


Kate şi Price Lewis au viaţa perfectă -  se iubesc, au cariere 
de succes şi un apartament fabulos. Dar când Price pleacă 

peste ocean într-o călătorie de afaceri şl avionul său se 
prăbuşeşte, mariajul lor idilic se sfărâmă în mii de bucăţi.

Un an mai târziu, Kate încă îl jeleşte pe Price, însă acceptă 
propunerea de a petrece trei săptămâni pe o insulă din 

Pacific. Ea şi cumnata sa sunt singure în vila de pe insulă, 
până ce Kate vede o fantomă venind pe plajă. Price trăieşte.

Reîntâlnirea lor este încărcată de pasiune, dar Kate are 
nevoie de răspunsuri. Iar Price devine misterios şi îi face 
o propunere: ori Kate se întoarce acasă la New York, ori 

dispare cu el... pe vecie. Emoţii nestăvilite, o pasiune incen
diară şi o alegere imposibilă pentru Kate.

îşi poate recâştiga Price soţia, ori secretele lui o vor 
îndepărta definitiv?
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„Mi-a tresărit inima.
Nu.
Nu era posibil.
O fantomă venea spre mine. 
O fantomă care mi-a spus 
mereu că am cei mai frumoşi 
ochi albaştri pe care i-a 
văzut vreodată."
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îmi spunea mereu că am cei mai frumoşi ochi albaştri pe care i-a 
văzut vreodată.

De fapt, ochii mei sunt mai mult gri decât albaştri, dar când el 
mă privea, cu faţa între coapsele mele, cu ochii lui negri mistuiţi de 
pasiune, mi-i închipuiam albaştri şi frumoşi.

Price se uita mereu în ochii mei când mi se cuibărea între 
picioare. A făcut asta încă de prima dată când am făcut dragoste, 
eram la facultate. Povestea noastră a fost una învolburată — dragoste 
la prima vedere, oricât de sentimental ar suna. După absolvire, s-a 
angajat ca broker pe Wall Street şi eu am ajuns copywriter pentru The 
New York Tribune. Cu puţin noroc, ne-am găsit un apartament clasic 
în Brooklyn — confortabil şi perfect.

Da, perfect.
Aşa cum era de fiecare dată când Price mă lingea acolo, împin- 

gându-se în mine, gemetele lui reverberând în pielea sensibilă dintre 
coapsele mele.



Şi se uita tot timpul în ochii m et
— Iţi place, dulceaţă? a şoptit pe pielea mea umedă, provo- 

cându-mi fiori
— Doamne, da, am gem ut Da, da!
M-a răsucit şi mi-a tras o palmă pe una dintre fese.
— Ai cel mai mişto fiind, Kate.
M-au trecut fiorii Adoram să mă sugă în poziţia asta. Deja 

eram pe punctul de a exploda. Ştiam că nu va mai dura mult până 
când...

- O !
Mi-a băgat două degete prin vaginul ud şi au început convulsiile. 

De-a lungul anilor petrecuţi împreună, Price mi-a oferit numeroase 
orgasme, fiecare mai puternic decât altui Acesta era o implozie — 
toate celulele din corp goneau spre nucleul interior. M-am împins în 
spate, încercând să-i forţez degetele mai adânc în mine.

— Aşa. Vreau să termini pentru mine, iubito.
Îmi tremurau membrele, iar până la urmă braţele mi-au cedat şi 

coapsele îmi ţineau fundul în aer.
— Ador să-ţi provoc orgasme, a zis Price cu o voce guturală şi 

senzuală. Oare ştii cât de frumoasă eşti acum?
Cuvintele lui m-au făcut să mă excit din nou.
— Te simt, dulceaţă. Simt că eşti gata să termini iar.
Şi-a scos degetele şi într-o secundă era în mine.
Atât mi-a trebuit Am explodat
— Price! Doamne, Price!
— Aşa, iubito. Ador când îmi strigi numele. Ador să-ţi provoc 

orgasme. S-a împins încă o dată.
— Mă învălui atât de bine, Kate. Nimeni... Nimeni în afară de 

tine în toată lumea...
Mi-am împins şoldurile în spate, forţându-1 să înteţească ritmul. 

Tare şi repede. Aşa îmi plăcea, mai ales înainte să plece într-una 
dintre călătoriile lu t Întotdeauna se asigura că mă voi gândi doar la 
el cât este plecat.



Şi chiar aşa era. Nu-mi ieşea niciodată din minte.
S-a avântat in mine mai adânc, apoi s-a retras. Deşi am scâncit 

de frustrare, m-a întors pe spate, mi-a desfăcut picioarele şi a intrat 
în mine.

— Uită-te la mine, Kate. Vreau sâ mă uit în ochii tăi albaştri şi 
frumoşi.

I-au apărut stropi de transpiraţie pe frunte, lipindu-i de piele 
şuviţele de păr negru.

— Eşti frumoasă. Atât de frumoasă.
S-a împins încă o dată, gemând.
— Doamne, da! E aşa de bine!
Eram atât de sensibilă de la numeroasele orgasme, că simţeam 

fiecare convulsie, oricât de mică, în timp ce Price termina în mine.
într-o zi aveam să facem un copil împreună. încă nu era timpul, 

darîntr-ozi...
S-a prăbuşit peste mine, fierbinte şi alunecos. După câteva 

secunde, a mormăit „Scuze, iubito" şi s-a dat într-o parte.
M-am întors spre el şi mi-am lipit buzele de ale lui.
— Deja mi-e dor de tine.
Avea braţul peste frunte şi ochii închişi.
— Şi mie. Dar nu e vorba decât de o săptămână.
Am zâmbit şi l-am sărutat din nou.
— Pentru mine o săptămână pare un an.
A deschis ochii şi s-a întors spre mine.
— Ştiu. O să te sun în fiecare zi, ca întotdeauna, a zis şi a oftat. Ar 

fi bine să plec dacă vreau să prind zborul. Iar tu ai nevoie de un somn 
de după-amiază. îl meriţi.

S-a mişcat patul când s-a ridicat. Voiam să stau trează până avea 
să plece, dar eram epuizată. Muncisem optzeci de ore în acea săptă
mână şi totuşi reuşisem să ajung acasă şi să-l văd pe Price înainte să 
plece. A doua zi era sâmbătă. Aveam să mă bucur de un somn lung, 
binemeritat, şi de un prânz luat târziu cu prietenele mele, apoi de 
un masaj.



— Te iubesc» am zis» adormind.
Cuvintele lui au ajuns la mine precum un ecou.
— Şi eu te iubesc. Întotdeauna.

*

Am tresărit în pat. Ce naiba era sunetul acela enervant?
în niciun caz alarma mea. Nu o setasem.
Soneria de la uşă. Eram aşa de adormită că nu recunoscusem 

sunetul. Am luat repede telefonul de pe noptieră. Era amiază? La 
naiba. Chiar eram epuizată. M-a copleşit un sentiment de regret. Aş 
fi vrut să-mi iau rămas-bun de la Price când a plecat. Fără îndoială, 
acum era deja undeva dincolo de Atlantic. M-am îmbrăcat repede 
cu pantaloni de trening şi o cămaşă, am ieşit ameţită din dormitor şi 
m-am târât spre uşa de la intrare. Am răspuns la interfon.

-D a ?
— Doamna Lewis? Kate Lewis?
Am tuşit.
— Da.
— Sunt ofiţerul Trent Nixon, de la Poliţia din New York. Am... 

veşti pentru dumneavoastră. Pot să intru?
Mi-a stat inima-n gât. Ştiam că se întâmplase ceva.
Ceva îngrozitor.

*

Un an mai târziu...
— Haide, Kate, insista Michelle, cumnata mea. Ai nevoie de o 

vacanţă.
— Ultimul an a fost o vacanţă. Abia dacă am muncit.
Nici nu aveam nevoie. Price îmi lăsase o asigurare de viaţă consis

tentă. Dacă o investeam înţelept, nu mai trebuia să muncesc nicio
dată. Ceea ce era bine pentru că, aparent, nici nu mai eram în stare.



— Exact asta vreau şi eu să zic. Ai o carieră promiţătoare. Un 
viitor promiţător.

Un viitor fără Price? Nu, mulţumesc. M-am uitat la cumnata mea. 
Semăna atât de mult cu el, cu părul negru şi ochii expresivi Avea şi 
aceeaşi înverşunare şi determinare, de care se folosea acum. Michelk 
decisese că am nevoie de o vacanţă tropicală cu ea. O excursie intre 
fete pe o insulă îndepărtată, undeva pe o coastă din Hawaii

Dar nu mă convingea.
— Nu poţi să vegetezi aici pentru totdeauna, a continuat ea.
— Se pare că nu pot să ies din starea asta, Cheile.
Nimic mai adevărat. Cum aveam să uit de iubirea vieţii mele?
Mi-a mângâiat braţul încercând, fără îndoială, să mă consoleze, 

dar nu reuşea.
— Şi mie mi-e dor de el. Tuturor ne este. înţeleg.
Credea că înţelege. Dar nu înţelegea. Era sora lui mai mică, nu 

sufletul lui pereche. Nu femeia care trebuia să-i poarte copiii — acei 
bebeluşi-fantomă drăgălaşi pe care nu aveam să-i întâlnesc nicio
dată. Nu femeia alături de care ar fi trebuit să îmbătrânească — să 
râdă împreună pe o bancă în parc, să hrănească porumbeii, să se uite 
la copii cum se joacă.

Iubitul îmi fusese înhăţat de fălcile iadului şi nimeni nu înţelegea 
asta. Nimeni.

Michelle s-a uitat prin bucătărie.
— Când ai făcut curat ultima oară? Când ai mâncat ceva decent 

ultima dată?
în chiuvetă era un morman de farfurii murdare şi resturile de 

la mâncarea chinezească de acum două nopţi zăceau pe masă. Nu 
putusem să mănânc mult.

N-am răspuns.
— Uite, a zis Michelle. Plecăm de aici. Sun la o firmă de curăţenie 

să dezinfecteze locul ăsta şi noi mergem să luăm prânzul. Iar tu vei 
mânca. Apoi mergem la cumpărături.

Am deschis gura să o contrazic, dar nu m-a lăsat să vorbesc.



— Pâri comentarii Ai nevoie de haine. Ceva bun de purtat pe 
insulă.

Apoi a b&gat mâna In poşetă şi a scos nişte hârtii
— Aici tuni biletele şi Itinerarul Plecâm mâine la prima ori.

*

După un zbor cu turbulenţe» drumul cu feribotul aproape că 
m-a fecut să vomit

— Nu ai rău de mare» a zis Michelle. Doar eşti stresatâ.
A urmat un drum accidentat cu pietre» apoi am ajuns» într-un 

final la o vilă mică pe plajă» din insula Leiloa» din Pacificul de Sud.
Şoferul ne-a descărcat bagajele. Michelle l-a plătit şi a mormăit 

ceva ce nu am Înţeles.
După ce a plecat şoferul s-a Întors către mine.
— Ded» ce părere ai?
— Cred că trebuie să fac pipi.
Hopurile de pe drum îşi spuseseră cuvântul
— Pentru Dumnezeu» Kate. Uită-te In jurul tău. E aşa frumos 

aici Plaja este drept In faţă şi am auzit că apusurile sunt uimitoare. 
Aici e paradisul. Bucură-te de el.

Singurul lucru de care voiam să mă bucur era mort şi Îngropat 
Mi-am luat valiza şi bagajul de mână.

— Să mergem Înăuntru.
Michelle a scuturat din cap şi a oftat.
— Bine. A scos un cârd şi a deschis uşa.
— Locul acesta ar trebui să fie minunat. Patru dormitoare» bucă

tărie complet echipată. Piscină şi cadă cu hidromasaj.
— Dar de ce avem nevoie de patru dormitoare? am Întrebat
— Lasă-te purtată de val măcar o dată. Bine» Kate?
Michelle fusese o prietenă bună» Îmi suporta atitudinea pesi

mistă. Puteam măcar să încerc să mă bucur de vacanţa pregătită de



ea. Era evident c& depusese ceva efort. P&nâ acum totul a fost de 
primi dasft. Cu siguranţă costa enorm. Mftcar Îmi permiteam.

— Ai câştigat. Hai sâ ne bucurăm de locul ăsta.
Vila era frumoasă şi decorată In stil modern. In bucătărie aveam 

un aragaz profesional, blaturi de marmură şi un frigider uriaş din 
oţel inoxidabil.

Michelle l-a deschis şi a scos o sticlă de Mo£t.
— Să ciocnim nişte bule pentru Începutul celor trei săptămâni 

in paradis.
încă nu eram in dispoziţie de petrecere.
— Nu, mulţumesc.
— Hei, îţi aminteşti?Te vei lăsa purtată de vaL
A desfăcut dopul şi l-a scos cu un pocnet.
— Ai dreptate. Aşa am zis.
încercând să-mi îndeplinesc partea mea de responsabilitate, am 

căutat prin dulapuri până am găsit pahare de şampanie. Michelle k-a 
umplut şi mi-a dat imul.

— Pentru a găsi ce am pierdut, a zis, ciocnind.
Am inspirat adânc. Alesese nişte cuvinte interesante. N-aveam 

să regăsesc niciodată ce pierdusem, dar poate aveam să găsesc o 
parte din mine — acea parte puternică, ce mă putea ajuta să trec 
peste ce va urma.

— Bine. Pentru a găsi ce am pierdut.
Am băut o gură din lichidul spumos. Bulele îmi dansau pe lim bi
— în spiritul acestei idei, a zis Michelle, hai să ne schimbăm şi să 

ne plimbăm pe plajă. Camera ta este cea de la capătul coridorului de 
la etaj. Eu iau dormitorul de aici.

Mi-am tras bagajele sus în camera pe care o alesese pentru 
mine... şi am rămas mută de uimire când am intrat Era cel mai 
luxos dormitor pe care mi-1 puteam închipui. Nu aveam nevoie de 
această cameră. De ce închiriase această vilă, până la urmă? Puteam 
la fel de bine să stăm într-o cameră de hotel cu două paturi.



Patul uriaş era imbricat tn mătase neagră şi argintie, iar dula
purile şi noptierele erau vişiniu-tnchis. Dar nu erau nimic pe lângă 
baie. Decadenţă puri. Blaturi din marmură alb-argintie şi corpuri 
negre de porţelan, inclusiv un bideu. Cada şi duşul cu aburi erau 
destul de mari, pentru două persoane. Am inspirat. întreaga încă
pere mirosea a trandafiri şi levănţicft.

Am despachetat câteva lucruri şi m-am schimbat într-un bikini 
roz şi sexy, pe care Michelle a insistat să-l cumpăr.

— Ai un corp minunat, a zis. Arat&-1!
Cui sâ-1 arăt, nu aveam nicio idee. M-am îmbrăcat, oricum, şi 

mi-am înfăşurat la talie un sarong negru cu roz. M-am încălţat cu 
şlapi, mi-am prins părul blond de culoarea mierii într-o coadă şi am 
coborât.

Michelle mă aştepta în bucătărie, îmbrăcată cu un sutien albas- 
tru-regal şi o fustă largă albă. Mi-a dat un alt pahar de şampanie.

— Ceva bule pentru plimbare.
— Pe o plajă publică?
— Eşti bleagă. Aceasta este o plajă privată. Ai mai văzut vreo 

casă pe aici când am venit?
Nu văzusem nimic. Eram prea ocupată să-mi plâng de milă.
— îmi pare rău. Atunci cred că este în regulă.
— Totul este în regulă, a zis, zâmbind.
— Ieşi afară. Ia-o la stânga. Priveliştea este spectaculoasă. Vin şi 

eu într-un minut.
A băut din paharul ei.
—■ Nu. Te aştept.
— Trebuie să dau un telefon şi nu vreau să stai aici când afară 

sunt plaja şi oceanul. Du-te. Nu vreau să ratezi apusul.
Ce aveam de pierdut? Deja pierdusem tot. Nu păţeam nimic dacă 

mă plimbam pe plajă câteva minute singură. Mi-am luat paharul, am 
ieşit şi m-am uitat înspre ocean. Soarele era aproape de orizont, o 
minge portocalie şi luminoasă cu raze galbene şi albe. Era încă destul



de puternic, aşa că mi-am acoperit ochii. Nu mă gândisem să-mi iau 
ochelarii.

Apoi am mers pe malul apei, uitându-mă la mulţimea de scoici 
şi plante care fuseseră aduse la mal. După ce am mers câţiva metri, 
m-am uitat Înapoi după Michelle. Nu se vedea încă.

Am continuat să merg, m-am uitat din nou la soare, apoi in faţă, 
când...

Michelle îmi spusese că aceasta era o plajă privată. Atunci de ce 
venea cineva înspre mine?

Mi-am mijit ochii, încercând să văd mai bine. Ceva îmi era 
cunoscut în modul încrezător în care mergea...

Mi-a tresărit inima.
Nu.
Nu era posibil.
O fantomă venea spre mine.
O fantomă care mi-a spus mereu că am cei mai frumoşi ochi 

albaştri pe care i-a văzut vreodată.
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Am visat la această zi. Am stat în pat nopţi la rând torturându-mă 
ca posibilitatea aceasta. Cel puţin jumătate din acele nopţi le-am 
petrecut încercând să mă răzgândesc.

Puteam să o las să uite de mine şi să-şi vadă de viaţă. Poate aşa 
era corect, dar în momentul în care am luat telefonul şi am sunat-o 
pe Michelle, am ştiut că nu mai pot da înapoi. Kate ar fi putut să se 
îndrăgostească de altcineva şi tot găseam o modalitate de a o avea 
înapoi Era soţia mea şi nimic nu putea schimba asta. Nici măcar 
presupusa mea moarte.

Mă ardea soarele pe umeri, iar picioarele mi se cufundau în nisip 
în timp ce mergeam înspre ea pe plajă. Era cu faţa la mine, aparent 
privindu-mă fix. Inima a început să-mi bată mai repede. Oare mă 
recunoscuse deja?

Imaginaţia mea rula fiecare scenariu la care mă gândisem. 
Lacrimile ei de bucurie. Cum sărea în braţele mele. Cum ne aruncam 
în pat imediat ce aveam ocazia. Mă mâncau palmele pentru că voiam 
să o ating din nou. Dulcea mea Kate...



în  timp ce mă apropiam, era nemişcată ca o stană de piatră, cu 
gura căscată şi braţele atârnate pe lângă corp. Deci nu avea să-mi 
sară în braţe.

Am mers încet în faţa ei şi mi s-a oprit inima când ni s-au 
întâlnit privirile. Acei ochi albaştri... Să mă ajute Dumnezeu, m-au 
răpus din prima secundă când i-am văzut, la şcoală. Eram pierdut. 
Nu se schimbase nimic.

— Kate.
Am întins mâna, disperat să o ating.
Dar ea a scuturat din cap, punându-şi mâna trem urând la gură.
— Nu se poate.
— Kate, sunt eu, am zis mai tare. Sunt Price.
Tot scutura din cap, aproape căzând pe spate.
— Nu eşti real. Asta nu este adevărat. Tu eşti mort.
— Ba nu, sunt real, dulceaţă. Sunt eu. îţi promit.
Nu mai puteam să stau la distanţă de ea. Am făcut câţiva paşi 

mari, am prins-o de braţe şi mi-am lipit pieptul de al ei.
Dar în secunda în care am atins-o, a scos un bocet adânc. 

Durerea ei era aşa de mare, de reală. Simţeam că îmi cuprinde 
membrele şi mă strânge de gât. Am îmbrăţişat-o, mi-am afundat 
faţa în gâtul ei şi am mirosit-o. Grepfrut. Doamne, încă mirosea la 
fel. îm i doream ca totul să fi fost la fel acum.

încă mai plângea, iar corpul îi era aşa de delicat. Era mai slabă. 
Avea şi cearcăne în jurul ochilor. Era fără vlagă, dincolo de şocul 
de a mă vedea. O să fac toate astea să dispară imediat ce va înceta 
să plângă şi mă va lăsa să o sărut şi să o iubesc.

Am încercat s-o liniştesc, m-am dat în spate cât să-i văd faţa şi 
să-i şterg lacrimile. Apoi privirea mi-a fost atrasă de părul negru 
din spatele ei. Michelle era pe verandă la câţiva m etri depărtare.

— Cheile.
Imediat cum i-am rostit numele, a fugit înspre noi. Kate s-a 

îndepărtat înainte să o pot ţine aproape, şi Michelle a ocupat 
imediat locul rămas liber.



— Nemernicule. Doamne, nu pot să cred că eşti aici cu 
adevărat. Chiar eşti tu!

Lacrimile îi curgeau pe obraz, ajungându-i pe buzele care 
zâmbeau şi udându-mi faţa în timp ce mă pupa de o mie de ori. 
Am strâns-o la piept şi curând lacrimile s-au transformat în râsete. 
Nu am mai auzit un sunet aşa de minunat de când... Ei bine, din 
vremurile mai fericite.

într-un final s-a dat înapoi şi ne-am întors amândoi către Kate, 
care îşi ţinea braţele în jurul trupului. In ciuda căldurii tropicale, 
tremura.

Michelle a luat-o de mână.
— Haide. Să mergem înăuntru şi să terminăm sticla. Trebuie 

să sărbătorim.
Kate a zâmbit timid, uitându-se la mine de parcă nu putea 

să creadă că sunt real. Am mers înăuntru cu ele, observând 
designul casei. Nimic nu putea strica bucuria de a fi pe o insulă 
cu climat temperat mai tare decât aerul condiţionat ce mergea 
non-stop.

— Frumos loc, am spus zâmbind. Am ales această vilă după 
ceva căutări. Trebuia să fie îndepărtată, bineînţeles, dar şi cea mai 
bună, pentru Kate. Speram să-i placă. Fără îndoială, era mai bună 
decât barca pe care o numeam casă din ultimele luni.

Kate s-a sprijinit de blatul înalt de la bar, cu o privire pier
dută, în timp ce Michelle sărea de la frigider la dulapurile lăcuite In 
negru, scoţând un alt pahar de şampanie.

— Este uimitor. Cu siguranţă ştii să alegi locul perfect pentru 
reuniunile de familie, a zis Michelle, râzând din nou fericită.

Kate se uita când la Michelle, când la mine.
— Ştiai?
Zâmbetul lui Michelle a dispărut.
— Price m-a sunat săptămâna trecută. Mi-a zis doar să rezerv 

acest loc pentru noi două şi să păstrez secretul. De aceea s-a întâm
plat totul aşa repede. Trebuia să te aduc aici cât mai repede.



Kate a scuturat din nou din cap, lacrimile liplndu-se de genele 
ei lungi.

— Dulceaţă... Am păşit spre ea.
— N ido dulceaţă!
A lovit cu mâna în marmură.
— Erai mort. Te-am îngropat!
Michelle a pus sticla de şampanie jos.
— Aveţi nevoie de spaţiu. Mă scuzaţi, a zis încet. Mă duc să 

explorez insula puţin. Mă întorc înainte să se întunece.
Se uita în jos şi a trecut pe lângă mine, pupându-mă din nou pe 

obraz.
Apoi a dispărut, lăsându-mă singur cu soţia mea. Cu soţia mea 

foarte furioasă, pasională şi frumoasă. Femeia căreia îi puteam 
provoca un orgasm în mai puţin de un minut. Femeia pe care am 
jurat să o iubesc toată viaţa.

Femeia care a suferit la înmormântarea mea.
Mi-am încordat maxilarul dureros de mult la acest gând. 

Kate, îmbrăcată în negru, luându-şi rămas-bun de la mine pentru 
totdeauna, alături de familiile şi prietenii noştri.

— Nu era nimic în acel sicriu, Kate.
Dacă găseau cadavrul, nu eram aici astăzi.
Şi-a luat capul în mâini şi a început să plângă încet. Am rezistat 

tentaţiei să o iau din nou în braţe.
— Ştiu că eşti supărată...
Şi-a ridicat capul şi a mijit ochii
— Supărată? M-ai lăsat singură, Price. Timp de un an, m-ai lăsat 

că culeg rămăşiţele vieţii noastre. Unde erai când mi se usca inima? 
Hoinăreai pe insulă? Făceai surf?

Se uita înspre corpul meu bronzat şi tonifiat de parcă ştersesem 
toate urmele identităţii mele ca să plec într-o vacanţă prelungită. Se 
înşela amarnic.

Am eliminat spaţiul dintre noi, trăgând-o înspre mine. De data 
asta nu aveam să-i mai dau drumul.



— Am făcut asta pentru noii Am făcut asta pentru tine, Kate. 
Acum nu Înţelegi, dar crede-mă. Nu exista altă soluţie.

A Înghiţit, părând că furia şi lacrimile se liniştesc pentru moment.
— Te iubesc, am spus, cu dinţii încleştaţi. Să mă ajute Dumnezeu, 

nu va şti niciodată cât de mult. Sunt viu, dar o parte din mine a 
murit când acel avion s-a prăbuşit. O vreau Înapoi. Te vreau pe tine 
Înapoi.

A încercat să scuture din nou din cap, dar am prins-o de obraz 
şi i-am ridicat faţa, liniştind-o. Buzele noastre erau atât de aproape. 
De aş ii putut să o fac să Înţeleagă totul cu un sărut, cu promisiunea 
că inima mea a fost alături de ea în tot acest timp.

Merita să încerc. Aşa că i-am luat gura şi am trecut de buze, până 
când i-am găsit limba catifelată. Apoi am luat mai mult. Ar fi trebuit 
să sărbătoresc întâlnirea buzelor ei moi cu ale mele, dar în schimb, 
am consumat momentul. Am devorat-o până când abia mai puteam 
respira. Când ne-am dezlipit, gâfâiam şi eram disperat de excitat, 
suferind şi readus la viaţă în acelaşi timp, agitat şi liniştit acum că era 
destul de aproape pentru a o ţine în braţe.

— Kate, trebuie să fiu cu tine.
Aproape că vocea mi-a cedat de dorinţă.
S-a ridicat pe vârfuri, trecându-şi mâna prin părul meu crescut 

prea mult şi împreunându-ne buzele din nou. Ca un cub de gheaţă 
în soarele verii, ceva s-a topit în mine — frica şi îndoiala care m-au 
cuprins imediat ce se ferise de atingerea mea. Nu. încă era Kate a 
mea. Şi aveam să-i arăt că şi eu eram bărbatul de altădată, în toate 
felurile care contau.

Am ridicat-o, cu coapsele în jurul taliei mele, şi am dus-o către 
cel mai apropiat dormitor. Am lovit uşa cu piciorul şi am lăsat-o 
jos pe Kate, lângă pat. îi sticleau ochii de dorinţă. în acel moment, 
am jurat să păstrez acea privire pe faţa ei cât de des puteam cât 
era aici.

Mi-am plimbat mâinile pe umerii ei şi apoi pe braţe. Aveam să 
fac dragoste cu ea. Apoi aveam să o hrănesc. Şi apoi... La un moment



dat, aveam de dat nişte explicaţii. Dar întâi trebuia să facă o alegere. 
Una care urma să ne construiască sau să ne distrugă viitorul. Oricât 
de mult o iubeam, alegerea era a ei.

Înainte să mă pot gândi prea mult la asta, s-a întins înspre mine 
şi mi-a dat cămaşa albă jos. Apoi a tras de şiretul pantalonilor mei 
scurţi.

— Dă-i jos.
Tonul ei nu era provocator sau jucăuş. Ci mai degrabă aproape 

disperat. Ştiam asta pentru că şi eu eram posedat de gândul de a 
o avea dezbrăcată, dezgolită şi deschisă pentru mine, în timp ce ne 
împreunam corpurile până când striga de plăcere. Am tresărit când 
mi-a atins penisul, care era deja tare ca granitul.

Am dat repede pantalonii jos. Ochii ei pe jumătate deschişi s-au 
f&cut mai mari, dar nu puteam să mă mai torturez cu privirea ei 
înfierbântată nici un minut în plus. Am tras de nodul care-i ţinea 
sarongul şi apoi de bikini până când au ajuns pe podea.

Am împins-o pe pat şi apoi am urmat-o, deschizându-i picioa
rele pentru a putea ocupa spaţiul dintre ele. Fiecare celulă din corpul 
meu voia să o iubesc imediat, dar mă îngrijoram că era prea fragili 
Ultimul lucru pe care voiam să-l fac era s-o rănesc sau s-o sperii cu 
bestia din mine care nu fusese hrănită de un an. Bestia care pofiea la 
o singură femeie. Doar corpul ei avea efect asupra mea, mirosul ei, 
gustul păsăricii ei perfecte.

Apoi m-am gândit că poate a fost cu alţi bărbaţi. Cine ştie ce 
tentaţii a avut când suferea, crezând că am dispărut pentru totdeauna? 
Am alungat repede acel gând. Aş fi iertat-o, pentru că eu trebuia sâ 
fiu iertat cu adevărat pentru iadul prin care am pus-o să treacă.

Cu un geamăt, am coborât, cufundându-mă în dulcele rai dintre 
coapsele ei. Respiram în carnea ei udă, înfigându-mi degetele în ea, 
gustând-o, amintindu-mi de ea...

— Tot cred că visez. Asta nu poate fi adevărat, a zis printre 
gâfâieli, trecându-şi mâna prin pârul meu.



La naiba, nu eram o fantomă. Eram soţul ei. M-am ridicat 
deasupra ei. Ne-am lipit gurile cu un sărut pasional şi mi-am Împins 
capul penisului in ea.

— Nu visezi. Sunt real. Asta...
M-am împins în ea cât am putut de adânc.
— Asta este real.
S-a arcuit de spate şi a gâfâit printre buzele mele. Doamne, ce 

frumoasă era. în acel moment mi-au revenit o mulţime de amintiri 
uitate. Prima dată când a fost a mea. Ultima dată. Momentele când 
am facut-o să zică lucruri nebuneşti de murdare din pasiune. Când 
i-am făcut promisiuni şi mai murdare şi m-am ţinut de ele.

Am trecut cu buzele pe gâtul ei.
— Iar când îţi voi provoca un orgasm, Kate, vei şti că este reaL 

Niciun vis nu poate face ce voi face eu.
Am ieşit din ea, doar ca să intru din nou, de data aceasta mai 

încet, savurând fiecare centimetru al călătoriei în care corpurile 
noastre deveneau unul. A gemut uşor şi şi-a înfipt unghiile în umărul 
meu. La naiba, îmi era dor de acel sunet. Păsări, valuri lovindu-se de 
stânci, orchestre. Lumea poate să păstreze aceste zgomote. Singurul 
sunet pe care voiam să-l aud era muzica gemetelor delirante scoase 
de soţia mea în timp ce i-o trăgeam până ameţea.

— Acum simţi că este real, dulceaţă?
Am punctat această întrebare cu o înfigere adâncă ce ne-a unit 

şoldurile.
— Da... da.
Răspunsul a venit de mai multe ori în ritmul loviturilor mele.
Puteam să-mi petrec toată viaţa aşa.
O să-mi petrec toată viaţa aşa. O să ne-o petrecem împreună.
Am sărutat-o din nou, uşor şi adânc, dorindu-mi să pot opri 

timpul şi să rămân aşa pentru totdeauna. Meritam ore de sex şi 
multiple orgasme de douăzeci de minute după chinurile prin care 
am trecut. Dar nu eram pregătit pentru un sex atât de intens după un



an de lipsă. Şi deodată mă gândeam doar la cum s-o fac să termine 
înaintea mea.

Am ieşit din ea şi am tras-o până când fundul i-a ajuns pe 
marginea patului. I-am sărutat coapsele fine» apoi le-am pus pe 
umerii mei.

M-a atins cu degetele pe abdomen, o mişcare care i-a împreunat 
sânii într-un mod şi mai plăcut.

— Dar vreau să te ating.
Mi-am băgat din nou penisul în fierbinţeala ei umedă şi am scos 

un geamăt din cauza senzaţiei incredibile.
— Mă atingi. Dar după ce termini, iubito. Nu o să rezist mult.
Apoi am început să împing serios, ţinându-i şoldurile în unghiul

perfect pentru a-i atinge punctul G şi pentru a o trimite pe orbită. Şi 
după zece ani aş şti combinaţia acestui lacăt.

Gemea din ce în ce mai tare, iar când am început să-i mângâi 
clitorisul cu degetul, presiunea a crescut. Şi-a încleştat pumnii, şi-a 
întins vârfurile degetelor de la picioare şi testiculele mele au explodat. 
Atât de aproape. Al naibii de aproape.

— Te iubesc, Kate... atât de mult. O, la naiba...
A ţipat. Simţeam că leşin. Am pierdut uim a orgasmului ei în 

timp ce al meu a trecut prin mine, izbindu-mă în timp ce mă opin
team şi eu în ea cu o ultimă mişcare de şolduri.

Am ieşit din ea şi m-am întins într-o parte înainte să-mi cedeze 
picioarele. Cu Kate lângă mine mă simţeam mai fericit decât îmi 
aminteam să fi fost vreodată.

Lângă noi era un perete de sticlă cu vedere la ocean şi uşi 
glisante deschise care dădeau către o altă verandă. O briză caldă a 
intrat în cameră, suflând perdelele de mătase înspre pat. Am oftat 
simţindu-mă binecuvântat.

Dacă eram mort, acesta era raiul.
Apoi Kate s-a ridicat într-un cot şi s-a uitat la mine ca un înger 

cu ochii albaştrii M-am ridicat şi i-am atins faţa, fermecat de fineţea



ei. Am urm&rit fiecare linie şi m-am reobişnuit cu pistruii subtili care 
ap&reau pe obrajii ei când vedeau apusul.

Va zice da. Trebuie.
In acel moment, chiar am crezut. Apoi a vorbit 
— Trebuie să-mi spui tot.



Capitolul 3
Kate



Nu a răspuns pe loc şi» deşi eram disperată să aud nişte răspunsuri, nu 
l-am forţat. Acum trebuia să-l ating. Voiam — nu, aveam nevoie — 
să stau lipită de el. Altfel, ar putea să dispară intr-o clipită, şi m-aş 
trezi doar ca să-mi dau seama că totul a fost un vis.

Mai avusesem astfel de vise în anul care trecuse, unele atât de 
reale, că mă trezeam zâmbind şi radiind de căldură, doar ca să mă 
înec în lacrimi când îmi dădeam seama că Price nu mai era şi stăteam 
singură în pat.

încă mai avea umerii laţi şi puternici, era mai bronzat decât îmi 
aminteam, fără îndoială de la soarele tropical. Părul negru îi cres
cuse mai lung şi acum îi acoperea urechile, dar tot se simţea precum 
mătasea când îl mângâiam. Pieptul şi abdomenul lui musculos încă 
îmi tăiau respiraţia, iar când am trecut cu degetele peste un sfârc, 
a tras aer în piept şi şi-a închis ochii, cum făcea mereu. încă mai 
răspundea la atingerile mele.

Avea buzele cărnoase şi roz şi o barbă de câteva zile care-i 
încadra conturul feţei. Asta era diferit. Price era mereu proaspăt



bărbierit Mi-am pus mâna pe obrazul Iui, lăsând barba să m i zgârie 
pe vârful degetelor. Da, diferit Diferit, dar bine. Părea mai aspru. 
Minunat şi aspru.

Apoi m-am uitat în ochii lui căprui şi calzi şi am fost străbă
tută de un fior. Ochii i se schimbaseră. Se uita la mine cu aceeaşi 
intensitate, cu aceeaşi iubire, dar ceva nou se mai vedea In 
privirea lui.

Acei ochi văzuseră anumite lucruri. Străluceau cu un nou înţeles, 
unul întunecat care-1 cuprinsese cu forţa.

Price arăta la fel, mă iubea la fel şi încă putea să mă facă să-mi 
tremure genunchii, dar ceva se schimbase la el.

— Price, am spus din nou, trebuie să-mi spui to t
A oftat dând din cap.
— Meriţi asta, dar trebuie să înţelegi Nu pot să-ţi spun to t Nu 

încă. Nu dacă vreau să fii în siguranţă.
Mi-au trecut fiori pe ceafa. în siguranţă? Pentru prima dată, 

realitatea m-a lovit precum un bloc de cim ent Price nu murise în 
aed accident de avion. Price trăia şi a ales să nu se întoarcă la mine. 
îşi înscenase moartea.

Nimeni nu fiice asta doar ca să se distreze. Acel înţdes care 
bântuia în ochii lui Price? El l-a adus aici Ne-a adus aici Dar oricare 
ar fi fost motivul, era suficient de întemeiat ca să ne ţină despărţiţi 
un an?

Fiecare celulă din corpul meu striga să-l trag înspre mine, să-l 
sărut şi sa uit de anul ce a trecut Ce mai conta? Price se întorsese. Se 
întorsese din m orţi Acum puteam avea acei copii. Puteam îmbătrâni 
împreună. Aveam o a doua şansă...

Nu. Am scuturat din cap, încă ţinându-i obrazul în mână. Nu 
puteam să-l las să plece. Nu puteam risca să dispară în ceaţă.

— îm i datorezi toată povestea. Ai dispărut.
Bocetele mă sufocau.
— M-ai lăsat să cred că eşti mort!
A înghiţit în sec şi am văzut cum înghite în  sec.



— M-am gândit la tine în fiecare zi. In fiecare minut nenorocit 
din fiecare zi nenorocită.

— Crezi că eu nu m-am gândit la tine? Erai viaţa mea» Price. Şi 
m-ai lăsat să te jelesc» să te îngrop. Cum să trec peste asta?

— Ştiu că este dificil de înţeles» dar anumite circumstanţe...
— Circumstanţe despre care nu vrei să-mi zici. Măcar tu ştiai 

că eu trăiesc! Nu erai bântuit de imagini cu mine prăbuşindu-mă la 
pământ şi arzând în flăcări.

— Doamne, iubito.
Şi-a închis ochii, strâmbăndu-se de durere.
— Te rog. Nu fiice asta.
— TU ai făcut asta, Price. Tu ai ales aşa. Ai ales să nu te întorci la 

mine. Eram o soţie bună, la naiba! De ce ai făcut asta?
— Kate, te rog.
M-a prins de mână şi mi-a îndepărtat mâna de faţa lui. M-a 

sărutat uşor în palmă.
— Iţi voi spune totul când p o t Vom avea timp. Promit. Dar acum 

putem să ne bucurăm de reuniunea noastră? De această noapte?
Am oftat uşor.
— Este singura noapte pe care o avem la dispoziţie?
De data asta el m i-a luat obrazul în mână şi ochii lui negri stră

luceau intens.
— Asta depinde de tine.
De mine?
— Ce na...
Şi-a pus buzele pe ale mele, de data asta nu chiar uşor. Acum el 

lua şi eu îl lăsam, deschizând gura pentru el, parcă din instinct. Gura 
şi corpul reacţionau la corpul lui, ca întotdeauna. Şi cum avea să fie 
de acum încolo.

Săruturile noastre au fost mereu pasionale, înflăcărate, dar 
acesta m-a aprins ca un foc. Limbile ni se încâlceau şi se duelau până 
când Price s-a desprins, gâfâind.

— Eşti a mea, Kate. Mereu vei fi a mea.



Şi-a lipit Iar gura de a mea.
Nu fusesem a lui tn ultimul an... Dar gândurile mi s-au oprit 

aici, pentru că sărutul Iul mă copleşea din nou. Ml s-au Întărit sfâr
curile şi ti împungeau pieptul fin, tânjind după atingerea lui, după 
buzele lui. Când nu mal rezistau să fie Ignorate, am Întrerupt sărutul.

— Price. Sfârcurile mele. Te rog.
Mi-a luat sânii tn mâini.
— Atât de frumoşi.
Mi-a mângâiat partea de sus a sânilor, evitând aureolele şi vârfu

rile doritoare.
— Te rog!
A zâmbit şi a apucat un sfârc cu buzele. Mişcarea mi-a făcut 

coapsele să se încordeze. Adoram să-mi fie supte sfârcurile şi nimeni 
nu o făcea mai bine ca Price.

— A mea, a zis el lipit de carnea mea. Toată a mea.
Am gemut în timp ce-mi freca celălalt sfârc cu degetele. Eram 

străbătută de scântei ce explodau între picioarele mele. Price a conti
nuat să mă sugă în timp ce trecea cu mâna peste abdomenul meu, 
lăsând în urmă valuri de electricitate. Când a ajuns la clitoris, m-am 
arcuit In degetele lui.

Mi-a lăsat sfârcul.
— Doamne, eşti atât de udă, Kate.
M-a mângâiat pe cutele alunecoase, apoi s-a lăsat în jos, 

arzându-mă cu căldura cărnii lui musculoase.
— A trecut prea mult de când am gustat această dulceaţă. Al 

naibii de mult.
Am închis ochii când a trecut cu limba peste crăpătura mea, 

dar când i-am deschis, eram sigură că ochii lui negri erau acolo, 
privindu-mă ca de obicei, plini de dorinţă.

M-am uitat adânc tn ochii lui şi apoi i-am văzut sufletul. Era 
acolo. Acelaşi Price. Cu toate că lucrurile se schimbaseră în ultimul 
an, era acelaşi Price. Şi era tot al meu.



Trăgea şi sugea, fremătând intre coapsele mele, mormăind In 
timp ce m i savura. Urcam tot mai sus, iar când eram aproape de 
vârf, chiar am văzut munţii Adirondack acoperiţi de zăpadă; apoi a 
băgat iar două degete in mine şi am zburat

— Doamne, Price! îm i vibra tot corpul, iar sângele îmi curgea 
prin vene precum mierea fierbinte.

— Aşa, dulceaţă. Termină. Vreau să termini pentru mine. Doar 
pentru mine.

A continuat să-şi împingă degetele în mine, mângâindu-mi 
punctul G, iar când convulsiile au început mi-am întins din nou 
aripile, de data asta pântecul îmi pulsa adânc, acel tip de punct 
culminant care mi se ducea la inimă, la suflet

înainte să apuc să deschid gura şi să-l implor să intre în 
mine, Price era deja deasupra mea, capul penisului gâdilându-mi 
clitorisul.

— Doamne, te rog, am gem ut
S-a cufundat în mine, atingându-mi cel mai interior loc secret 

unindu-ne nu numai corpurile, dar şi sufletele. Era ceva pământesc. 
Era pasional Era cea mai elementară forţă a vieţii.

Era dragoste.
M-am lăsat pradă momentului, plăcerii pe care mi-o provoca. 

Toate gândurile mi-au dispărut din minte, lăsând loc doar sentimen
telor. Emoţie pură. Trecea prin mine precum o briză caldă de vară, 
purtându-mâ cu ea, lăsând anul trecut în urmă.

Conta doar prezentul Doar acest moment. Acest bărbat.
Mi-o trăgea tare, avea pe frunte stropi de transpiraţie, şi nu-şi 

lua nirio secundă privirea de la mine.
— Suntem noi, iubito. Asta este real. Asta este ce putem avea. 

Pentru totdeauna.
Se împingea mai tare, lovindu-mă cu osul pubian în clitoris 

şi fâcându-mi pielea de găină. Urma să ajung din nou la climax, 
întregul corp cântându-mi precum o orchestră corală.



— Termin, Kate. Termin. Termini cu mine, dulceaţă. Acum. 
Cuvintele lui m-au aruncat peste prăpastie, şi m-am Împing

Înainte, dându-i totul. Tot ce eram.
— Te iubesc, Kate, a zis, tresărind in timp ce s-a eliberat In mine.
— Şi eu te iubesc. Mereu.

*

Am deschis ochii. Eram tot in dormitorul de jos, cel ales de 
Michelle pentru ea, iar corpul mi se încâlcea prin cearşaful moale de 
bumbac. M-am ridicat, clipind. Am fost cuprinsă de întuneric.

Price. Unde era Price?
Nu. Fusese doar un vis.
îm i crescuse pulsul, m-am ridicat, mi-am înfăşurat sarongul 

pe post de rochie, m-am uitat în oglinda din baie şi am ieşit din 
dormitor. I-am găsit pe Price şi Michelle pe veranda din faţă. Am 
deschis uşa.

Michelle s-a oprit brusc din vorbit înainte să aud ce zicea.
— Kate. Vino lângă noL
Price s-a ridicat
— Hei, tu. Ai dormit bine?
De fapt, în aceste câteva ore dormisem mai bine decât în ultimul 

an. Dar am zis doar „da“.
M-am aşezat pe scaunul pe care Price îl ţinea pentru mine şi 

M ichdle a început să-mi toarne un pahar de vin, dar am scuturat din 
cap. Nu voiam să beau acum. M-am uitat la soţul meu şi în lumina 
lunii acel înţeles bântuit din ochii lui era şi mai evident Despre ce 
vorbeau d  şi Michelle?

Am inspirat şi am expirat uşor.
— Vorbiţi în continuare.
— Vorbeam doar aşa, să treacă tim pul
Michelle a luat o gură de vin, evitându-mi privirea.
— Da? Despre ce?



— Nimic» iubito, a zis Price. Cheile îmi povestea despre mama 
şi tata.

— Da, şi o să te bată dacă află vreodată ce ai făcut, a zis ea.
Price a râs — un sunet ciudat care nu semăna cu râsul lui normal.

Dar ce mai ştiam eu despre ce era normal? Price îmi atinsese sufletul 
mai devreme de fiecare dată când am făcut dragoste, şi pentru câteva 
momente binecuvântate şi sacre, realitatea dispăruse.

Acum realitatea revenise. Dornică de răzbunare.
Price, tot în picioare, s-a întors către Michelle.
— Te superi dacă plecăm puţin? Aş vrea să mă plimb cu soţia 

mea.
Michelle a zâmbit
— Bineînţeles că nu. Vă rog. Mergeţi
Atunci s-a întors către mine.
-K a te?
Am oftat şi m-am ridicat. Deci o să ne plimbăm. Dar o să şi 

vorbim? Sau o să facem dragoste sub stele? Nu puteam controla 
modul în care corpul meu reacţiona la Price, dar la un moment dat 
trebuia să primesc nişte răspunsuri.

Arăta uimitor, cu părul negru răvăşit, cămaşa albă care-i 
acoperea pieptuL Câţiva nasturi erau desfăcuţi, iar bronzul lui mă 
tenta. Chiar şi picioarele îi arătau minunat în sandale. Picioarele 
bine făcute, cu muşchii încordaţi, erau flexate şi gata să înceapă să 
meargă. Sau să alerge.

Era încordat, ll cunoşteam de suficient timp pentru a-1 citi 
precum o carte deschisă.

M-am ridicat şi i-am dat mâna.
— O să pregătesc ceva pentru cină, a zis Michelle. M-am asigurat 

că bucătăria este aprovizionată. Veniţi înapoi într-o oră dacă vreţi să 
mâncaţi

— Bine. Mulţumim.
Price m-a condus afară de pe verandă, pe nisipul fin.
Mi-am adâncit picioarele în căldură.



— Mi-am uitat şlapii.
— Nicio problemă. Dacă văd vreo meduză, te iau în braţe.
A zâmbit.
— Mă gândeam că problema era să nu calc pe scoicile ascuţite, 

am spus. Mă întorc imediat.
Am intrat în casă.
Michelle deja scotea legumele din frigider.
— Ai decis să nu mergi?
— Nu. Doar îmi iau papucii.
M-am dus în dormitorul de jos şi i-am luat.
— Ce zici de o tigaie cu creveţi? m-a întrebat Michelle când am 

trecut pe lângă bucătărie.
— Sigur. Super.
Toată mâncarea avusese gust de noroi în ultimul an, aşa că ce 

mai conta? Poate în seara asta aveam să simt aromele din nou.
— Hei... Kate?
M-am întors spre bucătărie.
-D a ?
— Nu fi dură cu el. A trecut prin ... multe.
— înţeleg asta, Cheile. Chiar înţeleg. încă nu ştiu ce s-a întâm

plat, dar nu poate fi frumos.
Am  oftat

— Şi eu am trecut prin multe. Şi nu doar eu. Tu, Brenda şi Sonny, 
toată familia şi toţi prietenii lui.

Am scuturat din cap.
— Nu vrea să-mi spună nimic.
— Ştiu. îmi pare rău.
S-a uitat în jos la tocătorul pe care l-a scos din dulap.
Reacţia ei mi-a provocat fiori pe şira spinării.
— Stai aşa. Ţie ţi-a spus ceva?
M-a cuprins invidia.
— Nu. Nu chiar.
— Ce naiba înseamnă asta?



— Nimic. Nu înseamnă nimic.
Eram prietenă cu Michelle de când ea era in primul an de facul

tate, iar eu în al doilea. Ne-am cunoscut prin intermediul lui Price, 
bineînţeles, dar ne-am apropiat fără mijlocirea lui. Aveam încredere 
în ea, dar acum era ceva ce nu-mi spunea.

— Trebuie să-ţi spună Price, a zis. Acum mergeţi. Recuperaţi 
timpul pierdut. Meritaţi asta.

Am dat din cap şi am mers spre verandă. Price mi-a luat mâna 
tăcut. Ne-am îndepărtat de vilă, iar luna lumina argintiu deasupra 
noastră.

După ce am mers câteva minute, Price s-a uitat în sus.
— Stelele sunt uimitoare aici Nu există poluare sau smog care 

să le ascundă.
M-am uitat la cer. într-adevăr, stelele păreau mai luminoase şi 

mai numeroase.
— Sunt foarte strălucitoare, am spus.
— Nu la fel de strălucitoare ca tine.
Mi-a luat obrajii în mâini şi m-a sărutat inocent pe buze.
— Oare vei putea vreodată să mă ierţi, Kate?
Ce întrebare grea. Price era iubirea vieţii mele. Era o vreme când 

nu-mi puteam imagina că ar face ceva pentru care trebuia să-l iert. 
Poate că nici nu a făcut încă.

— Ai spus ceva mai devreme. Ai spus că depinde de mine dacă 
avem mai mult tim p sau doar o noapte.

— Da.
— Ce înseamnă asta?
A trecut cu mâna de pe obraz, pe umăr şi pe braţ, provocându-mi 

furnicături.
— înseamnă că nu mă mai pot întoarce niciodată, Kate.
— De ce?
— Pentru că ştiu anumite lucruri. Lucruri pe care nu ar trebui 

să le ştiu.
— Spune-mi. Spune-mi ce ştii.



I-am mângâiat braţul puternic, cuprinsă de un impuls copleşitor 
de a- 1  iubi şi de a- 1  proteja.

— Poate putem să reparăm lucrurile. Mereu am spus că 
împreună putem trece peste orice.

A închis ochii, a oftat şi apoi i-a deschis şi s-a uitat din nou la 
stele.

— Doamne, eşti aşa de inocentă. Aşa eram şi eu cu un an şi 
jumătate în urmă.

Deşi aerul nopţii era cald, mi-am simţit braţele reci şi am început 
să le masez.

— Price, mă sperii.
— Nu asta vreau, iubito. Nu vreau. Poate sunt egoist că vă implic 

pe tine şi pe sora mea în asta. Poate ar fi trebuit să rămân singur, să 
vă las să vă vedeţi de viaţă.

— Price, te rog.
A trecut cu mâinile peste umeri şi peste braţe, luându-mă de 

mâini.
— Acel avion care s-a prăbuşit trebuia să mă omoare şi slavă 

Domnului că ei au crezut că au reuşit. Altfel, aş fi fost m ort de-adevă- 
ratelea acum. La fel şi părinţii mei. Şi Cheile.

Şi-a închis ochii cu o grimasă.
— Şi tu.



Capitolul 4
Price



Adevărul era dur şi dureros, ca o cireadă de tauri furioşi care aleargă 
prin mine, vrând să fie eliberaţi. Adevărul ar putea să ne omoare pe 
toţi Dar iluzia că aş fi putut să nu le spun nimic lui Kate şi Cheile 
despre ce s-a întâmplat se risipea cu fiecare oră.

Am deschis gura, aşteptând să iasă toate cuvintele necesare. Dar 
când am deschis ochii, frumuseţea lui Kate mi-a distras atenţia. Nimeni 
şi nimic nu a fost mai* important pentru mine. Ar merita să fac orice 
pentru a o ţine în siguranţă. Aş muri pentru ea şi aş face-o din nou dacă 
asta însemna să o ţin în viaţă. Pe cât de disperat eram acum să fiu cu 
ea, nu puteam uita cât de periculoasă ar putea deveni situaţia din nou.

I-am strâns mâinile.
— Faptul că am revenit în viaţa ta reprezintă un pericol pentru 

toată lumea. Vreau să înţelegi asta.
A dat uşor din cap.
— In fiecare zi am vrut să iau legătura cu tine. In fiecare zi nu 

puteam să cred că oamenii care mă voiam mort chiar credeau că 
sunt mort.



I s-au umezit ochii şi străluceau precum lumina hmn pe valurile 
care se spărgeau uşor de maL

— Ce fel de persoană te-ar vrea mort?
De-ar ş ti Aş fi putut face faţă unei persoane cu intenţii crinii' 

nak. Aş fi putut să gestionez situaţia astfel încât să ne reluăm vieţile. 
Dar o lăcomie cu rădăcini mai mari şi mai adânci a plătit ca avionul 
meu să se prăbuşească. Nu era răzbunare. Era un război pe care nu 
aveam cum să-l câştig.

— Nu contează, iubito. Important este că dacă ar şti că sunt viu, 
ar face ceva In legătură cu asta. Nu trebuie să afle niciodată.

— Dar Cheile a zis ceva de părinţii tăL Nu le spui că trăieşti? Am 
crezut că mergem acasă după toată povestea asta.

Am scuturat din cap, sperând că realitatea pe care aveam să i-o 
propun nu era mai dureroasă decât ce trăise până acum.

— Cheile a promis că nu o să zică nimic deocamdată. Ea nu ştie 
că cel puţin pentru moment, ei trebuie să creadă că sunt m ort

— Cum rămâne cu noi?
Am înghiţit în sec pentru că aveam impresia că următoarele 

minute aveau să ne schimbe viitorul pentru totdeauna. Abia o recu
perasem. Puteam să o pierd atât de repede.

— Ţi-am zis că avem această noapte, Kate. Avem şi restul acestei 
excursii, dacă vreL Apoi... fie te duci acasă farâ mine...

— Nu!
M-a prins cu pumnii de cămaşă şi m-a tras lângă ea. O lacrimă i 

s-a prelins pe obraz în timp ce se uita la mine, iar in privire i se citea 
agonia pe care i-o provoca această posibilitate.

— Nu-mi poţi cere asta, Price. Nu acum, după ce am trecut prin 
atâtea.

I-am şters lacrima şi i-am luat faţa în mâini.
— Dar nu asta îţi cer. Eu vreau să vii cu mine.
Briza oceanului şuiera printre palmieri, alungând liniştea dintre 

noi
— Nu înţeleg. Nu are nicio logică. Te iubesc. Ne vreau viaţa înapoi



Vocea ii tremura.
Voiam s-o sărut din nou. Să-i comunic tot ce nu puteam să-i 

spun cu o apăsare de buze, armonia perfectă a corpurilor noastre 
când se întâlneau şi se uneau.

— Kate, va trebui să dispărem... pentru totdeauna. Să începem 
o nouă viaţă.

A scuturat din cap şi a făcut un pas înapoi.
— Trebuie să existe altă posibilitate.
— Şi eu aş fi vrut asta.
Chiar când am spus acest cuvinte, m-am întrebat cum puteam 

să-i cer să facă un astfel de sacrificiu. Pentru mine. Pentru noi. 
Pentru iubirea atât de intensă dintre noi. îi ceream să renunţe la viaţa 
ei pentru singura viaţă pe care puteam să o avem împreună.

Un răspuns nerostit se vedea în ochii ei frumoşi, chinuindu-mi 
inima, lăsând-o fără sânge. Respingerea de care mă temeam îmi 
tulbura sufletul, facându-mă să vorbesc repede:

— Nu trebuie să decizi chiar acum. Ştiu la ce-ţi cer să renunţi, 
pentru că şi eu am făcut asta. Doar că eu nu am avut alternativă.

— Ba ai avut.
Cuvintele ei erau pline de resentimente şi durere şi simţeam că 

am ajuns din nou de unde plecaserăm acum câteva ore.
Oare nu avea să înţeleagă niciodată cât de dureros a fost pentru 

mine să renunţ la viaţa noastră?t
— Nu a fost niciodată o alternativă să nu te protejez. Aşa trebuie 

să fie.
M-am dus lângă ea, am tras-o la piept şi am îmbrăţişat-o strâns.
— Ştiu că nu totul are sens. Ai întrebări la care nu aş putea să 

răspund niciodată. Dar dacă decizi să te întorci acasă, este chiar mai 
bine. Crede-mă.

M-am aşteptat să mai strige furioasă la mine, dar, după ce a oftat 
scurt, a început să plângă tăcut în braţele mele.

Nu puteam să zic ce era mai rău — să strige la mine sau să 
plângă. Ambele situaţii erau dureroase pentru mine.



Regăsirea noastră a fost ca un tăvălug emoţional până acum. 
Când nu plângea, ţipa de plăcere cu ajutorul limbii sau penisului 
meu. Puteam să o duc la extreme. Era aşa de uşor. Oare puteam să 
avem un viitor plin de plăceri sau o condamnam la o viaţă de regrete 
pentru ce lăsa în urmă?

I-am sărutat fruntea şi am liniştit-o. Puteam doar să-i arăt că o 
iubesc şi să o las să decidă. Oricare ar fi fost răspunsul ei, era unul 
bun. TVebuia să cred asta.

— Price?
Mi s-a strâns stomacul la sunetul vocii ei plânse, pentru că anti

cipam un răspuns pentru care nu eram pregătit încă.
— Ce e, dulceaţă?
— Te iubesc.
Am închis ochii strâns şi am oftat greu.
— Şi eu te iubesc.
Am stat aşa mult timp, ţinându-ne în braţe, legănându-ne pe 

când se înnopta. De ce fiecare moment cu ea părea atemporal? 
Nimic nu era mai dureros decât atunci când timpul nu era de 
partea mea.

— Haide, am zis într-un final. Hai să mâncăm.

*

Cheile se agita prin bucătărie să pună masa pentru cină cu 
aceeaşi energie efervescentă pe care mi-o aminteam. Dar când s-a 
aşezat la masă cu mine şi Kate, părea că zâmbeşte prea tare, aproape 
fals. Poate o făcea pentru Kate. Nu-mi ascunsese starea de depresie 
a lui Kate din cauza aşa-zisei mele morţi, o altă povară adăugată la 
regretele mele de a o părăsi. Mi-am imaginat că Cheile a avut un rol 
important în menţinerea unei stări cât de cât bune a soţiei mele şi 
pentru asta îi voi fi recunoscător pentru totdeauna.

Kate se uita absentă la paharul ei de apă. Am luat o gură mare de 
vin şi am deschis un subiect mai uşor.



MmmwildpHdenHonlt 43

— Cum merg lucrurile la 7Yibune?
Kate s-a uitat la mine şi a clipit de câteva ori, de parcă se Întor

sese de undeva de departe.
— Hmmm... cred că se mişcă destul de Încet.
— De ce?
A ridicat din umeri şi şi-a pus mâncare în farfurie.
— M-am retras pentru un timp. Programul era prea Încărcat 

pentru mine... cu tot ce se mai întâmplase.
M-am încruntat. Când am decis să dispar, ştiam că avea să fie 

asigurată financiar pentru câţiva ani. Pe lângă asigurarea de viaţă 
substanţială pe care o primise, mai creasem un cont de şapte cifre 
ca broker, lăsându-i o sumă destul de mare. Dar mă îngrijora că, 
pe lângă faptul că renunţase la locul de muncă, îşi lăsa cariera de 
izbelişte, deşi avea o minte genială.

— Mai scrii? am întrebat.
— A scris un articol minunat ca freelancer la începutul acestui 

an, despre protestele hotelierilor din Spania, a intervenit Cheile.
— Ar trebui să faci mai multe lucruri ca acesta. Parcă reveniseşi 

la viaţă după acea excursie.
Kate a ridicat din sprânceană, o replică nonverbală la entuzi

asmul al lui Cheile. A trebuit să râd zgomotos. Expresiile faciale ale 
lui Kate reprezentau un limbaj de sine stătător şi în anii petrecuţi 
împreună, am devenit expert în acest limbaj. Ştiam când aveam să 
fiu certat înainte să deschidă gura.

S-a uitat la mine şi a ridicat colţurile buzelor într-un zâmbet fals.
— A fost o excursie bună. Având în vedere circumstanţele.
Cheile a bătut din palme.
— Te-am văzut zâmbind mai mult decât în lunile care au urmat. 

Poate faci o excursie cu Price acolo după ce vă întoarceţi acasă.
Kate a zâmbit, dar nu şi cu privirea.
— Poate.
Am băut tot vinul din pahar, apoi mi-am pus altul. Trebuia să 

încetez să mai interpretez fiecare cuvânt şi fiecare privire în speranţa



de a g&si un răspuns. La naiba, poate ar fi trebuit să-i zic că nu are 
voie să-mi dea un răspuns până la sfârşitul excursiei. Aşa nu aş mai 
fi trăit cu frica unui „nu“ rostit de buzele ei, care avea să-mi distrugă 
ultima şansă la fericire pe care o aveam in viaţa asta.

— Ce planuri aveţi, porumbeilor, pentru mâine? Staţi in casă 
sau...? Cheile mi-a făcut cu ochiuL

Am râs din nou. Cu siguranţă ştia că revederea mea cu Kate 
implica sex. Foarte mult, dacă era după mine. Aş fi fost mulţumit 
să-mi petrec următoarele săptămâni doar intre cearceafuri cu soţia 
mea, dar ceva îmi spunea că nu era suficient pentru a o convinge 
să-şi petreacă din nou restul vieţii alături de mine.

— Mă gândeam să o duc pe Kate să vadă barca mâine. Nu e 
nimic special, dar este casa mea. Putem să ne plimbăm pe insuliţele 
din jurul Leiloa.

în ochii reci şi albaştri ai lui Kate s-a întrezărit o căldură, elibe
rând ceva din tensiunea de până atuncL

— Mi-ar plăcea, a zis cu un zâmbet timid.
Apoi, din fericire, ne-am petrecut restul cinei ascultând-o 

pe Cheile povestindu-mi despre viaţa ei din oraş, de la întâlnirile 
care au mers prost la bine-meritata promovare. Eram recunoscător 
pentru momentul în care puteam să ignor câmpul minat dintre Kate 
şi trecutul meu. L-am traversat de suficiente ori astăzi şi am scăpat 
aproape nevătămat

Am râs toţi trei, am terminat sticla de vin şi am prins-o pe 
Kate punându-şi încă o porţie de mâncare, ceea ce m-a bucurat 
Încet-încet, uşurarea a luat locul anxietăţii de mai devreme. Kate şi-a 
mutat bagajele în dormitorul de jos în timp ce eu am ajutat-o pe 
Cheile să strângă masa.

— Cum a fost plimbarea? a întrebat Cheile încet
Am dat din umeri, pentru că niciun răspuns nu era simplu.
— A fost bine. Nu te deranjează planul de mâine? Nu am vrut să 

rămâi pe dinafară. Eu şi Kate... Avem multe de lămurit, ştii?



Cheile şi-t înclinat capul şi s-a uitat în sus la mine pe sub genele 
ei lungi.

— Price, te iubesc, dar nu sunt aici ca a treia roat& la căruţă In 
timp ce voi vă redescoperiţi. A trecut un an. Sincer, nu pot să-mi 
imaginea prin ce treceţi acum, dar sigur nu este uşor. Este suficient 
să spun că sunt fericită că eşti în viaţă. Vom sta împreună când Iţi 
reaolvi problemele cu Kate.

Am simţit că mă strânge cineva de gât, dar nu am trădat cu nicio 
expresie faptul că după această excursie o să dispar din nou din viaţa 
familiei mele. Puteam să fee faţă doar unei inimi frânte pe zi. Speram 
doar că până la urmă mă va ierta.

După ce ne-am spus noapte bună, am mers la Kate, care a rămas 
tăcută după cină. Lumina din dormitor era aprinsă, luminându-i 
corpul nemişcat din patul nefăcut. Stătea aşezată pe partea ei, cu 
braţele aproape de piept şi sarongul întins pe cearceaf în valuri colo
rate. Am rămas la capătul patului şi am privit-o cum respiră uşor, 
liniştită.

Îngerul meu. Viaţa mea.
Nu ştiu cât am stat aşa. Dar să o privesc în timp ce visa era modul 

perfect de a încheia o zi plină de capcane emoţionale.
M-am dezbrăcat, am stins lumina şi m-am cuibărit lângă ea. A 

oftat când i-am tras corpul cald lângă al meu. Puteam să o dezbrac 
Mereu am dormit dezbrăcaţi împreună. Dar forma corpului ei lipit 
de mine prin materialul subţire deja îmi provocase o erecţie. Nu am 
încetat niciodată să o doresc, să venerez modul în care părea făcută 
pentru mine şi numai pentru mine. Dar în noaptea asta trebuia să o 
las să se odihnească.

In noaptea asta avea să doarmă în braţele mele şi mâine vom 
înfrunta totul împreună.



Capitolul 5
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M-am trezit de la primele raze de soare care au pătruns prin fereastră. 
Pentru un moment, m-am panicat. Credeam că sunt înapoi în apar
tament, din nou singură, fără iubirea vieţii mele.

Dar el era aici, lângă mine, cu cearşafurile înfăşurate în jurul 
taliei, aşa cum dorm ea mereu încă din prim a noapte petrecută 
împreună. Sarongul m i se desfăcuse în tim pul nopţii şi stăteam goală 
lângă soţul meu.

Dăjâ-vu.
Un dăjâ-vu foarte binevenit.
Respiraţia lui Price era regulată şi uşoară, exact cum îmi amin

team. Părul lui negru, ciufulit şi sexy, contrasta minunat cu albul 
desăvârşit al feţei de pernă pe care-şi ţinea capul Respira cu buzele 
întredeschise.

Cum am existat în acest an fără el? Am râs tăcut şi sarcastic 
Existat Asta am făcut. D oar am existat. Deşi mi-a plăcut excursia în 
Spania şi am zâmbit de câteva ori, tot nu am trăit.



Dacă alegeam să stau aici. să renunţ la viaţa mea — la caaă, la 
familie, la prieteni, la locul de muncă — puteam să fac mai mult 
decât să exist. Cu Price, aveam să trăiesc.

Dar cum să las totul in urmă? Să nu-ml mal văd niciodată mama. 
tatăl, fratele şi sora, să nu-mi cunosc niciodată nepoatele şl nepoţii. 
Şi cum rămâne cu ei? Vor crede că am murit? Că am fost răpită? Ce 
aş avea voie să le spun?

Cum rămâne cu copiii? Doamne, copiii... Copiii mei nu-şi vor 
cunoaşte niciodată bunicii, mătuşile şi unchii, verii. Oare era corect 
aşa? Vom trăi mereu cu frica unui nou pericol? Am visat să am copil 
cu Price din primul moment in care l-am descoperit frumuseţea 
întunecată, dar acum mai era posibil? Nu suportam gândul de a 
pune un copil în pericol. TVebuia să renunţ la visul meu de a deveni 
mamă?

Aş renunţa la tot.
La tot in afară de Price.
Uitându-mâ la el, la pieptul lui bronzat luminat de soare, m-am 

gândit, pentru un moment, că aş putea s-o fac, că ar merita. Până la 
urmă, Price era iubirea vieţii mele. Era mai important decât oricine 
şi orice din viaţa mea laolaltă.

Totuşi, asta nu diminua importanţa celorlalţi şi impactul 
dispariţiei mele asupra lor.

Dar cât de mult 11 iubeam pe acest bărbat! Price al meu. Era felul 
de dragoste care-mi umplea inima, sufletul — care aproape durea din 
cauza intensităţii. O durere plăcută, totuşi. O durere care mă Împlinea.

A trecut un an şi tot îl mai iubeam. Nici măcar nu începusem 
să-l uit, şi el era aici, în viaţă, construind o a doua şansă pentru noi.

Nu trebuia să decid chiar acum. în acest moment, aveam să mă 
bucur de el. Doar uitându-m& la splendoarea lui divină mă umpleam 
de o bucurie de nedescris. Acea faţă, acel corp — nu mi-am imaginat 
niciodată că o să mă mai uit la ele din nou. Că o să le ating.

Mi-am plimbat degetele pe umărul lui solid. A tresărit, dar 
nu s-a trezit. Am zâmbit. Frumuseţea lui pur masculină mi-a tăiat



mereu răsuflarea. Am trecut cu m&na peste piept până la talie, şi am 
dat cearceafurile la o parte, dezgolindu-1. Picioarele lui bine făcute, 
curbele negre dintre ele... şi penisul lui minunat, acum moale.

Puteam să rezolv asta.
Mi-am coborât capul, i-am inhalat masculinitatea cu aromă de 

mosc şi apoi l-am sărutat uşor.
A reacţionat imediat, excitându-se la atingerile mele. Mi-am 

răsucit limba în jurul lui, urm ărind vena mov care-i marmora 
penisul, exact cum îmi aminteam. încă atât de fină precum catifeaua 
sub limba mea, caldă şi cu o aromă sărată plăcută.

Dăjâ-vu.
M-am uitat în sus.
Deschisese ochii... şi erau plini de dorinţă.
— Doamne. Nu te opri, iubito.
Nici nu aveam de gând să mă opresc. L-am lins pe vârf şi apoi 

am supt capul bulbos cu gura, trăgând de e l A gem ut Am alunecat 
cu buzele în el până când mi-a atins partea din spate a gâtului M-am 
ridicat uşor, apoi l-am luat din nou.

A gemut iar.
Eram începătoare la sex oral când l-am cunoscut pe Price, dar el 

a fost un profesor răbdător. Acum îmi plăcea, adoram puterea pe care 
mi-o dădea de a-1 aduce în genunchi. Era un gest atât de personal şi 
de intim pentru mine. După ce Price a murit, m-am întrebat dacă aş 
mai putea vreodată să pun gura pe penisul altui bărbat.

Acum ştiam răspunsul. Niciodată. Aş putea fiice asta doar 
pentru Price.

Am început să-mi folosesc şi mâna, strângându-1 în timp ce 
alunecam cu buzele în sus şi în jos pe penisul lui, sugându- 1  şi apoi 
eliberându-1, udându-mă în timp ce- 1  aduceam la punctul culm inant

— Kate, iubito, îmi şoptea. Opreşte-te. Vreau să fiu în tine.
Am închis ochii. Şi eu tânjeam după asta — acea împlinire minu

nată pe care doar Price mi-o putea oferi. Dar acum aveam nevoie 
de altceva. Această putere. Fusesem atât de neajutorată în ultimul



an, atât de legată de un lanţ de evenimente pe care nu puteam să le 
controlez.

Acum deţineam controlul şl nu aveam de gând «A renunţ,
I-am scos penisul din gura mea, IncA ţlnându-1 cu mâna, ţi 

m-am uitat în ochii lui negri.
— Mal târziu. Acum am nevoie de tine. Am nevoie să-ţi dai 

drumul în gura mea.
— Dar, iubito...
L-am făcut să tac&, coborând cu buzele pe sexul lui.
— O, Doamne, a gemut, închizând ochii.
— Mi-a fost atât de dor de tine, Kate. Al naibii de mult. Nimeni 

nu ar putea să mă facă să mă simt aşa vreodată.
îmi foloseam mâna în timp ce-i lingeam testiculele şi-l sărutam 

intre coapse, iar el gemea profund şi mă lăuda.
Când am simţit cum i se încordează foarte tare testiculele şi 

penisul, am ştiut că e gata, i-am luat penisul In gură şi l-am înghiţit 
cu totul.

Am gemut de satisfacţie când esenţa lui mi-a ajuns în gâtlej.
L-am eliberat, l-am sărutat de multe ori pe penis şi coapse, apoi 

m-am ridicat şi m-am cuibărit în braţele lui.
— Te iubesc, Price.
— Doamne, Kate, te iubesc atât de mult.
Am închis ochii. Eram excitată, pregătită. Ştiam că pot să-l fac 

pe Price să-mi provoace un orgasm fără prea mult efort, dar nu 
m-am mişcat. Nu eram pregătită să renunţ la putere, să devin din 
nou sclava circumstanţelor şi a situaţiilor care nu erau sub controlul 
meu. în schimb, am inspirat adânc şi, pentru un moment care a 
părut să dureze o veşnicie, mi-am imaginat că putem să rămânem 
aşa pentru totdeauna, în acest loc magic, fără consecinţe.

M-am lăsat purtată de acel vis până când am adormit din nou.

*



— Hmmm...
Price îmi lingea sfârcurile. Credeam că visez, dar era real. A 

coborât şi mi-a desfăcut picioarele.
Am zâmbit şi am deschis ochii.
Se uita la mine.
— M-am gândit să-ţi întorc favoarea. îşi trecea limba peste 

cutele mele umede.
— Cât am dormit? am întrebat.
— Cine ştie? a zis şi m-a sărutat între picioare. Cui îi pasă?
Chiar, cui îi păsa? De ce să nu-mi continui visul încă puţin? Price

şi cu mine împreună pentru totdeauna. Fără consecinţe...
— Eşti aşa de dulce, Kate, a zis şi s-a adâncit în mine.
Mi-am ridicat şoldurile, permiţându-i să ajungă cu limba în cele 

mai ascunse locuri ale mele. Am fost cuprinsă de fiori, iar sexul îmi 
fremăta sub atingerile limbii Iul în mai puţin de un minut, eram 
aproape de punctul culminant

— Aşa, dulceaţă. Aşa.
Şi-a strecurat două degete în mine.
M-am dezlănţuit şi întreg corpul mi-a fost cuprins de puseuri de 

electricitate. Ştia exact ce avea de făcut şi ce butoane să apese ca să 
mă aducă la extaz.

— Eşti atât de frumoasă când ai orgasm, Kate. Corpul îţi este de 
un roz-trandafiriu şi.sunetele pe care le scoţi... Doamne.

A continuat să-şi mişte degetele, frecându-mi punctul G.
— Jur că aş fi fericit doar să îţi provoc orgasme. Doar să gust din 

acest rai dintre picioarele tale.
Mi-a atins încă o dată clitorisul cu limba.
M-am ridicat din nou, de data asta şi mai mult, strigându-i 

numele în timp ce aveam impresia că sunt străbătută de stele. Era 
lumea mea —acest bărbat. Era motivul pentru care trăiam. Am închis 
ochii şi am scâncit când m-a pătruns cu penisul lui tare. Buzele ni 
s-au întâlnit, limbile dansau.



Aceasta era adevărata putere. Noi doi împreună. Aceaatâ iubire 
avea o putere In ea.

A întrerupt sărutul.
— Kate, iubito. A început să respire mai repede ţi să împingă mai 

des. Nu pot să — înfigere — trăiesc — înfigere — fără tine. înfigere.
— Doamne, da!
S-a eliberat în mine, apăsându-şi buzele de ale mele şi săru- 

tându-mă pasional. Am stat împreunaţi câteva minute, sărutându-ne 
şi ţinflndu-ne în braţe.

Din nou mi-am imaginat că vom sta aşa pentru totdeauna. Fără 
consecinţe.

Dar dimineaţa venise şi, odată cu ea, şi consecinţele.
După ce Price s-a dat jos de pe mine pe partea lui de pat, m-am 

întors către el.
— Price.
— Hmm?
Avea ochii închişi.
— Cum rămâne cu părinţii tăi? Cu părinţii mei? Cu fratele şi 

sora mea? Am nepoţi şi nepoate, Price. A m ...
A deschis ochii şi mi-a pus degetul la gură.
— Iubito.
Am scuturat din cap.
— Cum rămâne cu copiii? Mereu am vrut copii. Ar fi in sigu

ranţă?
A oftat.
— Eu... nu ştiu, Kate.
— Atunci cum poţi să...
Mi-a pus din nou degetul la gură.
— Vom vorbi despre toate astea. Vom vorbi despre tot. Vom 

vedea cum facem. Promit. Dar putem să ne mai bucurăm  m ăcar de 
ziua asta? Vreau să-ţi arăt barca mea. Vreau să-ţi arăt restul acestei 
insule minunate. Vreau să te ţin de mână, să merg alături de tine, să 
zâmbesc, să râd, să mă bucur că exist.



— Mi-ar plăcea asta. Serios. Dar nu putem fugi de realitate, 
Price. Ştii şi tu asta. Ce îmi ceri sft fac va avea consecinţe.

A oftat din nou şi s-a ridicat.
— Micul dejun?
— Schimbi subiectul.
A zâmbit, s-a aplecat şi şi-a apăsat buzele de ale mele.
— Nimic mai adevărat
N-am putut să nu zâmbesc şi eu.
— Va trebui să ne gândim la toate astea la un moment dat. Şi mai 

important chiar, va trebui să-mi spui tot adevărul.
Mi-a luat obrazul în mână, cu ochii lui negri, cu pleoapele mari.
— Kate, te rog. Doar astăzi. Oferă-mi ziua de azi Lasă-mă să-ţi 

arăt ce fel de viaţă îţi pot oferi aici.
Nu părea chiar trist. De obicei, puteam să-l citesc pe Price destul 

de bine, dar acum, sentimentele lui îmi scăpau. încă avea mâna pe 
faţa mea şi am pus-o şi eu peste a lui.

— Aş face orice pentru tine. Pot să-ţi ofer ziua de azi.
— Mulţumesc.
S-a ridicat din pat şi s-a îmbrăcat cu pantalonii scurţi de ieri.
— Hai să bem o ceaşcă de cafea, bine? Trebuie să-i spun lui 

Cheile ce planuri avem. Apoi putem să facem un duş şi să plecăm.
Am dat din cap, m-am ridicat şi mi-am înfăşurat saronguL Am 

coborât la bucătărie.
Michelle stătea la masă cu o farfurie pe jumătate goală cu fructe 

în faţă.
— începusem să cred că nu mai apăreţi.
Ne-a făcut cu ochiul.
Trecuse ceva timp de când mă simţisem ruşinată în faţa lui 

Michelle. Ştia că îl consideram pe fratele ei cel mai sexy bărbat de pe 
planetă. Am deschis gura să zic ceva, dar m-a oprit cu un gest

— Te rog, scuteşte-mă de detalii. Ştiu că eşti îndrăgostită până 
peste cap de bărbatul visurilor tale, dar totuşi este fratele meu mai 
mare.



Am zâmbit, am pus două ceşti de cafea şi i-am dat una lui Price.
— Avem fructe în frigider, a zis Michelle.
— Mai avem şi şuncă, ouă, pâine integrală şi iaurt.
— Fructele sunt suficiente.
Am deschis frigiderul şi am luat cutii cu ananas şi mango deja 

tăiate. Totuşi, ştiam că Price n-ar mânca niciodată fructe.
— Care dintre voi ar vrea să-mi facă o omletă sănătoasă? a 

zâmbit Price ştrengăreşte.
Michelle şi-a dat ochii peste cap.
— Nu gătesc mâncare pentru micul dejun. In plus, am pregătit 

cina aseară.
Price adora ouăle. în trecut, i-am făcut o groază de omlete, 

pentru că îi plăceau. Primele mele încercări au constat în ouă jumări 
cu ardei, ceapă şi caşcaval portocaliu, dar am avansat de atunci. Mie 
nu prea îmi plăceau ouăle şi nici nu găteam foarte bine, dar adoram 
să fac omlete pentru Price.

— îţi fac eu, iubitule, am spus.
M-a sărutat pe obraz.
— A trebuit să-mi fac singur omlete în ultimul an. Nu se 

compară cu ale tale, Kate.
Omletele mele erau departe de a fi perfecte, dar am înţeles ce a 

vrut să spună. îi plăceau omletele mele doar pentru că le făceam eu, 
aşa cum mie îmi plăcea să le fac pentru el.

Mi-au lăcrimat ochii şi dintr-odată am început să plâng, cutre- 
murându-mă cu totul.

Price a venit repede la mine şi m-a luat în braţe.
— Ce e, iubito?
Am sughiţat.
— Nimic. Doar... omleta.
— Nu trebuie să faci omletă. Este în regulă.
— Nu.
Mi-am frecat nasul de umărul lui gol.



— Nu asta e problema. Vreau să o fac. Doar că... Nu am crezut 
c& o să-ţi mai fac vreodată omlete.

— Sst, a zis. Promit. Poţi să faci câte omlete vrei.
Am râs înfundat la cât e de absurd să plâng ca o proastă din 

cauza unor ouă pe care nici nu-mi plăcea să le gătesc, apoi m-am 
întors spre masă.

— Michelle?
— Cred că a plecat discret când au izbucnit lacrimile.
Am oftat.
— îmi pare rău.
— Hei — Price m-a mângâiat pe obraz, ştergându-mi lacri

mile — nu trebuie să-ţi pară rău niciodată pentru nimic. M-ai auzit? 
Totul este din vina mea. Doar vina mea.

Mi-am băgat faţa în  pieptul lui puternic; încă îmi mai curgea 
nasuL Price credea că are dreptate când zicea că toată responsabi
litatea este a lui, dar nu era aşa. Acum eram şi eu implicată. Orice 
decizie aş fi luat, avea consecinţe asupra noastră şi asupra unei 
mulţimi de persoane.

Acum responsabilitatea era a noastră.
Dar îi promisesem ziua de azi — fără îngrijorări pentru 

consecinţe. Nu mi-am încălcat nicio promisiune făcută soţului meu 
şi nu aveam de gând să încep acum. Mi-am înghiţit lacrimile şi m-am 
retras, luând un şerveţel de pe blat. După ce m-am şters la ochi şi la 
nas, am reuşit să zâmbesc.

— Astăzi, Price. Astăzi este despre tine. Astăzi este despre noi. 
Arată-mi insula.



Capitolul 6
Price



Am simţit o înflăcărare neaşteptată In tim p ce o conduceam  pe Kate 
pe plajă, la un kilometru jumătate depărtare, unde lăsasem barca la 
maL Făcuse ochii mari şi ţinea braţele strâns pe lângă corp în tim p ce 
mă privea cum o trăgeam înspre mine din valurile mici.

— Nu asta este acea barcă, nu?
Am râs tare.
— Nu, dulceaţă. Este acolo.
Am arătat înspre barca ancorată la câţiva m etri de mal.
— Oh, a zis.
Poate că odihna bună de noaptea trecută a transform at situaţia 

aproape imposibilă*pe care o înfruntam  într-una m ult mai blândă. 
Este posibil să mă fi ajutat şi faptul că m-am trezit cu gura perfectă a 
lui Kate pe mine. Dar, la naiba, astăzi aveam o speranţă pe care ieri 
nu o avusesem. In ciuda minicrizei lui Kate din cauza omletei pe care 
a făcut-o până la urmă — cea mai bună de până acum —, ziua de azi 
a părut un nou început din multe puncte de vedere.



Până acum m-am eschivat de la Întrebările ei invazive şi eram 
hotărât să-i ofer o zi pur şi simplu fericită — ca acelea pe care le 
aveam mereu. Dumnezeu ştie că o meritam.

-U rc ă .
Am ridicat-o pe braţe şi am cărat-o până când apa imi ajungea la 

coapse, apoi am lăsat-o în barcă.
S-a aşezat intr-o parte şi s-a ţinut strâns de mânerele de plastic, 

înainte să urc şi eu, am împins barca mai departe şi am pornit 
motorul. în mai puţin de un minut, am ajuns în spatele bărcii. Am 
traversat distanţa dintre spaţiul ei şi al meu, şi oarecum această 
tranziţie mi-a dat şi mai multe speranţe.

— Doamne, este uriaşă, a zis Kate pe un ton plin de uimire în 
timp ce se uita la nava cu două etaje.

Am râs şi am ridicat-o pe puntea din spate.
— Este acceptabilă.
— Ai zis că nu e cine ştie ce. Nu mă aşteptam la asta.
Am ridicat din umeri şi am tras barca mai mică pe pupa.
— Are doar optsprezece metri. Cred că dacă stai pe lângă portu

rile din Maui şi Riviera, capeţi o altă perspectivă. Orice mai mare îţi 
atrage atenţia. Ultimul lucru de care am nevoie este ca oamenii să se 
întrebe cine este tipul de pe iaht.

Şi-a plimbat degetele peste literele negre care încercuiau colacul 
de salvare din spate.

— S-a numit mereu Katherine?
Am trecut în spatele ei, îmbrăţişând-o.
— Dacă ar fi fost aşa, i-aş fi dat vânzătorului preţul cerut, am 

şoptit, mirosindu-i părul şi inhalându-i aroma fructată.
— Mă îndoiesc. Tu nu respiri dacă nu negocieri.
S-a uitat la mine peste umăr cu o urmă de intrigă în ochii ei 

albaştri
— Nu este de rău augur să redenumeşti o barcă?
Am ridicat din umeri.



— Nu şi dacă îi pui numele cum trebuie. Este un întreg proces. 
Trebuie să îndepărtezi orice urmă a numelui vechi de pe barcă 
înainte să aduci ceva cu noul nume pe ea. Mi-a luat două săptămâni 
să fac totul. A trebuit să arunc şi jurnalele.

îmi amintesc foarte bine de acele zile. Nu mă grăbeam deloc. 
Până la urmă, de la prăbuşire, aveam tot timpul din lume. A fost o 
experienţă ciudat de cathartică să-i şterg navei fosta identitate. Nu 
trebuia să ghicesc de ce. Totuşi, am adus cu mine amintirea lui Kate, 
în ciuda tuturor lucrurilor, precum un tatuaj pe inimă. O amintire 
constantă a ceea ce pierdusem.

— Cum se numea înainte?
— Sst
Mi-am pus degetul la gură şi am rânjit.
— Acum este Katherine şi m-a ajutat până acum, aşa că să nu 

stricăm norocul. Haide. Să-ţi arăt cum este în interior. Am luat-o de 
mână şi ne-am împreunat degetele.

l-am arătat câteva cabine de la bord: dormitorul principal şi 
unul de oaspeţi, bucătăria cu dotările de bază şi sufrageria. în tot 
acest timp, i-am analizat expresia feţei, căutând semne de ezitare sau 
de nesiguranţă. Vedeam doar că încearcă să proceseze totuL Mereu a 
fost o observatoare desăvârşită, un jurnalist adevărat

— Şi trăieşti aici... tot timpul?
Mi-am prins buza de jos cu dinţii, cântărindu-i cuvintele.
— Da. Adică...
M-am prins de ceafă. La naiba. Trebuia să-i ofer ceva mai mult 

decât o viaţă nomadă pe o barcă uzată.
— Meriţi mai mult de atât. Ştiu. Asta funcţiona pentru mine, dar...
A venit înspre mine şi mi-a pus degetele pe buze.
— Nu asta voiam să zic. Am întrebat doar din curiozitate. Este 

uşor de ghicit cum a fost viaţa mea în ultimul an. Ce făceam şi înainte 
doar că... fără tine. Dar eu nu ştiu nimic despre cum ai trăit tu. Nu 
încerca să interpretezi nimic, bine?



Am răsuflat uşurat.
— Bine.
M-a strâns de mână şi şi-a lipit buzele de ale mele, cel mai simpla 

sărut.
— îmi arăţi cum se conduce chestia asta sau nu, căpitane?
Am zâmbit larg.
— Sigur că da, iubito.
Am condus-o la puntea de sus şi am pregătit totul pentru o croa

zieră de după-amiază în jurul insulei Leiloa. Kate s-a aşezat pe una 
dintre canapelele de lângă scaunul căpitanului în timp ce eu porneam 
motoarele.

— Unde mergem?
— Vei vedea, am tachinat-o.
M-am întors şi am luat-o de glezne, ridicându-le în poala mea în 

timp ce învârteam de cârmă. Oricât de puţin o atingeam, mă facea să 
mă simt extrem de bine. Această legătură îmi sporea speranţa.

—- Nu-mi spui?
— Va trebui să ai încredere în mine. Am strâns-o puţin de picior.
A râs şi a încercat să scape, dar o ţineam bine.
— Leiloa este mică, dar este plină de comori ascunse. O să-ţi 

arăt locurile mele preferate. La unele se poate ajunge doar cu barca.
A dat din cap şi am simţit că mă priveşte chiar şi după ce am 

început să fiu atent la apa din faţă. Am mângâiat-o pe gambe, exci- 
tându-mă doar de la contactul cu pielea ei, dar trebuia să rămân 
concentrat la excursie şi la ziua lungă pe care o plănuisem pentru 
noi.

— Am citit despre acest loc înainte să ajungem aici.
Mi-am ridicat sprânceana şi am zâmbit afectat.
— De ce nu mă surprinde?
în minte mi-a apărut o imagine cu Kate căutând informaţii 

pe internet după ce Cheile i-a spus de planurile de ultim moment 
pentru ea. Când avea nevoie de informaţii pentru un articol, stătea 
trează jumătate de noapte şi se documenta. O găseam aplecată asupra



laptopului, cu riduri Intre sprâncene, atât de cufundată în muncă, 
încât treceau ore întregi fără să facă pauză.

— Ştiai că în samoană, Leiloa înseamnă „pierdut"?
Zâmbetul mi-a dispărut. I-am întâlnit privirea gânditoare.
— De fapt, ştiam asta. Să sperăm că rămâne pierdută. Doar vreo 

două mii de oameni locuiesc pe insulă. Este atât de îndepărtată, încât 
nu-mi imaginez că se va construi pe ea şi va fi invadată de turişti.

S-a încruntat uşor.
— De când stai aici?
Am ridicat din umeri.
— Câteva luni. De fapt, nu am stat nicăieri prea mult, dar îmi 

place aici. Nu poţi ajunge mai „nicăieri" decât pe o insulă pierdută 
din Pacific.

A tăcut puţin înainte să vorbească.
— O insulă pierdută pentru un bărbat pierdut.
Mi-am strâns buzele pentru că nu puteam s-o contrazic. 

Fusesem pierdut până când Cheile mi-a adus soţia înapoi. Aş fi din 
nou pierdut, dacă ar pleca. Pierdut pentru totdeauna. Chiar şi aşa, 
nu cred că aş putea părăsi insula, ştiind că ultimele amintiri cu noi 
sunt de aici.

— Pe unde ai mai fost?
M-am gândit la lista lungă de locuri prin care trecusem. Nu 

m-am simţit nicăieri bine sau în  siguranţă de când am plecat de 
lângă Kate în acea noapte fatidică.

— M-am ascuns în Europa un timp. în  oraşe mici din Elveţia. 
Apoi am plecat spre Italia şi am tot mers spre sud până am dat de apă. 
Când am avut ocazia de a pleca spre Hawaii cu o barcă, am profitat 
de ea. Acum cunosc insulele destul de bine. Atunci am cumpărat-o 
pe Katherine şi am început să explorez insulele mai îndepărtate.

— Cred că sunt geloasă.
S-a uitat în jos, jucându-se cu degetele.
— Cheile avea dreptate cu privire la acea călătorie în Spania. 

Nimic nu putea repara ce s-a distrus în mine când tu ai... murit, dar



m-a ajutat cumva s& plec din New York şi să umplu acel gol cu locuri 
şi descoperiri noi. M-a făcut să mă gândesc că ar trebui să călăto
resc mai mult. Poate mă ajută să merg mai departe. Dar când m-am 
întors acasă, nu a durat mult până am început să mă simt din nou 
deznădăjduită.

A zâmbit timid.
— îmi pare rău.
— Eşti bine. La bine şi la rău, nu? Nu am putut să fiu alături de 

tine, dar acum sunt şi pot să te ascult. Ştiu că nu este acelaşi lucru, 
dar vreau să aud ce ai de spus, dacă asta te ajută.

A dat din cap şi i-am urmat privirea înspre orizont. Voiam să 
o iau în braţe, să-i spun că totul va fi bine acum. Voiam să-i spun 
întruna cât de rău îmi pare pentru chinurile provocate.

Ritmul valurilor ce se loveau de barcă mi-a întrerupt gândurile, 
facându-le să zburde spre vremuri mai bune, când iubirea noastră 
era mai simplă.

Am zâmbit când mi-am amintit de ceva.
— Mai ştii când vorbeam despre Bali?
Ochii lui Kate s-au aprins de apreciere şi i-au apărut riduri la 

colţuri când a zâmbit.
— Bineînţeles că îmi amintesc. Ce s-a întâmplat cu acel plan?
Am râs şi am încetinit barca când ne-am apropiat de un golf

unde speram să pe petrecem prima parte a amiezii. Leiloa era chiar 
paradisul tropical despre care vorbeam când eram doi studenţi 
amărâţi. Apoi am fost înghiţiţi de viaţa reală. Visurile noastre de a 
ne petrece câţiva ani într-o baracă pe plajă au fost înghiţite de goana 
după un loc de muncă şi apoi de ritmul haotic al vieţii din New York. 
Odată ce ne-am stabilit undeva, mă gândeam doar la cum să fac mai 
mulţi bani pentru a ne cumpăra o casă mai mare, intr-un cartier mai 
bun. Undeva unde puteam creşte copii, unde puteam avea petreceri 
la cină şi unde ne puteam impresiona familiile care ipotecaseră totul 
pentru a ne ţine la facultate.



— Doar pentru că este un vis vechi» nu înseamnă că nu-1 putem 
transforma în realitate, am zis, optimist.

Nu m-am uitat ce reacţie are pentru că frica unei respingeri încă 
mă mai teroriza. Dar voiam să ştie că nu era prea târziu. încă puteam 
să-i arăt lumea. Puteam găsi paradisul la care visaserăm.

*

Apusul soarelui marca sfârşitul unei zile perfecte. Am înotat şi 
am făcut scufundări. Ne-am oprit intr-o baracă mică de pe plajă, 
pe partea cealaltă a insulei, pentru a mânca cea mai bună kalua de 
pui pe care am gustat-o vreodată. Am băut bere şi ne-am amintit de 
poveştile din vechea noastră viaţă împreună. Am râs şi de fiecare 
dată când auzeam muzica aceasta dulce, credeam că o să-mi explo
deze inima de bucurie.

O voiam pe Kate înapoi în viaţa mea pentru propria fericire, 
dar promisiunea de a-i reconstrui fericirea ei a atins ceva în mine. 
Voiam să nu o mai las să aleagă şi să-i impun să rămână de dragul 
amândurora.

Apoi am mers cu barca pe o insulă micuţă şi îndepărtată, pe cele 
mai frumoase ape turcoaz pe care le-am văzut vreodată. A râs când 
am alergat-o pe nisip şi am prins-o în braţe, sărutând-o până când a 
rămas fără aer. Probabil că ne-am sărutat timp de o oră sub umbra 
slabă a palmierilor care se aplecau să ajungă la apa mării. Aş fi făcut 
şi dragoste cu ea acolo, dar nu voiam s-o epuizez înainte ca ziua să 
se termine.

De ar fi toate zilele ca aceasta! Dacă ar putea Kate să se gândească 
aşa la viitorul nostru. Noi doi. Un orizont nesfârşit

îmi simţeam pielea caldă şi uscată de la soarele care ne-a ars toată 
amiaza. Dedesubt muşchii îmi erau relaxaţi, satisfăcuţi de eforturile 
de peste zi. Dar nu eram pregătit să merg acasă şi să adorm. Eram la 
vreo trei kilometri de locul în care o ancorasem pe Katherine pentru



noapte. In faţa mea» Kate stătea întinsă pe punte, cu bărbia pe braţele 
strânse şi se uita la mare. Avea picioarele sub ea şi puteam să-i văd 
perfect fundul.

Dacă nu ar fi acceptat să rămână cu mine, măcar această zi între
gise fantezia pe care o aveam de a trăi aşa cu ea. încă nu ştia că, 
dacă spunea da, ar fi trebuit să poarte bikini cam pentru tot restul 
vieţii. La fel cum nici eu nu voiam să treacă niciun moment fără să 
o ating, minutele în care nu-i vedeam şi nu-i apreciam frumuseţea 
fiind irosite în zadar.

Am încetinit barca şi am întors-o pentru a putea vedea apusuL 
Câteva minute mai târziu, m-am dus lângă ea, scufimdându-mă în 
perne.

— Hei, frumoaso.
A mormăit uşor şi a înclinat capul într-o parte.
— Ziua asta a fost perfectă. De parcă am m urit şi am ajuns în ral
Am mângâiat-o pe braţ cu degetele. încă nu ştia ce însemna

raiuL Rai era atunci când corpurile noastre se uneau în  timp ce 
soarele apunea la orizont, iar valurile şi briza oceanului ne sărutau 
pielea goală precum o bucată fină şi caldă de mătase.

Când ni s-au întâlnit privirile, i-am luat obrazul în m ână şi i-am 
tras buzele spre ale mele. încă nu mă săturasem de gura ei sau de 
felul în care limbile ni se atingeau şi se duelau într-un dans senzual 
pe care- 1  cunoşteam foarte bine. în  timp ce ne sărutam , am început 
să o mângâi. Fără să mă grăbesc, am trecut de la triunghiurile roz 
care-i acopereau sânii mari la gâtul ei fin. Când am găsit legătura 
sutienului, am tras de ea, dezgolindu-i sânii.

S-a acoperit cu mâinile.
— Price, nu putem.
Mi-am băgat mâna între coapsele ei, frecând cu degetul mare 

centrul bikinilor.
— De ce nu, dulceaţă?
A oftat uşor şi s-a uitat înspre insulă. Orice curioşi ar fi de 

mărimea unor furnici de la distanţa asta.



— Pentru că...
— Suntem doar noi doi, Kate.
I-am dat o mănâ la o parte şi i-am luat sfârcul In gură, plăcut 

surprins că s-a excitat aproape imediat sub limba mea. Am lins-o 
şi i-am fremătat sinul cu m ina, mulţumindu-i Încă o dată lui 
Dumnezeu că a creat femeia perfectă pentru mine.

— Eşti sigur?
Vocea ii era slabă, aproape se pierdea In briza care se agita deasu

pra noastră. îşi mişca şoldurile în ritmul atingerilor mele pe clitoris.
Acum puteam să o fee să zică da la orice. Am lins-o sub sân şi 

am suflat în sfere. I s-a fecut pielea de găină.
— Vrei să mă opresc?
I-am dat bikinii la o parte şi înainte să poată răspunde, am 

băgat două degete în ea. Era pregătită pentru mine, mulându-se ca o 
mănuşă udă de catifea.

— Nu, a scâncit. Nu te opri. Nu te opri niciodată.
Avea ochii pe jumătate închişi, respirând repede şi uşor printre 

buzele ei perfecte. S-a întins spre umărul meu, parcă voia să mă 
încalece. Am ieşit din ea şi m-am ridicat înaintea ei. Cu mâinile pe 
şoldurile ei, am tras-o înspre mine. S-a prins de balustrada metalică 
care înconjura puntea şi şi-a desfăcut genunchii mai m ult

Am gemut la plăcerea anticipată a invitaţiei. în feţă, soarele 
era un punct de lumină albă ce cădea în apa irizată. I-am desfăcut 
repede bikiniul şi m-am pus în spatele ei. Mi-ara scos penisul din 
pantaloni şi l-am trecut de-a lungul deschizăturii ei. Această mişcare 
lentă era cea mai bună tortură. Sângele fierbinte din pieptul ars de 
soare mi s-a dus în capul penisului plin de dorinţă care-i atingea 
clitorisul, s-a muiat în deschizătura ei udă şi s-a dus în sus înspre 
steaua fundului ei. Mi-am muşcat limba, zăbovind. O s-o am din 
nou şi acolo. Curând, dar nu în seara asta.

In schimb, m-am cufundat In păsărică el imediat cum soarele 
a dispărut din vedere, lăsând în urmă o lumină caldă portocalie şi 
roz ce venea tocmai din rai. Când a gemut, m-am împins din nou,



trecând cu palmele peste fiecare centimetru al raiului meu personal. 
Unghiurile elegante ale umerilor ei când se ţinea In timp ce eu Împin
geam. Râul strâmt al coloanei ei ce curgea înspre coccis. Acele două 
mici adâncituri perfecte care se potriveau cu degetele mele mari in 
timp ce trăgeam de şoldurile ei Înapoi» împreunându-ne corpurile în 
cel mai intim mod.

— Atât de frumoasă, am şoptit.
Ştiam formele acestei femei pe dinafară. îm i aparţinea mie, la fel 

cum eu îi aparţineam ei. Gândul că alt bărbat ar putea avea-o vreo
dată sau că deja a avut-o...

La naiba! Doar acest gând mi-a stricat plăcerea. Mi-am cufundat 
degetele în carnea ei şi mi-am împins şoldurile înainte până când 
i-am simţit colul uterin cu vârful penisului. I s-au albit încheieturile 
pe bară, dar nu m-a oprit.

Am împins tare şi repede. Posesiv şi febril. Iubirea, gelozia, 
regretul şi disperarea mă alimentau. Strigătele ei deveniseră gemete 
guturale şi cuvinte murdare rămase fără aer, creând ecouri şi dispă
rând de-a lungul apei până când am simţit că este aproape de climax.

Stai cu mine. Fii cu mine. Lasâ-mă să te iubesc aşa toată viaţa.
în  fiecare minut de când i-am propus asta, am vrut să mă aşez în 

genunchi şi să o implor să rămână. Dar nu puteam să rostesc aceste 
cuvinte. O singură propoziţie puteam să zic, una care le conţinea pe 
toate.

— Te iubesc.
Am repetat-o la nesfârşit, cu respiraţia întretăiată, printre dinţii 

încleştaţi în timp ce deschizătura ei de catifea se încorda şi se strângea 
în jurul meu. Propria eliberare m-a luat prin surprindere şi am 
ejaculat în ea, revendicând-o în singurul mod în care puteam acum.



Capitolul 7
Kate



Te iubesc.
Cuvintele lui Price răsunau în mintea mea în timp ce mă 

îndreptam spre un alt orgasm. Nu fusese niciodată atât de dur cu 
mine, dar i-am înţeles nevoia şi pasiunea. Le împărtăşeam. Am 
simţit fiecare împingere, fiecare convulsie când a ejaculat în mine. 
Bara de metal îmi r$nea încheietura, dar nu-mi păsa. Putea să mă 
aibă. Cu totul. Eram a lui.

— A mea, a zis el, lipindu-şi buzele de gâtul meu, de parcă îmi 
citea gândurile. A mea. Kate a mea.

M-am lăsat în jos, dar în mintea mea încă mă mai ţinea, mâinile 
lui îmi strângeau carnea. Am stat nemişcaţi pentru câteva momente, 
până când n-am mai rezistat şi m-am uitat în ochii lui. Am încercat 
să-l împing.

— Price.
— Hmm.
— Eu... Trebuie... să-mi schimb poziţia.



Mi-a dat drumul şi m-am întors, uitându-mă în jos. Aveam 
pielea roşie şi umflată unde mă ţinuse în timp ce se împingea în 
mine. Mereu am fost extrem de pasionali, dar niciodată nu-mi rămă
seseră urme.

M-am uitat în ochii lui negri înainte ca el să poată observa şi să 
spună ceva. Era ceva nou în ei. Ceva ce nu văzusem până acum.

— Price. Ce este?
S-a uitat la şoldurile mele.
— O, Doamne. Iubito, îmi pare rău.
— Pentru ce?
— Te-am rănit?
Mi-a mângâiat uşor urma roşie de pe talie.
— Asta? Nu. E de la bară.
— Aici?
Mi-a atins urmele puţin umflate de pe şolduri.
I-am luat obrazul neras în mână.
— Este în regulă. Sunt bine. Dar ce este? S-a întâmplat ceva. 

Ceva te-a făcut să devii... brutal.
M-am îmbrăcat înapoi cu bikinii, iar el şi-a legat pantalonii în 

jurul taliei şi apoi şi-a trecut degetele prin părul negru, închizând 
ochii pentru câteva secunde. Când i-a deschis, erau înlăcrimaţi. Nu-1 
văzusem niciodată pe Price plângând. I se mai umezeau ochii câteo
dată, dar nu am văzut niciodată o lacrimă curgându-i pe obraz. Până 
acum. De parcă avea să-mi frângă inima.

Am şters-o cu degetul.
— Ce este, iubitule? Totul e bine. Promit.
Şi-a scuturat capul.
— Nu am dreptul să te întreb asta.
— Eşti soţul meu. Poţi să mă întrebi orice.
— Nu. Nu asta. Am renunţat la drepturile mele acum un an. Nu 

mă aştept la asta de la tine.
— La ce anume?
Şi-a frecat tâmplele.



— Nu pot să suport nici să mă gândesc la asta. îmi vine să..., a 
zis, lovind cu pumnul in bara de metal.

— La naiba!
Mi-a crescut pulsul. Price era mereu destul de temperat. Cel 

puţin aşa fusese. Doar Dumnezeu ştie prin ce a trecut anul acesta. 
Poate era pregătit să-mi povestească ceva.

— Care gând?
M-am apropiat de el şi l-am mângâiat pe frunte.
— Poţi să-mi spui. Poţi să-mi spui orice. Poate a venit timpul. 

Spune-mi ce s-a întâmplat.
A râs ironic.
— Nu ai nici cea mai vagă idee.
— Sunt sigură de asta. Dar o să ştiu după ce o să-mi zicL
— Adică nu ai nici cea mai vagă idee despre ce anume mă deran

jează. Şi nu am niciun drept să mă las deranjat de asta.
Ne-am împreunat degetele.
— Vorbeşti ciudat, Price. Spune-mi care este problema.
M-a condus la o bancă tapiţată de pe punte şi ne-am aşezat acolo. 

S-a jucat cu verigheta de la mâna mea stângă, rotind-o pe deget.
— încă o mai porţi.
Am zâmbit.
— încă mai suntem căsătoriţi, nu?
— Mă bucur că am ales platină în loc de aur galben. Se potri

veşte perfect cu pielea ta deschisă la culoare. Şi va dura pentru 
totdeauna.

Mi s-a pus un nod în gât. Mi-am pus verigheta pe mâna stângă 
doar pentru această vacanţă, dar Price nu ştia că am purtat-o la 
mâna dreaptă când am fost în Spania. în mod ciudat, fusese ideea 
lui Michelle. M-a convins că era timpul, că era primul pas pentru 
a merge mai departe cu viaţa mea. Bineînţeles, asta a fost înainte să 
afle că Price era în viaţă.

Am tuşit şi am spus:
— A fost întotdeauna un inel frumos.



— Nu la fel de frumos precum femeia care-1 poartă. Mi-a dus 
mâna la buze şi mi-a sărutat palma.

— Vreau să ştiu ceva.
— Bineînţeles. Ce anume?
— Am lipsit un an, iubito.
— Crede-mă. Sunt conştientă de asta. A fost cel mai prost an din 

viaţa mea.
— Ştiu. Adică sper că aşa a fost. La naiba! Nu a sunat bine. 

Ultimul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să te rănesc.
— Înţeleg.
Nu eram sigură că înţeleg, pentru că nu-mi spusese întreaga 

poveste încă, dar arăta atât de chinuit, că trebuia să fiu de acord cu el. 
Nu suportam să-l văd supărat.

— După cum am spus, nu am dreptul să te întreb asta, dar 
trebuie. Consideră că este un defect de-al meu. Kate... a mai fost 
cineva în viaţa ta?

Am simţit că am un pietroi în stomac. Cum de nu mi-am dat 
seama că asta urma? Nu fusese — nu chiar. Cât de sinceră puteam fi? 
Ar conta flirtul din Spania? Pentru că doar atât a fost — câteva chico
teli şi câteva săruturi, dar Price tot era în mintea mea. Am aflat pe 
calea cea mai grea că nu eram pregătită să merg mai departe, că încă 
eram foarte îndrăgostită de soţul meu decedat.

Care nu era decedat până la urmă.
S-a uitat în ochii mei.
— O, Doamne!
— Ce?
— încă mai pot să-ţi citesc gândurile. Spune-mi. Te rog.
A închis ochii.
— Spune-mi repede şi gata.
— Tu ai mai fost cu altcineva? am întrebat.
— Bineînţeles că nu!
S-a ridicat şi puteam să-i văd obrajii roşii chiar şi în întuneric.



— Am tot fugit şi m -am  ascuns, încercând să nu fiu ucis şi să 
pregătesc o potenţială viaţă pen tru  noi. C ând naiba să m ai am tim p 
să mi-o trag cu altcineva?

M-am îndreptat de spate, dar nu m -am  ridicat. Gelozie. Asta era 
acum în ochii lui şi nu  exista în  trecut. N u am  fost niciodată geloşi 
unul pe altul. Întotdeauna am  fost siguri pe angajam entul nostru. Pe 
iubirea noastră.

Am oftat. Dacă voiam  să fie sincer cu m ine, trebuia să fiu 
şi eu la fel. M i-am prins bikiniul, am  m ers la el şi l-am  m ângâiat 
pe umăr.

— Vino şi stai lângă m ine, am  spus.
Se uita la mare.
— Vreau să aud asta?
— Nu ştiu. Tu să-m i spui.
L-am strâns de braţ, iar m uşchii îi erau tensionaţi şi rig iz i
— Ţi-am prom is că ziua de astăzi va fi doar pen tru  noi. Am fost 

de acord să nu te bom bardez cu în trebări şi m -am  ţinu t de cuvân t 
încă mai vrei să-ţi răspund la întrebare?

— La naiba! Da. Trebuie să ştiu.
M-a urm at înapoi la bancă şi ne-am  aşezat din nou. L-am luat 

de mână.
— în  prim ul rând, nu am fost cu nim eni. Nu la m odul intim .
A scos un suspin de uşurare.
— Slavă Domnului!
--D a r a fost cineva care m i-a făcut curte. S-a întâm plat în 

timpul excursiei din Spania.
A dat uşor din cap, dar to t era încordat.
Am înghiţit, fâcându-m i curaj.
— Numele lui e Alejandro Dominguez.
Price s-a strâmbat.
Am pus şi cealaltă mână peste mâinile noastre.
— A răta...



Am închis ochii. Adevărul era că îmi amintea mult de Price — 
aceleaşi dimensiuni, aceeaşi culoare, aceiaşi ochi negri şi fumurii.

— Foarte mult ca tine, de fapt. Şi fizic, şi ca personalitate. Era 
reporter şi a scris tot despre proteste, aşa ne-am întâlnit.

Am făcut o pauză, permiţându-i să proceseze ce am spus până 
acum.

— Continuă, a zis printre dinţii încleştaţi.
— M-a întrebat dacă vreau să beau ceva cu el şi am acceptat doar 

pentru că m-am gândit că-1 pot face să-şi împărtăşească sursele cu 
mine. Engleza lui era excelentă, ceea ce era bine, pentru că, după 
cum ştii, spaniola mea e cam ruginită.

A dat din cap, tot încordat.
— Totuşi, am ezitat, dar când mi-a spus Cătălină — versiunea 

spaniolă pentru Katherine — am decis să merg. Numele m-a făcut 
să cred că sunt altcineva, iar altcineva ar fi acceptat, nu? am zis, cu 
un râset nervos. Probabil că nu are sens, dar Kate nu-mi adusese 
decât mâhnire în ultimul timp. Părea o idee bună să fiu altcineva. 
Oricum, m-am gândit că nu ar strica să-l cunosc. Am vorbit mult 
despre articol, dar şi despre alte lucruri. Divorţase recent, iar eu 
i-am spus că sunt văduvă. Am băut o sticlă de Rioja şi am mâncat 
paella cu fructe de mare într-un loc pe care el l-a num it „o comoară 
ascunsă".

Am avut impresia că în acea seară am simţit gustul mâncării 
pentru prim a dată în luni de zile. Marginile crocante de paella, scoi
cile suculente, orezul lipicios aromat cu şofran — toate erau precum 
raiul pentru papilele mele gustative. Vinul era foarte aromat şi 
fructat, mergea perfect cu preparatul picant

Am oftat
— M-a făcut să râd, Price. Şi nu mai râsesem de atât de mult 

timp. Şi când a ...
— Când a ce?
— Când m-a — m-am strâmbat — invitat acasă la el...
Price m-a strâns tare de mână.



Am respirat adânc.
— Ţine minte, credeam câ eşti mort.
A slăbit puţin prinsoarea. Doar puţin.
— Am luat în considerare această posibilitate. Părea un tip 

drăguţ şi-mi plăcea. Dar am decis că nu era Înţelept să merg acasă la 
un străin, intr-o ţară străină. M-a condus la hotel şi —spune odată, 
Kate — m-a sărutat.

Price m-a strâns din nou de mână.
— Am încercat să răspund...
M-am oprit puţin, amintindu-mi. Sărutul lui Alexandro nu se 

compara cu cel al lui Price. Şi deodată mi-am dat seama de ce paella 
şi Rioja erau atât de bune. îm i imaginam că Alexandro era Price. Mă 
concentrasem pe frumuseţea lui întunecată şi trecusem cu vederea 
accentul lui spaniol şi hainele de firmă pe care Price nu le-ar fi purtat 
niciodată. Dar sărutul. Peste sărut nu puteam să trec. Deşi nu era 
nimic greşit la sărutul lui Alejandro şi poate mi-ar fi plăcut în alte 
circumstanţe, era complet diferit de al lui Price. Şi mai im portant, 
în ciuda atracţiei fizice pentru el, nu simţeam nimic — nici pasiune, 
nici dorinţă, nici măcar o urmă de sexualitate.

Nu eram Cătălină. Eram Kate, iar Kate era îndrăgostită de Price.
— Dar nu am putut, Price. Părea aşa de greşit. Aşa că i-am cerut 

scuze, i-am mulţumit pentru cină şi am mers singură în cameră.
Alejandro încercase să mă facă să mă răzgândesc, chiar deve

nise insistent. Dar soţul meu nu trebuia să ştie asta. Oricum, nu era 
important. Până la urmă, omul a acceptat refuzul şi şi-a văzut de 
drum. M-am întors în cameră şi mi-am pus înapoi verigheta la mâna 
stângă, unde trebuia să stea.

Deşi am făcut schimb de adrese de e-mail, nu mi-a scris nimic.
Treptat, Price a încetat să mă mai strângă de mână.
— Asta e tot? a întrebat ursuz.
Am dat din cap.
— Asta e tot.
— Bine. Să nu se mai întâmple niciodată, bine?



încă avea ochii întunecaţi de gelozie şi umezi de la lacrimile 
nevărsate.

l-am atins obrazul, dând de barba lui caldă care zgâria. Era o 
promisiune uşor de făcut.

— Niciodată.
S-a ridicat, m-a prins în braţe şi m-a dus jos în dorm itorul prin

cipal, unde m-a pus uşor pe patul uriaş.
— Nimeni, a zis, mult mai blând decât m-aş fi aşteptat Nimeni 

în afară de mine nu-ţi mai atinge trupul frumos.
Mi-a atins buzele cu degetul.
— Nimeni în afară de mine nu mai atinge aceste buze.
— Nimeni în afară de tine.
Am închis ochii şi a început să mă sărute.
Sărutul lui era pasional şi dulce în acelaşi tim p — unirea a două 

corpuri şi două suflete care fuseseră pierdute unul fără celălalt 
Şi-a dus mâna mai jos şi mi-a îndepărtat sutienul în tim p ce eu am 
desfăcut bikiniul. Penisul lui mă împingea prin pantaloni, eu l-am 
mângâiat pe şolduri, împingându-i jos, ţinându-m i mâinile pe pielea 
lui caldă. După ce ne-am dezbrăcat a intrat uşor în mine, fără alt 
preludiu în afară de sărut

Dulce, pur şi simplu perfect. Eram pregătită pentru el. Mereu 
voi fi pregătită pentru el. Corpul meu va fi mereu casa corpului său.

Puteam să ajung repede la climax, dar m-am abţinut, la fel şi el. 
Trecuserăm dincolo de nevoie şi de dorinţă sexuală. Era doar iubire. 
Iubire pură. Am savurat-o împreună în tim p ce ieşea şi intra în  mine, 
creând o intensitate din ce în ce mai mare. Ne-am uitat to t timpul 
unul în ochii celuilalt, iar în privirea lui Price am văzut — nu doar 
cu ochii, ci şi cu sufletul — toată iubirea pe care o simţeam pentru el, 
întorcându-se la mine.

Când am ajuns în acelaşi timp la climax, ne-am sărutat şi am 
erupt amândoi.



Apoi am rămas uniţi, într-o parte, lipiţi unul de altul. Price gâfâia 
in dreptul gâtului meu, iar eu îi inhalam parfumul aromat. Mirosea 
a insule, a mare şi a bărbat.

— Kate, te iubesc atât de mult.
— Şi eu te iubesc mult. Doar pe tine, Price. Pentru totdeauna.
M-a sărutat pe obraz, iar eu am închis ochii. Acesta avea să fie

patul nostru. Mereu am vrut un pat mare, dar pe barcă spaţiul era 
limitat. Unul mai mic mă ţinea mai aproape de Price, ceea ce era 
bine, pentru că nu mai voiam să-l scap din priviri.

Asta dacă rămâneam.
Dacă rămâneam.
Daca...
Pe cine păcăleam? Nu aş fi putut să plec niciodată...
Gândurile mi-au fost întrerupte de un bâzâit Price m-a sărutat 

repede şi apoi s-a rostogolit spre noptieră să-şi ia telefonul
A făcut ochii mari când a văzut ecranul, dar nu a răspuns. In 

schimb, s-a ridicat şi şi-a pus pantalonii. S-a dus la un dulap mic, a 
scos o cămaşă de bumbac şi şi-a acoperit pieptul bronzat Apoi s-a 
întors către mine.

— Trebuie să plecăm. Trebuie să duc barca în port în noaptea 
asta.

— Cine era la telefon? am întrebat
Dar deja plecase din cameră.



Capitolul 8
Price



Speram că Otis are un motiv întemeiat de-mi întrerupe timpul alături 
de Kate. Totuşi, speram să nu aibă un motiv bun, pentru că asta 
însemna că era ceva grav.

Otis era cu aproape zece ani mai tânăr ca mine — un băiat de 
pe insulă cu ceva cam multă înclinare înspre viaţa relaxată de aici 
Probabil că a mirosit newyorkezul suprasolicitat din mine când 
ne-am întâlnit prim a dată în Maui şi s-a ţinut de mine. La puţin timp 
după ce am cumpărat barca, s-a autoproclamat secundul meu pe 
viaţă. M-a învăţat despre bărci, iar eu l-am învăţat cum funcţionează 
bursa. în  general nu mi-a stat în cale, şi acesta a fost singurul 
motiv pentru care l-am luat cu m ine la Leiloa. Nu aveam nevoie de 
companie, dar nu strica să mă ajute cineva din când în când. Nu am 
simţit nevoia să-i spun lui Kate despre el, pentru că, dacă decidea să 
rămână, Otis trebuia să-şi găsească alt job şi el ştia asta.

M-am dus înapoi la cârm ă şi am pornit motorul. A sunat tele
fonul şi l-am scos din buzunar. Tot el era. De data asta am răspuns.

— Otis, ce naiba vrei?



— Bryson, amice.
Auzul numelui meu fals m-a enervat. în ultimele douăzeci şi 

patru de ore, am fost din nou Price Lewis. Nu mă grăbeam să fiu 
altcineva. Price era numele rostit de buzele lui Kate în focurile pasi
unii. Nu Bryson Carr. Şi în niciun caz nemernicul acela de Alejandro.

— Hei, îmi pare rău...
— Ţi-am spus să nu suni dacă nu este important, am izbucnit eu.
Nu voiam să pierd din timpul petrecut alături de Kate. Nu acum.

Niciodată.
— Ştiu. Ştiu. Dar cred că e important.
Vocea ascuţită a lui Otis m-a scos din butoiul cu gelozie în care 

căzusem mai devreme.
— Ce este?
— Se întâmplă ceva la vilă, a zis Otis repede.
— Am trecut pe lângă proprietate de câteva ori pe zi, aşa cum 

mi-ai zis. Ieri nu era nimeni, dar azi am văzut o maşină neagră cu 
geamuri fumurii parcată pe drumul care duce la poarta principali A 
stat acolo toată ziua. încă este acolo.

— La naiba!
Mi-am frecat barba nerasă în timp ce mă năpădeau tot feluri de 

gânduri. Barca uruia continuu, spărgând valurile, şi ne apropriam de 
locul în care o ancorasem noaptea trecută.

— Ce ar trebui să fac? Să văd cine este sau.
— Nu, am zis categoric. Stai departe de ei. Oricine ar fi în 

maşină, poate fi periculos.
— Aş putea face pe grădinarul neştiutor sau ceva. Nu e mare 

lucru. Cât de periculos poate fi?
— Cât să te împuşte în cap, Otis. Ştii şi tu asta. Stai naibii 

cuminte. Vin spre vilă acum.
Am înjurat când mi-am amintit de Cheile.
— Sora mea este acolo. Fă-mi o favoare şi vezi ce face. Ne vedem 

in douăzeci de minute.
— Sigur, şefule.



Am închis şi am încercat să-mi calmez inima care-mi bătea 
nebuneşte. O maşină neidentificată era parcată la marginea 
proprietăţii îndepărtate de pe plajă» pe care o alesesem pentru reuni
unea mea cu Kate. Putea fi doar o coincidenţă.

Sau cel mai negru coşmar.
Am sărit în sus când am simţit atingerea lui Kate. Şi-a pus 

mâinile pe umerii mei şi mi-a masat muşchii încordaţi. Dar nimic 
nu mă putea calma acum.

— S-a întâmplat ceva?
Am scuturat din cap.
— Cine te-a sunat?
— Un prieten, am zis intenţionat pe un ton tăios pentru a încheia 

această conversaţie.
S-a aşezat din nou pe banca de lângă mine. Şi-a ridicat sprân

ceana, şi-a încrucişat mâinile şi a început să mă studieze.
— Nu te mai rog să vorbeşti cu mine, Price.
I-am evitat privirea pătrunzătoare.
— Bine, pentru că nu sunt pregătit să vorbesc acum. Stai acolo şi 

lasă-mă să mergem acasă.
Trebuia să ajungem înapoi la vilă pentru a vedea care era situaţia 

şi a elimina posibilitatea unor ameninţări.
S-a ridicat cu pumnii strânşi, braţele pe lângă corp şi cu dinţii 

încleştaţi.
— Ziua aceasta a fost minunată, Price. Am simţit că mă îndrăgos

tesc din nou de tine. Mi-am amintit de toate lucrurile care ne unesc. 
Până acum aproape am uitat cât de nesuferit poţi fi atunci când vrei.

Am oftat şi i-am luat mâna.
— Kate.
— Las-o baltă.
Mi-a evitat atingerea şi a plecat într-o altă parte a bărcii.
Nu puteam să merg după ea şi să conduc şi barca în acelaşi timp. 

M-am mulţumit să înjur în barbă, să las ancora imediat cum am zărit 
vila şi să sper că pot să repar această zi.



Kate mergea spre vilă în faţa mea. Puteam să spun după viteză 
şi postură că avea să-mi aplice metoda tăcerii. Putea să se chinuie să 
rămână supărată oricât voia. Eu nu aveam de gând să-mi petrec nicio 
secundă din această călătorie supărat pe ea. Nu aveam timp pentru 
aşa ceva.

— Kate. Kate!
Am fugit să o prind din urmă.
Am prins-o de umăr şi am întors-o către mine. A tras mâna 

înapoi şi şi-a încrucişat braţele în perfectă armonie cu buzele ţuguiate.
— Ştiu că eşti supărată, am zis.
A pufnit din nas.
— Serios. Cum îţi dai seama?
— Pentru că eşti extraordinar de frumoasă când eşti nervoasă, 

în  plus, sunt soţul tău şi ştiu ce stare ai înaintea ta.
— Mă bucur că eşti atât de înţelept, Price. Poţi să-ţi dai seama şi 

că nu am chef să fiu lăsată pe dinafară acum? Ai putea intui că poate 
nu sunt interesată să fiu tratată ca o femeie naivă în care nu poţi 
să ai încredere să-i spui adevărul pentru a putea lua decizii ce-i vor 
schimba viaţa, în legătură cu viitorul ei... alături de partener? Asta 
aveam, îţi aminteşti? Un parteneriat egal

Mi-am muşcat buzele ca să nu ţip la ea. Nu era vorba aici de 
alegerea unei case sau semnarea unui îm prum ut Era ceva pe viaţă 
şi pe moarte. Dar ea nu înfruntase moartea ca mine şi nu putea 
înţelege.

— Kate, ascultă-mă...
— Nu, tu să mă asculţi pe mine.
Şi-a deschis braţele şi a arătat furioasă înspre mine.
— Nu pot trăi aşa. Nu voi trăi aşa. Ori îmi spui ce ţi s-a întâmplat 

şi cine te urmăreşte, ori răspunsul este nu. Te iubesc şi prefer să mor 
decât să te părăsesc, dar nu-mi voi petrece restul vieţii trăind cu frica 
în sân pentru că tu nu vrei să-mi spui adevărul.



Şi-a pus mâinile pe piept, peste locul In care îmi pusesem urechea 
de atâtea ori pentru a-i auzi inima bătând după ce făceam dragoste. 
I s-au umezit ochii şi am implorat-o să nu plângă. Lacrimile ei mă 
sufocau. îmi garantau înfrângerea în orice ceartă.

— Mi-ai frânt inima, Price. De când am ajuns aici, am fost 
sinceră cu tine.

I-a curs o lacrimă când şi-a deschis mâinile tremurânde precum 
paginile unei cărţi.

— Am fost sinceră cu tine din toate punctele de vedere. Tu de ce 
nu poţi face asta pentru mine? De ce nu poţi avea încredere in mine?

Mi-am trecut mâinile prin păr, muşcându-mi buzele să nu zic 
adevărul. Era prea devreme. Trebuia să aştept să zică da şi să-mi 
promită că rămâne cu mine. Dar dacă vorbea serios? Dacă refuza 
pentru că aveam de gând să nu-i spun nimic?

— Kate, încerc să te protejez. Nu ştii cu ce mă lupt. Aceste 
persoane nu au pic de umanitate. Cu cât ştii mai puţine, cu atât mai 
bine.

— Pot să foc faţă, Price. Doamne iartă-mă, am înfruntat moartea, 
înţelegi asta? Ţi-am înfruntat moartea şi timp de luni de zile, m-am 
uitat în oglindă şi am înfruntat-o iar şi iar. în  fiecare zi trebuia să fac 
o alegere. Să merg înainte sau să las durerea să mă distrugă. Ştiu că ai 
trecut prin iad. Chiar şi când ascunzi adevărul de mine, tot pot să-l 
văd în ochii tă i Iadul meu a fost diferit, dar să nu te îndoieşti vreo 
secundă că nu l-am simţit.

Mi-am coborât privirea înspre spaţiul dintre noi, doborât de 
mărturisirea ei. Ar fi fost mai bine ca cineva să-mi smulgă inima din 
piept decât să aud că am fost motivul pentru care Kate s-a gândit 
să-şi ia viaţa. Dar asta face durerea. Te consumă, e brutal de dure
roasă, o boală neagră mai puternică decât orice simţ al raţiunii. O 
ştiam destul de bine.

— îmi pare aşa de rău. Nu vei şti niciodată cât de mult.
— Vorbeşte cu mine, Price.
M-a luat de mână.



— Te rog pentru ultima dată.
Am înghiţit în sec ţi am strâns-o de mână.
— Vreau doar să ştiu că vei rămâne cu mine. Voiam să-ţi ofer 

timpul necesar pentru a te gândi bine. Nu am vrut să te grăbesc să 
iei o asemenea decizie din prima sau a doua zi. Meriţi să poţi alege.

A scuturat din cap şi eram sigur că mi s-a oprit inima.
— Te rog.
Abia am auzit rugămintea rostită.
— Price, dacă vrei să rămân cu tine şi să-i las in urmă pe toţi 

ceilalţi, aşa voi face. Eram gata să accept de când m-ai întrebat. Dar 
trebuie să păşim în acel viitor împreună, amândoi conştienţi de 
provocările pe care le-am putea înfrunta.

Au trecut câteva secunde. Am tras aerul sărat adânc în piept, 
disperat şi îngrozit de a întrerupe tăcerea cu adevărul.

— Nu ştiam că în acea seară în apartamentul nostru avea să fie 
ultima oară când te văd. Ştiam doar că atunci când aveam să mâ 
întorc, lucrurile ar fi fost diferite.

S-a strâmbat, dar am continuat înainte să înceapă să mă acuze 
din nou.

— Ţi-am spus că plec la Ziirich pentru o conferinţă. Asta era 
adevărat Dar nu m-am dus acolo să socializez. Am fost să mă întâl
nesc cu o companie, Cybermark Enterprises, l-am urmărit de când 
lucram la Berg şi Lynch. Erau specializaţi în exploatarea datelor şi se 
dezvoltau rapid, dar nu destul de rapid ca să justifice cifrele pe care 
le vedeam eu. După ce am început să lucrez pe cont propriu, am 
continuat să-i urmăresc. Sistemul meu îmi arăta că ar fi trebuit să se 
dezvolte exponenţial şi, cu toate astea, preţul acţiunilor lor stagna.

— Poate că sistemul tău era greşit. Pentru această companie, 
vreau să zic.

—  Crede-mă, şi eu m-am gândit la asta. Dar sistemul meu avea 

o rată de succes de 90%. Ştii asta. In plus, documentele companiei şi 

rapoartele anuale păreau să-mi valideze concluziile.



Am scuturat din cap.
— Pur şi simplu nu puteam s& renunţ la idee. Trebuia să cercetez 

mai bine şi să îmi dau seama de ce nu se potriveau calculele. Când 
i-am contactat» am m enţionat ceva de tendinţele pieţei şi am spus 
că aş fi interesat să aflu mai multe despre ei. Mi-au oferit un loc de 
muncă.

Şi-a ridicat sprâncenele.
— Ai fost la un interviu?
— Nu chiar. Am fost acolo sub pretextul că merg la interviu. Iar 

ei s-au întâlnit cu mine sub pretextul că m ă consideră un candidat 
pentru job. Dar toţi aveam alte planuri.

Mi-am strâns buzele pentru că în mintea mea se instalase 
haosul. Amintirile celei mai m ari panici pe care am simţit-o vreo
dată. Caruselul groazei m enit să mă conducă înspre moarte va 
rămâne mereu imprimat în  m intea mea.

— S-au oferit să mă ducă cu un avion privat la sucursala lor din 
Geneva să mă întâlnesc cu directorii lor. Un pilot, un pasager. Un 
avion cu un singur motor.

Am scuturat din cap, zâmbind macabru.
— Părea greşit. Pilotul abia putea să m ă vadă, darămite să mai şi 

vorbească în engleză cu mine. Dar mersesem până acolo. Trebuia să 
aflu tot şi să descopăr ce se întâm pla cu oamenii aceia.

— Ce s-a întâmplat? Cum s-a prăbuşit avionul?
— Am ajuns la înălţim e şi pilotul a m orm ăit ceva în italiană. 

Mi-a luat mâinile şi mi le-a pus pe manşă, apoi m i-a făcut semn că e 
ok, de parcă ar fi trebuit să pilotez eu avionul ăla nenorocit.

Acum făcuse ochii mari.
— Glumeşti?
Am scuturat din cap.
— Apoi şi-a dat jos haina şi a deschis uşa. Şi-a pus o paraşută şi 

urma să sară. Ghici cine nu avea una? Eu.
Şi-a pus mâinile la gură.



— Cum ai supravieţuit? Avionul... în  raport scria că s-a distrus 
complet. Ars cu totul.

— Asta pentru că au pus atât de m ult combustibil, încât nu 
exista nicio şansă să găsească un corp în el apoi sau să ştie că dispă
ruse cineva. Dar nu contează, pentru că nu m -am  prăbuşit cu el. 
Am sărit cu pilotul. Nu aveam de gând să-l las să iasă din avionul 
acela blestemat fără mine, aşa că m-am prins de el. Ne-am luptat. 
Avionul a început să cadă cu botul în faţă şi, înainte să ne dăm 
seama, sărisem din el şi eram în cădere liberă. Slavă Domnului că a 
deschis paraşuta, că eu habar nu aveam ce să fac.

— Aşa că aţi supravieţuit amândoi. E un miracol.
Am scuturat din cap.
— Paraşutele nu sunt concepute să coboare două persoane pe 

păm ânt în siguranţă, cel puţin nu fără răni serioase. Ne-am luptat 
până jos, dar nu puteam să-i dau drumul.

Am expirat trem urând şi mi-am dus podul palm elor la frunte, 
de parcă aş fi putut să-mi şterg am intirile îngrozitor de vii.

— La naiba! A fost groaznic.
Am mers pe m arginea apei, iar valurile îm i spălau picioarele 

şi le cufundau în nisipul moale de dedesubt. Nu am spus niciodată 
nim ănui, nici m ăcar lui Otis, ce se întâm plase în  acea zi. Nimeni 
nu-m i cunoştea povestea. Atunci mi-am dat seama că poate de aceea 
mi-a fost atât de greu să-i spun lui Kate. Adevărul oribil care a trăit în 
mine timp de un an, toxic şi purulent precum o boală. Oare dacă i-am 
spus ei, o să-mi mai treacă durerea? O să se lumineze trecutul negru?

I-am simţit braţele cum m ă cuprind şi buzele pe spatele meu. 
Atingerea ei m i-a eliberat din tensiune. I-am acoperit mâinile cu ale 
mele, ţinând-o strâns.

— Am aterizat la marginea unei zone defrişate. Mi-am rupt 
braţul, pentru că l-am prins de frânghiile paraşutei când încerca să 
mă arunce de pe el. Dar cum am aterizat... Eram deasupra lui şi de 
la greutatea mea s-a prăbuşit aşa.



Am înghiţit în sec din cauza greţii care mă lovea de fiecare dată 
când îmi venea în minte faţa pilotului. Felul în care viaţa s-a scurs 
din ochii lui. Felul ciudat în care corpul îi era înfăşurat în paraşută.

— Şi-a rupt gâtul. A m urit pe loc.
Am rămas tăcuţi pentru o vreme. Kate mă strângea în braţe, iar 

eu încercam să respir, în ciuda sentimentului de anxietate care mă 
cuprindea de fiecare dată când mă gândeam la acea zi.

— A încercat să te omoare, Price.
Scrutam orizontul impasibil.
— Ştiu. îm i spun asta mereu. Indiferent de câte ori am această 

conversaţie cu mine însumi, tot nu pot să mă simt mai bine în legă
tură cu ce s-a întâmplat.

A venit în faţa mea şi şi-a pus mâinile pe obrajii mei. Avea 
aceeaşi determinare de mai devreme în privire, dar acum cu o altă 
motivare.

— Te-ai salvat. Şi poate nu e drăguţ să spun asta, dar omul acela 
a prim it ce merita. Tu meritai să trăieşti, să vii acasă la mine, să ai o 
viaţă şi o familie. Să nu te îndoieşti niciodată de asta.

— Nu ştiam nimic despre el. Dacă nu a avut de ales?
— întotdeauna avem de ales, a zis uşor.
Am simţit că are dreptate. Ultimul an a fost alcătuit dintr-o 

serie de alegeri. Una ne-a despărţit, iar celelalte ne-au adus din nou 
împreună. Speram că a fost o decizie bună să-i spun adevărul — 
măcar o parte din el — în această seară.

— Acum ştii. Şi poate vei încerca să înţelegi de ce mă ascund 
în loc să merg la poliţie, decizie care m -ar omorî, oricum. Dacă pot 
plăti un om destul de mult pentru a sări dintr-un avion, riscându-şi 
propria viaţă pentru a mă omorî pe mine, până unde vor merge 
pentru a mă elimina de tot? Când se vor opri?

I-am luat mâinile de pe obrajii mei şi le-am ţinut între noi.
— Apoi m-am gândit la tine, la Cheile şi la familia mea. Kate, 

îţi jur, am vrut doar să te protejez. Nu am trecut prin nimic mai



îngrozitor decât căzătura din avion din acea zi, dar dacă te puneam 
în pericol şi-ţi riscam viaţa, nu aş fi putut trăi cu această povară.

îi trem ura buza în tim p ce vorbea:
— Mulţumesc. Pentru că m i-ai spus şi pentru că m -ai protejat.
— Iubito, am şoptit, aplecându-m ă să o sărut înainte să o năpă

dească din nou lacrimile.
D ar până să apucăm să ne atingem buzele, am auzit un strigăt 

ascuţit dinspre vilă. Un ţipăt de femeie.



Capitolul 9
Kate



Inima mea era oricum cuprinsă de panică din cauza poveştii lui 
Price» dar strigătul dinspre vilă a facut-o să sară de-a dreptul Cheile 
era in interior.

— MicheUe!
Price s-a întors şi a fugit spre vilă.
L-am urmat, înfiorată, alergând prin nisip cât puteam de repede. 

Când a ajuns la uşa de la intrare, Price a lovit-o să se deschidă.
— Michelle! Unde naiba eşti?
S-a dus în sufragerie, în bucătărie.
— Michelle! Cheile!
S-a luat cu mâinile de păr.
Simţeam cum îmi pulsează venele sub piele. Cheile era cea mai 

bună prietenă a mea. Dacă păţea ceva...
Uşa din spatele vilei era deschisă.
— De ce strigaţi aşa disperaţi?
Michelle s-a ridicat, era în picioarele goale, într-o rochie de plajă 

verde-deschis şi cu părul negru prins în coadă.



Un tânăr cu părul negru, bronzat şi ochii căprui migdalaţi — cu 
siguranţă era din Pacificul de Sud — a intrat şi stătea lângă ea. Purta 
pantaloni scurţi portocalii şi o cămaşă mulată neagră.

— Otis, a zis Price. Ce faci aici?
— Mi-ai zis să văd ce face sora ta, a spus bărbatul
Price a oftat adânc.
— Aşa am zis. Doamne.
Şi-a trecut degetele prin păr.
— Tocmai mi-aţi luat un an din viaţă.
S-a frecat la frunte.
— La naiba! Ce prostie. îm i pare rău.
Am păşit în faţă, fără să comentez ceva despre lipsa de tact a lui 

Price. Oricum îi ceruse scuze.
— Am auzit un ţip ă t Am crezut că...
Michelle a început să râdă.
— Oh. Eu eram. Prietenul tău a intrat peste mine. Aveam căştile 

pe urechi, mă relaxam cu noua generaţie de chestii Zen în şezlongul 
de acolo — a arătat înspre un şezlong de piele de pe terasă — când 
am deschis ochii am văzut un străin deasupra mea.

— Am bătut la uşă Jur. Dar nu a răspuns nim eni M-am gândit 
că vrei să verific ce se întâmplă. Altfel de ce mi-ai fi dat o cheie? a zis 
tipul numit Otis.

— Acum regret asta, a zis Price.
L-am înghiontit.
— El cine e?
— Oh! îmi pare rău. Acesta este Otis, un prieten de pe insulă. 

Otis, soţia mea.
Am dat mâna scurt.
— îm i pare bine să te cunosc, am zis.
— Şi cred că pe sora mea ai cunoscut-o.
— Da, a zis Michelle. După ce m-a speriat de mi-a sărit inima.
Eu încă eram agitată din cauza acestui incident. Eram profund

recunoscătoare că Michelle era bine, dar povestea lui Price încă îmi



rămăsese în minte. Aveam atât de multe întrebări, iar prima era de ce 
nu ne-a prezentat pe mine şi pe Michelle menţionându-ne numele.

— După ce am asigurat-o că nu reprezint o ameninţare, m-a dat 
afară pe uşă şi mi-a ţinut morală. Otis a zâmbit.

Morală? Nu era stilul lui Michelle. îl pusese la punct. Nu m-am 
putut abţine să nu zâmbesc subtil.

— Oricum, după ce m-a convins că nu este un criminal în serie, 
am decis să bem un pahar de vin, a zis Michelle. Vreţi să staţi cu noi?

După povestea spusă de Price, nu eram sigură că vinul era de 
ajuns de tare.

— Ce ziceţi de câteva shoturi de tequila?
Price s-a uitat la mine, cu buzele strânse.
— De când bei tu  tării?
Nu beam de obicei, cu toate că am consumat cu Michelle câteva 

shoturi într-o noapte la câteva săptămâni de la moartea lui Price. 
Amândouă eram foarte deprimate. Bineînţeles că tequila nu ne-a 
ajutat cu nimic. Doar a amânat inevitabilul.

— Sună minunat, chiar, a zis Michelle.
— Ce ziceţi dacă fac mărgărită?
— Avem tequila? am întrebat.
— Ar trebui ca barul să fie plin.
S-a dus către barul din partea cealaltă a sufrageriei şi după o 

scurtă căutare, s-a întors cu o sticlă de Patron Anejo.
— Voila!
Michelle era într-o stare destul de bună pentru cineva care 

tocmai fusese speriată de moarte. Dar aşa era Cheile. Nimic nu o 
afecta prea mult. Nimic ce nu era serios, oricum. Oare cunoştea 
povestea lui Price? Seara trecută, am crezut că i-a spus ceva, dar nu 
a recunoscut tot.

A început să taie lămâi şi ne-a dat afară.
— Mergeţi pe verandă. Aduc băuturile imediat.
Am fost cuprinsă de amorţeală. Voiam cu disperare să vorbesc 

singură cu Price, să-l întreb mai multe despre acea zi nefastă care



l-a luat de lângă mine. Nu-mi spusese tot. Mi-am dat seama de asta. 
Cum a primit îngrijiri pentru braţul rupt dacă nu putea să spună 
nimănui cine este? Cum a ajuns aici, pe partea cealaltă a globului, pe 
această insulă? Ce a făcut să obţină bani? Nu a scos nimic din contu
rile noastre de la presupusa lui moarte. A spus cuiva despre cadavrul 
pilotului? Cum a rămas cu firma din spatele acestei întâmplări? De 
ce a zis în prima noapte că părinţii lui, Cheile şi eu am fi fost morţi 
dacă nu s-ar fi prăbuşit avionul? Şi cine este mai exact Otis şi cât de 
multe ştie?

I-am urmat orbeşte pe Price şi Otis pe verandă şi m-am aşezat 
pe locul de lângă soţul meu. Otis a stat în faţa noastră. Era tânăr, 
vreo douăzeci şi ceva de ani cel m ult Ar fi putut locui într-o casă de 
studenţi undeva, holbându-se la postere cu gagici şi la studente. De 
ce stătea cu soţul meu?

Am deschis gura să-l întreb, dar Price a început să vorbească.
— Cred că ar trebui să pleci, i-a spus lui Otis.
Otis şi-a ridicat sprâncenele negre.
— Şi să ratez mărgărită? în plus, sora ta este sexy, Bryson.
Bryson? Am rămas tăcută în timp ce Price s-a încordat lângă

mine.
— Sora mea este prea în vârstă pentru tine. *
— Hei, poate i-ar plăcea să încerce şi cu unul mai tinerel.
Price s-a ridicat, iar eu l-am prins de mână, spunându-i fără

cuvinte să se calmeze. Din fericire, m-a ascultat. S-a aşezat din nou 
lângă mine şi mâinile încă ni se atingeau.

— Să nu mai vorbeşti aşa despre sora mea niciodată.
Otis şi-a ridicat mâinile.
— îmi pare rău, frate. Nu mă bag. Promit.
— Acum trebuie să pleci. Trebuie să vorbesc cu soţia şi sora mea.
— După băutură. M-a invitat să bem vin, ai uitat?
— Nu-mi pasă nici dacă te-a invitat la un festin. Vreau să pleci.
Price a început să mă strângă mai tare de mână.



Celălalt bărbat s-a ridicat şi şi-a scuturat pantalonii portocalii. Se 
pare că aveau un fel de înţelegere. încă o întrebare pentru soţul meu.

— Am înţeles, a zis Otis. Vorbim mâine?
Price a dat din cap, iar Otis s-a dus către un jeep parcat lângă 

drumul pietros.
Mi-am muşcat buza. Ceva era clar. Otis, oricine ar fi fost el, ştia 

al naibii mai multe lucruri decât mine despre planurile soţului meu.
Dar asta avea să se schimbe.
— Price, am început să zic, sunt multe pe care...
— Mărgărită pentru toţi! Michelle a împins uşa cu fundul şi a 

intrat cu o carafa plină cu o bunătate verde-deschis şi patru pahare 
de martini cu sare pe margini.

— Doar asta am găsit. Nu avem pahare de mărgărită.
M-am ridicat şi am luat eu paharele.
— Avem nevoie doar de trei.
S-a uitat în jur.
— Ce s-a întâmplat cu Otis?
— A trebuit să plece undeva, a zis Price.
— O, la naiba! Era drăguţ.
— Pentru Dumnezeu, Cheile.
Price a scuturat din cap.
— E doar un puştan.
— Şi ce? Nu pot să mă distrez şi eu un pic? Ar trebuit să stau 

singură toată săptămâna în timp ce voi doi v-o trageţi ca iepurii?
Ne-a pus băutură în pahare.
— Nu cu el. Nu distracţie de genul ăla, oricum.
Michelle şi-a dat ochii peste cap.
— Bine. Glumeam, oricum. Sunt de acord. E prea tânăr. Dar 

destul de drăguţ, totuşi.
Otis arăta bine, dar nimic nu se compara cu bărbatul de lângă 

m ine... care încă îmi datora o groază de răspunsuri.
L-am strâns de braţ.



— Price, cât de multe ştie Cheile?
— Cam cât ştii şi tu acum.
— Da, şi îmi pare rău că nu am putut să-ţi spun, Kate, a zis ea.
— Am vrut, dar m-a pus să ju r că nu zic nimic. Nu e uşor să alegi 

între fratele tău şi cea mai bună prietenă a ta.
S-a uitat fix la Price.
— Să nu mă mai pui să fac asta.
— Crede-mă. înţeleg prin ce v-am pus să treceţi şi ştiu că un 

simplu „îmi pare rău“ nu este de ajuns. Şi acum ...
S-a uitat în depărtare, cu ochii înlăcrim aţi.
L-am mângâiat pe mână.
— Şi acum, ce?
A oftat.
— Nimic.
— Price, am zis, nu ne m inţi.
— Există un motiv pentru care Otis a venit aici în această 

seară. A supravegheat locul pentru m ine, un timp. Voiam să mă 
asigur că este destul de îndepărtat pentru ca voi să fiţi în  siguranţă 
aici. D ar...

— Ce? am întrebat din nou.
— Otis a văzut o maşină neagră parcată în apropiere azi. Ai 

observat ceva, Cheile?
— Nu, a zis ea. Dar nu mă uitam  după nim ic m ai devreme.
— Ce ai făcut astăzi?
— M-am plim bat pe plajă puţin, am stat la soare şi am citit. 

Tocmai term inasem de luat cina şi mă relaxam cu m uzica mea când 
a apărut Otis.

Price a oftat.
— Slavă Domnului! Poate nu este nim ic.
Dar mi s-a pus un nod în gât.
Aveam un presentim ent.
Nu era nimic.



*

M-am uitat la mine în oglinda din baie. Mi-am pus o lenjerie 
sexy transparentă, albastru-pal, pe care o găsisem în comodă. Price 
era în pat, mă aştepta. Băusem doar o m ărgărită şi aveam capul plin 
de întrebări.

A supravegheat locul pentru mine, un timp. Voiam să mă asigur 
că este destul de îndepărtat pentru ca voi să fiţi în siguranţă aici.

Destul de îndepărtat? Ce a vrut să spună? Price se ascundea? 
Sau nu? Mai ştia cineva în  afară de m ine şi Cheile că trăia? Ce-mi 
ascundea?

Părea că-mi îngheţaseră venele, m i-am  masat braţele.
— Iubito, a strigat din dormitor.
Vocea lui m-a liniştit. Era soţul meu. Price. Bărbatul care nu 

m-ar fi rănit niciodată şi care nu ar lăsa pe nim eni să mă rănească. 
Chiar el a spus asta.

Kate, îţi jur, am vrut doar să te protejez. Nu am trecut prin 
nimic mai îngrozitor decât căzătura din avion din acea zi, dar dacă 
te puneam în pericol şi-ţi riscam viaţa, nu aş f i  pu tu t trăi cu această 
povară.

Era bărbatul care mă iubea mai mult ca orice, aşa cum îl iubeam 
şi eu.

Am inspirat adânc.
-V in .
Am ieşit din baie şi am mers către Price.
— Uau. Eşti frumoasă. Ţi se potriveşte culoarea.
— Ştiai tu. Probabil că le-ai ales şi ai umplut dulapul.
A zâmbit, ochii îi străluceau de iubire şi aproape că mi s-a topit 

inima. Cum aveam să-l bănuiesc pe acest bărbat? Bărbatul care mă 
cunoştea atât de bine? Care mă iubea ca nimeni altcineva? Care 
riscase totul ca să fie din nou cu mine?

Totuşi, întrebările nu-mi dădeau pace, voiau un răspuns.



Nu în seara asta.
Nu aveam să le dau curs în seara asta. Deja îmi povestise destuJe 

astăzi, chiar şi după ce am promis ca ziua să fie doar pentru noi, fără 
întrebări.

M-am urcat în pat şi m-am ghemuit lângă el. Şi-a lipit buzele 
de ale mele şi m-a sărutat uşor, senzual, până când am fost amândoi 
cuprinşi de dorinţă.

Apoi sărutul a devenit mai pasional Limba şi buzele lui m-au 
lăsat fără respiraţie, cum făcuseră şi mai devreme pe barcă — când 
m-a marcat şi atunci, cel puţin în mintea lui, ca fiind a lui. Când am 
rămas amândoi fără aer, a întrerupt sărutul şi a respirat adânc.

— Dă jos lenjeria, a zis pe un ton care nu lăsa loc de refuz.
Am tresărit şi m-am uitat în ochii lui care ardeau de pasiune. în

mod normal, îi plăcea să mă dezbrace el, dând jos fiecare piesă, fie 
încet, fie rapid, de parcă despacheta un cadou.

Deşi îmi venea să-i pun întrebări, am rămas tăcută, promiţând 
încă o dată să-i ofer ce a mai rămas din această zi împreună. M-am 
ridicat şi am dat jos lenjeria fină, împingând-o spre şolduri şi 
picioare, până când a devenit o pată de acvamarin pe pat.

— Acum întinde-te lângă mine, în stilul linguriţă, m i-a ordonat.
Nu era nevoie să-mi mai spună încă o dată. Adoram stilul

linguriţă. M-am ghemuit lângă corpul lui cald, iar penisul îmi 
atingea mijlocul.

M-a sărutat pe umeri, întâi uşor, apoi mai tare, folosind şi dinţii. 
Am tresărit de la plăcerea care m-a cuprins.

— Eşti a mea, Kate. Am riscat totul ca să ne întâlnim  din nou.
Am închis ochii, simţind cum cuvintele lui pluteau deasupra mea.
— Ai promis.
Mă muşca de gât.
— Ai promis că răm âi
Promisesem. Şi pe moment, i-aş fi promis orice ar fi vrut 

Sentimentele pe care le trezea în mine, şi fizic, şi emoţional, erau atât 
de convingătoare, încât nu puteam să rezist.



— Da. Am promis. Promit.
— Vreau să-ţi provoc un orgasm, Kate. Vreau să devii a mea.
Eram deja a lui. Când a trecut cu degetele peste braţul meu,

înspre şold, pe mijlocul feselor şi a început să se joace acolo, m-am 
încordat un pic.

Mai făcusem sex anal înainte şi ne plăcuse amândurora. Dar 
nu eram sigură că eram pregătită în această seară, nu când eram 
bântuită de atât de multe întrebări fără răspuns. Sexul anal implica 
încredere de cel mai mare nivel. Aveam încredere în Price, dar...

— Aşa, iubito. Lasă-mă să intru. Mi-a făcut masaj.
Am încercat să mă relaxez. Am încercat să-mi amintesc că 

aveam încredere în el odată. Că încă mai am încredere în e l
în  câteva secunde, a penetrat marginile înguste.
— Uşor, dulceaţă. Uşor. Ăsta e al meu. Tot ce ai tu. Tot ce ai tu 

este al meu.
— Al tău ... am repetat.
Băga şi scotea uşor degetul din mine; păsărică mea a reacţionat 

şi voia să fie umplută.
— Price, te rog. Te vreau în mine.
— Dar sunt în tine, iubito.
M-a muşcat uşor de umăr.
— Ştii ce vreau să zic.
S-a dat puţin în spate şi şi-a băgat două degete în păsărică mea. 

Le mişca în direcţia opusă faţă de cel din fund. Am gemut.
— Te umplu, Kate. Sunt eu. Şi te umplu. îţi place?
— Doamne, da, am gemut.
— Vreau să term ini, iubito. Vreau să term ini pentru mine. Chiar. 

Acum.
Deşi nu-mi stimulase clitorisul, am ajuns la climax la comanda 

lui, şoldurile mi se unduiau, împingându-se în spate, încercând 
să-mi astupe ambele deschizături, dar vrând mai mult, mai m ult...

Am scâncit când şi-a băgat penisul în mine.
— Doamne, a gemut.



— îţi voiam fundul, dar nu am mai rezistat.
M-a împins tare.
Perfect. Exact ce speram să primesc. M-a umplut, m-a întregit. 

Mi s-au excitat sfârcurile când mă loveam de el, primindu-1 în corpul 
meu. Strigam în pernă în timp ce îmi venea un alt orgasm.

— Am nevoie de tine, a zis ursuz, cufundându-se mai adânc. 
Am nevoie de tine, Kate.

Apoi s-a împins şi mai adânc în mine, umplându-mă, şi am 
terminat şi eu în ei, îmbrăţişându-i penisul cu pereţii mei în pline 
convulsii.

— A mea, zicea mereu. A mea.

*

Am tresărit.
Price încă era prins de mine. Adormiserăm după ultimul climax.
Ceva mă trezise, dar ce? Lumina lunii bătea prin fereastră. Era 

încă noapte. Nu vedeam niciun ceas...
O bătaie în uşă. Asta mă trezise. Cheile. M-am cutremurat. Nu 

ne-ar deranja dacă nu ar fi ceva important.
M-am ridicat din pat, m-am înfăşurat cu sarongul peste trupul 

gol, am mers la uşă şi am deschis-o.
Am icnit. Nu era Michelle la uşă, ci Otis. îşi schimbase panta

lonii scurţi şi cămaşa mulată cu blugi şi cu tricou cu o cravată dese
nată pe el.

— Cum ai intrat aici? am întrebat.
A ridicat un cârd de acces.
— Am cheie, îţi aminteşti?
— Şi noi avem telefon, ştii.
— Este important. Trebuie să vorbesc cu Bryson.
Bryson. Da. O altă întrebare.
—* Doarme.
A intrat pe lângă mine în cameră.



— Nu pentru mult timp.
Price era întins în pat, respira uşor şi regulat, şi avea cearceaful 

alb înfăşurat în jurul taliei, din fericire.
— Nu este chiar decent, am zis.
Otis nu a fost deranjat. L-a lovit uşor pe Price pe umăr, apoi mai

tare.
— Bryson, frate, trezeşte-te. Trebuie să vorbim. Acum.



Capitolul io
Price



— Ce naiba este?
M-am holbat la Otis aşteptând să zică ceva, în timp ce am închis 

uşa de la verandă. Luna încă era sus pe cer.
— Dar cât este ceasul?
— Abia 1:00 noaptea.
Am oftat, încă obosit.
— Sper că e important.
— Am avut un musafir.
S-a încruntat, iar figura lui tânără s-a întunecat.
M-am uitat în jur, iar inima a început să-mi bată repede, pregă- 

tindu-mă să confrunt pericolul.
— Nu aici, Bryson. Acolo. A arătat înspre barcă, care era cu 

tribordul înspre noi.
— Nu prea puteam să dorm, dar era întuneric pe barcă. Pierdeam 

timpul pe telefon când am auzit o altă barcă apropiindu-se. M-am 
ridicat să văd ce este când am observat poliţia lângă Katherine, parcă



erau gata s& urce şi sA inspecteze barca. Am aprins luminile şi, sincer, 
pAreau surprinşi sA mă vadA.

— Ce au spus?
— Când i-am întrebat ce doresc, au spus cA au primit o reclamaţie 

despre o activitate suspectA şi voiau să verifice.
M-am încruntat, gândindu-mă la toate scenariile posibile. Leiloa 

era o insulă mică şi liniştită, iar dacă cineva ştia cum să se ascundă, 
acela eram eu.

— Habar nu am ce ar părea suspect. I-am tras-o soţiei mele pe 
bompres noaptea trecută. Dar eram la cel puţin un kilometru juma- 
tate de mal.

Otis a clipit de câteva ori, cu gura căscată.
— Ce tare, omule. Dar da, nu cred că despre asta era vorba. 

Adică, erau cu nenorocitele de arme de parcă eram un dealer de 
droguri sau ceva asemănător.

— Au inspectat barca?
— Nu. M-au mai întrebat câteva lucruri, de unde eram şi 

ce faceam pe lângă insulă. Le-am dat nişte răspunsuri normale. 
Adevărul amestecat cu puţină ficţiune, ştii? Au părut mulţumiţi, 
cred, şi au plecat. Cel mai ciudat lucru.

Mi-am frecat faţa cu mâna şi am început să mă plimb pe verandă 
Ar fi fost rezonabil să dau vina pe paranoia mea adunată timp de un 
an de zile, dar ceva nu era în regulă. Simţeam asta, iar simţurile mele 
m-au ţinut în viaţă şi m-au ferit de probleme din ziua In care s-a 
prăbuşit acel avion. De atunci, am jurat că nu o să-mi mai ignor nici
odată instinctele.

— Ceva nu este în regulă, am zis într-un final.
Otis şi-a strâns buzele.
— Da.
M-am aruncat într-un scaun, mi-am pus coatele pe genunchi 

şi m-am uitat în pământ. La naiba! Nu puteam să avem şi noi la 
dispoziţie trei săptămâni... sau măcar una? Doar câteva zile de



linişte? Ceva timp pentru a pune la punct un plan pentru viitorul 
nostru? Poate câteva după-amiezi de leneveală pentru a explora 
insulele? Sigur cft nu! Acest loc avea in curând sâ aparţină trecutului.

Un cocteil de emoţii neliniştitoare mi-a invadat venele. Aveam 
un ghem tn stomac din cauza spaimei şi epuizării. Cum să-i fac asta 
lui Kate? Oare nu ştiam până acum ce însemna să o aduc in viaţa 
mea nestatornică? Mi-am apăsat ochii cu podul palmei, de parcă 
astfel aş fi putut împiedica năpădirea emoţiilor.

— Bryson...
— Nu aşa mă cheamă de fapt, am zis trem urând
A tăcut pentru un moment.
— Ştiu, omule. Ştiu că sunt o groază de lucruri pe care nu mi 

le-ai zis, dar cred că ai motive întemeiate pentru asta. Spune-mi doar 
cum pot să te ajut

Mi-am scuturat capul în mâini.
— Nu ar fi trebuit să te implic în asta.
— E în regulă, şefule. Eu te-am abordat pe tine, îţi aminteşti? Şi 

doar mă cunoşti îmi plac aventurile.
Otis era încă tânăr, încă la vârsta la care se considera invincibil 

Nu-şi dădea seama că această aventură ar fi putut să-l coste viaţa.
M-am uitat în sus, apreciind loialitatea neclintită a lui Otis. Era 

un băiat bun şi ar fi putut avea un viitor strălucit. Sub nicio formă nu 
mai aveam să-l implic în mizeria asta. Nimeni nu trebuia să ştie că 
mă ajută. Trebuia să-l las să plece. Aveam să fac asta în această săptă
mână, după ce o trimiteam pe Cheile acasă şi găseam un loc sigur 
pentru mine şi Kate.

Avea bagajul făcut Ia picioare, de parcă era pregătit pentru o 
schimbare iminentă.

— Poţi să stai aici în noaptea aceasta. Alege unul dintre dormi
toarele goale. Vom face un plan mâine.

— Bine. Mulţumesc, şefule. Şi-a luat geanta, a deschis uşa, dar 
s-a oprit în prag. Tu nu vii?



Am scuturat din cap.
— Ar trebui să dormi, a zis. Nu ştim ce ne aşteaptă mâine.
— Mulţumesc, Otis. Vin imediat.
A plecat, dar eu nu aveam de gând să mai dorm. Prin minte îmi 

treceau tot felul de scenarii. Mereu aveam planuri de rezervă, măcar 
două în acelaşi timp. Aceasta era normalitatea noii mele vieţi. Dar 
posibilitatea ca persoanele care încercaseră să mă omoare să ştie unde 
sunt îmi ridica nivelul de adrenalină la maximum. In câteva ore, Kate şi 
sora mea urmau să se trezească. Aveam nevoie de un plan pentru toţi.

Am stat acolo ore întregi, plănuind în tăcere urm ătorii noştri 
paşi. înainte de răsărit, am mers la barcă, am luat câteva lucruri valo
roase ce erau ascunse bine în dormitorul principal şi am pregătit o 
geantă mică. Aveam puţine lucruri personale. Nimic nu mai avea 
valoare sentimentală. Kate era lumea mea şi noua noastră viaţă era 
pe cale să înceapă.

Va lăsa totul în urmă pentru tine. Dacă nu poţi să o protejezi, va 
f i  tn zadar.

Mă chinuiau gândurile în timp ce lucram în linişte. Până am ajuns 
înapoi la vilă, Kate se trezise, deşi era încă întuneric. Era pe verandă 
când m-am apropiat de bancă, cu braţele încrucişate şi evident îngri
jorată. Mă temeam de conversaţia pe care urm a să o avem.

— Unde ai fost? m -a întrebat când m-am aşezat lângă ea.
în loc să-i răspund, am prins-o în braţe şi mi-am lipit buzele de 

ale e i Era tensionată, nu opunea rezistenţă, dar nici nu ceda aşa cum 
făcuse atât de uşor ieri. Mi-am plimbat limba de-a lungul buzelor ei, 
dar nu părea să răspundă.

— Sărută-mă înapoi, Kate, am şoptit.
Şi-a întors capul, evitându-mi buzele şi privirea. In schimb, i-am 

sărutat gâtul, am lins-o şi am muşcat-o până când a început să tremure.
— Nu mă respinge. Trebuie să ştiu că eşti alături de mine.
S-a uitat la mine.
— Să te resping? De fiecare dată când ascunzi adevărul de mine, 

tu eşti cel care mă respinge. Te-am aşteptat să te întorci în pat ore



întregi. Te-am căutat prin casă, dar nu erai nicăieri. Cum ar trebui să 
mă simt? Unde naiba ai fost? Ce se întâmplă?

— îmi pare rău. Nu vreau să-ţi ascund nimic. Doar că... Simt 
nevoia să te ating.

I-am mângâiat braţele.
— Otis m-a trezit să-mi spună că poliţia a încercat să perchezi

ţioneze barca. Se pare că cineva a raportat o activitate suspectă. 
Au plecat când l-au văzut pe Otis pe barcă. Dar cu maşina aceea şi 
întâmplarea asta, îmi este frică să mai stăm aici.

— Eşti sigur că sunt ei?
Ei. Cuvântul-fantomă care reprezenta Cybermark Enterprises, o 

corporaţie multimiliardară care ar fi preferat să fiu mort.
— Nu sunt sigur de nimic. Dar nu am de gând să mă complac şi 

să-ţi risc viaţa. Ar trebui să plecăm în următoarele douăzeci şi patru 
de ore. O să-i spun lui Cheile să-şi schimbe biletul imediat cum se 
trezeşte. Otis se va asigura că părăseşte insula în siguranţă.

Kate a înghiţit în sec, dar şi-a ţinut dinţii încleştaţi, încercând să 
fie puternică.

— Cum rămâne cu noi?
— Ce zici de Bali?
S-a strâmbat.
— De ce nu putem să rămânem aici?
— îmi pare rău, am zis, deşi eram sigur că scuzele mele prea 

dese începuseră să-şi piardă efectul.
— Ce o să-i spun familiei mele?
— Cheile o să le spună că te-ai îndrăgostit de un bărbat de aici 

şi ai decis să mai rămâi. Le va transmite informaţii despre tine, până 
când vei putea să vorbeşti cu ei pe e-mail. Nu vrem să se îndoiască 
de siguranţa ta şi să riscăm începerea vreunei anchete. Aşa că vom 
născoci o poveste despre noua ta viaţă, vom încheia treptat treburile 
pe care le aveai în New York şi vom mări intervalul la care vorbeşti 
cu ei la un an. Până la urmă, se vor obişnui cu ideea că nu te vei mai 
întoarce. Bineînţeles, vor considera că este o măsură extremă, dar ai



trecut printr-o pierdere traumatică şi suferi. Vor fi complet surprinşi 
că te-ai îndrăgostit nebuneşte de cineva şi că ai vrut să începi o nouă 
viaţă într-un mod aşa extrem.

Când am rostit aceste cuvinte, am fost recunoscător că viaţa lui 
Kate nu era aşa în realitate. Dacă se îndrăgostea deja de cineva... 
Nici nu voiam să-mi imaginez.

S-a depărtat de mine, şi-a înfăşurat braţele în jurul ei şi se holba 
la mare. Umerii ei goi erau tensionaţi şi i se albiseră degetele de cât 
de tare se strângea de braţe.

— Este mai bine decât să-ţi înscenezi moartea, Kate. Nu am vrut 
să o implic pe Cheile în acea poveste sau să-ţi întristez familia. în 
plus, dacă Cybermark crede că sunt încă în viaţă, moartea ta falsă 
nu-i va opri. Doar am răni inutil persoanele care ţin la tine.

A stat câteva minute tăcută. Aş fi dat orice să ştiu ce gândeşte, 
dar nu voiam s-o forţez. Deja era fragilă şi-i spusesem destule.

— Cum o să trăim... fără bani? Fără identitate?
— Am o groază de bani.
Când s-a întors înspre mine, avea lacrimi în ochi
— Cum aşa? Nu ai scos nimic din conturi de când ai murit.
Am oftat şi m-am pregătit să-i mai spun o parte de adevăr.
— Aveam un cont de care nu ştiai.
S-a întors către mine, cu gura pe jumătate deschisă.
-C e ?
— Singurul lucru bun atunci când cazi dintr-un avion în afara 

Elveţiei este apropierea de o bancă elveţiană la care am deschis un 
cont în urmă cu câţiva ani. L-am făcut la puţin timp după ce am 
început să lucrez pe cont propriu.

Kate şi-a încleştat pumnii
— Câţi bani aveai?
— Câteva sute de m ii Dar nu este ceea ce crezi Nu încercam 

să ascund bani de tine. Trebuia să fie o plasă de siguranţă. în caz că 
afacerea mea mergea prost.



— Făceai ceva ilegal?
— Nu, Kate. Doamne! Nu este ceva neobişnuit in domeniul meu.
— Nu este neobişnuit să ascunzi trei sute de mii de dolari de 

soţia ta, intr-un nenorocit de cont dintr-o bancă elveţiană? Ai drep
tate, mi se pare total normal.

— Ei bine, slavă Domnului că am făcut asta. Altfel, aş fi fost un 
mort care-şi golea conturile. Sau aş fi avut joburi ciudate cine ştie 
unde pentru a supravieţui. Dar in schimb, am putut să scot bani şi 
să-mi cumpăr o nouă identitate.

— Bryson.
Am dat din cap.
— Bryson Carr. Aş prefera să fiu Price, evident, dar era sufi

cient de asemănător pentru a mă obişnui cu alt nume. Mi-am băgat 
mâinile în pantaloni şi am lovit podeaua cu călcâiele pentru a umple 
liniştea stânjenitoare. Imediat ce o luam pe Kate de pe această insulă, 
nu mai aveam de gând să vorbesc despre aceste mizerii vreodată.

— Am folosit banii ca să-ţi cumpăr şi ţie o identitate nouă. 
Paşaport, certificat de naştere, cârd de asigurare socială. Tot ce avem 
nevoie... pentru orice eventualitate. Nu au fost ieftine.

I-au tremurat buzele.
— Şi cine o să fiu?
— Poţi să fii Kate până când se termină această poveste. Dacă nu 

se termină, vei fi tot şoţia mea. Bethany Carr.
S-a întors din nou cu spatele la mine, ascunzându-şi expresia 

feţei. Bethany era numele celei mai vechi prietene ale ei. Crescuseră 
împreună. Fusese domnişoara de onoare a lui Kate şi deşi distanţa 
nu le permitea să se întâlnească, au ţinut mereu legătura şi au rămas 
prietene. Totuşi, mă simţeam vinovat că am ales un nume fără să o 
consult. Dar nu aveam de ales.

La naiba, voiam să mă privească. Să mă atingă. Ceva care să-mi 
ofere siguranţa că putem face asta împreună. M-am îndreptat către 
ea, dar şi-a ridicat mâna în dreptul pieptului meu înainte să o pot



îmbrăţişa. Apăsarea fermă pe sternul meu m-a oprit, deşi puterea ei 
nu se putea compara cu a mea.

— Nu vrei să-ţi ascund nimic, Kate, dar...
— Vreau să mă întorc la New York, a zis pe un ton tremurând, 

dar ferm.
Am tras aer în piept, dar acesta nu voia să se lărgească pentru a 

respira.
— Kate. Nu. Te rog.
— Nu putem trăi aşa.
Am prins-o de mână, deşi mai făcuse un pas înapoi La naiba, 

mă făcea să o implor.
— Kate, probabil că te-au urmărit aici. Dar odată ce dispari 

din radarul lor, cum am făcut eu, nu o să ne mai ascundem aşa. îţi 
promit. Vreau să avem o viaţă bună. Una sigură şi stabilă. Vreau să 
avem copii şi o locuinţă, de preferat una care să nu plutească. Un loc 
în care să nu mai trăim cu frică.

— Nu poţi să-mi promiţi asta.
Cuvintele ei m-au înţepat precum acele unei viespi. Erau adevă

rate, fără doar şi poate.
Am călătorit prin lume drept un om decedat. Am tot fugit, dar 

doar de propria mea frică şi supărare. Nu puteam să-i garantez stabi
litate, dacă acei oameni răi voiau să ne găsească.

Nu mai aveam ce promisiuni să-i fac. Dar cum rămâne cu 
promisiunile ei?

— Ai promis că stai cu mine.
— Ştiu.
Şi-a retras mâna, îndreptându-şi privirea înspre podea.
Nu. Nu. Nu. Nu se putea întâmpla asta. Nu puteam  s-o pierd.
— Şi asta e tot? Te aştepţi să te las să pleci?
Mi-am dat seama imediat că nu puteam accepta să mă refuze 

vreodată. Am încercat să mă conving că alegerea de a rămâne avea să 
fie a ei. Adevărul era că aş fi luptat pentru ea până la ultim a suflare şi 
aveam de gând să joc murdar, dacă asta însem na să-m i păstrez soţia-



— Vreau să-mi oferi tim p pentru a mă gândi la asta. Pentru 
Dumnezeu, sunt jurnalist Nu iau decizii până când nu cunosc toate 
detaliile. Dar tu Îmi spui câte puţin, doar ce am nevoie să ştiu şi acum 
te aştepţi să sar fără să aflu toată povestea. Nu renunţ la viaţa mea — 
la viaţa noastră — până nu epuizăm toate opţiunile.

— Care opţiuni? Crezi că dacă aş fi avut o altă soluţie, nu m-aş fi 
îndreptat cu disperare In acea direcţie?

— Cred că te-ai convins că nu poţi câştiga această luptă. Ai 
putea să-i denunţi pe aceşti oameni şi afacerile lor. Lasă-mă să te ajut 
să găsim destule informaţii compromiţătoare pentru a-i înfrânge 
înainte să ne rănească.

Am făcut ochii mari la ideea ei nebunească.
— Să-i urmărim? Categoric nu. Vrei să ne omori pe toţi?
— Informaţiile pot fi mai puternice decât lăcomia şi răutatea.
Am râs uşor.
— Nu fi aşa de naivă, Kate.
Mi-a tras o palmă peste faţă.
La naiba. M-am mângâiat pe obrazul care mă ustura. Mi s-a 

urcat sângele la cap şi am fost străpuns de un impuls electric în 
timp ce căutam cuvintele potrivite. Se înşela. Eu aveam dreptate. Era 
încăpăţânată, altruistă şi oarbă faţă de noua realitate. Nu avea niciun 
drept nenorocit să se întoarcă la New York fără mine. Era a mea. 
Trebuia să rămânem împreună.

Aş fi putut să spun asta toată ziua, dar trebuia să-i demonstrez.
— Nu te întorci la New York fără mine, Kate.
Şi-a încordat maxilarul când m-am apropiat de ea. Am prins-o 

de încheietură şi am tras-o înspre mine. I-am ţinut corpul tensionat 
lipit de al meu, nelăsându-i spaţiu pentru a se putea depărta. Eram 
furios ca naiba, dar părea că este perfect să stăm lipiţi unul de altul. 
Nimic nu putea să schimbe asta.

Dincolo de ochii ei albaştri se vedea o flacără.
— Nu-mi spui tu mie ce să fac. Ai pierdut acel drept când m-ai 

părăsit.



— Ai fost mereu alături de mine, oriunde aş fi mers. Mă bântuiaj, 
mă distrugeai şi mă ţineai în viaţă în acelaşi timp.

A închis ochii şi s-a strâmbat.
— Opreşte-te.
— Nu mă opresc Nu voi înceta niciodată să te iubesc. Să am 

nevoie de tine. Să lupt pentru tine.
Mi-am pus palmele pe fundul ei, am mângâiat-o şi am strâns-o 

prin sarong până când s-a lipit bine de mine.
— Să ţi-o trag, am şoptit lângă gura ei întredeschisă.
Mi-am pus mâinile în faţa sarongului şi am deschis bucăţile de 

material care atârnau ca o perdea peste formele ei goale. I-am luat 
sânii în mâini, fremătându-i pe cât erau de plini şi trăgând uşor cu 
degetele de sfârcurile ei excitate.

— Price. Nu acum.
— Ba acum.
Am tras mai tare până când a gemut şi şi-a închis ochii la 

plăcerea pe care ştiam că i-o ofer.
— Mă ameninţi că mă părăseşti şi îţi voi arăta de ce nu vei putea 

face asta.
— Eu nu...
Nu am lăsat-o să termine fraza. Mi-am apăsat buzele de ale ei, 

profitând de întrerupere pentru a pătrunde în gura ei. Am gemut 
când ni s-au atins limbile.

După zece secunde de savurat, eram tare precum granitul. Eram 
gata să ne transportăm din această realitate într-una mai bună. M-am 
hrănit prea mult timp cu fantezia de a fi cu ea. Acum că era aici, în 
braţele mele, în carne şi oase, parcă tot era prea miraculos pentru a 
crede pe de-a-ntregul. Nu conta cât de supărată era pe mine.

Am tras-o deasupra mea, am ridicat-o de coapse şi am dus-o în 
casă. Am lipit-o cu spatele de uşa de sticlă în timp ce am sărutat-o 
din nou pasional. Uitându-mă la uşă, am decis că dormitorul era 
prea departe. Trebuia să o am acum.

iu



— Stai aşa, iubito, am zis, punându-i braţele in jurul gâtului meu 
cu o singuri mână.

Apoi mi-am dat jos pantalonii şi mi-am ghidat penisul in ea. 
Se pare că cearta noastră a excitat-o, pentru că era complet stârnită, 
primindu-mă cu uşurinţă. Am intrat mai adânc şi ea a scos un ţipăt, 
înfigându-şi unghiile în umerii mei.

— Să te ia naiba, Price, a gemut.
Asta nu m-a împiedicat cu nimic. Pasiunea şi furia ei mă întă

râtau şi mai mult. Am zâmbit şi am împins mai tare. Plăcerea ei era a 
mea. Doar eu puteam să o duc înspre altă lume, unde amândoi aveam 
nevoie să mergem şi unde anul care a trecut nu ne stătea în cale.

Am ţinut-o strâns şi pompam precum un piston, i-o trăgeam fără 
nicio reţinere înspre orgasmul de care aveam nevoie cu disperare, 
îşi înfipsese unghiile în pielea mea, înjurându-mă şi şoptindu-mi 
numele. Am ripostat trăgându-i-o şi mai tare.

— Eşti aşa de adânc. Aşa de tare. E aşa de bine!
Mi-am folosit toată forţa pentru a o ridica şi coborî în penisul 

meu, iar şi iar. îmi ardeau muşchii. îmi pulsa penisul. Nu aş fi putut 
să intru în ea mai mult de atât. Presiunea era ameţitoare. Dar după 
cum tremura pe mine, o simţea şi ea. Simţea tot. Fiecare centimetru 
al posesiei mele.

— O să termini pentru mine, dulceaţă?
— Da, a scâncit E atât de aproape.
— Pentru cine termini?
— Pentru tine, Price. Doamne, doar pentru tine.
— Aşa. Acum vreau să termini pentru mine. Aşa. Arată-mi cât 

de bine te fac să te simţi.
într-o secundă, ajunsese la climax în braţele mele. Păsărică i 

se strânsese în jurul meu până când eram sigur că nu putea fi mai 
strâmtă. Strigătele ei neputincioase mă aţâţau. Iubita mea. Soţia mea. 
Lumea mea. Am găsit cea mai adâncă părticică a ei şi m-am eliberat 
cu un geamăt satisfăcut pe pielea ei.



Nu voiam  s i-i dau drum ul, dar nu m ai aveam putere In picioare 

din poziţia asta. A m  ieşit din ea şi am lăsat-o pe podea, ţinând-o bine 

2n tim p ce treceam  de la o  persoană la  două. C ând creierul a  inceput 

să-m i funcţioneze norm al, m i-am  am intit cum  am  ajuns aici. N u mă 

m ai durea faţa, dar aş fi avut problem e serioase cu  inim a dacă Kate ar 

fi încercat să fugă de mine. Totuşi, să sperăm  că am  încheiat această 

conversaţie pentru m om ent

A m  m ângâiat-o pe obraz, de la  pistrui până la  lin ia m ărfarului. 

A tât de frum oasă. M -am  aplecat şi i-am  sărutat colţul gurii.

—  M ai loveşte-m ă o  dată aşa, Kate, şi o să ţi-o trag atât de tare, 

că O Să m ă Simţi O săptămână.

—  N u sună rău. S-a sprijinit de uşă cu  un  o fta t clipind din  ochi 

şi apoi închizându-i Şi oricum , o  m eritai

iu



Capitolul n
Ka t e



Nu puteam să cred că mi-am pălm uit soţul — bărbatul care însemna 
totul pentru mine. Nu mai făcusem asta niciodată — nici măcar nu 
mă gândisem la aşa ceva, indiferent de cât de nesuferit putea fi câte
odată, şi faptul că am facut-o acum când vieţile noastre erau atât de 
complicate...

Dar da. O merita, pentru că m-a făcut naivă.
Este posibil să nu ştiu toate aspectele — şi asta era vina lui, nu 

a mea —, dar naivă? Acum două zile, în prim a noastră plimbare pe 
plajă, mi-a zis că simt inocentă. Ciudat, dar atunci nu m-a afectat aşa. 
Acum ştiam că intenţionat îm i ascunde informaţii şi indiferent de cât 
de mult îl iubeam, nu puteam să trec peste asta. Dacă aveam să rămân 
cu el — şi Dumnezeu ştie că voiam să fiu cu el mai mult decât îmi 
doream să pot respira — trebuia să-mi spună totul. Inima mea era 
puternică, dar nu mai puteam să-mi scot capul din această ecuaţie.

Price mi-a întrerupt gândurile.
— Kate, încerc să te protejez.
Am deschis ochii.



— De ce nu mă laşi să te ajut s& te protejez pe tine? Pe noi. 
Spune-mi cu ce ne luptăm. Tot adevărul. Vreau să ştiu. Mă simt aşa 
de neajutorată» Price.

— Iubito...
— Am făcut nişte jurăminte» îţi aminteşti? Bogaţi sau săraci. 

Bolnavi sau sănătoşi. La bine şi la rău.
— Nu înţelegi.
— Vrei să nu mai zici asta? Singurul motiv pentru care nu 

înţeleg este pentru că nu-mi spui totul. La bine şi la rău, Price. Dacă 
am ajuns la partea rea, am promis să te ajut să treci peste asta. Mi-am 
încleştat pumnii.

— Asta este mai mult decât rău.
Am scuturat din cap.
— Nu contează. Doar pentru că nu am prevăzut cât de rea poate 

deveni situaţia, nu înseamnă că jurămintele nu mai simt valabile. Şi 
tu mi-ai făcut aceeaşi promisiune.

— Da, şi încerc să o respect. încerc să te protejez.
M-am uitat furioasă la el.
— Greşit.
S-a uitat brusc la mine.
-C e ?
— Dacă chiar aveai de gând să mă protejezi, ai ii stat ascuns şi 

m-ai fi lăsat să-mi văd de viaţă în New York. în  clipa în care ne-ai 
implicat pe mine şi pe Cheile în asta, ai încetat să ne mai protejezi.

— Nu este adevărat. Eu...
Mi-am pus degetele pe buzele lui cărnoase.
— Nu am vrut să sune aşa dur. Nu dau vina pe tine. Şi eu aş fi 

făcut acelaşi lucru. Gândul unei vieţi fără tine... chiar dacă însemna 
să te protejez...

Puteam să-l acuz că este egoist pentru că mă voia alături de el, 
dar nu era adevărat. Viaţa mea din ultimul an, fără Price, nu a fost 
deloc viaţă. Dacă ştiam, chiar şi pentru o secundă, că este posibil să 
fiu din nou cu el, aş fi riscat tot. Da, aş fi făcut tot ce aş fi putut pentru



a-1 proteja, dar până la  urm ă, deşi aş fi ştiut că cel mai sigur ar fi fost 

să stau ascunsă, tot m i-aş fi asumat aed  risc

Aşa făcuse şi cL Alesese viaţa alături de m ine in detrimentul 

protecţiei mele. Nu-1 acuzam  de asta —  deşi poate ar fi trebuit — , 

dar trebuia să înţeleagă realitatea.

—  K ate...

—  Este în  regulă. N u ai fost egoist A i fost fu. N id  eu nu pot să 

trăiesc fără tine.

Şi-a luat capul in  m âini.

—  D oam ne. N u m -am  gândit niciodată din punctul ăsta de 

vedere. D ar ai dreptate. îm i pare rău» iubito. Îm i pare al naibii de rău.

L-am tras înspre m ine şi m i-am  pus m âinile pe obrajii hu.

—  N u trebuie să-ţi pară rău. Trebuie doar să înţelegi că asta este 

situaţia. A cum  sunt şi eu im plicată. Trebuie să m ă laşi să te a ju t

—  Ştiu ce  o  să spui, a  zis eL

—  O h, serios?

—  D eja ai spus-o. Vrei să te întorci la  N ew  York.

Am  dat din  cap.

—  Da. A ltfel, ne vom  ascunde mereu. Vom  trăi mereu cu  frică.

M -a prins de braţe cu  ochii aprinşi in  lum ina răsăritului

—  Vrei să ştii adevărul? Tot adevărul? A  o fta t Adevărul este că 

dacă te întorci la  N ew  York, am  putea m uri am ândoi

Am  înghiţit în  sec. D eja îm i spusese destule, dar aceste cuvinte 

m-au străpuns ca un cuţit de vânătoare. N u voiam  să mor. D ar n id  

nu voiam  să m ă ascund toată viaţa. C e  fel de viaţă ar fi aia? Da» aş fi 

fost alături de om ul pe care-1 adoram , dar nu puteam  să am un copil 

în aceste circum stanţe. N u aş fi niciodată mamă, nu m i-aş vedea 

burta crescând cu  fructul iubirii lu i Price şi al meu. Puteam  să renunţ 

la carieră, la  fam ilie şi la prieteni. D ar oare puteam  să renunţ la şansa 

de a avea copii?

îm i stăteau cuvintele pe lim bă, a trebuit să le rostesc cu forţa.

—  Price, din  câte m i-ai zis, am putea să m urim  oricum .

Price şi-a trecut degetele prin păr.



— Ştiu cum faci când vrei să afli ceva. Insişti şi insişti. Înţeleg, dar, 
iubito, putem să mergem în pat, te rog? Cred că am stat treaz toată 
noaptea. Acum vreau doar să te îmbrăţişez. Să te simt lângă mine.

N id eu nu dormisem mai mult şi mă resimţeam. Poate că am fi 
privit lucrurile dintr-o perspectivă obiectivă, dacă eram mai odihniţi. 
Michelle nu obişnuia să se trezească devreme, aşa că mai aveam câteva 
ore la dispoziţie. Părea o idee bună să le petrecem în pat, îmbrăţişaţi 
Fără să zic nimic, l-am luat de mână şi l-am condus în dormitor.

Nu aveam de gând să facem dragoste din nou — amândoi aveam 
nevoie de somn —, dar când m-a dezbrăcat şi a început să mă sărute, 
planurile s-au spulberat. A alunecat în mine fără să ezite şi în timp ce 
mă penetra mai adânc, am închis ochii şi m-am lăsat purtată de val.

Orice s-ar fi întâmplat de acum înainte, eram fericită că Price 
m-a adus pe insulă. Viaţa mea nu avea să mai fie la fel niciodată, 
dar măcar eram împreună. Chiar dacă aveam doar aceste câteva ore, 
erau mult mai bune decât o viaţă întreagă fără sufletul meu pereche.

A început să împingă mai tare şi eu mi-am ridicat şoldurile 
pentru a- 1  primi mai bine. în  timpul orgasmului, m-a muşcat de 
ureche.

— La bine şi la rău, a şoptit.
— La bine şi la rău, am răspuns.

*

M-am rotit în pat pentru a-mi atinge soţul... dar partea lui de 
pat era goală.

— Price?
M-am ridicat şi m-am uitat pe fereastră. Lumina zilei a invadat 

camera.
M-am dat jos din pat, m-am îmbrăcat cu un halat de mătase şi 

m-am încălţat cu şlapii. Am coborât ia bucătărie.
— Hei, somnorilă, m-a întâmpinat Michelle.
M-am uitat în jur.
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— Unde este Price?
— A plecat cu Otis cu ceva timp !n u rm i N-a vrut fA te trezeascl 

A zis că vine repede.
— Când a fost asta?
— Acum două ore.
—  La naiba» am zis încet.

Speram că vom avea ocazia să vorbim despre tot după ce ne 
trezim.

— Cât este ceasul?
— Puţin peste amiază. Michelle a indicat către farfuria e i
— Vrei un sendviş sau ceva?
Am scuturat din cap şi am deschis frigiderul. Nimic nu părea 

atrăgător, dar am scos un bol de salată de fructe.
Am icnit când s-a deschis uşa de la intrare. A intrat Price, fără 

Otis, slavă Domnului. Poate acum puteam să discutăm.
Am alergat în braţele lui.
— Unde ai fost?
— Am rezolvat câteva lucruri.
— Ce anume?
Nu-mi păsa că Michelle putea să ne audă. Probabil că ştia mai 

multe decât mine.
— Doar nişte lucruri, iubito. Nu trebuie să-ţi faci griji 
M-am uitat fix în ochii lui.
— Asta se termină acum. Trebuie să îmi fac griji pentru orice, 

dacă tu nu mă asiguri de contrariul.
A deschis gura, dar l-am oprit cu un gest.
— Şi nu. Nu va funcţiona să-mi spui acum că nu am de ce să-mi 

fac griji.
— Dacă stau să mă gândesc, a zis Michelle din bucătărie, sunt de 

acord cu Kate. Hai să dăm cărţile pe faţă. Această „vacanţă*4 nu a fost 
deloc cum ai promis, frate. Este timpul să spui totul. Ai probleme?

Probleme? Michelle ştia deja că are probleme. Altfel de ce şi-ar 
fi înscenat propria moarte şi s-ar fi ascuns pe o insulă minusculă?



Oricum, Price m-a fixat cu privirea şi a scuturat uşor din cap, aşa 
că nu i-am zis nimic lui Michelle.

— Nimic din ce nu ştii deja, a zis Price. Scuzaţi-mâ un minut, 
bine?

A ieşit din bucătărie şi a mers înspre dorm itorul lui Michelle.
— Asta a fost ciudat, a zis Michelle.
Am dat din cap. Termenul „ciudatM nu era de ajuns pentru a 

descrie întâmplările din ultimele zile. Am pus salata de fructe intr-un 
bol, m-am aşezat lângă Michelle şi am luat o bucată de papaya.

— Avem cafea?
— Da. îţi pun o cană. S-a ridicat.
— Mulţumesc.
Price s-a întors câteva minţite m ai târziu.

— Am veşti bune pentru tine, soro, i-a spus lui Michelle. Otis s-a 
oferit să te ducă să vezi insula şi să faceţi snorkeling astăzi.

— Poftim? Michelle a făcut ochii mari. După com entariul tău de 
ieri cu „nu cu el*?

— Nu este o întâlnire. Nu-ţi face griji. Dar ştiu că ai stat închisă 
aici două zile fără să faci prea multe.

— Nu mă plângeam. Plaja este chiar afară.
— Ştiu. Dar nu ţi-ar plăcea să faci altceva?
— Excursia asta nu a fost niciodată despre mine, Price. A fost 

despre tine şi Kate. Eu sunt mulţumită cu partea mea.
— Ei bine, a tuşit Price, ziua de azi este pentru tine. Vreau să te 

distrezi cât eşti aici. Din nou, s-a uitat la mine şi m ă ruga ceva.
Oare trebuia să o conving de asta? Asta părea să-mi spună. 

Mereu am putut să-i citesc privirile lui Price.
— De ce nu mergi, Cheile? am zis eu. Price m i-a arătat insula. 

Este minunată. Au şi câteva magazine unde artiştii locali îşi vând 
lucrările. O să-ţi placă. Şi mâncarea este grozavă.

M-am întors către Price.
— Spune-i lui Otis să meargă la magazinul cu îngheţată răzuită.



—  Sigur voi doi veţi fi bine? a început s i  râdă zgomotos. Nu pot 

să cred că am zis asta. Veţi pângări fiecare centimetru al acestei vile, 

nu? Presupun că nu pot să vă acuz c i  Încercaţi să scăpaţi de mine.

—  Nu încerc să ...

M ichelle l-a oprit pe Price.

—  Glumeam. O  să merg. Va fi frum os să mai ies. Fac un duş şi 

mă schimb. Când vine?

—  Curând.

S-a auzit un ciocănit in  uşă.

—  Foarte curând se pare.

Price s-a rid icat

—  La naiba! Spune-i să mă aştepte cinci minute. Michelle a fugit 

in dorm itorul e i

L-am urm at pe Price la  uşă. A  deschis şi a intrat Otis.

—  Hei, a zis Otis. Partenera mea este gata?

—  Nu este o Întâlnire, a zis Price printre d in ţi

—  Uşor, omule. G lum esc

A  intrat şi s-a aşezat în sufragerie.

—  Totul este In regulă?

Price a luat un plic de pe o masă de lângă uşă, unul pe care nu-1 

văzusem până atunci

—  Este totul aici, prietene. Nu cred că trebuie să-ţi amintesc că 

este un pachet preţios.

—  Am  înţeles. Sincer. Te poţi baza pe mine.

M i s-au încordat m uşchii Ce se întâmpla?

M ichelle a venit In zbor din dormitorul ei, Îmbrăcată în panta

loni scurţi şi maieu, şi cu o geantă de plajă.

—  Am  costum de baie, prosop şi echipamentul pentru scufun

dări. Mai am nevoie de ceva? A, stai. Nu mi-am luat paşaportul.

—  Nu ai nevoie de el, a zis Otis. Nu ai nevoie de document de 

identitate pe insulă. Mă cunosc personal acolo unde mergem. E mai 

bine să-ţi laşi paşaportul aici, tn siguranţă.



M ichelle a zâmbit.

—  Mie Imi convine. Ne vedem  m ai târziu.

L-a urmat pe O tis la jeepul lui parcat pe cărarea de pietriş.

Price a vrut sft-i urmeze, dar l-am  prins de braţ.

—  Ce se întâmplă? C e era tn acel plic?

A privit-o pe sora lui plecând cu O tis, avea ceva indescifrabil ]n 

privire, apoi m-a luat de mână, a dus-o la gură şi a sărutat-o.

—  C e z id  dacă ti ascultăm sfatul lui M ichelle şi pângărim  fiecare 

centimetru al acestui loc?

Am fost cuprinsă de dorinţă, dar nu aveam  să facem  asta acum. 

Nu înainte să primesc răspunsurile cuvenite.

—  Nu o să se întâmple

Mi-am retras mâna.

—  Merita să încerc. Stai jos şi bea o  cană de cafea cu  m ine. Am 

multe să-ţi spun.

M-a condus în bucătărie, m i-a pus o  cană plină de cafea şi una 

pentru eL

M-am aşezat, amorţită, aşteptând adevărul să iasă din  gura lu i 

După ce secundele s-au transformat în  m inute, am  zis:

—  Este rândul tău.

A  luat o gură de cafea şi a o ftat

—  Am  mers cu Otis de dim ineaţă să vorbim  cu  autorităţile 

locale despre agitaţia de la barcă de noaptea trecută.

- D a ?

—  Ei bine... se pare că ei nu s-au apropiat de barcă noaptea 

trecută. Nici paza de coastă. Nim eni nu ştia nim ic de asta.

Mi-a crescut pulsul.

—  Ce înseamnă asta mai exact?

—  înseamnă —  sau mai degrabă, credem  că înseam nă —  că 

oricine investiga barca se deghizase în  cineva cu autoritate legală.

Mi s-a pus un nod In gât.

—  Dacă este aşa, atunci Otis a vorbit, de fapt, c u ... Price şi-a 

frecat tâmplele.înseamnă că sunt aici, Kate.



M-au trecut fiori reci.

-E i?
— Gorilele angajate, cel mai probabil. Nimeni de la Cybermark 

nu şi-ar murdări mâinile.
Simţeam că mă apucă greaţa.
— Ce o să facem?
— Mai avem ceva timp. L-am pus pe Otis să le ofere o pistă greşită 

care-i va ţine departe de noi timp de douăzeci şi patru de ore, dacă ne 
folosim avantajul cum trebuie. Acum se îndreaptă către coasta Japoniei.

Nimic din toate astea nu mă făceau să mă simt mai bine. Douăzeci 
şi patru de ore ar putea părea o eternitate în alte circumstanţe. Dar 
acum? Păreau doar o sclipire în întuneric.

— încă ceva, Kate, a tuşit Price. îţi spun asta doar pentru că mă 
aştept să faci şi tu la fel, în cazul în care situaţia ar fi inversă. Aproape 
că l-am pus pe Otis să-l verifice pe tipul acela Alejandro de care 
mi-ai povestit.

— Aproape?
Am fost lovită de un acces de furie. Tocmai acum, când vieţile ne 

erau puse în pericol, se îngrijora de flirtul meu?
— Nu te enerva. Nu m-am putut abţine. Trebuia să ştiu.
— Ce te-a oprit?
A oftat.
— Aş vrea să-ţi spun că m-am răzgândit, dar aş minţi. Pur şi 

simplu nu am mai avut timp.
— O, aşa deci. Cu sau fără timp, sper să ţi-ai dat seama că avem 

probleme mai grave decât Alejandro. Este un nimeni. Nu înseamnă 
nimic pentru mine şi nici nu a însemnat vreodată. în plus, ce ar fi 
putut Otis să afle despre el mai mult decât dintr-o căutare pe Google? 
E doar un copil.

— Un copil, da. Dar este şi un geniu. De ce crezi că lucrez cu el? 
Majoritatea tipilor de vârsta lui fac surf şi vânează femei pe plajă, fără 
niriun viitor în minte. El este pasionat. Este genial. Este un hacker 
talentat. Câteodată este o adevărată pacoste, dar are o inimă mare şi



nu m-a dezamăgit niciodată. Am încredere în el. I-am încredinţat 
viaţa mea... şi viaţa ta.

Apoi m-a lovit — ca un tunet asurzitor după trăsnetul acela 
puternic care luminează toată casa în noapte.

— A luat-o pe Cheile.
A dat din cap.
— Otis o duce undeva în siguranţă.
— Deci ce ai zis ieri, că îi vei cere să-şi schimbe zborul...
— Ttebuia să schimb acel plan.
— Doamne, Price. Ce era în acel plic?
— Mai multe lucruri. Actul de proprietate al bărcii Katherine. 

Otis o va vinde pentru noi şi ne va trimite banii.
— Şi?
— Un itinerar detaliat... şi paşaportul lui Michelle.
— Ded când ai plecat din bucătărie...
— l-am luat paşaportul din sertarul din dormitor şi l-am pus în

plic
— Dacă se întorcea după el şi vedea că lipseşte?
— Otis s-a ocupat de asta, îţi aminteşti?
Am rămas cu gura căscată.
— Ai plănuit toate astea?
— Nu. Otis se descurcă foarte bine singur. Ţi-am zis, este un 

geniu.
Frica aproape m-a împiedicat să rostesc următoarele cuvinte.
— Nu o s-o mai vedem niciodată, nu?
Price a oftat adânc.
— Este posibil să nu.
— O, Doamne. Mi-am frecat fruntea.
— Te-ai dus după ea, dar te-am oprit. Te-am împiedicat să-ţi iei 

răxnas-bun, nu?
— Este în regulă, iubito. Şi eu te-am împiedicat să-ţi iei 

rămas-bun. Suntem împreună acum, iar Michelle o să fie în siguranţă 
Asta este tot ce contează.



— Unde se duce?
— Pe o insulă mică lângă M arthas Vineyard. Când ajunge acolo, 

i-am lăsat instrucţiuni să-i sune pe părinţii noştri să vină la ea. Vor 
sta toţi trei într-un complex de maximă securitate oricât va fi nevoie.

Am inspirat şi am expirat, încercând să rămân calmă.
— M arthas Vineyard?
Părea un pic cam prea aproape de casă, dar cum puteam să-i pun 

la îndoială pe Price şi pe Otis? Au fost în situaţia asta de mai mult 
timp decât mine, iar Price a făcut ce a crezut că era mai bine pentru 
Michelle şi părinţii lui.

— Ai pus la cale toate astea în cele două ore de dimineaţă?
— Nu. Am mereu un plan de rezervă. Trebuie să am.
Un plan de rezervă.
Douăzeci şi patru de ore...
Nu mai simţeam nimic şi am întrebat cu o voce ciudat de 

monotonă:
— Noi unde mergem, Price?
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Răspunsul la  în treb area  lu i K ate n u  era  sim plu . M ai ales acu m  cân d 

deja îşi exp rim ase d o rin ţa  d e a p leca  acasă, la  N ew  Y ork. U n d e aveam  

să m ergem ? P u team  să aju n gem  în  sigu ran ţă  în  A m e rica  C en trală . 

Noile n oastre id en tită ţi n e-ar asigu ra ieşirea d in  ţară. O tis are p rie

teni cu  p ro p rietă ţi în tin se  p e  coasta  P acificu lu i, d in  N icaragu a până 

in Peru. D a r d acă  C y b e rm a rk  în că  n e  m ai urm ărea? V a p u tea fi vreu n  

loc acasă p en tru  u n  tim p  în delu n gat?

V in o văţia  m i se lu p ta  cu  d eterm in area d e a  o  ţin e  p e  K ate lân gă 

mine cu  o rice  p reţ. C â n d  ven ea  vo rb a  d e  p lan ificarea  v iito ru lu i 

nostru, p relu am  co n tro lu l to tal. In  u ltim u l an  n u  am  p u tu t să am  

încredere în  n im en i. N ic i m ăcar în  O tis  câteodată, d in  p u ră n evo ie 

de au toconservare. D a r acu m  K ate era  a ici, a lătu ri d e  m in e, aparent 

pregătită p en tru  o rice  p ro vo care  p e care ar p u tea-o  ad u ce v iito ru l. 

Poate avea d rep tate să m ă forţeze.

—  Tu u n d e vrei să m ergi?

A  râs tim id .

—  A cu m  m ă în treb i p e m in e7. C red eam  că  tu  ai m ereu  u n  plan.



— Bineînţeles că am.
Mi-am trecut mâna prin păr înainte să-i întâlnesc din nou 

privirea.
— Dar te întreb pe tine ce vrei. După cum ai spus şi tu, suntem 

în această situaţie împreună.
A ezitat, m-a măsurat cu o privire speculativă, de parcă nu putea 

să creadă ca vorbesc serios. Nici eu nu puteam să cred, dar eram 
gata sa iau o mână de pe volan şi să împart controlul parteneriatului, 
chiar dacă acest gând mă speria îngrozitor.

— Spune-mi ce gândeşti, Kate.
Şi-a deschis gura să vorbească, cu o privire rugătoare.
— Ţi-am spus adevărul noaptea trecută. Vreau să mă întorc la 

New York, dar nu fără tine. Gândul de a fugi de viaţa noastră şi de a 
nu ne mai întoarce niciodată mă înspăimântă. Pare... greşit

Mi s-a făcut stomacul ghem. Probabil că întoarcerea la New 
York era la fel de imposibilă precum lista mea cu celelalte opriri.

— Ţi-ai da seama câte probleme ar provoca asta? Eu ar trebui să 
fiu mort.

Şi-a ridicat puţin sprânceana, ceea ce însemna că se gândeşte la 
ceva.

— Nu trebuie să spunem nimănui. Cel puţin pentru moment 
Cheile ştie, dar ea va fi plecată un timp, oricum.

Am scuturat din cap.
— Şi... ce? Mă ascund în apartamentul nostru de o sută cinci

zeci de metri pătraţi pentru restul vieţii sperând că nu observă 
nimeni cu intenţii criminale? Poate pentru tine înseamnă viaţă, dar 
pentru mine este o închisoare.

A venit lângă mine şi m-a luat de m âini
— Nu ar trebui să ne ascundem m ult Poate chiar deloc dacă 

facem publică povestea ta.
Panica m-a făcut să simt că am o mie de ace de gheaţă în piept.
— Doamne, Kate. Sunt doar speculaţii. Adică,' dacă ai avea 

vreunul din vechile mele dosare nu cred că ai găsi ceva bun de făcut



public. Eu am plecat la Zurich să aflu mai multe. Evident, acel plan s-a 
năruit. Nu i-aş putea cere nimănui să-şi asume acest risc Încă o dată.

— Sunt jurnalist şi nu sunt singură. Aparţin unei reţele de 
oameni din toată lumea care sunt dedicaţi aflării şi publicării adevă
rului. Am putea aduce această poveste în atenţia celor de la Tribune 
sau am  putea folosi contactele mele de la Journal pentru un reportaj 
care să publice tot ce s-a întâmplat. Această expunere ne-ar proteja. 
La început am putea contacta persoanele respective în tăcere...

— Kate, nu. Nu.
Nu mai puteam să ascult niciun minut. Am plecat înspre dormi

torul nostru. Am trântit uşa în urma mea şi m-am holbat la verandă, 
cu braţele strâns încrucişate la piept. Ce naiba a fost în mintea mea 
când am lăsat-o să se implice? încheiasem această conversaţie mai 
devreme şi am ajuns din nou aici, vorbind despre New York. Cea 
mai proastă situaţie pentru noi. Dar apoi, doar pentru că am împie
dicat-o să mai vorbească despre asta cu un orgasm, nu însemna că 
ea nu s-a mai gândit la aceste lucruri. M-aş putea preface că nu mă 
urăşte dacă aş lua-o cu mine pe această cale spre o viaţă ascunsă, dar 
asta nu ne-ar ajuta pe niciunul dintre noi. La naiba, era imposibil.

Am auzit uşa deschizându-se uşor, apoi pe ea venind înspre 
mine extrem de silenţios.

Şi-a pus braţele în jurul meu. A trecut un minut în care s-a auzit 
doar sunetul respiraţiei noastre, iar gândurile gălăgioase mi s-au 
transformat într-un m urm ur frustrat.

— Aş fi vrut să ai mai multă încredere în mine, a şoptit.
Am închis ochii, oftând.
— Nu asta e problema. Tu eşti genială, Kate. Doar că...
Cum puteam s-o fac să înţeleagă? Dintotdeauna a fost cea cu 

darul cuvintelor... fie că mă liniştea sau mă seducea sau le folosea 
pentru a mă convinge să fac cum vrea ea.

— Price! M-a sărutat uşor pe umăr. Ai fugit timp de un an. Ce 
ţi-au făcut şi alegerile de apoi aproape că ne-au distrus. Asta trebuie 
să înceteze. Trebuie să plătească pentru ce au făcut. Nu sunt dispusă



să ne sacrific viaţa — promisiunea şi siguranţa familiei noastre 
doar pentru ca ei să-şi vadă în continuare de treabă, ca şi cum nu 
s-ar fi întâmplat nimic. Dacă tu nu ai fost singurul? Cine le-a mai 
căzut victimă?

Kate rostea ideea la care m-am gândit şi eu de atâtea ori. Nimic 
nu merita să le provoc violenţa împotriva mea sau a celor dragi. Dar 
acum eram din nou în radarul lor. S-au schimbat multe.

l-am mângâiat uşor fruntea când mă strângea în braţe, 
împreună... la bine şi la rău.

Atât timp cât eram împreună, puteam trece peste orice. Trebuia 
să mă conving de asta. Până la urmă, am respectat toate celelalte 
jurăminte. I-am fost la fel de loial cum mi-a fost şi ea mie. Trebuia 
să am încredere în celelalte promisiuni, chiar dacă necunoscutul mă 
îngrozea.

— Atunci mergem la New York. Abia că am şoptit asta.
Dar totuşi, m-a auzit. Am simţit cum a dat din cap lângă mine. 

Am vrut să înjur, dar am înghiţit în sec şi am ignorat vocea din minte 
care-mi spunea să fug în cealaltă direcţie.

— Bine, Kate. Vom merge la New York.

*

După cum am promis, am plecat alături de Kate, părăsind vila şi 
paradisul insulei Leiloa pe care petrecusem patruzeci şi opt de ore. 
în timp ce Otis era pe drum înspre Vineyard cu Cheile, eu am găsit 
o barcă privată pentru a ne duce înapoi la aeroportul din Honolulu 
nedetectaţi. Kate părea să fie preocupată de verificarea paşapoartelor 
noastre false pentru a evita să fim detectaţi când ne întoarcem. Eu 
eram mai îngrijorat de perioada lungă în care aveam să stăm în aer 
pe drumul spre aeroportul JFK. Aveam un motiv bun pentru care mă 
limitasem la călătoriile cu barca sau pe uscat, de la prăbuşire încoace.

Zece ore mai târziu, am strâns braţul scaunului speriat de moarte 
în timp ce avionul 7 4 7  a coborât brusc în  altitudine. Când coboram



prin nori, mi-au apărut broboane de transpiraţie pe frunte. Am fost 
năpădit de amintiri îngrozitoare.

Aveam stom acul în gât când botul avionului s-a îndreptat către 
pământ Zâm betul bolnăvicios al pilotului când m i-a urat rămas-bun. 
panica din m om entul în care m -am  prins de el, refuzând să accept 
moartea. Căderea în g o l Ora întreagă pe care am petrecut-o num ai 
având reflexe de vomă lângă un om m ort, înainte să po t găsi o modali
tate de a-m i trata rănile. începutul celui m ai prost an din viaţa m ea...

Kate şi-a pus mâna peste a mea, iar vocea ei dulce mi-a alinat 
nervii iritaţi

— Este în regulă, iubitule. Aproape am ajuns.
Când zgomotul motorului s-a schimbat şi au coborât trenul 

de aterizare, m-a lovit un alt val de greaţă. Am închis ochii şi am 
respirat uşor, consolat doar de promisiunea că în douăzeci de minute 
vom fi pe păm ânt

Kate m-a strâns mai tare de mână.
— Aproape am ajuns. Aproape acasă.
în câteva minute vom fi la New York din nou. Voi fi acasă.

*

Periferia oraşului era tăcută. Aerul rece se potrivea cu cerul gri 
p întunecat Ştiam drumul de la aeroport la apartamentul nostru 
pe dinafară, pentru că-1 făcusem de atâtea ori. Zeci de dimineţi 
ca aceasta în care mergeam înspre următoarea mea călătorie, 
întoarcerile noaptea târziu şi luminile oraşului în timp ce număram 
minutele rămase până când aveam să fiu din nou lângă Kate. De data 
asta veneam acasă împreună, ţinându-ne de mână, cu inimile grele 
din cauza a ce urma să se întâmple.

Fiecare kilometru, fiecare pas spre casă era mai mult decât ireal 
Felul în care urcarea noastră înspre apartamentul de la etajul trei 
crea un ecou zgomotos prin casa scării, destul de strâmtă. Vopseaua 
galbenă de pe balustradă care se întrerupea în dreptul uşii noastre



de la intrare. Numărul „3B* din bronz bătut in tocul uşii. Nimic nu 
părea reaL

In timp ce Kate Îşi căuta cheile prin troller, eu mă holbam tăcut 
şi neîncrezător la toate detaliile pe care le uitasem de mult. Faţă de 
tot ce părea odată familiar — de la cartierele pe lângă care trecusem 
in drum spre scările clădirii noastre — aveam impresia că sunt un 
necunoscut, un escroc. Trebuia să fiu m o rt Cum aş putea să simt 
din nou că aparţin acestui Joc?

Kate fi-a muşcat buza fi a Întors cheia in yală, deschizând uşa 
către trecutul meu. A intrat cu bagajele ei, iar eu am urmat-o. Aveam 
doar un rucsac pe umăr, obişnuindu-mă să nu călătoresc cu multe 
lucruri. Prima dată m-a lovit mirosul apartam entului Acea aromă 
ciudată pe care o observăm In casele oamenilor, alcătuită din deter
gent animale de companie, mobilă şi persoanele din locuinţă. Mă 
întrebam tăcut oare din ce anume era formată aroma casei noastre 
şi de ce acum mi se părea atât de necunoscută.

In timp ce liniştea se furişa Intre noi, am prins-o pe Kate 
holbându-se la mine, zâmbind uşor, cu ochii m ari şi speculativi

— Totul este în regulă?
— Sigur. Sunt bine, am zis, încercând să par cât mai sincer, dar 

fiind blocat pe loc.
Ceva din faptul că mă aflam din nou aici mă paraliza.
Şi-a luat privirea de la mine şi s-a uitat prin cameră. Şi-a muşcat 

din nou buza, cu o expresie îngrijorată.
— Merg să fac un duş rapid, apoi voi face ceva de mâncare şi 

puţină ordine, bine?
— Sigur. Eu voi face cafea.
S-a dus în dormitor şi apoi a dispărut in baia mică pe care 

obişnuiam să o împărţim. Eu am rămas lângă uşa de la intrare, 
încercând să mă obişnuiesc cu şocul de a fi intr-un loc în care nu 
credeam că am să mai ajung vreodată.

Interiorul modest al locuinţei noastre nu se schimbase mult 
Mobila era aranjată la fel Canapeaua de la mâna a doua şi vechiul



meu fotoliu rabatabil pe care am insistat să-l aduc din apartamentul 
de la facultate. O masă de cafea din sticlă pe care nu puteam să o 
menţinem curată niciodată, peste un covor persan pe care părinţii ei 
ni l-au cumpărat după prim a vizită. Căteva plante ofilite pe pervazul 
ferestrei. Abia atunci am observat dezordinea. Toate suprafeţele 
păreau să fie acoperite cu scrisori, reviste vechi, ediţii de duminică 
împăturite din New York Times.

Atunci am putut să mă mişc. Am mers încet către dormitor. 
Din nou, nimic nu se schimbase, cu excepţia hainelor lui Kate 
agăţate de fiecare colţ şi umeraş disponibil. Mi-a am intit de ocaziile 
cftnd nu putea să se decidă ce să poarte cftnd mergeam la o petre
cere mare sau la un eveniment. Camera se transforma într-o 
tornadă de ţinute eliminate. Dar Kate a fost mereu obsedată de 
curăţenie, o trăsătură pentru care eram recunoscător după ce locu- 
isem în facultate după standarde de studenţi. Acum, singura zonă 
curată din cameră era partea mea de pat. Cearşafurile erau şifonate 
doar pe partea ei de pat, de parcă în fiecare noapte le ridica şi se 
învelea cu grijă. Parcă cealaltă parte încă era ocupată de o persoană 
invizibilă.

Mi s-a pus un nod în gât. Ce-i făcusem? Oare mai putea vreo
dată să aibă încredere în mine? Mi-am pus rucsacul jos, m-am 
dezbrăcat, am lăsat hainele pe podea, Sntr-un morman, şi m-am dus 
la baie. Ea era în duş, cu mâinile pe faianţă şi cu capul aplecat sub 
jetul puternic de apă.

— Kate.
A inspirat şi s-a uitat în sus.
— Totul este în regulă?
— Da, totul este bine. Pot să intru şi eu?
— Sigur.
Am intrat şi am luat şamponul.
— Te-ai spălat?
S-a uitat în jos.
— Nu, mă gândeam.



Am pus şampon în mână şi am întors-o pentru a-i putea spăla 
părul I s-au relaxat umerii şi mâinile i-au căzut pe lângă corp. Am 
zâmbit când camera s-a umplut de mirosul de grepfrut

— Pot să întreb la ce?
A oftat înainte să vorbească.
— Tu ai avut un plan pentru noi până acum. Este rândul meu 

să-mi dau seama ce vom face în continuare. Ştiu că trebuie să avem 
grijă cu cine vorbim şi cum.

— Vom vedea cum facem» Kate. Mâine vom întocmi un plan.
Am luat duşul din suport şi am clătit şamponul până când apa

curgea limpede.
S-a întors şi s-a uitat la mine, cu mâinile pe pieptul meu.
— Ai venit aici pentru mine. Nu te pot dezamăgi. Mâine ar 

trebui să ne uităm prin dosarele tale. Probabil că este cel mai bun loc 
de unde să începem.

Am întrerupt-o cu un sărut pasional care a făcut-o să se topească 
lângă mine. Apoi am luat buretele şi gelul de duş. Lăsând liniştea să 
se instaleze între noi, am spălat-o de la sânii ei perfecţi până jos, la 
unghiile aranjate de la picioare.

Am făcut dragoste de atât de multe ori, dar simţeam că mai am 
nevoie de câteva ore pentru a mă reacomoda cu corpul ei. Adevărul 
este că aveam nevoie de o eternitate. Nu avusesem nici măcar o 
săptămână.

La naiba, nici măcar nu a avut şansa să se bucure pe deplin 
de cele trei săptămâni de vacanţă promise de Cheile. Ne-am agitat 
non-stop de când am pus piciorul pe plajă acum câteva zile şi doar 
o mică parte din acel timp a fost reconfortantă cu adevărat Ziua în 
care am explorat Leiloa aproape că nu a fost destul de lunga. Ştiam 
cum să îmi întrec limitele, dar nu puteam să las stresul să ne distrugă 
pe amândoi cum părea că face acum.

M-am spălat şi eu, am oprit apa şi am luat prosoape curate.
Ea s-a înfăşurat într-unul, s-a dus în dormitor şi s-a oprit lângă 

pat



— Doamne, tml pare râu, Price. Locul ăsta e praf.
— Nu-ţi face griji. Voi face curat astăzi. T\i ar trebui ai te 

odihneşti acum. Suntem treji de o groază de ore.
Eram sincer. Oboseala de la această zi lungi mă afecta şi pe 

mine. Dar după zece minute de spălat corpul ei atrăgător la duş, 
penisul meu avea alte idei. Am îmbrăţişat-o de la spate şi i-am supt 
lobul urechii.

— Asta dacă nu vrei să şifonezi partea cealaltă a patului cu mine, 
bineînţeles.

A zâmbit timid.
— E ciudat. Ştiu.
— Ba deloc.
Am tras de nodul prosopului ei până când s-a desfăcut şi a 

căzut pe podea. Am tras-o înspre mine şi m-am desfătat de căldura 
trupului ei lipit de al meu. Dintr-odată, mi-am dorit să fi fost din nou 
pe insulă. în căldura în care hainele erau opţionale, iar viaţa era mai 
simplă. Măcar pentru un moment.

— încep să cred că într-un fel, ştiai că o să mă întorc.
I-au tremurat buzele.
— Voiam atât de mult să cred că te-ai întoarce, deşi ştiam că 

era imposibil. Realitatea în care tu erai dispărut pentru totdeauna 
era prea dureroasă pentru a trăi cu ea în fiecare zi. Câteodată, îmi 
imaginam că eşti plecat cu afaceri. Mă prefăceam că număram zilele 
până când aveai să te întorci acasă. Ştiam că era total deplasat să 
gândesc aşa, dar nu mă puteam abţine.

I-am mângâiat pielea caldă până când a început să tremure şi 
i-am împins fundul în mine. Părul ei ud a căzut între noi şi ne făcea 
să alunecăm când ne strângeam tare.

— Mereu voi fi aici, Kate. Chiar lângă tine. în fiecare noapte. 
Mereu.

Cu un suspin, mi-a luat mâna şi mi-a pus-o între coapsele ei. 
Am găsit locul indicat repede, i-am mângâiat clitorisul şi m-am jucat 
cu el până când s-a umezit de dorinţă.



Nu aveam si o las să se odihnească sub nicio formă. Nu înainte 
si i-o trag bine, aşa cum plânuiam să fac în fiecare noapte, pentru 
tot restul vieţii. Cum trăisem atât fără plăcerea corpului ei, rezistând 
doar cu fanteziile despre cum avea să fie când ne întâlnim?

Şi-a împins şoldurile în atingerea mea.
— Price... ador felul în care mă atingi. Mi-a fost atât de dor de 

tine.
Vrând mai mult, mi-am strecurat degetele în zona ei caldă. A 

gemut uşor şi şi-a dat capul pe spate, rezemându-1 de umărul meu. 
Din acest unghi ajungeam la gâtul ei, aşa că am sărutat-o şi am 
muşcat-o, în timp ce i-o trăgeam ritmic cu degetele.

— Te-ai atins vreodată aşa, dulceaţă?
în aed moment, păsărică i s-a strâns în jurul degetelor mele.
— Am încercat să nu, dar mi-a fost atât de dor de tine. De felul 

în care te simt în mine. Nimic nu mi-ar putea provoca orgasme ca 
tine.

— La ce te gândeai, dulceaţă? Ce făceam în fanteziile tale?
A fost tăcută pentru un moment.
— Ultima oară... înainte să pleci. Nu ştiu de ce. îm i amintesc 

foarte bine întreaga zi. îmi amintesc că voiai să mă iei atât de tare, 
încât să te simt zile întregi după ce pleci.

l-am tras şoldurile înspre erecţia mea cu un geamăt. Ne-am 
tras-o de sute de ori, dar cumva, ultima data înainte de prăbuşire 
a rămas impregnată în memoria mea. Nu eram sigur că vreau să 
readuc la viaţă amintirea care era legată de atâta durere provocată 
amândurora, dar până la urmă a fost o sursă bună de inspiraţie.

— Sus în pat, dulceaţă. Ridică-ţi fundul în sus pentru mine.
M-am retras din ea şi am pălmuit-o la fund când s-a îndepărtat

S-a conformat fără să comenteze şi s-a pus în mijlocul patului. Şi-a 
întins braţele în faţa ei şi a pus capul pe saltea, cu şoldurile în sus, 
într-o poziţie erotică. M-am mângâiat de câteva ori, fiind mai ridicat 
ca niciodată la vederea păsăricii ei perfecte şi strălucitoare. M-am 
strecurat în spatele ei şi i-am împins şoldurile mai în sus, pentru a



ajunge m ai uşor în toate locurile în care aveam de gând să-i provoc 
plăcere.

I-am  m ângâiat spatele coapselor şi i-am  desfăcut uşor fundul. A 
tresărit când m i-am  băgat două degete p rin  deschizătura ei trem u- 
rândă înspre clitoris. Am aţâţat-o acolo pen tru  un m om ent, apoi 
m-am întors în  sus, spre deschizătura roz a fundului ei.

— Ai încredere în  m ine, iubito?
Am  apăsat extrem  de încet pe m uşchiul strâm t. T estând C erând
— Da.
C ând a răspuns, am  sim ţit că era tensionată.
— A tunci lasă-te pu rtată  de val. Renunţă la control.
M i-am  aplecat capul şi am  urm at calea parcursă cu degetele, 

dar de data asta cu lim ba, o dată, de două ori, iar şi iar până când a 
început să se zvârcolească şi s-a îm pins în  m ine, gem ând de dorinţă. 
Tensiunea d in  corpul ei s-a schim bat. Acum  era făcută d in  nevoie, 
dorinţa de a fi um plută. Şi nu  m ai puteam  să aştept nicio secundă 
până s-o iau.



Capitolul 13
Kate



Price m -a  să ru ta t p e  fund , pe spate pân ă  pe um eri şi gât, facându-m ă 
să trem ur. Penisu l lu i ta re  m ă înghiontea.

Ştiam  ce v re a — cea m ai îna ltă  form ă de intim itate şi de încredere.
M ereu n e -a  făcu t p lăcere p relud iu l anal, d ar acum  părea să aibă 

un în ţeles şi m ai p ro fund . îm i cerea să am  încredere to tală în  eL
M ereu  am  avu t în  trecu t şi aveam  şi acum . Şi el m i-a dem onstrat 

încrederea to ta lă  în  m ine, în to rcându-se la  N ew  York. Am  ju ra t că 
încrederea lu i n u  va fi irosită.

— Ia-m ă, P rice, am  zis uşor. A m  încredere în  tine.
Ş i-a frecat capu l pen isu lu i de fundu l m eu, um ezindu-m ă cu 

p ropriu l m eu  lichid .
— E şti gata?
— D a. Te rog.
A  p e n e tra t m arg inea strâm tă a m uşchiului.
A m  in sp ira t rap id , ob işnu indu-m ă cu  invazia. Apoi s-a aruncat 

cu to tu l în  m ine.



Aşa de plini. Aşa de plină de dragostea mea. O împreunare atât 
de intimă.

— Eşti bine? m-a întrebat.
— Mmm, da. Mai mult decât bine.
M-am împins în el.
— Doamne, Kate. S-a retras, apoi s-a cufundat din nou.
— Al naibii de bine.
Am închis ochii, savurând plăcerea, prezenţa lui în corpul meu. 

Acesta era un act pe care-1 tăcuserăm doar îm preună, niciodată cu 
altcineva. Doar Price fusese atât de intim cu mine şi doar el avea să 
fie şi de acum încolo. Mă desfâtam cu aproprierea, atât de viscerală 
şi de reală.

Aceasta era esenţa, sursa vieţii — iubirea şi încrederea redusă la 
o formă fizică pură.

Se arunca în mine furios, mi-a luat mâna şi m i-a dus-o la clito
risul tare pe care-1 masam împreună, ştiind din instinct ritmul 
corect, până când m-am îndreptat spre orgasm.

— Aşa, iubito. Simte-te bine. Arată-mi cât de m ult îţi place cc-ţi 
fac.

Cuvintele lui m-au dus către climax, lansându-m ă ca o catapultă 
spre extaz.

— Price! am strigat.
— Kate! Doamne, Kate!
S-a împins în mine pentru ultima dată, umplându-mă, urcând 

amândoi în acelaşi timp pe un vârf caleidoscopic.
Nu aş fi vrut să mai cobor niciodată.

*

M-am trezit câteva ore mai târziu în braţele lui Price, încă 
eram îmbrăţişaţi. Era noapte. Habar nu aveam după ce fus orar îmi 
funcţiona corpul. Nici nu ştiam ce zi este.



Am zâmbit» bucurându-mă încă o dată de unirea noastră. M-am 
aşezat în curba făcută de corpul lui, când m-am speriat de un zgomot 

Am făcut ochii mari. Price încă sforăia încet lângă mine. Am 
ieşit uşor de lângă el şi m-am tras la marginea patului. M-am ridicat 
şi m-am îmbrăcat cu primele haine pe care le-am văzut, o pereche de 
blugi vechi şi un maiou. Doamne, locul ăsta era groaznic.

Am mers încet către uşă, cu nervii întinşi la maximum, am 
aprins lumina de pe scară şi m-am uitat prin vizor. Poate am auzit 
un ciocănit. Dar cine voia să intre în clădire, trebuia să folosească 
interfbnul. Am deschis uşa. Pe podea era o bucată de hârtie. M-am 
uitat în jur repede şi apoi am ridicat-o, agitată.

Era o reclamă la o pizzerie locală.
Am oftat adânc. Mă îngrijorasem atât pentru un flyer. Probabil 

că un puşti a fost plătit să le împartă prin clădire.
Dar în miezul nopţii?
Am scuturat din cap. Poate că era aici de ceva timp şi nu l-am 

văzut Până la urmă, când am venit am tras de bagaje şi ne-am uitat 
în jur să nu fim urmăriţi. Sau poate că a fost adus la uşă de altcineva 
care a trecut pe aici.

Totuşi... ce auzisem?
Nu fusese un ciocănit, deci ce naiba era?
Am fost cuprinsă de fiori reci şi mi-am încrucişat braţele la piept, 

încercând să mă calmez. Oare eram în siguranţă aici? Chiar credeam 
că eu şi Price putem trece peste orice împreună, dar oare greşisem 
când am zis să ne întoarcem aici? Nu voiam să tot fug, dar în ce 
ne-am băgat? Dacă-1 pusesem pe Price în pericol — am scuturat din 
cap pentru a alunga această idee.

Nu trebuia să mă gândesc la asta.
Am mai spus deja. Eram implicaţi amândoi acum.
-K ate?
M-am uitat în sus. Price stătea în uşa dormitorului.
— Hei, am zis.



— De cc te-ai trezit?
— Nu erai lângă mine. Mi s-a întâmplat de prea multe ori !d 

ultimul an.
— îmi pare rău. Am pus flyerul pe masa pentru corespondenţă 

şi m-am uitat prin cameră. Am auzit un zgom ot
Price a înmărmurit
— Ce zgomot?
— Evident nu era nimic. Cred că sunt doar agitată. Ştiu că a fost 

ideea mea să venim aici, dar nu pot să mă abţin. Am îndoieli Ştiu că 
am folosit acte false, dar totuşi... Poate ar trebui să mergem pe insula 
pe care este şi Michelle, să facem investigaţii de acolo.

— Asta nu se poate şi tu ştii Dacă apărem acolo, este posibil să-i 
punem în pericol pe Cheile şi pe părinţii m ei

— Deci părinţii tăi au ajuns acolo în siguranţă?
A dat din cap.
— Tocmai am verificat telefonul. Am prim it un mesaj de la Otis.
Bunul Otis.
— Şi el unde e acum?
— Este cu părinţii mei pentru moment, până decidem ce să facă 

în continuare.
— Noi?
— Da, noi Nu mai iau decizii singur. Acum suntem d o i
— Şi Otis nu se supără să aştepte până când îi spui ce să facă?
A zâmbit
— îl plătesc foarte bine pentru asta.
Da. Toţi banii pe care nu ştiam că soţul meu îi ascunde. Nu 

m-am mai enervat. Era de domeniul trecutului acum.
Acum. Pe asta trebuia să ne concentrăm.
— Vrei să te întorci în pat? a întrebat
— Da, Price. Vreau. Vreau să merg în pat şi să mă pierd din nou 

în corpul tău. Vreau să uit de realitate şi să trăiesc într-o lume de 
basm.

Am mers înspre el, trăgând de o şuviţă de păr.



— Poate am greşit. Poate trebuia să rămânem pe insula aceea.
— Nu se mai putea, iubito. Trebuia să plecăm. îmi găsiseră 

urma. Ştiu că trăiesc, Kate.
— Puteam merge la Bali. Sau altundeva pe o insulă mică. Una 

care nu se află pe hartă.
— într-un tur de trei ore?
A zâmbit din nou, iar gropiţele lui erau la fel de minunate ca 

întotdeauna.
M-am topit lângă el, chicotind câteva secunde la amintirile cu 

noi stând împreună în vechiul fotoliu, rabatabil al lui Price şi urmă
rind redifuzările emisiunii Gilligans Island în facultate. Dar am 
devenit serioasă repede.

— Cât va dura până te vor găsi aici?
— Nu ştiu. Poate câteva săptămâni. Sau câteva ore. Chiar nu ştiu, 

iubito. M-a mângâiat pe cap. Vino în pat cu mine.
Am dat din cap lângă pieptul lui.
M-a dezbrăcat şi m-a tras lângă el, sărutându-mă uşor la început, 

apoi mai pasional, lovindu-şi limba de a mea. Săruturile lui Price 
erau magice. în braţele lui, puteam să fug de orice, să fiu Kate — Kate 
care era în perfectă siguranţă cu iubirea ei adevărată.

Mi-a luat sânii în mâini, încă sărutându-mă, frecându-mi sfâr
curile cu degetele. L-am sărutat mai adânc, având nevoie de mai 
multă intensitate, de mai mult... din toate.

M-a aşezat pe pat şi mi-a acoperit corpul cu al lui, trecând cu 
buzele pe obraji, gât, umeri... şi apoi pe sânii umflaţi. M-am arcuit 
în el, sfârcurile având nevoie de buzele lui. Nu m-a dezamăgit. A luat 
un sfârc tare între dinţi, iar pe celălalt îl fremăta cu degetele.

Am gemut, tânjeam să fie umplută. Penisul lui de granit mă 
împungea în dreptul coapselor şi mă frecam de el, facându-1 să 
geamă adânc.

— Doamne, iubito, a zis el lipit de carnea mea.
— Te vreau, Price.
Aveam o voce răguşită.



Mi-a lăsat sfârcul din buze şi a alunecat mai jos, sărutându-mâ 
uşor. Când a ajuns în dreptul vulvei, a inspirat.

— Atât de coaptă.
Apoi şi-a trecut limba peste clitorisul meu.
Am scâncit, depărtându-mi picioarele şi mai m ult, Intinzând 

mâna şi apucându-1 de părul mătăsos. I-am scrâşnit din dinţi in faţa.
M-a devorat cu buzele, dinţii, limba şi degetele până când m-am 

transformat într-o masă de jeleu care suspina. Un orgasm a devenit 
două, două au devenit trei, până când întregul corp m i-a fost inundat 
de o plăcere aşa de intensă, că aproape mă durea.

Dar ce durere era! Durerea perfectă care a devenit plăcerea 
perfectă, mişcându-se înainte şi înapoi, până când l-am  implorat să 
înceteze.

— Price, te rog. Penisul tău. Am nevoie de penisul tău.
M-a pus pe burtă şi mi-a împins coapsele în  faţă până când aveam 

fundul în sus. Apoi s-a împins în mine, um plându-m ă com plet Când 
mi-a atins anusul, aproape că am explodat d in  nou, iar când a pene
trat marginea strâmtă, m-am dezlănţuit, corpul deja saturat cufim- 
dându-se în patul pufos în tim p ce soţul m eu m ă penetra de la spate.

Perna îmi atenua strigătele, iar el lovea m ai tare.
— Te iubesc, Kate. Te iubesc atât de m u lt
I-am rostit numele printre suspine, în  tim p ce ajungea la climax 

în acelaşi timp cu mine.
— Price. Price. Să nu mă mai părăseşti niciodată.

*

Lumina soarelui a pătruns în dorm itor, trezindu-m ă din nou. 
Măcar acum era zi. Price încă mai dorm ea. Săracul, era epuizat. Fără 

îndoială a fost un an epuizant pentru el, m ereu pe fugă, m ereu având 
grijă să nu fie urmărit.

tncă mai credeam cu tărie că nu se putea trăi aşa. Atunci de ce 
mai aveam îndoieli?



Simplu. Oricât de bine aş fi ştiu că cel mai bun lucru era să fim 
acasă» nu eram pregătită să-l pierd din nou pe Price. Şi adevărul era 
că vieţile noastre depindeau de cât de repede puteam găsi o rezolvare 
la această situaţie — una pe care nu o înţelegeam complet.

M-am dat jos din pat, încercând să nu-1 deranjez pe Price, am 
luat aceiaşi blugi şi maiou pe mine, şi am mers la bucătăria noastră 
mică. îm i plăcea să gătesc alături de Price uneori. Am zâmbit, amin- 
tindu-mi de ziua în care am gătit sushi complet dezbrăcaţi şi am 
mâncat de pe corpurile fiecăruia.

Nu eram niciunul talentaţi la gătit, dar ne plăcea să facem 
aproape orice împreună.

Am deschis frigiderul. Nu avea prea multe în el. Nişte ouă 
rămase de acum două săptămâni, ceapă verde veştejită, caşcaval 
mucegăit şi o bucată de şuncă nu prea grozavi Am aruncat ulti
mele trei alimente şi m-am uitat la ouă. încă arătau bine. Nu aveam 
cum să fac una dintre omletele mele nu chiar aşa de faimoase, dar 
puteam să-i pregătesc soţului meu ouă jumări. Urma să merg mai 
târziu la piaţă.

Dar întâi, cafea. Am luat cutia cu boabe. Era goală.
La naiba. Cum să trecem peste toate astea fără cafea?
Puteam să merg jos la cafeneaua din colţ şi să iau o licoare 

proaspăt măcinată. Nimeni nu trebuia să ştie că Price era aici, dar eu 
încă locuiam aici. Nu era nimic suspect dacă îmi luam cafea. Până la 
urmă, motivul pentru care am vrut să mă întorc acasă la New York a 
fost pentru că nu voiam să trăiesc ca o fugară.

M-am întors încet în dormitor, m-am încălţat cu adidaşi şi 
şosete, am luat o haină şi ceva bani din poşetă şi am plecat.

Kaphi House aparţinea unui drăguţ cuplu nepalez de vârstă 
mijlocie şi ofereau o cafea minunată. Am luat două cafele mari, o 
pungă de boabe şi o bucată de chec făcută de ei, apoi am mers repede 
acasă.

— Kate!
Price se învârtea prin sufragerie când am intrat.



— Ce? Ce s-a întâmplat?
Am pus jos cafeaua şi punga.
— Unde naiba ai fost?
— Relaxează-te. Am fost doar până la colţ, să iau cafea. Sunt 

bine.
— Nu trebuia s i ieşi din apartament. Dacă te-a văzut cineva? 

Doamne!
Şi-a trecut degetele prin părul răvăşit.
— Cineva te-a văzut. Cine lucra astăzi la magazin?
Mi s-a pus un nod în gât.
— Nimeni. Adică, nu era cunoscut.
— Aaryan şi Nina nu erau acolo?
— Poate erau în spate. Nu ştiu.
I-am dat lui pachetul.
— Ţi-am luat chec din acela care-ţi place.
— Doamne, Kate. Unde ţi-e mintea?
— Mă gândeam că vreau o cafea nenorocită! Nu e mare lucru, 

Price. Toată lumea ştie că eu trăiesc. Ai vrea să stau închisă aici 
pentru totdeauna? Aveam nevoie de mâncare.

Price a luat punga cu chec şi boabe de cafea din mâna mea şi a 
aruncat-o pe podea.

— Cine te-a văzut acolo? Cine te-a văzut?
— Ce contează? Sunt un client fidel. Ar fi fost m ai suspicios dacă 

nu aş merge. Nimeni nu ştie că am plecat pe insulă în  afară de tine 
şi de Cheile.

Am ridicat punga.
— Probabil că ai stricat checul.
— Răspunde-mi, Kate. Cine te-a văzut?
— Un tip nou. Era tânăr. Avea un accent.
— Nu l-ai mai văzut acolo înainte?
— Nu. De obicei Nina serveşte dim ineaţa, în afară de weekenduri. 

Ce zi este?



— De unde naiba s i  ştiu. Price s-a aruncat In tibtottul Iul vechi şi 
ridicol Vorbesc serios. Dacft te-a văzut cineva?

— Aaryan şi Nina sunt prietenii m ei Nu ar face nimic să ne 
rănească.

— Nu? Dar dacă ar intra cineva în magazinul lor şi le-ar pune o 
armă la cap? Crezi că şi-ar am inti dacă te-au văzut In dimineaţa asta?

Am început să respir mai repede, dar am insistat
— Nu m-au văzut Doar barista lor.
— Şi eşti sigură că nu te cunoaşte?
— Sunt cam sigură.
— Am nevoie să fii al naibii de sigură.
— Nu-mi ştia numele. Nu l-am recunoscut Totul este bine, 

Price. Promit. Speram că era bine. Dacă tocmai făcusem o greşeală 
uriaşă? Pentru cafea? Am tu ş it In plus, este la fel de probabil ca 
cineva să ne fi văzut când am venit acasă azi-noapte. Sau... orice era.

— Nu mai pleca din apartam ent fără să-mi spu i
M-am aşezat lângă e l mi-am pus mâinile pe obrajii lui şi i-am 

mângâiat barba.
— Chiar îmi pare rău că te-am îngrijorat Dar trebuie să ies din 

apartam ent Trebuie să merg la cum părături sau vom m uri de foame.
— Vom cere să ne fie livrate.
— Dar tot trebuie să răspundem la uşă şi să le plătim, mai ales 

dacă insişti să folosim bani cash.
— La naiba. S-a ridicat. De ce nu m-am gândit la asta? O să-i 

spun lui Otis să aibă grijă de asta. Nu trebuie să ieşim de aici
I-am aranjat părul.
— Nu putem să stăm aici pentru totdeauna. Ştii şi tu asta.
— Nu-mi stă în fire să fac aşa. Ar fi trebuit să rezolv problema 

alimentelor cu Otis. Ar fi trebuit să ...
I-am pus degetele la buze, făcându-1 să tacă.
— In ultimul an, ai gândit cât pentru zece oam eni Nu te agita 

pentru că ai uitat de ceva aşa de banal precum alimentele.



— Dar nu-mi stă în fire să fac aşa.
Mi-am lipit buzele de ale lui.
— Renunţă la control. Sunt bine. Nu m -a văzut nimeni în afară 

de tipul acela nou care lucrează la Kaphi House. Bine? Nu mă ştie de 
la Adam. Nu mai ies fără să-ţi spun. Dar Price, voi ieşi. Altfel, vom fi 
nişte prizonieri aici.

Mi-a apucat o şuviţă de păr şi a tras de ea cu dragoste.
— Eşti aşa de curajoasă, iubito. Mereu ai fost. D ar nu ştii cu ce 

ne luptăm.
— Ba da.
— Ba nu. Şi Doamne, aş vrea să nu afli niciodată.
L-am sărutat din nou.
— Ei bine, eu vreau. La bine şi la rău, îţi aminteşti? De ce nu 

începem? Am cofeină, chec şi ouă pentru energia ta de care o să avem 
nevoie dacă vom începe să cercetăm dosarele tale. M-am ridicat, am 
luat cafelele şi checul şi le-am dus la bucătărie.

Price m-a urmat şi s-a aşezat pe unul dintre scaunele de la barul 
la care mâneam de obicei. A luat o gură mare de cafea şi a oftat.

— Mi-a fost dor de asta.
— Chiar fac o cafea bună, am aprobat.
— Aş fi vrut doar...
— Nu m-a văzut nimeni. Prom it Vrei ouă? Doar asta am, în 

afară de chec.
Şi-a scuturat capul.
— Pentru moment, cafeaua este de ajuns. Trebuie să gândesc.
— Bine. Am rupt o bucată din checul moale şi i-am inhalat 

aroma.
— în timp ce tu te gândeşti, eu aş vrea să m ă uit în dosarele tale.

De unde să încep?
A luat încă o gură de cafea.
— Majoritatea sunt în calculatorul meu, criptate. Dar am o copie 

cu care poţi începe.
— Super. Unde este?
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S-a ridicat.
— In sufragerie. Este ascuns după antologia aceea veche de 

Melville, primită de la tatăl tău. Singura carte pe care ştiam că nu o 
s-o mişcăm de pe raft.

S-a dus către bibliotecă.
Nu m-am putut abţine să nu râd. Tatăl meu era profesor de lite

ratură la Brown şi adora scriitorii clasici. In afară de Jane Austen, mie 
nu-mi plăcea niciunul.

Price a luat cartea de pe raft.
— Am pus un seif aici cu ceva timp In urmă, câteva luni înainte 

ca avionul să se prăbuşească.
— Şi nu mi-ai spus?
— Nu am putut, Kate. Acum ştii de ce. îm i pare rău.
Am dat din cap. Deşi înţelesesem, tot mi se făcea puţin greaţă 

de fiecare dată când aflam ceva nou despre lucrurile pe care Price 
le ascundea de mine. Un cont bancar secret Acum un seif în casa 
noastră. Fără să mai punem la socoteală că în tot acest tim p era în 
viaţă.

Am stat în spatele lui în timp ce tasta combinaţia seifului şi a 
deschis uşa îngustă.

Apoi am icnit.
S-a întors.
— Ce?
— Am auzit ceva. M-am uitat în spate. Nimic.
— Doamne, Kate. M-ai speriat de mi-a sărit inima.
Doamne, aveam nervii întinşi la maximum.
Şi-a întors privirea către deschizătură, a băgat mâna înăuntru şi 

apoi s-a întors cu faţa la mine.
Nu mai rezistam la atâta presiune.
— Ce mai e?
Era alb la faţă cu buzele strânse şi o expresie pe care nu o mai 

văzusem până atunci. Mi-a sărit inima în gât.
— Kate. La naiba!



— Ce? Mă sperii.
— De dimineaţă. La Kaphi House.
— Am crezut că am încheiat acest subiect. Totul este bine. Nu 

mai ies fără să-ţi spun.
— Totul nu este bine.
A lovit cu pumnul în raft, destul de tare cât să dărâme două cărţi 

pe podea, făcând zgomot.
— Şi nu mai ieşi deloc, punct, 
îmi tremurau buzele.
— De ce? Care este problema?
— De dimineaţă ai cumpărat două cafele.



Capitolul 14
Price



Sim ţeam  că îm i explodează in im a în  p ie p t Calm ul pe care reuşisem 
să-l m en ţin  cân d  eram  singur părea că dispăruse. O are pen tru  că 
eram  în ap o i la  N ew  York? Sau p en tru  că eram  lângă Kate şi acum  îi 
riscam  şi v iaţa ei?

O ricare  a r fi fost m otivul, am  strâns stickul în tre degete, nepu
tând  să-m i contro lez paranoia. Im pulsul de a lua fişierele, soţia şi 
cele câteva lu c ru ri personale şi de a pleca d in  oraş era prea puternic 
p en tru  a -i p u tea  rezista. In  schim b, am  închis seiful şi am  pus cartea 
la loc în  faţa lui. A m  m ers la fereastră, u itându-m ă agitat pe stradă, 
căutând  ceva — orice a r dem onstra că aventura inocentă a lui Kate 
ne-a com prom is. M aşini parcate. C ărucioare scum pe. Un om  al 
străzii. T otul părea  să arate norm al d in  acest unghi, dar nu  puteam  
să m ă calm ez.

— A  fost pericu lo s să venim  aici. A r trebui să plecăm.
C ân d  m -am  în to rs, Kate avea ochii um ezi şi buzele strânse. Era 

supărată ş i ... furioasă.
— D ar abia am  ajuns aici, Price.



— Vom gftsi un loc mai puţin evident decât apartamentul nostru 
nenorocit. Nu ştiu de ce nu am insistat de la început Normal că 
aici vor căuta prima dată. Dacă ne-au găsit pe o insulă în mijlocul 
Pacificului, ne vor găsi şi aici. La naiba!

Am tras draperiile şi m-am dus nervos în dormitor.
— Price, opreşte-te! Hai să ne gândim.
Kate a venit în urm a mea.
— Avem nevoie de un plan. Să fugim de fiecare dată când ne 

speriem nu este un plan.
— Bine. Planul este să plecăm din apartam ent. Vom sta la hoteL 

într-un loc cu supraveghere video şi destul de m ult trafic pentru a 
împiedica pe oricine ne caută să afle unde stăm.

M-am dezbrăcat de tricoul şi de blugii de aseară şi m-am dus 
la dulap, găsindu-mi hainele aranjate la fel cum  le lăsasem când am 
plecat Nu m-am gândit niciodată că-mi voi alege haine din propriul 
dulap un an mai târziu, dar asta se întâmpla.

Am luat câteva haine şi când m-am întors, Kate era lângă mine, 
cu ochii mari şi umezi, de parcă avea să-şi vadă viaţa dată peste 
cap... din nou. Mă durea să-i fac asta, dar era periculos să-i menajez 
sentimentele. Aş face ca ea până la ultim a suflare, dar întâi voiam să 
avem o viaţă împreună.

— Să mergem.
Aveam vocea gâtuită.
îi tremurau buzele şi tot corpul.
— Nu pot să fac asta. Eu nu sunt ca tine. Nu pot să-mi împa

chetez viaţa într-o geantă. Asta este casa mea. Casa noastră.
M-am oprit. Putem să ne întoarcem m ai târziu. Cheile ne poate 

trim ite lucrurile tale. Acestea erau minciunile care-mi stăteau pe 
buze. Dar de ce să o mint?

— Avem douăzeci de minute. Apoi luăm trenul spre Midtown. 
S-ar putea să nu ne mai întoarcem.

A început să plângă şi mi-am strâns pumnii. Trebuia să rămân 
puternic... pentru ea. Pentru noi. A scuturat din cap, holbându-se la
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lucrurile deranjate pe care trebuia să le aranjăm. Distrusesem această 
viaţi Era timpul să mergem mai departe. Către un nou început.

S-a dus către partea şifonată a patului care fusese impecabilă 
înainte să ajungem noi, mângâind cearşafurile. Partea mea. Apoi 
mi-am dat seama. Apartamentul devenise altarul ei pentru mine 
decedat Ii ceream mai mult decât să părăsească locuinţa.

M-am dus la ea şi am prins-o uşor de umeri.
— Uită-te la mine, Kate.
S-a uitat, având ochii şi mai albaştri dincolo de lacrimi.
— Casa mea este alături de tine, Kate. Nu într-un apartament 

amărât din Brooklyn. Mă simt fericit şi împlinit oriunde eşti tu. 
Mi-am pierdut toate lucrurile, identitatea, viaţa. Dar am păstrat 
lucrul cel mai im portant pentru mine — pe tine. Te-am purtat cu 
mine, în suflet Acum te am. Ne avem unul pe altul. Indiferent unde 
vom merge, asta este tot ceea ce contează.

A dat din cap şi i-a căzut o lacrimă pe obraz.
Am şters-o, dorindu-m i mai mult ca niciodată să pot ajunge în 

sufletul ei şi să-i şterg toată durerea.
— Price?
— Ce e, iubito?
Am şoptit, aranjându-i o şuviţă de păr după ureche.
A înghiţit şi s-a uitat la mine.
— Putem pleca. D ar...
M-a prins de cămaşa de bumbac şi a tras uşor. Am făcut un pas 

in foţă şi m-am jucat cu buclele ei moi.
— Vreau să facem dragoste în  patul nostru. Pentru ultima dată. 

Vreau să te sim t Doar pe tine. Nu toată această durere.
Am deschis gura să-i spun că nu avem timp. Dar mi-a luat 

cuvintele când mi-a deschis blugii şi i-a împins în jos. Mi-a mângâiat 
penisul în erecţie şi s-a pus în  genunchi Am închis ochii, suspinând, 
când m-a atins cu buzele. Eram sigur că moartea ne bate la uşă şi 
voiam să găsesc un m otiv pentru a justifica gura ei pe mine încă un 
minut



A gemut şi i-am sim ţit vibraţiile până în degetele picioarelor. 
Înconjura şi aţâţa vârful şi ju r că nu am putut să respir până când nu 
m-a luat cu totul în  gură din nou. Când a făcut asta, m-am simţit ca 
în ra i

— Aşa, iubito. Ia-mă cu totul.
M-a mângâiat pe părul de pe coapse, iar eu mă uitam în jos, la 

ea. Atâta dragoste, atâta încredere în ochii ei m ari şi rotunzi. Din 
încete şi blânde, mângâierile au devenit rapide şi intense. Spatele 
gâtului ei îmi masa capul în mod repetat, provocându-mi o plăcere 
delirantă prin tot corpul Mi s-a încordat abdomenul şi am simţit un 
spasm familiar 1a baza coloanei vertebrale.

— O, la naiba, Kate, am suspinat.
Era prea bine, prea intens.
In modul ăsta, nu mai apucam să facem dragoste.
Contrar tuturor instinctelor masculine, m-am retras din gura 

ei şi am ridicat-o. Am împins-o pe pat şi apoi i-am desfăcut blugii. 
Am tras repede de ei şi i-am dezbrăcat un picior. Înainte să o pot 
dezbrăca complet, s-a ridicat şi m-a prins de ceafă, sărutându-mă 
pasional, jucându-se cu limba pe pielea mea aşa cum făcuse şi cu 
penisul cu câteva secunde în urmă.

Nu mai voiam să aştept M-am băgat între picioarele ei, i-am dat 
lenjeria la o parte şi m-am cufundat în ea. A icnit când am umplut-o, 
amândoi pe jumătate dezbrăcaţi

Am recunoscut seninătatea de pe faţa ei în acel moment. Era 
acea seninătate pe care o puteam avea doar când eram cu ea — în ea, 
posedând-o, iubind-o. I-a căzut o lacrimă din colţul ochiului M-am 
aplecat şi am şters-o cu buzele, amintindu-i din nou cât de mult o 
iubesc în timp ce trupurile noastre se împreunau.

— Doar aici vreau să fiu, Kate. Cu tine, în tine, i-am şoptit din 
nou, împingând adânc.

— Asta este casa mea.
— Ştiu, a suspinat



[.au c&zut m ai m ulte lacrim i şi s-au amestecat cu strigătele de 
plăcere. Acum eram  stăpânul durerii şi plăcerii ei. Aşa eram noi. 
Trebuia să accept asta.

Nu acest loc ne definea. Ci iubirea noastră. Jurămintele noastre. 
Refuzul de a renunţa la noi în  ciuda circum stanţelor imposibile. 
Oricare ar fi fost chim ia din tre două persoane care aveau nevoie una 
de cealaltă pen tru  a  supravieţui, aceeaşi energie trecea prin mine şi 
prin ea, unindu-ne şi curentându-ne la fiecare mişcare.

Seninătatea ei fusese înlocuită de extaz. Era acolo... atât de 
aproape. Şi la naiba, şi eu eram  la feL ti simţeam tensiunea în jurul 
penisului, creând o fricţiune am eţitoare la fiecare mişcare. Eram un 
amărât de sclav al corpului ei.

— Vreau să term ini pen tru  m ine, Kate. Vifeau să te sim t trem u
rând în ju ru l meu.

S-a u itat la m ine, cu buzele roz şi umflate de la săruturi.
— Nu vreau să se term ine.
Am scuturat uşor d in  cap.
— Nu o să se term ine. îţi prom it, iubito. Noi doi nu o să ne 

despărţim niciodată. Vreau să term ini pentru  mine. Simte-mă.
Am pus un  b raţ sub talia ei şi i-am  ridicat şoldurile lângă ale 

mele. Noul unghi îi perm itea penisului să-i atingă punctul G cu 
fiecare m işcare. M -a prins de pectorali cu o mână, iar cu alta m-a 
apucat de p ăr şi şi-a încordat coapsele în jurul şoldurilor mele.

— Te sim t... Doam ne, Price. Ahh!
S-a cutrem urat de parcă fusese descompusă în mii de bucăţele. 

Am atins clim axul în  acelaşi tim p cu ea. în  acel moment, eram 
peste to t — în  ju ru l ei, în  ea, adunând bucăţile împrăştiate pentru 
a ne putea construi înapoi, in tr-un  întreg în care totul era în regulă. 
Măcar pen tru  un m om ent.

M -am străduit să-m i recapăt respiraţia şi controlul asupra creie
rului. D ar nu  voiam să revin la realitate prea curând, aşa că am rămas 
ghemuit în  Kate, savurând micile contracţii. Am mirosit-o şi i-am



gustat pielea sărată. Am suspinat adânc înainte sâ mă ridic de pe ea.
A rămas nemişcată in pat, cu faţa roşie, pielea alunecoasă, un picior 
încă îmbrăcat cu blugi, şi lenjeria ruptă şi udă.

Mi-am muşcat buzele pentru că această imagine mă excita din 
nou. Nu voiam să mă opresc. La naiba, nici nu aveam să mă opresc, 
l-am dat jos de tot blugii şi lenjeria intimă şi am tras-o la marginea 
patului. A făcut ochii mari, dar nu s-a împotrivit când i-am înde
părtat larg genunchii şi mi-am cufundat degetele în păsărică ei udă.

Lichidul meu încă era cald şi alunecos în ea, uşurându-mi 
mişcările. Doar câteva lucruri erau la fel de satisfăcătoare ca ejacu
larea în ea. Intr-o zi, vom face asta cu un scop precis. Eram deter
minat să-mi ţin acea promisiune. Dacă nu puteam avea o familie, aş 
dezamăgi-o.

— într-o zi, o să-ţi fac un copil.
A zâmbit timid.
— Ştiu.
Nu puteam să-i citesc expresia. Nu ştiam daca era tristeţe, 

credinţă sau regret, sau poate era prea obosită de la orgasmul de 
mai devreme pentru a putea reacţiona cum trebuie. Pentru că nu 
puteam să-i descifrez răspunsul, aşa cum făceam în  mod normal, 
mi-am adâncit penetrarea. A închis ochii şi s-a arcuit la atingerea 
mea. Aveam s-o fac să ţipe din nou. Şi apoi aveam să i-o trag până 
când uitam în ce situaţie dificilă eram.

*

După un duş şi câteva guri din checul delicios de la Kaphi House, 
Kate a făcut două bagaje — un rucsac pe care-1 folosisem câteva veri 
pentru excursiile în White Mountains şi trollerul pe care-1 avusese 
şi în Leiloa.

Am analizat-o atent, observând cum ezită între cele două 
bagaje înainte să pună ceva. Ii puteam auzi hotărârile tăcute. Intr-un 
bagaj aveam lucrurile esenţiale, iar în  celălalt, restul. Tot ce putea



§ abandonai dacă era cazul Acest proces a durat douăzeci şi şase 
de minute.

Am plecat din apartament fără să scoatem un cuvânt Fără 
fâmas-bun. Fără lacrimi Kate a încuiat uşa pur şi simplu şi am 
coborât în stradă. M-am oprit în prag» trăgând cu ochiul pe fereastră 
Înainte să-mi trag pălăria pe frunte — o şapcă veche pe care o 
găsisem în dulap. Cu ochelari de soare» care nu m-ar face de nerecu
noscut dar mi-ar ascunde faţa» în caz că dneva ̂ cana după ea. Kate 
a făcut la fel ascunzându-şi părul ei blond şi lung într-un coc» sub o 
pălărie fedora.

Am părăsit dădirea şi Kate a făcut primii paşi către staţia de 
metrou.

— Stai aşa. Lasă-mă o secundă.
Am trecut repede strada şi m-am oprit în faţa unui morman de 

pături gri şi murdare şi de ziare.
Omul străzii pe care-1 văzusem mai devreme pe fereastră se 

uita la mine rânjind, cu câţiva dinţi lip si Ochii şi zâmbetul îi erau 
ciudat de luminoşi, un contrast neaşteptat faţă de materialele care-1 
înconjurau.

— Cu ce pot să te ajut fiule?
— Mă întrebam dacă ai văzut ceva neobişnuit pe aid în ultimele 

două zile.
Şi-a ţuguiat buzele şi avea o expresie ca din desenele animate 

când i se adânceau gropiţele de pe faţa subţire.
— Neobişnuit?
— Adică persoane care ar putea părea suspicioase.
Şi-a îndinat capul înainte şi înapoi parcă voia să contemple 

ceva. Aveam sentimentul că îmi ascunde ceva. M-am aşezat pe vine 
şi am scos portofehiL

-C it?
A chicotit zgomotos şi a bătut pe genunchi.
— Ce zid dacă întâi îţi spun ce ştiu şi apoi mă plăteşti după cât 

c°naderi că valorează?



Am ezitat un moment, apoi am pregătit din nou portofelul.
— Bine. Vom face ca tine.
— Numele meu este Joseph, apropo.
L-am prins de mâna întinsă şi l-am strâns bine.
— încântat de cunoştinţă, Joseph.
— Iar tu eşti?
A ridicat o sprânceană şi a zâmbit din nou.
— Am nevoie de informaţii, Joseph. Mă poţi ajuta?
A făcut din mână şi s-a uitat în sus.
— Câteodată, oamenii sunt aşa de ocupaţi să se uite la pământ, 

că nu se uită niciodată la cer.
I-am urmat privirea. Erau doar cerul gri şi liniile neregulate ale 

acoperişurilor de deasupra noastră.
— Ce înseamnă asta?
Mi-a arătat în sus, peste umărul meu.
— Chiar acolo la etajul patru i-am văzut prim a dată, acum două 

săptămâni. Se pare că nu se uită nimeni atât de sus. Eram pe partea 
cealaltă a străzii. Cafeneaua se deschide devreme şi îm i place mirosul 
de acolo.

A inspirat adânc de parcă retrăia acea aromă a cafelei de dimineaţă
Am empatizat cu el, dar acum eram mai pregătit să-l scutur 

violent de informaţiile pe care mi le dădea cu porţia.
— Pe cine, Joseph? Ce ai văzut?
Şi-a ridicat bărbia înspre Kate, pe partea cealaltă a străzii.
— Este drăguţă. Câteodată îmi aduce cafea, aşa că observ când 

vine şi când pleacă. Am observat că de fiecare dată când trece ea 
pe aici, ei apar la fereastră. Apoi au dispărut şi au apărut din nou, 
trecând în viteză pe lângă mine, de parcă trebuiau să ajungă undeva 
dintr-odată. Doi ţipi. înalţi. Cu părul atât de blond, că ar putea fi 
chiar alb. O urmăreau. Dar nu ştiu de ce.

Inima îmi bătea tare. Nivelul de adrenalină a crescut în forţă- 
Am deschis portofelul şi am aruncat în poala lui Joseph câteva sute 
de dolari.
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— M-au văzut şi pe mine? Am ajuns aici acum două zile.
Joseph a zâmbit larg din nou.
— O să-ţi spun în câteva minute. Imediat ce voi doi o să vă 

îndepărtaţi, fie vor fi pe urmele voastre, fie nu.
La naiba.
Nu i-am mulţumit. Nu i-am dat mai mulţi bani, aşa cum merita. 

Am trecut strada în goană şi am prins-o pe Kate de braţ.
— IVebuie să mergem. A c u m .



Capitolul 15
Kate



Habar nu aveam de ce Price se oprise să vorbească cu Bătrânul Joe. El 
era cd care se grăbea să plecăm, dar s-a oprit să stea câteva momente 
preţioase cu un străin? Obişnuiam să-l cunosc pe  soţul meu mai bine 
ca oricine. Acum? Era în m ulte feluri un străin.

— De ce vorbeai cu Bătrânul Joe?
— A zis că num ele lui este Joseph.
— Aşa e. Eu şi Nina îi spunem  Bătrânul Joe. ti dă cafea gratis» 

iar eu i-o duc când sunt pe aici. Câteodată ies repede pentru chec şi 
biscuiţi Este un alcoolic, dar este un tip decent Mereu îmi zke ceva 
drăguţ.

— Ai zice că este de încredere?
Am ridicat capul
— De ce m-ai întreba asta?
Price s-a uitat In toate direcţiile şi apoi m-a apucat de braţ şi am

început să m ergem .

— Hai să nu vorbim aici. Iţi explic când ajungem la hotel.



Price a luat cel mai scump apartament pentru noi, avea şi un 
agent de păzi. Nici nu ştiam c i aşa ceva exişti Intr-un hotel din 
Midtown. Aparent, banii vorbesc.

Imediat cum ne-am instalat, a început să vorbească cu mine.
— Ai observat ceva In jurul clădirii apartamentului, In ultimul 

timp? Ceva când ieşeai afară?
— Adică înainte să plec în Leiloa? Nu.
— Eşti sigură?
— Bineînţeles că sunt sigură. Dar Price, nu eram atentă la asta. 

îţi aminteşti, am trăit ca în ceaţă in ultimul an.
M-a luat de mână şi m-a condus la canapeaua de brocart negru 

şi verde, din zona de sufragerie. M-a împins uşor jos şi apoi s-a 
aşezat lângă mine.

— Vreau să te gândeşti bine, Kate. Ceva? Părea ceva neobişnuit? 
Cineva?

Mi-am muşcat buzele.
— Chiar nu am observat.
— Dar când îi duceai cafea lui Joseph? Ai observat ceva în acele 

momente?
Am scuturat din cap.
— Cineva, să zicem, cu părul foarte blond?
Am scuturat din nou din cap.
— Atât de blond, că ar putea fi chiar alb?
— Adică blond-platinat? Nu.
Price a răsuflat uşurat.
— M-ai Întrebat dacă Joe este de Încredere. Ce ţi-a zis?
— A zis că In urmă cu câteva săptămâni a observat doi ţipi 

blonzi la etajul patru din clădirea de peste stradă. De fiecare dată 
când plecai, te urmăreau.

Mi-au trecut fiori pe ceafă.



MatMm pHdaHm* # j

— Dar nu m-am dus niciodată nicăieri, Price, doar la cafenea şi 
ia piaţă. Adică în afară de călătoria de două săptămâni din Spania şi 
de insulă, săptămâna trecută.

— La naiba. Dacă s-au atins de tine...
Price s-a ridicat şi a început să se plimbe prin cameră, trecându-şi 

mâinile prin păr.
Am vrut să mă ridic şi eu, să merg la soţul meu şi să-l liniştesc, 

să-l asigur că nu păţisem nimic. Nu mă rănise nim eni Dar ceva m-a 
ţinut lipită de canapea.

Fusesem în pericol?
Dacă Joe credea că cineva reprezintă un pericol pentru mine, nu 

mi-ar fi spus? Părea un om aşa de bun, o persoană care trecuse prin 
muhe probleme, care pierduse totul şi se resemnase cu alcoolul Dar 
apoi, nu prea vorbeam. Nu-i cunoşteam povestea. Poate că nu-i păsa 
de nimic în afară de următoarea lui băutură.

Price a venit către mine.
— Kate, te rog. Gândeşte-te bine.
— Dacă vedeam ţipi cu părul blond-platinat, mi-aş fi amintit.
— Oare? Pentru că aici suntem la New York, Kate. Am văzut un 

tip cu părul verde la metrou. Deci blondul-deschis nu pare deplasat.
— Aş vrea să te pot ajuta. Este posibil să-i fi văzut şi să nu-i fi 

observat
— Ei bine, ei te-au observat pe tine.
— Conform lui Joe. Care, deşi este un tip drăguţ, ar fi putut 

inventa totul doar pentru un dolar.
— Mi-a zis toate astea înainte să-l plătesc, a zis Price.
— Şi ce? Vrei să ştii de ce îi oferă Nina cafea în fiecare zi? Pentru 

a-1 trezi din beţie. Este un beţiv, Price. Aaryan şi Nina au încercat sâ-1 
ajute. I-au oferit un loc de muncă, dar a refuzat.

— Nu era beat când am vorbit cu el.
— Poate că nu. Habar n-am. L-am prins de mână şi l-am tras în 

jos lângă mine.



— Acum nu mai putem face nim ic In legătura cu asta. Spune-i 
agentului angajat de afară să fie atent la ţipi blonzi şi între timp, hai 
să ne uităm la fişierele tale.

A dat din cap şi a strâns buzele. După ce a vorbit cu agentul, şi-a 
luat laptopul, l-a instalat pe birou şi a mai tras un scaun de la masă. 
M-am aşezat lângă el. A conectat stickul.

— S-ar putea să nu înţelegi tot ce este aici, a zis.
Nu m-am putut abţine să nu râd.
— Sunt jurnalistă. Trebuie să devin expertă în to t ce cercetez, 

îm i dau eu seama de tot.
— Doamne. M-am dat superior. îm i pare rău, iubito. Eşti cea 

mai deşteaptă persoană pe care o ştiu. Bineînţeles că îţi vei da 
seama.

l-am mângâiat antebraţul musculos.
— Hai să ne uităm. împreună.
Price a deschis un fişier.
— Nu am păstrat aici nimic din cercetările mele, în  afară de 

rapoartele semestriale şi analiza de bursă. Nu voiam să găsească 
cineva acest fişier şi să-şi dea seama că urmăream compania. Restul 
era criptat pe laptopul meu care s-a prăbuşit odată cu avionuL

— Nu ai făcut o copie de rezervă?
— Ba da, dar nu ştiu dacă putem ajunge la ea.
— Unde este?
— Acasă la părinţii mei. Voiam să fie undeva în  siguranţă.
Am oftat.
— Bine. Explică-mi cum mergeau lucrurile.
— Am început să urmăresc Cybermark Enterprises acum doi 

ani. Deveniseră publici înainte cu doi ani şi erau un unicorn.
— Un unicorn?
— O companie nouă evaluată la peste un miliard de dolari.
Am inspirat surprinsă.
— Uau. Cum obţine o companie nouă-nouţă atât de mulţi bani?



— Prin multe modalităţi. Ar fi putut fi ascunşi mulţi ani, în timp 
ce-şi construiau afacerea. Ar fi putut prim i o sumă mare dintr-o 
moştenire sau de la un investitor. Sau prin multe alte m oduri Poate 
fi perfect legală, dar este ieşit din comun, aşa că atunci când am văzut 
acest unicorn, am început să-l urmăresc.

— Au obţinut banii ilegal?
— Este posibil să fi folosit o schemă Ponzi, dar şi-au acoperit 

urmele. Nu am putut să găsesc suficiente dovezi Nimeni nu ştie de 
unde au apărut banii, dar am eu o teorie.

— Ce s-a întâmplat? Ce te-a făcut să-ţi pui întrebări?
— Lucrurile au părut în regulă timp de şase luni. Nu făcusem 

nicio tranzacţie încă, deoarece nu prea eram împăcat cu acest concept 
de unicorn, dar am continuat să urmăresc compania. Bursa mergea 
bine şi după sistemul meu, trebuia să urce. Dar preţul a început să 
stea pe loc.

— De ce?
— Asta voiam să aflu. Şi aici începe totul.
M-am înfiorat. Aveam să afiu adevărul care mi-1 răpise pe soţul 

meu.
Adevărul, fie că eram gata pentru el sau nu.
— Am început să fac nişte cercetări în legătură cu operaţiunile 

interne şi personalul. Se pare că au schimbat angajaţii de la conta
bilitate chiar înainte ca bursa să stagneze. La o săptămână după ce 
mi-am început cercetările, au concediat directorul financiar şi au 
angajat unul nou.

— Nu e neapărat ceva rău să schimbi personalul. Adică, având 
în vedere că valoarea acţiunilor scădea, poate aveau nevoie de cineva 
cu o perspectivă nouă. ̂

— Poate. Este posibil. Dar nu probabil. Vezi tu, Kate, preţul 
acţiunilor nu are legătură cu bunăstarea companiei. Totul depinde 
de piaţă.

— Bine.



— Ştirea înlocuirii directorului financiar a apărut în Wall Street 
Journal aşa c i era un fapt public. Dar ce nu fusese făcut public era că 
întreg departamentul de contabilitate se schimbase odată cu eL Am 
aflat asta când am cercetat mai amănunţit.

Acţiunile au scăzut puţin, ceea ce este norm al Schimbarea de 
personal mereu afectează piaţa puţin.

— Da, este logic.
— Câteva zile mai târziu, valoarea acţiunilor a crescut, dar tot 

era sub evaluarea sistemului meu. Oricum, am continuat să-i urmă
resc, iar peste o lună au înlocuit din nou directorul financiar.

— Iar?
— Da. Deci acesta era al treilea director financiar din ultimele 

şase luni
Din nou, a ajuns la ştiri. Din nou, s-a schimbat tot departa

mentul de contabilitate, dar de data asta nu a mai fost nevoie să fac 
cercetări. Directorul de relaţii pentru clienţii corporatişti a făcut 
publică schimbarea, exprimându-şi dorinţa pentru transparenţă. La 
doar câteva ore mai târziu, au apărut acuzaţii de nereguli contabile şi 
de data asta, valoarea acţiunilor s-a prăbuşit

— Pentru că investitorii s-au panicat.
— Exact Era o afacere proastă, mai ales pentru o companie ce ar 

fi trebuit să valoreze un miliard de dolari. Aşa că am devenit şi mai 
insistent Şi ştii ce se spune. Curiozitatea a omorât pisica.

L-am lovit
— Nu este câtuşi de puţin amuzant. Şi slavă Domnului, nu eşti 

mort.
— Am început să pun întrebări Multe întrebări. Am aflat că 

voiau să-şi recupereze majoritatea acţiunilor.
— De ce ar vrea să facă asta?
— Din multe motive. Nu este atât de neobişnuit Ar fi putut doar 

să vrea să-şi consolideze proprietatea. Dar din nou mi-a atras atenţia 
deoarece recuperarea acţiunilor din partea unei companii noi este 
ciudată. Majoritatea companiilor noi se concentrează pe creşterea

UD



veniturilor brute şi nu pe recuperarea acţiunilor. Totuşi, dintr-un 
motiv anume, erau concentraţi pe recuperarea acţiunilor, aşa că au 
inventat agitaţia de la contabilitate pentru a scădea preţul acestora. 
Imediat cum atingeau cea mai scăzută valoare, le puteau cumpăra 
înapoi.

— Şi au făcut asta?
— Da. După ce au crezut că am murit.
— Nu înţeleg. De ce voiau să mori?
— Pentru că manipulau în mod intenţionat piaţa pentru ca 

valoarea acţiunilor să se prăbuşească şi să le cumpere ei. Această 
practică este ilegală în America şi în majoritatea ţărilor din hune. Au 
aflat că am găsit destul de multe informaţii Dar în acel moment, no 
aveam dovezi. Doar o bănuială. Nici într-un milion de ani nu m-am 
gândit că vor să mă omoare. Trebuie să ştii, Kate, nu m-am pus nici
odată în pericol în mod conştient. Nu m-aş fi urcat niciodată în aed 
avion dacă aş fi bănuit că...

S-a frecat la frunte.
— Doamne.
L-am sărutat pe obraz.
— Ştiu, iubitule.
A oftat.
— Nu ştii de câte ori am retrăit acele momente. Aş fi vrut să 

nu-mi fi băgat nasul în asta.
— Dar tu nu eşti aşa. Şi nici eu.
— Ştiu. A oftat din nou.
— Ai obţinut vreo dovadă, până la urmă? Adică, că aede schim

bări de personal aveau alte scopuri?
— Da. Am găsit nişte informaţii
— Continuă.
— M-am întâlnit cu un tip care a lucrat pentru o companie 

angajată de ei pentru a le testa sistemul de securitate. Fără să vrea, 
a dat peste nişte fişiere care dovedeau că totul fusese o înşdătorie 
pentru a scădea preţul acţiunilor.



— Doamne, Price. Din toate persoanele de pe planetă, cum de 
l-ai găsit pe tipul acesta?

A zâmbit.
— El m-a găsit pe mine. Este Otis.
Aproape că am căzut de pe scaun.
— Otis?
— Da. Cum crezi că am găsit insula Leiloa? Întâi l-am găsit pe 

Otis.
— Dar e doar un copil.
— Are 2 1  de ani şi este un geniu. Lucra pentru o companie 

mică din Pacificul de Sud şi Cybermark i-a angajat pentru a le 
testa sistemul de securitate. Este destul de logic. Nu ar fi contactat 
o companie mare de securitate. Au vrut să găsească un tip mic şi 
obscur pe care să-l plătească pentru a păstra tăcerea.

— Dar Otis nu a tăcut.
— O, ba da. Dar seamănă cu mine. Este curios. După ce am 

pierdut laptopul odată cu avionul, nu am putut să-mi contactez 
părinţii pentru a recupera copiile de rezervă, aşa că a trebuit să o 
iau de la început Otis m-a găsit prin intermediul adresei 1P de la 
calculator.

— Ţi-a accesat calculatorul ilegal?
Price a zâmbit.
— Da. Aşa a făcut. Dar a fost un lucru bun, pentru că nu aş fi 

putut supravieţui fără el în acest an.
— De ce nu aţi mers la poliţie?
— Nu putem, Kate. Otis riscă să ajungă la închisoare.
— A accesat ilegal sistemul intenţionat?
— Nu. A fost un accident.
— Atunci care este problema?
— Problema este, Kate, că acele gorile ne-ar ucide înainte să 

apucăm să ajungem la o înţelegere cu agenţii federali. Am vorbit cu 
el despre asta de un milion de ori, dar nu avem nimic de câştigat



Până acum i-am păstrat identitatea lui Otis secretă şi nu vrea să 
meargă la poliţie.

Am făcut ochii mari.
— Otis este numele lui real?
Şi-a scuturat capul
— Nu ştiu. Eu nu i-am spus niciodată numele meu real şi nu o 

s-o fac înainte ca toate astea să ia sfârşit.
— Uau. Am expirat u im iţi Uau. Nu pot să cred aşa ceva.
— Ba să crezi şi situaţia este şi mai gravă.
— O, Doamne. Mi-am apăsat stomacul, simţind greaţă dintr-odată. 

Cum aşa?
— Otis a continuat să cerceteze. Am aflat că unele dintre aceste 

persoane nu sunt doar nişte simpli infractori. Sunt implicaţi în 
chestii mult mai ilegale.

— O, Doamne, am zis din nou. Vreau să ştiu.
— Acţionarul majoritar de la Cybermark este un tip pe nume 

Kelly Maguire.
- Ş i?
— Este un mare traficant de droguri, Kate. Trafic de metamfe- 

tam in l Iar directorul de la relaţii pentru clienţii corporatişti, care 
făcea publice schimbările, este lacheul Iul Purtătorul lui de cuvânt

Pe măsură ce Price vorbea, îmi venea să vomit
— Şi nu respectă nicio lege.
Droguri? Cum a reuşit dulcele meu soţ să se implice în asta? 

Totul din curiozitatea pentru acţiunile care nu funcţionau după 
sistemul lui?

— Cum este posibil aşa ceva? De unde ştii asta? Cum de nu a 
fost prins?

— Pentru că oficial nu face nimic ilegal, Kate. Deţine acţiunile 
prin intermediul unor companii offshore şi manipulează preţul 
acţiunilor pe termen scurt pentru câştiguri pe termen lung. Numele



Iul nu este asociat In nldun fel cu Cybermark. Am mers mai departe. 
Sunt pe urmele lor, Iar el ştiu asta.

M*âm ridicat, strângându-mi-se stomacul
— Al spus câ ai o teorie In legături cu provenienţa banilor 

pentru companie. Sunt bani din droguri, nu?
— Sincer, nu ştiu, iubito, dar eu aşa cred. Oficial, compania este 

In legalitate, dar ar putea fi bani din droguri, spălaţi.
Mi s-a pus un nod In gât şi am început să văd In ceaţă. Droguri... 

Pericol...
— Kate? Price s-a ridicat.
Am căzut In braţele lui.
Numai vedeam...
Nu mai respiram.
— Este In regulă. TVebuie doar să te întinzi M-a condus in 

dormitor şl m-a aşezat pe patul uriaş.
TYemuram. îmi era aşa de frig. M-am uitat in ochii lui căprui şi 

calzi.
— Respiră. Este in regulă, iubito. O să am grijă de tine. O să am 

grijă de noi.
Treptat, am început să respir normal. în tot acest timp am vrut 

să ştiu toată povestea şi acum...
La naiba. Ignoranţa fusese o binecuvântare.
Droguri. Totul era posibil în lumea drogurilor. Crimele erau la 

ordinea zilei. Totul se făcea în numele dolarului atotputernic.
— Kate, iubito. Spune ceva.
Mi-am pus braţele în jurul gâtului lui şi l-am tras spre mine.
— Nu vreau să vorbesc. Sărută-mă.
Şl-a lipit gura de a mea şi ne-am sărutat, evadând din mizeria ce 

devenise viaţa noastră. Nevoia m-a copleşit. Aveam nevoie de Price. 
In mine. Acum.

L-am sărutat frenetic, muşcându-l de buze şi sugându-le, încoft- 
cindu-mi limba cu a lui. Deja mi se întăriseră sfârcurile şi îmi pulsa 
păsărică. Nu ştiam cum să-l am mai repede. Ardeam de nerăbdare



să-şi bage penisul lui mare în mine şi să mi-o tragă până uitam de 
noi. S& suspendăm realitatea, măcar pentru un moment

Am dus o mână la curea şi am desfăcut-o. Penisul lui era deja 
tare şi pregătit.

— Doamne, Kate, a zis lipit de bărbia mea.
— Acum, Price. Te rog. Acum.
Mi-am tras blugii sub talie şi i-am scuturat jos. Am reuşit sâ-i 

dau jos cureaua şi sâ-i deschei fermoarul de la pantaloni, şi imediat 
cum i-am eliberat penisul, s-a cufundat în mine cu un geamăt

Acasă. Cu Price, eram acasă. După revelaţia lui uimitoare, voiam 
să simt partea sălbatică a noastră, componenta care ne făcea să fim 
unici, plăcerea pe care corpurile noastre ne-o oferea.

Curând, gâfâia pe mine şi transpiraţia i se scurgea de pe frunte.
— Nu mai rezist O să termin, Kate.
Cu aceste cuvinte, m-am catapultat in abisul extazului cu el, şi 

pentru câteva momente eram în siguranţă, unde nimic nu ne putea 
răni.
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In timp ce Kate se odihnea, eu mă tot uitam pe fereastră. Afară, 
oraşul fremăta cu zgomotul traficului şi pietonilor. Nu puteam să 
fim mai departe de oaza insulei Leiloa. Acum aceasta era închisoarea 
noastră... până când nu găseam o soluţie la aceste probleme.

O parte din mine regreta că am lăsat-o pe Kate să ne aducă 
înapoi la New York. Reacţia ei năucitoare la informaţiile aflate despre 
Cybermark nu ajuta cu nimic. M-am ciupit la baza nasului şi am 
expirat profund. Poate că ar fi trebuit să-i spun mai multe, să înţeleagă 
mai bine cu ce ne confruntăm. Poate dacă făceam asta, acum eram pe 
coasta Pacificului, bând ceva cu rom. Nu mai fugeam de vieţile noastre.

Mă simţeam doar puţin mai bine la hotel. Nu mă îndoiam că eram 
mai în siguranţă aici, dar tot eram agitat şi paranoic, gata de luptă sau 
de fugă la primul semn de pericol. Ştiam că nu aveam să adorm uşor, 
nu înainte să fac un plan. M-am aşezat la birou şi am deschis laptopul 
din nou. Am răsfoit fişierele, forţându-mi creierul să gândească mai 
bine şi să proceseze detaliile pe care aş fi putut să le omit.

G ândeşte. G ândeşte. G ândeşte.



Cu cât Ic examinam mal mult, cu atât îmi creşteau îndoielile. Nu 
puteam H singurul care avea suspiciuni In legătură cu Cybermark, 
nu? Dacă nu mal descoperise nim eni nim ic suspicios, cum aveam 
să fac eu asta?

Poate problema era unicul meu punct de vedere. Dacă era deter
minată Kate să-l demaşte pe cei de la Cybermark, avea nevoie de 
mai multe aspecte In afară de interpretările mele personale despre ce 
se întâmplă acolo. Orice reporter adevărat ar căuta mai multe surse 
pentru a completa spaţiile goale. Spaţii pe care eu nu am reuşit să le 
completez în misiunea mea de cercetare din Zurich. Spaţii pe care nu 
eram dispus să le completez cu inform aţii care i-ar putea ameninţa 
libertatea lui Otis.

TYeptat, am început să-mi formez o idee. Am adunat articolele 
legate de schimbările de personal din departam entul de contabili
tate. Am luat un pix şi am notat numele foştilor angajaţi pe colde 
oferite de hotel. Dacă ştiau ceva compromiţător, cu siguranţă nu vor 
divulga nimic şi cu atât mai puţin nu-şi vor risca viaţa ca mine. Dar 
era un început.

Am tastat repede num ele prim ei persoane în  bara de căutări. 
Victoria Williamson. Am verificat rezultatele. Un profil de pe o 
pagină de socializare profesională arăta că încă lucra la Cybermark. 
Ciudat. Am cercetat mai m ult şi i-am  găsit pagina de Facebook care 
părea abandonată. Nu mai postase nimic de un an. Apoi am găsit un 
necrolog. Pentru un moment, am sperat şi m-am asigurat că doar avea 
acelaşi nume ca o altă persoană mult mai în vârstă care murise.

Dar nu era aşa. Victoria W illiamson murise Intr-un acci
dent tragic la schi, în Chamonix, o staţiune din Alpii francezi. M-a 
cuprins groaza când am tras o linie peste numele ei şl apoi am căutat 
următoarea persoană de pe listă.

Marc LeBaron. Primul rezultat a fost un articoL «Fost executiv 
financiar găsit m ort în lacul Greenwood.M

Puţinul conţinut din stomac ameninţa să iasă afară când am făcut 
clic pe articol. Murise în ceea ce se credea a fi un accident ciudat,



câzAnd din barca lui într-o excursie de pescuit, într-o dimineaţă. Cu 
măna tremurândă, am tăiat şi numele lui şi am cAutat următoarea 
persoană.

— Price?
Vocea somnoroasă a lui Kate mi-a distras atenţia de la ecranul 

laptopului. Era încruntată şi acoperită cu cearceafuri.
— Totul este în regulă?
Era totul în regulă? Nu puteam să răspund la acea întrebare. In 

schimb, m-am întors la ecran şi am continuat cercetările, motivat de 
nevoia disperată de a găsi pe cineva în viaţă.

Nu puteau să ... Dar au putut.
Deja dovediseră că pot elimina o persoană sau cel puţin că pot 

încerca, precum nişte crim inali cu sânge rece ce erau.
Auzeam vocea lui Kate pe fundal, dar cursul gândurilor o înăbuşea. 
Trey Otto. Trei clicuri. Supradoză accidentală.
Marcia Breininger. Două clicuri. Accident de maşină.
— Price!
Am sărit la sunetul zgomotos combinat cu mâna lui Kate pe 

umărul meu, scuturându-m ă.
— Price, vrei să vorbeşti cu mine?
Am luat-o de m ână şi am strâns-o tare între noi. Doar atunci 

mi-am dat seama că îm i era prea cald. Aveam palmele umede şi 
respiram greu şi repede.

— Sunt toţi m orţi.
A făcut ochii cât cepele.
— Ce? Cine?
Am scuturat din cap repede.
— Nu, este în regulă. Adică, nu chiar. Oamenii despre care ţi-am 

ziscâau fost concediaţi de la Cybermark. Nu am terminat lista. Dar 
au pot s i cred. Cum au scăpat cu asta?

M-a strâns tare de mână.
— Price, la naiba. Mai încet. Nu înţeleg nimic.
Am inspirat adânc şi am  încercat să-mi organizez gândurile.



— Mi-am dat teama c i ar trebui tă  vorbim cu cineva care a 
lucrat la companie. Să vedem dacă cineva ar fi disput tă  vorbeatcâ 
sau măcar tă ne Îndrepte In direcţia bună. Până acum* toţi cei pe 
care i-am căutat din fostul departament de contabilitate sunt morţi. 
Accidente ciudate. Toţi

S-a holbat la mine câteva tecunde Înainte tă  te  uite k  Htta de pe 
care tăiasem sistematic numele. A ridicat bucata de hârtie fi a analizata 
puţin Înainte să plece. S-a aruncat pe canapea cu propriul ei laptop, 
uitându-se Încă o dată la hârtie Înainte de a Începe tă  tasteze furioasă

M-am ridicat fi am mers la ea.
— In ultimele douăzeci de minute am trecut prin acea listă. Nu 

mă crezi?
— Nu mă îndoiesc de tine. Doar că vreau să văd cu ochii m ei
Mi-am trecut mâinile prin păr fi am început să mă plimb prin

faţa e i Va fi groaznic să-mi retrăiesc acţiunile. Sentimentul bolnă
vicios se accentua cu fiecare descoperire. Pentru că nu lucram la 
companie* numele meu nu ar fi fost niciodată pe acea listă* dar af fi 
putut avea aceeafi soartă ca e l In schimb* eram aici Trăiam* respiram 
fi probabil eram singura persoană care rămăsese să pună cap k  cap 
faptele. Cybermark se ocupa cu exploatarea datelor, fraudând mili
oane fi omorând direct pe oricine le stătea In cale.

Dintr-odată, părea imposibil să fugim de toate astea. Dincolo de 
imposibil. Greşit Exact cuvântul folosit de Kate când eram pe insulă.

— Trebuie să aflăm mai multe.
— Am făcut acea listă din articole care au apărut cu luni Înainte 

de prăbufire. Nu m-am deranjat să urmăresc Cybermark după aceea, 
dar trebuie să fie mai m ulţi

Am avut o idee neafteptată. M-am repezit k  laptop.
— Care este data necrologului Victoriei Williamson?
— Noiembrie. La cinci luni după ce ai dispărut tu.
Am găsit data din articolul ce consemna plecarea ei din companie.
— A plecat in ianuarie, tn acekfi an. Deci au afteptat aproape un 

an. Dar Marc LeBaron?



— Iulie. Avea o casă de vară pe lac.
— L-au concediat în martie. S-a întors în State şi poate de aceea 

s-au grăbit. La naiba, cine mai ştie. Dar cel puţin asta înseamnă că 
putem căuta persoanele care au plecat mai recent din departamentul 
de contabilitate şi putem  încerca să ajungem la ei înaintea lor.

Kate se holba la ecran aşa cum făcusem şi eu mai devreme.
— Kate, mă auzi? Trebuie să facem o listă şi să găsim pe cine 

putem. între numerele neobişnuite pe care le-am observat cu mult 
timp în urm ă şi eventualele ponturi pe care ni le-ar da câte cineva, 
aed că am putea să ajungem la miezul problemei. Aveai dreptate să 
mergem cu asta la presă. Sunt mai multe de făcut public decât mi-am 
imaginat. Şi odată ce oamenii văd că foştii angajaţi de la Cybermark 
cad ca muştele, s-ar putea să fie de ajuns pentru a ne proteja.

S-a uitat în sus.
— Cred că ştiu la cine să mergem prima dată.
— La cine?
Şi-a muşcat buzele.
— Nu o să-ţi placă.
— Glumeşti? Am putea înfrunta moartea a mai mult de o duzină 

de oameni. De ce naiba mi-ar păsa cui îi oferim pontul atâta timp cât 
are o reputaţie bună?

— Alejandro mi-a trimis un e-mail de dimineaţă.
M-am oprit din plimbat şi m-am întors cu faţa la ea.
— Alejandro? Adică...
— Adică jurnalistul pe care l-am întâlnit în Spania. S-a mutat 

recent în  New York şi a obţinut un job la Journal Zice că vrea să ne 
întâlnim.

Mi-am încleştat pum nii M-am desfătat la gândul că le-aş fiice 
cunoştinţă cu faţa lu i

— Nu. Vom găsi pe altcineva.
A lovit pernele de lângă ea.
— De ce? S-ar putea să dureze zile sau săptămâni până s i găsim 

pe cineva care să ne asculte. M-aş putea întâlni cu el chiar acum.



Dacă suntem deja urmăriţi, s-ar putea să nu avem destul timp pentru 
a exploata resursele din oraş Înainte ca lucrurile să devină pericu
loase. La naiba, deja este prea periculos.

Am avut un gând Îngrozitor. Nu-mi doream ca nimeni să mai fie 
implicat In această mizerie. Oricine ar şti aceleaşi lucruri ca mine ar 
avea garantată o cale către pierzanie. Dar dacă aVeam să trimitem pe 
cineva pe această cale pentru a cerceta ilegalităţile de la Cybermark, 
poate că Alejandro ar fi candidatul ideal.

De ce să urăsc pe cineva pe care nici nu-1 cunosc? Nu eram sigur; 
dar gândul că a avut mâinile şi gura pe soţia mea Îmi irita nervii deja 
Întinşi la maximum.

— Bine, am zis printre dinţi.
Kate şi-a ridicat sprânceana.
— Bine?
— Ne vom întâlni cu e l
— Noi? Tu eşti încă mort, îţi aminteşti?
M-am strâmbat şi am început să mă plimb din nou. Kate avea 

dreptate. Putea să-i spună toate informaţiile necesare fără să dezvă
luie că sunt încă în viaţă. Dar asta însemna şi că era singură şi dispo
nibilă pentru avansurile lui. Dacă o atingea...

M-am oprit dintr-odată.
— Merg cu tine. Te poţi întâlni cu el într-un loc public. Undeva 

destul de aglomerat pentru a rămâne anonimă şi pentru ca eu să pot 
sta destul de aproape de tine, fără să fiu observat.

A dat din cap.
— Ar trebui să funcţioneze.
Nu puteam să cred că eram de acord cu asta. Dar apoi, încă 

procesam noile informaţii descoperite. Ce altă opţiune aveam? Eram 
la New York, pe cale să-l văd pe tipul care a încercat să i-o tragă 
soţiei mele, pentru ca el să scrie un articol care ne-ar putea salva pe 
amândoi de la o viaţă de fugari. Cum de am ajuns aici? Nu conta. Nu 
aveam nici timpul, nici energia mentală necesare pentru a înţelege 
toate astea.



— Trimite-i un e-mail şi stabiliţi o oră. Voi face copii după 
fişierele mele şi voi vedea pe cine mai pot adăuga pe listă. Să sperăm 
că pe cineva fără necrolog.

— Am Înţeles.

»

Kate se juca cu părul. Mi-am proptit mâinile de cadrul uşii, 
analizând tot. Frumuseţea ei uimitoare. Mâinile ei agitate. Privirea 
absentă, de parcă gândurile ei deja ajunseseră In viitor. In mai puţin 
de o oră, va fi lângă Alejandro. A tras de marginea puloverului şi şi-a 
înclinat capul.

— Eşti frumoasă. Sunt sigură că va fi de acord.
Mi-a regăsit privirea în oglindă şi şi-a coborât umerii.
— Price, nu fi aşa.
Am expirat uşor.
— Nu sunt supărat pe tine. Dar nu-m i place acest tip.
A oftat şi s-a holbat la propria imagine din oglindă.
— Ştiu. M -am gândit că am şanse mai mari să mă ajute dacă arăt 

mai bine. Dar, bineînţeles, nu pare corect
M-am apropiat prin spatele ei, ţinând-o aproape de corpul meu.
— Doar acţionezi inteligent şi te gândeşti cum să obţii ce vrei. 

Foloseşti toate resursele necesare pentru a supravieţui. Crede-mă» 
ştiu cum este.

— Nu se compară cu lucrurile prin care ai trecut tu, Price.
— Nil Dar tot este riscant pentru tine. Este în afara zonei tale de 

confort Şi te forţezi să faci asta în ciuda instinctelor tale.
Şi-a închis ochii pentru un moment şi s-a întors în îmbrăţişarea 

mea. Şi-a pus mâinile pe pieptul meu şi s-a uitat în sus.
— Apropo de instincte, trebuie să-ţi spun ceva. Ceva care nu-ţi 

va plăcea.
Mi-am ţinut respiraţia şi am analizat-o, fără să citesc nimic în 

ochii ei albaştri.



— Spune-mi.
— In noaptea aceea când am luat cina cu Alejandro. Ţi-am zis 

c i m-a sărutat
Mi s-au încordat toţi muşchii într-o secundă.
Doamne. Dacă s-a culcat cu el? Dacă mi-a cruţat sentimentele 

atunci, dar acum nu mai putea minţi pentru că ajungea In aceeaşi 
cameră cu el?

A încercat să se dea înapoi, dar eu nu aveam de gând să mă 
mişc.

— Ce este, Kate? Spune-mi acum.
— A fost... agresiv cu mine.
M-am încruntat
— Cum adică agresiv?
— Când l-am respins uşor prima dată, nu părea să mă creadă. A 

continuat, de parcă dacă mă săruta şi mă pipăia destul de m ult m-aş 
fi excitat şi m-aş fi culcat cu el. Evident nu a funcţionat A trebuit să 
devin şi eu agresivă pentru a- 1  face să înţeleagă că nu eram interesată.

Am fost cuprins de mânie. Voiam să-l omor. Era o idee groaz
nică să se întâlnească Kate cu el. Dar să-l punem în pericol pentru a 
ne salva viitorul nu era. Oare faptul că Alejandro a pipăit-o pe soţia 
mea merita o condamnare la moarte?

— Pot să-ţi citesc gândurile, a zis ea pe un ton îngrijorat.
— La ce mă gândesc?
— Că vrei să-l omori şi că asta a fost o idee groaznică.
Mi-am strâns buzele.
— Ai cam ghicit.
— Avem nevoie de asta, Price. Este foarte important să le oferim 

pontul celor de la Journal Nu putem să ne împiedicăm de gândurile 
masculine ale lui Alejandro în legătură cu mine. Ţi-am zis pentru 
că nu vreau să te ia prin surprindere dacă este mai direct decât 
te-ai aştepta. Ultimul lucru de care avem nevoie este să te înfurii în 
mijlocul întâlnirii mele cu el, dezvăluind că eşti în viaţă şi distrugând 
orice posibilitate ca el să lucreze cu noi.



— Atunci este bine ci rai-ai zis, pentru ci» daci te atinge» exact 
asta o si iac. Tot ce mi-a zis pirea logic. Dar nimic nu-mi diminua 
impulsul de a-1 distruge pe omul care nu a acceptat un refuz.

— Voi fi tune. Fenn Statkm nu este tocmai un loc intim. V6i 
vorbi cu ei» îi voi prezenta informaţiile şi daci vrea si ne întâlnim cu 
editorul lui, vom stabili o daţi şi vom vedea apoi cum facem.

Nodul din stomacul meu nu voia si dispari. Ştiam ci asta trebuia 
să facem, dar dintr-odată totul pirea greşit. Bineînţeles, nimic din 
situaţia noastră actuală nu părea in reguli. Dar trebuia si trec dincolo 
de această stare de disconfort pentru a ajunge la adevir. Şi $i speiim 
că adevărul ne va elibera şi vom putea trii viaţa pe care o merităm.

Fără să-i dau drumul din braţe» m-am uitat la ceas. Era patru şi 
jumătate. Cu cât vom pleca mai aproape de dna, cu atât va fi mai 
aglomerat la metrou.

— Ar trebui să plecăm.
Când m-am depărtat Kate mi-a pus mâinile pe fiţi şi a rămas 

lângă mine. S-a uitat în ochii mei pentru un moment parei încerca 
să comunice fără cuvinte. Poate un sentiment sau ceva profund care 
nu putea fi redat în cuvinte.

— Ce e, iubito?
— Te iubesc, Price, a şoptit
— Iubirea mea pentra tine nu a slăbit doar pentru ci ai dispărut 

Doar a crescut şi mai mare. Creştea în fiecare ai, pentru ci aveam 
timp sufident pentru a m i gândi la ce am avut împreună, La tot ce 
am hiat de bun. Toate lucrurile mărunte. O mie de fiinturi de amin
tiri unite într-o iubire nebuni pe care o simţeam pentru tine înainte 
de acea zL Nimic şi nimeni nu va putea distruge asta. Ai fi putut fi 
dispărut în continuare, dar eu aş fi fost tot a ta In sufletul meu. A ta 
cu totul. Vreau si ştii asta.

Nu mai aveam cuvinte, pentru ci le rostise ea pe toate. Când am 
&ărutat-o> la început ne-am lipit buzele uşor, apoi carnal Conexiunea 
fizică a devenit precum un canal al pasiunii şi al devotameotuhti 
meu, parcă m i vărsăm In ea. Kate. Iubirea vieţii mele. Soţia mea,



Am urcat-o pe blat ţi ml-am coborât buzele pe gâtul ei. O 
sărutam, o sugeam, o muşcam, l-am deschis larg coapsele şi am 
apăsat cu degetul de-a lungul cusăturii blugilor, cu suficientă 
presiune pentru a o face să geamă.

La naiba. Nu aveam timp pentru asta, dar nu mă puteam opri. 
Mi-am dus mâna la nasturele blugilor şi am tras de el, dar mi-a prins 
mâna.

— Nu putem.
— Am nevoie să fiu in tine, Kate.
— Şi eu te vreau, dar trebuie să plecăm. Argumentul ei era 

constituit din dorinţă amestecată cu raţiune.
Am bombănit, detestând faptul că avea dreptate. Am respirat de 

câteva ori şi am încercat să devin raţional din nou. M-am dat inapoi 
încet, fâcându-i loc să se dea jos de pe blat şi să meargă în dormitor 
să-şi ia haina şi poşeta.

Am urmat-o afară. Pot să fac asta. Puteam să rămân calm în 
timp ce o urmăream când era cu Alejandro. Dacă am putut să trăiesc 
fără Kate un an de zile, puteam să mai rezist câteva minute fără să o 
am în braţe, ştiind că alt bărbat voia ce era al meu.

*

Penn Station era foarte aglomerată, precum ne aşteptam. 
Terminalul era plin de navetişti, turişti şi oameni care pur şi simplu 
se plimbau prin gară. Nu ştiam cum avea să-l găsească pe Alejandro 
în haosul ăsta. Nu am avut timp să-l inspectez şi am regretat asta 
imediat cum mi-a spus de întâlnirea lor. Eram ros de curiozitate la 
fel de mult cum eram de gelozie.

M-am instalat la capătul celălalt al terminalului, cu şapca trasă 
pe ochi

l-am văzut expresia care însemna că a recunoscut pe cineva, 
înainte să-l văd pe eL Era înalt Cu părul negru şi pielea măslinie. Şi 
pentru că în acel moment analizam motivele pentru care ar fi putut



fi atrasă de el, am recunoscut că nu arăta rău. înalt, cu părul negru şl 
frumos. A zâmbit când s-a apropiat. Dinţii drepţi şi albi contrastau 
cu pielea lui. S-au îmbrăţişat. Mă aşteptam la asta. Tot am văzut roşu 
în faţa ochilor, dar eram pregătit.

Au schimbat câteva complimente. îm i dădeam seama după 
limbajul trupului ei şi zâmbetul fin. Apoi expresiile s-au trans
format în unele mai serioase. Când a început să vorbească, ştiam că 
îi povesteşte despre companie. Gesticula ca şi când trecea în revistă 
toate aspectele despre care discutasem mai devreme. Apoi m-am 
concentrat pe el, aşteptând să văd fascinaţie, admiraţie sau dorinţă. 
Dar nu exprima nimic din toate astea. în  schimb, ce am văzut era 
chiar mai rău. O expresie absentă, rece, lipsită de orice semn care 
ar fi indicat că ar fi fost dispus să o ajute... să ne ajute. S-a uitat în 
spatele lui, apoi i-a atins umărul pentru a o opri din vorbit. Nu am 
putut să citesc pe buze ce zicea, dar a început să meargă în spate. Ea 
a aruncat o privire înspre mine, dar înainte să apuc să-i fac semn să 
rămână acolo, l-a urmat în mulţimea aglomerată.

Am plecat pe urmele ei, fără să mă mai intereseze să rămân 
ascuns. Dar au dat colţul şi am pierdut-o din vedere. Unde o ducea? 
Cea mai apropiată ieşire era în direcţia opusă. După colţ, m-am uitat 
după părul blond al lui Kate. Fiecare secundă în care nu o vedeam, 
era o secundă în care nu mai respiram. Unde naiba s-a dus?

M-am strecurat prin mulţime. M-am uitat în sus şi în jos. 
Secundele păreau minute. Toate blondele erau Kate, până când îmi 
dădeam seama că nu era ea, în timp ce inima îmi sărea din piept. Am 
fost cuprins de panică, de parcă aceasta era noul meu strat de piele.

— Kate!
Mă uitam în toate direcţiile şi îi strigam numele. Nu-mi pisa 

cine mă vedea.
— Alejandro!
Dar dispăruse. O pierdusem.



Capitolul 17
Kflte



Inima îmi batea tare în timp ce-1 urmam pe Alejandro prin mulţime.
Dacă vrei sâ-ţi salvezi soţul, vino după mine.
li auzeam cuvintele repetându-se în minte, parcă erau puse să se 

redea la nesfârşit. M-am grăbit să ţin pasul cu el. S-a uitat în spate la 
mine, cu o expresie vagă, m-a prins de mână şi m-a forţat să merg cu el.

— Alejandro! am strigat Opreşte-te! Nu pot ţine pasul.
Dar tot mă trăgea prin mulţimea de oameni. Am mormăit 

„scuzaţi-mă* de câteva ori când mă loveam de câte cineva. Cu 
siguranţă avea să-mi apară vânătăi pe mâini după aventura asta.

Alejandro era diferit. La prima noastră întâlnire fusese ferme
cător şi plin de personalitate — până a devenit agresiv la sfârşit Şi 
astăzi îşi folosea forţa, dar unde era farmecul? Am încercat să-i pun 
câteva întrebări înainte să-l urmez, dar nu răspunsese. Nu am avut 
altă opţiune decât să merg cu el. Aş face orice pentru a-1 salva pe 
Price. în  plus, Alejandro era jurnalist, ca mine. Voia să ştie adevărul. 
M-am uitat în spate după şapca lui Price. Nu-1 vedeam, dar sigur mă 
urmărea, tl ştiam destul de bine. Nu m-ar fi abandonat niciodată.



Totuşi* daci era cu adevflrat tn pericol, speram sâ-ml fi pierdut urma. 
Nu suportam gândul de...

Poc!
M-am lovit de spatele lui Alejandro. Asta păţeşti dacă nu te uiţi 

pe unde mergi, Kate. Nu-1 văzusem. M-a tot tras, până când mulţimea 
de oameni a Început să se domolească. M-a tras printr-o uşi dublă, 
tn stradă. Eram dezorientată. înainte să-mi dau seama unde eram, 
Alejandro m-a împins într-o limuzină care ne aştepta şi s-a urcat 
lângă mine.

— Bună, Kate.
Am tresărit şi m-am întors înspre voce. In partea cealaltă, lângă 

mine, era un bărbat — unul cu părul blond-platinat.
— Cine eşti?
— Numele meu este Sven.
— Tu... T\i eşti cel despre care vorbea Bătrânul Joe. Dar a zis că 

sunteţi doi.
— Fratele meu geamăn, Krister. Acum se ocupă de alte lucruri. 

Te-am urmărit, Kate.
Mi-a îngheţat sângele în vene şi mi s-a făcut pielea de găini 

M-am întors înspre Alejandro.
— Trebuie să plecăm. Oamenii ăştia nu sunt cine crezi tu.
M-am întins peste Alejandro pentru a ajunge la mânerul uşii.
M-a oprit cu un râs gutural.
— Sven este prietenul meu vechi, Cătălină. Şi-a pus mâna pe 

genunchiul meu.
I-am dat-o repede la o parte.
— Să nu îndrăzneşti să mă atingi, am zis printre dinţi. Eşti unul 

dintre ei? Cum rămâne cu întâlnirea noastră din Spania?
— Voiam să te trag de limbă. încercam să obţin informaţii 

despre soţul tău.
— Credeam că este m ort
— Da, asta a devenit dar destul de repede.

190 âMHturite unei şotii cumM



Noaptea din Spania mi-a revenit in minte precum un film 
IMAX. Alejandro trăgându-mă de păr, strângându-mi sânii...

Te rog Cătălină. Ştiu că şi tu mă vrei la fel de mult cum te vreau 
eu pe tine. Lasă-mă să te duc în pat.

Mi s-a pus un nod in gât şi mi s-a întors stomacul pe dos. Odată 
ce şi-a dat seama că nu ştiu nimic, a decis să încerce să mi-o tragă- 
Nemernicul.

Am înghiţit şi m-am uitat înapoi la Sven. într-adevăr, avea părul 
aproape alb, la fel şi sprâncenele. Aşa de ciudat Cum de nu l-am 
văzut pe el şi pe fratele lui umblând pe aici?

Simplu. Nu mă uitasem. Eram pierdută în durerea mea. De aceea 
nu mi-am dat seama nici cine era cu adevărat Alejandro. Pentru că 
plângeam după Price.

Price. Doamne, unde era Price?
Apoi mi-am dat seama.
— Ai zis că fratele tău se ocupă de alte lucruri. Ce anume?
Sven a zâmbit pe jumătate.
— Transmite un mesaj.
— Cui? am întrebat
— Eşti o femeie inteligentă, Cătălină, a zis Alejandro. Deja ştii.
L-am lovit tare cu pumnul pe Alejandro in coapsă.
— Credeţi că puteţi pune mâna pe Price? Până acum a scăpat de 

voi şi de ceilalţi idioţi Va scăpa din nou.
— Ba nu, a zis Sven cu vocea lui joasă şi răguşită. Pentru că de 

data asta avem un element de şantaj.
Mi s-a pus un nod în gât Pe mine. Price ar face orice pentru a 

mă şti în siguranţă.
Nu credeam in prostiile cu telepatia, dar am închis ochii şi l-am 

invocat pe soţul meu. Eram suflete pereche. Poate reuşeam să ajung 
la e l

Nu veni după mine, iubitule. Te rog. Voi vedea eu cum mă întorc 
la tine. Dacă vii după mine, vei fi în pericol Stai acolo.



Am deschis ochii, mustrându-mă di nn m-am uitai pe unde 
sunL Trebuia să-mi dau seama unde mergeam. M-am uitat in spatele 
Ini Sven, dar trăsese perdeaua peste fereastră. Am Început să bat 
frenetic in geamul negru care ne separa de şofer.

— Hei! Hei! M i lipesc. Ajutor!
— Linişteştc-te, Cătălină. Nu te va ajuta.
— Pentru că lucrează cu vol Ştiu asta. Dar daci credeţi ci nu o 

s i încerc să fac nimic pentru a scăpa de aici, puteţi să...
Pad
M-am Uwifr m  capiii dp spafA» «rannuhii Am imiţ la înţepătura 

care mi-a pătruns pielea. Alejandro mă lovise.
— Ascultă, jndo, a zis. Fă ce-ţi spunem sau lucrurile o să degene

reze. Nu uita de noaptea noastră în Spania. Puteam s ite  am atunci, 
dacă voiam. Nu face greşeala de a crede că a fost decizia ta că nu 
ne-am tras-o atunci

M-am întors către eL înţepătura din obraz devenise anim o 
durere surdă.

— Mi-ai spus că eşti jurnalist. Ar fi trebuit să-mi dan seama.
— Am fost jurnalist, odată. Dar nu asigură venitul necesar.
Aşa că le-ai reprofilat Nu am spus cu voce tare. Nu voiam să fio

lovită din nou. Nu că mă temeam de bătaie, dar trebuia să rămân 
conştientă dacă voiam să scap de aici.

Sven şi-a pus telefonul la ureche.
— Să mergem, a zis.
M-am uitat In jur după ceva ce putea fi folosit pe post de armă 

sau... orice: Alejandro îmi luase poşeta şi o pusese pe podea, b 
picioarele hri. Poate reuşeam să o iau.

— De ce nu ne mişcăm? a Întrebat Akjandro.
— Probabil din cauza traficului. Sven şi-a pus telefonul la ureche 

din nou. Să mergem, am zis!
Au trecut câteva secunde,
— Dodge? Eşti acolo?



Sven a aruncat telefonul pe podeaua lim uzinei şi a bătut in  geam.

— Dodge? Să mergem, la naiba!
Tot nimic.
— Pentru Dumnezeu.
Sven a deschis uşa de pe partea lui.
Ieşise de mai puţin de un m inut când am auzit:
— La naiba!
Sven şi-a băgat capul prin uşă.
— Ia-o şi hai să plecăm de aici.
— Ce se întâmplă? a întrebat Alejandro.
— Dodge este m o rt împuşcat în  cap. Trebuie să plecăm. Acum! 
Fără să mă gândesc, am ţâşnit din scaun şi m-am aruncat în

Sven, trântindu-1 la pământ.
— Târfa naibii! a strigat
Slavă Domnului, era plin de oam eni Mulţimea în s e m n a  sigu

ranţă. Nu ar fi îndrăznit să tragă de mine şi să urlu. Oricât de mult 
mi-aş fi dorit să mă arunc pe prim a persoană ieşită în cale şi să-i cer 
ajutorul, ştiam că nu asta era soluţia. Doar aş fi implicat un nevi
novat în această oroare. Trebuia să mă pierd în mulţime. Repede.

— Kate!
Vocea lui Alejandro. Era aproape, aşa că am început să alerg 

înapoi înspre Penn Station. înapoi la Price.
Dacă era încă acolo...
Nu. Nu puteam să merg acolo. Price era prea deştept pentru a fi 

prins. I-a păcălit până acum.
Dar acum credeau că m-au prins pe mine.
Aveam crampe.
— La naiba, nu! am zis tare.
Nu am ajuns până aici pentru a ne pierde din nou. îl voi găsi pe 

Price sau voi m uri încercând.
Am rezistat impulsului de a mă întoarce în staţie. Deşi puteam 

să mă pierd cu uşurinţă în mulţime, şansele de a-1 găsi pe Price erau



mici. Nu mft gândisem sâ-mi iau poşeta. La naiba! Asta însemna 
cA-mi iau telefonul. Puteau să-l sune pe Price şi el avea să creadă câ 
sunt la ei pentru că sunau de pe telefonul meu.

Erau poliţişti peste tot, dar din nou, am rezistat instinctului. Până 
când nu ştiam că Price este în siguranţă, nu puteam să merg la poliţie.

Când am ajuns destul de departe, crezând că i-am pierdut pe 
Alejandro şi pe Sven, am intrat într-o clădire de birouri.

— Pot să vă ajut? m-a întrebat portarul.
— Pot să merg la toaletă, vă rog?
— Bineînţeles. După recepţie, la stânga.
Am dat din cap către agentul de la birou, am mers repede către 

toaletă şi am intrat. Slavă Domnului. Nu aveau însoţitor la baie. Am 
intrat într-o toaletă pentru a mă gândi, dar eram răvăşită. Nu aveam 
telefon. Nici laptop. Nici portofel. Nici bani. Ce naiba să fac?

Să o luăm încet. Ttebuia să-l contactez pe Price pentru a-i spune 
că sunt bine, iar pentru asta aveam nevoie de un telefon. Poate era 
unul public prin apropiere sau poate la recepţie. îl voi întreba pe 
agentul de pază din hol.

Am ieşit din cabina de toaletă şi m-am uitat în oglindă. Părul 
meu blond era răvăşit, iar obrazul era roşu şi începea să se vadă rana 
de la lovitura lui Alejandro. Nu puteam să rezolv asta. Nu aveam 
machiaj. Mi-am făcut curaj şi am ieşit din baie.

Când am văzut recepţia...
La naiba! Ceafa capului blond-platinat. Mi-am pus mâna la 

gură. Sven vorbea cu agentul de pază.
M-am întors şi am plecat. Nu puteam să merg la baie. Probabil 

câ agentul i-a spus deja lui Sven unde eram. M-am uitat repede în jur 
şi când s-a deschis uşa unui lift din spatele clădirii, am intrat repede 
în el, fără să mă gândesc prea mult, aproape dând peste oamenii care 
voiau să iasă.

— îm i pare râu, am mormăit şi am apăsat butonul pentru etajul 
2 5 . Era mai bine să fiu cât mai departe de Sven. Dacă nu mă găsea



i/i baie, poate se ^ndw c l am plecat de aîcL In plus, sigur aveam si 
gătesc un telefon la etajul 25.

Nu am ajuns p in i acolo. Liftul s-a oprit la cmc! pentru doi 
bărbaţi care cirau nişte cutii şi am ieşit şi eu In grabă, cu pulsul la 
mărim. M-am îndreptat către prima uşă de birou pe care am găsit-o, 
o companie de arhitecturi. Am inspirat adânc şi am intrat

— Ikmă 22112, a zis recepţionera cu ochii luminoşi. Pot să vă ajut?
— Da, vi rog. Mă tem ci am fost..
Era s i zic „jefuită*. Dar nu era o idee bonă. Ar fi insistat să cheme 

poliţia.
— Adică, rni-am pierdut poşeta. Aveam telefonul In ea şi trebuie 

să vorbesc cu soţul meu, să-i spun că mi mai ajung la Întâlnirea de la 
prânz. Pot să folosesc un tdefon de aici?

— V-aţi pierdut poşeta la etajul cinci? Lăsaţi-mâ să cercetez. 
Sigur o vom găsi.

— Nu, nu, adică... Gândeşte, Kate. Gândeşte. Am pierdut-o la 
metrou. Probabil că cineva a tăiat cureaua. Nu mi-am dat seama că 
d u o  mai am până acum.

Doamne, sunam ca o prostănacă.
— Va rog. Trebuie să folosesc un telefon.
Femeia s-a uitat la mine cu sprâncenele ridicate.
— Ei bine, sigur. Este un telefon pentru dienţi acolo.
Mi-a arătat înspre o masă din zona de aşteptare.
— Perfect Mulţumesc mult
Am încercat să nu fug către telefon. M-am aşezat uşor pe scaun 

şi am ridicat receptorul formând numărul iui Price.
A sunat o dată.
De două ori
De trei ori.
De ce nu răspundea? Oare 11 prinsese?
De patru ori.
De cin...



— Cine e?
Am fost cuprinsă de căldură. Vocea lui Price. Vocea soţului meu. 

Era în siguranţă.
— Price, am şoptit frenetic.
— Slavă Domnului!
— Kate? Tu eşti?
— Eu sunt. Alejandro este de-al lor. Era cu'unul dintre blonzii 

despre care vorbea Bătrânul Joe. M-au băgat într- 0  limuzină, dar 
şoferul a fost împuşcat.

— împuşcat? Vorbea încet şi furios. Unde eşti? Eşti bine?
— Am scăpat, dar nu ştiu unde sunt. Nu am poşeta, nici telefonul.
— Unde eşti, iubito? m-a întrebat din nou.
M-am uitat la recepţioneră. Avea căştile pe urechi şi era ocupată 

să tasteze ceva.
— Sunt intr-o clădire de birouri aproape de Penn Station. Nu am 

văzut adresa. Sunt la etajul cinci la o companie de arhitectură.
De ce nu memorasem numele?
— Dacă ei ştiu că eşti acolo, trebuie să pleci. Acum.
— Ştiu, dar sunt blocată la etajul cinci.
— La naiba.
— Price, ascultă-mă. Sunt pe urmele tale. Mai este un tip blond.
— L-am văzut. L-am evitat până acum.
Am fost uşurată.
— Slavă Domnului Eşti tot la Penn Station?
— Da. Dar vin la tine, iubito. Vin.
— Nu! M-am uitat din nou la recepţionistă după ce am strigat 

hotărâtă, dar tot în şoaptă. încă tasta.
— Vin eu la tine. Nu ştiu în ce clădire sunt, dar pot ajunge înapoi 

în staţie.
— Kate, te rog.
— Doar aşa se poate, Price. Trebuie să ies de aici cumva, altfel 

mă vor găsi, până la urmă. Ştiu că sunt aici. L-am văzut pe blond 
vorbind cu agentul de pază din hol.



A oftat în telefon — semn că ştia că am dreptate.
— Kate, ai grijă. Te rog, iubito. Nu pot să te pierd.
Am clipit pentru a alunga lacrimile. Nu puteam să cedez acum.
— Nu mă vei pierde. Am ajuns până aici. Trebuie să reuşim. Te 

iubesc, Price.
— Te iubesc, Kate. Vino înapoi.
— Vin. Promit. Am închis.
Nu mi-am încălcat nicio promisiune făcută soţului meu şi nu 

aveam de când să încep acum.
M-am ridicat, am dat din cap către recepţioneră, am mimat 

un „mulţumesc" şi am plecat. Două persoane se agitau pe h o l Am 
zâmbit şi m-am uitat după o uşă către scări, pentru a mă ascunde.

Nu. Nu era o idee bună. Sven ar lua-o pe scări şi dacă mă găsea 
acolo, eram blocată. Nu aş fugi mai repede ca el, iar pe scări nu 
este nimeni. Fiind singuri, Sven mă putea prinde cu uşurinţă, mai 
ales dacă Alejandro şi restul erau cu el. Nici liftul de marfa cu care 
urcasem nu era o soluţie, pentru că era folosit mai rar. Trebuia să 
rămân printre oameni. Oamenii însemnau protecţie. Oamenii erau 
şi martori.

Aveam să iau liftul principal şi să sper din toate puterile că-1 voi 
rata pe Sven. Sau dacă nu, că ar mai fi alte persoane în jur, astfel încât 
să nu poată face nimic.

în  ce naiba ne-a băgat Price? Am revizuit povestea despre 
Cybermark în minte. M-am panicat când mi-a zis, dar acum că eram 
în mijlocul situaţiei, temându-mă pentru viaţa mea şi a lui, adevărul 
m-a lovit chiar în moalele capului.

Totul este real.
Şi am putea m uri
Am mers către lifturi, am respirat adânc şi am apăsat butonul



Capitolul 18
Price



Un cap familiar cu părul alb-blond îmi tot apărea la orizont. Am luat 
telefonul de la ureche şi m-am întors» aşteptându-mă să mă uit direct 
in ochii celui care mă urmărea în timp ce o căutam la Kate. Dar nu 
mă văzuse. Un grup mare de fete de liceu stăteau prin apropiere cu 
ghiozdanele lor. M-am ascuns după ele şi m-am lăsat pe vine» reze- 
mându-mă cu spatele de perete. Am deschis repede aplicaţia cu 
hartă de pe telefon şi am căutat firme de arhitectură din apropiere. 
Dacă ştiam că a plecat Kate de acolo» aş fi încercat din răsputeri să 
mă întâlnesc cu ea la mijlocul drumului.

— Sunt aşa de mahmură» a zis o fată de lângă mine.
O alta a oftat.
— O, Doamne, ştiu. Credeam că vomit în taxi când veneam 

încoace. Tipul ală conducea ca un maniac.
Mi-am dat ochii peste cap. Aş plăti să am problemele ei. în timp 

ce aşteptam la nesfârşit rezultatele căutării pentru a găsi posibila 
locaţie a lui Kate» am auzit şi mai multe râsete şi poveşti depravate 
cu băutură. Semnalul era incredibil de prost în această clădire. L-am



Înjurat, Inclusiv râsetele fetelor idioate âe lângă mine, de fiecare dată 
cănd ie rotea semnul de căutare.

fn sfârşit, un rezultat.
Monlz & Whitehead Architectural Aaaociatef erau pe 34 cu 8. Ei 

trebuiau fă fie. M-am ridicat şi m-am uitat In jur după tipul care mă 
urmărea. Nu l-am văzut nicăieri. Sincer, îmi păsa mai mult fă merg 
către Kate decât de ameninţarea reprezentată de ei Nu credeam că 
avea fă Încerce fă mă Împuşte în public. Nu părea stilul Cybermark, 
oricât de malefici ar fi foat.

M-am Îndreptat către ieşirea care ducea către 8th Avenue. Kate 
era aproape. La nici o stradă depărtare. Sute de oameni erau pe străzile 
dintre noi dar ei reprezentau protecţia noastră. Trebuia să ajung la ea.

— Price Lewis ?
M-am Întors la auzul vocii unui bărbat Dintr-odată m-au Înca

drat doi bărbaţi In uniformă, iar aerul de autoritate din posturile lor 
era evident.

Bărbatul care a vorbit a ridicat o insignă.
— Agent Martino, FBI. Trebuie să veniţi cu noi
Am făcut ochii mari. Nimeni nu mă strigase pe numele întreg 

timp de un an.
— Cum...
— Voi explica totul intr-un minut. Să mergem.
Agentul a dat din cap Înspre o maşină neagră ce aştepta In curbă 

şi m-a prins de braţ.
M-am tras de lângă el
— Nu. Trebuie să ajung la Kate. Este aici
A ridicat o sprânceană.
— Te referi la Kate Lewis, soţia ta?
înainte să apuc să-i spun că era In pericol, s-au auzit Împuşcături 

Din josul străzii veneau strigăte, prea multe deodată pentru a-i 
distinge vocea lui Kate.

M-am aruncat cu totul înainte, iar inima îmi bătea să-mi sară 
din piept. Încă două împuşcături rapide şi mai multe ţipete. Kate.



Doamne. Unde era? Venele mi-au fost inundate de adrenalina 
în timp ce un val de oameni venea in goană înspre noi, fugind de 
pericol. M-am aruncat în acea direcţie, când o mână puternică m-a 
prins şi m-a tras înapoi.

— Nu aşa de repede, Lewis, a zis agentuL Trebuie să rămâi cu 
noi.

Am încercat să scap, dar în acel moment au sărit trei pe mine şi 
m-au oprit.

— Lăsaţi-mă în pace!
M-am zbătut cu toată puterea, dar mă puseseră la pământ
— Kate este acolo. Trebuie să ajung la ea. Nu este în siguranţă.
— Nu te mai zbate, Lewis, la naiba, a zis un alt agent printre 

dinţi în timp ce încerca să mă ţină nemişcat
Nu. N-am să mă opresc niciodată din a lupta pentru a o proteja. 

Mi-am eliberat o mână şi am lovit prima faţă pe care am văzut-o. 
Agentul Martino.

— La naiba!
A căzut cu mâna peste ochi.
înainte să apuc să folosesc această oportunitate pentru a scăpa, 

m-a lovit ceva tare în cap. Durerea era orbitoare, strivindu-mi deter
minarea disperată.

în  câteva secunde, totul s-a întunecat, iar sunetul haosului din 
jurul nostru s-a depărtat

*

Simţeam că-mi arde corpul Valuri de căldură îmi pârleau pielea 
la fel ca soarele. Soarele neobositor de pe insulă Vederea îmi era inun
dată de o lumină albă ţi strălucitoare, slăbind cât să văd peisajulfami- 
Har de pe Leiloa.

Ce făceam aici?
Valurile oceanului agitat se loveau ritmic de mal Bucăţi de plajă 

care deveniseră acasă pentru mine se întindeau în jurul meu. Doar



că acesta părea un deşert in care mai degrabă mureai, Aveam gura 
uscată, gâtul secat. Nu puteam tâ-mi mişc membrele.

Apoi mi-am auzit numele pe buzele ei, încet, precum cântecul 
unei păsări din depărtare. L-am auzit din nou, mai puternic de data 
asta. Am închis ochii, adunăndu-ml gândurile in Jurul acestui sunet, 
de parcă aş fi putut să o aduc mai aproape cu putetea minţii.

Apoi am simţit-o. Mâinile reci de pe bustul meu gol. Stătea 
deasupra mea precum un înger din rai. Am clipit şi am deschis ochii, 
simţind că mi se prăbuşeşte pieptul.

Kate. îngerul meu.
— Iubito, am şoptit, cu gâtul vindecat doar de prezenţa ei.
A zâmbit dulce, aplecându-se pentru a mă săruta. Am savurat 

atingerea moale doar pentru un moment, înainte de a mă ridica înspre 
ea, vrând mai mult din gura ei delicioasă. Am sărutat-o precum un 
om pe moarte şi ea s-a transformat în umbră şi apă. Singura mea 
speranţă. Salvarea de pe marea neiertătoare.

S-a urcat uşor pe mine. M-a mângâiat cu degetele pe piept, iar 
sânii i-au ieşit din rochia albă transparentă, menită mai mult să aţâţe, 
decât să ascundă. Le-am ascuns fineţea perfectă cu mâinile, care nu 
mai erau grele, părând a fi trezit de o forţă magnetică intensă care 
exista între corpurile noastre. Cum era posibil să-i poftesc carnea aşa 
cum o făceam? I-am strâns şi i-am ciupit tare sfârcurile. A închis ochii 
suspinând, iar întrebarea mea a dispărut odată cu briza.

Şi-a întors şoldurile, frecându-se de zona intimă. Mi-am dus 
mâinile de la sâni, la partea de sus a coapselor, ridicând materialul 
delicat alb, până i-am văzut păsărică goală. înainte să apuc să o bag 
în penisul meu plin de dorinţă, l-a apucat şi l-a mângâiat de la bază, 
la vârf. Mi-am ridicat şoldurile cu fiecare mângâiere. Apoi s-a lăsat în 
jos cu un zâmbet timid.

— Lasă-mă să am grijă de tine.
Am suspinat, pentru că nu încetase să mă mângâie. Şi pentru că 

nu puteam să ignor dorinţa uriaşă de a o poseda pe deplin, de a-i



umple păsărica perfectă to acest moment. Dar înainte să apuc tă zic 
(ţva, botele ei erau pe mine, Limba făcea cercuri perfecte in jurul 
penisului meu, rotfmiu-5? tn Jurul vârfului, unde lingea fi sugea. 

Perfecţiune, Gura ei. Corpul ei, Fiecare centimetru suculent al ei...

*

— Lewisl
Plăcerea şi fantezia s-au Încheiat abrupt la auzul numelui meu 

care lăsa ecouri aprige printre pereţi. M-am trezit clipind şi strâm- 
bându-mă, fiind Intr-o cameră mică şi Întunecată. Silueta unui 
bărbat mi-a atras atenţia. M-am Întors, dar mişcarea mi-a provocat 
o durere ascuţită In cap, atât de violentă, Încât m-am rotit jos din pat 
şi am vomitat Intr-o toaletă de lângă mine.

Apoi ml-am amintit totul. Cineva mă lovise. Probabil cu arma. 
Porţile a ceea ce acum Îmi dădusem seama că era o celulă s-au 
deschis tn lateral şi fiecare mişcare de metal pe metal Îmi reverbera 
In creier. Fără Îndoială, suferisem o comoţie de la lovituri Dar chiar 
şi cu durerea şl greaţa, aveam doar un gând dar.

M-am uitat tn sus la gardianul musculos.
— Unde este Kate?
A ridicat din umeri.
— Agentul Martino te aşteaptă. £1 deţine toate răspunsurile, 

dacă exist! Rldică-te, copile.
M-am şters la gură şi m-am ridicat. M-a condus tn ahă cameră 

unde, aşa cum promisese, era agentul Martino.
Avea o rană vânătă serioasă pe pomete. A zâmbit timid.
— Lewis. Ne Întâlnim din nou. Cum te simţi?
Adevărul era că mă simţeam de parcă aveam nevoie de un medic 

şi Indiferent de cât de gravă era situaţia In care mă aflam, aveam 
dreptul la unul. Dar aveam un singur obiectiv. O teamă chinuitoare 
mai mare decât durerea şi creierul Înceţoşat.



— Unde este Kate? Ar putea fi cu ei încă. Aţi căutat-o?
Nu puteam să-mi ascund disperarea din voce. Expresia lui 

Martino nu s-a schimbat.
— Stai jos.
Am ezitat un moment înainte să cad în scaun. S-a aşezat în faţa 

mea, încovoiat, cu braţul atârnat lejer de spătarul scaunului. Am 
rezistat tentaţiei de a-mi da ochii peste cap la rutina lui de tip dur.

— Ai zis că-mi explici totul, am început.
— Şi apoi mi-ai tras una. Ce naiba?
Am dat cu pumnii în masă.
— Ştii unde este soţia mea sau nu?
Şi-a scuturat capul şi inima a început să-mi bată atât de tare, 

încât abia mai auzeam ce zice.
— îmi vei spune tot ce ştii, Lewis. Apoi îţi spun şi eu unde este 

soţia ta.
Aproape că am rămas cu gura căscată, dar am închis-o repede. 

Voiam să-l pocnesc din nou şi să-i spun exact unde poate să-şi bage 
autoritatea lui de FBI. Dar ce puteam face dacă eram aşa de neaju
torat, nu ştiam unde este sau dacă este în siguranţă?

— Te-am urmărit de câteva săptămâni, a zis. Eşti alunecos. 
Trebuie să recunosc.

M-am strâm bat
— M-aţi urmărit pe mme?
— Sigur. Am stat în apropierea proprietăţii din Leiloa. V-am 

urm ărit sperând ca soţia ta să ne ducă la tipii pentru care lucraţi.
— Lucrăm? Ce naiba zici acolo?
— Cybermark Enterprises. îţi spune ceva?
Mi-am încordat maxilarul.
— Vezi tu, Lewis, lucrez la cazul Cybermark înainte ca tu să 

dispari. Oamenii din departamentul lor de contabilitate au căzut ca 
muştele.

— Ştiu.



— Ne-am gândit noi că ştii, Sau cei puţin am crtaul că soţia 
u ştie. Am urmărit câteva piste care ne-au condus la prietenii tăi, 
5ven şi Krister. Nu am fost surprinşi să aflăm că erau stabiliţi lângă 
vechiul tău apartament Dar trebuie să-ţi spun că am fost al naibii de 
surprinşi să te găsim viu pe o insulă din Pacific,

— Acei criminali blonxi nu sunt prietenii mei» ce nalba! Au 
început să o urmărească pe Kate de când am luat legătura cu ea,

— Da? Vrei să-mi explici de ce ţi-ai înscenat propria moarte 
dacă nu ai nimic-de-a face cu aceşti criminali?

Am rămas cu gura căscată. Cum de era posibil aşa ceva? Cum de 
au Înţeles totul atât de greşit?

— Au încercat să mă omoare.
A ridicat o sprânceană.
— Le-am urmărit compania şi am observat nişte sume ciudate. 

Nu m-am putut abţine. Voiam să ştiu mai multe» aşa că am luat legă
tura cu ei. M-au invitat la sediul lor din £lveţia şi apoi m-au suit 
intr-un avion nenorocit, o capcană pentru a mă omori.

— Corpul pilotului a fost găsit. Nici urmă de al tău.
Am ridicat din umeri.
— O paraşută.
A dat din cap.
— Nu am fost implicat In asta. £u...
Mi-am frecat fruntea, incapabil de a domoli durerea Unică şi 

emoţională care mă cuprinsese.
— Nu mai puteam sta fară Kate. Am luat o decizie, Încă nu sunt 

sigur că a fost una bună. Dar nu mai puteam trăi fără ea nici măcar 
o zi, cel puţin nu înainte ca ea să decidă dacă voia să trăiască ascunsă 
cu mine sau nu.

Agentul Martino s-a aplecat, a scos un carneţel şi un pix din 
haină şi a bătut cu vârful pixului pe hârtie.

— Să începem cu ce ştii despre Cybermark.
Am încuviinţat, deşi mă durea capul.



— Nu sunt sigur câ ştiu mai multe ca tine. Am un istoric finan
ciar care nu se potriveşte şi o listă de contabili morţi.

A lăsat pixul jos şi şi-a ciupit baza nasului.
— Vei avea nevoie de mai mult de at&t pentru a scăpa de aici 

Ţi-ai Înscenat moartea şi deţii acte false. Soţia ta a încasat asigurarea 
de viaţă. Asta este fraudă. Acestea sunt infracţiuni.

Lista acuzaţiilor lui Martino însemna atât de mult pentru el şi 
atât de puţin pentru mine.

— Aceşti bărbaţi omoară oameni! Mi-am înscenat moartea 
pentru a-mi proteja soţia. Ne-ar fi ucis pe amândoi. Doamne, încă 
vor să facă asta. Printr-un miracol, am supravieţuit din avionul 
prăbuşit care ar fi trebuit să mă omoare. Câteva luni am muncit cu 
braţele, apoi am cumpărat o barcă, am învăţat să pescuiesc şi m-am 
gândit dacă să-i risc viaţa lui Kate luând legătura cu ea. Orice ar fiice 
aceşti ţipi, nu au nicio legătură cu mine. fur.

S-a auzit un ciocănit în uşă. Agentul Martino s-a ridicat, a 
deschis puţin uşa şi a vorbit în şoaptă cu cel de afară. Şi-a băgat capul 
înapoi în cameră.

— Mă întorc. Nu am terminat aici.
M-am ridicat repede.
— Unde este Kate? Ai promis că-mi spui.
— Nu mi-ai zis tot.
— E soţia mea! Spune-mi unde este!
Mi-am auzit propriul ecou în cameră. Mi s-a făcut pielea de 

găină din cauza necunoscutului. Ar putea fi în pericol sau rănită. 
Cine trăsese acele focuri în stradă? Oare reuşise să meargă undeva 
în siguranţă? Doamne ajută, ar putea încă să se ascundă de ei. Sau şi 
mai rău, ar putea fi moartă de mâinile acelor fraţi blonzi şi aceşti ţipi 
în uniformă mi-ar ascunde acest lucru doar pentru a afla mai multe 
de la mine înainte să mi se prăbuşească lumea.

Martino m-a ignorat şi a plecat. Am respirat neregulat, dar nimic 
nu mă putea calma în afară de o altă lovitură în cap. In ritmul acesta, 
aveam să sufăr de hiperventilaţie. Mi-am prins părul în pumni şi
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am început si m i plimb prin cameră. M-am mustrat singur. M-am 
rugat. Am încercat din risputeri si-mi fisc un plan, dar habar nu 
aveam ce puteam face In situaţia mea actuali

Apoi, din fericire, Martino s-a întors. Ii mai dispăruse din 
îngâmfare. De fapt, părea chiar dezamăgit, de parcă cineva-i arun
case îngheţata pe jos.

M-am oprit şi m-am uitat la el. Abia atunci am observat că avea 
un plic în mână, care nu fusese acolo înainte.

— Ce se întâmplă?
— Stai jos.
— Spune-mi unde este soţia mea.
Mi-am încleştat pumnii, ospătându-mă cu viziunea în care-i 

foloseam pentru a obţine răspunsurile necesare.
Şi-a ridicat mâna, de parcă voia să-mi alunge dorinţa nerostită.
— Kate este reţinută la secţie. Este bine.
Uşurarea a fost atât de intensă — ca o schimbare bruscă de 

presiune din tot corpul — încât tot ce am putut face a fost să cad în 
scaun, cu faţa în mâini. Slavă Domnului. Slavă DomnuluL

După un moment, mi-am ridicat privirea către agent.
— Cum rămâne cu focurile? Am auzit împuşcături.
A dat din cap.
— Am avut o echipă pe urmele lui Sven, unul dintre fraţi, şi una 

pe urmele tale. Am doborât şoferul, iar când Alejandro Dominguez 
a scos pistolul la băieţii noştri, l-am doborât. A murit din cauza 
rănilor. Fraţii au fost arestaţi. Am găsit-o pe Kate după ce s-a dezlăn
ţuit totul, venea să te caute pe tine. Am interogat-o în timp ce tu erai 
inconştient.

-Ş i?
A ridicat din umeri cu o expresie aproape plictisită pe faţa şl aşa 

inexpresivă.
— Povestea ei se potriveşte cu a ta.
Deşi eram extaziat de uşurare ştiind că era în siguranţă Kate, 

încă nu eram în afara pericolului. Nu dacă Martino chiar credea



că sunt cumva implicat in epidemia de crime atroce a celor de la 
Cybermark.

— Şi acum ce facem? Ce trebuie să fac ca să te conving că nu 
sunt implicat în asta?

S-a aplecat şi a deschis dosarul.
— Nu este nevoie de nimic. Dar voi avea nevoie de cooperarea 

ta împotriva celor de la Cybermark dacă vrei să scapi de închisoare 
pentru actele false.

M-am încruntat.
— îţi spun tot ce ştiu. Dar ce s-a schimbat?
— Partenerul meu tocmai a terminat cu Sven şi Krister. în mod 

normal, putem convinge pe cineva să vorbească pentru a-şi salva 
pielea. Dar de data asta lucrurile au decurs diferit. Se pare că fraţii 
simt foarte apropiaţi. Ştii, când nu aruncă oamenii pe fundul lacului. 
Amândoi s-au oferit să-şi asume responsabilitatea. Au ciripit precum 
canarii pentru a se salva unul pe altul Chiar adorabili.

— Va fi suficient pentru a-i doborî pe cei de la Cybermark?
A ridicat din um eri
— Este un început. Va trebui să punem lucrurile cap la cap cu 

ajutorul lor. Şi al vostru.
— Când pot s-o văd pe Kate?
Şi-a dat ochii peste cap, oftând zgomotos.
— Doamne sfinte. Acum înţeleg de ce ai ieşit din mormânt 

pentru a fi cu femeia asta.
— Habar n-ai tu!
Sigur, eram uşurat, dar nimic nu va fi bine până când nu o voi 

avea în braţele mele. Până când nu o atingeam şi o ţineam lângă 
mine. Nevoia de a-i spune din nou cât de mult o iubeam şi de a-i 
cere iertare pentru că nu am putut s-o protejez mă măcina. Am deza
măgit-o, dar nu aveam să mai fac asta niciodată.

Agentul a scos un reportofon din buzunar şi l-a pus pe masă 
între noi
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— Bine» Lewis. tmi vei spune totul, începând cu primul moment 
ta care ai dat peste Cybermark, până când au Început s& te urmft- 
reascl pe tine şi pe Kate. TYebuie sâ ştiu tot dacă vrem sâ-i doborâm 
pe nemernicii ăştia.

— Şi apoi?
— Apoi poţi să-ţi vezi soţia şi să vă continuaţi viaţa. Cum sună

asta?
Am făcut un gest către aparatul de înregistrat.
— Pomeşte-1. Hai s-o facem.



Epilog
Kate



Mi-a spus mereu că am cei mai frumoşi ochi albaştri pe care i-a văzut 
vreodată...

Price se înfrupta dintre picioarele mele, sugând şi împingând, 
până când am explodat în al treilea orgasm. Am strigat în timp ce 
briza oceanului bătea prin fereastra uriaşă, învăluindu-mi pielea 
într-un strat răcoros.

Soţul meu s-a ridicat, penisul tare mă împungea în coapsă, şi 
mi-a apucat buzele când se împingea în mine.

Desăvârşire.
Desăvârşire pură aşa cum simţeam mereu cu Price, dar acum 

era şi mai profundă, după ce trecusem prin atâtea împreună.
Sărutul era alimentat de pasiune şi dorinţă, dar mai ales de 

iubirea şi încrederea pe care le împărtăşeam din abundenţă. Se 
arunca în mine, atingându-mi fiecare nerv din interior, conto- 
pindu-se în corpul meu cum doar el putea.



Când am întrerupt sărutul intens, gâfâiam amândoi, îi curgeau 
broboane de transpiraţie de pe frunte în timp ce se uita la mine cu 
ochii lui negri şi înceţoşaţi de dorinţă.

Nu. Iubire.
— Te iubesc, Kate. Kate a mea, a zis el gâfâind.
— Şi eu te iubesc, iubitule. Pentru totdeauna.
A continuat să alunece în mine, făcând dragoste la fel de intens 

ca întotdeauna, dar ceva ce aveam să-i spun mai târziu făcea această 
ocazie şi mai specială.

M-am uitat în ochii lui aprinşi, nu ne luam deloc privirea 
unul de la altul, şi mi-am înfăşurat picioarele în jurul corpului său 
bronzat şi musculos, încercând să-l împing mai adânc în mine. 
Când mi-a atins clitorisul, am tresărit într-o fericire pură, climaxul 
ducându-mă peste minunatele dealuri verzi din Bali, unde era acum 
casa noastră.

— Aşa, dulceaţă, a gemut.
— Vreau să termini pentru mine.
— Aşa... Ah!
M-a împins adânc.
Am simţit fiecare spasm al penisului în timp ce mă umplea, 

fiecare bătaie a inimii când corpurile ni s-au prăbuşit împreună, 
fiecare picătură de transpiraţie de pe corpul lui pe care o primeam cu 
bucurie pe al meu.

Am rămas împreunaţi pentru câteva momente atemporale până 
când s-a dat la o parte. M-am târât în braţele lui, ghemuindu-mă cu 
capul pe umărul lui. Se potrivea atât de bine pe el.

Briza încă mai bătea uşor, ridicând perdelele care ne înconjurau 
patul din vila cu vedere la ocean. Casa noastră era mică şi conforta
bilă, cu două dormitoare în afară de al nostru, bucătărie şi sufragerie. 
Doar atât. Tot ce aveam nevoie. Tot ce voiam. Destul de mică pentru 
a şti mereu unde este celălalt. Am promis amândoi să nu-1 pierdem 
din vedere pe celălalt niciodată, dacă era posibil.
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Ştiam c& timpul avea s& vindece aceste r&ni. Dar pentru moment, 
eram mulţumită să ştiu că soţul meu nu era niciodată mai departe de 
o cameră sau două.

M-am ridicat.
— Price.
— Da, iubito?
— Vino afară cu mine. Vreau să-ţi spun ceva.
M-am ridicat, m-am înfăşurat într-un sarong şi apoi am ieşit 

afară pe veranda dormitorului.
Am zâmbit şi m-am cuprins cu braţele.
Viaţa era bună. Toţi cei care ne am eninţau erau fie morţi, fie 

încarceraţi. Părinţii lui Price se întorseseră acasă, iar Michelle... Am 
râs tare. Nu ştiam sigur unde era Michelle acum. Dispăruse cu Otis 
după ce au trecut de interogatoriul celor de la FBI. Ne asigura în fiecare 
zi prin mesaje că e bine şi fericită. Price ţinea legătura cu Otis, asigu- 
rându-se că sora lui era în siguranţă şi că avea grijă de ea. Renunţase 
în sfârşit să mai mârâie de fiecare dată când era menţionat numele 
tânărului — deşi încă nu ştiam dacă acesta era numele lui adevărat 
Nu mi-aş fi imaginat niciodată că lui Cheile i-ar plăcea bărbaţii mai 
tineri, dar viaţa avea modalităţile ei de a schimba chiar şi cele mai 
bine puse la punct planuri. Eu şi Price înţelegeam asta mai bine ca toţi.

Price a venit cu mine, îmbrăcat doar cu o pereche de blugi 
scurţi. Nu m-am putut abţine să nu mă minunez de soţul meu. Eram 
împreună de atât timp, că uneori părea o eternitate, dar încă îmi 
bătea inima tare când mă uitam la el. Şi aveam să mă uit la el mereu. 
Să-l văd. Sâ-1 preţuiesc. Mi-am petrecut un an fără el, destul de mult 
pentru a şti că nu mai voiam să trec prin aceeaşi situaţie nici măcar 
o microsecundă. Primisem o a doua şansă la fericire. La iubire. Nu 
aveam de gând să o stric.

— Este o seară minunată, a zis Price.
Am dat din cap, uitându-mă la oceanul de safir din faţa noastră, 

la nisipul de culoarea mierii şi la soarele ce apunea ca o mandarină.



Valurile loveau malul tntr-un ritm sincronizat natural, apropiindu-se 
de ad&postul nostru şi apoi retrftgÂndu-se.

— Voiai si-m i spui ceva, Kate? m-a Întrebat
M-am Întors cAtre el, luându-1 de mâini.
-D a .
A zâmbit.
— Nu m& ţine In suspans.
Eram puţin agitati şi îi desenam cercuri în palmă In timp ce mă 

uitam înspre apă.
— De ce nu sunt pescăruşi aici?
— Probabil pentru că nu au ce să mănânce.
Mi-a dus mâna la buze şi a sărutat-o.
— Dar mă îndoiesc că despre asta voiai să vorbim.
I-am urmărit conturul buzelor lui superbe. Nu aveam de ce sa 

am emoţii. Era ceva ce voiam dintotdeauna, ceva ce mă temeam că 
nu o să am niciodată. Eram euforică. Nu doream nimic mai mult 
decât copilul lui Price.

— Am încercat să fiu o soţie bună, Price.
M-a prins de umeri şi s-a uitat serios la mine.
— Ai fost cea mai bună soţie, iubito. Mai bună decât aş fi meritat 

în anumite momente.
— Mulţumesc pentru asta, am zis. Crezi că...?
Am inspirat adânc.
- C e ?
I-am luat obrazul neras în mână.
— Crezi că voi fi o mamă bună?
— Glumeşti? Vei fi cea... Stai. Ce?
S-a dat înapoi.
— Eşti sigură?
Am dat din cap, cuprinsă de fericire.
— Azi când am fost la cum părături, m-am dus şi la farmacie. 

Am luat un test de sarcină. îm i întârziase două zile, aşa că...
M-a luat în braţe şi m -a strâns tare la pieptul lui puternic.



— Este cea mai bună veste, iubito. Cea mai buni 
M-a sărutat.
Soarele a continuat să coboare şi valuri să lovească plaja, învăhi- 

indu-ne în melodia lor.
Şi ne-am sărutat Mult timp.


