweiss.Incapabilă de a mai opune rezistenţă,ea întrebă:
-Dar sărutările? Odată cu rânjetul lui de lup,în obraji îi apărură şi gropiţele.
-Sărutările au fost pentru mine.Jordon îşi frecă buzele de ale ei.Numai pentru
mine.Acoperi murmurul ei de încântare cu buzele lui şi simţi gustul paradisului.
Gretchen ridică braţele,nehotărâtă dacă să-l tragă mai aproape sau să-l respingă;
dorinţa delicioasă,care îşi făcea loc în trupul ei,implora mai mult.Degetele lui se
încurcaseră în părul ei mătăsos,iar din gâtlejul ei se auzi un geamăt adânc când
limba lui depăşi bariera buzelor ei.Gretchen simţea cum încet-încet aproape se
topeşte în braţele lui.Jordon îşi încolăci braţele în jurul ei şi o trase mai.Căldura
moale a sânilor se strivi de pieptul său.Dorinţa fierbinte pulsa în fiecare fibră a
fiinţei  sale.O  dorea.Sub  mâinile  lui  răceala  ţesăturii  delicate  a  bluzei  ei  se



prefăcea într-un foc de mătase.Palmele lui alunecară mai jos şi apropiară curbele
dulci ale şoldurilor ei de trupul său rigid.Gretchen simţi relieful dur al dorinţei
sale întărite presat de trupul ei şi avu senzaţia că se prăbuşeşte la pământ.Ochii i
se deschiseră mari când întrerupse sărutul şi făcu,clătinându-se,un pas în spate.
Jordon îşi eliberă strânsoarea braţelor şi Gretchen îşi umplu plămânii cu aerul ce
îi lipsise.Nici măcar nu avea rost să vorbeşti de nisipul pe care nu îl poţi ţine în
palmă,pentru că îţi fuge printre degete.La naiba,când Gretchen răspunsese atât
de înfocat sărutului său,se simţise ca şi cum o tornadă îi răvăşea întregul trup.
Gretchen îi studie expresia stupefiată.Oricum,nu putea să se simtă mai rău decât
ea.Nu numai că îi îngăduise să o sărute,dar îi mai şi răspunsese la sărut! Probabil
că în minutele care ar fi urmat s-ar fi trezit cu toate hainele sfâşiate.
Un zâmbet tandru ridică un colţ al buzelor lui.Ea arăta a fi chiar mai şocată decât
se simţea el.Degetul lui îi alintă blând buzele pline,umede.
-Ar trebui să pui undeva la vedere un panou de avertizare din partea societăţii
medicilor.Gretchen închise ochii şi  încercă să-şi elibereze trupul de senzaţiile
care o inundau.Ele nu-i ascultară îndemnul.Jordon rosti cu o voce joasă şi aspră:
-”Atenţie! Sărutul poate fi periculos pentru sănătatea dumneavoastră” Atinse cu
blândeţe obrajii ei înroşiţi.Dacă eu aş fi avut o problemă de inimă,până acum aş
fi fost mort.Gretchen se sili să mai facă un pas înapoi.Iar dacă tu nu mi-ai fi
povestit despre căbănuţe,în clipa aceasta te-ai fi aflat în pat Se crispa când îşi
dădu seama de adevărul celor gândite.Atâta timp cât va rămâne refractară la
dorinţele lui Jordon,va fi în continuare atrasă de el.
-Cred că ar cam fi timpul să pleci.
Jordon îşi vârî grăbit mâinile în buzunarele pantalonilor înainte de a face vreo
prostie.De exemplu să o scuture de umeri până ce va înţelege motivul.Ceea ce
împărtăşiseră  împreună  nu  avea  nimic  de-a  face  cu  ordonanţele  pentru
construcţiile  noi  sau  cu  Edelweiss.Fusese  vorba  doar  despre  un  bărbat  şi  o
femeie.Şi  nici  un alt  cuplu de pe pământ  nu ar fi  putut  duplica sentimentele
lor.Dorinţa intensă o simţise ca pe o lovitură şi-i trimisese fiori de gheaţă de-a
lungul şirei spinării.Autocontrolul,de care se simţise întotdeauna atât de mândru,
dispăruse încetişor în timp ce o strân-gea pe Gretchen la piept.Nu era sigur dacă
ştia cum să-şi recapete acel control.Un singur lucru însă i se părea clar,ar fi fost
o mare greşeală să plece înainte de a avea şansa să se clarifice cu Gretchen.Îşi
plimbă mâinile prin părul ei şi se aşeză din nou pe canapea.
-Cred că ar trebui să discutăm.
-Eu cred cu sinceritate că nu avem despre ce să discutăm.



-Stai  jos,Gretchen,înainte  de  a  mă  ridica  eu,pentru  că  atunci  vom avea  într-
adevăr motive de discutatGretchen înţelese aluzia şi se aşeză.Uneori,bunăvoinţa
era cea mai bună politică.Simţindu-se curajoasă cu o jumătate de cameră între
ei,rosti:
-Atunci,să discutăm.Jordon respiră adânc şi zgomotos,şi  îşi rezemă coatele pe
genunchi.Gretchen voia să-l strângă cu uşa.
-Întotdeauna ai fost aşa de laşă? Gretchen â ni în picioare.ț ș
-Laşă? Faţa i se coloră de furie.
-Stai jos,spuse el.Autocontrolul meu se clatină şi  aşa pentru a mai suporta şi
ameninţarea aceasta.Ochii ei se măriră,temători.
-La dracu',Gretchen.Nu am de gând să-ţi fac rău.Dacă însă continui să-ţi plimbi
fundul tău sexy prin faţa mea,atunci vom sfârşi în pat,unde vom discuta într-una
până mâine dimineaţă.În faţa ochilor ei apăru o ceaţă roşie.Asta punea capac la
toate!  Acest  bărbat  trebuia  să  dispară  de-aici.Gretchen  traversă  ca  o  furtună
camera.Va pleca,chiar dacă va fi nevoită să îl ridice în braţe şi să-l arunce în jos
pe  scări.Mâna  ei  se  afla  deja  pe  clanţă,pregătită  pentru  a  deschide  uşa,când
palma lui Jordon se lăţi pe suprafaţa din lemn a acesteia.Privirea ei intensă părea
că îi va arde mâna.
-Ia-ţi mâna de-aici sau o să-ţi pară rău!
-Nu  am vrut  să  spun  ceea  ce  ai  înţeles  tu.Jordon  îi  privi  profilul  hotărât,şi
suspină.Sau,la naiba,poate că da.Nici eu nu mai ştiu.Îşi menţinu palma pe uşă şi
se dădu înapoi,atât cât era posibil.Nu dorea să o înspăimânte.Trebuie să ştii că
m-ai încurcat într-un asemenea hal,încât nici eu nu mai ştiu dacă veneam sau
plecam.
-Plecai.Gretchen se întoarse cu faţa spre el.Categoric plecai.
Jordon scăpă un oftat.Dacă şi-ar fi folosit la fel de neîndemânatic limba şi la
şedinţele de consiliu,până acum toate afacerile lui ar fi fost de mult clasate.
-Am putea să ne aşezăm şi să mai încercăm o dată? Observându-i expresia plină
de obstinaţie,el adăugă: Te rog.Gretchen se mai relaxa,însă doar o idee.Jordon
încercă zâmbetul său cel mai seducător.Îmi pare rău că te-am făcut laşă.Făcu o
pauză,aşteptând să retracteze şi ea scena cu „mincinosule”. 
Aşteptă degeaba.Ea încuviinţă din cap cu o mişcare scurtă şi o luă înapoi către
masa  din  bucătărie.După  ce  învârti  întrerupătorul  şi  inundă  încăperea  de
lumină,se aşeză jos.Atâta timp cât Jordon îşi mai cerea şi scuze putea şi ea să
asculte  ceea  ce  el  dorea  să-i  spună.Ca  primar,avea  responsabilităţi  faţă  de
Edelweiss.Ridică privirea şi răspunse cu un zâmbet politicos expresiei sale plină
de exasperare.



-Parcă doreai să discutăm?
Jordon  îşi  reprimă  un  blestem şi  copie  zâmbetul/ei  placid.Gretchen  a  lui  se
dovedea a fi cu mult mai dură decât genul de femei cu care era el obişnuit.Se
aşeză pe scaunul din partea cealaltă a mesei,întrebându-se cine avea nevoie cu
adevărat de toate acestea.
-Când ţi-am acceptat invitaţia la cină,am făcut-o ca Jordon Winters,bărbatul,şi
nu preşedintele lui Winters Enterprises.Florile ţi-au fost trimise,pentru că eşti o
femeie foarte atrăgătoare şi foarte inteligentă,şi,în plus,eu te găsesc deosebit de
sexy.Gretchen se rugă în sinea ei ca plăcerea cauzată de aceste cuvinte să nu i se
poată citi pe figură.Jordon observă o uşoară roşeaţă şi prinse curaj.
-Nu am ştiut că eşti primarul oraşului până la cina din prima seară când Hans 
ne-a întrerupt desertul.
-Iar după aceea ai achitat repede nota de plată şi ai dispărut.Gretchen îşi aminti
dezamăgirea ei provocată de plecarea lui precipitată.Florile au fost  trimise în
după-amiaza următoare.Ce ai făcut atunci,te-ai întors în camera ta şi ţi-ai făurit
strategia?  Zâmbi  satisfăcută,convinsă  că  îi  demascase  planul.Ar  fi  trebuit  să
încerci cu ciocolată.Este slăbiciunea mea.
-Am să  ţin minte  asta  pentru viitor,mârâi  Jordon.Începu să bată  darabana cu
degetele în timp ce îi studia expresia voioasă.Această femeie nici măcar nu era
conştientă de calităţile sale.Credea cu sinceritate că interesul lui pentru ea era
motivat doar de faptul că ea era primăriţa oraşului.Vreun ticălos,oricare ar fi fost
acela,făcuse treabă bună cu ea.Probabil că te-a rănit într-adevăr crunt.
Zâmbetul lui Gretchen se ofili.
-Cine?
-Bărbatul care te-a învăţat să te îndoieşti  de tine însuţi.Refuz să sufăr pentru
păcatele altui bărbat,Gretchen.
-Eşti sigur că este vorba de un bărbat? întrebarea ei îi demonstra că se găsea pe
pista cea bună.
-O femeie nu te-ar fi putut convinge să-ţi negi propria-ţi feminitate.Gretchen îşi
dădu  seama  cu  întârziere  că  tocmai  admisese  că  el  avea  dreptate.Nu-ţi  face
probleme,Gretchen.Îţi voi demonstra că greşeşti.
-Şi cum ai de gând să faci asta?
-Nu numai că am să construiesc acele cabane,dar voi continua să te doresc mult
timp după ce cerneala se va fi uscat pe contracte.Gretchen înălţă sprâncenele,ca
răspuns la aroganţa lui.
-Stai liniştită,inimioara mea.Îşi bătu uşurel pieptul în dreptul inimii şi îşi flutură
genele.Vă declar,domnule Winters,că discursurile dumneavoastră minunate 



m-au lăsat cu răsuflarea tăiată.Jordon chicoti.
-Aş fi primul care aş admite că am eşuat atâta timp,cât declaraţiile romantice
continuă în forţă.Dar acesta este adevărul.Te doresc mai mult de-cât pe orice altă
femeie  pe  care  am întâlnit-o,iar  cabanele  să  le  ia  naiba.Gretchen  simţi  cum
teama îşi vâră ghearele în gâtul ei.El părea că rostise toate acele cuvinte cât se
poate de serios.I se putea citi acest lucru în priviri.
-Dar o să mă mai doreşti atunci când afacerea va eşua?
Jordon pricepu din nou vulnerabilitatea în glasul ei şi lovi furios cu pumnul în
masă.
-Vreau să ştiu numele ticălosului!Ea se clinti abia perceptibil şi scutură încetişor
din  cap.Dacă  îi  dădea  numele  lui  Tom,mai  târziu  ar  fi  putut  fi  învinuită  de
complicitate  la  crimă;Jordon  părea  destul  de  întărâtat  pentru  a  fi  în  stare  să
strângă de gât pe cineva.
-Eşti încă îndrăgostită de el?
-Oh,Dumnezeule mare,nu! ţipă Gretchen.Remarcându-i expresia îngrozită,
Jordon se relaxă.
-Asta ar putea să-l scape de la moarte.După un moment întrebă: Locuieşte în
Edelweiss?  Nu  era  sigur  că  va  putea  rezista  tentaţiei  dacă  se  întâmpla  ca
individul să locuiască undeva prin apropiere.
-Nu,este la trei mii de mile depărtare.Gretchen îşi îndreptă spinarea şi încercă 
să-şi relaxeze mâinile crispate.Şi oricum,este o poveste veche.
-O poveste de care te temi că se va mai repeta.
-Asta este într-adevăr ciudat în legătură cu aceste istorii.Dacă nu înveţi nimic de
prima dată,povestea se va repeta şi asta fără nici un dubiu.Jordon se gândi o
clipă la comentariul ei.
-O.K.,acum înţeleg  îngrijorarea  ta  permanentă.Dar  am pentru  tine  alte  două
întrebări.
-Doar două?
-De ce mi-aş cheltui eu timpul şi energia încercând să mituiesc pe primar când
este absolut suficient  ca şase membri  ai consiliului local să voteze împotrivă
pentru ca ordonanţa în legătură cu construcţia de case să fie abrogată? Jordon 
observă că ea începuse să-şi muşte buzele.Conform rapoartelor mele,tu nu eşti
nici  căsătorită,nici  implicată  în  vreo  relaţie  cu  vreunul  dintre  membrii
consiliului.
-Bineînţeles că nu.Cu toţii sunt nişte bărbaţi cu căsnicii fericite.
-Şi  deci  nu există  nici  un motiv  pentru care  tu i-ai  putea influenţa  pe aceşti
domni.



-Bineînţeles că nu! Mi-am afirmat opiniile atunci când a fost nevoie de ele.
Consiliul este format din şase personalităţi individuale,perfect capabile de a lua
decizii proprii.De aceea şi există un consiliu orăşenesc,pentru ca oraşul să nu fie
controlat de o singură persoană.
-Aha! rânji Jordon.Atunci de ce aş încerca să te cumpăr doar pe tine?
Gretchen  se  încruntă.Undeva  în  raţionamentul  lui  trebuia  să  existe  un  punct
slab,dar nu putea încă determina exact unde anume.
-Cea de a doua întrebare este mult mai importantă.Şi de data aceasta aştept un
răspuns.Jordon aşteptă până ce fu sigur că îi captase întreaga atenţie.Când l-ai
sărutat pe ticălosul acela,ai avut acelaşi sentiment ca atunci când m-ai sărutat pe
mine? Ea căscă ochii învăluită de lumina cenuşie a privirii lui,în timp ce el îi
aştepta cuminte răspunsul.Cum ar fi putut să-i compare pe ei doi? Sărutările lui
Tom fuseseră calde,plăcute şi relaxante.Dorinţa îi contractă abdomenul când îşi
aminti sărutările lui Jordon.Excitante,fierbinţi şi pasionale.Nu crezuse niciodată
că acest simpul act al sărutului ar putea fi atât de stimulativ.Şi cum Jordon se
dovedise a fi suficient de sincer,mărturisind planurile companiei sale înainte ca
ea să se dea în spectacol sfîşiindu-i hainele de sus până jos,Gretchen mai făcu un
pas ezitant spre a se încrede în el.Deci,îi dădu un răspuns sincer:
-Nu,Jordon,nu se poate face comparaţie.Întreaga energie,Jordon şi-o concentra
pentru a se reţine să nu â nească de pe scaun şi să o strângă în braţe.Dorea cuț ș
disperare să o sărute.Dorea să urle de bucurie.Dorea să o întindă pe un cearceaf
de satin şi să-i şteargă din memorie amintirile despre orice alţi bărbaţi.
Totuşi,Jordon nu făcu nimic din toate aceste lucruri.Rămase aşezat acolo,cu un
zâmbet indiferent afişat pe faţă şi spuse doar:
-Mulţumesc.Gretchen  se  foi  nervoasă  pe  scaun.Mintea  îi  era  asaltată  de
incertitudini.Nu cumva comisese o gravă eroare? Aruncă o ocheadă spre Jordon
şi ştiu că viaţa ei tocmai căpătase o altă turnură.Nu era sigură dacă drumul ales o
va conduce spre urcuşuri line sau spre prăpăstii înspăimântătoare.
Jordon citi îndoiala pe faţa ei şi se hotărî să renunţe. 
-Acum chiar că s-a făcut târziu.Se ridică în picioare şi îşi aruncă privirea spre
sufragerie.Nu va mai ajunge niciodată să-şi termine desertul.Condu-mă până la
ieşire.Gretchen se ridică la rândul ei,încercând să-şi ascundă starea de confuzie.
Jordon pleca fără a se aventura spre poarta inimii ei care,la un moment dat,o
crezuse întredeschisă.Făcu câ iva paşi pe duşumea,fără ca picioarele ei să scoatăț
vreun  sunet.Încerca  să  se  decidă  dacă  va  mai  exista  sau  nu o  altă  lecţie  de
schi,când glasul lui o smulse din gânduri:



-Îţi mulţumesc pentru cină,Gretchen.A fost delicioasă.Jordon îi prinse obrazul în
căuşul palmei.Ştiu că totul pare îngrozitor de confuz şi  îmi  cer scuze pentru
asta,dar mâinile mele sunt legate.Opţiunea asupra cumpărării acelei proprietăţi a
fost decisă acum şase zile,iar compania mea va pierde o sumă imensă de bani
dacă renunţ acum.Cu toate că îi era teamă că deja cunoştea răspunsul,Gretchen
întrebă:
-Ai renunţat vreodată la vreuna dintre afacerile tale?
El se încruntă în timp ce degetul lui urmărea conturul moale al obrazului ei.
-Nu.Buzele ei se întredeschiseră,într-o invitaţie tăcută.Te-ai gândit vreodată să
demisionezi  din  funcţia  de  primar?  Privirea  lui  rămase  fixată  pe  gura  ei  şi
Gretchen simţi că nu mai putea trage aer în piept.
-Nu.
-Dumnezeule,dacă aş fi  ştiut  că un primar  poate  arăta  astfel,aş  fi  renunţat  la
afacerile în construcţii şi aş fi intrat în politică.Ea roşi şi se clătină,încercând să
se sprijine de uşă.Simţea cum genunchii încep să o trădeze.
-Mai  devreme  sau  mai  târziu  tot  trebuia  să  discut  cu  primarul  în  privinţa
cabanelor.Din vocea lui răzbătu regretul.
-Ştiu.
-Când o voi face vei ştii că aceea va fi cu certitudine o întâlnire de afaceri.
Degetele ei tânjeau să simtă asprimea obrajilor lui.
-Cum? Jordon zâmbi compromiţător.
-Din fericire nu mă voi holba în permanenţă la gura ta,ca şi cum aceasta ar fi
sensul întregii mele vieţi.Degetul lui urmări desenul curbelor pline ale buzelor ei
şi tremură uşor când atinse rădăcina dinţilor,incredibil de albi.Voi fi cu mintea
clară şi foarte raţional.Geamătul său şoptit demonstra însă că acum era oricum
altfel  numai  cu  mintea  clară  şi  raţional  nu.Şi  mă  rog  cu  ardoare  să  mă  pot
controla suficient de bine pentru a nu-ţi propune o întâlnire de afaceri când sunt
înfierbântat.Gretchen  muşcă  cu  blândeţe  vârful  degetului  lui  Jordon,iar
îndrăzneala  acestui  gest  o  surprinse  chiar  şi  pe  ea.Geamătul  lui  înfierbântat
aduse un val de roşeaţă în obrajii ei de mult încinşi.Acest bărbat era extrem de
periculos.Ar fi trebuit să îl dea pe uşă afară cu rugămintea de a o suna mâine
dimineaţă pentru a fixa o întâlnire cu primarul.Bărbatul acesta probabil că punea
la cale cea mai mare capcană a vieţii ei,dar în momentul acesta nu îi păsa.Simţea
nevoia de a se  încrede în el.Jordon vorbi  fără ca privirea lui  să-i  părăsească
buzele.
-Pot să te sărut în loc de noapte bună? Răspunsul ei nu se făcu auzit,dar el citi
cuvântul format pe gura aceea cu formă divină: Te rog.



El dorise ca sărutul să fie scurt şi dulce.Dar intenţiile lui nobile deveniră brusc
sălbatice în momentul în care buzele ei se depărtară,îngă-duindu-i accesul către
teoriile situate mai în profunzime.Gretchen se înălţă pe vârfurile picioarelor,
scutindu-l  de  jumătate  din  drum.Limba  ei  iniţie  un  dans  erotic,degetele  ei
mângâiară  pe îndelete suprafaţa  aspră a  obrajilor  lui,iar  sânii  i  se  întăriră de
dorinţa de a fi  atinşi.Spatele  ei  se  presă în uşă,în  timp ce sărutul  lui  Jordon
devenea  mai  profund,împingând-o  spre  păcat.Jordon  îşi  forţă  mâinile  să  se
afunde în lemnul uşii şi să nu atingă trupul moale,docil,al femeii lipite de el.
Dacă o atingea,pierdea şi acel minim autocontrol ce îi mai rămăsese.Senzaţia
abia  per-cepută  a  sânilor  ei  mângâindu-i  pieptul  şi  coapsele  ei  uşor  ridicate
pentru  a  se  presa  de  bărbăţia  lui  sumeţită  erau  de  ajuns  pentru  a-l  împinge
dincolo  de  limită.Şi  totuşi,dedesubtul  pasiunii  devoratoare  bătea  inima  unei
femei prevăzătoare.Dacă el îngăduia pasiunii să învingă în seara aceasta,ea s-ar
fi trezit a doua zi,în lumina dimineţii,plină de îndoieli.Jordon adora felul acesta
de pasiune,însă dorea cu mai multă intensitate să-i câ tige inima.Deci,putea săș
mai aştepte.Încet,încet,sărutările sfârşiră prin a deveni muşcături jucăuşe,
inofensive.El zâmbi observând ochii ei albaştri pălind în faţa emoţiilor confuze
care o asaltau.
-Cel  mai  greu lucru din viaţa mea este  să  ies acum pe uşa aceasta.Gretchen
dorea să îl roage să rămână.Dorea să îl roage să plece.Era atât de confuză,încât
nici nu mai ştia exact ceea ce dorea.
-Va  veni  o  noapte  când  nu  voi  mai  ieşi  pe  această  uşă,dar  nu  este  încă
momentul.Când acest lucru se va întâmpla,îl vei simţi nu numai cu trupul,dar şi
cu inima ta.Jordon depuse cu pioşenie un sărut pe gura ei plină,umedă.
Timp  de  o  clipă,Gretchen  nu se  îndoi  deloc.Ceea  ce  împărtăşiseră  împreună
depăşea cu mult orice ameninţare venită din partea unor moderne construcţii din
oţel  şi  sticlă.Căldura  pe  care  declaraţia  lui  o  generase  îi  scurtcircuită  în
continuare bunul-simţ,drept care întrebă:
-Ţi-ar plăcea să vii la patinoar mâine seară?
-La patinoar? Jordon sperase în sinea lui o altă invitaţie la cină.
-În fiecare vineri seară se dă câte o petrecere pe gheaţă la heleşteu.
El remarcă privirea ei plină de speranţă.
-Nu am mai  patinat  niciodată pe gheaţă  până acum,dar  sunt  dispus  să  fac o
încercare.Jordon  deschise  uşa  şi  trecu  dincolo  de  prag,în  timp  ce  faţa  ei  se
lumina,zâmbitoare.



-Ne întâlnim în hol,în jur de ora nouă.Sărută cu blândeţe buzele ei aţâţătoare.Ar
fi preferat să se întâlnească cu ea în acest apartament,dar consideră că nu este
cazul să insiste,îl lăsă ei libertatea de a alege locul.Cel puţin,pentru început.
-Vise plăcute.Gretchen se rezemă de tocul uşii,în timp ce zâmbetul i se lăţea pe
toată faţa şi îl urmări dis-părând în grabă în jos pe trepte.
 
CAPITOLUL 5
Gretchen se chinui să îndrepte gulerul alb al bluzei şi îşi netezi nervoasă reverele
sacoului.Costumul  acesta  era  cel  mai  potrivit  pentru  „afaceri”.Perfect  pentru
aşteptata întâlnire dintre domnul Jordon Winters,de la Winters Enterprises şi
primarul  oraşului  Edelweiss.Vocea  lui  Jordon  i  se  păruse  rece  şi  foarte
profesională cu câteva ore mai devreme,când îl sunase pentru a stabili întâlnirea
în după-amiaza aceasta.Nu avea nici un dubiu că totul se va învârti strict în jurul
afacerilor.Îşi roti privirea prin biroul său mic,înghesuit,lângă sala de recepţie a
motelului  Dragon's  Lair  şi  se încruntă.Atmosfera nu era tocmai  propice unor
discuţii  pe  teme  de  afaceri,dar  era  tot  ceea  ce  reuşise  să  facă.Primarul  din
Edelweiss nu dispunea oficial de un birou,iar membrii consiliului local îşi ţineau
întrunirile lunare în sala de banchete a Casei pompierilor.Când se punea discuţia
unei întâlniri mai puţin protocolare,de obicei aceasta avea loc în apartamentul ei
particular.Numai gândul ca o întâlnire de afaceri cu Jordon,având între ei masa
de  la  bucătărie,îi  umplea  gura  cu  un  gust  amar.Gretchen  ridică  un  teanc
voluminos  de  cărţi  de  pe  un  scaun  şi  se  uită  împrejur,când  auzi  o  bătaie
puternică în uşă.Jordon intră în biroul lui Gretchen şi o cântări rapid din privire.
Părul îi era pieptănat pe spate,într-un fel de coc,iar în urechi îi străluceau cercei
In care erau încrustate perle.Un costum albastru,lipsit de viaţă,îi estompa toate
formele trupului,iar bluza,strânsă sub bărbie,părea că o înăbuşă.Arăta exact ca o
bunicuţă în vacanţă.Buun! Spera să reuşească să treacă de această întâlnire fără a
se face de râs.
-Bună  ziua,domhişoară  Horst.Jordon  întinse  mtna.Mulţumesc  pentru  că  v-aţi
găsit timp să mă primiţi.Gretchen căscă ochii la mâna lui întinsă şi înghiţi cu
greu.Nu era foarte sigură că aceasta era o idee bună.Nu exista nici o speranţă ca
scu-turându-i calmă mâna,să nu îşi amintească visul erotic ce îi tulburase somnul
noaptea trecută.Îi atinse uşor vârfurile degetelor,înainte de a se refugia îndărătul
biroului.
-Cred că am menţionat câte ceva despre posibilităţile companiei dumneavoastră
de a construi cabanele.Zâmbetul lui Jordon era pur profesional în timp ce îşi



arunca  cu  nonşalanţă  servieta  pe  deja  supraîncărcatul  birou  şi  îi  desfăcu
încuietorile.

Gretchen privi lung mormanul de hârtii din faţa ei şi scoase un oftat.Chiar îi
promisese lui Jordon că va citi toate acestea şi îl va contacta din nou,curând?
Omul acesta avea ceva de magician în el,plus ceva de hipnotizator,ambele în
măsură egală.Stătuseră amândoi,înghesuiţi în biroul acela strâmt şi discutaseră
afaceri mai bine de o oră.Chiar discutaseră afaceri! Tipul era fenomenal! îşi ştia
la perfecţie lecţia,cunoştea totul despre Edelweiss,ţinuturile înconjurătoare şi,în
general,j condiţiile de pe întreaga Coastă de est.Fiecare i întrebare a ei căpăta
imediat un răspuns sau Jordon nota grăbit îngrijorarea ei pe o foaie groasă de
hârtie  galbenă.Fiecare  protest  al  ei  era  combătut  de  un  la  fel  de  puternic
contraargument.Cu  siguranţă  că  Jordon  Winters  reprezenta  o  forţă  de  care
trebuia să ţi seama,atunci când îşi punea în cap ceva.Gretchen frunzări câteva
hârtii şi se încruntă.Cum naiba reuşise Jordon să ajungă la aceste studii despre
Edelweiss?  Două  ore  mai  târziu,când  lumina,ce  pătrundea  în  încăpere  prin
singura fereastră existentă,începea să pălească,îşi  mişcă istovită umerii şi lăsă
jos raportul pe care îl citea.Construcţia acestor cabane putea conduce o persoană
la  severe  probleme  oculare.Nu  era  de  mirare  că  Jordon  trebuia  să-şi  pună
ochelarii  pentru  a-şi  da  seama  ce  raport  ţine  în  mână.Costumul  lui  gri-
închis,cravata roşie,conservatoare,şi ochelarii cu ramă groasă îl făceau să arate
ca un adevărat profesionist.Nimic din iubitul pe care-l visase noaptea trecută.
Gretchen se  ridică  alene  din scaun şi  se  întinse.Restaurantul  îşi  va  deschide
curând uşile.Trebuia să se pregătească pentru a întâmpina noul aflux de turişti ce
aveau  să  sosească  odată  cu  amiaza.Weekend-urile  la  sfârşitul  iernii  aveau  o
latură  comună,haotică.Toată  lumea  căuta  să  îngrămădească  cât  mai  multă
distracţie posibilă în acele patruzeci şi opt de ore.Problema pica pe umerii lui
Gretchen şi a loialului său personal.Îşi părăsi maldărul de rapoarte împrăştiate pe
tot biroul şi stinse lumina.Era suficient timp mai tlrziu pentru a termina citirea
tuturor  acelor  hârtii.Cu  un  oftat  obosit  închise  uşa  şi  se  îndreptă  spre
apartamentul ei.Nu se schimbase nimic.Decizia ei era luată.Clădiri ultramoderne
vor împodobi panorama Edelweiss-ului,atunci când munţii Shadow şi Thunder
se vor sfărâma din cauza vârstei înaintate,şi nu cu un mileniu mai devreme.
Mâna îi îngheţă pe cordonul de mătase întins la baza treptelor ce duceau către
apartamentul ei particular.Câte un ghiveci mic,cu violete de un purpuriu-pal,erau
aşezate pe fiecare treaptă.Ridică prima plantă şi reconectă cordonul în spatele



ei.Se împiedică de trei ori,numără paisprezece ghiveciuri şi,în final,se prăbuşi
uimită pe canapeaua din apartament.Măsuţa era acoperită de boboci înfloriţi,
gingaşi,albastru-vineţii,aşezaţi pe un covor de frunze verzi.Fiecare plantă avea
legată de tulpină o panglică de o nuanţă asemănătoare.Citi încă o dată cartea de
vizită ce o găsise aşezată pe ghiveciul de pe ultima treaptă.Este cumva violet?
Abia aştept să se facă ora nouă: Deci,aceasta era ideea! îi va trimite flori în toate
culorile până când va ghici.Poate că ar fi trebuit să-i spună care era culoarea ei
preferată  şi  să pună odată  capăt  acestei  extravaganţe.Cu o mişcare tandră îşi
plimbă degetele peste suprafaţa unei frunze şi schiţă un surâs simţind cum se
gândilă.Frunza  părea  acoperită  cu  peri.Putea  să  ţină  toate  cele  paisprezece
ghivece? Ar fi reuşit să le menţină pe toate în viaţă? Gunter pălea de fiecare dată
când ea se plimba de-a lungul gazonului din vecinătatea motelului.Sub paşii ei
iarba se culca la pământ şi nu se mai ridică,iar copacii îşi scuturau frunzele când
trecea pe dedesubtul lor.Gretchen trase o ocheadă spre ceas şi â ni în picioare.ț ș
Va ajunge târziu,şi  asta numai pentru că visase cu ochii deschişi în faţa unui
buchet  de  flori,care  nici  măcar  nu  erau-de  culoarea  ei  preferată.Făcuse  deja
jumătate din drum spre camera de duş când se opri şi se răsuci pe călcâie.
Paisprezece plăntuţe fragile păreau a o implora să le acorde atenţie.
Reamintindu-şi  cuvintele  bunicii  sale,cum  că  plantele  au  nevoie  doar  de
pământ,soare,apă şi dragoste,Gretchen îşi muşcă buzele.Pământul îl avea deja,
iar cu soarele trebuia să mai aştepte până mâine dimineaţă.Cu paşi  grăbiţi,se
precipită  în  bucătărie  şi  umplu  un  ulcior  cu  apă.Şi  în  timp  ce  împărţea  cu
dărnicie porţii de apă în pământul deja umed din ghiveciuri,Gretchen se trezi
fredonând cu o voce joasă,în limba germană,un cântec de leagăn.

Jordon se desprinse de zid în momentul  în care Gretchen îşi  făcu apariţia în
hol.Întârziase  cinci  minute.Jordon  îi  zâmbi,în  timp  ce  ea  încercă  să-şi
normalizeze ritmul respiraţiilor.Era fie foarte emoţionată că îl revedea,fie,mult
mai probabil,îşi pierduse suflul alergând trei etaje pe scări.
-Erai  chiar  atât  de  nerăbdătoare  să  mă  vezi?  Gretchen  îşi  puse  patinele  pe
celălalt umăr,îl prinse de mână şi îl zori către ieşire.
-Trebuie să ne grăbim.Dacă nu ar fi fost plantele lui drăguţe care îşi picuraseră
apa pe toată suprafaţa covorului alb din sufragerie,poate că ar fi ajuns la timp.
Jordon încerca încă să nimerească mâneca jachetei sale,întrebându-se întruna ce
se întâmplase,când ea îl îmbrânci afară pe uşa din spate.Aici,o sanie plină cu
oameni îi aştepta.Gunter ţinu frâiele lui Zelda; aerul rece al nopţii transforma



răsuflarea  caldă  a  calului  în  aburi  groşi,întinse  apoi  cureluşele  de  piele  lui
Gretchen,în timp ce el urca pe cealaltă parte pe locul conducătorului.
-A trecut  ceva timp până ce aţi  apărut,mormăi  el.Gretchen zâmbi  fermecător
peste umăr în di-! recţia celor opt pasageri cuibăriţi sub pături colorate.
-Îmi pare rău că am întârziat câteva minute.A apărut o urgenţă.Îl simţi pe Jordon
alăturându-i-se pe banca îngustă.Sunteţi gata? 
Un cor de glasuri pline de veselie sparse tăcerea nopţii.Cu o singură mişcare din
încheietura mânii,Gretchen o făcu pe Zelda să alerge într-un trap molcom.Aerul
se  umplu  de  sunetul  metalic  al  zurgălăilor.Jordon  se  mişcă  mai  aproape  de
Gretchen.Ea purta pelerina aceea roşie,mănuşi de piele şi o pereche de cizme
negre.Arăta  adorabil  şi  parcă  te  îndemna  să  o  săruţi.Aruncă  o  căutătură
întunecată celorlalţi pasageri.Când călătorise prima oară cu sania o avusese pe
Gretchen doar pentru el.
-Acela pare a fi foarte obişnuit cu călătoriile cu sania.
-Jordon,încetează  de  a-mi  mai  ocărî  oaspeţii.Tonul  uşor  muzical  al  vocii  lui
Gretchen îndulci cumva admonestarea.Şoapta lui deveni aspră şi dură.
-Doream cu disperare să te sărut de când ai intrat în sufragerie,acum câteva ore
şi arătai atât de minunată şi sexy.Ea aproape că scăpă hăţurile din mâini.Îi stătea
pe limbă să-l întrebe de ce nu o făcuse,când zumzetul celor din spate se prefăcu
într-un  hohot  de  râs  asurzitor.Mult  prea  mult  pentru  a  se  putea  discuta  de
intimitate.Nu  era  oare  acesta  motivul  pentru  care  îl  invitase  pe  Jordon  la
patinoar? Pentru a putea petrece ceva timp în compania lui şi  totodată să nu
rămână singuri? Jordon Winters,ca persoană individuală,era prea atrăgător.
În lumina palidă a razelor de lună reflectată pe zăpada albă,strălucitoare,Jordon
observă frământările ei.Era conştientă de prezenţa lui la fel de mult ca şi el,de
prezenţa ei.Dorinţa de a o săruta ameninţa să devină o obsesie.
Întâlnirea de afaceri  de după-amiază  fusese o farsă.El  intrase în biroul  ei  cu
intenţia de a rămâne un profesionist  până la capăt şi  lăsase în urma lui doar
durere şi remuşcări.Costumul îi ascundea lipsa evidentă a oricărui autocontrol.
Zece minute sub un duş rece ca gheaţa nu reuşiseră să schimbe această impresie.
Când Gretchen se  refugiase  în  restaurant,încercând să-şi  găsească  alinarea în
compania  oaspeţilor,durerea  revenise.Jordon  trebuise  să  facă  sforţări
nemaipomenite pentru a rămâne la locul lui,să-şi termine cina,în loc să o ia ţur şi
simplu pe umăr şi să o care în camera sa.Întâlnirea îi demonstrase că Gretchen
îşi merita renumele de „încăpă ânatăț ”,un renume pe care ar face bine să nu-l
uite,pentru a nu face vreodată greşeala de a o subestima.



Privirea  lui  alunecă  spre  pasagerii  ce  râdeau  veseli,fără  nici  o  grijă.Cu  toţii
păreau a fi tineri,sănătoşi şi pregătiţi pentru a apuca taurul de coarne.O femeie
din spate strigă ceva şi Gretchen începu să râdă.Chiar putea cineva să fie atât de
entuziast  în  legătură  cu  petrecerea  a  câtorva.ore  pe  nişte  lame  subţiri  de
metal,alunecând  pe  o  pojghiţă  de  gheaţă  aşezată  deasupra  unui  ochi  de  apă
suficient  de adânc,sau poate  îşi  petrecuse ultimele  ore în hol,încercând să se
„fortifice”?  Cu mult  înainte  de  a  ajunge  lângă  iaz  auziră  hohotele  de  râs  şi
ţipetele.La un moment dat Jordon observă în depărtare,printre copaci,strălucirea
palidă a felinarelor.
-Aproape am ajuns,strigă Gretchen.Zelda îşi iuţi ritmul pe poteca pe care o bătea
de mai  bine de doi  ani  de zile.La capătul  ei  o aşteptau întotdeauna morcovi
delicioşi şi un adăpost cald.Curios,Jordon îşi răsuci gâtul încercând să-şi facă o
idee de ansamblu asupra iazului,şi păli.Nu era numai un ochi de apă,aşa cum îşi
imaginase,în care în caz că se spărgea gheaţa s-ar fi udat doar până la genunchi.
-Acesta nu este un iaz!Gretchen slăbi strânsoarea hăţurilor şi o lăsă pe Zelda să-
şi aleagă singură ritmul ultimilor metri.
-Bineînţeles că nu.Este lacul Conquest.
-M-am gândit eu.Jordon studiase harta oraşului Edelweiss şi a împrejurimilor de
sute de ori.Şi putea să recunoască un lac,atunci când îl avea în faţa ochilor.Mai
ştia,de asemenea,că lacul avea o adâncime de peste douăzeci şi cinci de metri.
Era perfect pentru schi nautic,plimbări cu barca şi pescuit.În timpul lunilor de
vară cei ce vor închiria cabanele sale îl vor găsi foarte atractiv.Jordon,în schimb,
nu găsea nici pe departe atractivă ideea de a patina pe el.În toată istoria doar un
singur om reuşise performanţa de a merge pe apă şi el,Jordon,nu avea nici un
grad de rudenie  cu acesta.Gretchen aşeză  hăţurile  pe banchetă  şi  ură  tuturor
distracţie plăcută,aruncând din când în când priviri rapide spre faţa disperată a
lui Jordon.Odată rămaşi singuri în clădirea ce constituia adăpost atât pentru cal,
cât şi pentru sanie,îl întrebă: 
-Te-ai  răzgândit?  Jordon  încercă  să  se  detaşeze  de  gândurile  morbide  ce  îl
măcinau şi se strădui să schiţeze un zâmbet pe când sărea de pe banchetă.
-Nu.Mă întrebam doar cât de sigură este toată afacerea.
-Este foarte sigură.Se controlează zilnic grosimea gheţii,sau chiar mai frecvent
dacă se înregistrează schimbări mari de temperatură.Gretchen chicoti studiindu-i
privirea.Linişteşte-te,Jordon,până acum nu am pierdut nici un patinator.Ezită un
moment,apoi adăugă cu timiditate: Cu excepţia lui Boris Schoenberger,dar asta
nu contează.



-De ce nu contează? Cum ar putea viaţa unui om să nu conteze? Gretchen se
îndreptă spre ieşirea din adăpost.
-În momentul acela nu patina.Jordon o smuci de cot şi o întoarse cu faţa spre
el.Aşa cum de altfel bănuia,Gretchen începuse să râdă.
-Gretchen?
-Boris a fost  unul dintre primii  colonişti  care s-au stabilit  în Edelweiss.Avea
reputaţia de a fi un mare...de ai place mult femeile.Într-o seară de vară a ieşit cu
fiica bancherului,Greta,şi au venit la lac cu gândul de a termina rapid ceea ce
aveau de făcut.Studie pentru o clipă figura lui Jordon pentru a fi sigură că acesta
îşi făcuse o idee despre ce anume era vorba.Judecând după privirea sa amuzată
se pare că reuşise.Bietul Boris,a,căpătat mai mult decât se aşteptase.Nu,Greta nu
a pronunţat niciodată cuvântul.Jordon se cutremură cuprins de repulsie.
-Şi pentru asta i-aţi pus numele de Lake Conquest? (Lacul Cuceririi).O biată
fetiţă îşi pierduse inocenţa din cauza unui pungaş şi povestea asta cu lacul avea
grijă ca numele să-i rămână pătat.
-Dumnezeule,nu,protestă Gretchen.Greta a fost foarte statisfăcută de cucerirea
ei.Ea  a  fost  cea  care  a  botezat  lacul.Foarte  curajoasă  s-a  întors  acasă  şi  i-a
povestit tatălui ei exact ceea ce se întâmplase.Se părea că Greta se îndrăgostise
de Boris cu mai mulţi ani înainte şi se cam plictisise de faptul că acesta îşi cam
făcea de cap.Câteva luni mai târziu erau căsătoriţi.
Jordon parcă auzi proverbiala uşă trântită în spatele lui Boris.
-Căsătoria a rezistat?
-Absolut sigur.Au avut doisprezece copii şi nouăzeci şi opt de nepoţi.Obrajii lui
Jordon îşi pierdură culoarea.După toate datele,Boris a murit de inimă rea la o
săptămână de la moartea Gretei.Aproape toţi cei care locuiesc azi în Edelweiss
îşi pot găsi rădăcinile la Boris şi Greta.Jordon chicoti şi o trase mai aproape.
-Boris şi Greta se găsesc şi în arborele tău genealogic?
-Pe una din cele mai groase ramuri.El îndepărtă patina interpusă între ei.Jordon
nu avea  încredere  în  ele  nici  chiar  învelite  în  ambalajul  din  plastic.Ochii  ei
albaştri scăpărară,anticipând ce va urma.
-Câ i alţi bărbaţi şi-au mai pierdut independenţa pe lacul Conquest?ț
Ea îşi încolăci mâinile în jurul taliei lui.
-Din câte ştim,nici un altul.Toţi cei din această parte a regiunii New Hampshire
cunosc legenda.
-Ce legendă? Buzele lui îi alintară obrazul.
-Seducătorul va sfârşi prins în propria lui capcană.
Jordon strânse uşor între dinţi buzele ei ademenitoare.



-Eu m-aş putea gândi şi la pedepse mai grele.Gretchen înălţă o sprânceană.
-De exemplu? Plimbă braţele mai sus pe spatele lui şi mănuşile din piele roşie îi
alunecară  de  pe  mâini.Dorea  să  simtă  între  degetele  goale  textura  bogată  a
părului lui.Gura lui aproape că atinse buzele ei.
-Ai pronunţat cuvântul nu.Buzele lui Jordon se mişcară în jos o fracţiune de
centimetru,cât era necesar pentru a-i simţi căldura buzelor ei.
Sărutul anulă toate obiecţiile ei.Cabanele dispă-ruseră.Sute de ani de legende
apuseră undeva în memorie.Acel simplu cuvânt,nu,se evaporă din vocabularul
ei.Dacă afurisita de Greta ar fi simţit doar o fărâmă din procesele chimice ce se
desfăşurau  aici  atunci  când  Boris  o  sărutase,Gretchen  putea  să  înţeleagă
hotărârea ei curajoasă.Lake Conquest fusese botezat cu un nume ce i se potrivea.
Jordon se văzu nevoit să întrei upă sărutul fierbinte când un grup de patinatori îşi
făcu zgomotos simţită prezenţa în apropierea adăpostului.Peste doar un moment
urmau să îi aibă drept companie.Gretchen se depărta în grabă de el,în timp ce
turiştii,cazaţi la una din peninsule din oraş,intrară în adăpost,împingându-se şi
înghiontindu-se unul pe altul,căutându-şi sania.O femeie durdulie,cu obraji roşii
şi  un surâs asurzitor se opri brusc în mijlocul  încăperii  şi  o măsură scurt  pe
Gretchen,apoi pe Jordon.Imediat  dădu drumul unui şuvoi de cuvinte în limba
germană.Cu toate  că  nu avea nici  cea  mai  mică  idee despre  ceea ce  spunea
femeia,Jordon făcu instinctiv un pas mai aproape de Gretchen,protejând-o.
-Nu,Elise,totul  este  în  regulă.Gretchen  zâmbi  la  privirea  întunecată  a  lui
Jordon.Bărbatul acesta nu are de gând să-mi facă rău.Acum,căutătura urâtă a lui
Jordon exprima mai degrabă furia.Ce credea această Elise,că el era un soi de
pervers,care bântuia în jurul adăposturilor pentru animale?
Elise zâmbi,plăcut  surprinsă,şi  îşi  adună repede companionii.În timp ce sania
trecea pe lângă Gretchen şi Jordon,Elise rosti o frază în germană ce părea a suna
ca o avertizare.
-Ce a spus? întrebă Jordon.Gretchen râse şi îl conduse afară din adăpost,
îndreptându-se apoi împreună către o cabană de unde se puteau închiria patine.
-Mi-a spus să mă gândesc la legendă.Ochii ei sclipiră,amuzaţi.Circula zvonul că
şi Boris era un drăcuşor arătos.
-Totuşi,cine  este  seducătorul  aici?  întrebă  Jordon,încruntându-se.Gretchen  îşi
flutură genele.Zahărul s-ar fi topit în gura ei în timp ce rostea încetişor:
-Serios,Jordon,nu am nici o idee despre ce tot vorbeşti.
Câteva minute mai târziu,Jordon,cu picioarele vârâte în ghetele patinelor,căsca
disperat  ochii  spre  malul  lacului,aflatja  patru  metri  mai  încolo.Nu  va  reuşi



niciodată.În jurul lui,un stol de patinatori erau ocupaţi să alunece,să sară şi să
facă piruete pe gheaţă.Şase stâlpi uriaşi delimitau o suprafaţă mică a lacului.
Gretchen îi explicase că patinajul era permis doar în această porţiune,din motive
de  securitate.La  o  mică  tarabă  se  vindea  ciocolată  caldă  şi  rom fierbinte,cu
scorţişoară,Jordon ardea de nerăbdare să  încerce romul;  degetele şi  le  simţea
aproape degerate.
-Hai,moşulică,mişcă-te de acolo,pentru că altfel ai să te transformi în sloi.
Jordon îşi aţinti privirea spre Gretchen,ce stătea drept în faţa lui.Pelerina roşie îi
unduia în jurul coapselor.Cum naiba reuşea să patineze îmbrăcată în aşa ceva?
-N-ai vrea mai bine să-mi arăţi ce trebuie să fac?
Gretchen îşi arcui sprâncenele fin desenate în semn că înţelesese.Jordon nu se
gândise că ea putea patina învelită în această haină.Ei bine,la naiba,nimeni nu ar
fi putut patina în chestia ce flutura în jurul picioarelor.De fapt,o luase pentru a-i
ţine de pald,nu pentru a patina în ea.
-Bine,stai aici şi fi foarte atent.Cu un zâmbet Jucăuş,Gretchen îşi dădu gluga pe
spate şi desfăcu cei trei nasturi,de pe umăr,ce ţineau pelerina strânsă.
Jordon simţi un nod în gât şi înghiţi cu greutate,în timp ce Gretchen se strecura
cu mişcări  graţioase afară din pelerină,pe care apoi o împături  şi  o aşeză pe
spătarul unui scaun.Părul ei era împletit şi strâns pe spate cu o singură panglică.
Purta un jerseu turcoaz,cu gulerul  negru,dedublat  pe gât  şi  o fustiţă  scurtă,în
negru  şi  turcoaz,ce  îi  ascundea  partea  de  sus  a  coapselor.Sub  fustă,formele
rotunjite ale gambelor Intrau într-o pereche de patine albe,ce împodobeau partea
de jos a picioarelor ei delicate.
-Mă întorc imediat.Gretchen se răsuci cu graţie şi alunecă lin pe suprafaţa de
gheaţă,în timp ce Jordon îşi simţea sângele fierbându-i în vene,a de parcă ar fi
băut o sticlă întreagă de whisky.În Edelweiss temperatura creştea cu rapiditate.
Nu ar  fi  trebuit  să  verifice  cineva  grosimea  gheţii?  O remarcă  pe  Gretchen
înclinându-se şi salutând câ iva cunoscuţi în timp ce aluneca prin mulţime,ț
îndreptându-se  către  spaţii  mai  deschise.Numeroase  capete  de  bărbaţi  se
întoarseră  după  ea,aruncându-i  priviri  apreciative.La  a  patra  tură,ea  adăugă
câteva sărituri şi piruete simple.Cinci minute mai târziu îşi câ tigase chiar unș
mic auditoriu plus admiraţia lui Jordon.Era la fel de graţioasă pe patine ca şi pe
schiuri.Când i se realătură lui Jordon,pe banca pe care acesta se aşezase,
Gretchen  abia  dacă  mai  avea  suflu,în  schimb  el  respira  cu  mare  greutate,îşi
desfăcuse fermoarul jachetei şi se mutase până pe marginea băncii de lemn.O
dorinţă acută,fierbinte,îi presa nasturii blugilor.Câteva priviri rapide spre fesele



ei obraznice acoperite de chiloţei turcoaz îi cauzaseră o creştere de tensiune mai
mare decât dacă ar fi zburat în aer,călare pe o rachetă.
-Sper că nu te aştepţi ca eu să încerc vreunul dintre salturile acelea.
Ea  sesiză  în  vocea  lui  îngroşată  dorinţa  ajunsă  aproape  de  limită.În  colţul
buzelor îi flutură un zâmbet jucăuş,în timp ce îi întindea mâna,aju-ttndu-l să se
ridice în picioare.
-Nu,Jordon.Cu tine,am de gând să o iau foarte,foarte încet.

Gretchen continua să se învârtă în jurul monstruozităţii ce se găsea în mijlocul
sufrageriei  apartamentului  ei.Întâmpină  cu.o privire  rugătoare pe femeia  care
-tocmai intrase înăuntru ca răspuns la apelul telefonic aproape isteric cu care o
ohemase.
-Effie,mi-a  cumpărat  un  copac!Effie  duse  o  mână  în  dreptul  sânilor
impresionanţi,şi suspină.
-Nu e un copac,liebchen.Este un smochin.
-Dumnezeule,o să facă şi fructe! Gretchen făcu imediat doi paşi înapoi.Ce naiba
ar fi putut face cu smochinele? Să le pună în conserve? Sau,după cum îşi
amintea că o sfătuise odată bunica ei,”să le ducă sus”.Cu toată ce,inexplicabil,
după ce spunea aşa,bunica cobora cu ele jos în pivniţă.Aşa că de ce trebuiau
„duse  sus”  rămânea  pentru  moment  un  mister.Mâncase  smochine  doar
încorporate în prăjituri şi atunci i se lipiseră de dinţi şi îi provocaseră sete.Jordon
avea gusturi destul de ciudate.Când intrase în apartament,cu câteva minute mai
devreme,făcuse aproape un atac de inimă zărind în mijlocul sufrageriei un copac
de înălţimea unui stat  de om.De trunchi,legată  cu o fundă colorată,găsi  nota
explicativă lăsată de Jordon.”Ce părere ai de verde? Ne vedem la desert.
J.P.S.Data  viitoare  să  încui  uşa  dinspre  depozit.Orice  nebun  ar  putea  intra
liniştit  înăuntru”.Avertismentul  venea  prea  târziu,nebunul  intrase  deja  şi  se
apucasş de plantat copaci în sufragerie.
-Smochinii  cu  ramuri  plângătoare  nu  fac  fructe.Gretchen  o  întrebă,plină  de
recunoştin ă pentru această informaţie:ț
-Şi acum ce să fac? Effie o privi fix şi plescăi din limbă.
-Eu aş spune să-i mulţumeşti domnului Winters.
-Bine,asta o ştiu.Gretchen atinse cu grijă o frunză verde,lucioasă,şi fu surprinsă
că nu i  se dezintegra în mină.Mă refeream la copac.Trebuie să-i pun apă,sau
cum? Începând să înţeleagă,Effie  îşi  roti  privirea prin cameră.În afară  de un
buchet de trandafiri galbeni,aşezaţi pe o măsuţă,nu mai exista nici o altă plantă.
-Nu ai plante înăuntru?



-Oh,ba  da,am  plante.Paisprezece  ghiveciuri  cu  violete,fără  a  mai  pune  la
socoteală copacul ăsta.Observă privirea nedumerită a lui Effie rotindu-se iarăşi
prin  încăpere,şi  scoase  un  oftat.Le-am  pus  în  cadă.Effie  se  îndreptă  spre
hol.După câteva momente se înapoie,scuturând întruna din cap.
-O să moară acolo.Gretchen se aşeză pe canapea şi rupse,cu o privire absentă,o
petală de trandafir.De ce oare Jordon nu se profila pe flori tăiate? Cel puţin astea
se ofileau şi mureau fără ca ea să aibă motive de a-şi face reproşuri.
-Zâmbeşte,liebchen,au nevoie doar de lumină.Şi Effie se apucă să se plimbe prin
tot  apartamentul,studiind  panorama  ce  se  putea  observa  din  dreptul  fiecărei
ferestre sau uşă de sticlă.După numai cincisprezece minute,figura lui Gretchen
era din nou zâmbitoare.Violetele  se  aflau acum pe o măsuţă  veche,luată  din
depozit.Iar cu o uşoară repoziţionare a mobilierului din sufragerie,smochinul îşi
stabilise reşedinţa lângă uşile ce se deschideau spre balcon,fără a sta în drum.
Effie  îi  înmână o listă  detaliată  a  cantităţilor  de apă şi  orele  la  care  acestea
trebuiau  administrate,cu  promisiunea  că  va  reveni  în  fiecare  zi  pentru  a  le
verifica condiţiile.
-Acum du-te şi îmbracă-te în ceva mai special pentru bărbatul acesta al tău.
-Nu e bărbatul meu.Effie pufni şi deschise uşa.
-Singurul amănunt pe care nu l-am înţeles încă este: de ce paisprezece violete?
-Pentru că atâtea trepte sunt până la intrare,răspunse Gretchen,împingând-o pe
femeia plină de uimire,afară pe uşă.

Jordon îşi plimba grijuliu linguriţa în ceaşca de cafea,când Gretchen se precipită
în bucătărie.Desertul rămăsese neatins pe masă.O aştepia de aproape treizeci de
minute.Această  femeia  muncea  într-adevăr  din  greu.Dimineaţa,când  coborâse
pentru  micul  dejun,ea  se  încuiase  deja  în  birou.Fusese  tentat  să  ciocane  la
uşă,dar se temea ca ea terminase de studiat propunerile sale şi atunci trebuia să
intre în pielea preşedintelui de la Winters Enterprises.Începuse să dispreţuiască
Winters Enterprises şi bariera pe care o ridicase între Gretchen şi el.Citea asta şi
în ochii ei.Ea nu era  încă sigură asupra motivaţiei lui.
Tentaţia de a renunţa la terenul respectiv devenise copleşitoare.Asta ar fi putut
dovedi,fără nici un dubiu,că el nu se simţea atras de ea datorită poziţiei pe care o
deţinea,de primar ai oraşului Edelweiss.Existau două argumente împotriva unei
asemenea hotărâri.În primul rând,etica profesională.Dacă unul dintre angajaţii
săi  ar  fi  obstrucţionat  în  mod  intenţionat  desfăşurarea  unei  afaceri,până  la
căderea nopţii ar fi fost aruncat în stradă.Într-adevăr,compania purta numele său,



dar aceasta nu îi dădea dreptul de a abuza de respectul şi loialitatea angajaţilor.În
al doilea rând,dar mai important,dorea să câ tige încrederea lui Gretchen.Cinevaș
zdruncinase incredibil de puternic încrederea ei în sine,ca femeie.
Gretchen se înapoie în sală şi inima lui îşi mări ritmul bătăilor.
Aruncă  o  privire  de  jur  împrejur  şi  păru  satisfăcută.Jumătate  din  mese  erau
goale,iar cei ramaşi păreau complet absorbiţi de savurarea desertului,iar fusta ei
verde-Închis  se  undui  într-un  fel  ademenitor.Câteva  capete  de  bărbaţi  se
întoarseră pentru a aprecia priveliştea.Jordon se ridică încet în picioare,
tăcut,parcă pentru a-şi reclama drepturile,şi o aşteptă.Categoric,femeia nu avea
nici o idee despre atracţia pe care o exercita asupra celorlalţi.Îi zâmbi în semn de
mulţumire,şi Jordon,politicos,îi ţinu scaunul.
-Munceşti prea mult.Jordon se încruntă când Peter se apropie de masă şi plasă o
farfurie plină în faţa lui Gretchen.Ai servit cina?Gretchen îi mulţumi lui Peter şi
apucă furculiţa.
-Nu te superi dacă mănânc acum,nu-i aşa?
-Bineînţeles că nu.Aruncă o ocheadă spre ceas; trecuse de nouă.Întotdeauna eşti
atât de ocupată sâmbătă seară?
-Câteodată e chiar mai rău.În ultimele trei ore alergase peste tot pentru a se
asigura că lucrurile merg bine,şi acum era liberă pentru tot restul nopţii.
Continuă,cu o notă de mândrie în voce:Pensiunile din oraş pot oferi numai micul
dejun,şi  de  obicei  Dragon's  Lair  are  grijă  şi  de  oaspeţii  lor  plus  turiştii
ocazionali.
-Ocazionali?
-Schiorii care vin aici doar în timpul zilei.Îşi petrec ziua pe pârtie,seara în oraş şi
apoi se întorc de-acolo de unde au venit.
-Poate că ar trebui să te gândeşti să mai deschizi încă un restaurant.
Gretchen ridică privirea din farfurie şi se în cruntă.Tonul lui fusese serios
-Jordon,Dragon's Lair se aglomerează aşa doar în serile de sâmbătă,pe durata
sezonului de schi.Cum s-ar putea întreţine celălalt restaurant în extrasezon?
-Turism.Gretchen gândi că s-ar putea bate căci în cap,în legătură cu extinderea
oraşului,iar conversaţia ar fi continuat până ce s-ar fi ajuns la o concluzie logică;
sau poate ar fi  fost  mai bine să schimbe subiectul înainte ca seara lor să fie
compromisă.
-Posibil.Nu am avut încă şansa de a-ţi mulţumi pentru copăcel.
-Cei de la florărie m-au asigurat că este vorba de o plantă,nu de un copac.Jordon
simţi un gol în stomac.Noaptea trecută îi mulţumise,pentru violete,lângă treptele



din faţa intrării,ridicându-se în vârful picioarelor şi sărutându-l de paisprezece
ori.Buzele îi schiţară un zâmbet ironic.Ai de gând să îmi mulţumeşti acum?
Ea privi  împrejur,la  cei  aproape  o  duzină  de  oaspeţi  care  se  mai  aflau  încă
înăuntru.Îşi pregăti cu grijă răspunsul.Când îi remarcă expresia,inima lui Jordon
aproape că explodă.Se gândea la asta! Făcuse un pas uriaş înainte în încercarea
de a-i câ tiga încrederea.Privirea i se umplu de tandreţe.ș
-Sau poate că îmi vei mulţumi mai târziu? În sufletul lui Gretchen uşurarea şi un
sentiment de frustrare îşi disputau întâietatea.
-În seara aceasta în salon se va interpreta muzică.Un dans lent,cu Gretchen în
braţe,i se părea un vis minunat.
-Te voi invita la dans doar după ce nu mai rămâne nimic în farfurie.
În timp ce îşi îndrepta atenţia asupra cinei,zâmbetul de pe buzele ei căpătă o
strălucire magică.
  
CAPITOLUL 6
Jordon luă cheia apartamentului  din mâinile  tremurătoare ale lui  Gretchen şi
deschise  uşa.Până  la  urmă,poate  că  ideea  cu  dansul  nu  fusese  chiar  atât  de
bună.Trupul său se înfierbântase peste măsură,parfumul părului ei îl trimisese
aproape peste limita suportabilului.Autocontrolul său dispăruse în timpul celui
de-al doilea dans şi se temuse că Gretchen va realiza cât de intensă îi era dorinţa
şi se va baricada în vârful muntelui Thunder,împreună cu dragonii săi pitici,în
chip de protectori.
-Vrei să intri înăuntru pentru o ceaşcă de cafea?
Mâna lui Jordon înţepeni pe clanţă.Noaptea trecută,după prima lecţie de schi,nu
fusese  invitat  înăuntru.Noaptea trecută  ar  fi  fost  probabil,apt  să-şi  controleze
dorinţa nebunească.În această  seară,după ce o strânsese în bra e,legănându-seț
molcom  în  ritmul  dansului,nu  mai  exista  nici  o  şansă  ca  acest  lucru  să  se
întâmple.Gretchen îşi dezvăluise pentru o clipă sufletul şi acolo se putuse citi
încrederea.Şi nu voia să destrame acest sentiment.
-Dacă intru,nu o fac pentru o cafea.Gretchen îi studie faţa în lumina estompată
de pe hol.Îl dorea.Şi dacă era sinceră faţă de sine,trebuia să admită că îl dorise
încă de când o condusese acasă,de la festivalul berii.Pentru moment,
ultramodernele  cabane  ieşeau  din  competiţie.Trădarea  lui  Tom  îi  marcase  o
lungă perioadă de timp viaţa.Jordon nu era  Tom.Jordon  îi  vorbise  de scopul
venirii sale aici înainte de a apărea ceva între ei.Iar mărturisirile sale fuseseră
directe şi sincere.Iar răspunsul ei se dovedi a fi,în aceeaşi măsură,grosolan,încă
îl dorea.



-Perfect..Oricum,de la ultima ta vizită am renunţat la cafea.
Jordon uită să mai respire.Degetele lui se desprinseră de pe clanţa uşii,lucrată în
lemn,şi îi cuprinseră tandru obrajii aprinşi.
-Ai vreo idee despre ceea ce-mi spui?
-Da.Gretchen  îşi  apăsă  obrazul  în  palmele  lui.Îi  simţea  tremurul  uşor  al
mâinilor.Îţi cer să rămâi.Jordon îşi plecă capul.
-Oh,doamnă,buzele  lor  se  atinseră,încearcă  să  mă  izgoneşti  acum.Gura  lui
cuprinse ferm zâmbetul ei satisfăcut.
Gretchen capitulă în faţa sărutului lui devastator.Braţele ei i se încolăciră în jurul
gâtului.Degetele  palide  i  se  împreunară  cu  şuviţe  negre,mătăsoase,din  părul
lui.Dorinţa se revărsă în întreg trupul ei,devastând fiecare terminaţie nervoasă pe
care o întâlnea în cale.Se afla acolc unde ar fi trebuit de mult să fie,în braţele lui
Jordon.Nu era posibil să facă o greşeală,din moment ce totul i se părea atât de
minunat,se gândi ea,în timp ce el o ridică în braţe,păşind în apartament.
Jordon,ţinând  în  braţe  povara  sa  preţioasă,se  grăbi  să  închidă  uşa,sigilând
singura legătură pe care o aveau cu exteriorul.Limba lui plonja mai adânc în
dulceaţa ademenitoare a gurii ei în timp ce îi libera picioarele şi suferea tortura
senzaţiei  formelor  aţâţătoare ale lui Gretchen alunecând în josul  trupului său
întărit de dorinţă.
Mâna liberă îi  răvăşi  părul  şi  începu să scoată agrafele  ce ţineau masa aurie
strânsă într-un coc.Gretchen îşi întrepătrunse degetele pe ceafa lui Jordon şi îşi
coborî încet picioarele,bucurându-se de atingerea fiecărui centimetru din trupul
contractat  ai  bărbatului.Se  înălţă  pe  vârfuri,cu  fusta  adunată  strâns  în  jurul
coapselor şi îi întâlni limba înfierbântată,provocându-l.Prin ţesătura fină a bluzei
albe  se  reliefau  sânii  plini,presându-se  de  pieptul  lui.Părul  desprins  al  lui
Gretchen se undui până pe talie şi Jordon scoase un geamăt.Îi eliberă gura şi îşi
îngropă faţa întreagă în paradisul auriu.
Trase adânc în piept parfumul delicat al florilor amestecat cu o aromă gingaşă,de
prospeţime.De parcă ar fi coborât cu schiurile pe un munte de flori de câmp.
Jordon se întrebă dacă altundeva în corpul ei putea întâlni ceva mai erotic.
Buzele  lui  se  închiseră  deasupra  gâtului  ei  cu  forme  zvelte,unde  arterele  îi
pulsau  nebuneşte,în  timp  ce  cu  mâna  începu  să-i  frământe  unul  din  sâni  iș
piciorul lui se insinua între pulpele ei.Sfârcul sânului se întări sub degetele lui şi
se înfiora.
-Gretchen,ce ai de gând să-mi faci?



Ar fi trebuit să ştie că nu se va putea controla.Toate semnele i se arătaseră.Tot
ceea ce se în-tlmpla între ei era prea puternic pentru a putea fi restricţionat de
convenţii sociale,se gândi Jordon tn timp ce îi desfăcea nasturii bluzei.
Bluza îi alunecă încet de pe umeri şi Gretchen î i lipi spatele gol de netezimeaș
răcoroasă a uşii,apoi fu trecută de un fior când buzele lui Jordon capturară unul
din sfârcuri prin dantela sutienului alb.
-Jordon? Braţele ei rămăseseră ţintuite de uşă din cauza mânecilor şi în glasul ei
se simţea o notă de frustrare.Dorea să îl atingă.
-Hmmm...Limba lui întărâtă uşurel şi celălalt sfârc.
-Jordon!Nerăbdarea din vocea ei îi penetra mintea năucită de pasiune.Îşi eliberă
comoara şi înălţă privirea.Gretchen îşi dădu capul pe spate indicându-i braţele
nemişcate.
-Nu ştiu care este părerea ta,suflă o şuviţă de păr ce îi căzuse în ochi,dar eu nu
prea mă omor după sclavie.El se holbă,nedumerit de toată această predică.Era
pregătit  să  o  ţintuiască cu spatele  de uşă.Bluza  ei  era  pe jumătate  scoasă,iar
dantela delicată a sutienului era întunecată pe alocuri de cercuri umede.În jurul
picioarelor lui erau drapaţi metri de material verde-închis,iar tocurile cizmelor ei
negre lăsaseră o dâră pe lemnul alb al uşii.Ochii lui se reîntoarseră către faţa
ei,aşteptându-se  să  găsească  acolo  frică.Însă  descoperi  doar  o  emoţie  foarte
puternică.Obrajii  ei  erau  încinşi,respiraţiile  se  succedau  într-un  ritm  foarte
rapid,iar în priviri i se putea citi foarte limpede frustrarea sexuală.
Pe buzele lui apăru încet un zâmbet.Ea îşi dorea braţele libere pentru a putea
participa.Cu o răbdare reînnoită Jordon delimita cu limba zona de sub suprafaţa
netedă ca de satin a pielii gâtului unde bătea pulsul ei.
-Tu nu,hmmm? Apucă uşurel cu dinţii breteaua sutienului şi o coborî.Sânii moi
îi atinseră obrazul şi el gemu.
-Jordon,te implor! Gretchen îşi legănă şoldurile presate de muşchii contractaţi ai
coapselor lui.El îi plăti pe loc complimentul sărutând-o sălbatic pe gât în jos şi
apoi pe sânii eliberaţi din strânsoarea sutienului,ale căror sfârcuri începură să se
întărească.Sărutările  lui  sfârşiră  în  depresiunea  umbrită  dintre  cele  două
movilite.
-Mă implori,ce? Jordon îi strânse talia subţire cu ambele mâini şi zâmbi.
Gretchen izbi cu pumnii în uşă.
-Aşteaptă tu să pun mâinile pe tine!Jordon o ridică în braţe în timp ce aerul se
umplea de hohotul lui de râs.
-Oh,Gretchen,nu poţi să înţelegi că tocmai asta este problema? Paşii  lui largi
petrecură distanţa dintre sufragerie şi dormitor într-o clipă.Nu pot să aştept până



ce mâinile tale vor fi pe mine.Lumina lunii umpleau încăperea cu o strălucire
palidă.Jordon o lăsă încetişor lângă unul din picioarele patului.Privirea lui nu
părăsise nici un moment expresia ei desăvârşită.Ţinea să memoreze acest lucru
înainte de a face pentru prima oară dragoste.Gretchen îşi recapătă echilibrul şi
îşi  desfăcu  repede  bluza.O  aruncă  pe  podea,eliberându-şi  braţele,şi  zâmbi
triumfătoare.Degetele ei apucară imediat jerseul lui. 
-Vreau  să  te  ating.Gretchen  îi  percepu  tremuratul  trupului.Privirile  lor  se
încrucişară,în timp ce şoapta ei purta promisiunea paradisului.Peste tot.
Zarurile fuseseră aruncate.Jordon se trezi aderând la această propunere.
-Te rog.Îi acoperi mâinile cu palmele sale şi o ajută să-i tragă jerseul peste cap.
Gretchen  începu,cu  degete  tremurânde,să  desfacă  nasturii  mici  şi  albi  de  la
cămaşa lui Jordon.Sutienul ei se alătură pe podea jerseului  şi  bluzei.Despărţi
marginile cămăşii şi respiraţia ei se opri pentru o clipă la vederea cârlionţilor în
tunecaţi  ce  acopereau pieptul  lui.Răsuci  câteva  dintre  şuviţele  negre  în  jurul
degetelor şi le ţinu captive.Jordon îşi eliberă umerii din cămaşă în timp ce pe
trup îi dansau degetele ei fierbinţi.Ridică palmele ei şi le aşeză în jurul gâtului
său.Imediat degetele ei îl prinseră de chică.Jordon îi admiră impresionat sânii
palizi,contraţi de două puncte mai întunecate.Păreau a-i cere să le acorde mai
multă atenţie.Depuse un sărut delicat pe fiecare sfârc.
-Eşti mai frumoasă decât mi-am imaginat.Gretchen îl trase mai aproape,
îngropându-şi adânc mugurii sensibili în masa neagră,cârlionţată.
Capul şi-l dăduse pe spate,cu ochii închişi,în extaz. 
-În visele mele nu era chiar atât de bine.
-M-ai visat? Ea îi aduse gura în dreptul buzelor ei.Răspunsul lui Gretchen,
Jordon îl percepu ca o atingere delicată pe suprafaţa buzelor sale.
-De ani de zile,Jordon,de ani de zile.Dorinţa nestăpânită făcu sărutul care urmă
să fie exploziv.Foametea întâlnea foamete.Mâinile împinseră,traseră,îndepărtară
îmbrăcămintea ce mai rămăsese.Gemete de plăcere şi cuvinte de alint părăsiră
buzele tremurânde pentru a fi murmurate pe pielea strălucitoare.Ultima barieră
din mătase alunecă în jos pe picioarele lui Gretchen.Cu o imucitură delicată din
genunchi trimise petecul dantelat în aer,în timp ce Jordon o ridica din nou tn
braţe.O  întinse  exact  pe  mijlocul  saltelei  roşii.Şuviţele  aurii  din  părul  ei  se
împletiră cu razele de lună.Gretchen întinse mâinile către el.
-Minunat.Jordon depuse un sărut uşor pe flecare din palmele deschise.
Gretchen îi mângâie gingaş cu vârful degetelor fălcile aspre.
-Da,minunat.Urmări  tandru  cu  degetul  conturul  urechilor  lui,apoi  îşi  afundă
mâinile în păr şi îi trase capul lui Jordon în jos,către ea.Acesta suspină uşor,



pierdut,în timp ce presa trupul ei pe pat.Ea îşi mişcă puţin picioarele astfel încât
să prindă între ele coapsele lui.Jordon gemu şi îşi răsuci faţa într-o parte.
-Trebuie  s-o  luăm  mai  încet.Degetele  lui  strânseră  şoldurile  lui  Gretchen
încercând să le ţină nemişcate.Totul se petrecea parcă prea repede.El fusese gata
să o pătrundă,nepăsător la plăcerea ei.Limba ei găsi un sfârc acoperit de câteva
fire de păr.Suflă apoi Cişor peste mugurele umed.
-De ce? Mâinile lui Jordon se încleştară,când un alt fior de dorinţă îi zgudui
trupul.
-Pentru  că  vreau  ca  toate  acestea  să  dureze.Picioare  gingaşe,zvelte,atingând
coapse  puternice,aspre  şi  păroase,încercând  să-l  ademenească.Gretchen  putea
simţi duritatea bărbăţiei sale.Rosti cu un glas pierdut,anticipând ce va urma:
-Poate data viitoare.Mâna lui coborî între coapsele ei,încercând să verifice dacă
ea era pregătită.Degetele îi fură acoperite de o umezeală fierbinte.Îi muşcă buza
inferioară şi insinua încetişor un deget înăuntru.Gemu când pereţii catifelaţi se
contractară în jurul lui.Uimit de răspunsul ei,murmură:
-Eşti pregătită.Gretchen îşi arcui şoldurile,glorificând aceste j momente în care îl
simţea aproape de ea,dar dorind mai mult.
-Eram pregătită.Jordon îşi retrase degetul şi mai muşcă o dată buza ei atât de
sensibilă.Prinse  apoi  în  palma  făcută  căuş  un  sân  moale  şi  trasă  cu  limba
conturul întunecat al sfârcului.
-De când? Jordon savura şi celălalt sfârc în timp ce insinua încetişor bărbăţia-i
întărită spre Inima fierbinte a pasiunii ei.Aş fi putut să te am acolo,ţintuită de
uşă? Picioarele ei se încolăciră pe partea din spate a şoldurilor lui,în timp ce el o
penetra lent,mişcându-se apoi înăuntrul ei într-un ritm susţinut.Câteva convulsii
scurte semnalară apropierea orgasmului ei.Strânsoarea ei,puternică şi fierbinte,îl
făcură pe Jordon să-şi piardă orice control.Se trase puţin înapoi şi se zvârcoli din
nou în ea,cu un ritm sălbatic.Buzele lipite de gâtul ei îi înăbuşiră strigătul din
momentul culminant.Jordon se trezi în lumina aurie a zorilor de zi cu o senzaţie
dureroasă,ca de chingă,ce îi ţineaDegete gingaşe îi mângâiară duios spatele ud,în
timp ce Gretchen murmura „oh,da”,o dată şi încă o dată...

Jordon se trezi  în lumina aurie a zorilor  de zi  cu o senza ie  dureroasă,ca deț
chingă,ce  îi  inea  pieptul.Ochii  lui  se  îndreptară  într-acolo  depistând  cauzaț
durerii.O  mână,cu  unghiile  vopsite  în  roz,strângeau  cu  putere  părul  de  pe
piept.Privirea lui urmări curbele graţioase ale braţului,trecu peste umăr şi ajunse
la faţa lui Gretchen.Aceasta era cuibărită în braţele sale,folosindu-i umărul în



chip de pernă,iar părul de pe piept drept pătură suplimentară.Femeia părea a fi
fascinată de părul său.Dacă degetele ei nu erau scufundate în părul de pe cap,
atunci îi mângâiau drăgăstos pe cel de pe piept.Simţi un nod în gât reamintindu-
şi  cealaltă  porţiune  acoperită  de  păr  de  care  ea  se  arătase  interesată.Această
fascinaţie  a  ei  iniţiase cea de-a doua partidă de dragoste.Greşise  atunci  când
spusese că data viitoare totul se va derula mai încet.Doar un cronometru oficial
ar fi putut sesiza diferenţa.Jordon puse palma peste pumnul ei strâns şi îşi eliberă
cu blândeţe firele de păr.Oftatul lui de uşurare răvăşi părul ei şi  Gretchen se
cuibări mai aproape,strângând între degete bucle din părul lui negru.Cel puţin de
data  aceasta  nu  mai  trase  de  el.Jordon  îşi  roti  cu  interes  privirea  prin
cameră.Două  uşi  duble,asemănătoare  celor  din  sufragerie,cu  ieşire  spre  un
balcon,acum  acoperit  de  zăpadă.În  depărtare,piscul  Thunder  Mountain  îţi
captura privirea,scânteind în primele raze ale Soarelui.Cum era aşezat în pat,
Jordon avea vedere directă asupra vârfului.De-a lungul duşumelei din lemn tare
era întins un covor alb pe Oare erau împrăştiate hainele lor.În faţa uneia din u ileș
duble erau aşezate o măsuţă înaltă şi îngustă,şi un scaun roşu,
singuratic,Queen Anne.În centrul măsuţei se găseau trandafirii roşii pe Care i-i
dăruise.O armură în miniatură,de un negru lăcuit,împodobea,împreună cu cei doi
dragoni gemeni,unul din pereţi.Locul dintre cele două uşi de sticlă era ocupat de
un cămin,aparent nefolosit,iar pe o măsuţă joasă,în dreptul Atlei de-a două uşi,îţi
încânta privirea aranjarea în iruri a celor paisprezece ghiveciuri cu violete.ș
Aşternuturile patului erau din satin negru,iar salteaua de sub ei,de cea mai bună
calitate,era roşie strălucitoare.Curios,Jordon îşi întoarse capul în cealaltă parte a
dormitorului şi încremeni.Ochii îi rămaseră căscaţi de uimire.
Un dragon verde îşi aţintea asupra lui ghearele aurii şi un şir sclipitor de colţi
ameninţători.Coama roşie,sălbatică,strălucea în lumina palidă a dimineţii.Razele
soarelui aprindeau cei doi ochi de topaz,dându-le viaţă.Înspăimântătoarea bestie
tra sculptată şi pictată într-un panou din lemn de teck,înalt de peste un metru şi
jumătate.Fără să tie,adormise într-un adevărat salon de artă.ș
-Văd că l-ai cunoscut pe Chung.Vocea lui Gretchen era încă toropită de somn.
Jordon  îşi  reîndreptă  atenţia  asupra  femeii  din  braţele  sale.Fusese  atât  de
surprins de vederea acelui dragon,încât nu realizase că Gretchen se trezise.
-'mneaţa.Jordon o sărută pe buze.Aşa îi spui tu patului? Gretchen căscă.
-Nu,doar  panoului  de  la  cap.Adora  să-l  privească  dimineaţa.Răvăşit,dur  şi
dezbărcat.
-Este ceva ce nu înţeleg.Jordon înţepeni când piciorul lui Gretchen alunecă,
acoperindu-l pe-al lui.Vocea lui scăzu o octavă.De ce tot acest decor oriental?



Degetele ei cercetătoare dădură peste un sfârc întărit.
-Timp  de  cinci  ani  am  lucrat  în  San  Francisco,lingă  China  Town.Gretchen
depuse un şir de sărutări în jurul gâtului lui.Chung este un dragon oriental.
Singura lui datorie este să mă păzească.Limba ei trecu peste „V”-ul adânc de la
baza gâtului.Şi face asta de când l-am cumpărat.Jordon îşi schimbă poziţia,în
timp ce  gura  ei  seducătoare  nu înceta  să-l  vrăjească.Ritmul  respiraţiilor  i  se
înteţi,iar  mâna  lui  îşi  găsi  drum în  jos  pe  spatele  ei,prinzând  în  căuş  fesele
rotunde.Nu-şi mai dădea seama care era scopul conversaţiei.
-Să te păzească de cine?
-De  prădătorii  din  munţi.Gretchen  trecu  piciorul  de  cealaltă  partea  a  lui,îşi
schimbă  centrul  de  greutate  şi  îl  încalecă.Bărbăţia  lui  rigidă  întâmpină
moliciunea umezită dintre coapsele ei.Aceştia sunt dragoni care se hrănesc cu
slăbiciunea  din  oameni.Jordon  dorea  ca  în  dimineaţa  aceasta  lucrurile  cu
Gretchen să se deruleze mai lent.Avea nevoie să se asigure că nu doar pasiunea
unei  nopţi  determinase  multitudinea  de  senzaţii  care  îi  bombardaseră  toate
simţurile.Ceea ce i se întâmplase noaptea trecută i se întâmplase pentru prima
dată în viaţă şi avea sentimentul că nu va putea repeta acele trăiri cu nimeni
altcineva  decât  cu  această  femeie.Fusese  şi  înainte  atras  de  femei,dar  acest
sentiment era superior unei simple atracţii.Şi nu ştia să denumească această nouă
emoţie.Jordon se înălţă şi captură între buze unul din sfârcurile sânilor ei.
Tentaţia era imensă.Se prinse cu mâinile de şoldurile ei şi îşi ridică trupul.Ea
suspină adânc de plăcere încovrigându-şi degetele de la picioare,în timp ce el o
penetra lent.Ceva mai târziu,Jordon îşi va recăpăta controlul asupra propriului
trup.Va face dragoste cu Gretchen încet şi meticulos.
Poate mai târziu va reuşi să denumească această emoţie curioasă ce ti încerca
sufletul.

Gretchen încercă să se apere de lumina care îi intra în ochi îngropându-şi mai
tare capul în pernă.Simţea nevoia să doarmă.Simţea nevoia unui duş.
Înghiţi în sec şi suspină.În clipa aceea,ar fi vândut cea mai preţioasă posesiune a
sa,Chung,la bursa neagră,pentru o ceaşcă de cafea.Îşi mişcă cu grijă picioarele.
Nu întâlni decât aşternuturile de satin,calde încă.Nici urmă pe Jordon.
Gretchen îşi scoase capul din pernă şi se încruntă.La vederea locului gol se simţi
oarecum dezamăgită.Aruncă o privire către ceas şi gemu.Trecuse de nouă.
Niciodată nu dormise atât de mult.Cine conducea oare Dragon's Lair?



În cameră pătrunse o aromă distinctă de cafea.Undeva,în apartamentul ei se afla
cafea.Ar fi recunoscut mirosul acesta dintr-o mie.Imposibil! Cu o seară înainte îi
spusese adevărul lui Jordon în legătură cu epuizarea rezervelor de cafea.
Curioasă,se  strecură  afară  din  pat,puse  pe  ea  halatul  alb,de  mătase,agăţat
îndărătul uşii de la baie şi păşi în picioarele goale spre bucătărie.Un zâmbet îi
lumină faţa.În picioare,în mijlocul bucătăriei,Jordon încerca să împartă o farfurie
cu mâncare în două părţi egale.De asemenea,pe o tavă se odihnea un ibric de
cafea.Părul lui era încă umed după un duş recent şi purta alte haine decât cele
din seara trecută.Evident,dăduse o raită pe la el prin cameră,iar apoi,după cum
arătau lucrurile,comandase micul dejun pentru doi.Probabil că multe sprâncene
se ridicaseră în semn de întrebare când el ceruse ca micul dejun să fie trimis în
apartamentul ei.Jordon era un adevărat gentleman.În adâncul inimii ei ştia că el
nu era genul care s-ar lăuda cu cuceririle sale.Jordon se răsuci spre ea,o privi o
clipă,apoi zâmbi.
-Te-ai trezit.
-Oficial,nu sunt trează decât după duş şi două ceşti de cafea.Intră în bucătărie 
şi-şi  turnă  o  ceaşcă  din  ibricul  de  pe  tavă.Două  braţe  bărbăteşti,calde,îi
încolăciră talia i o traseră în spate.Degetele lui Jordon începură să se joace cuș
cordonul rece din mătase al halatului ei.Acesta era de un alb pur ca zăpada,iar pe
spate,în fir  roşu strălucitor,era brodat un dragon ce părea a fi  foarte furios.Şi
dacă era să se încreadă în degetele sale,sub halat ea nu mai purta nimic.
Gretchen sorbi o înghiţitură din licoarea neagră şi se rezemă cu spatele de
pieptul lui puternic.După ce se trezise în pat singură,dimineaţa luase în mod clar
o turnură mai favorabilă.Luă o altă înghiţitură de cafea,îşi  întoarse capul să-l
poată  privi  şi  îi  adresă  un zâmbet.Instinctiv,braţele  lui  sporiră strânsoarea.Cu
ochii încă somnoroşi,istovită,i se părea cea mai sexy femeie din lume.Şi se afla
în braţele lui,zâmbindu-i cu mare satisfacţie.
-Te-ai trezit? Ea îşi frecă fesele de porţiunea din faţă a pantalonilor lui.
-Cred că nu sunt singura în această situaţie.Jordon râse şi îşi înclină capul,
sărutând-o.
-Mi-am promis că în dimineaţa aceasta mă voi purta frumos.Gretchen se sprijini
cu palmele în masă şi se împinse în el.
-Ar trebui să pregăteşti o doamnă înaintea unei asemenea dezamăgiri.El chicoti.
Femeia aceasta era un şir nesfârşit de surprize.De la proprietara înţepată a unui
motel la o femeie cu pasiuni sălbatice şi acum un fel de amestec din amândouă.
O sărută vesel,dar scurt.
-Micul nostru dejun se răceşte.Gretchen îi aruncă o căutătură urâtă şi se 



desprinse din braţele lui.Jordon ridică tava şi o puse pe masă.
-Există prin împrejurimi vreun magazin cu alimente? Ea se aşeză jos cu ceaşca
în mână.
-De ce? De ce naiba se interesa el de un magazin alimentar?
-Nu a fost prea plăcut să sar din pat,să mă strecor în camera mea şi să comand de
acolo micul dejun.Observându-i expresia năucită,Jordon zâmbi.Am procedat aşa
pentru că nu puteam şti reacţia ta dacă personalul motelului ar fi aflat că am
petrecut noaptea împreună.Se întinse peste masă şi umplu din nou ceaşca ei.
Mâine dimineaţă nu am de gând să repet toată această excursie.
Inima ei căzu în extaz.Jordon îşi făcea deja planuri pentru o altă noapte.
-O să ies mai târziu să cumpăr ceva de mâncare.
-Nu,mă duc eu.Oricum trebuie să ies în oraş.Jordon începu să mănânce.Când
întinse mâna după ceaşca de cafea observă că ea nu atinsese nimic din porţia
ei.Stătea nemişcată şi îl privea ţintă,cu o expresie preocupată.S-a-ntâmplat ceva?
Gretchen  clipi  din  ochi.S-a-ntâmplat  ceva?  Cum i-ar  fi  putut  spune  ceea  ce
tocmai  atunci  descoperise?  Se  îndrăgostise  de  Jordon.Stătea  jos  pe  scaun
amestecând cu furculiţa în jumările de ouă,când deodată,bang! De ce oare nu o
avertizase cineva că toate acestea se puteau în-tâmpla aşa,cât ai clipi din ochi?
Ori acest mic dejun era cea mai importantă masă a zilei,ori ar fi putut fi cea mai
periculoasă.Lovită de realitate ar fi  putut  înghiţi  o bucată mult  prea mare de
pâine prăjită.Ar fi fost prima persoană moartă pe motiv că se îndrăgostise.
Doamne,câte mii de oamenii mor din cauza unui şoc şi nimeni nu află despre
 asta? Dacă în momentul respectiv s-ar fi aflat la volan?
-Gretchen? încet-încet,culoarea pierise din obrajii ei şi Jordon se îngrijorase.
Părea  gata-gata  să  leşine.Gretchen  scăpă  furculiţa  şi  începu  să-şi  frământe
mâinile.Cât  timp  şocul  îşi  găsea  încă  ecou  în  corpul  ei,nu  era  dispusă  să-şi
asume nici un risc.Nu mai fusese niciodată îndrăgostită cu adevărat  şi ideea de a
nu trăi îndeajuns pentru a vedea totul până la sfârşit era supărătoare.Cu Tom,
relaţia se dezvoltase în decursul lunilor în care munciseră împreună.Latura fizică
fusese  satisfăcută.La  timpul  respectiv,Gretchen  crezuse  că  asta  înseamnă
dragoste.Acum începea să înţeleagă că de fapt nu avusese nici cea mai vagă idee
despre această noţiune.Şi de fapt,încă nu ştia nimic.Cum de se îndrăgostise de
bărbatul care dorea să-i transforme oraşul?Punctele lor de vedere erau diametral
opuse.Tot  ceea  ce ea construise  aici,toate  proiectele  la  care  lucrase,aveau  un
singur  scop:Edelweiss.Acest  oraş  reprezenta  viaţa  ei.Viaţa  lui  Jordon  se
desfăşura undeva în New York City,şi la fel de bine ar fi putut să fie şi la celălalt
capăt al universului.Jordon îi acoperi cu palma degetele care îi tremurau.



-Te simţi bine,Gretchen?
-Da.Vocea  ei  era  scâncită,ca  a  unui  şoricei.Îşi  drese  glasul  şi  încercă  din
nou.Da.El o privi lung.
-Nu vrei să mai petrecem şi alte nopţi împreună?
-Eu...Nu îi putea da un răspuns negativ acum,pentru că ulterior cel mai inteligent
lucru i se părea „dragostea până ce moartea ne va despărţi”.Trebuia să ştie cât
de departe putea merge.Singurătatea îşi lăsase o amprentă puternică asupra vieţii
ei şi Gretchen simţea că acel gol din ea putea fi vindecat doar de Jordon.Nu îmi
plac ouăle.Jordon urmărise cu atenţie emoţiile ce se puteau citi  lesne pe faţa
ei.Teama de care ea părea a fi surprinsă îi sfâşia inima.Era conştient că totul se
petrecuse  prea  repede,prea  în  forţă,dar,la  naiba,niciodată  nu  simţise  ceea  ce
simţea acum.Il fusese teamă că Gretchen va avea regrete sau îndoieli şi iată că
exact aşa se şi  întâmpla.Cu siguranţă că nici unul din ei nu avea un caracter
puternic,pentru  că  altfel  ea  i-ar  fi  arătat  de  mult  uşa.Privirea  lui  alunecă
gânditoare către uşă şi nu se putu abţine să nu zâmbească.În faţa pasiunii lui
mistuitoare  Gretchen  fusese  precum  praful  de  puşcă.Iar  împreună  -Bum!
-explozie instantanee.Gretchen se foi nervoasă pe scaun în timp ce culoarea îi
revenea în obraji.Urmărise şi ea direcţia privirii lui Jordon.
-Ador uşa aceea,murmură Jordon.Ea înghiţi în sec,cu umilinţă,şi se zgâi la cele
două dâre negricioase,cam la douăzeci de centimetri de podea,pe care le lăsaseră
pe uşă tocurile cizmelor sale.
-Trebuie vopsită.
-La naiba,femeie! strigă Jordon,îngrozit la gândul acesta.Ba trebuie turnată în
bronz.Gretchen chicoti la ideea de a turna în bronz întreaga uşă.Ar fi cântărit o
tonă.
-N-aş mai reuşi să intru în casă.Degetul mare al lui Jordon trasă delicat 
cerculeţe pe spatele mâinii ei.
-Vrei  să  spui  că  n-ai  mai  fi  în  stare  să  ieşi.Jordon  detecta  rapid  accelerarea
pulsului ei.Şi pe măsură ce mă gândesc,îmi place din ce în ce mai mult ideea.
-Să turnăm uşa în bronz? Gretchen îşi  simţea mâna topindu-se în strânsoarea
lui.Nu mai rămăsese nici un oscior întreg.
-Nu.Jordon îi ridică mâna şi depuse un sărut pe palma albă şi moale.Ideea este
de a  te  ţine închisă  în  acest  apartament.Privirea  lui  părăsi  ochii  ei  adânci  şi
coborî spre poalele halatului.Erau suficient de ridicate pentru a-i oferi un tabolu
ademenitor.Însă îl vrăjeau mai mult cele două umflături pline,ascunse de partea
superioară a ţesăturii.I se părea că trecuse o veşnicie de când le testase gustul.



Oare chiar  trecuseră doar câteva ore? Sub privirea lui  intensă,Gretchen simţi
cum vârfurile sensibile ale sinilor ei se rigidizau.
-Nu crezi că m-aş simţi cam singură? Limba lui Jordon desenă o linie în palma
ei,ajungând la încheietura pumnului,unde artera ei se zbătea,pulsând accelerat.
Privirea lui se fixă asupra buzelor ei,uşor întredeschise.
-Nu vei fi niciodată singură.
-Oh,deci voi avea companie?
-Dimineaţa.Jordon muşcă jucăuş baza degetului ei cel mare.După-amiază.Dinţii
lui  îi  strânseră  delicat  degetul  arătător.Şi  noaptea.Introduse  încetişor  vârful
degetului  mijlociu  în  gură,sugându-l.Gretchen  simţi  triunghiul  dintre  coapse
urnezindu-i-se.Era criminal cât de uşor Jordon o putea determina să-l dorească.
-Acum este dimineaţă.Jordon închise ochii şi încercă să-şi impună să-i elibereze
mâna.Cu doar cinci minute înainte avusese îndoieli în legătură cu ei doi.Nu avea
de gând să se folosească de sex pentru a o păstra.Garantat,nu era vorba numai de
sex,ceva  atât  de  sălbatic,atât  de  extenuant,nu  putea  fi  clasificat  ca  simplu
sex.Jordon era un bărbat matur.Bărbaţii  în vârstă de treizeci şi  opt de ani nu
utilizau sexul ca metodă de ademenire a femeilor.Aruncă o ocheadă spre cele
două vârfuri gemene presate îndărătul halatului şi scoase un geamăt.Ba din
contră,poate că tocmai aşa stăteau lucrurile.Nu putea emite supoziţii asupra a
ceea  ce  făcuse  cu  o  zi  înainte.Privirea  lui  întâlni  gura  lui  Gretchen.Fiecare
detaliu din noaptea care trecuse şi din zorii zilei îi reveniră în minte.Dacă toate
aceste gânduri nu îl părăseau de îndată,va ajunge în situaţia stânjenitoare de a o
implora.
-Nu ar trebui să faci un duş sau ceva asemănător?
Gretchen îşi smuci mâna,aşezând-o pe partea ei de masă.
-Nu trebuie să-ţi faci griji.Se ridică în picioare şi scaunul scârţîi pe podea.Ştia
că,dimineaţa,nu oferea chiar cea mai bună imagine.Care femeie reuşea aşa ceva?
-Gretchen! ţipă Jordon.În clipa aceasta aş fi în stare să te întind pe masă şi să te
mănânc la micul dejun.Ea îi surprinse privirea înfierbântată şi  ştiu că spunea
adevărul.
-Încerc să mă port cu nobleţe şi să-ţi acord ceva timp pentru a mă cunoaşte mai
bine.Zâmbetul  lui  era puţin arogant.Mi s-a acordat  autoritatea de a mă purta
arogant,tiranic şi posesiv cu ce e al meu.Gretchen se rezemă de cadrul uşii,îşi
încrucişa braţele pe piept şi îl contemplă în tăcere.
-Cine ţi-a dat această autoritate,nevasta sau iubita? Jordon ridică din umeri.



-Nici una,nici alta.De fapt,mama mea.Gretchen trase un chicotit.Personal,i-ar fi
făcut plăcere să dea mâna cu doamna Winters.Femeia avea tupeu.Din moment
ce el fusese atât de deschis,se decise să-i întoarcă favoarea.
-Eu sunt independentă,puţin cam neîncrezătoare şi încerc să nu-mi arăt niciodată
slăbiciunile.Ideea cu independenţa era admirabilă; de partea cu neîncrederea se
va ocupa mai târziu.
-De ce nu-ţi arăţi slăbiciunile? Gretchen îşi flutură absentă mâna spre tavan.
-Pentru că ei atâta aşteaptă pentru a te lovi.
-Cine?
-Dragonii  acestei  lumi.Gretchen  se  desprinse  de  uşă  şi  îşi  împreună  poalele
halatului.Îţi aminteşti că ţi-am vorbit despre prădătorii din munţi şi felul în care
ei se hrănesc cu slăbiciunile care există în oameni? Jordon clipi de câteva ori în
timp ce  o studie.Detecta  o uşoară  incoerenţă  în  spusele  ei.Nu cunoştea  prea
multe despre adevărata Gretchen.
-Dragoni în carne şi oase? Gretchen îşi clătină încet capul.Jordon nu o înţelegea.
-Nu,Jordon,nu este vorba de nişte creaturi rămase din vremuri preistorice,dacă ar
fi existat vreodată.Încercă să se facă mai bine înţeleasă.Dragonii sunt aşa cum îi
facem noi.Pot fi  buni,ca Chung,sau pot fi  prădători  ai  munţilor.Dacă îţi  arăţi
punctele slabe şi admiţi că ţi-e frică,atunci ei simt asta şi lovesc.Dacă cuiva îi
este teamă de moarte,ei se folosesc de acest sentiment.Dacă o persoană suferă de
claustrofobie,de  fiecare  dată  când  acea  persoană  este  blocată  într-un  spaţiu
închis,prădătorii munţilor vor fi şi ei acolo.Jordon încuviinţă din cap,în semn că
pricepuse.Gretchen  nu  îşi  pierduse  minţile,avea  doar  un  alt  mod  de  a  privi
lucrurile.
-Gretchen,de ce te temi tu cel mai mult?
Ea se uită la bărbatul ce îi furase o părticică din inimă.Dacă vreodată în viaţă va
fi nevoită să înfrunte prădătorii munţilor...ei bine,tot trebuia să înceapă odată şi
odată.Se putea întâmpla chiar fiind cu bărbatul de care se îndrăgostise.
-De faptul că viaţa mea întreagă se va scurge şi că nu voi avea nici măcar o clipă
de  încredere  deplină  în  mine  însumi.Privi  tăcută  cum  tulburarea  întuneca
expresia lui  Jordon.Nu îl  putea blama;  nici  măcar  ea nu se putea înţelege în
totalitate.Ridică  uşurel  din  umeri  şi  se  răsuci  pe  călcâie,îndreptându-se  către
camera de duş.

CAPITOLUL 7 



Gretchen  coborî  din  maşina  lui  Jordon  şi  păşi  pe  urmele  acestuia,în  sus  pe
deal.Nu  îşi  dorise  să  vină.De  fapt,ar  fi  dorit  să  fie  oriunde  altundeva  în
Edelweiss împreună cu Jordon,dar nu aici.Zăpada afânată îi scrâşnea sub cizme,
în timp ce ea se trudea să învingă înclinarea pantei.
Când,într-un  târziu,atinseră  creasta,abia  dacă  mai  putea  respira  din  cauza
vântului  îngheţat.Jordon  îşi  înfundase  adânc  mâinile  în  buzunarele  noii  sale
haine.Şi cizmele sale,albastru-închis,erau la primul lor contact cu zăpada.Ochii
lui păreau a căuta un răspuns în imensitatea ce îi înconjura.Gretchen ştia că nu îl
va găsi.Îi imită poziţia şi încercă să găsească propriile sale răspunsuri.Coşul de
pe acoperişul  casei  lui  Becker  trimitea  în  aer  vălătuci  subţiri  de fum.Zăpada
înaltă se topise pe alocuri,în special în jurul hambarului,unde se aventuraseră
câteva văcuţe.Drumul ce ducea direct la casă fusese curăţat,dar în rest,câmpurile
erau îngropate sub pătura albă a iernii.Deasupra câmpiilor înfundate în nea se
întindea,parcă  la  nesfârşit,Shadow  Mountain,iar  undeva  în  depărtare  străjuia
maiestuos  Tunder  Mountain.Pârtiile  de schi  erau destul  de aglomerate  pentru
această zi de marţi.Edelweiss se întindea protector între cele două masive.Aveai
senzaţia că doar întinzi mâna şi poţi ridica strada principală,cu tot cu punctul
acela ce părea a fi statuia lui Wilhelm Tell.Îşi făcuse oare cu adevărat griji cu o
săptămână în urmă că Claus se va impune cumva în faţa consiliului şi vor muta
statuia? Câte surprize îi putea oferi viaţa!Obosise să tot aştepte ca viaţa să îi
ofere ceva;  simţea nevoia de a se  implica activ.Aruncă o ocheadă bărbatului
gânditor de lângă ea.
-De ce m-ai adus aici?El continuă nestingherit să cerceteze împrejurimile.
-Se află printre noi.Gretchen îl privi încă o dată.Vedea ceva acolo,sau trebuia să
apară  ceva  dacă  dorinţa  lui  se  va  îndeplini?  Curând,câmpurile  vor  fi  doar
amintiri,zdrobite sub construcţii uriaşe.Şosele sinuoase,negre,îşi vor croi precum
şerpii drum de-a lungul şi de-a latul văii,dând posibilitatea celor bogaţi să aibă
un acces rapid şi uşor spre locurile unde vor dori să ajungă.Pe lacul Conquest
vor fi îngrămădite docuri şi bărci de toate culorile şi mărimile.În vecinătate va fi
nevoie de un magazin de articole sportive şi de încă unul cu momeală pentru
pescuit.Cine ar mai fi făcut atâta amar de drum înapoi în oraş,la magazinul lui
Erik? Ar fi fost un ocol Inutil de peste trei mile.
Nu putea să îngăduie aşa ceva,nici măcar pentru Jordon.
-Îmi  pare  rău,Jordon.Chiar  după  ce  am citit  toate  acele  rapoarte,statistici  şi
tabele nu te pot lăsa să faci asta.Buzele lui schiţară un zâmbet.Ea nu era de acord
şi  asta  îl  dezamăgea.Ar  fi  putut  rezolva  toate  problemele  ce  existau  între
ei,continuându-şi apoi viaţa.Dar într-un fel,era bucuros că ea ră-mânea fermă pe



poziţii.Nu ar fi fost niciodată convins în totalitate că ea renunţase la principiile
sale  din alt  motiv decât  pentru faptul  că împărţiseră  acelaşi  pat.Ultimele trei
nopţi  pe  care  le  petrecuseră  împreună  îi  demonstraseră  cu  prisosinţă  acest
lucru.În fiecare zi se zbătea împotriva tentaţiei de a lăsa baltă întregul proiect.
Venise timpul să-i explice de ce ea,Gretchen,era atât de ezitantă în a-i acorda
încrederea.
-Ce ţi-a făcut?
-Cine?
-Bărbatul din San Francisco.Cel care te-a învăţat să fii atât de neîncrezătoare.
Ochii lui priveau în depărtare fumul ce ieşea din coşul casei lui Becker.
Gretchen clipi din ochi,încercând să se ferească din faţa soarelui şi privi spre
Thunder Mountain.Nu se vedea nici un dragon.Probabil că venise momentul să-
şi dezvăluie o slăbiciune şi să o fluture în faţă,ca o cârpă roşie în faţa taurului.
Dacă unul dintre dragoni era pregătit să o atace,putea foarte bine să se întâmple
şi acum.
-Numele lui este Tom.Am lucrat împreună la acelaşi hotel.În primii cinci ani am
reuşit să fac salturi mari pe scara ierarhică.Tom era relativ nou acolo,dar era plin
de  ambiţie.După  câteva  luni,el...ei  bine,Gretchen  respiră  adânc,am  rămas
împreună.Gata,o spusese.Nu fusese una din perioadele strălucite ale vieţii sale.
Negase tot ceea ce crezuse până atunci şi trăise împreună cu un bărbat fără a fi
căsătoriţi.Dacă  ar  fi  ştiut,bunica  ei  s-ar  fi  răsucit  în  mormânt.Procedase
împotriva tuturor principiilor pe care o femeie de afaceri a anilor '80 ar fi trebuit
să le aibă,renun ând la visuri ei despre o rochie albă de mireasă şi o casă plină deț
copii.Jordon o privi cu coada ochiului.Ceea ce se putea citi printre rânduri îi
releva mai mult despre ea decât ceea ce Gretchen tocmai îi povestise.Trăind cu
personajul  ăsta,Tom,Gretchen  îşi  pierduse încrederea în  sine.Care  să  fie  oare
motivul pentru care ea nu îi oferise niciodată un raft în dulapul ei?
 Hainele lui rămăseseră în camera pe care o închiriase la motel.
-Am trăit împreună aproape un an de zile.Nu mi s-a părut că l-ar fi  deranjat
faptul că eu urcam din ce în ce mai sus,sau că aveam un salariu mai mare.
Jordon începu să priceapă unde bătea.Incertitudinile ei se bazau pe o relaţie ce
din start se dovedise a fi greşită,o relaţie în care afacerile se amestecaseră cu
plăcerea.Şi exact acelaşi lucru îl făceau şi ei acum,Gretchen lovi cu piciorul în
zăpadă.
-Într-o  seară  am  venit  mai  devreme  acasă  şi  l-am  surprins  dând  informaţii
confidenţiale  la  telefon  unei  firme  concurente.Informaţiile  se  găseau  pe  un



computer  la  care  el  nu  avea  acces.Probabil  că  utilizase  codul  meu  pentru  a
ajunge la ele.Jordon izbucni.
-S-a folosit de tine! îşi încleşta pumnii în timp ce prin minte îi treceau tot felul
de gânduri răzbunătoare.Aşa cum tu gândeşti că eu mă folosesc de tine!
-Nu.Ochii  ei  se  îndreptară  spre cer.Nici  un prădător  nu îşi  făcuse  apariţia  la
semnul slăbiciunii ei.Tu nu semeni cu Tom.Nu ţi se pot aplica aceleaşi reguli.De
la început ai fost cinstit şi direct.Am ştiut exact care erau scopurile tale.
-Exact,ce  crezi  tu  că  doresc  eu?  Gretchen  privi  de  jur  împrejur  panorama
superbă.
-Vrei  ca  eu  şi  contabilul  oraşului  să-ţi  dăm  cale  liberă  pentru  construcţia
cabanelor tale.
-Aşa crezi tu? Vocea lui era încordată.De la ferma lui Becker,Gretchen îşi mută
privirea la faţa de piatră a lui Jordon.
-Vrei mai mult? La ce altceva te-ai aştepta ca Edelweiss să renunţe?
-Normal că vreau mai mult.Se apropie de ea şi o prinse de umeri.Vreau totul!
Obrajii ei îşi pierdură culoarea.
-Edelweiss?
-Nu,Gretchen,nu dau nici o ceapă degerată pe Edelweiss.Te vreau pe tine.Vreau
să-mi dăruieşti independenţa şi încrederea ta.Vreau să-ţi recapeţi încrederea în
propriile forţe.Jordon o scutură cu blândeţe.Vreau totul!
Faţa ei  se lumină de fericire.O voia pe ea,nu aprobarea pentru construcţie.În
minte  îi  apăru viziunea unei rochii somptuoase de nuntă,completată  cu mulţi
metri  de  dantele.Şi-l  imagină  pe  Jordon  ţinând  în  braţe  un  copilaş  cu  părul
negru,ciufulit,şi  ochii  cenuşii,strălucitori.Şi-l  imagină  bătând-o  uşurel  pe
abdomen,spunându-i că o va iubi permanent,indiferent de mărimea rochiilor pe
care le purta  şi  că murăturile  şi  îngheţata  aceea erau perfecte  pentru cină.Îşi
aruncă  braţele  în  jurul  lui  Jordon  şi  îl  sărută.Momentan,Jordon  îşi  pierdu
echilibrul în faţa sărutului ei devastator,dar reuşi o revenire spectaculoasă.Când
pojghiţa de gheaţă  ce le acoperea picioarele  ameninţă  să  se  topească,el  puse
capăt cu regret sărutului.
-Să  consider  deci  că  îţi  place  ideea.Gretchen  îşi  plimbă  degetul  în  josul
fermoarului  jachetei  lui.Jordon.Îşi  aminti  cât  de  fericită  fusese  când  el  o
anunţase că va lua lecţii particulare de schi.Bărbatul cunoştea calea de a ajunge
la inima ei.Continuase să-i trimită flori în flecare zi.Era oare posibil să nu se
îndrăgostească în totalitate de acest bărbat? Se înălţă pe vârfuri şi îi cuprinse
gura într-un sărut scurt.
-Îţi mulţumesc.



-Cu plăcere.Jordon prinse o şuviţă de păr pe care vântul o aruncase peste faţa ei
şi i-o aranja după ureche.Aşa,ca idee,pentru ce mi-ai mulţumit?
-Pentru că ai renunţat la proprietatea lui Becker.Jordon îşi retrase mâinile ca şi
cum s-ar fi fript.
-Despre ce vorbeşti?
-Ai spus că mă vrei pe mine şi că nu-ţi mai pasă de proiect.El îşi trecu degetele
prin părul ei.
-Da.Dar nu am amintit nimic despre părăsirea proiectului.
-Nu renunţi la afacere? Gretchen nu mai avea nevoie să privească în spate pentru
a vedea cum prădătorii din munţi o împresuraseră. 
-Crezi că dacă te-ai culcat cu mine,m-ai şi convins să-mi schimb hotărârea?
Gretchen se înroşi,ca şi cum cineva ar fi pălmuit-o.
-Bineînţeles că nu?
-Atunci de unde ţi-a venit această idee?
Ea deschise gura să-i răspundă,însă realiză că nu avea nimic de spus şi o închise
repede.El nu îi spusese că ar fi iubit-o.Nu amintise nimic despre căsătorie sau
copilaşi.Jordon se arăta foarte doritor de a împărţi patul cu ea,nu însă şi viaţa.
Mai trecuse o dată prin aşa ceva şi nu avea de gând să mai repete figura,
indiferent cât de mult l-ar fi iubit pe Jordon.Dragonii se apropiară pentru festinul
lor.Oftatul veni din chiar inima ei sfâşiată.
-S-a  făcut  târziu,Jordon.Trebuie  să  mă  întorc  la  motel.Se  întoarse  şi  păşi  cu
încetineală către maşina lui.Jordon o urmări înciudat cum ea ajunse la maşină şi
urcă  înăuntru.Nu  se  aşteptase  să  îl  părăsească  aşa.Curajosul  primar  din
Edelweiss nu putea renunţa aşa,fără nici un argument.Stătuse acolo în faţa lui şi
luptase pentru ceea ce dorea ea.Cine era oare femeia care stătea în maşina lui
privind  drept  înainte?  Jordon  se  răsuci  pe  călcâie,încercând  să  găsească  un
răspuns.Nu  reuşi,însă.Oftă  extenuat  şi  se  îndreptă  spre  maşină.Îndepărtarea
piedicilor din calea afacerii sale prin planul A eşuase lamentabil.
Dorea cu adevărat să fi avut în rezervă şi un plan B.Gretchen fu scuturată de un
fior când Jordon se aşeză pe locul şoferului.Acesta introduse cheia în contact şi
porni motorul.Din sistemul de încălzire al maşinii năvăli un val de aer călduţ.Ea
îşi feri repede picioarele.Jordon observă şi schimbă ceva la panoul de control.
-Îmi pare rău.
-Nici o problemă.Gretchen privi afară,în zăpadă,şi îşi  dori ca el să plece mai
repede.Simţea cum lacrimile ameninţau să se rostogolească în jos pe obraji şi
dorea să ajungă la hotel înainte ca inevitabilul să se producă.
Jordon bătu darabana cu degetele în volan.



-Dacă mă retrag acum din afacere,acest  lucru se va întâmpla din motive pur
personale.Ea continuă să privească un grup de pini,aplecaţi puternic de zăpada
staţionată pe crengi.Declaraţia lui nu necesita un răspuns.
Jignit  de lipsa ei  de cooperare,Jordon conduse cu grijă  înapoi către  motel.În
acest răstimp nu schimbară nici măcar un cuvânt.Când ea schiţă mişcarea de a
ieşi din maşină,el o prinse cu o mână de talie.
-La naiba,Gretchen,nu pune asta între noi.
-A fost dintotdeauna acolo.Jordon lovi înciudat cu pumnul în volan.
-Respect poziţia ta de a nu extinde oraşul Edelweiss.Cel puţin tu ar trebui să
încerci să mă înţelegi..
-Oh,te  înţeleg  perfect.Ai  vrut  lumina  verde  pentru  a  îndepărta  o  fermă
productivă  astfel  încât  tu  să  te  poţi  ocupa de  cei  bogaţi.Am văzut  planurile
pentru cabanele acelea,Jordon.Nici unul dintre cetăţenii oraşului nu şi-ar putea
permite nici măcar mansarda,darmite toată casa.
-Acele cabane sunt proiectate pentru oameni obişnuiţi.
-Ei  bine,amice,am ştiri  proaspete  pentru tine;  în Edelweiss  sunt doar oameni
obişnuiţi.Jignit de modul iraţional în care lucrurile fuseseră deteriorate,Jordon îşi
plesni palmele una de cealaltă.
-De  ce  eşti  atât  de  încăpă ânată  şi  nu  vrei  să  realizezi  beneficiile  pe  careț
Edelweiss le-ar câştiga? Gretchen deschise portiera şi îl privi încruntată.
-Despre  ce  beneficii  vorbeşti,Jordon?  Străzi  aglomerate,cluburi  de  noapte
gălăgioase şi taxe imense pe care le vom plăti acestor drăguţi,decenţi şi bogaţi
nou-veniţi,care se vor simţi îndreptăţiţi să le primească? în caz că nu ai observat,
aici există un singur ofiţer de poliţie şi un singur doctor.Pompierii sunt cu toţii
voluntari.Câ i dintre chiriaşii tăi vor fi dispuşi să-şi părăsească paturile calde înț
miez de noapte pentru a alerga să lupte cu flăcările?
Iluştrii  tăi  proprietari  îşi  vor  duce  bărcile  la  garajul  lui  Eli,sau  va  exista,de
asemenea,un val de nou-veniţi care ne vor fura toate slujbele?
Gretchen ieşi din maşina sport.
-Să nu îmi ţii mie predici despre cum ar fi bine pentru Edelweiss.Este oraşul
meu.Eu  locuiesc  aici,iar  tu  nu.Voi  fi  nevoită  să  trăiesc  zi  de  zi  în  preajma
monstruozităţilor  tale.Tu te  vei  întoarce  în  apartamentul  tău  elegant,plănuind
ruinarea unui alt  mic orăşel.Se apropie mai mult  şi  mârâi:  De asemenea s-ar
putea să dai înapoi acum,amice,pentru că tu vei construi cabanele tale stupide
când mie îmi vor creşte aripi şi voi zbura.Trânti portiera şi ecoul bufniturii se
împrăştie în toată valea.Traversă precipitat holul din Dragon's Lair,gata să taie



capul oricărui individ ce i-ar fi stat în cale.Apăsă cu un deget tremurător butonul
ascensorului şi reuşi să-şi reţină lacrimile până ce ajunse în apartamentul ei.

Jordon îşi împinse farfuria deoparte şi o urmări cu privirea pe Gretchen care îşi
făcuse apariţia în restaurant şi plină de graţie trecea de la un oaspete la altul
încercând să le ghicească dorinţele.Ce-i drept,era un oaspete ale cărui dorinţe nu
o mai interesau şi trecuse doar opt ore de când ieşise ca o furtună din maşina
lui.Jordon îşi petrecuse toată după-amiaza plimbându-se pe străzile Edelweiss-
ului,trudind apoi din greu să se caţere pe dealurile acoperite de zăpadă pentru a
obţine o perspectivă mai bună asupra oraşului şi a împrejurimilor acestuia.Reuşi
doar să-şi dea seama că Gretchen avea într-adevăr câteva idei valide,chiar dacă
mai trebuiau pe alocuri cizelate,şi în plus îi simţea lipsa.La urma urmei el fusese
cel care jucase cu cărţile pe masă.Acum trebuia să joace cu o mână moartă.
Gretchen se apropie de masa lui şi colţurile buzelor i se arcuiră într-un zâmbet
de mulţumire.
-Aţi dorit să mă vedeţi,domnule Winters? El ignoră atitudinea ei rece.
-Mă întrebam,Gretchen,dacă ai consimţi să împărţi desertul cu mine.Am auzit că
Effie a fost ocupată toată ziua cu nişte prăjituri de ciocolată.Nu făcea nici un rău
dacă încerca să crească miza.Gretchen simţi cum îi vine apă în gură.Effie va
plăti pentru trădarea ei mai târziu.
-Îmi pare rău,domnule Winters,dar am de lucru.Refuză să răspundă provocării
tăcute din ochii lui.Ştia că ar fi trebuit să amintească despre buchetul imens de
crini ce fusese aşezat în faţa biroului ei,în timpul în care fusese la schi.Dar nu
spuse  nimic.Portocaliul  nu  era  culoarea  ei  favorită,dar,categoric,florile
luminaseră întregul hol.Fusese surprinsă; nu se aşteptase ca întâlnirile lor zilnice
să continue.Dacă îţi vei anunţa plecarea la biroul de recepţie,sunt sigură că până
mâine îţi vor pregăti nota de plată.
-Nu plec nicăieri,Gretchen.Jordon se aşeză mai confortabil în scaun.Nu mi-am
terminat încă...ăăă...
-Afacerile? completă ea cuvântul care părea că lipseşte.
-Nu.Cred că cuvântul pe care îl căutam era plăcere.Jordon se jucă cu furculiţa.
Am descoperit că încântătorul tău oraş,Edelweiss,îţi  poate oferi o mulţime de
plăceri ascunse.Gretchen miji ochii,dar zâmbetul ei profesional rămase ferm pe
poziţie.Încăperea era plină de oaspeţi; nu avea timp pentru jocuri cu Jordon.
-Bucuraţi-vă de şederea dumneavoastră,domnule Winters.Se răsuci pe călcâie şi
se îndreptă spre cea mai apropiată masă.



Jordon o urmări cum se îndepărtă,admirându-i formele graţioase.Putea fugi,dar
nu se putea ascunde.Edelweiss nu era chiar atât de mare.Nu putea îngădui unui
lucru atât de trivial,precum o ordonanţă pentru construirea de imobile sau vreo
fermă oarecare,să intervină între ei.Undeva trebuia să existe o soluţie,şi până nu
o găsea,era ferm hotărât să nu o scape pe Gretchen din ochi.Insistenţa lui fu
răsplătită o jumătate de oră mai târziu când intră în hol şi o zări.Şedea împreună
cu un cuplu,discutând condiţiile de schi şi  câteva amănunte legate de pârtiile
pentru avansaţi.Trase ca din întâmplare un scaun lângă Gretchen şi întrebă:
-Vă deranjează dacă stau şi eu? Gretchen scrâ ni din dinţi şi îi zâmbi cam forţat.ș
-Acesta este Jordon Winters.Se află la Dragon's Lair de...de cât timp,domnule
Winters,o  săptămână?  El  încuviinţă  din  cap,fiind  sigur  că  ea  cunoştea  cu
exactitate răspunsul.Schimbă cu ceilalţi membri ai grupului obişnuitele formule
de politeţe.Comandă chelnerului o băutură şi îşi înăbuşi un strigăt de triumf.
Bunele maniere îi interziceau lui Gretchen să părăsească adunarea după sosirea
lui.După ce explică celorlalţi că el era de fapt un novice în materie de schi,fu
lăsat în pace.Trase de băutură cât putu de mult şi lăsă conversaţia să treacă peste
el.Mintea  lui  avea  un  alt  subiect  de  gândire,Gretchen.Se  afla  doar  la  câ ivaț
centimetri  de  el,vrăjindu-1  cu  prezenţa  sa.Degetele  care  strângeau  paharul  îi
tremurau uşor.Pe buzele lui apăru un zâmbet de cunoscător.Ea nu era atât de
calmă  pe  cât  voia  să  pară.Supraveghind  grupul,aruncă  o  căutătură  urâtă
blondului Adonis,pe nume Greg,implicat în afaceri de export.Îi arunca întruna
ocheade lui Gretchen,ca şi cum ea ar fi fost coniacul pe care îl serveşti îndeobşte
după cină.Jordon îşi trase scaunul mai aproape de Gretchen,şi imediat paharul
din mâna ei începu să tremure.Blondul ridică doar o sprânceană,nedumerit.
Gretchen  simţi  căldura  şoldului  lui  Jordon  lipit  de  ea  şi  fu  scuturată  de  un
fior.Încă puţin şi i-ar fi ajuns în poală.Ce naiba credea că face? Nici nu auzi
întrebarea pe care i-o pusese Susie.
-Mă scuzaţi,vreţi să repetaţi? Aruncă o privire încruntată în direcţia pianistului,
dând tacit vina pe el.
-Spuneam că cineva mi-a povestit despre un festival al berii,miercuri seară.
Este adevărat?
-Da,în fiecare miercuri are loc un festival tradiţional în sala pompierilor.Multă
mâncare şi voie bună.Tresări când degetele lui Jordon începură să se joace cu
cele câteva şuviţe de păr care îi căzuseră pe ceafă.Este doar la câteva blocuri
depărtare,aşa încât se poate ajunge i pe jos.ș
-Pe jos?



-Oricum,este  interzis  să  vii  cu  maşina,din  cauza  berii.Gretchen  continua  să
vorbească,semănând din ce în ce mai mult a agent al unei agenţii de voiaj,nu
gazdă.Degetele  lui  Jordon  începuseră  să  coboare  pe  şira  spinării.Le  simţea
fierbinţeala chiar şi om materialul bluzei şi al vestei. 
-Gretchen? Ea privi peste masă în direcţia unui bărbat foarte atrăgător.Era numai
strălucire.Cum îl chema? Graig? George? Oricum,ceva asemănător.
-Da? Pe zâmbetul lui se putea face reclamă la pasta de dinţi.
-Vă întrebam dacă aţi putea suporta un dans.
-Eu...
-Îmi pare rău,amice,dar Gretchen mi-a promis deja mie primul dans.Jordon se
ridică în picioare şi întinse mâna către Gretchen.Ea era tocmai pe cale să spună
că era vorba de o neînţelegere şi să accepte oferta domnului Gură de Aur însă
când îşi înălţă capul întâlni privirea sălbatică a lui Jordon.Dacă încerca să facă
aşa,se putea întâmpla lucruri grave.Nevrând să facă o scenă,îi întinse mâna şi îl
urmă către microscopicul ring de dans.Jordon o lipi de pieptul său şi o strânse cu
putere în braţe.Presimţea că era pe cale să danseze cu un uragan.Vocea ei i se
păru la fel de dulce ca o bucăţică de zahăr.
-Cine este beneficiarul testamentului tău?
-Mama.El  continuă  să  se  legene  în  ritmul  muzicii,inhalând  parfumul  ei
îmbătător.
-Este  pe cale  să  devină o femeie  foarte  bogată.Jordon chicoti  şi  o trase mai
aproape.
-Ce-ar fi dacă mi-aş cere scuze pentru manierele de om preistoric?
-Îi  stă  bine  în  negru?  El  încercă  expresia  aceea  de  băieţel  vinovat,cu  care
altădată putea obţine imediat o prăjitură.Gretchen nu pică în cursă.
-Bine,îmi cer scuze.Mi-am impus ca în seara aceasta să mă port frumos şi să nu
fiu insistent,dar asta înainte ca domnul Hormoni să te invite la dans.Gândul că
te-aş putea vedea în braţele altui bărbat îmi umple mintea de ceva care cred că se
numeşte gelozie.Gretchen se concentra pe ritmul muzicii.
Un,doi,trei.Un,doi,trei.Un...
-Ţi-am spus vreodată cât de bine mă simt cu tine în braţe?
Doi,trei.Un...
-Este ca şi cum am fi făcuţi unul pentru celălalt.Jordon îşi lipi buzele de părul
care îi umbrea fruntea.Îţi aminteşti  de noaptea în care am scos toate agrafele
astea din părul  tău? Simţi  cum degetele  ei  începuseră să-i  mângâie  încetişor
ceafa.Trei.Un,doi,trei.Un...



-Îţi aminteşti cât de bine ne-am potrivit atunci când am făcut dragoste? O trase şi
mai aproape i fu recompensat de un ș „oh”! uimit când bărbăţia lui rigidă atinse
mijlocul ei.Doi,trei.Unu,trei,trei... 
-Am fost în aceeaşi stare şi ultima dată când am dansat.
Gretchen închise ochii,dorind ca trupul ei să înceteze să implore plăcerea pe care
doar el j-o putea oferi.Numai cu un efort imens de voinţă reuşi să nu îl trântească
pe Jordon trei etaje mai sus,în paradis.
-Am  fost  aşa  de  excitat,încât  aproape  că  te-am  avut  acolo,pe  uşă.Mâna  lui
alunecă pe şoldul ei,în timp ce muzica încetă.Pianistul avea nevoie de o pauză.
Acum înţelegi de ce nu pot suporta să te văd dansând cu un alt bărbat?
-De unde şti că aş fi acceptat? Vocea ei devenise uşor gâfâită.El încercă să îi
studieze expresia în lumina palidă din încăpere.
-Ai  fi  acceptat?  Gretchen  făcu  un pas  în  spate,rupând  astfel  contactul  intim
dintre ei.
-Ar fi trebuit să-mi dai ocazia să răspund.
-Îţi respect independenţa,Gretchen.Este una dintre calităţile tale pe care eu o voi
încuraja  întotdeauna.Jordon  încercă  să  ignore  sentimentul  de  gelozie  care  îl
încerca.Dar nu în privinţa altor bărbaţi.Asupra ei se abătură dintr-o dată un val
de emoţii contradictorii.Acum o ameninţă că îi distruge oraşul şi peste un minut
este mai fierbinte decât inima unui diavol.Şi cât ai clipi din ochi se transformă
într-un soţ gelos.Era prea mult.Simţea nevoia unui lucru pe care Jordon,după
toate aparenţele,părea hotărât să nu i-l acorde,puţin timp.
-Ascultă,Jordon,crezi că putem lăsa predicile pentru altă dată? Gretchen îşi frecă
tâmplele,încercând să domolească zvâcnirile arterelor.
El văzu durerea din ochii ei şi se simţi ca un ticălos.Nu avusese în intenţie să o
rănească.
-Nu vrei să iei vreo două aspirine şi să te bagi în pat?
-Exact  asta  am de  gând  să  fac.Porni  către  grupul  de  oaspeţi  care  erau  încă
adunaţi în jurul mesei ce gemea sub greutatea paharelor şi sticlelor goale.Mâna
lui Jordon zvâcni şi o prinse de cot.
-Te conduc sus.
-Crezi că o să leşin pe drum?
-Nu,dar  aş  dormi  mai  liniştit  ştiind că noaptea aceasta  vei  fi  în  siguranţă.La
naiba,pe cine încerca el  să  păcălească?  Ştia foarte  bine că nu ar  fi  reuşit  să
adoarmă; nu,ştiind-o pe Gretchen singură în pat cu un singur etaj mai sus.
Ea aruncă o privire peste umăr către oaspeţi.



-Voiam să le spun noapte bună.Suspină când Jordon îşi potrivi paşii cu ai ei.Îţi
dai seama ce vor gândi când ne vor vedea plecând împreună?
În ultimele trei seri,presupunerile lor se dovediră a fi corecte.În această seară nu
aveau cum să-şi imagineze altceva.
-Îţi pasă?
-Nu,Jordon.Nu-mi  pasă  ce  cred  oaspeţii  mei  despre  mine.Îmi  pasă  doar  de
Dragon's Lair.Chiar şi cu această supărătoare durere de cap,ea încă reuşea să îşi
lanseze săgeţile cu aceeaşi precizie.Jordon reuşi să se poarte civilizat,în timp ce
spuneau grupului noapte buna şi apoi părăsiră holul.În timp ce urcau scările îi
sprijini  cu  o  mână  posesivă  cotul.Se  opriră  la  baza  scărilor  ce  duceau  spre
apartamentul ei particular.El se aplecă,eliberă coarda de mătase şi îi îngădui lui
Gretchen să păşească dincolo.Un clinchet metalic străbătu casa scărilor când el
reconectă  coarda.Nu  păşise  însă  de  cealaltă  parte.Jordon  întinse  mâna  şi  îşi
plimbă tandru de getele pe desenul delicat al obrajilor ei.
-Nu  pot  renunţa  la  proiect,Gretchen,o  simţi  înţepenind,din  aceleaşi  motive
pentru care nici tu nu poţi renunţa la părerile tale.De unde să ştiu eu că tu nu 
te-ai culcat cu mine decât pentru a ţi impune opiniile?
Gretchen ridică mâna.Nu mai  pocnise niciodată în viaţă un bărbat,dar pentru
toate exista un început.Jordon îi privi mâna ridicată.
-Doare ca dracu  nu-i a a? Mâna ei coborî înceti or.A fost doar o supozi ie.Credș ș ț
că te-ai  culcat  cu mine,pur  i  simplu  pentru că a a ai  dorit.Aşteptă  ca ea săș ș
înţeleagă ceea ce îi spusese; nu prea părea.În loc ca eu să mă fi culcat cu tine
pentru proiect,la fel  de bine s-ar fi  putut întâmpla ca tu să fi  încercat să îmi
cumperi retragerea cu trupul tău.
-Eu nicio...
-Ssst.Jordon.Îi acoperi buzele cu degetul.Acum este rândul meu.Tu ai spus ceea
ce  ai  avut  de  spus  dimineaţă  în  maşină.Îşi  lăsă  mâna  să  cadă.Aş vrea ca  în
această  noapte  să  te  gândeşti  la  asta.Să  te  gândeşti  serios.Eşti  o  femeie
inteligentă,Gretchen.Ai citit rapoartele acelea,acum acordă-le o şansă corectă.
Edelweiss moare puţin câte puţin şi tu ştii asta.Nu pune piedici schimbărilor ce
l-ar putea salva,din cauza unor întâmplări din trecut.Dacă întregul proiect este
dezaprobat de consiliul oraşului,voi supravieţui.Dar dacă va fi aprobat vei fi în
stare să-l accepţi şi tu? în această seară te avertizez.
Începând de mâine voi face cunoscut scopul venirii mele în oraş.
Genunchii lui Gretchen începură să tremure.Ştia că odată şi odată trebuia să se
întâmple şi asta; sperase doar că nu se va întâmpla atât de repede.



-De-acum înainte lucrurile vor decurge altfel.Nu voi mai trata cu primarul; nu
pot separa această funcţie de tine.Tu  e ti     împotrivă şi pot în elege asta,dar iș ț ș
tu trebuie să în elegi că încă te mai doresc.Privi în sus treptele ce duceau spreț
uşa apartamentului ei.Am să visez uşa aceasta la noapte.Gretchen îşi încrucişa
braţele pe piept pentru a ascunde reacţia trupului ei la ultima lui declaraţie.
Privirea ei îl urmări îndepărtându-se.
-Jordon?  El  se  opri,se  întoarse  şi  .o  privi  cu  ochii  lui  cenuşii,întunecaţi  de
dorinţă.
-Da? întregul lui corp era contractat,într-un fel aproape dureros.
-Nu aş fi dansat cu el.Jordon îi zâmbi înţelegător.Nu însemna prea mult,dar cel
puţin îi putea diminua durerea.
 
CAPITOLUL 8
Gretchen preferă să ignore mulţimea de bărbaţi adunaţi în jurul lui Jordon şi
cântă mai  departe la acordeon,aşa cum îi  mai  permiteau degetele ei  devenite
neîndemânatice.Până acum reuşise să treacă cu bine toate melodiile.Chiar dacă
privirile celorlalţi membri ai formaţiei exprimau vizavi de ea unele sentimente
foarte clare,ea îşi mişca netulburată degetele pe clape.Fără îndoială că era din ce
în ce mai dificil  să găseşti  interpreţi talentaţi; nimeni nu aprecia creativitatea
artistică.Aşa că ce importanţă avea dacă ea interpreta „Roil out the barrel” când
toţi ceilalţi îşi dădeau silinţa să cânte „Feelinge”? Era după trei ore de somn în
care  nu  se  odihnise  deloc,iar  prin  venele  ei  probabil  că  acum curgea  cafea
neagră.La ce naiba se aşteptau,la Mozart?
La un moment  dat  sări  o  măsură şi  bătând din picior  mormăi  o scuză  către
Otto,cel ce cânta la muzicuţă.Un grup gălăgios de turişti îşi dădeau toată silinţa
să înveţe paşii unui dans popular.Mesele erau supraîncărcate cu mâncare,oameni
şi  în rest,multă  veselie.Doamnele  din detaşamentul  auxiliar  scoteau un profit
frumuşel din activităţile din seara aceasta.
Degetele ei  greşiră încă o notă,în timp ce îl  privea pe Claus aşezând o tavă
supraîncărcată ,înaintea lui Jordon.Individul încerca să-l mituiască pe Jordon cu
brânză topită.În colţul gurii îi apăru un zâmbet jucăuş când el încuviinţă mita,
continuându-şi însă nestingherit conversaţia cu Hans şi Erik.Hans nu făcea parte
din  consiliu,în  schimb  Erik  da.Acesta  îşi  scutura  întruna  capul,numărând  pe
degete,foarte sceptic în răspunsurile pe care i le dădea lui Jordon de mai bine de
cincisprezece minute.Jordon va afla că ea nu era singura încăpă ânată.ț
Stătuse perfect  trează,în  pat,gândindu-se  la  ceea  ce  îi  spusese  Jordon.Asupra
unui punct,avusese dreptate,Edelweiss era pe moarte.Cu toată unicitatea lui şi



aspectul  de orăşel  elveţian,moartea îi  bătea la uşă.Trebuiau să aibă loc unele
schimbări.Ceea ce o chinuise când fusese în sfârşit  cuprinsă de binefăcătorul
somn,era de ce  aceste schimbări trebuiau să fie atât de drastice?
Astăzi,telefonul sunase întruna.Cei din oraş voiau să se asigure că Jordon avea
de gând să cumpere locul lui Becker.Era tratată ca şi cum ea ar fi urmărit pas cu
pas activităţile lui în oraş.. Hans,Claus,doi membri ai consiliului şi un reporter
de la  Edelweiss  Review trecuseră  pe la  Dragon's  Lair  pentru  a  vedea  pe  ce
poziţie  se  plasa  ea  vizavi  de  problemă,li  lămurise  foarte  scurt  cu  un  „fără
comentarii”.Se simţise ca un şobolan.Oraşul o alesese primar şi când se ivise o
problemă critică,ea aruncase doar acest „fără comentarii”.Cuvintele lui Jordon îi
rămăseseră  încă  vii  în  memorie.Nu  stătea  în  calea  proiectului  din  cauza
trecutului ei.Încerca doar să prevină pierderea identităţii oraşului.După o serie de
convorbiri  telefonice  cu New York-ul,realizase că Winters  Enterprises nu era
doar o mică companie de construcţii.Jordon avea sute de angajaţi,de la simplii
şoferi până la designeri pentru tot felul de interioare sofisticate,înfrunta nu doar
un bărbat,ci un adevărat uriaş.
În  timp  ce  formaţia  îi  dădea  înainte  cu  muzica,acum  un  fel  de  „alege-ţi
partenerul”,Gretchen se apucă să-l studieze pe uriaş.Era îmbrăcat mult mai lejer
decât data trecută când participase la festival.Purta foarte relaxat o conversaţie
prietenoasă încât părea a fi un cetăţean al oraşului.În timpul celor două scurte
pauze,în care formaţia nu mai cântase,el îi adusese câte un pahar de sifon.
Rămaseră împreună,departe de mulţime,privindu-se în tăcere.Greta şi Giselle se
puseseră bine cu domnul Gură de Aur încă de noaptea trecută,în timp ce Eva,
ospătăriţa dolofană,flirta cam deocheat  cu un texan ce purta pe cap o pălărie
Stetson.Gretchen îi  mulţumise lui Jordon pentru sifon şi apoi se înapoiase în
mijlocul formaţiei.Ştiau amândoi că nu era nici timpul,nici locul pentru a discuta
problemele dintre ei.Însă odată cu înserarea,ea îşi dădu seama că mo-mentul se
apropia.Jordon  se  ridică  şi  îşi  întinse  halba  pe  jumătate  plină,chelneriţei  ce
curăţa mesele.Turiştii şi localnicii plecaseră cu toţii,lăsând curăţenia pe seama
câtorva suflete mai miloase.Muzicanţii începuseră să împacheteze,cei însărcinaţi
cu spălarea vaselor se foiau prin bucătărie,iar un bărbat singuratic se apucase să
măture podeaua.Ceasul bătu miezul nopţii şi Ederweiss-ul îşi stingea luminile.
Jordon traversă sala şi iuă acordeonul din mâinile lui Gretchen.
-În aceiaşi loc ca şi săptămâna trecută?
-Te rog.Ură celorlalţi membri ai formaţiei noapte bună şi îl urmă pe Jordon spre
dulap.Acesta o ajută să-şi îmbrace pelerina roşie,îşi încheie fermoarul propriei
jachete i apoi o conduse către ieşire.Noaptea se lăsase clară şi rece,vântul niciș



măcar  nu  adia.O  noapte  perfectă  pentru  plimbări.Aerul  ce  îl  respirau  se
transforma imediat în aburi.Jordon o prinse de mâna şi st îndreptară tăcuţi spre
centrul oraşului.Dragon's Lair era în direcţia opusă,dar nu era atât de grăbit să
întâmpine o altă noapte fără somn.Gretchen se opri în faţa statuii de bronz a lui
Wilhelm  Tell.Cineva  cură ase  de  zăpadă  statuia,ca  şi  aria  înconjurătoare.Înț
licărirea estompată a felinarelor,Wilhelm se înălţa demn şi mândru.Îl conduse pe
Jordon către o bancă de lemn din apropiere,împrăştie cei câ iva fulgi de nea,careț
se aşezaseră pe ea,şi statură jos.
-Când eram mică obişnuiam să stau aici şi să visez cu ochii deschişi.Jordon frecă
degetele ei înmănuşate între palmele lui şi privi lung statuia.Wilhelm Tell arăta
exact ca un simplu ţăran musculos,ce legăna în mâini o arbaletă.
-Spune-mi  şi  mie,la  ce visai?  Gretchen închise ochii  şi  încercă să-şi  reamin-
tească.
-Îl  visam  pe  Karl  Ludwing  invitându-mă  la  o  plimbare  pe  malul  lacului
Conquest şi pe urmă,conform legendei,am fi avut o duzină de copii şi am fi trăit
fericiţi până la adânci bătrâneţi într-o căbănuţă roz la marginea oraşului.
-Karl era prietenul tău?
-Nu.Karl era casanova oraşului.Nu s-a uitat de mai mult de două ori la mine.
Jordon pufni.
-Nu pot să cred.
-E adevărat.Ea zâmbi în întuneric.Avea optsprezece ani,toată vara era călare pe
motocicletă,iar iarna conducea un microbuz cu un pat în spate.Pe vremea aceea
eu aveam doisprezece ani.Auzi râsul lui Jordon.
-Şi ce mai face Karl? Lui Jordon nu-i prea plăcea ideea unui casanova pe roji
care să se mai învârtă primprejur.
-Ultima dată când am auzit de el vindea locuri de veci într-un cimitir de animale
în New Brunswik,New Jersey.Gretchen se rezemă de spătarul băncii şi studie
statuia.Cunoşti legenda lui Wilhelm Tell?
-Desigur,a tras cu arbaleta într-un măr aşezat pe capul fiului său.
-Toţi îşi amintesc doar de faza asta.Nimeni nu cunoaşte partea mai importantă.
După tonul vocii ei,Jordon simţi că o dezamăgise.O strânse mai tare de mână şi
alunecă pe bancă,apropiindu-se de ea.
-Povesteşte-mi.
-Prin o mie trei sute a condus revoluţia pentru independenţă a elveţienilor
 împotriva habsburgilor.
-Aha,deci independenţa o ai în sânge.Gretchen râse.



-Da,cu o concentraţie la fel de mare ca şi a zahărului în sirop.Jordon privi statuia
cu mai mult respect.
-Încerci să mă avertizezi în legătură cu ideea de independenţă de care se pare că
sunt animaţi cei de-aici?
-Ai observat? Gretchen nu ar fi trebuit să pară surprinsă.Jordon se dovedise a fi
un observator meticulos.
-Cum ai spus chiar tu,ca zahărul în sirop.Fu rândul lui să râdă.Hai să spunem că
am  cunoscut  astăzi  câteva  personaje  greu  de  clintit  din  ale  lor.Gretchen
încuviinţă din cap.Îşi putea imagina.
-Fii atent la Claus.Individul şi-ar vinde şi propria mamă pentru o mână de turişti
bogaţi.
-Am remarcat.
-Erik este cel mai influent membru al consiliului,dar este un sceptic.Jarvis şi
Luther  Emerson  ar  putea  fi  convinşi  dacă  asta  i-ar  putea  ţine  pe  tineri  în
Edelweiss.Ulrich se crede încă în Alpi,aşa că ar fi mai bine să-l uiţi.Ceilalţi doi
membri sunt total imprevizibili.N-am nici un fel de idee către ce parte ar înclina.
Jordon rămăsese cu gura căscată la femeia de lângă el.
-De ce îmi dai toate aceste informaţii? Ea privi lung statuia eroului naţional al
Elveţiei.
-Independenţă.Privirea ei se îndreptă către Incântătoarele magazine aliniate de-a
lungul străzii  principale.Acesta  era oraşul  ei.În ultimii  doi ani îl  protejase cu
nespusă dragoste.Poate că sosise momentul  să înfrunte realităţile vieţii.Pentru
anularea ordonanţei este necesară majoritatea voturilor.Votul meu are importanţă
doar în caz de balotaj.
-Ştiu.
-Cred că pentru asta a şi luptat Wilhelm.Pentru independenţa voturilor noastre.
Fiecare membru al  consiliului  este îndreptăţit  să ia propria lui decizie.Este o
responsabilitate  pe care i-am conferit-o,atunci  când l-am votat.Gretchen privi
către Jordon.Dă-ţi toată silinţa.
-Vorbeşti serios?
-Ai avut dreptate noaptea trecută.Oraşul este pe moarte.Dacă Edelwiess ar fi fost
o  pisică  aş  fi  putut  spune  că  a  ajuns  la  sfârşitul  celui  de-al  optulea  an  de
viaţă.Dacă cei din consiliu cred că este o cale bună de urmat,cine sunt eu să îi
opresc? Jordon se simţi dintr-o dată umilit de prezenţa ei.Femeia aceasta ar fi
trebuit să fie preşedintele Statelor Unite.
Nu  era  sigur  că  s-ar  fi  acomodat  atât  de  uşor  dacă  poziţiile  lor  ar  fi  fost
răsturnate.



-Deci nu mai crezi că mă folosesc de tine?
-Dacă aş fi cerut aşa ceva,nu mi-ai fi trecut ,niciodată pragul.
El îi strânse mâinile într-ale sale.
-Mulţumesc.
-Nu îmi mulţumi,încă.Nu ai câ tigat nimic.ș
-Oh,ba da.Jordon îi atinse buzele îngheţate.Am câ tigat încrederea ta şi asta eș
mult mai important decât orice construcţie.O ajută să se ridice în picioare,o trase
în braţe şi o învârti.Gretchen începu să ţipe când totul i se roti în faţa ochilor.
Acest om era periculos.Iubitor,sexy şi extrem de periculos pentru inima ei.
Jordon aşeză cu grijă picioarele ei înapoi pe pământ şi zâmbi.
-Tot ce ar mai fi de făcut este să te conving să ai încredere în tine însuţi şi atunci
vei fi perfectă.Să ai încredere în tine însuţi! Nu ţinea mintea să i se fi întâmplat
vreodată.De când abia învăţa să facă primii paşi,mama ei îi legase schiuri de
picioare.Primul cuvânt pe care-l rostise fusese zăpadă.Peste jumătate din viaţa ei
o petrecuse încercând să trăiască visurile altora.La început nu i se păruse chiar
aşa de rău,îi plăcea schiul.Dar cu cât competiţiile erau mai dificile,cu atât trebuia
să muncească mai mult.Nu mai avea prieteni; avea doar probe de coborâre.Orice
alte sporturi de iarnă trebuiau abandonate în favoarea celei mai rapide curse.Nu
cunoscuse patinajul pe gheaţă,datul cu sania sau bucuria unei bătăi cu bulgări de
zăpadă.Îi luase trei ani din viaţă să accepte moartea părinţilor ei şi să realizeze
că  visul  mamei  ei  despre  o  medalie  olimpică  de  aur  nu  se  va  împlini
niciodată.Nu  avusese  inima  să  se  întoarcă  pe  schiuri  şi  să  încerce  să  o
câ tige.Poate  din  teamă,sau  poate  că  fusese  pentru  prima  dată  sinceră  cu  eaș
însăşi,Traiul cu Tom se încadrase în stilul ei de viaţă,dar fără ca inima ei să fie
implicată.Probabil 
că Jordon avea dreptate,trebuia să înceapă să aibă încredere în sine.Să împartă
cu el inima,viaţa şi patul.pentru perioada lui de şedere în Edelweiss contrazicea
visurile ei.Dorea ca şi el să o iubească.Dorea să fie fericiţi până la adânci
bătrâneţi.
-Sunt foarte departe de a fi prefăcută,Jordon.Gretchen se desprinse din braţele
lui şi păşi înapoi.Eşti pregătit să ne întoarcem? Gura lui făcu o grimasă.
-Desigur,dacă şi tu eşti.Jordon o prinse de mână,strângând-o cu putere şi o luară
pe drumul ce ducea înapoi la motel.Gretchen se simţea inundată de o mare de
emoţii,cât  să  umple  Grand  Canyon.De  ce?  îi  dăruise  încrederea  şi  îi  furase
inima,şi totul dintr-un singur gest.Până ce ajunseră pe trotuarul pietruit din faţa
motelului se stârnise vântul.Gretchen îşi înălţă pri virea şi studie cerul.



-Cred că  va  ninge.Jordon îi  urmări  privirea.Aici  nu  era  în  ele  mentul  său.O
bandă de nisip alb şi o noapte înstelată,şi în mod sigur va fi capabil să prezică
timpul  probabil.Iernile  în  New Hampshire  erau  la  fel  de  imprevizibile  ca  şi
toanele lui Gretchen.
-Viscol?
-Nu,doar  vreo  trei-patru  centimetri  de  zăpadă  puţin  înainte  de  zori.El  fu
impresionat.
-Toate astea le-ai citit în stele?
-Nu.Ajunseră la uşă şi Gretchen râse.Am ascultat previziunile meteo înainte de a
pleca la festival.Apucă în mână clanţa strălucitoare din alamă.Jordon o opri şi o
răsuci  încet  spre  lumina  palidă.Nu  putea  citi  nimic  în  ochii  ei.Îşi  scoase
mănuşile,prinse între palmele goale obrajii ei îngheţaţi şi apoi scoase căciula de
pe capul ei.
-Eşti minunată.
-Mama mea ţi-ar fi mulţumit.La privirea lui nedumerită,Gretchen se grăbi să-i
explice.Dacă în acest moment,mama mea,la treizeci şi doi de ani,ar sta lângă
mine,nu ne-ai putea deosebi.Degetul lui se plimbă de-a lungul buzelor ei,într-o
mişcare înceată,constantă.
-Ba da.Aş putea să te recunosc din o mie de sosii.Gretchen îl crezu.
-De ce nu mi-ai spus că mama ta a fost faimoasa schioare Claudia Ruttgers?
-Aha,anumite guri n-au putut să tacă.
-A murit într-un accident de schi cu câţiva ani în urmă,nu-i aşa? Jordon îi ridică
bărbia.Îmi pare rău.
-Acum o jumătate din viaţă.
-Dar doare încă,nu-i aşa? îi atinse buzele tntr-un sărut de consolare.
-Cred că niciodată nu va fi altfel.Ar fi fost prea uşor să se repeadă în braţele lui
şi  să-şi  uite  singurătatea.Dar  oare  nu  el  insistase  ca  ea  să-şi  regăsească
încrederea  în  sine?  Jordon  o  strânse  la  piept.Încercă  să  spună  ceva  să  o
liniştească.Nu reuşi.Nu pierduse încă pe nimeni cu adevărat apropiat.Părinţii lui
erau în viaţă şi trăiau într-un apartament luxos,pe plaja din Florida.Sora lui era
sănătoasă şi-şi  creştea fericită cele trei fiice.Gretchen simţi  cum braţele lui o
strângeau din ce în ce mai tare şi zâmbi.Cuvintele nu şi-ar fi găsit locul.Ştia ce
nu  reuşise  el  să  exprime  în  cuvinte.Aceasta  era  dragostea?  Abilitatea  de  a
comunica fără ajutorul cuvintelor? Gretchen ridică faţa.
-Îţi mulţumesc,Jordon.Eşti un bărbat drăguţ.Şi,de asemenea,arătos şi sexy.
Oh,apropo,sunt îndrăgostită de tine şi vreau să-ţi cresc copiii.Probabil însă că
îşi va lua picioarele la spinare şi  se va întoarce la New York.



Niciodată în viaţă,nimeni nu îi spusese că ar fi fost drăguţ,nici măcar propria-i
mamă.Suferise oare de un fel de orbire şi nu reuşise să distingă ce avea în faţa
ochilor? Era un bărbat,un bărbat adevărat.Trei nopţi în patul ei şi fusese subjugat
de ea.Avea nevoie de tandreţea ei pentru a-şi alina durerea.Dar o femeie care
numea un bărbat „drăguţ” nu avea de gând să petreacă noaptea în patul acestuia.
Suferinţa va continua.Totuşi,Jordon nu era un prost.Putea să aştepte.
-Dacă te rog frumos,vei lua cina cu mine mtine seară?
-Vrei să spui diseară? Trecuse de miezul nopţii cu toate că zorii păreau la ani
lumină depărtare,încă o noapte lungă.Gretchen îşi înăbuşi un căscat cu mâna.
Jordon chicoti.
-Vino-ncoace,somnoroaso,e  timpul  să  primeşti  vizita  lui  Moş  Ene.Jordon
deschise uşa şi îi făcu loc să intre.Holul era gol.
-Probabil că Walt şi-a luat o pauză,făcu ea,referindu-se la tânărul ce avea în grijă
biroul de recepţie în timpul nopţii.Apoi îşi îndreptă paşii către scări.
Jojdon o prinse de cot şi o conduse spre lift.
-În  condiţia  în  care  te  afli,scările  ar  putea  fi  fatale.Apăsă  pe  buton.Uşile  se
deschiseră instantaneu.Ne vedem diseară la cină.Depuse un sărut pe fruntea ei şi
o  împinse  cu  blândeţe  în  ascensor.Gretchen  mâna  ei  zvâcni  în  afară,blocând
închiderea uşilor -probabil că sunt „drăguţ”,dar tu eşti nemaipomenită.
Uşile  se  închiseră,însă  el  îi  remarcase  zâmbetul.Cu un oftat  obosit,Jordon se
întoarse  şi  traversă holul.Vederea  uriaşului  coş de garoafe albastre  îl  făcu  să
zâmbească.Fusese  aşezat  la  loc  de  cinste,lângă  intrarea  în  restaurant.Nici
albastrul nu era culoarea ei favorită.Bietul  vânzător de la florărie ajunsese la
disperare aprovizionându-se cu flori de culori diferite în fiecare zi.Poate că ar fi
mai bine să-i trimită flori lui Gretchen în culoarea pe care o considera aproape
sigur  ca  fiind  favorita  ei?  Nu,ar  fi  dezamăgit-o.Ultima  dată  când  intrase  în
apartamentul  ei,ea îşi cocoloşea plantele ca pe nişte copilaşi,iar pe măsuţă se
găsea  o  carte  despre  grădinărit.Gretchen  adora  surprizele  pe  care  le  primea
zilnic.Jordon trecu de intrarea în salon,urechile îi prinseră un clinchet îndepărtat
de pahare şi îşi încetini paşii.Noaptea se anunţa nesfârşită.Şi în această noapte
nu se va bucura de două lucruri: de Gretchen şi de somn.

Gretchen privi scurt către ceas.Şase şi jumătate dimineaţa şi ea era deja trează,
îmbrăcată şi pregătită pentru a începe ziua.Astăzi era ziua în care îl va face pe
Jordon să se îndrăgostească de ea.Patru ore după ce se despărţise de el,Gretchen
se plimbase prin camere,căscase şi se certase singură,cu voce tare.Toate aveau la
origine o singură cauză: se îndrăgostise de Jordon. i cel mai fericit lucru ce seȘ



putea întâmpla era ca el să se îndrăgostească de ea.Solu ia era atât de simplăț
încât se miră că nu îi trecuse prin cap mai înainte.
Era  atrăgătoare.Jordon  însuşi  îi  spusese  că  era  minunată.Sănătatea  îi  era
perfectă.Categoric,ceasul  ei  biologic  începuse  să  ticăie,dar  la  treizeci  şi  doi
alarma nu se declanşase încă.Era unica proprietară a unui motel de douăzeci şi
patru de camere în inima munţilor White Mountains din New Hampshire,fără a
mai pune la socoteală ipoteca deţinută de Edelweiss National.În anumite ocazii
ar putea şi  găti,iar curăţatul unei căzi de baie nu o făcea să urle cuprinsă de
teroare.Sărutările  lor  erau mai  fierbinţi  decât  dinamita,iar  atunci  când făceau
dragoste  toţi  dragonii  ancestrali  se  cutremurau  datorită  exploziilor.În  acest
domeniu nu vor exista plângeri.Putea fi o soţie a naibii de bună,chiar dacă asta
era numai  părerea ei.Partea proastă a afacerii  era că nu se pricepea deloc să
crească plante.Două dintre violetele lui Jordon se găseau deja într-un stadiu final
de degradare,iar atunci când smochinul îşi pierduse o frunză,în timp ce îl uda,se
văzuse nevoită să împrăştie pe pământ un fertilizator.O altă parte ciudată era că
locuinţele lor se aflau la sute de mile depărtare suna de cealaltă.Cum să conducă
Dragon's Lair din New York? Cum ar fi reuşit Jordon să conducă o companie
imensă  dintr-un  oră el  ce  nu  avea  în  dotare  nici  măcar  un  fax?Gretchen  seș
întinse după telefon.Începuse să gândească prea departe.În primul rând trebuia
ca Jordon să se îndrăgostească de ea.Părţile mai puţin plăcute se vor rezolva
după aceea.

Jordon ridică receptorul.Lumina zorilor abia se furişase în cameră.
-Da? Vocea îi  era ca de glaspapir şi  capul îi zvâcnea.Cine naiba îl  pusese să
rămână  în  salon  până  la  ora  de  închidere,povestindu-i  barmanului  vrute  şi
nevrute despre Gretchen?
-Bună dimineaţa,domnule Winters.V-am dat telefon pentru a vă trezi.
Jordon scoase un geamăt.Nu ceruse nici un telefon.Tocmai era pe cale să-i spună
impertinentului operator ce gândea despre trezirea din somn a oamenilor la ore
atât de prost alese,când i se păru că recunoaşte ceva.Vocea i se părea familiară,
chiar foarte familiară.
-Gretchen?
-'mneaţa,Jordon.
-Cât este ceasul?
-Şase patruzeci şi unu şi o să întârzii.El se frecă la ochi şi se zgâi la uşa ce dădea
spre curtea interioară.
-Unde să întârzii?



-La antrenament.De ce oare durerea de cap i se accentuase după această veste?
Nu avea nici cea mai vagă idee despre ce tot vorbea ea acolo.
-Antrenament?
-Da.A Ne întâlnim în restaurant peste o jumătate de oră.Îmbracă-te gros şi ia-ţi şi
noul tău costum de schi cu tine.
-Mergem la schi? 
-Nu.
-Dar...
-O jumătate de oră.Urmă o pauză scurtă.Oh,Jordon?
-Da.
-Adu şi carnetul de cecuri.Jordon se holbă la receptorul pe care încă îl mai ţinea
în mână.Auzise bine,”carnetul de cecuri”? Se ridică din pat,puse receptorul în
furcă  şi  se  îndreptă  spre  baie,refuzând  să-şi  ţină  capul  drept.Ura  telefoanele
misterioase  la  primele  ore  ale  dimineţii.Ura  să  bea  întruna  până  la  două
dimineaţa.Ura să fie trezit de vocea minunată a lui Gretchen ca apoi să realizeze
că de fapt comunicau printr-o linie telefonică.
Deschise ambele robinete la maximum şi se vârî înăuntru.Gretchen punea la cale
ceva.I se păruse jucăuşă şi foarte sexy.Închise robinetul de apă caldă şi îşi lăsă
trupul tensionat în jetul de apă rece.Despre orice ar fi fost vorba,din moment ce
o făcea pe Gretchen atât de fericită,căpăta aprobarea sa în propor ie de sută laț
sută. i carnetul lui de cecuri va demonstra asta.Ș
 
Degetele lui Gretchen se crispară pe săniuţă şi privi înspăimântată la Jordon,ce
aştepta în picioare lângă ea.Dorise doar să-l facă să se îndrăgostească nu să-i
plătească  ipoteca  pentru  Dragon's  Lair.La  momentul  hotărât  se  întâlniseră  în
restaurant,împărţiseră un mic dejun delicios,iar ea trasase activităţile dimineţii,
datul cu sania.În fiecare an Edelweiss găzduia o competiţie cu sănii.Trebuia să-ţi
plăteşti participarea,banii strânşi fiind vărsaţi în Fondul Special Olimpic.Suma
era  la  discreţia  fiecărei  echipe.Echipa  câ tigătoare  primea  un  cec  din  parteaș
reprezentantului  Fondului  Special  Olimpic şi  în plus erau fotografiaţi.Sumele
donate erau în general de douăzeci şi cinci sau treizeci de dolari.Gretchen auzise
că cineva donase o sută de dolari.Fireşte,suma totală nu reprezenta o avere,dar
fiecare ajutor,cât de mic,îşi avea importanţa lui.Edelweiss încerca să se implice
în cât mai multe cauze nobile.Suma de pe cecul lui Jordon pentru cursa de luni
făcuse vâlvă.Depăşea cu mult toate contribuţiile de dinainte.Jordon prinse sania
şi privi în vale.Până la fund părea un drum foarte neted şi uşor de străbătut.La
capătul pârtiei zăpada era mai denivelată şi cineva plasase baloturi de paie chiar



 pe direcţia lor.
-Explică-mi încă o dată.
-Cele mai multe sănii sunt făcute pentru patru persoane,dar aceasta este doar de
două persoane.Una stă în faţă,cealaltă în spatele ei.Persoana din spate dirijează
sania trăgând de aceste corzi.Jordon aprecie lungimea corzilor din fibră de sticlă
ataşate de sania din lemn şi se încruntă.
-Pentru ce sunt paiele?
-Acelea sunt frânele noastre.
Jordon o privi întrebător,pentru a fi sigur că nu glumeşte.Nu glumea.
-Puţin cam...primitiv,nu crezi?
-Nu,o să ne distrăm.Gretchen trase de sanie şi o aşeză pe pârtie.Vrei sau nu să
conduci?  îi  observă  expresia  indecisă  în  timp  ce  continua  să  se  holbeze  la
baloturile de paie.Ce-ar fi să conduc eu la prima cursă şi tu la următoarea?
Jordon se aşeză pe sanie şi îşi trase în sus picioarele.Era puţin înfricoşat.
-Tu eşti experta.Gretchen se urcă în spate şi îşi încolăci picioarele în jurul lui.
-Gata? Lui Jordon începuse să-i placă senzaţia pe care o încerca. 
-Dă-i  drumul!  Nu  se  întâmplă  nimic.O  simţi  pe  Gretchen  scuturându-se  în
spatele lui şi îi aruncă o privire peste umăr.Ce e aşa de amuzant?
-Am uitat să menţionez un lucru.
-Care anume?
-Trebuie să împingem sania.Jordon îşi vârî mâinile în zăpadă şi se opinti.
Gretchen nu fusese pregătită pentru mişcarea lui rapidă.Ecoul ţipătului ei coborî
de pe munte şi se răspândi apoi în toată valea,în timp ce ei plonjau cu cea mai
mare viteză în josul munteiui Thunder.Din experienţă,ştia că existau două mici
obstacole pe pârtie care trebuiau evitate.Le-ar fi putut ocoli,şi încă foarte uşor;
singura  problemă  era  că  nu  vedea  nimic  înainte.Corpul  masiv  al  lui  Jordon
aşezat în faţa ei îi tăia complet vizibilitatea.Distingea doar spatele lui şi cerul
albastru.Loviră în plin primul obstacol şi sania vibra încontinuu pe o distanţă de
zece metri.Pe Gretchen începură să o supere măselele.Avusese dreptate în ceea
ce privea previziunile meteo.Cei câ iva centimetri de zăpadă proaspătă care oț
ace  perise  pe  cea  veche  adăugaseră  un  surplus  de  viteză  săniei  şi  totodată
ascunseseră porţiunile a ficile ale pârtiei.Gretchen auzi strigătul lui Jordon şi
trase repede coarda din stânga.Ştia ce le apăruse în fa ă chiar şi fără să vadă.Cuț
laterala dreaptă,trebuiau să treacă pe lângă o movilă.Fusese poreclită cu multă
afecţiune „Movila Vitezei” şi  lăsată  în drum doar aşa,de dragul  aventurii.Din
vârful dealului era invizibilă.Îşi crease o reputaţie solidă,apărându-ţi în cale când
nici nu te aşteptai.Cei ce intrau în ea cu o viteză corespunzătoare,zburau negreşit



prin aer.Iar Gretchen era ferm hotărâtă să nu zboare altfel decât la bordul unui
avion.Aşa  că  trase  cu  toată  puterea  de  coardă.Jordon  remarcă  o  uşoară
schimbare a traiectoriei săniei,dar nu era de-ajuns.Urmau s-o lovească în-plin.Îşi
balansa toată greutatea spre stânga,auzi  strigătul ei de avertizare şi  în acelaşi
moment se loviră de movilă.Jordon văzu cerul albastru,zăpada albă şi săniuţa
maronie,toate odată.Piciorul îi rămăsese prins de partea din faţă a săniei,aşa că o
trase după el în rostogolirea lui nebunească.
Gretchen îl urmă îndeaproape şi într-un târziu se opri cu vreo doi metri mai sus
de Jordon.Se ridica iute în picioare când păşind,când alunecând,făcându-şi drum
spre el.Jordon scuipa de zor zăpada din gură şi nu părea deloc fericit.Piciorul ei
fugi pe o porţiune cu gheaţă şi se trezi întinsă lângă el,în zăpadă.
-Te simţi bine? Nu se aşteptase la un sfârşit atât de tragic.Dorise ca Jordon să se
distreze şi nu să sufere din cauza leziunilor interne.Acesta scoase o mână plină
de zăpadă de după guler şi se încruntă.Până la momentul acroşării se simţise
extraordinar.Data  viitoare  va  conduce  el.Îşi  menţinu  căutătura  întunecată  şi
mârâi trei cuvinte ce ar fi ridicat în mod sigur presiunea sângelui oricărei femei.
-Femeia  la volan.Gretchen â ni  în picioare şi  replică imediat,aruncându-i  unț ș
bulgăre de zăpadă în piept.
-Cine s-a aplecat într-o parte?
-Eram pe cale de a ne lovi de un munte.Nu l-ai văzut? Jordon ţinti cu un bulgăre
picioarele ei.
-Nu era un munte,era Movila Vitezei şi nu,nu am putut s-o văd.Un maimuţoi îmi
bloca vederea.Jordon râse când un nou bulgăre de zăpadă îi izbi umărul.
-Care a fost idiotul care a înălţat o movilă în mijlocul pârtiei?
Ea se feri din calea unui bulgăre ce îi viza capul.
-Nu ştiu,este aici încă înainte de a mă naşte eu.Gretchen luă repede încă o mână
de zăpadă.Jordon îşi repezi mâinile înainte încercând să-i apuce picioarele,dar
eşuă.Ea râse şi  ieşi din zona în care el putea ajunge cu braţele.Încercă să se
răsucească şi să o ia în sus.Jordon reuşi să o prindă de o cizmă şi trase.Gretchen
făcu  o  tumbă  şi  ateriza  în  braţele  lui.Jordon  se  sui  peste  ea,imobilizându-i
mâinile pentru a preveni lansarea altor bulgări.
-Te-am auzit bine? Ochii ei clipiră inocenţi.
-Despre movila în care ne-am izbit?
-Nu.Jordon îi  duse  braţul  deasupra capului.Am auzit  distinct  cum m-ai  făcut
maimuţoi.Ea  îşi  muşcă  partea  internă  a  obrazului.Acesta  era  acel  Jordon
împreună cu care dorea să-şi petreacă tot restul vieţii.
-Eşti un maimuţoi foarte drăguţ.



Jordon se aplecă şi o sărută pe buze.Avea gustul soarelui şi al zăpezii,
strălucitoare şi imaculată,îşi plimbă jucăuş limba de-a lungul buzelor ei.Când le
simţi îndepărtându-se,ca o invitaţie,se trase înapoi.Din gura ei se făcu auzit un
suspin înciudat.Zâmbetul ei era magic.
-Nu  săruţi  ca  un  maimuţoi.Jordon  îşi  mută  şoldurile  într-o  poziţie  mai
confortabilă.
-Dar cum sărut? Ea îşi  eliberă una din mâini  şi  îi  trase capul în jos.Îşi  şopti
replica în apropierea gurii lui înfometate.
-Ca în visele mele.
 
CAPITOLUL 9
Jordon îl privi pe Erik şi trebui să admită că acesta avea câteva puncte de vedere
interesante în legătură cu proiectul.El însuşi avea oarecare îndoieli în privinţa
viitorului oraşului Edelweiss.Jordon se aventurase într-un magazin cu gândul de
a cumpăra o pereche de patine pentru acea seară.Cele pe care le închinase nu i se
potriveau.Gretchen părea că se născuse pe gheaţă.Iar el încerca să se acomodeze
cu ideea că va petrece o mare parte din timp afară,dacă voia să ţină pasul cu ea.
Semnă hârtia pe care i-o întindea Erik şi îşi vârî cartea de credit în buzunar.
-Unde este terenul neutru,Erik?
-Bună  întrebare,Jordon.Aş  vrea  să-ţi  pot  spune  asta.Erik  introduse  cutia  cu
patine într-o pungă.Gretchen ce zice?
-Uimitor,dar este foarte tăcută asupra subiectului. 
-Vorbim despre aceeaşi Gretchen? Cea la care mă refer eu este primar în acest
bătrân oraş şi are întotdeauna opinii personale,indiferent ce se întâmplă.A jurat
să protejeze şi să păstreze acest oraş.Jordon râse la această descriere exactă.
-Ea este.Se juca cu mânerul sacoşei,însă tonul îi deveni serios.Nu mai discutăm
afaceri.Erik înălţă o sprânceană şi îşi strânse pe el vesta cu broderii bogate.
-Oh?
-Venim din direcţii diametral opuse şi se pare că nu există nici un teren neutru.
-Întotdeauna există un teren neutru.
-Oricum,eu nu am reuşit să-l găsesc.Jordon tşi roti ochii prin magazinul bine
aprovizionat şi se încruntă.În afară de el nu mai era nici un alt client.Gretchen
are de gând să se ţină deoparte şi să lase consiliul să-şi vadă de treabă.
-Dacă va fi balotaj,votul ei va fi decisiv.
-Ştiu.
-Ce se întâmplă dacă va opri proiectul? întrebă Erik.
-Eu voi supravieţui,însă ce se va întâmplă cu Edelweiss?



Jordon îşi ridică sacoşa.Conversaţia devenise prea serioasă şi deprimantă.Există
undeva o cale de mijloc.Trebuie să existe.Erik îşi mângâie barba.
-Iar răspunsul se găseşte probabil chiar în faţa ta.De obicei aşa se întâmplă.
Jordon zâmbi la simplitatea logicii  lui Erik.Fiecare cetăţean din Edelweiss îţi
vorbea foarte direct,reducând totul la explicaţia cea mai simplă posibilă.
-Probabil  că  ai  dreptate,Erik.Ne  mai  vedem.Se  întoarse,îndreptându-se  spre
ieşire,apoi se opri.Ai văzut vreodată vreun dragon în Dragon's Lair?
-Un dragon în carne şi oase?
-Nu.Jordon observă licărirea malefică din ochii lui Erik şi  îşi  dădu seama că
acesta se distra pe socoteala lui.Gretchen spunea că în motel există un singur
dragon pe care oaspeţii îl pot vedea,dar numai dacă se uită cu atenţie.Am căutat
pretutindeni şi nu am putut-o găsi decât pe Effie,în mijlocul bucătăriei şi sco ândț
nişte răgete înspăimântătdare către un ajutor de bucătar care îi spărsese încă o
farfurie.
-Când Effie e în criză o poţi asemăna cu un dragon care scuipă flăcări.O groază
de bărbaţi curajoşi mai degrabă ar înfrunta un dragon adevărat decât pe Effie
atunci când este întoarsă pe dos.Jordon îl aprobă în tăcere.Femeia i se părea şi
lui înfricoşătoare.
-Deci,ai văzut sau nu vreun dragon?
-Ja,cu propriii mei ochi.
-Deci există un dragon! Săptămâna care trecuse începuse să aibă impresia că
Gretchen îl făcuse să vâneze morile de vânt.
-Ja.
-Nu este în apartamentul ei,corect?
-Nu,este undeva,unde,oricine doreşte să-l vadă,îl poate vedea.Erik îşi mângâie
din nou barba.Totuşi,niciodată nu am înţeles de ce l-a pus acolo.
-Acolo,unde? Hohotul zgomotos de râs al lui Erik umplu magazinul.
-Nu,domnule Winters,cel ce fură inima primăriţei noastre,nu îţi voi spune.
Interesul  lui  Jordon  pentru  dragon  se  risipi.Acum era  preocupat  de  ceea  ce
spusese Erik în legătură cu inima pe care i-o fura primăriţei.Sărutările lor din
timpul antrenamentelor pentru sanie,apoi mai târziu,din timpul concursului de
sărituri pe butoaie şi în sfârşit serenada,îl lăsaseră înfometat şi frustrat.Cina din
seara trecută fusese intimă şi romantică.Gretchen purtase o rochie neagră,foarte
elegantă,ce făcu imediat ca presiunea sângelui să-i crească,laolaltă cu alte părţi
ale corpului.Se îmbrăcase aşa pentru a-l seduce.Cina le fusese servită într-un colţ
mai retras al restaurantului.Mâncarea fusese delicioasă,conversaţia excitantă în
timp ce imaginaţia lui o luase razna,gândindu-se cum i-ar fi plăcut să facă



dragoste cu ea.Singurul lucru pe care îl obţinu fu un foarte tandru sărut în chip
de noapte bună,din care cauză i se înmuiaseră picioarele.
-Aşa crezi tu? Erik râse pe înfundate.
-Îţi par prost?
-Nu,râse Jordon.Ieşi apoi cu paşi uşori din magazinul de articole sportive.Dacă
se  gândea  mai  bine,lucrurile  nu  stăteau  chiar  atât  de  rău.Dacă  întregul  oraş
observase sentimentele lui Gretchen faţă de el,poate că nu va mai trece mult
timp şi va admite existenţa acestor sentimente şi faţă de ea însăşi.
Făcu o haltă la florărie,al cărei proprietar păli la intrarea lui,şi discutară despre
viitoarele  buchete.Bietul  de  el,aproape  că  îşi  pierdu  simţul  aventurii  când  îi
ceruse să vopsească în turcoaz un număr impresionant de garoafe şi panseluţe.
Soarele se înălţase deja sus pe cer şi câ iva turişti îşi începuseră colindatul prinț
magazine  sau  doar  studiau  vitrinele.Dacă  planurile  lui  vor  fi  încununate  de
succes,peste doar un an trotuarele vor fi inundate de potenţiali cumpărători.
Schimbă mâna în care căra sacoşa şi o luă înainte pe aleea pietruită ce ducea la
intrarea motelului.Auzea încă în minte frânturi din conversaţia cu Erik.Probabil
răspunsul  este  chiar  în  faţa  ta.De  obicei  aşa  se  întâmplă.Jordon  se  opri  în
mijlocul drumului şi rămase cu ochii holbaţi.Erik avusese dreptate; răspunsul îl
avusese în faţă tot timpul.Fusese orb neobservându-l până acum.Jordon deschise
în trombă uşa motelului şi se zgâi ca un posedat la tânăra domnişoară din spatele
biroului de la recepţie.
-Vreau prânzul şi o ceaşcă de cafea trimise în camera mea.Ochii lui priviră holul
fără să vadă nimic.Nu vreau să fiu deranjat sub nici un motiv.Unde pot găsi un
fax? Ai văzut-o pe Gretchen?
Doi ochi albaştri,năuciţi,îi întoarseră privirea.Fata nu rosti nici măcar un sunet.
Exasperat,Jordon strigă cu o voce puternică: 
-„Gretchen!” Gretchen scăpă din mână aparatul de capsat şi se precipită spre
hol.Când văzu expresia de pe faţa lui Jordon,picioarele ei făcură câ iva paşi înț
gol.Se întâmplase ceva neplăcut.Îşi roti rapid privirea în jur şi fu în măsură să
constate că nu ardea nicăieri,nu sângera nimeni şi pe toată lungimea holului nu
se zărea nici un cadavru.
-Jordon,nu trebuia să ţipi.Acesta se întoarse la sunetul vocii ei şi se repezi la
ea,strângând-o în braţe..
-Am reuşit!
-Ce ai reuşit? Gretchen încercă să se elibereze.Jordon îi făcea o scenă în faţa
personalului.
-Monstrul! Am văzut marele monstru.Gretchen îl studie cu atenţie.Nici un fel de



spumă albă nu i se scurgea din gură; deci turbarea trebuia exclusă.Obrajii lui
păreau puţin încinşi,dar nu avea febră.Ochii erau foarte strălucitori,dar limpezi;
căzu şi presupunerea că luase droguri.Totuşi,era clar că văzuse monstrul.
-Jordon,dragul meu,pune-mă jos.Glasul ei sună dulce şi controlat.
-Într-un minut.Se răsuci pe călcâie cu ea în braţe,râzând în hohote,apoi îi dădu
încet drumul jos.Am nevoie de permisiunea ta pentru a face câteva schimbări în
camera mea.
-E ceva în neregulă cu camera ta? I se întâmplă pentru prima dată ca un oaspete
să i se plângă de ceva.
-Nu,totul este perfect.Vreau să îmi aduc câteva lucruri,asta-i tot.Sprâncenele ei
se împreunară.
-Ca de exemplu?
-Pentru început un telefon şi un fax.Jordon o sărută pe fruntea ei încruntată.
Plătesc absolut  totul,nu-ţi  face  probleme.Înainte  ca ea să  aibă timp să  spună
ceva,el se grăbi să continue: Nu cred că voi ajunge la cină,dar ne întâlnim la
mine la ora 9 să mergem să patinăm.O sărută din nou pe frunte şi se repezi către
scară.Şi  Gretchen,încă ceva,trebuie  să  rezolvi  cumva cu  fetiţa  de la  birou,nu
arată prea bine.Jordon dispăru în fugă pe scări.Gretchen se  întoarse şi  studie
expresia  stupefiată  de  pe  faţa  lui  Alice.Biata  de  ea,arăta  de  parcă  primise  o
lovitură puternică în cap.Nu-i putea găsi nici o vină; ea se simţea exact la fel. 
Probabil  că  era  vorba  despre  ceva  important.Niciodată  nu-l  mai  văzuse  pe
Jordon într-o asemenea stare.Ei,de fapt îl mai văzuse,dar nu ar fi fost frumos să
menţioneze asta în faţa bietei Alice.
-Ce ţi-a spus?
-Că vrea prânzul.
-Asta-i tot?
-Nu.Vrea şi cafea.O ceaşcă,aşa a spus.Gretchen încuviinţă din cap.Jordon era un
adevărat băutor de cafea.
-Şi?
-Ceva în legătură cu vaxul şi unde eşti tu?
-Nu vax,ci fax,iar eu sunt aici.Gretchen trecu de partea cealaltă a biroului.Fă o
pauză,du-te în bucătărie şi rezolvă cu comanda domnului Winters.
Căpşorul blond se înclină supus şi Alice îşi părăsi postul.Părăsi holul privind tot
timpul în direcţia scărilor,de parcă s-ar fi aşteptat ca lunaticul acela să reapară.
Când tânăra  dispăru,Gretchen scoase  un oftat.Ce  punea  oare  Jordon la  cale?
Monstrul  ăsta  trebuia  să  aibă  legătură  cu  cabanele,dar  cum?  Păruse  atât  de
emoţionat.Găsise oare soluţia dilemei lor? Probabil o proprietate în alt oraş? Nu



păruse că ar fi avut de gând să părăsească oraşul.De fapt,dorea să-şi instaleze în
cameră un telefon şi un fax.Părea,din contră,că vrea să-şi prelungească şederea.
Această concluzie îi umplu pentru o clipă inima de bucurie,totuşi continuă să se
întrebe ce punea Jordon la cale.Se holbă în tavan şi începu să bată cu degetele în
tejghea.Nu prea obişnuia să se lase surprinsă de evenimente,mai ales când era
vorba de oraşul ei.Nu suferise oare destul în atâtea nopţi singuratice,fără el? Iar
acum,poftim,avea de gând să rămână încuiat  în camera lui toată ziua.Cum îi
putea oare arăta că ea era femeia cu care el dorea să-şi împartă viaţa? Să fii
sincer cu tine însuţi nu îţi aducea decât necazuri.Lovi înciudată biroul şi făcu o
grimasă de durere,moment în care îşi făcură apariţia în hol doi nou-veniţi.
Piciorul lovit îi zvâcnea,ca şi cum ar fi fost rupt.

Gretchen traversă holul,rotindu-şi întruna privirea de la scări la ceasul  agăţat
deasupra .biroului de la recepţie.Jordon întârziase deja cinci minute.Jordon nu
întârzia niciodată.Dacă personalul de la bucătărie nu i-ar fi adus la cunoştinţă că
luaseră tava goală din faţa uşii  camerei  lui,Gretchen l-ar fi  putut suspecta că
părăsise  oraşul.De  când  dispăruse  în  fugă  pe  scări,acum zece  ore,nu  îl  mai
văzuse nimeni.Atenţia ei fu atrasă de agitaţia şi protestele puternice ce se făceau
auzite de undeva de pe scări.Jordon îşi făcu apariţia Jinând sub braţ o cutie,cu
haina aruncată pe umeri şi o pereche de mănuşi între dinţi.Părea cam răvăşit,
exasperat,dar cu toate acestea arăta adorabil.Se grăbi să ajungă lângă Gretchen,
îşi scoase mănuşile din gură şi o sărută.
-Dumnezeule,ce dor mi-a fost de tine.
-Am fost aici toată ziua.El îşi scoase patinele din cutie.
-Ştiu,şi tocmai asta m-a înnebunit.Aruncă cutia goală de carton într-un coş de
gunoi,îşi puse patinele pe umăr şi o prinse de mână.Îmi pare rău că am întârziat.
Ceilalţi ne aşteaptă afară?
-Gunter  tocmai  s-a  întors  după  ce  i-a  dus  la  lac.Aşa  că  sania  este  numai  a
noastră.Gretchen îi zâmbi seducător şi îl conduse prin garderobă afară,pe ieşirea
din spate.Zelda  îi  aştepta  răbdătoare.Gretchen o  bătu uşor  pe  cap şi  desfăcu
hăţurile.Se  întoarse  către  Jordon  cu  acelaşi  zâmbet  minunat.Dacă  eşti  băiat
cuminte te las pe tine să ţii hăţurile.Jordon studie pelerina roşie cu care ea era
îmbrăcată.Se întrebă dacă dedesubt purta acelaşi costum,ca şi vinerea trecută.
Imaginea  picioarelor  fără  de  sfârşit  şi  a  feselor  apetisante  făcură  să-i  fiarbă
sângele în vene.O ajută să urce pe bancheta săniei şi rosti cu o voce răguşită:
-Mai degrabă aş vrea să ţin altceva.Gretchen roşi de plăcere.Cel puţin partea fi
zică a relaţiei lor era încă în floare.Aruncă hăţurile în mâinile lui.



-Până  una  alta  ţine  astea.Jordon  râse  înfundat.Plescăi  din  limbă  către  cal  şi
legănă încet hăţurile.Zelda nimeri singură drumul către poartă şi ieşi în câmp
deschis.
-Ea ştie unde vrem să ajungem?
-Zelda  cunoaşte  drumul.Nici  măcar  nu trebuie  să  o controlezi  cu hăţurile.Ar
putea nimeri lacul şi legată la ochi.Jordon se uită primprejur.Erau singuri sub
cerul nopţii.Copacii erau acoperiţi de zăpadă,iar luna era mai puţin strălucitoare
decât  ultima dată  când făcuseră  această  călătorie  împreună.Aşeză  hăţurile  pe
bancă lângă el şi o smulse pe Gretchen de pe locul ei.Ea îi strigă numele,
alarmată.El o aşeză cu fermitate pe genunchi.
-Deci,ce  ziceai,Zelda  poate  nimeri  singură  lacul?  Gretchen  găsi  că  era  mai
confortabil pe genunchii lui,decât pe banca de lemn.Şi mai cald.
-Acolo o aşteaptă morcovi.Buzele lui îi găsiră urechea.
-Morcovi,hmmm...Ea îşi încolăci braţele în jurul gâtului lui Jordon.
-Zelda adoră morcovii i bucăţelele de zahăr.Dinţii lui o muşcară jucăuş de lobulș
urechii. 
-Dacă o ia pe cel mai lung ocol o să-i cumpăr -o plantaţie de trestie de zahăr.
Gretchen îşi plimbă limba în susul urechii lui.
-Ea nu cunoaşte nici un ocol.Mâinile lui îşi făcură drum sub pelerină.Degetele-i
tremurătoare  găsiră  un  picior  lung  şi  zvelt.Îl  mângâie  tandru,începând  de  la
vârful cizmelor,trecu peste genunchiul delicat şi ajunse la coapsa fermă.Degetele
lui se jucară cu marginea dantelată a chiloţeilor ei de patinaj.Mintea lui şi aşa
tixită  de  probleme,explodă.Cum  naiba  să  se  concentreze  asupra  rezolvării
problemelor dintre ei,când ea purta fustiţe mai scurte chiar decât cele mini?
-Te-ai  încălzit  suficient?  Sub  atingerea  lui,Gretchen  simţi  cum piciorul  îi  ia
foc.Cald? Simţea că fierbe.Îi prinse mâna.
-Nu,simt  rece,plasă  mâna  lui  pe  abdomen,chiar  aici.El  îşi  înclină  capul
gustându-i buzele,în timp ce mâna îi radia căldură.Limba lui îi despărţi buzele şi
plonja înăuntru.Percepu răspunsul ei şi îşi înteţi strânsoarea.Totul se petrecea cu
intensitatea la care se aşteptase.Avea nevoie de Gretchen Horst în patul şi  în
viaţa lui.Şi cu cât mai repede,cu atât mai bine.Mâna îi alunecă pe sub ţesătura
subţire de caşmir  a jerseului  şi  îi  cuprinse un sân.Gretchen gemu şi îşi  arcui
spinarea.Căldura lui penetrase prin fiecare por al corpului ei.Un val de senzaţii îi
năpădiră  mintea,iar  în  urechi  auzea  cumva  clopoţei?  Clopoţeii  lui  Zelda?
Sunetul  încetă  şi  ea  îşi  desprinse  buzele  din  încleştare,încercând  o  senzaţie
neplăcută.Unde dispăruseră clopoţeii?Jordon încercă să  ajungă la gura ei.I  se
păruse  minunată  şi  delicioasă  şi  nu  avea  de  gând  să  renunţe,fără  proteste



serioase din partea ei.Buzele ei se întredeschiseră,invitându-l,şi asupra lui pogorî
liniştea.De  asemenea  observă  însă  că  nu  se  mai  mişcau.Întrerupse  sărutul  şi
ridică  privirea.Hohotul  puternic  al  lui  Elise  umplu  aerul.Sania  ei  era
supraîncărcată cu turişti cazaţi în pensiunea sa.
-Aceasta este una dintre modalităţile prin care elveţienii se încălzesc.Celelalte
voci se alăturară râsului ei.Ce-i drept,este şi foarte plăcut.
Gretchen  îşi  dori  ca  pământul  să  se  deschidă  şi  să  înghită  cealaltă  sanie.Se
simţea jenată că fusese surprinsă sărutându-l pe Jordon,dar era mai furioasă din
cauza  întreruperii.Unde  naiba  erau  dragonii  aruncători  de  flăcări,atunci  când
avea nevoie de ei?
-Gretchen propăvăduieşte sărutările înfocate cu o alternativă a unui sistem de
încălzire.Jordon  râse  înfundat.Faptul  că  fusese  surprins  sărutând-o  nu  îi
modificase câtuşi de puţin starea,îşi strânse braţele protector în jurul ei.
Elise râse din nou şi apucă hăţurile.
-Ca să vezi,drăguţii de ei.Sania ei se puse în mişcare şi Gretchen flutură formal
mâna spre cei dinăuntru.Puteau auzi încă şuvoiul de cuvinte în limba germană
rostite de Elise.Gretchen o urmări cu privirea pe femeia mai în vârstă.
-Cineva care poate trăi în speranţă.
-Ce a spus? Gretchen coborî de pe genunchii lui Jordon şi  îşi  reluă locul pe
banchetă,în timp ce obrajii i se colorară uşor.Nu îi putea traduce cele spuse de
Elise,nu  pentru că  ar  fi  fost  ceva  jignitor,ci  din cauza  răspunsului  ei.Elise  îi
spusese: „Fii atentă,sărutările pot conduce la mici explozii de bucurie”.
-Nimic.Gretchen apucă hăţurile şi o puse pe Zelda în mişcare.
Fiind întuneric,Jordon nu putea citi nimic pe faţa ei.Elise îi spusese ceva.După
răspunsul lui Gretchen,el deduse că aceasta fusese de acord cu Elise.Jordon îşi
puse în minte să o găsească pe Elise şi să stoarcă informaţia de la ea.
Sania îşi urma drumul către lac.
-Chiar că ştie traseul,făcu Jordon.Gretchen îi îngădui Zeldei să-şi aleagă singură
ritmul paşilor.
-Ţi-am spus.Ieşiră  dintre  copaci  şi  înaintară  în  câmp  deschis.Pare  destul  de
aglomerat în seara aceasta.
-De ce nu există şi schi nocturn?
-Există.În frecare sâmbătă seara se desfăşoară o cursă la lumina lumânărilor.
Jordon privi lacul şi mulţimea din jurul lui.Schiul la lumina luminărilor suna mai
intim şi mai romantic.
-De  ce  nu  mergi  acolo?  Dumnezeu  ştie  că  tu  îi  cunoşti  pe  toţi  în  oraşul
acesta,începând de la concursul de sărituri peste butoaie cât şi de la serenade.



-Nu ai participat şi tu? Jordon sări jos şi o ajută pe Gretchen să coboare.
-Ba da.Aruncă hăţurile în jurul unui stâlp şi aduse un morcov pentru Zelda.Încă
mai cred că săritorii ăştia peste butoaie sunt fie foarte înalţi,fie beţi.Nici un om
cu mintea întreagă nu ar sări peste câteva butoaie cu picioarele vârâte în patine
de gheaţă.O prinse de mână şi păşiră împreună către o bancă goală.Am o idee.
De ce nu s-ar ţine concursul cu butoaiele după festivalul berii? Ai avea mai mulţi
participanţi.
-Şi mai multe accidente.Gretchen se scutură,încercând să nu se mai gândească
unde  ar  putea  duce  intervenţia  berii  în  timpul  patinajului.Ce  zici  despre
serenadă? Era unul dintre momentele ei favorite şi totodată un eveniment ceva
mai rar.Timbrul jos,aspru al instrumentelor,dădeau naştere unor melodii simple,
ce  creau  o  atmosferă  absolut  unică.Acum  şaisprezece  ani,când  părinţii  ei
fuseseră dăruiţi pământului îngheţat,Edelweiss le făcuse cea de pe urmă cinste şi
muzica îşi purtase ecoul dincolo de munţi.Sunetele păreau a fi dăinuit veşnic.Şi
acum,în timpul acestor serenade,ochii ei se umpleau de lacrimi.Mulţi localnici
erau încercaţi de aceleaşi sentimente,când îşi aminteau de cei dragi.
Jordon făcu o pauză lungă căutând cuvântul potrivit.
-...Merge.Nu cred că este expresia corectă,dar nu-mi vine altceva în cap.Este
aproape straniu,ca şi cum te aştepţi să se întâmple ceva.Eu eram sigur că trebuie
să apară cineva.
-Ca de exemplu dragonii să se întoarcă de la vânătoare.Jordon încetă să-şi mai
lege şireturile ghetelor şi îi studie capul ei plecat.Vorbea serios?
-Nu aş fi surprins dacă una dintre creaturile tale mistice s-ar fi înălţat deasupra
munţilor.Gretchen zâmbi.Probabil că nu ar fi fost surprins,dar ea ar fi avut cu
siguranţă un atac de inimă.El îi remarcă zâmbetul.De ce zâmbea acum,când în
timpul serenadei putea să jure că o văzuse cu lacrimi în ochi? Şi jumătate dintre
oamenii  care  stăteau  la  poalele  muntelui  Thunder  Mountain  aveau  aceeaşi
expresie.Mai  văzuse  lacrimi  în  ochii  veteranilor,când  în  timpul  paradelor
militare apărea desfăşurat un drapel.
-Totuşi,încă nu ai răspuns la prima mea întrebare.
-Care era aceea? Gretchen se ridică în picioare şi începu să-şi descheie pelerina.
-De ce nu schiezi la lumina luminărilor?
-Simplu.Gretchen îşi aruncă pelerina pe spătarul băncuţei şi zâmbi în faţa privirii
uimite  a  lui  Jordon.Costumul  ei  era  complet  alb,de  la  jerseul  pufos,ce  te
îndemna parcă să-l atingi cu mâna,până la fustiţa scurtă ce lăsa să se întrevadă
fiecare dantelă şi fiecare încreţitură a chiloţeilor.Se întoarse spre gheaţă şi îşi luă
avânt.Este prea lent pentru mine.Jordon se ridică la rândul lui în picioare,



urmărindu-şi cu privirea îngerul.Era strălucitoare şi minunată.Puteai  oare orbi
privind un înger? Jordon încercă doi paşi timizi pe gheaţă şi sfârşi în fund.
Gretchen apăru imediat.
-Te-ai rănit? El se ridică,ajutat de ea,şi îşi scutură pantalonii.
-Doar în orgoliul meu.Ea aruncă o privire spre zona vătămată.Apoi,cu faţa spre
el,alunecă sinuos în spate,ocolind mulţimea.
-Dacă îmi permiţi o remarcă,domnule Winters,orgoliul dumneavoastră este cel
mai  arătos  din  oraşul  acesta.Jordon  scoase  un  mârâit,simţi  cum  patinele  îi
alunecă din nou de sub picioare şi instinctiv se prinse de femeia de lângă el.Se
prăbuşiră împreună,cu un zgomot sec.Jordon scăpă printre buze un blestem.
Acum nu doar orgoliul îi era rănit,dar şi respectabilitatea sa,şi era posibil să nu
mai fie niciodată apt să-şi folosească bunele sale intenţii.

Gretchen păşi peste tava goală din faţa uşii lui Jordon şi ciocăni.Nu respecta
promisiunea pe care o făcuse de a nu-l deranja.Lucrurile începeau să-i scape din
mâini.Nu îl mai văzuse de două zile.Rămăsese impresionată când un angajat al
companiei  de  telefoane  îşi  făcuse  apariţia  duminică  dimineaţa,la  prima
oră.Cutiile ce fură livrate puţin mai târziu ridicaseră câteva nedumeriri,însă ea
îşi reţinuse curiozitatea.Duminică,trei tăvi -cu mâncare,dar nici urmă de Jordon.
Acum era luni după-amiază şi Gretchen simţea că ajunsese la capătul răbdării.
Holul motelului arăta ca după un măcel,personalul de la recepţie o ameninţa cu
demisia,iar Effie refuzase să mai trimită alimente sus până ce domnul Winters nu
dovedea  că  era  încă  în  viaţă.În  plus,în  acea  dimineaţă,începând  de  la  şapte
treizeci,începuseră  să  sosească  alte  pachete.La  ultima  numărătoare  ieşiseră
douăzeci şi şase,venind din opt direcţii diferite.Cei de la recepţie îşi exersaseră
semnăturile  pentru  toată  viaţa.Şi  acum,ca  să  pună  capac  acestei  dimineţi
minunate,doi bărbaţi şi o femeie aşteptau în hol cu câteva geamantane şi valize
burduşite.Intraseră înăuntru în paşi de vals şi declaraseră că sunt de la Winters
Enterprises şi că sunt aşteptaţi.Ultimul lucru la care se aşteptase Gretchen era o
invazie de la  Winters Enterprises.Gretchen se simţea foarte mândră de felul în
care îşi controlase nervii şi le comunicase politicos cămăşilor albe că va încerca
o confruntare cu tăticul Urs chiar în vizuina sa.Jordon deschise uşa şi clipi din
ochi.
-Gretchen?  Ea  fu  şocată  de  apariţia  lui.Era  neras  de  vineri  seara,iar  după
aspectul  hainelor  mototolite,ultima  dată  când  le  schimbase  rămânea  o  dată
incertă.
-Dumnezeule,Jordon,nu mai vezi?



-Miopie.El deschise uşa mai larg.
-Şi nu porţi ochelari?
-Am purtat,dar după atâtea ore nu mai ajută la nimic.Se rezemă de tocul uşii,
într-o postură familiară,dar nu o invită înăuntru.Pot să te ajut cu ceva? 
Gretchen îşi încrucişa mâinile pe piept.
-Jos aşteaptă trei oameni care pretind că vin de la Winters Enterprises.Spun că
sunt aşteptaţi.
-Perfect.De ce nu i-ai trimis imediat sus?
-Eu nu îi aşteptam.Jordon se încruntă la tonul ei dur,dar apoi începu să înţeleagă.
-Am uitat să-ţi spun.
-Bingo.
-Doamne,îmi  pare rău,Gretchen.Mi-a ieşit  complet  din minte.Sunt obişnuit să
lucrez cu un asistent care are grijă de toate aceste detalii minore.
-Detalii minore? Gretchen se simţi jignită.Jordon păşi peste prag şi îşi încolăci
braţele în jurul ei.
-Nu  am  vrut  să  spun  asta,draga  mea.Mâinile  lui  începură  să-i  maseze  uşor
spatele.Era aşa de bine în braţele lui.Dragon's Lair este foarte important pentru
mine,Jordon îi ridică bărbia,astfel încât să-i poată privi faţa,dar nu mai important
decât tine.Îşi apropie buzele de gura ei.Sărutul înfocat care urmă îi consumă şi
puţinele rezerve de energie pe care le obţinuse în cele trei ore de somn.
Gretchen se înălţă pe vârfurile picioarelor şi puse în acest sărut toată frustrarea
adunată în ultimele trei zile.Fălcile aspre ale lui Jordon îi  zgâriară obrazul şi
instinctiv se retrase puţin.Jordon încetă imediat să o mai sărute.Privi pata roşie
de pe obrazul ei şi îşi frecă maxilarele cu mâna.Mângâie apoi obrazul ei în timp
ce rostea o înjurătură cu glas înăbuşit.
-Îmi pare rău,Gretchen.Se trânti de perete cu un oftat extenuat.În ultimul timp nu
am fost o companie prea plăcută,nu-i aşa?
-Ce vrei să spui?
-Sunt sigur că am pierdut cel puţin şase evenimente diferite.
-O să-l pierzi pe cel mai important dacă nu cobori într-o jumătate de oră.
Gretchen îi remarcă privirea confuză.Îţi aminteşti,în această după-amiază se ţine
concursul de sănii.
-Dumnezeule,aproape că am uitat.Jordon privi disperat în jurul său.Timpul nu
trecea repede,era înghiţit cu viteza luminii.Chiar aşa,în după-amiaza aceasta?
-Da.Vrei să renunţi? In glasul ei se simţea o notă de dezaprobare.
-Bineînţeles că vin.Doar că întâlnirea cu consiliul a fost hotărâtă pentru joi seară
şi nu mai am chiar atât de mult timp.



-Pentru ce? Am crezut că pentru o prezentare formală,totul era pregătit.
Jordon închise ochii şi îşi rezemă capul de perete.
-Oh,Gretchen,dacă ai ştii. 
-Să ştiu ce?
-Ţi-am  spus  că  în  sfârşit  am  rezolvat  dilema.Ea  aruncă  o  privire  tandră
bărbatului pe care îl iubea.Arăta extenuat şi părea a avea mare nevoie de o gură
de aer proaspăt.
-Nu ai vrea să te pregăteşti pentru concurs? Ne întâlnim jos în zece minute.
-Nu se poate.Îmi trebuie cel puţin o jumătate de oră ca să-mi instruiesc oamenii.
Jordon  lucrase  din  greu.Semnele  erau  întipărite  clar  pe  faţa  lui.Lucrase  cu
disperare  şi  nu  mai  avea  timp suficient  pentru  a-i  convinge  de  avantajele  şi
virtuţile cabanelor sale.
-Jordon,Howard Hughes ieşea în lume mult mai des decât tine.El râse înfundat.
-Ce-ar fi să ne întâlnim în hol peste douăzeci de minute? îţi promit că o să fac pe
dracu' în patru să câ tigăm cursa şi te invit personal la o cină minunată şi la oș
plimbare sub clar de lună.
-Afară este cam frig,făcu ea amuzată.
-Cine a spus că o să fie o plimbare lungă? Gretchen râse.
-Bine,dar ce să fac cu oamenii tăi? El păru încurcat.
-Mai ai trei camere libere?
-Ai noroc,Winters.Gretchen ridică tava goală de pe podea şi se îndreptă spre
scări.Să fii jos în douăzeci de minute sau o să vin personal să te scot de aici în
şuturi şi să te târăsc la aer curat şi la soare.Jordon mormăi înciudat,în timp ce
Gretchen dispărea în  jos pe scări,i-ar  fi  făcut  plăcere să  petreacă  întreaga zi
tăvălindu-se cu ea prin zăpadă,dar peste numai trei zile trebuia să facă cea mai
importantă  prezentare  din  viaţa  lui.Pentru  că  ceea  ce  va  prezenta  consiliului
local putea fi însăşi viaţa sa.

CAPITOLUL 10 
Gretchen ridică cupa de şampanie şi o ciocni uşor de a lui.
-Să bem pentru asta,Jordon,dar totuşi nu înţeleg cum de poţi pretinde că suntem
cea mai bună echipă de sanie din toată America.Am ieşit pe locul şase.
-În mod sigur juriul nu a decis corect în privinţa celor mai buni.
Râsul ei făcu să se răsucească câteva capete în direcţia lor.Gretchen îl admiră pe
bărbatul ce şedea de cealaltă parte a mesei.Îmbrăcat la patru ace,Jordon arăta
absolut devastator,aşa cum mai înainte arătase destul de ciudat în costumul de
schi.Obrajii lui păstrau încă urmele activităţilor din după-amiaza aceea.



-Cei cu cronometrele nu puteau greşi cu toţii.
-În schimb puteau fi cumpăraţi.Încă îl mai supăra ideea că nu câ tigaseră.ș
Gretchen  ar  fi  meritat  mai  mult.Şi  el  ar  fi  avut  nevoie  de  ceva  mai  mult
antrenament.În  sportul  acesta  nebunesc,în  care  te  aruncai  ca  un kamikaze  în
josul muntelui,el era doar începător; ea era profesionistă.
-Nu se  pot  cumpăra,Jordon.Mai  ales  în  curse  în  care  participanţii  nu câ tigăș
absolut nimic.Jordon zâmbi tandru femeii ce îi cucerise inima.Se prăvăliseră pe
panta abruptă a muntelui,iar ea probabil că se crezuse pe un cal,în timpul unei
bătălii,pentru că la un moment dat strigase: „Nu luăm prizonieri!” Cu ceva mai
multă participare din partea lui ar fi putut ieşi pe primul loc.
-Anul viitor vom câ tiga.Degetele lui Gretchen înţepeniră pe pahar.Anul viitor?ș
Chiar spusese asta? Oare ce plănuia exact,să revină în vacanţă? Sau se simţea
foarte încrezător că acele cabane vor intra în construcţie şi va fi nevoie de el
pentru a supraveghea? Anul viitor însemna peste trei sute şaizeci şi cinci de zile.
Nu-i păsa ce se va întâmplă peste un an,ea dorea totul acum,astăzi,în această
seară.Nopţile se simţise atât de singură.Tânjea după mângâierile lui Jordon.Să fii
sincer cu tine însuţi nu ar trebui să fie o asemenea tortură.Şi chiar dacă dragos-
tea nu înflorise şi din partea lui,totuşi ceea ce împărţiseră împreună fusese foarte
special.Să primească în fiecare zi flori i se păruse cel mai romantic lucru ce i se
întâmplase vreodată.
-Îţi  mulţumesc  pentru  flori.Sunt  minunate,ca  de  obicei.Aranjamentul  celor
câteva feluri de flori vopsite se găsea acum pe un raft în bucătărie.El clipi,
amuzat.
-Argintiu,corect?
-Mă tem că nici asta nu e culoarea mea preferată.
-Vestea asta nu o să-l facă din cale-afară de fericit pe domnul Oberholtzer.
-Vrei să-ţi spun care este culoarea mea preferată? O voce din interior o imploră
să nu o facă.Era încântată de acest bombardament zilnic cu flori.Fiecare plantă
cu povestea ei,ceea ce îi aminti  că trebuia s-o întrebe pe Effie în legătură cu
uriaşa begonie roz ce îi fusese livrată ieri: arăta deja cam pleoştită.
Jordon clătină încet din cap.
-Nu,e o provocare.Ochii lor se întâlniră.Şi îmi plac provocările.Ghicise de mult
care  era  culoarea  ei  preferată;  aştepta  doar  momentul  potrivit  pentru  a  se
prezenta personal cu un buchet.Edelweiss reprezenta o altă provocare pe care era
aproape sigur că o rezolvase.În această privinţă se lucrase întruna,efortul fiind
comun,al  lui  şi  al  angajaţilor  săi.Gretchen era  în schimb cea mai  importantă
provocare a vieţii lui.Dorea dragostea ei.Şi cum simţea pentru prima dată aşa



ceva,era indecis asupra modalităţii obţinerii acestei onoare.Florile păruseră a fi
un început bun.Dacă revitaliza Edelweiss-ul şi dovedea că întotdeauna există o
cale de mijloc,s-ar putea să-şi atingă scopul.Însă ceea ce dorea cu adevărat era
un final fulminant.Dorea să-i arate lui Gretchen intensitatea sentimentelor sale.
Gretchen îşi feri prima privire.Intensitatea emoţiilor ce străluceau în ochii lui o
descurajaseră.Nu îşi  putea da seama ce gândea el  cu adevărat,dar  orice ar  fi
fost,dorea să ia parte.Privi farfuriile goale.Buzele îi schiţară un surâs.Nu-şi mai
amintea ce avuseseră la cină. 
-E  cam  răcoare  afară  pentru  o  plimbare.Jordon  zâmbi.Doar  Gretchen  putea
considera cele  opt  grade  de afară  ca  fiind răcoare.Însă cert,nu era  îmbrăcată
pentru o astfel de plimbare.La rochie purta pantofi cu tocuri înalte.Nimeni nu
putea pretinde că aceasta,rochia,dezvăluia ceva din gâtul zvelt al lui Gretchen
şi,în plus,avea mânecile lungj,iar marginea inferioară îi acoperea genunchii.Însă
reliefarea formelor ei prin ţesătura uşoară era de-a dreptul magică.Ca bijuterii
purta doar un lănţişor de aur şi o pereche de cercei.Arăta distinsă şi sexy.
-Şi n-ar trebui să intrăm în contact cu gerul.Restaurantul i se păru dintr-o dată
aglomerat.Gretchen simţea dorinţa de a rămâne numai cu el.Timpul fugea prea
repede.
-Nu ai vrea să continuăm desertul în apartamentul meu?
Privirea lui Jordon deveni intensă în timp ce părăsea faţa,oprindu-se în dreptul
reliefului sânilor ei.Ştia ce i se cerea.Putea citi în ochii ei.Dacă urca acum va
rămâne acolo până a doua zi dimineaţă.Doamne,cum ar fi vrut să spună da.
Trupul  său  ţipa  în  agonie.Prinse  una  din  mâinile  ei.Degetele  îi  tremurau  şi
buzele îi zâmbiră trist.
-Nu pot.Gretchen închise ochii în timp ce dezamăgirea o copleşea.Îi redeschise
însă imediat şi îi zâmbi strălucitor.
-E în regulă,oricum nu aveam decât nişte îngheţată.
-Gretchen.Această acceptare curajoasă din partea ei îl făcea să-şi piardă minţile.
Ce făcuse până acum ca s-o merite? Nu am spus că nu vreau,am spus că nu pot.
-De ce? 
-Una dintre propriile mele reguli în afaceri este să nu cer angajaţilor mei să facă
ceva şi eu să mă eschivez.Gretchen învârti paharul de şampanie cu mâna liberă.
-Acum ei stau sus şi lucrează,nu-i aşa?
-Da,el îi mângâie cu degetul încheietura pumnului.Şi tot asta fac alţi o sută de
oameni în New York.
-Contracronometru?
-Cunosc termenul limită,joi,la şase şi jumătate.Gretchen îşi muşcă buzele.



-Am crezut că ai totul pregătit.Adu-ţi aminte,eu am studiat tot materialul.
Jordon,nu înţeleg ce se petrece.
-Ştiu că nu înţelegi.Jordon o strânse de mână.Îmi pare rău,dar încă nu îţi pot
explica nimic.Concluziile sunt încă neclare.Până joi se va lămuri totul.De când
trecuseră  la probleme serioase,vocea  lui  devenise sobră.Ai  încredere în  mine
până atunci?Gretchen nu ezită.
-Da.Îi întoarse gestul,strângându-l şi ea de mână şi zâmbi.Nu ţi-am promis că
voi fi de acord cu tine.Nu am nici cea mai vagă idee despre ceea ce faci,dar am
încredere în tine atâta timp cât tu crezi că este cinstit.
-Mulţumesc.Jordon îşi roti privirea prin restaurantul plin de lume şi suspină.Ar
fi vrut să se întindă peste masă şi să o sărute.Ea îi urmări privirea şi îi înţelese
frustrarea.Dragon's Lair nu era un local exclusivist.Era mai degrabă primitor şi
deschis  tuturor.Dacă el  mai  putea aştepta până joi,va reuşi  şi  ea.Cine ştie,joi
putea fi ziua minunilor.
-Ce-ar fi dacă te-aş conduce până-n hol şi ţi-aş ura noapte bună? Sunt sigură că
ai  foarte  multe  de  făcut.Jordon  se  ridică  şi  înconjură  masa  pentru  a-i  ţine
scaunul.
-Nu o să-ţi  pară rău,Gretchen.Totul  se va termina cu bine.Ea îi  zâmbi şi  ieşi
înaintea lui.
-Pentru a-ţi demonstra buna mea credinţă o să-ţi trimit sus o ceaşcă de cafea şi
un platou cu mâncare în contul casei.Gretchen ajunse la capul scărilor şi se opri.
Jordon prinse o buclă rebelă aurie înapoi în panglica ce strângea părutei.
-Îţi voi aprecia darul.Îi prinse tandru obrajii între palme şi fără a ţine cont de cei
ce se aflau în hol,o sărută.Gretchen simţi că se topeşte în braţele lui.Fu foarte
dezamăgită când el întrerupse sărutul şi se depărta cu câ iva centimetri.ț
Jordon îi urmări cu degetul conturul umed al buzelor ei.
-Ne vedem mâine,spuse el şi dispăru în sus pe scări.
Gretchen  se  răsuci  şi  zâmbi  fermecător  tânărului  din  spatele  biroului  de  la
recepţie.Acesta rămăsese buimăcit,cu ochii bulbucaţi şi gura deschisă.Arăta de
parcă nu mai văzuse niciodată un bărbat sărutând o femeie.

În după-amiaza zilei următoare,când Gretchen intră în apartament ştiu imediat
că se mai afla cineva înăuntru.Animată mai mult de curiozitate decât de teamă
străbătu în tăcere sufrageria,aruncă o ocheadă în bucătărie şi îşi continuă paşii pe
hol.Se opri burse când ajunse la intrarea dormitorului.Jordon era întins cu faţa în
jos  pe  patul  ei,complet  îmbrăcat,dormind  adânc.În  ultima  jumătate  de  oră
înnebunise căutându-l.



După spusele  lui  Effie  fusese  mai  devreme  prin  bucătărie,întrebase  de  ea  şi
furase o mână de prăjituri.Gretchen verificase apoi în camera lui,dar aici îi găsi
doar  pe  cei  trei  colaboratori  ai  lui,existenţi,ţîfnoşi,ciorovăindu-se,aplecaţi
deasupra unui morman de hârtii,vorbind la telefon sau trimi ând tot felul de acteț
prin fax.Nici urmă de Jordon şi după câte îşi putuse da seama,ei păreau foarte
fericiţi din această cauză.Vânturase întreaga clădire,fără nici un rezultat.Şi ca să
vezi,în tot acest timp el era tolănit în patul ei.Gretchen se apropie de pat şi-l
privi mai cu atenţie.Chiar şi în somn,faţa lui păstrase semnele de oboseală.Părul
îi era ciufulit şi hainele la fel de mototolite.Şi fiindcă era doar ora trei putea
paria  că  nu  închisese  un  ochi  toată  noaptea.Obiectul  muncii  sale  avea  să-l
omoare până la urmă,dacă nu-i făcea cinstea de a-l omorî ea înaintea
Se aplecă şi îl descălţă de pantofi.Hainele puteau rămâne la locul lor.Nu le putea
scoate fără a-l trezi.Îndepărtă cu blândeţe o buclă de păr de pe fruntea lui şi îl
sărută  gingaş  pe  buze.Jordon  păru  să-i  zâmbească  în  somn.Trase  draperiile
împotriva  soarelui  strălucitor  de amiază  şi  îl  acoperi  cu o pătură.Închise uşa
dormitorului  şi  părăsi  apartamentul,nu  înainte  de  a  avea  grijă  de  a  scoate
telefonul din priză.Va reuşi să doarmă măcar câteva ore.
 
Jordon se trezi dezorientat şi fierbinte.Îşi amintea doar că la un moment dat o
căutase pe Gretchen.Urcase cu liftul până la apartamentul ei şi găsise,din nou,
uşa descuiată.Patul ei i se păruse atât de moale şi de îmbietor,încât se întinsese
de-a lungul lui,continuând să se întrebe unde ar mai putea-o căuta.
Zări cu coada ochiului cadranul ceasului electronic şi â ni în picioare.Ora nouă!ț ș
Dormise timp de şase ore! Se încurcă în pătura ce îi alunecase la picioare în timp
ce încerca să desluşească ceva în camera întunecoasă.Probabil că Gretchen îl
acoperise.Se împletici  spre baie şi  aprinse lumina.Holbă ochii în jur,uimit.De
suportul  pentru prosoape erau agăţaţi  o pereche de pantaloni  şi  o cămaşă,iar
toate uneltele de bărbierit fuseseră aşezate pe un raft,laolaltă cu lenjerie curată şi
o pereche de şosete.Cu siguranţă că Gretchen dorise să îl facă să se simtă ca
acasă.Dădu drumul robinetului duşului cu o smucitură şi se vârî înăuntru.
Gretchen auzi zgomotul jetului de apă şi se grăbi să încălzească cina.Amestecă
nervoasă cu o lingură în sos,rugându-se să aibă şansa de a-l hrăni,înainte ca el
să-şi dea seama de ceea ce făcuse.Bărbaţii cu stomacul plin erau mult mai uşor
de lămurit.Abia terminase de aranjat masa,când el îşi făcu apariţia în bucătărie.
Părul îi era încă und,dar arăta odihnit,proaspăt bărbierit şi foarte,foarte sexy.
-Sper că îţi plac macaroanele.
-Asta miroase aşa de bine? Se apropie prin spate şi o înlănţui cu braţele.



Nasul lui îi gâdilă ceafa.Credeam că tu.Gretchen se întoarse şi îşi lipi buzele de
ale lui.
-Gură bogată.Îl respinse în joacă.Du tu farfuriile,te rog.Jordon se conformă,nu
înainte de a obţine sărutul pe care îl dorea.Conversaţia din timpul cinei fu atât de
convenţională,încât,într-un târziu,Jordon lăsă furculiţa din mână.
-Eşti supărată din cauză că am dormit în patul tău?
-Nu. 
-Nervoasă fiindcă am pătruns înăuntru fără permisiune?
-Bineînţeles că nu.
-Atunci care este problema? Te porţi puţin cam ciudat.Parcă nu mai era îngerul
cu  care  se  obişnuise.Răspundea  repezit  la  fiecare  întrebare,de  parcă  stătea
aşezată pe o plită încinsă.
-Pentru desert avem câteva prăjituri de la Effie.Jordon se încruntă.Se întâmplase
ceva rău.
-Ştii că trebuie să cobor din nou.
-Pentru a te alătura muncii celorlalţi,corect?
-Mda.Nu prea-i plăcea cum sunase asta? Gretchen trase aer adânc în piept şi îi
mărturisi adevărul:
-Nu mai sunt acolo.
-Cum adică,nu mai sunt acolo?
-Sunt în restaurant,unde se bucură de o masă decentă şi pe urmă vor mai rămâne
prin salon sau se vor duce la culcare.
-Au  părăsit  proiectul?  Jordon  promisese  celor  trei  că  în  cazul  în  care  se
încadrează în timp vor primi nişte bonificaţii la care ar putea visa doar membrii
consiliului director al companiei.Gretchen se înroşi toată şi se foi în scaun.
-Tu le-ai dat permisiunea.El îşi miji ochii,dintr-o dată suspicios.
-Chiar aşa? Ea nu îi putu înfrunta privirea.Ceea ce făcuse nu era prea cinstit.
-Au fost foarte recunoscători.Brad a spus că eşti extraordinar.Jordon îi aruncă o
căutătură urâtă.
-De asemenea le-ai ordonat să fie înapoi la lucru la ora şase,iar micul dejun să
fie servit tot atunci.Jordon încercă să-şi menţină o expresie severă.Aşa ceva nu
era posibil.Îşi dădu capul pe spate şi începu să râdă.Micuţa obrăznicătură 
câ tigase încă un punct în favoarea ei.Mai întâi îl făcuse să se îndrăgostească şiș
acum se apucase să dea ordine în numele său.Cum va reuşi să o controleze? La
naiba,cine voia să o controleze? Era foarte fericit să o aibă aşa cum era,şi nu
dorea să schimbe nimic.Se ridică de la masă şi începu să danseze cu ea prin
bucătărie,neoprindu-se din râs.Gretchen,auzindu-l cum râde,se simţise 



dezorientată.Nici unui bărbat nu îi plăcea să-i fie ameninţată autoritatea.
Dar,privindu-i mai atent faţa,realiză că Jordon era fericit.
-Nu eşti supărat?
-Sunt supărat ca dracu,obrăznicătură mică.Aş vrea să te pun pe genunchi sau să
te duc în pat.Mai făcu o piruetă,împreună cu ea.Tu ce zici,care din ele?
Ea se făcu că reflectează.Jordon o lipi de pieptul său. 
-Timpul  a  expirai  Cred că  voi  fi  nevoit  să  aleg  eu.Se îndreptă  hotărât  către
dormitor.
-Jordon,aşteaptă! El se opri.
-Trebuie să strâng masa şi să pun deoparte mâncarea care a mai rămas.
-Femeie,m-ai oprit pentru atâta lucru? Jordon se întoarse şi îşi continuă drumul.
Gretchen râse pe înfundate.Dacă era să aleagă între congelarea sosului de tomate
şi Jordon,nu mai erau prea multe de spus.În mod sigur nu era acum momentul
să-i dovedească lui Jordon ce bună gospodină era ea.Jordon simţi  moliciunea
dulce a sânilor ei presându-i pieptul,şi gemu.
-La naiba,femeie,încetează să mai râzi sau jur că îmi voi pierde controlul asupra
acţiunilor mele.Gretchen îl muşcă uşurel de lobul urechii.
-Repede,pe  stânga  este  o  uşă.Jordon  pătrunse  în  dormitor  şi  o  întinse  pe
Gretchen  pe  pat.Cu  privirea  aţintită  asupra  ei  începu  să-şi  descheie  nasturii
cămăşii.Era îmbrăcată într-o pereche de blugi uzaţi şi un tricou larg,şi arăta sexy
şi  foarte  atrăgătoare.Nu  purta  încălţăminte,iar  unghiile  de  la  picioare  erau
vopsite roşu-aprins.Părul îi era desprins,ca un covor auriu,unduitor.Proptindu-se
în coate,Gretchen admiră priveliştea.Jordon practica un fel de striptease,
foarte,foarte  lent.Şi,Dumnezeule,avea  la  ce  să  se  uite.Jordon  îşi  descheie
fermoarul pantalonilor şi bărbăţia lui apăru la vedere.Jordon Winters o dorea.Nu
exista nici o îndoială în privinţa asta.Gretchen se ridică în genunchi şi îşi trase
tricoul peste cap,în timp ce el dădu un şut pantalonilor şi îşi scoase şosetele.
Jordon înghiţi  în sec.Gretchen nu purta  sutien şi  sânii  ei  goi  se  etalau acum
vederii lui,conturaţi de sfârcuri pigmentate,obraznice.Fascinat,o urmări cum se
dezbracă mai departe,cu mişcări lascive.Făcuse doar şi altădată dragoste cu ea,
dar  niciodată  nu se dezbrăcase  pentru el.Dragostea lor  fusese devastatoare şi
sălbatică.În seara aceasta dorea să nu se grăbească şi să simtă vraja momentului.
Să o facă să  vadă,să  simtă  şi  să  guste  vraja.Blugii  ei  aterizară  pe podea.Era
goală,cu excepţia unui petec de mătase roşie.Ochii ei îl priviră întrebător,în timp
ce se juca cu marginea chiloţeilor.El se sili să rostească printre buzele uscate un
singur cuvânt:
-Da...



Gretchen  schiţă  un  zâmbet  şi  făcu  să  alunece  petecul  de  mătase  în  josul
şoldurilor  ei,apoi  pe  coapse  şi  în  cele  din  urmă  îi  aruncă  peste  marginea
patului.Împinse cuvertura de satin roşu cu picioarele şi se tolăni în aşternuturile
negre.Aceasta urma să fie o noapte deosebită.Îşi dorea să rămână cu luminile
aprinse şi cu ochii larg deschişi,întinse spre el o mână,cu degete care tremurau,
anticipând ce va urma.Jordon sărută tandru fiecare deget în parte şi i se alătură
în pat.Dorinţa intensă făcu ca ochii lui cenuşii să devină aproape negri în clipa
când mâna ei îi atinse pieptul.Îi eliberă degetele şi îi căută gura.
Ea se simţi cuprinsă de dorinţă până în vârful picioarelor.În abdomen încerca o
senzaţie pulsatilă de fierbinţeală,în timp ce un lichid călduţ umezi joncţiunea
coapselor  ei,în aşteptare.Îşi  îndoi  genunchii.Buzele  ei  lipite  de ale  lui  rostiră
tremurat un nume: „Jordon”;El încercă să-şi guste numele cu limba.Avea gustul
lui  Gretchen.Îi  plăcea.Pătrunse cu limba mai  adânc în gura ei  şi  cuprinse cu
palma unul din sâni.Geamătul ei de plăcere îi zgudui trupul înfierbântat.Îi părăsi
gura şi coborî,sărutând-o înfocat,spre mugurele rigid pe care îl rula între degete.
Gretchen îşi arcui spinarea şi apropie capul lui Jordon,iar el prinse blând între
dinţi sfârcul.Coapsele ei se depărtară instinctiv şi şoldurile se înălţară.Limba lui
caldă umezi vârful sânului ei.Apoi suflă cu blândeţe peste zona umedă,în timp
ce ea fu scuturată de un fior.Jordon se trase înapoi,privind-o.
-Îţi place? Ea îi împinse capul spre celălalt sân.
-Te rog.
-Când o spui aşa,nu aş putea să te refuz niciodată.Jordon repetă acelaşi procedeu
asupra celuilalt sfârc,deja întărit.Tremurul ei trimise un nou val de dorinţă prin
trupul său.Aş putea să continui aşa toată noaptea.Gretchen râse înăbuşit.Simţea
că peste puţin timp nu se va mai putea reţine.
-Nu,nu ai putea.Jordon înălţă capul,acceptând provocarea şi întâlni privirea ei
încordată.O simţea aproape de limită.
-Oh,dragostea mea.Gretchen închise ochii,savurând cuvântul.O numise dragoste.
Degete  puternice,masculine,îi  cercetară  abdomenul,ajungând  în  triunghiul  de
bucle aurii de deasupra-feminităţii ei.Respiraţia i se opri în gât când buzele lui se
strânseră în jurul sfârcului sensibil şi unul din degetele lui se adânci în căldura
trupului ei.
-Deci,eşti  pregătită.Vocea  lui  Jordon sună  impresionant  în  timp  ce  acesta  îşi
schimba poziţia.Ea îşi  ridică şoldurile,în timp ce el  se  insinua între coapsele
sale.Părul lui aspru îi gâdilă pielea netedă,mătăsoasă.
-Jordon,vocea ei era mai degrabă un scâncet,te rog!Jordon captură sunetul dulce
al glasului ei cu buzele şi o pătrunse.Muşchii fierbinţi se strânseră în jurul lui.



Limba căută să ajungă în interiorul buzei ei inferioare; senzaţia era aceeaşi,
umezeală,netezime şi o căldură incredibilă.
-Jordon,murmură ea printre buzele lui.El o eliberă şi  se dezlănţui,pierzând şi
ultima fărâmă de raţiune.Gretchen îi  simţi  retragerea şi  îşi  încolăci picioarele
graţioase în jurul şoldurilor lui.Nu dorea ca el să o părăsească.Niciodată.Studie
faţa lui înfierbântată şi îi percepu încordarea.Întinse mâna şi îi prinse în căuşul ei
obrazul.Cu lacrimi licărindu-i în ochi şopti cuvintele pe care spera că el să le
primească cu bunăvoinţă:
-Te iubesc.Visurile lui Jordon îşi găsiseră împlinirea.Ea îl iubea.Îi sărută palma,
genele şi vârful nasului.
-Spune-mi că nu visez.Ea îşi legănă şoldurile şi zâmbi când broboane de sudoare
apărură între sprâncenele lui.
-Ţi se pare că visezi?Jordon îşi muşcă buza,în timp ce ea îl îndemna să continue.
-Nu,răspunse el.Incapabil să reziste paradisului ce îl aştepta,îşi  dădu capul pe
spate şi pătrunse mai în profunzime.Gretchen spori strânsoarea coapselor ei,
urmându-i  fiecare  mişcare.În  momentul  extazului,se  alătură  strigătului  lui  de
eliberare.
 
Jordon îşi trase grijuliu braţul de sub Gretchen.Ea se încruntă în somn şi încercă
să  ajungă  la  căldura  lui.El  se  strecură  încet  afară  din  pat  şi  păşi,gol,prin
apartament,verificând dacă uşile erau încuiate.Zâmbi  la vederea farfuriilor  ce
rămăseseră  pe masă.Stinse  luminile,fixă  ceasul  deşteptător  şi  se vârî  din nou
lângă  Gretchen,acoperind-o  atent  cu  pătura.Privi  scurt  în  întuneric,către
dragonul sculptat în panoul de la marginea patului.Cea mai mare parte a liniilor
şi  a  culorilor  păreau  voalate  din  pricina  nopţii,dar  ochii  de  topaz  străluceau
intens,ca luminaţi de un foc interior.Se întinse şi îl mângâie.
-Mulţumesc,Chung,că ai vegheat asupra ei de-a lungul anilor.
 
CAPITOLUL 11
Gretchen pătrunse în sala supraaglomerată din clădirea pompierilor şi suspină.
Părea  că toţi  locuitorii  din Edelweiss  se  adunaseră  pentru a  auzi  propunerea
oficială a lui Jordon.Era un lucru normal,la urma urmei,pentru că decizia finală
îi afecta pe toţi,dar totuşi i se părea deplasat.Dacă foarte elaboratul plan al lui
Jordon dădea greş,întregul oraş va fi martor la înfrângerea lui.
Îşi făcu drum cu greu spre locul unde se aşezaseră cei din consiliu.Oamenii o
salutau şi  îi  puneau întrebări.Ea zâmbea politicos  şi  le  spunea  să-şi  păstreze



întrebările pentru mai târziu.Toate îndoielile se vor risipi odată ce decizia va fi
luată.Părea a fi cea mai importantă întâlnire pe care o văzuse vreodată.
Îl zări pe Jordon şi pe cei treiA asistenţi ai săi îngrămădiţi în jurul unei măsuţe.
Înaintea  lor  zăceau  deschise  patru  valize  de  mână.Simţindu-i  privirea,Jordon
înălţă capul.Privirile lor se întâlniră.Secrete,înţelesuri şi vise fură transmise de la
unul  la  altul.Jordon afişă  un zâmbet  dezorientat,înainte  de a  se  reîntoarce la
treabă.Începând din noaptea de luni avusese multe momente memorabile,
petrecându-şi  toate  nopţile  în  patul  ei.Ce-i  drept,nu  dormise  prea  mult,dar,în
urma exerciţiilor,ochii lui deveniseră mai strălucitori.
Gretchen inspiră  adânc,încercând să-şi  calmeze  junghiul  pe care  îl  simţea  în
stomac şi se aşeză pe locul ei obişnuit.Primarul  stătea întotdeauna la aceeaşi
masă cu consiliul şi vota în acelaşi timp.Votul ei era luat în considerare doar în
caz de balotaj.Gretchen îşi dori din inimă să nu se întâmple aşa ceva.
Erik sună din clopoţei şi în sală se aşternu tăcerea.După obişnuitele apeluri la
ordine şi citirea concluziilor precedentei sesiuni,el anunţă că era timpul pentru
unele probleme noi.Îşi drese glasul.
-Dată fiind importanţa votului din această seară,consiliul a decis că va fi supusă
discuţiei  doar propunerea venită din partea companiei  Winters Enterprises.Îşi
roti privirea prin sală,dar nu întâmpină nici o obiecţie.Acum aş dori să cedez
microfonul domnului Jordon Winters,preşedinte şi proprietar al lui Winters,care
a acceptat să răspundă tuturor întrebărilor şi temerilor venite din partea voastră.
Jordon  fu  întâmpinat  doar  de  câteva  aplauze  foarte  anemice  şi  Gretchen  se
crispa.Oraşul ei era în defensivă.Privi către el şi roşi puternic când acesta îi făcu
cu ochiul.Era absolut incorigibil.Jordon prelua microfonul şi vorbi,adresându-se
mulţimii:
-În primul rând,aş vrea să vă mulţumesc că aţi venit.Asta îmi demonstrează că
vă pasă de ce se întâmplă cu oraşul vostru.Şi mai îmi spune că am procedat
corect când am ales oraşul Edelweiss.Trebuie să mărturisesc că am sosit aici,
crezând că în mai puţin de o săptămână locuitorii,consiliul local şi primarul îmi
vor mânca din palmă.Jordon părea că îşi cere iertare.Şi pentru asta vă prezint
umilele mele scuze.Aş vrea să-mi acordaţi câteva minute pentru a vă prezenta
propunerea  iniţială  pe  care  am adus-o  cu  mine.Jordon  începu  să  prezinte  în
detaliu proiectul cabanelor,în timp ce Gretchen se apucă să studieze feţele celor
din consiliu.Faptele şi cifrele erau cele pe care ea le citise şi le răscitise.Gretchen
era decisă  asupra propriului  vot.Şi  după expresiile  celor  din consiliu  ca  şi  a
majorităţii  oamenilor  din  sală,se  părea  că  şi  aceştia  luaseră  o  decizie,şi
propunerea lui Jordon era sortită eşecului.



Edelweiss nu era încă pregătit pentru un pas atât de drastic.
Nu avea idee câ i aşi ascundea Jordon în mânecă,dar era bine să fie cât maiț
mulţi.Noaptea trecută făcuseră dragoste încet şi meticulos.Lipsiseră doar acele
cuvinte magice din gura lui Jordon: Te iubesc.Dorea aceste  cuvinte.Le dorea
pentru  totdeauna.O  părăsise  cu  puţin  înaintea  zorilor  pentru  a  se  întâlni  cu
ceilalţi şi a-şi pune la punct prezentarea.Până acum nu auzise nimic nou.
-Aş vrea însă să notaţi faptul că nu înaintez această propunere consiliului pentru
a o supune la vot.O parte dintre membrii consiliului rămaseră cu gura căscată,iar
Jordon  zâmbi  peste  tăcerea  ce  se  aşternuse  în  sală.Chiar  şi  Gretchen  părea
confuză.După câteva discuţii cu primarul şi o parte dintre membrii consiliului,
am realizat că aceştia aveau dreptate.Edelweiss este un oraş unic.Merită ceva
mai mult decât câteva cabane costisitoare.Merită ceva unic.Jordon se apropie de
un şevalet acoperit cu o pânză.
-Vă rog să ţineţi cont că asistenţii mei şi cu mine am avut la dispoziţie mai puţin
de o săptămână pentru a pune la punct această prezentare.Partea artistică este
încă în fază incipientă.Dacă priviţi adânc în inima voastră trebuie să fiţi de acord
cu ideea că Edelweiss este pe moarte.Copiii voştri cresc aici în linişte şi pace,dar
apoi părăsesc oraşul,pentru că acesta nu-i poate sprijini.Din sală se făcu auzit un
murmur de aprobare.Forţa acestui oraş nu va rezista niciodată în industrie.Acest
loc este prea izolat.Doar costul transportului materialelor v-ar ucide.Din câte mi-
am putut da seama folosiţi toate suprafeţele de pă-mânt pentru agricultură sau
construirea unor ferme.Acesta este motivul pentru care acest oraş trebuie ajutat.
Jordon zâmbi  la mârâitul  surd al  sălii.Şi  nu puteţi  face  prea mult  în direcţia
aceasta.Dar totodată reprezintă şi bunurile voastre cele mai de preţ.
Această remarcă ridică câteva sprâncene.Aveţi nevoie de mai mulţi turişti care
să facă cumpărături în magazinele voastre,să schieze pe pârtiile de schi sau să se
caţere pe munţi.Şi aveţi nevoie de ei tot timpul anului,nu doar câteva luni în
timpul sezonului de iarnă.De asemenea,trebuie să existe posibilităţi de cazare a
acestor turişti.Dragon's Lair şi pensiunile existente nu pot găzdui un număr prea
mare de turişti.Gretchen se încruntă,însă nu putu găsi un contraargument.
Dragon's Lair avea doar douăzeci şi patru de camere pentru oaspeţi.
-Ceea ce propun va constitui o noutate pentru acest ţinut,dar şi pentru Winters
Enterprises.Se numeşte hotel,dar în realitate seamănă mult cu o cabană.Oamenii
cumpără apartamente,dar când nu le folosesc,le pot închiria.Ideea de principiu
este că în loc să aveţi apartamente ocupate,să zicem,câteva săptămâni pe an,veţi
avea,din fericire,camere ocupate permanent.Vor exista aceleaşi facilităţi ca şi în
propunerea  mea  iniţială.Când  veţi  avea  suficienţi  bani  pentru  a  cumpăra  un



astfel de apartament pentru câteva săptămâni pe an,veţi avea cu siguranţă unele
pretenţii.Vor exista terenuri de golf,de tenis şi piscine.Mâna lui Jordon se juca cu
pânza ce acoperea şevaletul,în timp ce unul dintre asistenţi  înmâna celor  din
consiliu fotografii de dimensiuni mai mici.
-Marea realizare a acestui proiect este că acest hotel se va încadra perfect în
oraşul vostru unic.Nici un turist care vizitează Edelweiss pentru prima dată nu
va  ghici  că  acest  hotel  a  fost  construit  ulterior.Dezveli  şevaletul  şi  îngădui
oamenilor să privească ceea ce el denumise Hotel Edelweiss.
Gretchen se holbă la desenul colorat pe care îl ţinea în mână şi clipi din ochi,
încercând să-şi  reţină  lacrimile.Jordon  i-o  făcuse.Proiectase  un hotel  care  nu
numai  că  avea  toate  facilităţile  de  care  vorbise,dar  îţi  tăia  pur  şi  simplu
răsuflarea.Avea  cinci  etaje,acoperişul  ţuguiat  şi  ferestrele  încadrate  în
frontoane.Inconjurând fiecare etaj se găseau balcoane cu numeroase suporturi
pentru ghiveciuri  de flori.Zugrăveala  era  simplă,un fel  de maro combinat  cu
galben,dar  amplasamentul  completa  acest  mic  neajuns.În  depărtare  se  profila
Shadow Mountain,în  împrejurimi  erau  plantaţi  pini  uriaşi  şi  acrii  întregi  de
grădini cu flori,ce dădeau hotelului o distincţie deosebită.Hotel Edelweiss era
perfect.Jordon era  pe  cale  să  obţină aprobarea  consiliului.Ar  fi  trebuit  să  fie
extaziat,dar  nu era.Ea  era  bucuroasă  că  Jordon se  dovedise  a  fi  suficient  de
sensibil pentru a înţelege unicitatea acestui oraş,dar cum rămânea cu ei doi? 
Nu-i mărturisise niciodată dragostea lui şi,ca să pună capac la toate,astăzi nu
primise nici flori.Jordon privi în direcţia lui Gretchen,în timp ce continua să dea
detalii despre proiectul său,dar nici de data aceasta nu reuşi să citească ceva pe
faţa ei.Îşi dori ca ea să-şi înalţe privirea pentru a o putea studia mai bine.
-Winters Enterprises trebuie să admită că nu este expertă în tradiţia elveţiană,şi
deci în acest domeniu vă solicit personal ajutorul.Winters Enterprises vă acordă
şansa de a păstra unicitatea Edelweiss-ului şi totodată de a-l ajuta.Privi din nou
către Gretchen,dar nu putu să-şi dea seama dacă ea îl asculta sau nu.
Gretchen trasă cu unghia ei vopsită o dungă roşie peste florile din desen.Oare de
ce nu mai primise flori? Poate că domnul Oberholtzer întârziase livrarea? Sau
poate Jordon renunţase la încercările de a ghici culoarea ei favorită.Auzi vocea
lui Jordon şi toate gândurile dispărură din mintea ei rătăcită.
-Din moment ce Winters Enterprises construie te pentru prima dată un astfel deș
hotel,voi supraveghea personal construcţia acestuia.Gretchen ridică privirea.
Ochii ei albaştri intrară în coliziune cu alţi doi ochi gri,încărcaţi de emoţie.
-Şi nu numai că voi supraveghea construcţia hotelului Edelweiss,dar voi rămâne
aici pentru a-l conduce.



Ochii lui Gretchen se măriră,şocaţi.Va rămâne! Zâmbetul său radia dragoste.
Jordon  îi  remarcă  faţa  strălucitoare  şi  îi  făcu  cu  ochiul.Începu  să  răspundă
valului de întrebări venite din partea localnicilor şi a consiliului.Primarul rămase
în  mod  inexplicabil  tăcut.Două  ore  mai  târziu  părea  că  terminase  cu  toate
răspunsurile.Consiliul era pe cale să decidă aprobarea construcţiei hotelului.Cu
excepţia  lui  Ulrich,care  încă  se  mai  holba  visător  la  desen.Localnicii  se
lămuriseră asupra principalelor motive ce îi puteau îngrijora şi acum încercau să
despice firul în patru.Nimeni nu dorea să sfârşească discuţiile asupra celui mai
important eveniment local,după ce Olga Beamesderfer născuse tripleţi.
-Dacă vreţi să mă scuzaţi,am câteva afaceri presante cărora trebuie să le acord
atenţie.Asistentul  meu,Chad  Wenrich,va  răspunde  întrebărilor  restante.Jordon
întinse microfonul lui Chad şi se îndreptă spre Gretchen.
-Decide-ţi votul,îi şopti el.
-Nu a sosit încă momentul votului.
-Oricum,fă-o.Ai suficiente informaţii  pentru a face o opţiune inteligentă.Şi în
plus,nu vei  fi  aici  la  numărătoare  oficială  a  voturilor.În  sfârşit  o  sprânceană
ridicată în semn de mirare.
-Chiar aşa? Jordon zâmbi lupeşte.
-Vei fi la două mile depărtare.
-Cu ce ocazie? Zâmbetul lui Jordon se lăţi şi în ochi îi jucau luminiţe.Plăcerea
păcatului  se  putea citi  clar  pe faţa  lui.Gretchen îşi  însemnă biletul  de vot,i-l
înmână lui Erik şi  se luă după Jordon.Îşi făcură drum cu coatele spre fundul
sălii,ignorând privirile  întrebătoare  ce  îi  însoţeau.Jordon  luă  de  la  garderobă
pelerina ei  roşie  şi  jacheta  sa.Gretchen nu-şi  încheiase încă toţi  nasturii,când
Jordon o zori pe uşă afară.Acolo îi aşteptau Zelda şi sania de la Dragon's Lair.
Gunter strângea nerăbdător hăţurile în mână.Jordon o ajută să se urce şi apoi se
aşeză  lângă  ea  pe  băncuţă.Făcu  un  semn  cu  degetul  lui  Gunter,apoi  smuci
hăţurile şi  Zelda porni la trap în josul  străzii,îndrep-tându-se spre ieşirea din
oraş.
-Încotro ne îndreptăm? întrebă Gretchen.Jordon râse şi o mână pe Zelda de-a
lungul câmpului.Se îndreptau spre lacul Conquest.
-Nu patinează nimeni în seara aceasta,spuse ea.
-Ştiu.Jordon nu părea surprins că ea îşi dăduse seama de destinaţia călătoriei.
-Nu vor fi nici un fel de focuri.
-Şi asta ştiu.Jordon zâmbi în întuneric.Vremea se potrivea perfect cu planurile
sale.Un adevărat val de căldură în New Hampshire în mijlocul iernii.
Gretchen îşi roti privirea şi ridică absentă din umeri.



Era o noapte frumoasă pentru o coborâre cu sania.
-Consiliul va vota în favoarea ta.
-Hmmm.
-Hotel Edelweiss este o lovitură de geniu.Ai găsit cu adevărat o cale de mijloc.
-Hmmm.
-Nu vrei să discuţi despre proiect,nu-i aşa? întrebă ea exasperată.
-Nu.În faţa lor lacul Conquest părea mort.
-Despre ce vrei să discutăm? În depărtare Jordon zări licărirea gheţii.Pe undeva
prin apropiere trebuia să fie pâlcul singuratic de care îi vorbise Gunter.Se uită
spre stânga şi se îndreptă apoi în acea direcţie.
-Despre noi.Gretchen îl privi cu atenţie.Era serios.O scosese două mile afară din
oraş pentru a vorbi.Subiectul discuţiei să fie atât de îngrozitor,încât el să se fi
temut  că răcnetele ei  s-ar  fi  auzit  în întregul oraş? Remarcă o lumină palidă
strălucind printre copaci şi i se păru ciudat.Zelda pătrunse tropăind în pădurice şi
ea văzu un felinar agăţat de o creangă,luminând poteca ce ducea într-un luminiş.
Printre  buze  îi  scăpă  un  strigăt  surprins.În  luminiş  se  afla  un  cort  luminat
dinăuntru.
-Ce naiba? Jordon opri sania şi sări jos.Legă frâiele de un copac din apropiere şi
îi dădu lui Zelda un morcov.
-Ştiu că nu e cine ştie ce,dar în circumstanţele actuale este tot ce am putut face.
Se duse în spatele săniei şi scoase de-acolo o pătură.O scutură şi apoi o aşternu
pe spatele lui Zelda.
-Despre ce circumstanţe vorbeşti?
-În caz că nu ai observat,este al naibii de frig în New Hampshire în perioada
aceasta  a  anului.Jordon  o  ajută  să  coboare.Gretchen  se  încruntă,dar  sări  în
braţele lui.Gâfâi surprinsă când el o învârti prin aer şi o strânse la piept.
-Ajunge ca numai unul din noi să aibă picioarele ude.Jordon păşi încet spre cort
şi  balan-sând  preţioasa  lui  povară,desfăcu  fermoarul  de  la  intrare.Se  aplecă
înainte şi aşeză picioarele ei pe nylonul ce acoperea pământul.Faţa lui Gretchen
se lumină de un zâmbet când zări o vază cu doisprezece trandafiri albi.
-Ai ghicit! Se aplecă deasupra lor şi inspiră parfumul.Murmură cu o voce puţin
tristă: Nu vor trăi prea mult pe gerul ăsta.
-Cel puţin încă alte trei duzini te aşteaptă în apartamentul tău.Jordon se descălţă,
îşi scoase şosetele şi se întinse către un ruscac ce zăcea ceva mai încolo.
Gretchen  ridică  întrebătoare  o  sprânceană,în  timp  ce  Jordon îşi  vârî  o  mână
înăuntru.Era plin cu haine.Zări şi o pereche de blugi.
-Vom rămâne mai mult pe-aici?



Jordon îşi băgă picioarele îngheţate într-o pereche de şosete uscate.
-Atât cât va fi nevoie.Ea observă într-un colţ o mică frapieră şi două termosuri.
Cea  mai  mare  parte  din  spaţiu  era  ocupat  de un sac  de  dormit  pentru  două
persoane şi  două perne mari,din  satin  negru.Gretchen îşi  scoase  la  rândul  ei
cizmele şi se întinse jos,lângă Jordon.
-Pentru  ce  anume?  El  descheie  fermoarul  jachetei  şi  apoi  se  sprijini  în
coate.Zâmbetul lui urla „Lup!”
-Pentru ca tu să mă seduci,în sfârşit se putea pricepe ceva.
-Îţi dai seama că suntem lângă lacul Conquest?
-Nu aş  pleca  de-aici  sub nici  un motiv.Ea îşi  descheie  pelerina  şi  îşi  scoase
mănuşile.Degetele ei se crispară pe genunchiul lui.
-Spune!Jordon înghiţi în sec,în timp ce mâna ei începuse să se mişte în sus,pe
partea interioară a coapselor.
-Ce  să  spun?  Degetele  ei  îşi  stopară  ascensiunea.Jordon  întinse  palmele  şi
cuprinse tandru între ele obrajii ei îngheţaţi.
-Eu,Jordon Winters,te iubesc pe tine,Gretchen Horst.Zâmbetul ei fericit adăugă
o strălucire în plus luminii din interiorul corpului.El o sărută pe gură şi se întinse
pe sacul de dormit.Acum,grăbeşte-te să mă seduci pentru a ne putea întoarce în
oraş dizgraţiaţi.Toate armele de foc din oraş vor fi scoase de la naftalină şi eu
voi fi nevoit să mă căsătoresc cu...Degetele ei se înfipseră în coapsa lui.El îşi
drese glasul şi mai încercă o dată:...cu o hangiţă sexy şi vom trăi fericiţi până la
adânci  bătrâneţi.Gretchen  îşi  scoase  pelerina  şi  zâmbi  ca  unul  dintre  acei
prădători din munţi,de care se temea atât de mult.
-Tu,domnule Winters,vei sfârşi atât de sedus,încât îmi vei fi sclav toată viaţa.
Jordon  savura  atingerea  curbelor  lui  Gretchen,în  timp  ce  aceasta  se  legăna
târându-se  în  sus,de-a  lungul  muşchilor  contractaţi  ai  trupului  său.Îi  captură
buzele într-un sărut înfocat şi îi şopti:
-Sunt deja sedus,dragostea mea,sunt deja sedus.

Gretchen  se  strecură  mai  adânc  în  sacul  de  dormit,mai  aproape  de  căldura
trupului lui Jordon.Zâmbi cu faţa îngropată în cârlionţii ce-i acopereau pieptul şi
el o strânse mai tare în braţe.Nu se mai ştia exact cine pe cine sedusese,dar nu
existaseră nici un fel de plângeri.
-Dumnezeule,ce rece e afară! Jordon râse înfundat.
-Dragostea mea,nu am plănuit să rămân în veci în sacul acesta de dormit.Unul îl
va căra pe celălalt,ca de obicei.Gretchen îi smulse un fir de păr.
-Au! Doare.Jordon îşi frecă locul vătămat.Bine,îmi asum responsabilitatea de



cărător.Ea îl sărută.
-Aşa e mai bine.Jordon îi simţi buzele lipindu-se de pieptul său şi oftă.Îşi insinua
un  picior  între  picioarele  ei.Plăcerea,satisfacţia  şi  dragostea  se  împletiră  în
fâşâitul în surdină a duşumelei din nylon a cortului.
-Liebchen? şopti el după câteva minute.Gretchen înălţă capul.
-Văd că ai prins ceva germană.
-Până acum,Gunter m-a învăţat doar un singur cuvânt.Cred că până la urmă va
trebui s-o învăţ ca să înţeleg ce se vorbeşte în jurul meu.
-Jordon,sunt atât de bucuroasă că vom rămâne în Edelweiss.Totuşi,m-aş fi mutat
oriunde ca să fiu cu tine.Jordon o sărută pe frunte şi îi apăsă capul înapoi pe
pieptul său.
-Ştiu,dragostea mea.Îşi drese glasul şi fixă cu privirea tavanul din nylon.Prevăd
doar o singură problemă viitorului nostru.
-Care? murmură ea.
-O să am nevoie de câteva sfaturi pentru a-mi putea conduce hotelul.Cortul se
scutură  de  hohotul  de  râs  al  lui  Gretchen.Zelda  deschise  un  ochi  şi  fornăi
dezaprobatoare că fusese trezită la o oră atât de nepotrivită.
 
EPILOG 
Jordon admiră priveliştea blugilor strânşi bine pe pulpe ai soţiei sale,în timp ce
urcau pe pârtia sudică a muntelui Thunder.Era de trei luni căsătorit cu Gretchen
şi  această  căsătorie  fusese  cel,mai  minunat  lucru  din  viaţa  sa.Dorinţa  lui  se
accentua cu fiecare zi,laolaltă cu dragostea pentru ea.
-Am ajuns? Gretchen se răsuci şi îşi proteja ochii de lumină cu mâneca jerseului
de flanelă.Zâmbi soţului ei care o ajunsese din urmă.
-Imediat  după  cotitură.Jordon  o  urmă  pe  o  muchie  de  stâncă  şi  îşi  încolăci
braţele în jurul taliei ei,admirând panorama.Sub ei se putea zări Edelweiss,
cufundat  în  pace.Sosise  primăvara,aducând  cu  ea  aroma  proaspătă  a  ierbii,o
abundenţă de flori  şi,din păcate,căldura ce topise zăpada.Vârfurile Shadow şi
Thunder îşi păstraseră cuşmele de nea,dar valea de sub ei era toată tapetată în
verde.
-Vezi? Jordon privi în jos şi remarcă cele câteva puncte portocalii ce trebuiau să
fie steagurile celor ce supravegheau înălţarea hotelului Edelweiss.Peste un an
totul va fi terminat şi turiştii se vor putea bucura de primăvară în ţinutul New
Hampshire.
-Încă nu se poate vedea nimic,liebchen.Gretchen îi urmări privirea.
-Eu nu mă refeream la hotel.Îşi dădu capul pe spate şi studie cerul.



De fapt,ce anume căutai tu cu atâta patimă? Jordon îşi înălţă şi el privirea,clipind
din ochi.
-Dragonul pe care te-ai jurat că îl ai în motel.
-În mod sigur este în motel.De fapt,este construit chiar în zid.Jordon miji ochii şi
se  concentra  asupra  lui  Dragon's  Lair.Îşi  ţinu  răsuflarea,orbit  de  lumina  ce
inundase dintr-o dată valea când sparele ieşise din spatele unui nor.Pe acoperişul
motelului era un dragon.Mai precis,acesta forma acoperişul.Ţiglele de diferite
culori erau aranjate în aşa fel,încât să întruchipeze un dragon.Roşul şi verdele
străluceau în lumina soarelui,iar ochii dragonului aruncau flăcări.
-Dumnezeule,Gretchen,este magnific.Ce ai folosit pentru ochi?
-Este un cristal de cuarţ numit citrin.Jordon simţi o părere de rău că nu avea un
binocul pentru a putea studia mai aprofundat tabloul.Dragonul era invizibil de pe
Shadow Mountain,dar de pe Thunder Mountain,de la această înălţime,se putea
observa foarte clar.Jordon ridică privirea spre vârful acoperit de zăpadă al lui
Thunder  Mountain.Dacă  acolo  sus  locuia  vreun  dragon,n-avea  decât  să  îşi
arunce privirea în jos şi ar fi întâlnit alt dragon.Şi din moment ce dragonii erau
creaturi solitare ce nu se deranjau unul pe celălalt,Dragon's Lair se simţea în
siguranţă  împotriva  unui  alt  dragon în  căutare  de  pradă.Prădătorii  din  munţi
rămâneau  deoparte.Gretchen  îşi  protejase  motelul  în  acelaşi  fel  în  care  se
protejase pe ea însăşi,cu ajutorul unui dragon.Jordon se strânse lângă femeia ce
îi cucerise inimaşi care,spera,îi va purta într-o bună zi copilul,îi înţelegea perfect
acţiunile.Când te lupţi cu focul,foloseşti foc.Când te lupţi cu dragonii,te foloseşti
de dragoni.
-Crezi că hotelul Edelweiss ar arăta bine cu un dragon pe acoperiş?
Gretchen îşi încolăci braţul în jurul gâtului soţului ei,în timp ce ochii îi înotau în
lacrimi.
-Credeam că nu vei întreba niciodată.
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