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D a n a  Steele se considera o femeie flexibila §i cu o 
m inte deschisa, cu partea ei echitabila de rabdare, 
toleranta §i umor.

Anumiti oameni ar fi putut sa nu fie de acord cu acest 
autoportret.

Dar ce §tiau ei?
In decursul unei singure luni, nu din vina ei, viata 

Danei luase un curs nea§teptat, deviind de pe traiectoria 
obi§nuita catre una ciudata §i lipsita de indicii, pe care 
nu §i-o putea explica nici chiar ea.

Dar nu se lasa ea dusa de val?
Prima lovitura o primise cand Joan, directoarea rauta- 

cioasa a librariei in care lucra Dana, i§i promovase propria 
nepoata in detrimentul altor candidati, mai calificati.

§i, cand promovarea absolut nemeritata a generat 
impunerea de ore suplimentare angajatilor mai pregatiti 
§i reducerea drastica a salariilor, le-a batut ea la sange pe 
abjecta Joan §i pe tupeista Sandi?

Nu, nu a procedat a§a. Fapt care in mintea Danei a 
deraonstrat capacitatea ei deosebita de a se abtine.

lar cand proprietarul lacom al apartamentului in care
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locuia a m ar it chiria pentru a coincide cu scaderea 
salariului, 1-a strans de gat pana i-au ie§it ochii din cap?

Din nou, a dat dovada de un autocontrol eroic.
Aceste virtuti ar fi putut reprezenta o satisfactie in 

sine, insa Dana isi dorea beneficii mai tangibile.
Cine a inventat proverbul ca o u§a se deschide cand 

se inchide o fereastra, nu §tia prea multe despre zeii ceiti. 
U§a Danei nu se deschisese, ci fusese scoasa din tatani.

Dupa toate cate i se Tntamplasera Danei de peste patru 
saptamani incoace, iti venea greu sa crezi ca era acum 
Tntinsa pe bancheta din spate a ma§inii fratelui ei, indrep- 
tandu-se spre marea casa de piatra de la Warriors Peak, 
pe drumul abrupt §i ^erpuit ce ducea intr-acolo. Si inca 
ce o a§tepta in acel loc!

Nu era furtuna, a§a cum fusese la prima ei vizita la 
Peak, dupa ce primise acea invitatie incitanta pentru 
,,cocktail §i conversatie de la Rowena :>i Pitte“, o invitatie 
ce fusese trimisa doar catre alte doua femei. Iar ea nu era 
singura. §i de data aceasta, se gandea ea, §tia exact 111 ce 
se implicase.

Cum nu prea avea ce sa faca, a deschis caietul pe 
care il adusese, pentru a citi sumarul scris de ea al pove§tii 
pe care o auzise pentru prima data la Warriors Peak.

Tdnarul zeu celtic care unna sa fie  rege s-a iijdrd- 
gostit de o fa ta  muritoare in timpul cdldtoriei sale 
traditionale in lumea muritorilor.

Parintii tdnarului crai i-au tolerat acest compor- 
tament, an incdlcat legile §i i-au permis sa o aducd pe  
fa ta  in spatele a ceea ce este denumit Cortina Viselor 
sau Cortina Puterii§i, odata cu aceasta, in tinutul zeilor.
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Unii zei au acceptat acest lucru, dar pe  altii i-a 
deranjat.

Urmeaza razboaie, competitii, politicd, intrigi.
Tanarul zeu devine rege §i o face p e  sotia lui umana 

regind. Ei au impreuna treifiice.
Fiecare fiica, semizeita, are un anumit talent sau dar. 

Una stapane§te arta sau frumusetea, cealalta, cunoa§- 
terea sau adevarul, iar a treia curajul sau valoarea.

Surorile suntfericite §i apropiate, ajungdndla matu- 
ritate sub privirea vigilentd a unei profesoare §i a unui 
luptatorpepost de gardian, care aveau aceasta misiune 
de la zeul-rege.

Profesoara $i luptdtoru! se Indrdgostesc unul de 
celdlalt, ceea ce diminueaza atentia acordata suprave- 
gherii fetelor.

Intre timp, cei rai comploteaza. Ei nu accepta oameni 
sau semioameni in lumea lor selectd, mai ales in pozitii 
de conducere. Fortele intunericului tree la treaba. O vra- 
jitoare  de-a dreptid diabolica (probabil inrudita cu 
bibliotecara Joan) preia controlul.

O vraja este aruncata asupra fetelor in timp ce profe
soara §i luptdtond erau cufundati in romantism. Sufletele 
fiicelor sunt furate, inchise intr-o cutie de sticla, denumita 
Cutia Sufletelor, care poatefi deschisa numai cu trei chei 
mdnuite de oameni. D efi zeii §tiu unde se gasesc cheile, 
niciunul dintre ei nu poate destrdma blestemul §i elibera 
sufletele.

Profesoara ,$i luptatorul sunt alungati, trimifi prin  
Cortina Viselor in lumea muritorilor. Acolo, la fiecare 
generatie, trei fem ei se nasc cu menirea de a gasi cheile 
§i a pune capat blestemului.
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Profesoara §i luptatond trebuie sa gaseasca femeile, 
iar acestora trebuie sa le fie  oferita alegerea de a accepta 
cautarea sau de a o refuza.

Fiecare, p e  rand, are la dispozitie o faza a lunii 
pentru a gasi o cheie. Daca prima dintre ele e§ueazd, 
jo cu l s-a sfdrqit. §i nu fara  o pedeapsa: fiecare va pierde 
un an din viata ei, fa ra  sa §tie care. Un enervant indiciu 
criptat, singurul ajutor pe  care profesoara $i luptatorul 
au voie sa-l dea celor trei femei norocoase, este dezvaluit 
la inceputul ciclului depatru sdptamani. In cazul in care 
cautarea este incheiata, Cutia Sufletelor se va deschide, 
iar Fiicele Sticlei vor f i  eliberate f i  cele trei fem ei vor fi 
recompensate fiecare cu cate un milion de dolari.

O poveste interesanta, medita Dana, pana la a intelege 
ca nu este o poveste, ci un fapt real. Pana la a intelege ca 
era una dintre cele trei femei care avea menirea de a des- 
cuia Cutia Sufletelor.

Atunci devenea doar ciudat.
Daca adaugai §i ceva sumbru -  emu ar fi un zeu vrajitor 

putemic pe nume Kane, care i$i dorea cu adevarat sa e§uezi 
$i avea capacitatea de a te face sa vezi lucruri inexistente §i 
sa nu le vezi pe cele reale -  situatia ajungea la extrem.

Dar existau §i parti bune. In prima noapte a cunoscut 
doua femei care s-au dovedit a fi persoane destul de inte- 
resante, iar in curand a simtit ca parca le cuno^tea de o 
viata intreaga. Suficient de bine, §i-a reamintit Dana, 
intrucat ele urmau sa inceapa activitatea impreuna.

§i una dintre ele s-a dovedit dragostea vietii fratelui ei.
Malory Price, sufletul organizat cu inima de artist, 

nu numai ca a dejucat planurile unui vrajitor cu o varsta



de cateva sute de ani, dar a gasit §i cheia, a deschis 
incuietoarea §i a furat inima unui barbat.

Totul in mai putin de patru saptamani.
Va fi greu pentm Dana §i prietena lor, Zoe, sa ajunga 

la nivelul lui Malory.
Apoi, din nou, Dana §i-a reamintit ca ea §i Zoe nu 

aveau forta iubirii romantice care sa le sustina. Iar ea nu 
avea un copil de care sa aiba grija, ca Zoe.

Nu, Dana Steele era libera sa mearga oriunde §i nu 
avea la cine sa se gandeasca, neavand nimic care sa-i 
distraga atentia de la premiu.

Daca era randul ei sa lupte, Kane s-ar pregati mai 
bine pentm o bataie pe termen lung.

Nu ca ar fi avut ceva impotriva iubirii, medita ea, 
inchizand caietul in timp ce privea conturul neclar al 
copacilor prin fereastra. Ii placeau barbatii.

Ei bine, majoritatea barbatilor.
Fusese pana §i indragostita de unul cu milioane de 

ani in urma. Bineinteles, acel lucru fusese rezultatul unei 
prostii tinere§ti. Acum era mult mai inteleapta.

Jordan Hawke ar fi putut veni inapoi in Pleasant 
Valley, temporar, cu cateva saptamani in urma §i ar fi 
putut sa o convinga sa faca §i el parte din cautare. Dar nu 
mai facea parte din lumea Danei.

in lumea ei, el nu mai exista decat cand se zvarcolea 
in durere §1 agonie din cauza unei accident oribil §i ciudat 
sau a vreunei boli care il facea slab §i desfigurat.

Era pacat ca fratele ei, Flynn, avea prostul gust sa fie 
prietenul lui. Dar ar putea sa-1 ierte pe Flynn pentru asta 
§i chiar sa-i acorde puncte de loialitate, din moment ce 
el, Jordan si Bradley Vane fusesera prieteni din copilarie.
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§i, intr-un fel sau altul, atat Jordan, cat §i Brad aveau 
legaturi cu cautarea. Era ceva ce trebuia sa tolereze pe 
durata acesteia.

Ea §i-a schimbat pozitia cand Flynn a inceput sa 
treaca printre portile de fier deschise, inclinandu-§i capul 
astfel incat sa poata privi la unul dintre cei doi luptatori 
din piatra care pazeau intrarea in casa.

Mari, framo§i §i periculo^i, s-a gandit Dana. Ii pla- 
ceau barbatii care aratau a§a, chiar daca erau sculpturi.

S-a ridicat, dar §i-a tinut picioarele lungi intinse pe 
bancheta, singura modalitate pentru ea de a calatori 
confortabil cu ma§ina.

Era o femeie inalta, cu constructie de amazoana, care 
s-ar fi potrivit cu statuia luptatorului. §i-a trecut degetele 
prin parul lung, castaniu §i unduios.

De cand Zoe, coafeza §omera §i cea mai buna prietena 
a Danei, il aranjase §i il deschisese pe alocuri, parul cadea 
lejer in forma aceea de clopot cu putin sau fara ajutor din 
partea Danei. ii economisea din timp dimineata, lucru pe 
care il aprecia, intrucat dimineata nu era cea mai buna 
parte a zilei pentm ea. Iar tunsoarea o avantaja, ceea ce 
se potrivea cu orgoliul ei.

Ochii ei, de un caprui Inchis, au ramas fixati pe teri- 
toriul intins de piatra neagra care reprezenta casa de la 
Warriors Peak. Parte castel, parte fortareata, se intindea 
spre rasarit, ridicandu-se spre cer la fel de clar ca sticla 
neagra.

Luminile straluceau in spatele multelor sale ferestre, 
§i totu$i, i§i imagina Dana, existau atat de multe secrete 
in umbra.

Ea locuise in valea de alaturi toti cei 27 de ani ai
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vietii sale. §i, in toata aceasta perioada, Peak reprezentase 
o fascinatie. Forma §i umbrele sale, care se ridicau dea
supra ora§elului sau, au impresionat-o intotdeauna ca ceva 
ie§it dintr-o poveste. Si nici macar nu era varianta cen- 
zurata §i fara sange a pove§tii.

S-a intrebat deseori cum ar fi sa locuie§ti acolo, sa 
cutreieri prin toate camerele, sa te plimbi pe parapet sau 
sa prive§ti in jos dintr-un turn. Doar un pas dincolo de 
u§a §i va cunoa^te senzatia de a trai la inaltime, intr-o 
solitudine magnifica, cu maretia dealurilor §i tot farmecul 
padurii inconjurand-o.

A inceput sa se agite, mi§candu-se astfel incat capul 
sau sa se afle intre cel al lui Flynn §i al lui Malory.

Aratau al naibii de bine impreuna, s-a gandit ea. Flynn, 
cu natura sa comoda §i in§elatoare, iar Malory, cu nevoia 
pentru ordine. Flynn avea ochi verzi ?i lene§i, iar Malory, 
alba§tri, indrazneti §i stralucitori. Iat-o pe Mai, cu tinuta 
sa stilata §i ordonata, in timp ce Flynn avea noroc daca 
nimerea o pereche de §osete de aceeaji culoare.

Da, a decis Dana, erau perfecti unul pentru celalalt.
O considera pe Maloiy sora ei acum, datorita cir- 

cumstantelor §i sortii. in plus, nu era acesta modul prin 
care Flynn devenise fratele ei cu atatia ani in urma, cand 
tatal ei §i mama lui au format o familie?

Cand tatal ei s-a imbolnavit, Flynn a fost principalul 
ei sprijin. Ea considera ca s-au sprijinit reciproc de mai 
multe ori. $i atunci cand doctorii i-au recomandat tatalui 
ei sa se mute intr-un climat mai calduros sau cand mama 
lui Flynn a lasat in mainile lui responsabilitatea de a con
duce Valley Dispatch §i el s-a trezit editorul ziarului unui
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ora§el in loc sa-§i traiasca visul de a-§i imbunatati calitatile 
de reporter la New York.

S-au ajutat §i cand baiatul de care era ea indragostita 
a parasit-o sau cand femeia cu care voia sa se insoare 
Flynn 1-a parasit, de asemenea.

Daaa, se aveau unul pe celalalt, la bine §i la rau. Iar 
acum, fiecare in felul sau, o avea pe Malory. Era un mod 
frumos in care se completau lucrurile.

-  Ei bine, i§i puse Dana mainile pe umerii lor, iata-ne 
din nou!

Malory s-a intors, zambindu-i fugitiv Danei.
-  Ai emotii?
-  Nu prea.
-  Te vor alege pe tine sau pe Zoe in seara aceasta. Ai 

vrea sa fii tu?
Dana a ignorat flutura^ii pe care ii simtea in stomac 

§i a dat din umeri:
-  Vreau doar sa se petreaca mai repede. Nu inteleg 

de ce trebuie sa trecem prin toata ceremonia aceasta. Deja 
§tim despre ce e vorba.

-  Hei, mancare gratuita, i-a reamintit Flynn.
-A sta  gasim. Ma intreb daca Zoe este deja aici. Putem

explora orice au adus gazdele noastre, Rowena §i Pitte, 
din taramul lapte lui §i al mierii, apoi sa pornim la drum.

Dana a coborat din marina in clipa in care Flynn a 
oprit-o, apoi a stat in picioare cu mainile in §olduri, stu- 
diind casa, in timp ce batranul cu par izbitor de alb s-a 
grabit sa ia cheile.

-  Poate tu nu e§ti emotionata. Malory s-a a§ezat 
alaturi de ea, cu bratele incruci§ate. Dar eu sunt.

-  De ce? Tu ai dat lovitura.
-  Inca depinde de noi toate. S-a uitat in sus la steagul 

alb cu emblema cheii care flutura in varful tumului.
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-  E suficient sa gande§ti pozitiv. Dana a tras o gura 
mare de aer in piept. E§ti gata?

-  Daca e§ti §i tu. Malory a intins mana dupa cea a lui 
Flynn.

Au mers catre u§ile uria§e de la intrare, care s-au 
deschis cand s-au apropiat.

Rowena statea in lumina puternica, cu parul ei ca o 
valvataie de foe cazand peste corsetul rochiei verde-safir. 
Buzele ii erau curbate in semn de bun venit, iar ochii ei 
verzi §i exotici straluceau.

Pietre pretioase straluceau la urechile, incheieturile 
bratelor §i pe degetele ei. Un cristal limpede §i mare cat 
un pumn de bebelu§ era a§ezat pe lantul impletit din jurul 
taliei.

-  Bine ati venit. Vocea ei era joasa §i muzicala §i 
parea sa pastreze amintirea padurilor §i a pe§terilor unde 
zanele ar putea locui. Ma bucur atat de mult sa te vad. 
§i-a intins mainile catre Malory, apoi s-a aplecat inainte 
§i a sarutat-o pe ambii obraji.

-  Arati minunat.
-  §i tu la fel, intotdeauna.
Cu un raset u§or, Rowena a cautat mana Danei.
-  §i tu. Mmm, ce jacheta frumoasa. §i-a plimbat mai

nile pe manecile jachetei din piele de moliciunea untului. 
Dar, chiar §i in timp ce vorbea, se uita dincolo de ele §i in 
afara u§ii. Nu 1-ati adus pe Moe?

-  Nu parea chiar ocazia potrivita pentru un caine mare 
§i stangaci, i-a spus Flynn.

-  intotdeauna este momentul potrivit pentru Moe. 
Rowena s-a ridicat pe varfuri pentm a-1 ciupi pe Flynn 
de obraz. Trebuie sa-mi promiti ca il vei aduce data 
viitoare.
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§i-a strecurat mana in cea a lui Flynn.
-  Vino, e mai comod in salon.
Ei au traversat holul mare cu podeaua sa de mozaic, 

trecand pe sub arcada catre camera spatioasa care stra- 
lucea in lumina zecilor de lumanari albe.

Pitte statea langa §emineu cu un pahar de ambra 
lichida in mana. Luptatorul de la poarta, s-a gandit Dana. 
Era inalt, brunet, periculos de chipe§, musculos §i bine 
facut, fapt ce nu putea fi mascat de costumul sau elegant 
de culoare neagra.

Era u.'jor sa ti-1 imaginezi purtand o armura u§oara §i 
o sabie. Sau calare pe un cal negru §i purtand o capa ce 
se unduie§te in timpul galopului.

S-a inclinat u§or §i curtenitor cand au intrat.
Dana a inceput sa vorbeasca, cand a zarit ceva cu 

coltul ochiului. Zambetul prietenos a disparut de pe fata 
ei, sprancenele sale s-au arcuit, iar in ochii ei s-a zarit 
enervare pura.

-  Ce cauta el aici?
- A  fost invitat, a spus Jordan sec, in timp ce i§i ridica 

paharul.
-  Bineinteles. U§or, Rowena a impins un pahar de 

sampanie in mana Danei. Pitte §i cu mine suntem incantati 
sa va avem pe toti aici, in seara aceasta. Va rog, simtiti-va 
ca acasa. Malory, trebuie sa-mi spui cum evolueaza 
situatia la galeria ta.

Cu un alt pahar de §ampanie §i o inghiontire u§oara 
cu cotul, Rowena a indemnat-o pe Malory sa se indrepte 
catre un scaun. Dupa o privire aruncata expresiei de pe 
chipul surorii sale, Flynn a ales partea mai buna a curajului 
§i le-a urmat.
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Refuzand sa se retraga, Dana a luat o inghititura mica 
de §ampanie §i s-a incruntat la Jordan peste marginea de 
cristal a paharului sau.

-  Implicarea ta aici s-a terminat.
-  Poate ca da, poate ca nu. In orice caz, daca am 

primit o invitatie la cina de la o femeie frumoasa, mai 
ales daca este §i zeita, accept. Frumoase haine, a comentat 
el §i a pipait man§eta jachetei Danei.

-  Mainile jos. §i-a tras mana ca sa nu o mai poata 
atinge, apoi a luat un aperitiv de pe o tava. §i sa nu-mi 
stai in cale.

-  Nu sunt in calea ta. Vocea lui a ramas moale §i a 
luat lene§ o inghititura din bautura sa.

De§i Dana purta cizme cu toe, el tot era cu cativa 
centimetri mai inalt. Ceea ce reprezenta un motiv in plus 
pentm ea ca sa-1 gaseasca enervant. Ca §i Pitte, putea sa 
pozeze pentm unul dintre luptatorii din piatra. Avea peste 
doi metri, fiecare bucatica a corpului sau fiind bine facuta.

J-ar fi prins bine o tunsoare parului sau negm, dar 
acel stil u$or carliontat, putin neingrijit §i cam prea lung 
se potrivea cu forta fetei sale.

El era, fusese intotdeauna, de o framusete virila, cu 
ochi alba§tri stralucitori pe sub sprancenele negre, nasul 
lung, gura camoasa, oasele puternice combinandu-se intr-un 
aspect care putea fi fermecator sau intimidant, in functie 
de scop.

Mai rau, gandea Dana, avea o minte agila §i inte
ligenta inauntrul craniului tare ca piatra. Un talent innas- 
cut care 1-a transformat intr-un romancier de succes 
inainte sa implineasca 30 de ani.

Odata, ea a crezut ca i§i vor constmi o viata impreuna. 
Dar, in opinia sa, el alese faima §i averea in defavoarea ei.
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Iar in inima sa nu il iertase niciodata pentm asta.
-  Mai sunt doua chei, i-a reamintit el. Daca gasirea 

lor este importanta pentru tine, ar trebui sa fii recu- 
noscatoare pentru ajutor. Din orice parte ar veni el.

-  Nu am nevoie de ajutorul tau. A§a ca simte-te liber 
sa te intorci la New York oricand.

-  Am de gand sa vad actiunea aceasta dusa pana la 
capat. Mai bine te-ai obi§nui cu ideea.

Ea a pufait, apoi a luat un alt aperitiv.
-  Ce ai de ca^tigat din asta?
-  Chiar vrei sa §tii?
Ea a ridicat din umeri.
-  Nu-mi pasa prea mult. Dar pana §i cineva cu o 

sensibilitate limitata ca a ta §i-ar da seama ca, locuind la 
Flynn, poate incurca lucrurile pentm turturelele de acolo.

Jordan s-a uitat in directia indicata de ea §i 1-a vazut 
pe Flynn a§ezat langa Malory, observand felul in care 
prietena sa se juca absenta cu varfurile ondulate ale 
parului ei blond.

-  Stiu cum sa nu stau in calea lor. Este potrivita pentm 
el, a adaugat Jordan.

Orice ar fi putut spune despre Jordan -  §i erau multe 
de spus -  nu putea nega ca acesta tinea la Flynn. A§a ca a 
inghitit un pic de amaraciune §i a spalat gustul cu §am- 
panie.

-  Da, este. Sunt facuti unul pentru altul.
-  Ea nu se va muta cu el.
Dana a clipit.
-  A rugat-o Flynn sa se mute cu el §i ea a refuzat?
-  Nu chiar. Dar doamna a pus ni§te conditii.
-  Care sunt?
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-  Mobila adevarata in sufragerie §i trebuie sa refaca 
bucataria.

-  Nu glume§ti? Ideea a facut-o pe Dana sa se simta 
atat amuzata, cat §i sentimentala, in acela§i timp. Asta 
este Mai a noastra. Inainte ca Flynn sa-§i dea seama, va 
locui intr-o casa adevarata, nu intr-o cladire cu u§i §i 
ferestre §i cutii de impachetat.

-  A cumparat vesela. Genul care se spala, nu care se 
arunca la co§.

Amuzamentul a crescut, aducand gropite superficiale 
in obrajii ei.

-  Nu pot sa cred ca a facut una ca asta.
-  §i cutite §i furculite care nu sunt din plastic.
-  O, Doamne, ar putea urma suporturile pentru pahare.
- M a  tem ca da.
Dana a dat drumul unui hohot de ras, pe la spatele 

fratelui ei.
-A s ta  e ceva ce mi-a lipsit, a murmurat Jordan. Este 

prima data cand razi cu adevarat de cand m-am intors.
Ea s-a abtinut imediat.
-  Nu are nimic de-a face cu tine.
-  §tiu bine acest lucru.
inainte ca ea sa mai spuna ceva, Zoe M cCourt a 

navalit in camera, pa§ind inaintea lui Bradley Vane. Parea 
emotionata, iritata §i stanjenita. Ca un spirit sexy al 
padurii, care a avut o zi deosebit de grea, s-a gandit Dana.

-  im i pare rau. im i pare atat de rau ca am intarziat.
Purta o rochie neagra scurta §i mulata, cu maneci

lungi §i comode §i un tiv scurt care ii punea in evidenta 
formele suple §i sinuoase. Parul ei, negru §i lucios, era 
scurt §i drept, cu franjuri care ii accentuau ochii de cu
loarea ambrei, cu sprancene lungi.
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in spatele ei, Brad arata ca un print din poveste in 
costum italian.

V azandu-i im preuna, Dana se gandea ce cuplu 
uimitor formau, daca nu luai in considerare frustrarea 
emanata de Zoe sau rigiditatea necaracteristica din postura 
lui Brad.

-  Nu fi prostuta. Rowena era deja in picioare, tra- 
versand camera catre ei. Nu ati intarziat deloc.

-  Ba da. M arina mea. Am avut probleme cu marina 
mea. Trebuia sa fie reparata, dar... Ei bine, sunt recu- 
noscatoare ca Bradley conducea prin preajma §i a oprit.

Din tonul ei nu razbatea recuno§tinta, a remarcat 
Dana. Parea enervata, de$i accentul din West Virginia ii 
limita putin temperamentul.

Rowena a aprobat-o printr-un sunet u§or in timp ce 
o conducea pe Zoe la scaunul ei §i ii servea §ampanie.

-  Cred ca o puteam repara, mormai Zoe.
-  Se poate. Cu recuno^tinta evidenta, Bradley a 

acceptat ceva de baut. Dar ai fi sfar§it cu vaselina pe toata 
rochia. §i apoi trebuia sa mergi acasa sa te schimbi §i ai 
fi intarziat §i mai mult. N-a§ numi o palma pe obraz faptul 
ca ai acceptat sa te ia in ma§ina cineva care mergea in 
acela§i loc, in acela§i timp cu tine.

-  Am spus ca sunt recunoscatoare, a replicat Zoe §i 
apoi a respirat adanc. Imi pare rau, a spus ea audientei, in 
general. A fost una dintre zilele acelea dificile. §i sunt 
foarte nervoasa. Sper ca nu v-am retinut de la nimic.

-  Deloc. Rowena a facut semn cu mana peste umar 
§i un servitor a venit pe sub arcada §i a anuntat cina.

-  Vezi? Chiar la timp.
NU in fiecare zi mancai gratar de miel intr-un castel
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dintr-un varf de munte din Pennsylvania. Faptul ca sala 
de mese avea tavane de douasprezece picioare inaltime, 
un trio de candelabre, scanteind de boabe de cristal albe 
§i ro§ii, §i un §emineu ro§u-granit suficient de mare pentru 
intreaga populatie din Rhode Island contribuia in mod 
sigur la prestanta.

Atmosfera ar fi trebuit sa fie intimidanta §i formala, 
dar, cu toate acestea, era primitoare. Nu era genul de loc 
in care ai manca pizza pepperoni, reflecta Dana, dar era 
o ambianta placuta pentru a imparti o mancare excelent 
preparata cu ni§te oameni interesanti.

Conversatia cu rgea- calatorii, carti, afaceri. ii indica 
Danei puterea gazdelor. Nu era ceva obi§nuit pentru o 
bibliotecara dintr-un ora§el mic sa stea la masa §i sa 
imparta painea cu un cuplu de zei celtici, dar Rowena §i 
Pitte faceau sa para  totul normal.

§i ceea ce urma sa vina, pasul urmator al cautarii, 
era un subiect pe care nu il deschidea nimeni.

Deoarece era a§ezata intre Brad §i Jordan, Dana s-a 
aplecat catre Brad §i a petrecut cat mai m ult timp, 
ignorandu-1 pe celalalt partener.

-  Ce ai facut de ai suparat-o pe Zoe?
Brad a aruncat o privire indepartata pe deasupra 

mesei.
-  Simplul fapt ca respir, in mod evident.
-  Haide. Dana ii dadu un mic ghiont cu cotul. Zoe 

nu e a§a. Ce i-ai facut? Ai lovit-o?
-  Nu am lovit-o. Anii de educatie ii mentineau vocea 

coborata, dar inca se simtea aciditatea din ea. Poate a 
deranjat-o faptul ca am refuzat sa me§te§ugesc la motor 
§i nici ei nu i-am dat voie, intrucat eram amandoi imbra- 
cati pentru cina §i eram deja in intarziere.
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Sprancenele Danei s-au ridicat.
-  Mai, mai, se pare ca a obtinut §i sprijinul tau.
-  Nu-mi pasa daca mi se spune arogant §i autoritar 

doar pentru ca pun punctul pe i.
Ea a zambit, s-a aplecat spre el §i 1-a ciupit de obraz.
-  Dar, dragule, tu e$ti arogant §i autoritar. De aceea 

te iubesc.
-  Da, da, da. Dar buzele lui au schitatun rictus. Atunci 

cum se face ca nu am facut niciodata sex salbatic?
-  Nu §tiu. Lasa-ma sa revin cu un raspuns pentru 

aceasta problema. A luat o mu§catura de miel. Banuiesc 
ca ai fost la o gramada de cine stilate ca aceasta, in locuri 
asemanatoare.

-  Nu exista alte locuri ca acesta.
Uitase cu u§urinta ca amicul ei Brad era Bradley 

Charles Vane IV, mo§tenitoral evident al unui imperiu 
de cherestea care construise unul dintre cele mai mari §i 
mai accesibile lanturi de magazine cu accesorii pentru 
casa din fara, HomeMakers.

Dar, vazand cat de u§or se integreaza in atmosfera 
aceasta sofisticata, §i-a adus aminte ca era mult mai mult 
decat un localnic al Pleasant Valley.

-  N-a cumparat tatal tau un castel mare in Scotia cu 
cativa ani in urma?

-  Casa Manor, din Cornwall. §i, da, este incredibil 
locul. Nu mananca prea mult, a murmurat el inclinand 
u§or capul spre Zoe.

-  Este emotionata. §i eu la fel, a adaugat Dana, apoi 
a taiat inca o bucata de miel. Dar nimic nu-mi distrage 
pofta de mancare. L-a auzit pe Jordan razand, iar sunetul
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masculin i-a strabatut corpul. In mod intentionat, ea a 
mancat mielul. Absolut nimic.

DANA i§i petrecea cea mai mare parte a timpului 
ignorandu-1 §i impungandu-1 in timpul ramas. Dar, se 
gandea Jordan , a§a era Dana, de obicei, cand era vorba 
de el.

Ar trebui sa fie obijnuit.
Deci faptul ca il deranja atat de mult era problema 

lui. Misiunea lui era sa gaseasca o modalitate de a se 
imprieteni din nou.

Au fost odata prieteni. §i mult mai mult decat atat. 
Faptul ca nu mai erau acum era vina lui §i trebuia sa 
suporte consecintele. Dar cat timp ar trebui sa plateasca 
un barbat pentru ca a incheiat o re late? Nu exista un 
regulament al limitelor de timp?

Dana arata incredibil, a decis cand s-au adunat in 
salon pentru cafea §i coniac. Dar lui ii placuse intotdeauna 
cum arata ea, chiar §i cand fusese o fetita, prea inalta 
pentru varsta ei §i cu obraji grasuni.

Nu se vedeau urme de straturi adipoase in obrajii ei 
acum. Oricum, erau doar curbe, multe curbe superbe.

!§i facuse ceva la par, a realizat el, o actiune tipic 
feminina, ce adaugase o luminozitate misterioasa parului 
ei §aten §i des. Ii facea ochii sa para mai inchi§i §i mai 
adanci. Doamne, de cate ori simtise ca se ineaca in acei 
ochi de culoarea intensa a ciocolatei?

Nu fusese indreptatit sa ia putin aer?
in orice caz, vorbea serios referitor la ceea ce-i spu- 

sese inainte ei. Se intorsese acum, iar ea trebuia sa accepte 
acest lucru. A§a cum trebuia sa se acomodeze cu faptul
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ca el era parte a acestei incurcaturi in care era implicata
§i ea.

Trebuia sa aiba de-a face cu el. §i va fi placerea lui sa 
se asigure ca acest lucru se va petrece cat mai des posibil.

Rowena se ridica. Era ceva in mi§carile §i in privirea 
ei care starnea amintirile lui Jordan. Apoi ea pa§i inainte, 
zambi, iar momentul trecu.

-  Daca sunteti gata, ar trebui sa incepem. Cred ca ar 
fi mai potrivit sa continuam in celalalt salon.

-  Sunt gata. Dana s-a ridicat in picioare, apoi s-a 
uitat la Zoe.

-T u ?
-  Da. De§i a palit putin, Zoe a luat-o de mana pe 

Dana. Prima data, singurul lucru la care ma gandeam era 
sa nu fiu prima. Acum nu mai §tiu.

-  Nici eu.
Au trecut prin holul mare catre urmatorul salon. 

Jordan §tia ca nu-1 ajuta sa se lege de ceva. Portretul 1-a 
impresionat deoarece era prima data cand il vedea.

Culorile, stralucirea lor diafana, bucuria §i frumusetea 
subiectului §i a executiei. §i §ocul de a vedea corpul, fata 
§i ochii Danei privind la el din fundal.

Fiicele Sticlei.
Aveau nume, §i el le §tia acum. Niniane, Venora, 

Kyna. Dar cand se uita la portret §i le vazu, se gandi la 
ele ca la Dana, Malory §i Zoe.

Lumea din jurul lor era o glorie a luminii soarelui §i 
a florilor.

Malory, imbracata intr-o rochie albastru-lapis, cu 
buclele ei blonde bogate risipindu-se aproape pana la talie, 
tinea o harpa in poala. Zoe statea, supla §i dreapta, in 
rochia de un verde sclipitor, cu o papula in brate §i o
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sabie la §oId. Dana, in ai carei ochi intunecati sclipeau 
rasete, era imbracata in ro§u aprins. Statea jos §i tinea un 
pergament §i o pana.

Ele reprezentau o unitate la acel moment, in acea 
lume de o stralucire ca de bijuterie din spatele Cortinei 
Viselor. Dar a reprezentat numai un moment §i chiar §i 
atunci sfar§itul incepuse sa stea la panda.

in verdele profund al padurii, umbra unui om. Pe 
olanele argintii, alunecarea sinuoasa a unui §arpe.

Departe in fundal, sub crengile gratioase ale unui 
copac, doi indragostiti imbrati§ati. Profesoara §i gar- 
dianul, prea invaluiti unul in celalalt pentru a simti 
pericolul la adresa sarcinilor lor.

§i, intr-un mod istet, in pictura erau ascunse cele trei 
chei. Una sub forma unei pasari care batea din aripi, 
cautandu-§i calea catre inaccesibilul cer albastru, alta 
reflectandu-se in apa fantanii, in spatele fiicelor, iar a 
treia ascunsa printre ramurile padurii.

§tia ca Rowena pictase tabloul din memorie §i ca 
memoria ei era lunga.

§i §tia, din ceea ce descoperise §i traise Malory, ca la 
cateva clipe dupa aceea, sufletele fetelor fusesera furate 
§i incuiate intr-o cutie de sticla.

Pitte a ridicat o cutie sculptata §i deschise capacul.
-  inauntru se afla doua discuri, unul cu emblema 

cheii. Oricine alege discul inscriptionat va avea sarcina 
de a alege a doua cheie.

-  Ca data trecuta, bine? Zoe a strans-o putemic de 
mana pe Dana. Ne vom uita impreuna.

-  Bine. Dana a inspirat u§or in timp ce Malory a trecut 
la actiune, a pus o mana pe umarul ei §i apoi pe cel al lui 
Zoe. Vrei sa fii prima?
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-  Doamne, cred ca da. Inchizand ochii, Zoe a cautat 
in cutie §i a ales un disc.

Cu ochii deschi^i, Dana a apucat discul care a ramas.
Apoi fiecare a aratat discul pe care il avea.
-  Ei, bine. Zoe s-a holbat la discul ei, apoi la cel al 

Danei. Se pare ca eu conduc ancora stabilitatii.
Dana §i~a plimbat degetul asupra cheii sculptata in 

discul sau. Era un lucru mic, acea cheie, o bara dreapta 
cu o forma de spirala la un capat. Parea simpla, dar ea 
vazuse adevarul, vazuse prima cheie in mana lui Malory, 
de aur arzator §i £tia ca nu este simplu deloc.

-  OK, sunt gata. Voi sa se a§eze, dar genunchii sai 
tremuranzi nu o lasau.

Patru saptamani, se gandi. Avea la dispozitie patru 
saptamani, de la o luna noua la alta luna noua, sa realizeze, 
daca nu imposibilul, cel putin fantasticul.

-  Primesc un indiciu, da?
-  Prime§ti. Rowena lua o foaie de pergament §i citi: 

Cuno^ti trecutul §i cauti viitorul. Ceea ce a fost, ceea ce 
este §i ceea ce va fi sunt tesute in tapiferia vietii. 
Frumusetea aduce orb ire, ignorantainsote^te cunoa§terea, 
iar curajul este asociat cu la§itatea. Una este mic^orata 
fara opusul sau.

Pentru a cunoa§te cheia, mintea trebuie sa recunoasca 
inima, iar inima sa celebreze mintea. Gase§te adevarul 
in minciunile lui, ?i ceea ce este real inauntrul fanteziei.

Unde o zeita merge, alta a§teapta, iar visele sunt 
numai amintiri gata sa apara.

Dana dadu pe gat un paharel de brandy pentru a-§i 
dezlega nodurile din stomac.

-  Floare la ureche, spuse ea.
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IVIcDonalds a lansat Big Mac in 1968. Dana s-a 
rasucit lene^a in scaunul ei de la biroul de resurse al 
bibliotecii.

-  Da, domnule Hertz, sunt sigura. Big Mac a devenit 
disponibil in intregul sistem in 1968, nu in 1969, a§adar 
ati avut un an in plus fata de cat credeati dumneavoastra 
din sosul secret. Se pare ca Domnul Foy a fost mai bun 
ca dumneavoastra in aceasta problema, nu? A ras §i §i-a 
scuturat capul. Poate veti avea mai mult noroc maine.

A inchis telefonul §i a taiat de pe lista sa pariul zilnic 
Hertz/Foy, apoi a notat cu meticulozitate ca^tigatorul zilei 
pe foaia de pontaj pe care o tinea.

Domnul Hertz 1-a dep a rt pe domnul Foy la sfar§itul 
rundei de luna trecuta, ca§tigand astfel un pranz la Main 
Street Diner pe socoteala acestuia.

De§i pe acest an, observa ea, domnul Foy avea doua 
puncte in avans, a§a ca avea posibilitatea de a ca§tiga 
mult dorita cina §i bauturile la Mountain View Inn, pre- 
miul anual mult dorit.

Pentm aceasta luna, erau umar la umar, deci oricine 
putea ca§tiga. Era sarcina ei sa anunte oficial ca§tigatorul 
pentm fiecare luna, §i apoi, cu mult mai multa ceremonie, 
campionul nesemnificativ de la sfar§itul anului.
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Cei doi mentineau aceasta competitie de aproape 
douazeci de ani. A facut parte din joc, sau s-a simtit ca 
facand parte din el, de cand §i-a inceput serviciul la 
Biblioteca Pleasant Valley cu diploma de colegiu nou- 
nouta in mainile sale.

Cand §i-a inaintat demisia §i-a dat seama ca ritualul 
zilnic ii va lipsi.

Apoi Sandi trecu, cu parul ei blond prins in coada §i 
cu zambetul de participants la un concurs de frumusete, 
iar Dana se gandi ca erau anumite lucruri care nu ii vor 
lipsi, cu siguranta.

Realitatea era ca ar fi trebuit sa-§i dea deja preavizul 
de doua saptamani. Orele ei la biblioteca se redusesera 
la numai 25 pe saptamana. Dar acest timp putea fi bine 
folosit in alta parte.

Ar fi deschis propria ei librarie, cu partea ei din Indul
gence, afacerea comuna pe care o incepea cu Zoe §i 
Malory, in doar doua luni. Nu numai ca trebuia terminat 
cu organizarea §i decorarea spatiului din cladirea pe care 
o cumparasera, dar trebuia sa se ocupe ?i de comenzi.

Facuse cerere pentru toate licentele necesare, trecuse 
prin cataloagele publici§tilor, visa deja la noua ei afacere. 
Ar fi servit ceai dupa-amiaza §i vin, seara. Eventual ar fi 
gazduit mici evenimente stilate. Citiri de carti, autografe, 
aparifii editoriale.

Era ceva ce i§i dorise intotdeauna sa faca, dar nu 
crezuse niciodata cu adevarat ca poate realiza.

A presupus ca Rowena §i Pitte facusera acest lucru 
posibil. Nu numai din cauza celor douazeci §i cinci de 
mii de dolari bani lichizi pe care ii dadusera ei §i celorlalte 
doua femei ca un stimulent financiar ca sa fie de acord
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cu cautarea, dar §i prin faptul ca i-au facut cuno§tinta cu 
Zoe §i Malory.

Fiecare dintre ele se aflase la o rascruce de drumuri 
in prima noapte cand s-au cunoscut Ia Warriors Peak. 
Fiecare a decis sa urmeze aceasta cale impreuna.

Nu era chiar atat de inspaimantator sa se gandeasca 
la noua ei afacere cand avea doua prietene partenere de 
afaceri -  care faceau acela?i lucru.

Apoi mai era cheia. Fire?te, nu putea uita cheia. Lui 
Malory ii luase aproape intreaga perioada de patru sapta
mani permisa ca sa o gaseasca pe prima. §i nu fusese 
doar o distractie. Ba chiar departe de una ca asta.

Cu toate acestea, §tiau mai m ulte acum despre 
obstacolele pe care le aveau de infruntat §i despre ceea 
ce era in joc.

Doar daca apreciati ca a §ti de unde provin cheile, 
care era rostul lor §i cine era impotriva descoperirii lor 
nu avea nimic de-a face cu gasirea uneia.

Se a§eza pe spate, inchise ochii §i reflecta la indiciul 
pe care Rowena i-1 daduse. Avea legatura cu trecutul, 
prezentul §i viitorul.

Mare ajutor.
Cunoa§terea, fire§te. Minciunile ?i adevarul. Inima 

§i mintea.
Unde o zeita se plimba.
Existase o zeita ce canta, in indiciul lui Malory. §i 

Malory, iubitoarea de arta care visase sa devina o artista, 
gasise cheia intr-o pictura.

Daca celelalte doua urmau aceea§i tema, logica dicta 
ca ea, iubitoarea de carti, ar putea sa o gaseasca pe a ei 
prin imprejurul cartilor.
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-  Recuperezi orele de somn pierdute, Dana?
Dana a deschis ochii §i s-a uitat direct in privirea

dezaprobatoare a lui Joan.
-  Nu. Ma concentram.
-  Daca nu ai nimic mai bun de facut, poti sa o ajuti 

pe Marilyn la stivele de carti.
Dana §i-a lipit un zambet luminos pe fata.
-  Mi-ar face placere. Sa-i cer lui Sandy sa preia biroul 

de resurse?
-  Nu pari depa^ita de intrebari §i cereri.
Iar tu nu pari prea ocupata cu hartogaraia §i cu 

sarcinile administrative, s-a gandit Dana, daca ai atata 
timp sa ma bati la cap.

-  Tocmai am completat unul despre intreprinderile 
private §i capitalism. Dar daca preferi ca eu sa...

-  Scuzati-ma.
O femeie s-a oprit in fata biroului, tinand o mana pe 

bratul unui baiat de circa doisprezece ani. Stransoarea a 
facut-o pe Dana sa se gandeasca la felul in care Flynn tinea 
lesa lui Moe. Cu speranta ca il va putea tine sub control §i 
certitudinea ca va ta§ni ca o sageata cu prima ocazie.

-  Ma intreb daca ne puteti ajuta. Fiul meu are o tema 
pentru... maine, a adaugat ea, accentuand infierbantata 
ultimul cuvant, ceea ce 1-a facut pe baiat sa-§i coco$eze umerii. 
Scopul Congresului Continental. Ne puteti spune ce carti 
ne-ar fi de cel mai mare ajutor in acest stadiu al jocului?

-  Bineinteles. Ca un cameleon, fata rece ca de pe§te a 
lui Joan s-a incalzit intr-un zambet. A§ fi fericita sa va arat 
cateva surse din sectia noastra de istorie a Statelor Unite.

-  Scuza-ma. Incapabila sa se abtina, Dana 1-a batut 
u§or pe umar pe baiatul bosumflat. Clasa a ?aptea, doamna 
Janesburg, istoria Statelor Unite?
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Buza lui de jos, deja stramba, s-a bosumflat §i mai
tare.

-  Daaa.
-  §tiu exact ce vrea. Daca investe^ti vreo doua ore in 

aceasta activitate, vei ajunge campion.
-A devarat? Mama a intins mana spre cea a Danei §i 

a in§facat-o ca pe o ancora de salvare. Ar fi un miracol.
-  Am facut cu doamna Janesburg istoria Statelor 

Unite §i istoria mondiala. Dana i-a facut cu ochiul baia- 
tului. Am numarul ei.

-  Va las in mainile capabile ale domni§oarei Steele. 
De$i zambetul a ramas la locul lui, Joan a vorbit scra^nind 
din dinti.

Dana s-a aplecat u§or in fata §i a vorbit cu baiatul 
‘ioptind conspirativ.

-  Inca ii mai dau lacrimile cand preda discursul lui 
Patrick Henry, „Dati-mi libertate“?

El s-a luminat considerabil.
-  Daaa. Trebuie sa se opreasca §i sa-§i sufle nasul.
-  Unele lucruri nu se schimba niciodata. Bun, uite 

de ce ai nevoie.
Cincisprezece minute mai tarziu, in timp ce fiul ei 

i$i lua cartile cu permisul lui nou-nouj: de biblioteca, 
mama lui a trecut pe la biroul Danei.

-  Vreau doar sa va multumesc din nou. Sunt Joanne 
Reardon, §i tocmai ati salvat viata primului meu nascut.

-  Oh, doamna Janesburg este dura, dar nu 1-ar fi 
omorat.

-  Nu. L-a§ fi omorat eu cu mana mea. L-ai facut pe 
Matt sa fie entuziasmat in legatura cu lucrarea, chiar daca 
nu pentru alt motiv decat gandul ca i$i va pacali profesoara.
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-  Am aplicat orice tactica numai sa functioneze.
-  Sunt de aceea§i parere. Oricum, apreciez. E§ti 

extraordinara in munca ta.
-  Multumesc. Succes.
Chiar era extraordinara in munca ei, a fost Dana de 

acord. Dumnezeule mare, era. Diabolica Joan §i dintoasa 
de nepoata-sa vor regreta cand nu va mai fi Dana prim- 
prejur sa faca treaba.

LA sfar§itul turei sale §i-a facut ordine injur, a adunat 
cateva carti pe care le-a imprumutat, apoi §i-a carat valiza. 
Un alt lucru care ii va lipsi, gandea Dana, va fi rutina de 
la sfar§itul zilei. Aranjarea lucrurilor, aruncarea unei ulti- 
me priviri asupra teancurilor de carti, a meselor, inainte 
de a merge acasa.

Ii va lipsi, de asemenea, faptul ca drumul pana la 
apartamentul ei era o plimbare scurta §i placuta. Era unul 
dintre motivele pentru care a refuzat sa se mute cu Flynn 
cand el a cumparat casa.

Inca mai putea merge pe jos pana la Indulgence, §i-a 
reamintit, daca avea chef de o plimbare de doua mile. 
Deoarece era improbabil ca acest lucru sa se intample, a 
decis ca trebuie sa aprecieze ce are acum, atat timp cat 
mai exista.

ii placea predictibilitatea traseului ei obi§nuit catre 
casa, lucrurile pe care le vedea de la un anotimp la altul, 
an de an.

Acum, cand toamna era in toi, strazile erau pline de 
lumini galbene care strabateau frunzi§ul copacilor. Iar 
muntii dimprejur se ridicau ca o tapiserie fabuloasa tesuta 
de zei.
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Putea auzi copiii care terminasera §coala §i nu ince- 
pusera inca sa-§i faca temele, tipand in timp ce se intre- 
ceau in jurul micului pare dintre biblioteca §i cladirea in 
care se afla apartam entul ei. Aerul era suficient de 
inviorator pentru a alunga neplacuta aroma raspandita 
de plantele din zona.

Ceasul mare §i rotund din piata a anuntat ora 16.05.
S-a luptat cu o unda de resentiment cand §i-a amintit 

ca, inainte de Joan, ar fi citit ora 18.35 in drumul ei catre 
casa.

La naiba! Apreciaza timpul in plus §i plimbarea pla
cuta din dupa-amiaza insorita!

Dovleci pe veranda casei, spiridu§i atarnand de ra- 
muri, de§i mai erau cateva saptamani pana la Halloween. 
Ora§ele mici, reflecta ea, i§i respectau sarbatorile. Zilele 
deveneau mai scurte, mai reci, dar erau inca indeajuns 
de placute §i de lungi ca sa te incalzeasca.

Pleasant Valley era in perioada cea mai buna a toa- 
nei, a decis ea. Atat de aproape de imaginea perfecta pe 
care o puteai avea asupra oricarui loc din America.

-  Hei! Pot sa-ti due cartile?
Vaga ei stare de multumire s-a spulberat. Inainte sa 

poata sa protesteze, Jordan a inhatat gramada de carti §i 
le-a pus la subrat.

-  Da-mi-le inapoi.
-  Le-am luat deja. O dupa-amiaza grozava, nu? Nimic 

nu se compara cu Valley in octombrie.
Ura faptul ca vorbele lui le reflectau pe cele care ii 

trecusera ei prin minte.
-  Credeam ca numele melodiei era „Toainna in New 

York“ .
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-  §i este una buna. El a inclinat cartile ca sa citeasca 
titlurile de pe cotor. Avea una despre intelepciunea celtica, 
una despre yoga §i ultimul roman al lui Stephen King.

-  Yoga?
A§a era el, exact genul care sa se axeze pe singurul 

lucru pe care il gasea destul de jenant.
-  §i ce-i cu asta?
-  Nimic. Doar ca nu te vad pe tine efectuand pozitia 

dragonului care zboara sau ceva de genul asta. El §i-a 
ingustat ochii, §i ceva viclean si atragator se reflecta in 
ei. Dar daca ma gandesc mai bine...

-  Nu ai altceva mai bun de facut decat sa pande§ti 
biblioteca a§teptand sa ma acostezi §i sa ma enervezi?

-  Nu pandeam, iar faptul ca iti tin cartile nu e acostare. 
$i-a potrivit pasul cu al ei cu u§urinta rezultata dintr-o 
lunga familiaritate. Nu e prima data cand te conduc acasa.

-  Am reu§it cumva sa imi gasesc calea fara tine in 
ultimii ani.

-  Ai reu§it multe. Ce mai face tatal tau?
A dat o replica gre§ita deoarece §tia, in ciuda cusu- 

rurilor sale multe, ca Jordan a pus intrebarea dintr-o 
preocupare sincera. Joe Steele §i Jordan Hawke se intele- 
geau foarte bine.

-  E bine. O duce bine. Mutatul in Arizona era ceea 
ce ii trebuia. El §i Liz au o casa §i o viata frumoasa. S-a 
specializat in gatit.

-G atit?  Ca, de exemplu, prajituri? Joe face prajituri?
-  §i biscuiti §i paine sofisticata. Nu se putu abtine sa nu 

zambeasca. Gandul la tatal ei, marele macho Joe, cu un §ort, 
batand aluatul pentru prajituri, o amuza de fiecare data.
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Primesc cate un pachet la fiecare doua luni. Primele 
produse au fost folosite pe post de caramizi, dar in ultimii 
ani §i-a intrat in ritm. Prepara chestii bune.

-  Transmite-i salutarile mele data viitoare cand vor- 
be§ti cu el.

Ea a ridicat din umeri. Nu intentionase sa mentioneze 
numele lui Jordan Hawke, decat intr-un blestem.

Capatul drumului, a spus ea cand au ajuns la u§a 
cladirii in care se afla apartamentul sau.

-  Vreau sa intru.
-  Nici acum, nici altadata in viata asta. Ea s-a intins 

dupa carti, inca el a facut in a§a fel incat sa nu poata 
ajunge la ele. Termina, Jordan. Nu avem zece ani.

-  Avem lucruri de discutat.
-  Nu, nu avem.
-  Ba da. §i nu ma mai face sa ma simt ca §i cum a§ 

avea zece ani. El a gafait, rugandu-se pentru rabdare. Uite 
ce e, Dana, avem un trecut impreuna. Hai sa-i facem fata 
ca doi adulti.

La naiba! Nu putea sa sugereze ceva mai suparator 
pentru ea decat ca este imatura. Acesta era varful.

-  Bine, uite cum rezolvam: imi dai cartile §i pleci!
-  Ai ascultat ce a spus Rowena seara trecuta? Era o 

nota in tonul sau care a avertizat-o ca urma sa aduca un 
argument solid. Ai fost atenta? Trecutul, prezentul ?i 
viitorul tau. Eu sunt parte din trecutul tau. Fac §i eu parte 
din joc.

-  §i in trecut ai sa ramai. Am pierdut doi ani din 
viata mea cu tine. Dar asta e. Nu poti sa suporti, Jordan? 
Ego-ul tau imens nu poate sa faca fata faptului ca am 
trecut peste tine? Cu mult peste tine.
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-N u  este vorba despre ego-ul meu, Dana. I-a inmanat 
cartile. Dar e al naibii de sigur ca este vorba despre al 
tau. §tii unde sa ma gase§ti cand e§ti gata.

-  Nu vreau sa te gasesc, a murmurat ea cand el s-a 
fortat sa piece.

Fir-ar sa fie. Nu statea in obiceiul lui sa piece dintr-o 
cearta.

I-a vazut furia pe fata, a auzit-o in voce. De cand a 
fugarit bestia din el inapoi §i a facut-o sa taca?

Fusese invinsa la argumente §i acum nu mai avea 
cui sa dea replica. Ceea ce era foarte, foarte suparator.

Inauntrul apartamentului sau, §i-a trantit cartile pe masa 
§i s-a indreptat direct catre La Ben §i Jerry. In curand i§i 
indulcea amarul cu prajituri mancate direct din ambalaj.

-  Ticalosul. Ticalos josnic, sa ma scoata din sarite §i 
apoi sa piece. Aceste calorii sunt din vina lui.

A lins lingura $i a scormonit dupa mai multa prajituri.
-  Dar, la naiba, chiar sunt bune.
Revigorata, s-a schimbat in hainele de casa, a fiert o 

cea§ca de cafea, apoi s-a instalat in scaunul ei favorit cu 
noua carte despre intelepciunea celtica.

Nu mai §tia numarul cartilor citite in ultima luna pe 
acest subiect. Dar, mentionam inca o data, pentru Dana 
cititul era o placere la fel de mare ca a manca delicatese 
de la La Ben §i Jerry §i la fel de necesar ca respiratia.

Se inconjura de carti la serviciu §i acasa. Locuinta ei 
era o marturie a primei §i statoraicei sale iubiri, cu etajere 
ticsite cu carti §i mese aglomerate cu ele. Nu le vedea 
doar ca distractie, cunoa§tere, confort, chiar sanatate 
mintala, dar §i ca obiecte de decoratiuni interioare.

Unui ochi obi.snuit i s-ar fi parut ca valul de carti 
care curgea din sertare §i de pe mese este a§ezat la
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intamplare, fiind chiar o harababura. Dar bibliotecara din 
Dana avea un sistem de organizare.

Putea, atunci cand avea chef sau daca ii cerea cineva, 
sa gaseasca orice carte din apartament.

Nu putea trai fara carti, fara pove§ti, informatii, fara 
cuvintele care traiau inauntrul lor. Chiar §i acum, cand 
avea o sarcina care trebuia indeplinita, iar timpul se scur- 
gea, s-a lasat absorbita de cuvintele de pe paginile din 
mainile ei, §i de iubirile, razboaiele §i nemultumirile 
marunte dintre zei.

Absorbita, a tresarit la ciocanitul din u§a ei. Clipind, 
a revenit la realitate, observand ca soarele a apus cat timp 
fusese in vizita la Dagda, Epona §i Lug.

Cu cartea in mana, s-a dus sa raspunda, apoi §i-a 
ridicat sprancenele la Malory.

-  Ce s-a intamplat?
-  M-am gandit sa tree sa vad ce puneai la cale inainte 

sa ma due acasa. Mi-am petrecut ziua vorbind cu arti§ti 
locali §i me^teri. Cred ca am un stoc bun de piese de arta 
pentru deschiderea galeriei.

-  Grozav. Ai mancare la tine? Sunt moarta de foame.
-  O cutie de bomboane de menta §i inca un tip de 

bomboane.
-  Nu e de ajuns, decise Dana. Ma due sa caut de 

mancare. Ti-e foame?
-  Nu, cauta tu. Ceva idei stralucite? Ai vrea ca Zoe 

§i cu mine sa facem ceva pentru tine? a intrebat Malory 
in timp ce o urma pe Dana in bucatarie.

- N u  §tiu cat de stralucite. Spaghete! §i sos de scor- 
ti§oara!

Dana a scos din frigider un vas de paste ramase.
-  Vrei?

35



-N u .
-  Am §i Cabernet, merge cu ele.
-  Cabernet vreau $i eu. Un pahar. Acasa, in bucataria 

Danei, Malory a scos pahare de vin. Ce idee ai, stralucita 
sau nu?

-  Cartile. §tii, intreaga treaba legata de cunoa?tere. 
§i trecutul, prezentul §i viitorul. Daca vorbim despre al 
meu, este in intregime legat de carti. A cautat o furculita 
§i a inceput sa manance pastele direct din vas. Trucul 
este in ce carte sau gen de carte.

-  Nu vrei sa le incalze§ti?
-  Ce? Zapacita, Dana s-a uitat la spaghetele din bol. 

De ce?
-  Fara motiv. Malory i-a inmanat Danei un pahar cu 

vin, apoi 1-a luat pe al ei §i s-a dus sa ia un loc la masa. O 
carte sau ni§te carti par o idee rezonabila. §i iti indica un 
drum pe care sa mergi. Dar...

A scrutat apartamentul Danei.
-  Ar dura saptamani sa treci prin toate cartile tale 

personale. Apoi mai sunt cele pe care le detin oamenii 
din Valley, biblioteca, magazinul de carti din Mall §i a§a 
mai departe.

-  §i, chiar daca am dreptate, nu inseamna ca ad 
litteram cheia este intr-o carte. Poate avea sens figurat. 
Sau poate inseamna ca locul unde se afla cheia este indicat 
intr-o carte. Dana a dat din umeri §i a infulecat mai multe 
spaghete reci. Am spus ca nu este o idee stralucita.

-  Este un punct bun de pomire. Trecut, prezent, viitor. 
Malory se bosumfla. Se refera la prea multe lucruri.

-Is to rie , contemporan, futurist. §i acestea sunt doar 
romane.
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-  Dar daca este ceva mai personal? Malory s-a aplecat 
inainte §i s-a uitat atenta la fata Danei. A fost in cazul meu. 
Calea mea catre cheie 1-a inclus pe Flynn, sentimentele 
mele fata de el §i sentimentele mele fata de mine, unde voi 
ajunge, unde vreau sa merg. Experientele pe care le-am 
avut, nu le putem numi vise, au fost foarte personale.

-  §i inspaimantatoare. Dana i§i puse scurt mana pe 
cea a lui Malory. §tiu. Dar ai depa?it momentul. A§a voi 
face §i eu. Poate este ceva personal. O carte care are o 
semnificatie speciala §i personala pentru mine.

Ganditoare, a cercetat camera in timp ce ridica din 
nou furculita.

-  §i aceasta se refera la prea multe lucruri.
-  Ma gandeam la altceva. Ma gandeam la Jordan.
-  Nu vad cum este el amestecat. Uite, a continuat ea, 

chiar daca Malory deschisese gura, a facut parte din prima 
runda, aceasta este sigur. Picturile Rowenei, pe care 
le-au cumparat el §i Brad. S-a intors in ora§ cu pictura 
pentru ca Flynn 1-a ragat. Asta 1-a implicat §i pe el, de§i 
partea lui trebuia sa se incheie cu cautarea ta. §i legatura 
lui cu Flynn, care 1-a condus catre legatura cu tine.

-  §i cu tine, Dana.
A rasucit furculita in paste, dar entuziasmul pentru 

ele palea.
-  Nu mai are nicio legatura cu mine.
Recunoscand pri virea incapatanata, Malory a dat din cap.
-  Bine. Ce zici de prima carte pe care ai citit-o? Prima 

care te-a captivat §i te-a transformat intr-o cititoare.
-  Nu cred ca vom gasi in §unca §i oud verzi cheia 

magica spre Cutia Sufletelor. Zambind afectuos, Dana 
§i-a ridicat paharul. O sa arunc totu§i o privire.

-  Ce imi poti spune despre prima carte pe care ai 
citit-o cu ochii unui adult?
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-  In mod evident, spiritul tau de observatie a omis sa 
perceapa istetimea §i satira din cartea Eu sunt Sam. A 
ranjit, dar a inceput sa bata din degete, ganditoare. Ori
cum, nu-mi aduc aminte o prima carte. Intotdeauna am 
avut carti in jurul meu. Nu-mi aduc aminte niciun moment 
din viata mea in care sa nu fi citit.

§i-a studiat paharul cu vin pentru un moment, apoi a 
luat o inghititura rapida.

-  M-a parasit, iar eu am mers mai departe.
Inapoi la Jordan, s-a gandit Malory §i a dat din cap.
-B u n .
-A sta  nu inseamna ca nu-1 urasc cu o pasiune rara §i 

frumoasa, dar nu-mi conduce viata. L-am vazut numai 
de cateva ori in ultimii §apte ani. Ea a dat din umeri, dar 
a parut ca a dat peste un ticalos ezitant. Eu am viata mea, 
el o are pe-a lui §i nu ne mai intersectam. Intamplator 
este prieten cu Flynn.

-  L-ai iubit?
-  Da, mult. Ticalosul.
-  Imi pare rau.
-  Hei, se intampla. A trebuit sa-§i reaminteasca sie§i 

de asta. Nu era o problema de viata §i de moarte ?i nu a 
facut-o sa se arunce cu capul inainte intr-o vale de lacrimi. 
Daca o inima nu poate fi franta, inseamna ca nu a fost o 
inima de la inceput.

-  Eram prieteni. Cand tata s-a casatorit cu mama lui 
Flynn, acesta din urma §i cu mine am devenit prieteni. 
Un lucru bun, cred. Flynn ii avea pe Jordan §i Brad, erau 
ca un singur corp cu trei capete in jumatate din timp. A§a 
ca am devenit ?i prietena lor.

Inca mai e§ti prietena lor, aproape ca a spus Malory, 
dar a reu§it sa pastreze tacerea.

-  Jordan §i cu mine eram prieteni, §i amandurora ne 
placea cu adevarat sa citim, a§a ca acest lucru a fost o
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punte de legatura. Apoi am crescut ?i lucrurile s-au schim
bat. Mai vrei vin? a intrebat, ridicand paharul sau goi.

-N u .
-  Eu imi mai tom un pahar. Dana s-a ridicat §i a luat 

sticla din bucatarie. Aplecat la facultate. A capatat o bursa 
partiala la Penn State, §i atat el, cat §i mama sa au muncit 
pe brand  ca sa stranga restul de bani necesari pentm 
§coala. Mama lui era pur §i simplu extraordinara. Zoe 
imi aminte§te intr-un fel de ea.

-  Serios?
-  Nu la modul cum arata, de§i doamna Hawke era 

chiar draguta, fiind mai inalta §i mai supla te facea sa te 
gande§ti la o dansatoare.

-  Era tanara cand a murit.
-  Da, avea doar patmzeci §i ceva de ani. Inca ii mai 

trecea un junghi prin inima cand vorbea despre asta. A 
fost ingrozitor prin ce au trecut ea §i Jordan, la randul 
sau. Catre sfarsit aproape ca ne mutaseram cu totii la 
spital, §i chiar §i atunci...

S-a scuturat zdravan §\ a expirat putemic.
-  Nu la asta ma refeream. Voiam sa spun ca Zoe imi 

reaminte§te de ea. Este vibratia aceea de mama buna pe 
care Zoe o are. Genul de femeie care §tie ce are de facut 
§i cum s-o faca fara sa se planga, reu§ind sa iubeasca §i 
ceea ce face, §i pe copil. Ea §i Jordan erau apropiati, a§a 
cum sunt Zoe §i Simon. Sunt doar ei doi. Tatal lui nu era 
in cadru, nu de cand imi aduc eu aminte, oricum.

-  Trebuie sa fi fost dificil pentm el.
-  Ar fi fost, cred, daca mama lui nu era cum era. Ar
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fi pus mana pe o bata §i s-ar fi implicat intr-un joc de 
softball la fel de rapid cat ar fi batut aluatul unei prajituri. 
§tia sa umple golurile.

-  §i tu ai iubit-o, a realizat Malory.
-  Da. Toti am iubit-o.
Dana s-a a§ezat §i a sorbit din al doilea pahar cu vin.
-  A§a ca, oricum, Hawke pleaca la colegiu, gase^te 

doua slujbe cu jumatate de norma acolo care sa-1 ajute 
sa-§i plateasca cheltuielile. Nu prea l-am vazut noi in primul 
an. Se intorcea vara §i lucra la garajul lui Tony. Era un 
mecanic decent. Petrecea timpul impreuna cu Flynn §i Brad 
cand avea ocazia. Patru ani mai tarziu, a obtinut diploma. 
A facut un master de un an §i jumatate §i i se publicasera 
deja ni§te povestioare. Apoi s-a intors acasa.

A expirat adanc.
-  Doamne lisuse Hristoase, ne-am aruncat doar o 

privire unul altuia §i a fost ca §i cum ar fi explodat o 
bomba. M-am gandit, ce naiba e asta? Acesta este amicul 
meu, Jordan. N-ar trebui sa vreau sa-mi infig dintii in 
bunul meu prieten Jordan.

A ras, apoi a baut.
-  Mai tarziu, mi-a spus ca a avut aceea^i reactie. Hei, 

stai putin, aceasta este sora mai mica a lui Flynn. Jos 
mainile de pe ea. A§a ca ne-am rotit unul in jurul altuia 
cam doua luni. Eram, fie rautacio^i unul cu celalalt, fie 
exagerat de politico§i.

-  §i apoi? a intrebat Malory cand Dana a tacut.
-A p o i, intr-o noapte, a trecut sa-1 vada pe Flynn, dar

acesta era la o intalnire. Iar parintii mei nu erau acasa. 
M-am luat la cearta cu el. Trebuia sa fac ceva cu toata 
fierbinteala aceea. Ce a urmat a fost noi doi rostogolindu-ne 
pe covorul din sufragerie. Nu ne mai saturam unul de
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celalalt. Nu am mai avut, inainte sau dupa, acea... 
disperare. A fost incredibil.

-  Imagineaza-ti suferinta noastra cand apele s-au li- 
ni§tit §i noi doi zaceam goi pe covora§ul oriental al lui 
Liz §i Joe.

-  Cum v-ati descurcat?
-  Pai, din cate imi aduc aminte, am zacut acolo ca 

mor^i pentru un minut, apoi ne-am holbat unul la celalalt. 
Doi supravietuitori ai unui razboi foarte intens. Apoi am 
ras de ne-am prapadit §i am sarit unul pe celalalt din nou.

§i-a ridicat paharul pentm un toast in batjocura.
-  A§adar, am inceput sa ne intalnim mai tarziu. Jordan 

§i Dana, Dana §i Jordan. Devenise un singur cuvant, indi- 
ferent in ce varianta o spuneai.

O, Doamne, cat Ii lipsea asta! a realizat Dana. Ii lipsea 
acea legatura foarte intima.

-  Nimeni nu m-a facut sa rad ca el. §1 este singurul 
barbat din viata mea care m-a facut vreodata sa plang. 
A§a ca, da, Iisuse, l-am iubit pe ticalos.

-  Ce s-a intamplat?
-  Lucruri marunte, lucruri importante. Mama lui a 

murit. Doamne, nimic n-a fost vreodata a$a de infiorator. 
Chiar §i cand s-a imbolnavit tata n-a fost a§a de rau. Can
cer ovarian, §i au aflat prea tarziu. Operatiile, trata- 
mentele, mgaciunile, nimic n-a functionat. Ea continua 
sa se duca. Sa-ti moara cineva este greu, a spus ea moale. 
Privindu-1 murind incetul cu incetul este peste puteri.

-  Nu pot sa-mi imaginez. Ochii lui Malory s-au 
umplut de lacrimi. N-am pierdut niciodata pe nimeni.

-  Nu-mi aduc aminte cand am pierdut-o pe mama,
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eram prea mica. Dar imi aduc aminte fiecare zi cand am 
pierdut-o pe doamna Hawke. Poate a frant ceva in Jordan. 
Nu §tiu, nu m-a lasat sa §tiu. Dupa ce a murit, el a vandut 
casuta lor, toata mobila, absolut tot. S-a despartit de mine 
§i a plecat la New York ca sa devina bogat §i faimos.

-  Nu a fost atat de sec precum ai spus tu, a comentat 
Malory.

-  Poate ca nu. Dar a§a am simtit. El a spus ca trebuie 
sa piece. Ca avea nevoie de ceva ce nu gasea aici. Daca 
urma sa scrie -  §i trebuia sa scrie -  trebuia sa procedeze 
in felul sau. Trebuia sa piece din Valley. A§a ca asta a 
facut, ca §i cum cei doi ani in care am fost impreuna au 
fost un interludiu in viata sa.

§i-a turnat restul de vin in pahar.
-  A§a ca la naiba cu el §i cu bestseller-urile pe care 

le-a scris intre timp.
-  Poate nu vrei sa auzi asta, cel putin nu acum. Dar o 

parte din solutie poate fi sa rezolvi asta cu el.
-  Sa rezolv ce?
-  Dana. Malory §i-a a§ezat ambele maini pe cele ale 

Danei. Inca mai e§ti indragostita de el.
Mainile ei s-au scuturat.
-  Nu sunt. Mi-am construit o viata. Am avut iubiti. 

Am o cariera ce-i drept, care intr-adevar e la gunoi acum, 
dar va reinvia ca pasarea Phoenix din cenu§a la librarie.

S-a oprit, auzind felul in care i-au ie§it vorbele.
-  Nu mai beau vin daca amestec metaforele intr-un 

mod atat de jalnic. Jordan Hawke este o poveste veche, a 
spus ea mai calm. Doar pentru ca a fost primul barbat pe 
care l-am iubit nu inseamna ca trebuie sa fie §i ultimul. 
Mai degraba mi-a§ baga un fier incins in ochi decat sa-i 
dau aceasta satisfactie.
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-  §tiu. Malory a ras putin §i a strans u§or mainile 
Danei inainte sa le dea drumul. A§a §tiu ca inca mai e§ti 
indragostita de el. Asta, §i ceea ce tocmai am vazut pe 
fata ta, am auzit in vocea ta, cand mi-ai povestit ce a fost 
intre voi.

Era inspaimantator. Cum paruse? Cum sunasera vor- 
bele ei?

-  A§adar vinul m-a facut sentimentala. Nu inseamna 
c a ...

-  inseamna ceea ce inseamna, a spus Malory scurt. 
Este ceva la care trebuie sa te gande§ti, Dana, ceva ce 
trebuie sa cantare§ti cu grija daca vrei sa indepline§ti 
aceasta sarcina. Pentru ca, indiferent cum o iei, este parte 
din viata ta §i din cautare.

-  Nu vreau sa fie, a reu§it Dana sa spuna. Dar daca 
este, voi rezolva. Este o miza prea mare pentru mine 
pentru a ma impiedica inainte de a incepe.

-A s ta  e atitudinea necesara. Trebuie sa ajung acasa.
S-a ridicat, apoi a mangaiat-o consolator pe Dana pe

par.
-  Orice simti sau gande§ti, poti sa-mi spui. §i lui 

Zoe. §i daca ai nevoie sa spui ceva, sau daca ai nevoie ca 
cineva sa fie aici cand nu ai nimic de spus, tot ce trebuie 
sa faci este sa suni.

Dana a dat din cap §i a a§teptat pana cand Malory a 
ajuns la u§a.

-  Mai? A fost ca §i cand cineva mi-a facut o gaura in 
inima cand a plecat. O gaura ar trebui sa fie de ajuns 
pentru intreaga viata a cuiva.

-  A§a crezi tu. Ne vedem maine.
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O an se le  gasirii unei chei magice intre scoartele 
uneia dintre miile de carti din biblioteca ora^ului Pleasant 
Valley erau descurajante. Dar asta nu insemna ca ea nu 
putea sa caute.

In orice caz, ii placea sa fie intre mormane, incon- 
jurata de carti. Putea, daca i§i lasa mintea deschisa spre 
a§a ceva, sa auda cuvintele murmurand din ele. Toate 
acele voci ale oamenilor care locuiau atat in lumile fan- 
tastice, cat §i in cele obi^nuite. Putea, doar sustragand o 
carte de pe raft, sa alunece intr-una din acele lumi §i sa 
devina oricine locuia inauntrul ei.

Chei magice §i vrajitoare care iti luau sufletul, se 
gandi Dana. Pe cat de incredibile puteau fi, paleau insa 
pentru ea in fata puterii unui cuvant de pe o pagina.

Dar ea nu era aici ca sa se joace, §i-a reamintit In 
timp ce incepea ascultatoare sa ordoneze stivele de carti 
si tinea un ochi atintit asupra biroului de resurse, aflat la 
cativa metri distanta. Acesta era un experiment. Poate 
atingea o carte §i simtea ceva, o furnicatura sau caldura.

Cine §tie?
Dar a verificat maldare de carti de mitologie fara sa 

simta nicio furnicatura.
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Nedescurajata, trecu la cartile despre civilizatiile 
antice. Trecutul, §i-a spus sie insa§i. Fiicele Sticlei s-au 
nascut dintre antici. Pai, cine nu s-a nascut a§a?

A lucrat cu hamicie pentru un timp, reorganizand 
cartile care nu fusesera a^ezate la locul lor. Era con§tienta 
de faptul ca nu ii era permis sa deschida volumul despre 
Britania antica, dar in momentul in care acesta a ajuns in 
posesia ei, s-a lasat cucerita de farmecul capitolului 
referitor la Sto............

-  Dana, nu §tiam ca e§ti libera azi.
Cu dintii scra§nind, Dana §i-a mutat privirea de la 

cartea din mainile sale catre fata exagerat de voioasa a 
lui Sandi.

-  Nu sunt libera. Ordonez cartile.
-  Serios? Ochii mari, alba§tri, au devenit §i mai mari. 

Genele lungi §i aurii au fluturat. Parea ca cite§ti. Am 
crezut ca erai in timpul liber, facand mai multe cercetari. 
Ai facut o gramada de cercetari in ultimul timp, nu? Iti 
incepi, in sfar§it, doctoratul?

Dana a pus cartea la loc, impingand-o nervoasa. S-ar 
fi amuzat? S-a gandit ea sa scoata foarfeca mare §i argintie 
din biroul ei §i sa taie coada de ponei detestabila a lui 
Sandi?

Ar pune pariu ca asta ar §terge acel ranjet dintos §i 
stralucitor de pe fata lui Sandi.

-A i capatat promotia, cre§terea salariala, atunci care 
e problema ta, Sandi?

-  Problema? Nu am nicio problema. §tim cu totii 
politica legata de cititul in timpul programului. A§a ca 
sunt sigura ca doar parea  ca cite§ti in loc sa te ocupi de 
biroul de resurse.
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-  Biroul este acoperit. §i cand destul era destul, s-a 
gandit Dana, termini. Petreci o gramada din timpul tau 
preocupandu-te de ceea ce fac eu, furi§andu-te printre 
rafturi in spatele meu, tragand cu urechea cand vorbesc 
cu un client.

Zambetul plin de superioritate al lui Sandi s-a trans
format intr-un ranjet increzut.

-  Cu siguranta eu nu trag cu urechea.
-  Rahat, a spus Dana pe un ton lini§tit §i placut care 

a facut ca urechile de papu§a ale lui Sandi sa devina 
stralucitoare din cauza §ocului. Calci pe unnele mele de 
saptamani. Tu ai capatat promovarea, iar mie mi s-a taiat 
salariul. Dar nu e§ti superioara mea, nu e$ti §efa mea. 
A§a ca poti sa ma pupi in fund.

De§i n-a fost atat de satisfacator ca taierea cozii lui 
Sandi, s-a simtit fabulos plecand pur §i simplu §i lasand-o 
pe Sandi intr-o stare de nervi.

S-a instalat inapoi la birou §i a ajutat doi clienti cu o 
asemenea buna dispozitie §i intr-un mod atat de prietenos 
meat amandoi au plecat zambind fericiti. Cand a raspuns 
la telefon, a facut-o cu o voce cantatoare:

-  Biblioteca Pleasant Valley. Biroul de mformatii. 
Pot sa va ajut? Hei, domnule Foy. V-ati trezit? Ah! Asta-i 
una buna. Chicotea in timp ce mazgalea mtrebarea de 
astazi a jocului. Imi va lua un minut. Va sun inapoi.

S-a indreptat in pa?i de dans pentru a gasi cartea 
potrivita, a rasfoit-o repede la raft, apoi a luat-o la birou 
pentru a suna inapoi.

-  Am gasit. A urmarit pagina cu degetul. Pasarile 
arctice migreaza cel mai departe in fiecare an. Pana la 
20.000 de mile -  oho -  intre Arctica §i Antartica. Te face 
sa te intrebi ce se afla in creierul lor de pasare, nu?
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A mi§cat telefonul deoarece a vazut-o pe Sandi 
inar§aluind, ca o majoreta care bate toba, catre birou.

-  Nu, imi pare rau, domnule Foy, nu veti primi un 
set complet de valize American Tourister astazi. Pasarile 
arctice migreaza mai mult decat pescaru§ul cu coada 
lunga cu 2.000 de mile anual. Poate aveti mai mult noroc 
data viitoare. Vorbim maine.

A inchis telefonul, §i-a incruci^at mainile §i a ridicat 
din sprancene la Sandi.

-  Pot sa te ajut cu ceva?
-  Joan vrea sa te vada sus. impingand barbia in aer, 

Sandi i§i ridica nasul mic, perfect, cu dispret. Imediat.
-  Sigur. Dana §i-a dat parul dupa ureche in timp ce o 

studia pe Sandi. Pariez ca aveai o singura prietena in 
§coala elementara §i era la fel de nesuferita ca tine. A dat 
la o parte scaunul.

Daca tot a adus vorba de §coala elementara, Dana se 
gandea, in timp ce traversa sala principals §i urea scarile 
spre adm inistrate, ca ea insa§i se simtea ca o eleva 
chemata in biroul directorului. O senzatie injositoare pen
tm o femeie matura. §i una pe care se saturase sa o simta, 
a decis ea.

La u§a lui Joan, Dana a tras adanc aer in piept §i §i-a 
indreptat umerii. Poate se simtea ca un copil vinovat de 
.sase ani, dar nu avea de gand sa arate a§a.

A ciocanit, scurt, apoi a deschis u§a fara sa a§tepte 
raspunsul.

-  Voiai sa ma vezi?
La biroul ei, Joan se trase inapoi. Parul ei inspicat cu 

§uvite carunte era prins intr-un coc serios, care, destul de 
ciudat, o avantaja.

Purta o vesta de culoare inchisa peste o bluza alba 
care era incheiata cu nasturi pana la gat. Materialul atama
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drept, de-abia zarindu-se o cuta care indica existenta 
sanilor dedesubtul lui.

Ochelarii cu jumatate de lentila §i fara rame atamau 
de un lant de aur in jurul gatului. Dana §tia ca pantofii ei 
erau fara tocuri §i solizi, la fel de serio?i ca §i coafura.

Arata, a decis Dana, sfrijita §i searbada. Era imaginea 
tipica ce ii tinea pe copii departe de biblioteci.

Din moment ce gura lui Joan deja exprima dezacor- 
dul, Dana nu se a§tepta la o intalnire placuta.

-  inchide u?a, te rog. Se pare, Dana, ca ai dificultati, 
in continuare, cu adaptarea la noile politici §i protocoale 
pe care le-am implementat aici.

-  A§adar, Sandi s-a grabit sa vina direct aici sa tran- 
caneasca despre faptul ca eu chiar citeam o carte. Cea 
mai grava dintre toate ororile care se pot comite intr-o 
biblioteca publica.

-  Atitudinea ta combativa este numai una dintre 
problemele pe care trebuie sa le rezolvam.

-  Nu intentionez sa stau aici §i sa ma apar pentru ca 
am rasfoit cateva pagini dintr-o carte in timp ce lucram 
la raft. O parte dintre responsabilitatile mele este sa fiu 
infonnata despre carti, nu doar sa le indie clientilor un 
sector §i sa le doresc succes. Imi fac treaba, Joan, iar 
evaluarile mele de la directorul precedent nu au fost 
niciodata altfel decat foarte bune.

-  Eu nu sunt directorul dinainte.
-  E al naibii de adevarat. La mai putin de §ase sapta

mani dupa ce ai preluat conducerea, ne-ai taiat programul 
§i salariile aproape la jumatate, mie §i altor doi angajati 
vechi. Iar nepoata ta este promovata §i prime§te o cre§tere 
salariala.
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-A m  fost angajata sa opresc aceasta institute sa intre 
intr-un colaps financiar §i exact asta fac. Nu trebuie sa-ti 
explic tie deciziile mele administrative.

-  Nu, nu trebuie. inteleg. Nu ma placi §i nici eu pe 
tine. Dar nu trebuie sa plac pe toata lumea cu care sau 
pentru care lucrez. inca pot sa imi indeplinesc atribu- 
tiunile.

-  Atributiunile tale constau in a respecta regulile.
Joan deschise un dosar.
-  Nu trebuie sa dai sau sa prime§ti telefoane per- 

sonale. Nu trebuie sa folose§ti echipamentul bibliotecii 
in scopuri personale. Nu trebuie sa petreci douazeci de 
minute stand la taclale cu un client in timp ce sarcinile 
tale sunt neglijate.

-  Opre§te-te. Furia reprimata izbucni in gatul ei ca 
un gheizer. Opre§te-te doar un minut. Face rapoarte 
zi Inice despre mine?

Joan inchise dosarul cu un plesnet.
-  Te gande§ti prea mult la tine.
-  A, inteleg. Nu doar despre mine. Este cartita ta 

personala care sapa pe aici §i scoate la suprafata infrac- 
tiunile.

O, da, se gandi Dana, cand s-a umplut paharul inchei 
cu siguranta.

-  Poate ca bugetul de aici a avut sui§uri ?i cobora§uri, 
dar a fost intotdeauna un loc prietenos, familial. Acum 
este doar o groapa condusa de gestapo §i de §oparla ei 
personala. A§a ca voi face pentru ambele o favoare. 
Demisionez. Am o saptamana concediu medical §i o 
saptam ana vacanta. Vom considera ca acesta este 
preavizul meu de doua saptamani.

-  Foarte bine. Poti depune demisia pe biroul meu 
pana la sfar§itul programului tau.
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-  La naiba cu asta. lata demisia mea. A tras adanc 
aer in piept.

Sunt mai de§teapta decat tine, mai tanara, mai 
puternica §i arat mai bine. Clientii obijnuiti ma cunosc 
§i ma plac -  majoritatea dintre ei nu te cunosc pe tine, iar 
cei care au ajuns sa te cunoasca, nu te plac. Acestea sunt 
unele dintre motivele pentru care ai fost cu ochii pe mine 
de cand ai preluat controlul. Plec de aici, Joan, dar este 
decizia mea. Pun pariu ca vei pleca §i tu nu dupa mult 
timp, numai ca vei fi concediata de consiliu.

-  Daca a$tepti orice fel de recomandare de la mine...
Dana s-a oprit la u§a.
-  Joan, Joan, vrei sa incheiem relatia noastra spu- 

nandu-fi ce sa faci cu recomandarile tale?
Condusa de manie, s-a indreptat chiar catre foaierul 

angajatilor, unde §i-a adunat cateva obiecte personale §i 
§i-a luat jacheta. Nu s-a oprit sa stea de vorba cu nici- 
unul dintre colegii sai. Daca nu ie§ea de acolo cat mai 
repede, se temea ca fie va izbucni in hohote isterice de 
plans, fie va da cu pumnul in perete.

Oricare varianta i-ar da lui Joan mai multa putere.
A§a ca a plecat fara sa se uite in urma. A refuzat sa se 

gandeasca la faptul ca acesta este ultimul drum pe care il 
va face de la serviciu pana acasa. Nu era sfar§itul vietii 
sale; era doar o cotitura.

Cand a simtit ca ii vin lacrimi de furie in ochi, §i-a 
pus ochelarii de soare. Nu avea de gand sa se umileasca 
plangand pe un nenorocit de trotuar.

Dar respiratia ii devenise agitata pana a ajuns la u§a 
apartamentului. Abajbait dupa chei, a intrat impleticindu-se, 
apoi pur §i simplu s-a intins pe podea.
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-  O, Doamne, o, Doamne, ce am facut?
!§i taiase legaturile. N u avea serviciu. §i va dura 

saptamani pana va putea deschide libraria. §i de ce credea 
ca era in stare sa conduca o librarie? Cuno§tintele §i 
dragostea sa pentru carti nu o transformau intr-un ne- 
gustor. Nu lucrase in vanzari in viata sa §i, dintr-odata, 
urma sa conduca o afacere?

A crezut ca este pregatita pentru acest pas. Acum, 
confruntata cu realitatea cruda, Dana §i-a dat seama ca 
nu este gata nici macar pe aproape.

Panicata, a sarit in sus, dar s-a oprit la telefon.
-  Zoe? Zoe... Eu tocm ai... Trebuie sa... Hristoase! 

Pofi sa te intalne§ti cu mine la locul nostru, la casa?
-  Bine, Dana, ce s-a intamplat? Care-i problema?
-  Eu tocmai am demisionat. Cred ca am un atac de 

panica. Am nevoie... Poti sa iei cheile? Poti sa o iei pe 
Malory §i sa ne intalnim acolo?

-  Bine, draga. Trage adanc aer in piept. Haide, respira 
u§or. Asta este. Douazeci de minute. Vom fi acolo in 
douazeci de minute.

-  Multumesc. Bine, multumesc. Z oe...
-  Continua sa respiri. Vrei sa tree sa te iau?
-  Nu. §i-a §ters lacrimile de furie. Nu, ne intalnim 

acolo.
-  Douazeci de minute, a repetat Zoe §i a inchis.

ERA mai calma, cel putin la suprafata, cand a coborat 
din ma§ina in fata casei dragute pe care o cumparase 
impreuna cu prietenele ei. in cateva saptamani, vor semna 
hartiile pentru a§ezamant. Apoi vor incepe orice au de 
gand sa faca acolo.
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Zoe §i Malory erau cele care aveau idei marete in 
ceea ce prive§te ambianta, culorile, vopselele §i decora- 
tiunile. I§i pusesera deja capetele la contribute pentru a 
alege vopseaua pentru veranda §i holul de la intrare. §i 
§tia ca Zoe va scotoci pietele ieftine §i va merge la 
vanzarile de obiecte de prin casele oamenilor pentru 
lucruri ieftine care vor deveni in mod miraculos comori.

Nu ca n-ar fi avut §i ea idei. Avea.
Avea viziunea asupra cum va arata partea ei din etajul 

principal cand va fi transformata intr-o librarie/cafenea. 
Confortabil §i placut. Poate ni§te scaune in care sa te poti 
cufunda, cateva mese.

Dar nu putea vedea detaliile. Cum vor arata scaunele? 
Ce fel de mese va folosi?

§i erau zeci de alte lucruri pe care nu le luase in 
considerare cand se aruncase in acest vis de a avea propria 
librarie. La fel ca atunci cand, trebuia sa admita, au fost 
lucruri la care nu s-a gandit cand i-a spus lui Joan ca i§i 
da demisia.

Impulsivitate, mandrie §i furie, s-a gandit cu un oftat. 
O combinatie periculoasa. Acum trebuia sa suporte conse- 
cintele manifestarii acestor caracteristici.

A pa§it afara din ma§ina. Stomacul ei era inca agitat, 
a$a ca 1-a masat in timp ce studia casa.

Era un loc bun. Era important sa-§i aduca aminte de 
asta. I-a placut din momentul in care a intrat in interiorul 
ei impreuna cu Zoe. Pana §i experienta in totalitate teri- 
fianta pe care au trait-o inauntrul ei, cadou de la Kane, 
nemesisul lor, cu aproape o saptamana inainte, cand 
Malory §i-a gasit cheia, nu a stricat sentimentul casei.

Nu a fost niciodata in posesia unei case sau a oricarei
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alte proprietati. Ar trebui sa se concentreze asupra sen- 
zatiei de om matur, de a fi proprietara unei treimi dintr-o 
cladire reala §i a terenului de dedesubt. Nu-i era teama 
de responsabilitate, se simtea bine §tiind asta. Nu-i era 
teama de munca, fizica sau intelectuala.

Dar ii era, a realizat, foarte teama de e§ec.
A mers catre terasa, s-a a§ezat pe trepte §i §i-a permis 

sa se intinda bine.
Era prea necajita ca sa faca mai mult decat sa stea 

acolo, cand Malory a aparut cu Zoe pe locul din dreapta. 
Malory §i-a inclinat capul in timp ce cobora.

-  O zi proasta, hmm?
-  Nu o face $i mai proasta. Multumesc pentm ca ati 

venit, serios.
-  Am facut mai mult decat atat. A facut un gest catre 

Zoe §i catre cutia alba de patiserie din mainile acesteia.
Cople§ita, Dana pufai.
-  Este ciocolata?
-  Suntem fete, nu? Stand alaturi de ea, Zoe a imbra- 

ti§at-o strans cu un singur brat, apoi deschise cutia. 
Eclemri de ciocolata. Cate unul mare pentm fiecare dintre 
noi.

De data aceasta, erau lacrimi sentimentale care ame- 
nintau sa curga.

-  Voi, fetelor, sunteti cele mai tari.
-  Ia cateva mu^caturi, a§teapta sa-§i faca efectul, apoi 

poveste§te-ne. Malory statea pe partea cealalta, inma- 
nandu-i §ervetele.

Dana se calma cu ciocolata, produse de patiserie §i 
friijca, iar povestea se rostogoli printre mu§caturi.

-V o ia  sa demisionez. incruntandu-se, a lins cu limba
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un pic de fri§ca de Bavaria din coltul gurii. A fost o 
animozitate viscerala intre noi din prima clipa cand ne-am 
vazut. Ca §i cum, nu §tiu, am fost du§mance de moarte 
intr-o viata anterioara. Sau, Iisuse, am fost casatorite sau 
ceva de genul asta. Nu doar ca administra biblioteca ca 
§i cum era o tabara militara, asta-i destul de rau, dar avea 
ceva cu mine personal. §i la fel catelu§ul ei, Sandi.

-  §tiu ca e greu, Dana. Chiar §tiu. Maloiy a mangaiat-o 
pe D ana pe um ar cu in telegere. D ar planuise§i sa 
demisionezi in cateva saptamani oricum.

-  §tiu, §tiu. Dar voiam sa aleg o ie§ire u§oara. Sa 
prind mica petrecere de plecare cu personalul, astfel incat 
sa se incheie totul intr-o nota optimista. §i adevarul este 
ca, pana §i cu taierea de salariu, primeam destui bani. 
Mai mult chiar. Mi-ar fi folosit cecurile in plus pe care le 
primeam inainte sa plec.

-  Spunandu-i sa se duca la naiba ar trebui sa merite 
banii pe care i-ai fi primit in plus. Este o ticaloasa §i o 
uram, a spus Zoe cu loialitate. §i cand Indulgence va 
functiona, iar libraria va fi subiectul fierbinte in Valley, 
va fierbe de invidie in propriile sucuri.

Gandindu-se, Dana §i-a strans buzele.
-  Asta e buna. Pur §i simplu am intrat in panica, 

presupun. Intotdeauna am lucrat intr-o biblioteca. Biblio
teca liceului, a facultatii, apoi aceasta. §i dintr-odata 
mi-a venit ideea ca asta este solutia §i voi fi proprietara 
unei afaceri in domeniu.

§i-a frecat mainile umede de genunchi.
-  Nici macar nu §tiu sa lucrez cu o casa de bani.
-  Te voi invata eu, a promis Zoe. Suntem implicate 

in asta impreuna.
-  Nu vreau sa stric afacerea ?i nici treaba cu cheia. 

Doar ca toate acestea au cazut asupra mea dintr-odata.
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Malory i-a oferit Danei ultima treime din eclerul ei.
-  Mananca ceva zahar in plus. Apoi vom intra in 

casa §i ne vom face ni§te planuri serioase.
-  Mai am doua ore pana cand va trebui sa ajung acasa, 

i-a spus Zoe. Cand am preluat cheile casei, am discutat 
cu agentul imobiliar. Ea a spus ca putem sa incepem o 
renovare de baza, daca putem risca timp §i bani. Am putea 
vopsi veranda, daca avem certitudinea ca vom pomi 
afacerea.

Dana termina eclerul.
-  Bine. Bine, a spus cu mai mult entuziasm. Hai sa 

intram §i sa ne uitam la vopsele.

DUPA ceva dezbateri, s-au oprit asupra unui albastru- 
ocean inchis. Culoarea, au cazut ele de acord, ar face 
casa sa se diferentieze de vecinatate §i i-ar adauga stil.

Din moment ce erau la acest capital, s-au indreptat 
inapoi catre bucatarie sa vorbeasca despre decoruri §i 
spatii.

-  Nimic prea rustic, a decis Zoe in timp ce se batea 
cu degetele pe coapse. Vrem sa fie confortabil §i sa te 
faca sa te simti ca acasa, dar intr-un mod tolerant, da? 
A§adar n-ar trebui sa fie mieros sau ceva de genul asta, 
dar nici prea casnic.

-  Bucataria ta rustica de calitate. Aproband, Malory 
facu un cerc, incercand sa vizualizeze. Poate acel verde 
ca de menta pentru pereti -  o culoare placuta §i priete- 
noasa un alb de fri§ca pentru dulapuri. Dana, vei folosi 
cel mai mult acel spatiu.

-  E bine, continuati. Le-a facut semn sa continue. 
Voi, fetelor, va pricepeti mai bine ca mine.

-  Pai, daca am vopsi tejghelele in trandafiriu? Nu
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roz, ci ceva mai puternic, apoi am aduce obiecte de arta. 
Acestea ar proveni din sectiunea galeriei. Apoi am pune 
ni§;te produse de aromoterapie, lumanari de la Zoe din 
salon. §i am face ceva asemanator cu ce are Dana in 
bucataria din apartamentul ei.

-  Le umplem cu mancare nesanatoasa?
Malory i-a aruncat Danei o privire §i a ras.
-  Nu. Carti. Confectionam o etajera ca de bacanie 

sau de bucatarie acolo §i expunem carti §i obiecte me§te- 
§ugare§ti din galeria mea §i ni§te produse din salon. Creme 
de maini §i sapunuri luxoase. Unifica acest spatiu comun.

-  E bine. Dana expira. Incepe sa fie bine din nou.
-  Va fi grozav. Zoe i§i puse un brat in jurul taliei 

Danei. Ai putea sa-ti expui acele cutii de ceaiuri exotice 
§i cafea pe tejghea.

-  Poate instalam o masa, lua Dana in considerare. 
Una dintre acelea rotunde, cu doua scaune. Bine. Hai sa 
notam vopselele pe care le-am ales pana acum §i sa vedem 
daca ne decidem  §i asupra altora. Ma voi duce la 
HomeMakers §i le voi cumpara pe toate.

-  Cred ca vopseaua va fi pusa la vanzare saptamana 
viitoare, spuse Zoe.

- A , da? Dana facu gropite in obraji. Se intampla sa 
am o relatie la HomeMakers. il voi suna pe Brad §i voi 
obtine o reducere astazi.

O AJUTA sa aiba un tel, un scop. Chiar daca era vorba 
de cativa litri de vopsea.

Daca, se gandea Dana, biblioteca §i viata ei acolo 
reprezentau trecutul, nu erau Indulgence §i cladirea ei
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viitorul? in ceea ce prive?te unde se indrepta viitorul, de 
unde naiba era sa §tie? Dar intentiona sa se gandeasca la 
asta §i sa incerce sa gaseasca o legatura cu locatia cheii.

Nu fusese greu sa obtina, prin lingu?iri, o reducere 
de treizeci la suta de la Brad. In timp ce Dana ratacea 
prin coridoarele largi ale cavernoasei HomeMakers, se 
gandea la ce putea sa mai aleaga avand indem nul 
vechiului sau prieten.

Pensule de vopsit, bineinteles, §i role. Sau poate ar 
trebui sa incerce unul din acele spray-uri pentru vopsea. 
A studiat unul, ghemuindu-se la podea pentru a analiza 
functionalitatea lui.

Cat de greu putea fi? §i cu siguranta ar fi mai rapid 
§i mai putin laborios decat vopsitul traditional.

-  Doar daca nu te gande§ti sa devii zugrav, acela este 
putin cam mult pentru tine.

Jordan Hawke, s-a gandit, in timp ce un mu§chi din 
maxilarul sau a facut o convulsie. §i s-a gandit ca ziua 
nu putea deveni mai proasta.

- 1 s-a facut mila lui Brad de tine §i te-a angajat? a 
spus fara sa se uite. Vei purta una din cama§ile din doc 
albastru cu o casuta desenata pe buzunarul de la piept?

-  Eram in biroul lui cand ai sunat, flatandu-1 pentru 
o reducere de pret. M-a rugat sa cobor §i sa te ajut pentru 
ca a fost prins de un telefon inainte sa poate veni el insuji.

Dana s-a zbarlit.
-  Nu am nevoie de ajutor pentru a cumpara vopsea.
-  Ai, daca te gande§ti serios sa cumperi acel spray.
-  Ma uitam doar. Gura ei se bosumfla in timp ce 

arata cu degetul spre ustensile. In plus, ce §tii tu despre 
aceste lucruri?
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-  Destule ca sa §tiu ca, daca spun mai multe, il vei 
cumpara doar ca sa ma superi.

-  Este tentant, dar voi rezista, a replicat ea.
El s-a intins §i a luat-o de subrat pentru a o ridica in 

picioare.
-  Se pare ca ai avut destule probleme pentru o singura 

zi. Am auzit ca ai demisionat.
Era compasiune in ochii sai. Nu genul plin de sine ?i 

mieros, ci o compasiune plina de intelegere tacuta ce te 
calma.

-  Ce, Sandi iti face rapoarte §i tie?
-  imi pare rau, acest nume nu este pe lista mea. El a 

mangaiat-o scurt $i neglijent pe brat, un gest pe care 
amandoi §i 1-au amintit imediat ce 1-a facut. §i amandoi 
s-au dat cu un pas inapoi. Vorbele umbla, Stretch. §tii 
cum e in Valley.

-  Da, §tiu cum este. Sunt surprinsa ca tu iti aduci 
aminte.

-  imi aduc aminte de o gramada de lucruri. Unul 
dintre ele este cat de mult iti placea sa lucrezi acolo.

-  Nu vreau sa fii dragut cu mine. S-a intors ca sa 
studieze atenta spray-ul. Ma indispune.

Deoarece §tia ca va trece mai u$or peste probleme 
daca era furioasa sau ocupata, el a dat din cap.

-  Bine. De ce nu profiti de reducerea oferita de 
prietenul tau, proprietarul? intotdeauna este amuzant sa-1 

jecmane§ti pe Brad. Apoi, poti sa ma abuzezi verbal pe 
mine. Asta te invesele§te intotdeauna.

-  Da, a§a e. Ea s-a incruntat putin §i a lovit spray-ul 
cu varful pantofului. Nu pare prea dificil.

-  Lasa-ma sa-ti arat §i alte optiuni.
-  De ce nu e§ti inapoi la Flynn acasa scriind o intriga 

veche cu personaje de carton?
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-  Vezi, deja te simti mai bine.
-  Trebuie sa recunosc.
-  Ceea ce avem aici este un sistem de vopsit automat 

pe role, incepu el, indreptand-o spre aparatul pe care i-1 

indicase Brad. Este mic, u§or de folosit §i eficient.
-  De unde §tii?
-  Pentru ca atunci cand Brad mi-a spus sa-ti arat acest 

dispozitiv a folosit aceste adjective. Eu, personal, am 
vopsit doar o data o camera, in mod traditional §i asta a 
fost... El s-a oprit. Cu mult timp in urma.

Ea §i-a adus aminte. Vopsise dormitorul mamei lui 
cand a fost in spital pentru prima data. Dana 1-a ajutat la 
curatenie §i i-a mentinut moralul ridicat. Au zugravit 
peretii intr-un bleu delicat §i cald, astfel incat camera sa 
fie proaspata §i lini§titoare.

Peste mai putin de trei luni ea era moarta.
-  I-a placut, a spus Dana cu blandete. I-a placut ca ai 

facut acel gest pentru ea.
-  Da. Cum amintirea era dureroasa pe prea multe 

niveluri, el a schimbat vorba. Brad are aici o lista de pro
duse u?or de manuit pentru a-ti face proiectul de imbuna- 
tatire a casei mai placut.

-  Bine, hai sa-1 pagubim.
Trebuia sa recunoasca faptul ca a-1 avea alaturi in 

aceasta expeditie o facea mai amuzanta §i mai interesanta. 
§i era u§or, un pic prea u§or, sa-§i aduca aminte de ce 
odata au fost prieteni, de ce odata au fost iubiti.

Aveau un mod de a intra in ritm, de a intelege cuvin
tele §i expresiile care proveneau dintr-o viata intreaga de 
cand se cuno§teau §i la fel de mult din cei doi ani de 
intimitate fizica pe care i-au impartit.

-  Aceasta este culoarea? Jordan §i-a frecat barbia in 
timp ce studia lista ei. Islanda? Ce culoare e Islanda?

59



-  Un fel de albastru-verzui. I-a inmanat mostra de 
vopsea. Vezi? Ce este in neregula cu ea?

-  N-am spus ca e ceva in neregula cu ea. Doar ca nu 
ma face sa ma gandesc la o librarie.

-  Nu este doar o librarie, este... La naiba. A tinut 
mostra in sus, apoi a intors-o in jos. §i-a incruci§at ochii 
§i inca nu putea sa o vizualizeze pe peretii din spatiul ei. 
Malory a ales-o. Eu voiam un alb murdar, dar ea ?i Zoe 
au sarit pe mine.

-  Albul merge intotdeauna.
Ea a pufnit.
-  Vezi, ele ziceau ca gandesc ca un barbat. Barbatii 

nu aleg culoarea. Sunt speriati de ea.
-  Nu suntem.
-  Ce culoare este sufrageria ta din New York?
El i-a aruncat o privire amabila.
-  Asta este cu totul pe dinafara subiectului.
-  Nu cred. Nu §tiu de ce, dar nu cred. Voi alege acest 

sortiment de albastru-verzui. Este doar vopsea. Nu e un 
angajament pe viata. §i a spus ca ar trebui sa ma gandesc 
la nuante de maro §i galben pentru accente.

-  Maro $i galben? Draga, va arata urat.
-  Nu, maroul va bate spre trandafiriu inchis. Un fel 

de maroniu ro^cat spre roz ...
-  Maroniu ro§cat spre roz, a repetat el, ranjind. Foarte 

descriptiv.
-  Taci. §i cealalta este un fel de crem. A expus 

mostrele alese de Zoe §i Malory. La naiba, nu ?tiu. Cred 
ca sunt putin speriata de culoare eu insami.

-  Sunt absolut sigur ca nu e§ti barbat.
-  Multumesc lui Dumnezeu pentru asta. Mai a ales
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culoarea aceasta denumita Fagure de Miere. A lui Zoe e 
denumita Begonia §i nu inteleg de ce, deoarece begoniile 
sunt roz sau albe, iar aceasta este mai mult mov.

§i-a apasat degetele peste ochiul drept.
-  Cred ca toate aceste culori imi dau dureri de cap. 

Oricum, Zoe a masurat deja cati metri patrati sunt §i canti- 
tatea de vopsea. Unde este lista mea?

El i-a dat-o inapoi.
-  Brad se intreba de ce Zoe nu a venit cu tine.
-  Hmm? O, a trebuit sa se intoarca la Simon, acasa. 

Ea a studiat lista, a inceput sa calculeze, apoi i-a aruncat 
o privire. De ce?

-C e ?
-  De ce se intreba?
-  De ce crezi? S-a uitat peste umarul ei la lista, sur- 

prins cand ea a intors-o pentru ca se continua §i pe partea 
cealalta.

-  Iisuse, vei avea nevoie de o camioneta. Apoi, Brad 
a revenit la vremurile din liceu §i m-a rugat sa te intreb 
daca Zoe a spus ceva despre el.

-  Nu, n-a spus, dar a§ fi bucuroasa sa-i transmit un 
bilet de la el in camera de studiu maine.

-  il voi anunta.
Au incarcat vopseaua, stocurile §i echipamentul.
Dana 1-a binecuvantat pe Brad la ie§ire cand, chiar §i 

cu reducerea oferita, suma totala de plata a facut-o sa se 
inece. Dar abia afara §i-a dat seama de adevarata dilema.

-  Cum naiba voi pune toate astea in ma?ina mea?
-  Le vom pune ?i in marina mea.
-  De ce nu ai spus ca am cumparat prea mult cand 

incarcam marfa in magazin?
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-  Pentru ca te simteai bine. Unde vrei sa depozitezi 
toate aceste lucruri?

-  Doamne. Zapacita, i§i trecu o mana prin par. Nu 
m-am gandit la asta. M-am lasat prinsa.

§i, se gandi el, a fost o placere sa o vezi prinsa -  §i 
uitand ca il ura§te.

-N u  pot depozita toate astea la mine acasa §i nu m-am 
gandit sa vad daca pot pastra cheile de la casa pentru a le 
lasa acolo. Ce naiba voi face cu ele?

-  Flynn are destul spatiu la el acasa.
-  Da. Ea a oftat. Da, are. Cred ca asta e solutia. Nu 

se poate enerva, deoarece Malory va clipi din gene §i il 
va inmuia.

Au impartit marfa §i au incarcat-o in ma§ini. Drumul 
inapoi catre casa lui Flynn i-a dat ei timp sa se intrebe 
cum au reu$it sa fie unul in compania celuilalt pentru 
aproape o ora fara sa se certe.

Nu fusese un ticalos, ceea ce, a decis ea, era un lucru
rar.

§i, a fost fortata sa recunoasca, nici ea nu se com- 
portase ca o ticaloasa. La fel de rar cand era vorba de 
Jordan.

Poate, doar poate, vor reu§i sa coexiste, chiar sa 
coopereze, pe tennen scurt. Daca, a§a cum insista toata 
lumea, era parte a cautarii, avea nevoie de el prin preajma.

In plus, el avea un creier bun §i o imaginatie fluida. 
Putea sa reprezinte mai mult decat un xnotiv de enervare 
in aceasta problema. Putea fi chiar valoros.

Cand au ajuns la Flynn, a trebuit sa admita ca era de 
ajutor sa aiba un barbat prin preajma care sa duca zeci de 
litri de vopsea §i accesoriile necesare.
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-  Sufrageria, a spus ea, incordata putin sub greutatea 
pe care o purta. N-o folose§te niciodata.

-  O va folosi. Jordan i§i facu loc prin camera, cotind 
spre sufragerie. Malory are planuri mari.

-  intotdeauna are. il face fericit.
-  Niciun dubiu in privinta asta. A ie§it afara pentru 

urmatoarea incarcatura. Lily i-a afectat serios egoul, a 
adaugat el, referindu-se la fosta logodnica a lui Flynn.

-  Nu e vorba doar de egoul lui. A scos o geanta plina 
cu role pentru vopsea, perii §i oale din metal stralucitor. 
L-a ranit. Cand cineva te parase§te §i dispare, doare.

-  Cel mai bun lucru care i se putea intampla.
-  N u asta e problema. Putea simti resentimentul, 

durerea, furia incepand sa fiarba in stomac. Luptandu-se 
sa ignore aceste sentimente, a transportat mai multe oale. 
Problema o reprezinta durerea, tradarea §i pierderea.

El nu a mai spus nimic cat timp au carat restul mar- 
furilor in sufragerie. Nimic pana nu s-au a§ezat §i s-a intors 
ca sa-i vada fata.

-  Nu te-am parasit.
Ea putea sa simta parul de pe spatele gatului zbar- 

lindu-se.
-  Nu fiecare fraza pe care o spun se refera la tine. 
- A  trebuit saplec, a continuat el. Erai inca in facul-

tate, pentru numele lui Hristos.
-  Asta nu te-a oprit sa intri in patul meu.
-  Nu, nu m-a oprit. Nimic nu ma putea opri. Eram 

infometat dupa tine, Dana. Erau momente cand simteam 
ca a§ muri daca nu te aveam.

Ea s-a dat inapoi §i 1-a studiat de sus pana jos.
-  Se pare ca te-ai hranit destul de bine in ultimii cativa

ani.
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-  Nu inseamna ca m-a oprit sa ma gandesc la tine. 
Ai insemnat ceva pentru mine.

-  0 ,  du-te naibii. Nu a spus-o pe un ton exploziv, ci 
monoton, care i-a dat mai multa putere. Am insemnat ceva 
pentru tine? O nenorocita de pereche de pantofi poate 
insemna ceva pentru tine. Eu te-am iubit.

Daca i-ar fi tras un pumn in fata, nu ar fi fost mai 
putin §ocat.

-  Tu... nu ai spus niciodata asta. Nu mi-ai spus 
niciodata cuvantul care incepe cu I.

-  Pentru ca trebuia ca tu s-o spui primul. Se presupune 
ca barbatul trebuie sa o spuna primul.

-  A§teapta un minut. Aceasta este o regula? Panica 
se strecura in spatele gatului sau ca acidul. Unde este 
scrisa?

-  Pur §i simplu este, idiot nenorocit. Te-am iubit §i 
te-a§ fi a§teptat sau a§ fi mers cu tine. Dar tu ai spus doar 
„Asculta, Stretch, imi iau catrafusele §i plec la New York. 
A fost amuzant, ne mai vedem“.

-  Nu-i adevarat, Dana. Nu a fost a§a.
-  Dar destul de aproape. Nimeni nu m-a ranit a§a. 

Nu vei mai avea §ansa sa o faci din nou §i §tii ceva, 
Hawke? Am facut un barbat din tine.

S-a rasucit pe calcaie §i a plecat.
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fi singur era ceva la care Jordan Hawke se 
pricepea foarte bine in majoritatea circumstantelor. Cand 
muncea, cand se gandea la munca sau sa nu munceasca, ii 
placea sa se cuibareasca in izolarea mansardei sale din SoHo.

Apoi, viata, zgomotul, mi§carea §i culorile din strada 
de sub fereastra sa erau ca un fdm pe care il putea viziona 
sau ignora dupa chef.

Ii placea deseori mai mult sa-1 urmareasca din spatele 
ferestrei decat sa faca parte din el.

New York-ul il salvase, intr-un mod foarte real. II 
fortase sa supravietuiasca, sa devina §i sa traiasca ase
menea unui barbat -  nu ca fiul cuiva, prietenul cuiva, un 
alt student, ci ca un barbat care se putea baza doar pe el. 
II impinsese §i imboldise cu nerabdare §i cu degete ascu- 
tite, amintindu-i in fiecare zi din timpul primului sau an 
agitat acolo, ca nu-i pasa deloc daca se scufunda sau se 
mentine la suprafata.

Invatase sa inoate.
Invatase sa aprecieze zgomotul, actiunea, presiunea 

umanitatii.
ii placea egoismul, generozitatea, predilectia sa de a 

duce vorba catre restul lumii.
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§i, cu cat invata mai mult, observa $i se adapta, cu 
atat i§i dadea seama ca in adancul sufletului este doar un 
baiat dintr-un ora§ mic.

Va fi intotdeauna recunoscator New York-ului.
Cand il apasa munca, putea sa intre in acea lume. Nu 

cea din afara ferestrei, ci cea dinauntrul capului sau. Acolo 
nu era deloc ca intr-un film, ci mai multa viata decat viata 
insa§i pentm oricate ore il captiva.

Invatase diferenta dintre aceste doua lumi, ajunsese 
sa aprecieze subtilitatile §i sferele lor intr-un fel pe care 
§tia ca nu 1-ar fi facut daca nu ar fi renuntat la siguranta 
vechiului §i sa se amnce cu capul inainte in nou.

Scrisul nu devenise niciodata o rutina pentru el, ci 
ramasese o surpriza continua. Era intotdeauna suiprins 
de cat de amuzant era, odata ce se pomea. §i niciodata 
nu rata sa se mire de cat de greu era. Era ca §i cum ai 
avea o relatie intensa §i fmstranta de dragoste cu o femeie 
capricioasa, superba, deseori rautacioasa.

Adora fiecare moment.
Scrisul il ajutase sa treaca prin cele mai dureroase 

momente cand i§i pierduse mama, ii daduse o directie, 
un scop §i destula bataie de cap astfel incat sa-1 scoata 
din noroi.

ii daruise bucurie §i amaraciune, dar §i o mare 
satisfactie personala. Mai mult decat atat, ii fumizase o 
siguranta financiara pe care nu o cunoscuse niciodata §i 
nici nu se a§teptase sa o cunoasca.

Oricine spunea ca banii nu conteaza nu fusese nevoit 
sa numere monezile care cadeau dintre pemele canapelei.

Era singur acum, cu efectul produs de cuvintele Danei 
inca plutind in aer. Nu se putea bucura de solitudine, nu 
se putea cuibari in ea sau in munca lui.
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Un om nu a fost niciodata atat de singur ca atunci 
cand a fost inconjurat de trecut.

Nu avea niciun rost sa iasa la o plimbare. Prea multi 
oameni care il cuno§teau 1-ar fi oprit ca sa stea de vorba, 
i-ar pune intrebari §i ar face comentarii. Nu se putea pierde 
in Valley ca in New York.

Acesta a fost unul dintre motivele pentru care a plecat 
atunci §i in modul acela. §i unul dintre motivele pentru 
care se intorsese.

A$a ca va pleca la o plimbare cu ma§ina, ca sa scape 
de ecourile care inca mai rasunau in pereti.

Te-am iubit.
Iisuse! Iisuse, cum a putut sa nu §tie? Fusese atat de 

ignorant sau ea fusese prea inchisa in sine?
A ie§it afara §i s-a urcat in masina lui Thunderbird si 

a turat motorul. Avea nevoie de viteza. O calatorie lunga 
si rapida fara o destinatie anume.

A dat drumul la CD player §i 1-a dat la maxim. Nu-i 
pasa ce muzica era, atata timp cat era tare. Chitara lui 
Clapton il insotea in afara ora^ului.

$tia ca o ranise pe Dana in toti ace§ti ani. Dar el 
f acuse presupunerea ca ii afectase doar egoul, exact unde 
a crezut el ca a tintit. §tia ca o enervase -  ea il facuse sa 
inteleaga asta limpede ca un cristal - ,  dar crezuse ca era 
vorba de mandrie.

Daca ar fi §tiut ca ea il iubise, ar fi gasit o cale de a 
rupe relatia cu mai multa blandete.

N-ar fi facut asta?
Hristoase, spera ca ar fi procedat a§a. Fusesera prie

teni. Chiar §i cand devenisera atra?i nebune§te unul de 
celalalt, erau in continuare prieteni. N-ar fi ranit niciodata 
un prieten in mod intentionat.
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Nu fusese bun pentru ea, la asta se ajunsese.
Nu fusese bun pentru nimeni in acea perioada a vietii 

lui. Era mai bine pentru ea ca incheiasera.
Se indreptase catre munti fi incepuse urcuful abrupt 

pe seipentine.
Dar ea il iubise. Acum nu mai putea face nimic sau 

foarte putin in aceasta privinta. $i nu era deloc sigur ca 
ar fi putut face ceva atunci. Nu era pregatit pentru marea 
dragoste la acea perioada. N-ar fi ftiut cum s-o defineasca 
§i ce sa gandeasca despre ea.

La naiba, nu fusese capabil sa gandeasca deloc atunci 
cand a venit la Dana. Dupa o singura privire asupra ei 
cand s-a intors de la facultate, fiecare gand la ea il tulbura.

Era ingrozit.
Putea zambi cand se gandea la asta acum. §ocul lui 

initial la propria reactie fata de ea, vina coplefitoare ca 
avea fantezii cu sora celui mai bun prieten.

Fusese oripilat, fascinat §i in ultima instanta obsedat.
Inalta, cu forme generoase fi o limba ascutita, Dana 

Steele avea un ras din toata inima, o minte curioasa §i un 
temperament vulcanic.

Totul la ea il atragea.
La naiba, daca nu il atragea inca.
Cand a vazut-o din nou la intoarcere, cand a deschis 

Ufa casei lui Flynn f i  statea acolo uitandu-se urat la el, 
dorinta pentru ea 1-a cutremurat.

La fel fi respingerea ei 1-a destabilizat.
Daca puteau redeveni prieteni, sa regaseasca acea 

legatura, afectiunea aceea care existase intotdeauna intre 
ei, poate ei doi ar reufi sa ajunga mai departe.

Catre ce, nu putea spune. Dar o voia pe Dana inapoi 
in viata lui.
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§i, nu avea sens sa nege, o dorea inapoi in patul sau.
Au realizat progrese catre prietenie in sesiunea aceea 

de cumparaturi cu reducere. S-au comportat lejer unul in 
preajma celuilalt pentru o perioada, ca §i cum anii din 
urma nu s-ar fi petrecut.

Dar anii aceia au existat totu§i. §i in momentul in 
care el §i Dana §i-au adus aminte de ei, progresul a luat o 
alta intorsura §i s-a terminat cu un acces de furie.

A§a ca el avea acum o misiune, a decis Jordan. Tre
buia sa gaseasca o cale de a o ca§tiga inapoi -  prietena 
sau iubita, in ordinea care ii avantaja.

Cautarea cheii ii dadea, printre altele, o oportunitate. 
Avea intentia sa o foloseasca.

Cand a realizat ca a condus ma§ina la Warriors Peak, 
a oprit la marginea drumului.

§i-a amintit cum se catara pe zidul acela inalt din 
piatra, cand era adolescent, impreuna cu Brad §i Flynn. 
S-au instalat in padure, cu un pachet de §ase beri pe care 
niciunul dintre ei nu avea voie sa-1 bea, neavand varsta 
necesara.

La Peak nu locuia nimeni atunci. Era un loc mare, 
plin de fantezie §i infrico§ator. Perfect pentru a fascina 
trei baieti care bausera fiecare cate doua beri.

Era luna plina, i§i aduce el aminte, in timp ce cobora 
din ma§ina. Cerul era negru §i sticlos §i batea un vant 
u§or, suficient ca sa mi§te frunzele, creand astfel iluzia 
unor §oapte.

Putea sa vada totul acum la fel de clar ca §i atunci. 
Poate mai clar, s-a gandit el, amuzat. Era mai matur, nu 
bause §i adaugase intentionat cateva inflorituri amintirilor.

Ii placea sa-§i impodobeasa scena cu un strat de ceata
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alunecand deasupra pamantului §i cu o luna atat de ro
tunda §i de alba meat parea sapata in sticla cerului; stelele 
ascutite ca ni§te varfuri de sageti. Strigatul jos al unei 
bufnite §i zgomotul prazii de noapte in iarba inalta. La 
distanta, cu un ecou care se rostogolea in noapte, se auzea 
latratul unui caine.

A adaugat aceste aspecte cand a folosit casa ?i noaptea 
in prima sa carte importanta.

Dar, pentru Privirea fantomei, a fost un element al 
noptii pe care n-a trebuit sa §i-l imagineze. Pentru ca se 
intamplase. II vazuse.

Chiar §i acum, ca barbat trecut de treizeci de ani, 
fara naivitatea baietelului din el, credea.

Ea se plimba pe parapet, sub luna alba, alunecand 
inauntru §i in afara umbrelor ca o fantoma, cu parul in 
vant, iar capa sa, cu siguranta era o capa -  unduindu-se.

Ea poseda noaptea. Credea asta atunci §i o credea §i 
acum. Ea era noaptea.

Se uitase la el, i§i aminti Jordan in timp ce ratacea pe 
la portile de fier, in timp ce se uita la casa mare de piatra 
de pe deal. Nu a putut sa-i vada fata, dar §tia ca se uitase 
drept in ochii lui.

Simtise tai§ul privirii ei, puterea, ca o lovitura menita 
mai mult sa trezeasca decat sa faca rau.

Mintea lui a inceput sa fiarba, §i nimic -  nici berea, nici 
tineretea lui, nici macar §ocul -  nu a putut sa atenueze fiorul.

Se uitase la el, i§i aduse aminte Jordan in timp ce 
studia parapetul. §i il cuno$tea.

Flynn §i Brad nu au vazut-o.
Pana sa-§i revina la ratiune §i sa-i strige, ea disparuse.
Ii speriase. In modul incantator in care vederea fanto- 

melor §i a creaturilor fantastice face asta.

70



De§i ani mai tarziu, cand scrisese despre ea, a trans- 
format-o intr-o fantoma, §tia acum ca era la fel de vie ca el.

-  Oricine ai fi fost, a murmurat el, m-ai ajutat sa imi 
creez propria marca. A§a ca iti multumesc.

Statea acolo in picioare, cu mainile in buzunare, 
uitandu-se printre zabrele. Casa era o parte din trecutul 
sau, dar, in mod ciudat, o considera ca facand parte §i din 
viitor. Se jucase cu ideea de a suna ca sa vada daca era 
disponibila cu cateva zile inainte ca Flynn sa-1 contacteze 
in legatura cu portretul tanarului Arthur al Britaniei. Cum- 
parase pictura dintr-un impuls, cu cinci ani in urma, de 
la galeria unde lucra Malory, de§i n-a cunoscut-o atunci. 
Nu numai ca a fost un element major in cautarea lui 
Malory, dar ei au descoperit pictura, care, ca §1 Fiicele 
Sticlei §i una pe care o cumparase Brad separat, fusese 
pictata tot de Rowena, se gandi Jordan, cu secole in urma.

New York-ul, prezentul sau, i§i indeplinise scopul. 
Era pregatit de o schimbare. Gata sa vina acasa. Apoi 
Flynn a facut ca lucrurile sa devina foarte u§oare.

I-a dat §ansa de a se intoarce acasa, sa vada in ce ape 
se scalda §i sa-§i analizeze sentimentele. A §tiut, de data 
aceasta a §tiut, imediat ce a vazut profdul maiestuos al 
Muntilor Apala§i, ca voia totul inapoi.

De data aceasta, surpriza -  venise ca sa ramana.
Voia acele dealuri cu dezordinea lor din toamna §i 

vegetatia luxurianta vara. Voia sa stea §i sa le vada inghe- 
tand, atat de lini§tite §i impunatoare sau atinse de tandretea 
primaverii.

Voia Valley, cu strazile sale stramte §i turi§tii. Fetele 
familiare care il §tiau de cand era mic, mirosul de gratar 
facut in curte §i fragmente din barfele locale.
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I§i voia prietenii, relaxarea §i bucuria lor. Pizza din 
cutie, o bere pe veranda, vechile glume la care nimeni nu 
radea la fel ca un prieten din copilarie.

§i inca i§i dorea nenorocita de casa, a realizat Jordan 
cu un zambet u§or §i luminos. Voia acum fiecare bucata 
din ea la fel de mult ca atunci cand era un visator de 
§aisprezece ani, cu toate lumile la dispozitie a^teptand sa 
fie expl orate.

A§a ca i$i va petrece timpul acolo -  era mai precaut 
decat ar fi fost la §aisprezece ani. §i ar afla ce planuiesc 
sa faca Rowena §i Pitte cu acel loc cand se vor muta.

Oriunde intentionau sa se mute.
A§a ca poate casa reprezenta atat trecutul, cat §i 

viitorul sau.
Derula in minte fragmente din indiciul fumizat de 

Rowena. El era o parte din trecutul Danei §i, fie ca ii 
placea sau nu, era parte din prezentul ei. Foarte probabil 
ca va face parte intr-un fel sau altul §i din viitorul ei.

A§adar ce legatura aveau el §i Peak cu cautarea cheii?
§i nu se credea incredibil de important cand presu- 

punea ca avea legatura cu asta.
-  Poate, §i-a spus in tacere sie§i. Dar acum nu vad 

nimic in neregula cu acest fapt.
Cu o ultima privire aruncata casei, s-a intors la ma

rina. Se va intoarce acasa la Flynn §i se va gandi la aceste 
probleme sub toate aspectele.

Apoi i le va prezenta Danei, fie ca vrea sau nu, sa le 
auda.

BRADLEY Vane avea propriile sale planuri $i com- 
ploturi. Zoe era un motiv de uimire pentru el. Intepata §i
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certareataun minut, scrupulos de politicoasa in urmatorul. 
Ar ciocani §i u§a catre ea s-ar intredeschide. Ar putea 
detecta licariri de umor §i dulceata, apoi u?a i s-ar tranti 
in fata cu un suflu de aer rece.

Nu intalnise niciodata o femeie care sa aiba aversiune 
pentru el pe fata. Era enervant in mod special ca prima 
care avea aversiune fata de el s-a intamplat sa fie cea de 
care era scandalos de atras.

Nu putuse sa-§i scoata din minte chipul ei timp de 
trei ani, de cand a vazut prima data Dupa vraja, pictura 
pe care o cumparase -  a doua pe care o realizase Rowena 
dupa Fiicele Siiclei.

Fata lui Zoe in chipul zeitei care dormea, de trei mii 
de ani, intr-un sicriu de sticla.

Oricat de r idicol era, Brad se indragostise la prima 
vedere de femeia din portret.

Femeia din realitate era una mult mai dura.
Dar familia Vane era recunoscuta pentru tenacitatea 

sa. §i pentru hotararea de a ca§tiga.
Daca ar fi venit la magazin in acea dupa-amiaza, §i-ar 

fi rearanjat programul astfel incat s-o insoteasca. I-ar fi 
dat §ansa de a petrece ceva timp impreuna cu ea, sub 
pretextul rezolvarii unor treburi practice, intr-un mod 
amical.

Bineinteles, te-ai gandi ca atunci cand ma§ina ei s-a 
stricat, iar el era prin preajma §i s-a oferit sa o duca, acel 
interludiu ar fi fost practic §i prietenos.

Dar ea s-a suparat pentru ca el i-a indicat defectele 
planului ei de a incerca sa repare marina purtand o rochie 
de seara, iar el, era de inteles, a refuzat sa se manjeasca 
reparand motorul.
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S-a oferit sa cheme un mecanic pentm ea, nu? Brad 
i§i amintea, siratind aceea§i exasperare. A stat acolo discu- 
tand cu ea zece minute, asigurandu-se astfel ca orice ar fi 
facut ea ar intarzia amandoi la Peak. §i cand ea a acceptat, 
in final, cu parere de rau, ca el sa o duca, a petrecut fiecare 
minut stand ca un sloi de gheata.

Era absolut nebun dupa ea.
-  Bolnav, a mormait in timp ce facea coltul catre 

strada ei. E§ti un om bolnav, Vane.
Casuta ei era mai retrasa din strada, pe o peluza 

eleganta. Plantase flori agatatoare de-a lungul partii stangi 
a casei, care era mai insorita. Casa era vopsita intr-un 
galben vesel cu omamente de un alb stralucitor. Bicicleta 
ro§ie a unui baiat era sprijinita de zid in fata curtii, amin- 
tindu-i ca ea avea un fiu pe care urma sa-1 vada.

Brad a parcat noul lui Mercedes in spatele maginii ei 
veche de zeci de ani.

S-a dus la portbagaj §i a luat cadoul care spera ca va 
intoarce §ansele de partea lui.

L-a adus la u§a din fata, apoi s-a surprins trecandu-§i 
nervos o mana prin par.

Femeile nu-1 faceau niciodata nervos.
Suparat pe el insu§i, a batut scurt la u§a.
A deschis baiatul §i, pentm a doua oara in viata lui, 

Brad a ramas uimit de o figura. Arata ca mama lui -  par 
negru, ochi capmi, trasaturi dragute ?i accentuate. Parul 
negru era ciufulit, ochii plini de suspiciune, dar nimic nu 
diminua vreun pic aspectul placut §i exotic.

Brad avea suficienti veri mici, nepoti ?i nepoate, ca 
sa fie capabil sa aproximeze varsta pu§tiului la opt sau 
noua ani. Peste zece ani, s-a gandit Brad, va trebui sa 
alunge cu batul fetele din jurul lui.
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-  Simon, nu-i a§a? Brad i-a oferit un zambet care 
spunea: sunt-inofensiv-poti-avea-incredere-in-mine. Sunt 
Brad Vane, un prieten de-al mamei tale. Intr-un fel. Este 
acasa?

-  Da, este. De§i baiatul I-a masurat rapid pe Brad 
dm cap pana in picioare, acesta a avut senzatia ca fusese 
examinat cu atentie §i in amanunt, iar juriul nu luase inca 
o decizie. Va trebui sa a§tepti afara pentru ca nu am voie 
sa perniit nimanui sa intre daca nu cunosc persoana.

-  Nicio problema.
U$a i s-a inchis in fata. A§a mama, a$a fiu, a gandit 

Brad, apoi 1-a auzit pe baiat strigand.
-M am a! E un tip la u§a. Arata ca un avocat sau ceva 

de genul asta.
-  O, Doamne, a monnait Brad §i ?i-a ridicat ochii 

spre cer.
Cateva momente mai tarziu u§a s-a deschis din nou. 

Expresia lui Zoe s-a schimbat de la uimire la surpriza §i 
apoi catre o u§oara enervare in trei etape distincte.

-  O! Tu e§ti. Pai... pot sa te ajut cu ceva?
Ai putea sa ma la§i sa te sarut pe gat pana in spatele 

urechii pentru inceput, a zis Brad in gandul lui, dar §i-a 
pastrat zambetul discret in schimb.

-  Dana a fost la magazin in dupa-amiaza aceasta, 
cumparand ceva materiale.

-  Da. §tiu. A impins o carpa de vase in talia blugilor, 
lasand coada sa atame pe §olduri. A uitat ceva?

-  Nu chiar. M-am gandit ca v-ar folosi asta. A ridicat 
cadoul pe care il sprijinise de peretele casei, apoi avu 
placerea sa o vada clipind de uimire cu o secunda inainte 
sa inceapa sa rada.
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Radea cu adevarat. Ii placea rasul ei, felul cum ii 
juca pe chip §>i in ochi.

-  Mi-ai adus o scara de zugravit?
Absolut necesara in proiectul vostru.
-  Da, este. Dar am una. Realizand in mod evident 

cat de lipsit de amabilitate a sunat, s-a inro§it §i a continuat 
repede. Dar este... veche. §i cu siguranta ne-ar folosi alta. 
A fost foarte dragut din partea ta.

-  Noi, cei de la HomeMakers, apreciem afacerea ta. 
Unde vrei sa pun scara?

-  O, bine. A aruncat o privire in spatele ei, apoi paru 
sa ofteze. Adu-o aici. Ma gandesc mai tarziu. A pa§it 
inapoi, lovindu-se de baiatul care se invartea in spatele 
ei.

-  Simon, acesta este domnul Vane. Este un vechi 
prieten de-al lui Flynn.

-  A spus ca este prietenul tau.
-  Incercam asta. Brad a carat scara in casa. Buna, 

Simon. Cum iti merge?
-  Bine. Cum de porti costum daca transporti scari?
-  Simon.
-  Buna intrebare. Brad a ignorat-o pe Zoe §\ s-a 

concentrat asupra baiatului. Am avut doua intalniri de 
afaceri mai devreme. Costumele sunt mai impunatoare.

-  E greu sa le porti. Mama m-a fortat sa port unul la 
nunta matu§ii Joleen, anul trecut. Cu o cravata. Fasoane.

-  Multumesc pentru critica de moda. Zoe a pus un 
brat in jurul gatului lui Simon §i 1-a facut sa zambeasca.

Apoi amandoi au zambit, unul la celalalt, iar ochii 
lui Brad au fost orbiti.

-  Temele?
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-  Le-am terminat. E timpul pentru jocurile video.
-  Douazeci de minute.
-  Patruzeci §i cinci.
-T reizeci.
-  Bun! S-a smucit liber, apoi s-a dus ca o sageata la 

televizor.
Acum, ca mainile lui Zoe nu mai erau ocupate cu 

baiatul, nu §tia cum sa le tina. A a^ezat una pe scara.
-  E o scara draguta. Cele din fibre de sticla sunt a§a 

de u^oare §i de comode la lucru.
-  Calitate §i valoare -  defmitia lui HomeMakers.
Sunetele unei mingi au umplut brutal mica sufragerie

din spatele ei.
-  Este jocul lui favorit, abia a spus Zoe. Mai degraba 

ar juca baseball virtual sau in lumea reala decat sa respire. 
§i-a aranjat glasul, intrebandu-se ce naiba trebuie sa faca 
ulterior. Ah, vrei sa te servesc cu ceva de baut?

-  Sigur. Orice ai la indemana.
-  Bine. Fir-ar sa fie. Ia loc. Ma intorc intr-un minut.
Cum sa procedeze cu Bradley Vane? s-a intrebat

inainte sa se indrepte in graba catre bucatarie. In casa ei, 
a$ezat in sufrageria ei, cu pantofii lui scumpi. Cu o ora 
inainte de cina.

S-a oprit §i §i-a apasat mainile pe ochi. Era bine, era 
perfect in regula. El a facut un gest foarte frumos, iar ea 
ii va intoarce favorul aducandu-i ceva de baut §i facand 
o conversatie de cateva minute.

Nu §tia niciodata ce ar trebui sa-i spuna. Nu mtelegea 
barbatii ca el. Genul de barbati cu foarte multi bani. Care 
au facut $i au avut multe §i au fost in diverse locuri.

$i o facea sa se simta penibil de nervoasa §i sa fie in 
defensiva.
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Sa-i aduca un pahar de vin? Nu, nu, conducea §i 
oricum nu avea vin de calitate. Cafea? Ceai?

Hristoase!
La capatul rabdarii, a deschis frigiderul. Avea sue §i 

lapte.
Uite, Bradley Charles Vane IV, din bogata §i impor- 

tanta fam ilie Vane din Pennsylvania, bea un pahar de 
lapte, apoi vezi-ti de drum.

A expirat, apoi a scormonit dupa o sticla de sue de 
ghimbir intr-un dulap. A luat cele mai frumoase pahare, 
le-a verificat sa nu aiba urme de apa, apoi le-a umplut cu 
gheata. A adaugat sucul de ghimbir, cu grija sa ramana 
un centimetru pana la buza paharului.

A tras de tivul bluzei sport de bumbac pe care o 
azvarlise la o pereche de blugi, s-a uitat resemnata la 
§osetele groase de culoare gri pe care le purta in locul 
pantofdor §i spera sa nu miroasa de la substanta de curatat 
alama folosita pentru a lua luciul unui suport pentru 
umbrela, pe care il cumparase de la piata de nimicuri.

Cu costum sau fara, se gandea in timp ce i§i indrepta 
umerii, nu se va lasa intimidata in propria casa. Ii va duce 
bautura, va vorbi politicos §i scurt, spera ea, apoi il va 
conduce spre ie§ire.

Fara indoiala ca avea lucruri mai interesante de facut 
decat sa stea in sufrageria ei §i sa bea sue de ghimbir, 
privind un pu§ti de noua ani jucand baseball virtual.

A dus paharul pana in hoi, apoi s-a oprit §i s-a holbat.
Bradley Charles Vane IV nu il privea pe Simon jucan- 

du-se. Statea jos pe podea, spre uimirea ei, in costumul 
lui superb §i se juca impreuna cu fiul ei.

-  Doua lovituri. E§ti terminat. Cu un gagait, Simon 
§i-a agitat fundul §i s-a pregatit pentm unnatoarea runda.
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-  Viseaza in continuare, pu§tiule. Vezi omul meu de 
la trei? Este pe cale sa marcheze.

Ea a pa§it in camera, dar niciunul dintre ei nu a 
remarcat-o, deoarece jocul era in desfa§urare.

-  A prins-o, a prins-o, a prins-o, a spus Simon intr-un 
lei de murmur cantat. Da, da, 1-a facut praf pe fraier.

-  $i alergatorul a marcat, a spus Brad. Prive§te-1 
zburand, indreptandu-se spre casa. lata aruncarea... ?i 
aluneca, §i...

Marcat! a decretat arbitral de la baza.
-  O, da. Brad i-a dat lui Simon un ghiont rapid cu 

umarul.
-  Una la mana, prietene.
-  Nu e rau. Pentru un tip in varsta. Simon a chicotit. 

Acum prcgateste-tc sa fii umilit.
-  Scuza-ma. Ti-am adus ni§te sue de ghimbir.
-  Pauza. Brad s-a rasucit ca sa-i zambeasca. M ultu

mesc. Te superi daca terminam repriza?
-  Nu. Bineinteles ca nu. A a§ezat paharul pe masuta 

de cafea §i s-a intrebat ce sa faca acum. Ma intorc in 
bucatarie. Trebuie sa prepar cina.

Cand ochii lui s-au fixat in ai ei atat de u§or, a auzit 
cu groaza cuvintele rostogolindu-se din gura.

-  E§ti binevenit sa ramai. E doar pui.
-  Ar fi minunat.
El se rasuci la loc ca sa tennine jocul.
Sa tin minte, se gandi Brad: Uita de trandafiri §i 

?ampanie. Sculele pentru repararea locuintei sunt cheia 
catre inima acestei doamne.

IN timp ce Zoe statea in bucatarie intrebandu-se cum 
naiba va transforma umilul ei pui intr-o mancare pentra
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gusturi mai sofisticate, Dana i§i consola egoul cu pizza 
la pachet.

Nu intentionase sa-i spuna. Niciodata. De ce sa-i dea 
inca un motiv sa o trateze de sus?

Dar el nu zambise cu superioritate, a admis, tumandu-§i 
bere rece dupa pizza. De fapt, reactionase ca §i cum ii 
trasese un glonte in mijlocul fruntii.

Nu putea sa pretinda ca paruse satisfacut sau se um- 
flase in pene cand aflase ca fusese indragostita de el.

Paru §ocat, nu suparat.
O, Doamne, poate asta era mai rau.
A mancat suparata din pizza. De§i avea cartea seara 

deschisa pe masa alaturi de ea, nu citise un singur cuvant. 
Trebuia sa rezolve aceasta problema, §i-a spus sie§i.

Nu-§i pennitea sa fie obsedata de Jordan.. Nu doar 
pentru ca avea alte lucruri care sa-i ocupe timpul §i 
gandurile, dar nu era sanatos.

Din moment ce era clar ca va mai fi prin preajma 
cateva saptamani §i n-avea cum sa-1 evite decat daca ii 
evita §i pe Flynn §i Brad, se vor vedea regulat.

§i, fir-ar sa fie, putea sa fie util.
Avea un creier bun, care putea sa detecteze §i sa 

completeze detaliile.
Era una dintre aptitudinile care il faceau un scriitor 

atat de bun. Ura sa recunoasca acest fapt. Mai bine ii 
cadea limba decat sa-i maituriseasca.

Dar avea un asemenea talent!
Alesese talentul in locul ei §i asta inca o facea sa 

sufere. Dar daca el putea sa o ajute sa descopere cheia, 
va trebui sa indeparteze suferinta. Cel putin temporar.

Putea sa-i dea cu sutul mai tarziu.

80



Calmata, a mai mancat ni§te pizza. Maine va fi un 
nou inceput. Avea la dispozitie intreaga zi, saptamana, 
luna sa faca ceea ce simtea ca trebuie facut. Nu trebuia 
sa puna ceasul sa sune §i sa se imbrace sa mearga la 
serviciu.

Putea sa stea toata ziua in pijamale, daca a§a voia, 
facand cercetari, schitand un plan, cautand pe net mai 
multe date.

Le va contacta pe Malory §i Zoe §i vor stabili alta 
conferinta. Munceau bine impreuna.

Poate vor incepe sa renoveze cladirea. Activitatea 
fizica putea diminua acuitatea mentala.

Prima cheie fusese ascunsa, metaforic vorbind, in 
cladirea pe care o cumparau. Bineinteles, Malory fusese 
nevoita sa picteze cheia inainte sa o poata aduce in lumea 
reala.

Poate a doua cheie sau cel putin indiciul care ducea 
la ea se afla tot in casa.

In orice caz, era un plan. Ceva solid de care sa se 
apuce.

A lasat pizza deoparte §i a ridicat telefonul sa o sune 
intai pe Malory. Cu scopul de a se intalni pentru o zi 
intreaga de zugravit, a sunat-o pe Zoe.

-  Buna. Sunt Dana. Tocmai am vorbit la telefon cu 
Mai. Vom incepe marea transformarea a casei maine. La 
ora noua. Malory a vrut la opt, dar sub nicio forma nu ma 
trezesc la acea ora daca nu primesc un salariu adevarat.

-  La noua e bine, Dana. Zoe a inceput sa vorbeasca 
in $oapta. Bradley este aici.

-  O! Bine. Te las atunci. Ne vedem ...
-  Nu, nu. Ce ar trebui sa fac cu el?
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-  Doamne, Zoe, nu $tiu. Ce vrei sa faci cu el?
-  Nimic. Vocea ei s-a ridicat putin inainte sa coboare 

din nou. Nu §tiu cum s-a intamplat asta. Este in sufragerie 
jucand baseball pe video cu Simon, intr-un costum.

-  Simon poarta un costum? Dana §i-a indesat limba 
in obraz. Mama, lucrurile sunt destul de formale la tine 
acasa.

-  Inceteaza. D ar a ras putin. E l poarta costum. 
Bradley. A venit la u§a mea cu o scara de zugravit §i 
inainte sa-mi dau seam a...

-  Cu ce? Pentru ce? Ca sa-ti curete noroiul? Acesta 
nu a fost un eufemism, apropo. Dar, daca ma gandesc 
bine, ar fi unul bun.

-  Mi-a dat mie scara noua, a corectat ea repede. 
Pentru zugravit §i altele. S-a gandit ca ne-ar folosi.

-  Frumos din partea lui. E un tip de treaba.
-  Nu asta e ideea! Ce ar trebui sa fac cu puiul?
-  Brad ti-a adus un pui?
-  Nu. Era fara speranta, hohotind de ras prin telefon. 

De ce mi-ar aduce cineva un pui?
-  §i eu ma intrebam acela§i lucru.
-  Am piept de pui decongelat la cina. Cum sa-1 

prepar?
-  Eu a§ incerca sa-1 gatesc. lisuse, relaxeaza-te, Zoe. 

E doar Brad. Arunca puiul intr-o tigaie, adauga ni§te orez 
sau cartofi, nu conteaza, apoi ni§te verdeturi §i pune-1 pe 
o farfurie. Nu e plin de fite.

-  Nu-mi spune ca nu are fite. A inceput din nou sa 
§u§oteasca. Nu gatim cordon bleu in aceasta casa. Nici 
nu §tiu sigur ce inseam na cordon bleu. Poarta un 
Audemars Piguet. Crezi ca nu §tiu ce este un Audemars 
Piguet?
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Era cu adevarat fascinant, decise Dana, sa i§i dea 
seama ca vechiul ei prieten Brad transformase o femeie 
inteligenta ca Zoe intr-o aiurita.

-B in e , mu§c momeala. Ce este un Audemars Piguet 
?i este sexy?

-  Este un ceas. Un ceas care costa mai mult decat 
casa mea. Sau pe aproape. Nu conteaza. A oftat indelung. 
Ma innebunesc singura §i este o prostie.

-  Nu pot sa te contrazic.
-  Ne vedem maine.
Scuturandu-§i capul, Dana inchise. Acum mai avea 

ceva de a§teptat maine. §i anume sa auda cum s-au des
curcat Zoe §i Brad la o cina cu pui.

Dar acum urma sa schimbe macazul. Intentiona sa 
incerce sa citeasca in cada §i sa faca o baie lunga.
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A decis sa faca din baie un eveniment. Primul lux 
pur datorat faptului ca nu avea serviciu. Ar putea la fel 
de bine sa sarbatoreasca, §i-a spus Dana, sau sa-§i planga 
de mila.

A tum at o cantitate generoasa de spumant de baie cu 
parfum de mango sub apa care curgea, pentru o senzatie 
tropicala. A aprins lumanari, apoi ahotarat ca o sticla de 
bere nu prea se potrivea cu restul ambiantei.

Deja goala, s-a indreptat catre bucatarie $i a tumat 
berea intr-un pahar.

Inapoi in baie, §i-a prins parul in cre?tetul capului, 
§i, ca sa fie, a aruncat pe fata ni§te crema hidratanta pe 
care Zoe o convinsese sa o foloseasca.

N-avea cum sa-i faca rau.
Realizand ca pierdea un element important, a plecat 

sa cautc prin CD-urile ei §i a gasit un vechi Jimmy Buffett. 
E vremea sa plec in insule, a decis ea, §i pe ritmurile lui 
Jimmy s-a scufundat cu un oftat prelung in apa fierbinte 
§i parfumata.

In primele cinci minute pur §i simplu s-a incalzit, 
lasand apa fierbinte, aromele, beatitudinea absoluta sa-§i 
faca efectul.
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Un balon mare §i alb cu chipul iritat al lui Joan a 
alunecat, lovindu-se de stand  si umplandu-se de pietri§. 
Chipul a capatat o expresie §ocataintimp ce se rostogolea 
de pe marginea stancii.

O coada blonda a urmat-o. Tensiunea se dizolva, 
picatura cu picatura.

-  Pa, pa, a murmur at Dana, satisfacuta.
S-a ridicat ca sa-§i curete crema de fata cu un prosop 

§i §i-a reamintit sa foloseasca ni§te gel hidratant cand 
iese din cada.

S-a incruntat la degetele ei de la picioare, intorcand 
capul in mai multe directii. Poate era timpul pentru o 
pedichiura, incheiata cu aplicarea pe unghii a unei culori 
mdraznete §i libere, potrivita pentru jomera recenta §i 
antreprenoarea viitoare.

Era al naibii de comod sa ai o stilista ca prietena §i 
partenera de afaceri.

Pregatita pentra etapa a doua, a decis ea s?i a ridicat 
cartea de pe marginea cazii. Sorbind din bere $i intorcand 
pagina, Dana a alunecat in povestire.

Decorul tropical, povestea de iubire §i intriga ii 
satisfaceau perfect necesitatile. Se lasa dusa de cuvinte, 
incepu sa vada stralucirea de un albastru adanc a apei, 
scanteia de un alb ca zaharul a nisipului. A simtit aerul 
cald §i umed fluturand pe langa pielea ei §i mirosul marii, 
caldura, parfumul puternic al liliacului pus in ghivece pe 
veranda larga.

A pa^it in afara padurii arse de soare pe nisipul expus 
luminii soarelui. Pescaru^ii strigau in timp ce zburau pe 
cer, iar ecoul produs de tipetele lor erau ca un fel de cantec.

A simtit nisipul sub picioarele sale goale §i felul in 
care ve§mintele de matase i se infa§urau in jural trupului.
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S-a plimbat catre apa, apoi de-a lungul plajei, incal- 
zindu-se cu frumusetea solitudinii.

Putea merge oriunde voia sau nicaieri.
Toti acei ani de munca §i responsabilitati, de program 

§i obligatii erau lasati in urma acum.
De ce s-a gandit vreodata ca au atata importanta?
Apa se rostogolea spre tarm, formand o dantela de 

spuma la margini, apoi dansa inapoi cu un fo§net. A vazut 
strafulgerarea argintie §i salturile delfinilor, iar departe, 
foarte departe, linia delicata a orizontului.

Era perfect, lini§tit §i adorabil. §i atat de eliberator 
sa §tie ca era complet singura.

S-a intrebat de ce s-a simtit vreodata obligata sa 
munceasca atat de mult, sa se ingrijoreze, sa-i pese de ce 
trebuia sau ar fi trebuit sa fie facut, cand tot ceea ce-§i 
dorea era sa fie singura intr-o lume aleasa de ea.

O lume, intelegea ea fara niciun fel de surprindere 
sau mirare, pe care o putea schimba cu un gand sau dupa 
propriul chef.

Nu era nicio suferinta, decat daca dorea, compania 
nimanui, decat daca o crea. Viata ei putea sa-§i urmeze cursul
-  culoare §i mi§care, tacere §i sunet - ,  asemenea paginilor 
unei carti cai'e nu trebuia sa se sfar^easca niciodata.

Daca voia un companion trebuia doar sa-§i imagineze 
unul. Iubit sau prieten.

Dar, cu adevarat, nu avea nevoie de nimeni in afara 
de ea. Oamenii aduceau probleme, responsabilitati, ba- 
gaje, nevoi care nu erau ale ei. Viata era mult mai simpla 
in solitudine.

Buzele ei s-au curbat de multumire in timp ce ratacea
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pe plaja unde singurele urme de picioare erau ale sale, 
printre palraierii §i copacii verzi, plini de fructe.

A devenit mai rece, deoarece a?a a dorit ea. Iarba 
moale, moale sub picioarele ei, scantei de soare prin frun- 
zi§ul de deasupra, §i pasarile cu pene de culoarea bogata 
a pietrelor pretioase.

A cules fructe de pe o ramura, un mango, fire§te, §i a 
luat prima mu§catura dulce §i suculenta.

Era racoros, aproape rece ca gheata, a§a cum ii placea 
ei cel mai mult, mai degraba decat incalzit de soare.

§i-a ridicat bratele, a vazut ca prinsesera un bronz 
u§or, de un auriu intunecat, iar cand a privit in jos a zambit 
vazand ca unghiile de Ia picioare erau date cu o oja roz 
indrazneata.

Perfect, a realizat. Exact cum mi-am dorit.
Mintea ei a inceput sa rataceasca in timp ce hoinarea 

prin lumini?, privindpe§ti$orii aurii dansand intr-o piscina 
de apa limpede albastra. Voia ca pe§tii sa fie ro§ii ca 
rubinele §i verzi ca smaraldul -  §i a§a au devenit.

Raza minunata de lumina stralucitoare din apa a fa- 
cut-o sa rada §i, la sunetul ei, pasarile, mai mult bijuterii
-  alunecau perfect in acea cupa de cer.

Acesta ar putea sa fie locul ei pentru totdeauna, a 
realizat, schimbandu-se numai la dorinta ei. Aici nu ar 
mai fi niciodata ranita sau dezamagita §i nu ar mai avea 
nevoi.

Totul ar fi cum ar vrea ea... pana ar dori sa fie altfel.
A ridicat fructul de mango din nou $i un gand a trecut 

prin mintea ei: Dar ce voi face aici, zi de zi?
Avu senzatia ca aude voci, ca un murmur, in depar- 

tare. Chiar §i cand briza s-a stamit, indepartandu-le, s-a 
intors sa se uite inapoi.
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Florile se infajyurau pe vita-de-vie luxuriant! Fructele 
picau, lucioase ca pietrele pretioase, din ramurile delicate 
ale copacilor. Sunetul valurilor, ca o §oapta seducatoare, 
tremurau in aer.

Statea singura in paradisul pe care il crease.
-N u .
A spus-o tare, ca un fel de test.
Nu este bine. Asta nu sunt eu, nu este ceea ce doresc. 

Fructul pe care II tinea In mana i-a alunecat printre degete 
§i a lovit pamantul de la picioarele ei impro§candu-se 
urat in jur. Inima i-a tresarit in piept cand a vazut ca era 
stricat la mijloc.

Culorile din jurul ei erau prea stridente, a realizat, 
structurile prea plane. Ca o scena de teatru, ca §i cum ai 
sta pe un platou de filmare elaborat construit pentru o 
piesa fara sfar§it.

-A ceasta  este o pacaleala. Viespi furioase au inceput 
sa bazaie in jurul fructului stricat. Aceasta este o min- 
ciuna!

In timp ce a strigat, cerul albastru a devenit negru §i 
agitat.

Vantul urla, sfa§iind frunzele copacilor, azvarlind 
florile §i fructele. Aerul a devenit rece §i aspru.

Ea a fugit, cu ploaia rece ca gheata intepandu-i fata, 
lipind matasea de corpul ei.

In aceasta lume salbatica §i perfida, pacaleala sau 
nu, §tia ca nu mai este singura.

A alergat prin urletul de uragan al furtunii, prin frun- 
zi§ul foarte ascutit care o biciuia §i parea ca ii in^faca 
mainile §i picioarele ca ni§te degete hraparete.

Cu respiratia taiata, terifiata, s-a repezit spre plaja.



Marea era un co?mar, ziduri de apa neagra §i uleioasa 
ridicandu-se §i zdrobindu~se de tarm, devorand pamantul 
bucata cu bucata. Palmierii se prabu§eau in spatele ei, 
iar nisipul alb se surpa, ca o lume in colaps.

Chiar §i in intuneric §i in frig, simtea umbra intin- 
zandu-se asupra sa. Durerea a izbit-o, determinand-o sa 
se impleticeasca in timp ce simtea ceva sfa§iindu-se 
inauntrul sau.

Ceva o sfa?ia ca sa iasa afara din corpul ei.
Adunandu-$i toate puterile, toata vointa, ea a ales §i 

a plonjat in marea ucigatoare.

VENEA din urma, gafaind, infiorata, un tipat sfa- 
§iindu-i gatul.

S-a trezit in cada, apa rece prelingandu-se in afara. 
Cartea plutea in apa, iar lumanarile in propria lor ceara.

Panicata, s-a tarat afara din cada §i, pentru un 
moment, s-a incolacit tremurand pe covora§ul din baie.

Cu dintii clantanind, s-a fortat sa se ridice, a luat un 
prosop §i 1-a infa§urat in jurul ei. Dintr-odata gandul ca 
este goala i-a amplificat frica. S-a impleticit afara din 
baie, inima inca sarindu-i din piept, ca sa bajbaie dupa 
un halat din dulap.

S-a intrebat daca ii va mai fi cald vreodata.
O trasese inauntru Kane. Vrajitorul intunecat care 1-a 

provocat pe regele zeilor §i a furat sufletele fiicelor sale. 
Pentru ca erau pe jum atate muritoare, a gandit Dana, §i 
asta 1-a deranjat. §i deoarece voia sa conduca.

A evocat Cutia Sufietelor cu incuietorile sale triple 
§i a faurit cele trei chei pe care niciun zeu nu le putea 
rasuci. Un fel de gluma proasta, s-a gandit ea in timp ce



se straduia sa-§i recapete rasuflarea. Sa-i deaun bobamac 
zeului care a avut prostul gust de a se indragosti de o 
muritoare.

Vraja pe care Kane o aruncase in spatele Cortinei 
Viselor durase trei mii de ani. Ceea ce inseamna ca avea 
destula forta §i tocmai ii daduse o lovitura zdravana sa-i 
reaminteasca faptul ca el pandea.

Se strecurase in mintea §i intr-una dintre fanteziile 
ei. Pentru cat timp? S-a intrebat, imbrati§andu-?i corpul 
pentru a-i fi mai cald. Pentru cat timp zacuse acolo, goala, 
neajutorata, afara din propriul ei corp?

Era intuneric acum, complet intuneric, iar ea a aprins 
lumina de teama a ceea ce ar putea-o a^tepta in intuneric. 
Dar camera era goala. Era singura in camera, a§a cum 
fusese singura ?i in iluzia aceea cu plaja.

La ciocaniturile puternice din u§a ei, Dana a simtit 
nevoia sa tipe din nou. §i-a strans gatul cu o mana ca sa 
opreasca strigatul §i s-a grabit spre u§a.

Oricine ar fi fost, era mai bine decat sa fie singura.
Sau a§a a gandit pana 1-a vazut pe Jordan.
-  Ce vrei? a bufnit ea. Pleaca. Sunt ocupata.
Inainte sa poata sa tranteasca u§a, el a introdus palma

inauntru.
-V reau  sa vorbesc cutine despre... Ce s-a intamplat? 

Ea era alba ca o fantoma, ochii ei inchi§i erau enormi §i 
sticlo§i din cauza §ocului. Ce este in neregula?

-  Nimic. Sunt bine. Frisoanele au inceput din nou, 
mai puternice de data aceasta. Nu vreau sa... of, la naiba. 
E§ti mai bun decat nimic.

Pur §i simplu s-a prabu^it peste el.
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-  Mi-e frig. Imi este atat de frig.
El a luat-o in brate §i a ridicat-o de la pamant, apoi a 

trantit u§a cu piciorul in spatele lui.
-  Canapea sau pat?
-  Canapea. Am frisoane. Nu ma pot opri.
-  Totul e in regula. El s-a a§ezat §i a leganat-o in 

bratele sale in timp ce tragea o patura din spatele cana- 
pelei. Te vei incalzi intr-un minut, a consolat-o el §i a 
invelit-o in patura. Tine-te de mine.

i-a frecat spatele, bratele, apoi §i-a infa§urat bratele 
in jurul ei §i a contat pe caldura corpului ca s-o incal- 
zeasca.

-  De ce e§ti uda?
-  Eram in cada. Apoi nu mai eram. Nu §tiu cum 

functioneaza. Mana ei era indesata in jacheta lui, framan- 
tandu-se acolo, in timp ce se lupta sa se calmeze. Ticalosul 
a intrat in capul meu. Nici macar nu-ti dai seama de acest 
lucru, pur §i simplu se intampla. Nu voi fi foarte coerenta 
in vorbire pentru urmatoarele doua minute.

-  Nu-i nimic. Cred ca pot sa te urmaresc. Mainile lui 
mangaietoare au indepartat bentita care ii tinea parul. Fara 
sa se gandeasca, §i-a trecut degetele prin parul ei. A fost 
Kane? A fost aici?

-  N u §tiu. Epuizata, §i-a lasat capul pe umarul lui. 
Cel putin i$i recapatase respiratia. Nu se mai simtea ca $i 
cum o mana ii strangea inima care ii batea nebune§te.

-  Dupa cum ti-am spus, nu §tiu cum functioneaza. 
Voiam sa fac o baie §i sa ma relaxez.

Ca sa-i distraga atentia, i-a adulmecat c o n se n t gatul.
-  Miro§i extraordinar. Gustos. Ce este?
-  Mango. Termina. Dar n-a facut niciun gest ca sa se

91



ridice din poala lui. Am facut ritualul cu baia de spuma. 
Am aprins lumanari, mi-am luat cartea pe care o citesc 
in baie. Avea un cadru din Caraibe cartea, de aceea am 
ales mango §i Buffet. Am pus un CD cu Jimmy Buffet. 
Batea campii, dar a lasat-o sa vorbeasca.

-  A§adar, m-am instalat -  spuma fierbinte, Buffett, 
bere §i o carte. Cartea este un thriller romantic, ritm rapid, 
dialoguri captivante. Scena pe care o citeam era din 
punctul de vedere al eroinei, in timpul unei pauze de-a ei 
de odihna. Se afla pe terasa camerei ei dintr-o statiune 
tropicala, care este de fapt o fatada spre... Nu conteaza, 
nu este important.

A inchis ochii, calmata de mangaierea statornica a 
mainii sale prin parul sau.

-  Ea statea acolo in picioare, privind apa. Erau 
valurile, briza, pescaru§ii. Scriitorul realizeaza o descriere 
buna, a§a ca o vizualizez.

Apoi n-o mai vad doar in capul meu, in cuvintele de 
pe pagini. Nici macar nu realizez ca totul s-a schimbat, 
ca sunt inauntrul imaginii din capul meu. Aceasta este 
partea cea mai inspaimantatoare. Nu iti dai seama.

§i-a frecat fata cu mainile.
-  Trebuie sa ma ridic.
A amncat patura §i s-a ridicat in picioare, apoi, ca §i 

cum s-ar fi gandit mai bine, a strans mai tare cordonul 
halatului.

-  Eram pe plaja. Nu ma gandeam doar la plaja §i o 
vedeam. Eram acolo. Puteam mirosi apa §i florile. Liliac, 
erau ghivece de liliac. Nu mi-a parut deloc curios ca ma 
plimbam dintr-odata pe nisip, simtind soarele, briza. 
Picioarele mele sunt goale, degetele de la picioare sunt
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pictate, sunt bronzata §i port aceste ve^minte albe de 
matase. Le simt fluturand in jurul picioarelor.

-  Pun pariu ca aratai grozav.
I-a aruncat o privire §i, pentru prima data de cand 

venise, gropitele au aparut in obrajii ei.
-  incerci sa ma faci sa nu ma mai sperii din nou.
-  Acesta este un da ferm, dar inca sunt convins ca 

aratai grozav.
-  Sigur ca da. Era fantezia mea. Insula mea tropicala 

proprie §i personal! Vreme perfecta, mare albastra, nisip 
alb §i solitudine. Chiar ma gandeam, in timp ce ma 
plimbam pe plaja, cat de proasta am fost sa ma ingrijorez 
de responsabilitati. Puteam face sau avea orice imi 
doream.

-  Ce iti doreai, Dana?
-  La acel moment? Doar sa fiu singura, cred, §i sa nu 

ma ingrijorez de nimic. Sa nu ma gandesc cat de suparata 
am fost ca diabolica Joan m-a manipulat ca sa plec dintr-o 
slujba care imi placea cu adevarat §i cat de speriata sunt 
pentru a incepe ActuI II din viata Danei.

-  Este uman. Este normal.
-  Este. S-a uitat la el inaltul §i frumosul Jordan Hawke

-  privind-o cu acei ochi de un albastru inchis. fntelesese 
ca ea nu cauta cuvinte fara sens, de intelegere §i incurajare.

-  Este, a repetat ea, la fel de consolata de intelegerea 
lui pe cat fusese de mangaierea mainilor lui. M-am plim- 
bat catre aceasta padurice de palmieri §i pomi fructiferi. 
Am cules un mango. II puteam  gusta, ea s-a oprit, 
atingandu -51 buzele cu mainile. In esenta, doar m-am 
plimbat gandindu-ma ca aceasta este viata. Dar nu era 
viata, nu era viata mea. §i nu este ceea ce doresc, nu cu 
adevarat.

93



S-a intors la canapea, speriata ca i se vor inmuia din 
nou picioarele cand va povesti restul.

-  Acesta este gandul care mi-a venit in minte apoi 
am auzit voci. La distanta, dar familiare. §i m-am gandit 
ca nu este real. Este doar o pacaleala. Atunci s-a intamplat. 
O, Doamne. Iar pieptul ei s-a contractat din nou ?i §i-a 
presat pumnii mtre sani. O, Doamne.

-  U§urel. El i-a acoperit palmele cu mainile sale, 
strangand u§or pana cand ea s-a uitat in ochii lui. Ia-o 
incet.

-  Furtuna a venit. Acesta este un cuvant bland pentru 
ce s-a petrecut. Cand mi-am dat seama ca nu este real, 
lumea a luat-o razna. Vant, ploaie, intuneric §i raceala. 
Iisuse, Jordan, era atat de frig. Am inceput sa alerg. §tiam 
ca trebuie sa fug pentru ca nu eram singura de fapt. Era 
acolo §i venea dupa mine. M-am intors la plaja, dar 
oceanul innebunise. Ziduri de apa neagra, de cincizeci, 
§aizeci de picioare inaltime. Am cazut. L-am simtit peste 
mine, in jurul meu. Acea raceala. §i durerea. O durere 
ingrozitoare, sfa§ietoare.

Vocea ei se intretaia. Nu se putea opri.
-  Imi sfa§ia sufletul. §tiam ca pot face fata la orice, 

dar nu la asta, a§a ca am sarit in mare.
-  Vino incoace. Vino incoace, tremuri din nou. El a 

luat-o aproape.
-  M-am trezit sau mi-am revenit, nu conteaza, in 

cada, sufocandu-ma. Apa din cada devenise rece. Nu §tiu 
cat timp am fost plecata, Jordan. Nu §tiu cat timp m-a 
posedat.

-  Nu te-a posedat. Nu, a insistat cand ea §i-a scuturat 
capul. Cu delicatete, a dat-o u§or inapoi ca sa-i poata
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vedea fata. O parte din tine, atat. Nu poate avea intregul, 
pentru ca nu-1 poate vedea. Un vis, dupa cum ai spus. 
A.sa functioneaza. §i nu te poate impinge in el atat de 
adanc incat o parte din tine sa nu iasa la suprafata §i sa-§i 
puna intrebari. §i sa §tie.

-  Poate ca nu. Dar cu siguranta §tie cum sa te apuce. 
Nu am fost niciodata atat de speriata.

-  Cand vei ajunge iar in faza de enervare, te vei simti 
mai bine.

-  Da, probabil ca ai dreptate. Vreau ceva de baut, a 
decis §i s-a indepartat de el.

-  Vrei apa? §i-a dat seama ca ea se va intoarce repede 
cand intrebarea a facut-o sa-§i curbeze buzele la el.

-  Vreau o bere. N-am apucat s-o beau pe cea din 
baie. S-a ridicat §i a parut sa ezite. Vrei si tu una?

Inca privind-o, el §i-a a§ezat mana pe incheietura 
bratului sau ca §i cum §i-ar fi verificat pulsul.

-D a .
I-a placut felul in care ea a chicotit la el inainte sa 

piece. Era un sunet normal, de-al Danei. Nu fusese nimic 
normal in felul in care se prabu§ise in bratele lui.

Daca n-ar fi trecut pe la ea... dar trecuse, §i-a reamintit 
el. Era acolo, iar ea nu era singura. §i a depart momentul.

Jordan s-a ridicat in picioare $i a aruncat prima privire 
atenta locuintei ei. Dana intreaga, s-a gandit. Culori puter
nice, mobila confortabila §i carti.

S-a dus dupa ea, aplecandu-se spre perete. Mai multe 
carti, a observat. Cine in afara de Dana 1-ar tine pe 
Nietzsche in bucatarie?

-  Este prima data cand vin la tine.
Ea a stat cu spatele la el in timp ce deschidea doua 

sticle cu bere.
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-  Nu te-a$ fi primit de data asta daca nu eram data 
peste cap.

-  In ciuda lipsei urarii de bun venit, mi-a placut. Ti 
se potrive§te, Stretch. §i de aceea, presupun ca nu vei lua 
in considerare propunerea de a o §terge la Flynn pentru o 
scurta perioada. Pot sa-mi iau lucrurile §i sa ma mut la 
Brad, daca acesta este unul dintre factorii care te opre§te.

Ea s-a intors incet.
-  Incepi sa te simti bine pentru ca eram isterica?
-  Incerc sa ma simt bine pentru ca vreau ca tu sa te 

simti in siguranta. Sa fii in siguranta.
-  Nu e nevoie sa te straduie§ti.
-  Imi pasa de tine. El s-a mi§cat, blocandu-i ie§irea 

inainte ca ea sa poata trece de el. A fost o strafulgerare de 
furie pe fata lui, care aproape la fel de repede a disparut.

Unde a ascuns asta? s-a intrebat ea. §i cum a ascuns-o 
inapoi?

-  Imi pasa, Dana. Doar pentm un minut, un minut 
afurisit, lasa la o parte felul in care s-au incheiat lucmrile. 
Am tinut unul la celalalt §i daca te simti mai in siguranta 
la Flynn, ma voi da la o parte din calea ta.

-  Pana la New York?
Buzele lui s-au subtiat in timp ce lua o sticla din 

mana ei.
-N u .
Poate nu era corect sa-1 impunga intruna. Dar ce-i 

pasa daca era corect sau nu cand era vorba de Jordan?
- N u  m-as simti mai in siguranta la Flynn cu sau fara 

tine prin preajma. In ciuda starii mele cand ai batut la 
u§a, pot sa am grija de mine. Am avut grija de mine. Am 
ie§it din greutati fara ajutorul tau. §i nimeni, nici tu, nici
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ticalosul de Kane nu ma va goni din propriul meu apar- 
tament.

-  Bine. A luat o inghititura de bere. Vad ca ai trecut 
in faza de iritare a distractiei din seara asta.

-  Nu-mi place sa fiu manipulate. A folosit propriile 
mele ganduri impotriva mea, iar tu folose§ti vechile 
sentimente. Am tinut unul la celalalt? a replicat ea. Poate 
ca da, dar tine minte, asta a fost in trecut. Daca vrei sa fii 
un tip atat de dragut §i sa te dai in laturi din calea mea, 
atunci da-te acum. Ma inghesui.

-  Trebuie sa-ti spun ni§te lucruri §i trebuie sa te opresc 
ca sa ma auzi. N-am §tiut ca m-ai iubit. Nu §tiu ce s-ar fi 
schimbat, dar cu siguranta ar fi schimbat... ceva. A§a cum 
§tiu ca nu eram pregatit. Nu eram suficient de de§tept 
sau de stabil.

-  Erai destul de de§tept §i de stabil ca sa faci ceea ce 
vrei.

-  Ai perfects dreptate. Cu ochii fixati in ai ei, el a dat 
din cap aprobator. Eram preocupat numai de mine, medi- 
tativ lipsit de lini?te interioara. Ce naiba voiai de la 
mine, oricum?

-  Idiotule. Pentru ca i§i pierduse pofta, ea a lasat berea 
deoparte. Tocmai ai descris genul de tip de care fiecare 
fata se indragoste§te cel putin o data. Apoi adauga acele 
aere de nepasare, inteligenta, aspectul fizic §i atractia §i 
n-am avut nicio $ansa. Cum poti trai scriind carti despre 
oameni cand nu intelegi jumatate din ei?

Cand ea a incercat sa treaca de el, a prins-o de brat. 
Privirea pe care i-a aruncat-o ar fi putut topi otelul.

-  Ca un indiciu, Hawke. Am spus ca fetele se indra- 
gostesc o data. Fetele in general devin apoi femei
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inteligente §i stabile care dau deoparte copilariile, ca 
ticalo§ii egoi§ti.

-  Asta-i bine. Eu prefer femeile. A pus berea pe masa. 
Intotdeauna te-am preferat pe tine.

-  Crezi ca asta imi face inima sa bata?
-  Nu a ta, Stretch. Dar aceasta s-ar putea.
I-a prins fata in maini §i §i-a permis placerea perversa 

de a-i vedea furia strafulgerand in ochi, apoi i-a acoperit 
gura cu a sa.

Multumesc lui Dumnezeu, s-a gandit el, multumesc 
lui Dumnezeu ca era indeajuns de furioasa meat a putut 
face ceea ce nu putea cand ea era palida §i tremura.

Nu a tanjit niciodata dupa un gust cum a tanjit dupa 
cel al Danei. Nu 1-a inteles niciodata. §i nici nu s-a ingrijorat 
ca ar trebui. Pur §i simplu era. Putea sa-I sfa§ie pentru asta, 
dar el avea ceva de demonstrat. Pentru amandoi.

Nu era gentil. Ea nu a parut niciodata sa a§tepte sau 
sa aiba nevoie de blandete din partea lui. Pur §i simplu a 
impins-o spre perete §i a luat ce voia.

Caldura a inundat-o, la fel de enervanta §i aproape la 
fel de inspaimantatoare ca raceala pe care o simtise mai 
devreme. Nu avea sens sa se minta, voia sa simta acea 
implicare din nou, aceasta cunoa§tere a sinelui, aceasta 
nevoie.

Dar sa-1 minta era cu totul alta problema, a§a ca 1-a 
imp ins, s-a luptat cu sine insu^i $i a refuzat sa cedeze.

El a a§ezat o mana pe inima ei, §i cu gura numai la o 
respiratie distanta de cea a ei, a fixat-o in ochi.

-  Da. Asta aveam de gand.
-  Intelege odata! Nu se va intampla. Nu se va mai 

intampla din nou niciodata.



-  Cineva a spus odata, „Ce a fost in trecut este doar 
preludiul“.

-  Shakespeare, ticalos ignorant. Furtuna.
-  Corect. O admiratie combinata cu amuzament a 

Iicarit pe fata Jui.
-  intotdeauna ai fost mai buna la a-ti aduce aminte 

astfel de lucruri decat mine. Dar, in orice caz, nu inten- 
tionez sa ma repet. Pe cat suntem de asemanatori, pe atat 
suntem de deosebiti. Nu mai suntem aceia§i, Dana. Vreau 
o §ansa sa vedem cine am fi impreuna acum.

-  N u sunt interesata.
-  Bineinteles ca e?ti. Ai o minte cercetatoare §i te 

intrebi la fel ca mine. Dar poate ti-e teama ca a fi in jurul 
meu ar depa§i puterea ta de autocontrol.

-  Te rog! Pore arogant ce e?ti.
-  Atunci de ce sa nu testam autocontrolul tau §i sa 

imi satisfac curiozitatea stabilind o intalnire?
A reu§it sa o scoata din sarite.
-  O ce?
- i t i  aduci aminte ce este ointalnire, Dana? Doi oameni 

care merg intr-o locatie prestabilita. Cu non§alanta, el a 
mangaiat reverul halatului ei intre degetul mare $i aratator. 
O, inteleg, ai crezut ca voiam sa spun ca vom sari direct in 
pat, rock and roll. Bine, daca a§a vrei tu...

-  inceteaza. Uimita, enervata §i pe jumatate amuzata 
1-a impins cu cotul de-o parte. Nu ma gandeam la sex. §i 
pentru ca era in totalitate o minciuna, tonul ei era scazut. 
Nu va fi nici un rock and roll, dupa cum ai spus tu atat de 
succint. Iar ideea unei intalniri este ridicola.

-  De ce? Ai obtine o masa gratuita. §i placerea supli- 
mentara de a ma refuza cand iti fac avansuri §i de a ma 
trimite acasa frustrat sexual.
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-  Asta parca ma atrage cat de cat.
-  Sambata seara. Vin sa te iau la §apte §i jumatate.
-  De unde §tii ca nu am deja o intalnire sambata 

seara?
A ranjit la ea.
-  L-am intrebat pe Flynn daca te vezi cu cineva. §tiu 

sa ma documentez. Stretch.
-  Flynn nu le §tie pe toate, a ripostat ea, in timp ce 

Jordan mergea agale spre ie§ire. A§teapta doar un minut. 
S-a napustit in sufragerie pentru a-1 prinde la u§a. Exista 
ni§te cerinte de baza. Masa va fi intr-un restaurant ade
varat. Nu la fast food sau la Main Street Diner. Iar cand 
spui ca vei veni sa ma iei la §apte §i jumatate, nu inseamna 
ca vei ajunge aici la ?apte §i patruzeci §i cinci de minute.

-  De acord. El a facut o pauza. §tiu ca nu are sens sa 
te intreb daca vrei sa raman, sa dorm pe canapea. Dar ai 
putea sa o chemi pe Malory §i a§ putea sa iti tin companie 
pana ajunge aici.

-  Sunt bine.
-  intotdeauna ai fost, Stretch. Pe curand.
Ganditoare, a incuiat u§a in spatele lui inainte sa se

intoarca in bucatarie pentru a tuma berea calda in chiu- 
veta. Parea sa fie noaptea ei de pierdut berea.

Nu §tia daca o adusesera mai aproape de gasirea cheii, 
dar cu siguranta invatase ni§te lucruri noi in aceasta seara. 
Kane §tia deja ca ea cauta a doua cheie §i nu a pregetat in 
a face vraji asupra ei. Voia ca ea sa §tie ca el o urmare§te.

§i nu insemna asta ca era ingrijorat ca ea avea §anse 
rnari sa reu^easca?

Da, era logic. Malory 1-a invins o data. A§a ca ar putea
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sa fie mai putin plin de ei de data aceasta. Iar probabilitatea 
ca el sa gre^easca era mai mare, a reflectat ea.

A invatat ca Jordan inca mai avea acel nucleu de bun 
simt care a atras-o intotdeauna. A fost speriata, aproape 
bolnava de teama, iar el i-a oferit exact ceea ce avea 
nevoie pentru a se pune din nou pe picioare fara sa o faca 
sa se simta prostuta sau slaba.

Trebuia sa-i dea credit pentru asta.
Mai mult, a recunoscut ea, in timp ce mergea sa curete 

mizeria pe care o lasase in baie, trebuia sa-i dea credit 
pentru ca fusese destul de sincer ca sa spuna ca a fost egoist.

inca putea sa-1 urasca pentru asta, dar trebuia sa res- 
pecte faptul ca recunoscuse.

ii venea greu ?i sa treaca doar pragul baii. ii dadea 
fiori sa vada cartea inca plutind, umflata de apa, in cada.

Era simbolic, s-a gandit, ca i-a invadat camera cea 
mai personal! Ii transmitea ca nu exista loc in care sa fie 
complet in siguranta pana nu era gasita cheia sau se 
termina luna.

A tras dopul de la cada, privind apa care incepea sa 
se scurga.

-  Trebuie sa faci fata, a comandat ea. $i nu va fi la 
fel de u§or sa ma sperii data viitoare. Ma voi lupta cu 
tine. Cu Jordan. Cu mine. Pentru ca am mai invatat inca 
un lucru in seara asta. Fir-ar sa fie, sunt inca indragostita 
de ticalos.

N-o facea sa se simta mai bine sa o spuna tare, dar o 
ajuta sa rearanjeze baia, apartamentul ei, lucrurile ei, viata 
ei, s-a gandit in timp ce mergea inspre dormitor.

In ceea ce il privea pe Jordan, era mai probabil ca 
iubea inca amintirea lui. Baiatul, tanarul, omul ranit care
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fusese prima ei dragoste. Nu avea fiecare femeie o sla- 
biciune pentru prima ei dragoste adevarata?

S-a instalat in pat §i a luat cartea de pe noptiera. Ziarul 
pe care il tinea acolo era doar de fatada. Cartea pe care a 
deschis-o era Cazul Rece, de Jordan Hawke.

N-ar fi mandra ca un coco§ daca ar §ti ca ea citea 
ultima lui carte? Mai rau, dacS ar §ti ca savura fiecare 
afurisit de cuvant.

Poate ca mai era inca indragostita de am intirea 
baiatului, dar mai degraba ar manca melci vii decat sa 
lase barbatul sa descopere ca citise fiecare carte a lui.

De doua ori.
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6

A u  inceput sa Iucreze pe veranda, profitand de 
vremea frumoasa de toamna fi de experienta lui Zoe. 
Dana fi Malory au ales-o in unanimitate ca zeita renovarii. 
In cele mai vechi haine ale lor fi cu scule noi pentru Dana 
§i Malory, au lucrat dupa indicatiile lui Zoe, pregatind 
veranda pentru vopsire.

-  Nu $tiam ca va fi atat de munca. Malory s-a a§ezat 
pe calcaie §i f i-a examinat unghiile. Mi-am distrus mani- 
chiura. §i de abia mi-o facusefi acum doua zile, i-a 
reamintit lui Zoe.

-  iti voi face alta. Daca nu cureti vopseaua veche, 
cea noua nu va prinde bine. Este nevoie de o suprafata 
buna, neteda fi poroasa sau vom repeta operatiunea in 
prima vara.

-  Ne inclinam in fata ta, i-a spus Dana lui Zoe, pri- 
vind-o cum manuiefte micul fmirghel electric, intot
deauna m-am gandit ca doar arunci vopseaua fi apoi 
aftepti sa se usuce.

-  Din cauza acestui fel de a gandi te inclini in fata 
mea.

-  Deja i s-a urcat la cap, a bombanit Dana f i a atacat 
cu rindeaua vopseaua care se decojea.
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-  Nu m-ar deranja sa port o coroana mica, ceva delicat 
§i cu gust. Chiar §i in timp ce vorbea, Zoe era cu ochii pe 
subalternii sai. Va arata grozav. Veti vedea.

-  De ce nu ne delectezi in timpul corvoadei? a sugerat 
Malory. Poveste§te-ne despre cina cu Brad de seara 
trecuta.

- N -a  fost mare lucru. A jucat doar ni§te jocuri video 
cu Simon, a mancat, apoi a plecat. Nu trebuia sa ma fi 
agitat atata. Doar ca n-a mai trecut vreun tip prin vizita 
la mine de ceva timp. Nu sunt obifnuita sa gatesc pentru 
milionari. M a simteam de parca aveam nevoie de boluri 
pentru spalat pe maini sau a?a ceva.

-  Brad nu-i a$a, a protestat Dana. Un tip cu bani poate 
fi inca normal. Brad obifnuia sa manance la noi mereu 
cand eram copii. §i nu prea foloseam boluri pentru spalat 
pe maini.

-  Nu-i acela§i lucru. in  primul rand ca noi nu am 
crescut impreuna. Iar familia ta §i a lui au mai multe in 
comun. O coafeza care a crescut intr-o rulota in West 
Virginia nu are prea multe sa-i spuna mo§tenitorului unui 
imperiu american.

-  Nu e§ti dreapta cu el sau cu tine, i-a spus Malory.
-  Poate ca nu. Doar realista. in orice caz, el ma face 

nervoasa. Nu cred ca este vorba numai de bani, serios. 
Jordan are bani, trebuie sa aiba, cu toate acele bestseller-uri. 
Dar nu ma simt emotionata in preajma lui. Ne-am simtit 
bine impreuna cand a venit sa-mi repare ma§ina.

Dana §i-a pierdut ritmul §i s-a ales cu o taietura la 
degetul mare.

-M a§ina ta? incruntandu-se, §i-a supt degetul cu bru- 
talitate. Jordan ti-a reparat ma§ina?
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-  Da. Nu §tiam ca a lucrat ca mecanic. $tie sa repare 
un motor. A trecut Intr-o dupa-amiaza cu toate acele scule

mi-a propus sa arunce o privire la marina pentru mine. 
A fost dragut din partea lui.

-  Este o bomboana, a spus Dana cu un zambet care 
i-a incle§tat dintii.

-  Oh, nu fi a?a, Dana. Zoe a pom it fmirghelul, a 
inclinat capul. N-a trebuit sa i§i faca griji §i a petrecut 
peste doua ore lucrand la marina, fara sa vrea sa primeasca 
nimic in afara de doua pahare de ceai cu gheata.

-  Pun pariu ca s-a uitat la fundul tau cand ai intrat in 
casa pentru a-1 aduce.

-  Poate. Zoe s-a straduit din greu sa i§i menfina o 
expresie a fetei serioasa. Dar numai intr-un mod sanatos, 
in calitate de prieten al familiei. Un mic pret platit pentm 
a scuti o alta vizita la Service. §i adevarul este ca ma§ina 
mea n-a mers atat de bine de cand am cumparat-o. De 
fapt, nici chiar atunci nu mergea atat de bine.

-  Da, intotdeauna a fost bun la ma§ini. §i generos cu 
timpul sau, a fost fortata Dana sa recunoasca. Ai dreptate, 
a fost frumos din partea lui.

-  §i dulce, a adaugat Malory, aruncandu-i Danei o 
privire semnificativa.

-  $i dulce, a bombanit ea.
-  §i 1-a lasat pe Simon sa se invarta in jum l lui cand 

s-a intors de la §coalS. Zoe a pomit §mirghelul din nou §i 
s-a aplecat asupra muncii ei. E amuzant sa-1 vezi pe Simon 
imprietenindu-se cu un barbat. Trebuie sa spun ca si 
Bradley s-a purtat frumos cu Simon §i apreciez asta.

-  $i niciunul dintre ei nu i-a facut avansuri mamei 
lui Simon?, a vrut Dana sa §tie.
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-  Nu. Razand pe jumatate, Zoe s-a concentrat pe 
curatarea de vopsea a verandei. Bineinteles ca nu. Jordan 
ii facea doar un favor unei prietene, iar Bradley... nu-i 
a§a.

Parerea Danei a fost un lung hmmm in timp ce se 
intorcea la munca.

Pana la pranz, veranda era suficient de pregatita 
pentru a trece de inspecfia lui Zoe.

Ele §i-au odihnit mu§chii obositi §i s-au a§ezat pe 
scandurile pline de nisip, mancand sandvi^uri cu ton.

Cu o dimineata de munca in spate, soarele stralucind 
§i dispozitia potrivita, Dana a decis ca era timpul sa le 
povesteasca experienta ei de noaptea trecuta.

-  Am avut o mica disputa cu Kane aseara.
Malory s-a inecat §i a luat sticla de apa.
-  Ce? Ce? Suntem aici de mai bine de trei ore §i de 

abia acum te gande§ti sa ne spui?
-  Nu am vrut sa incep dimineata cu asta. §tiam ca ne 

vom speria toate din nou.
-  E§ti bine? Zoe a a§ezat mana ei pe bratul Danei. 

Nu e§ti ranita sau altceva de acest gen?
-  Nu, dar trebuie sa va spun ca mica disputa pe care 

am avut-o cu el inainte a fost nimic comparativ cu asta. 
§tiu ce s-a intamplat cu tine, Mai, dar inca nu intelegeam. 
Acum inteleg.

-  Poveste§te-ne. Malory s-a mutat, astfel incat ea §i 
Zoe au inconjurat-o pe Dana.

Era mai u§or de data aceasta. Era capabila sa relateze 
experienta mai calma §i cu mai multe detalii decat o 
facuse cu Jordan. Cu toate acestea, vocea ei mai tremura 
din cand in cand §i trebuia sa se intinda dupa termosul cu 
cafea §i sa soarba incet ca sa-§i dezmorfeasca gatul.
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-  Ai fi putut sa te ineci. Zoe a pus un brat in jurul 
umerilor Danei. In cada.

-  §i eu imi pun aceasta intrebare. Dar nu cred. Daca 
ne-ar putea elimina, de ce nu ne-ar impinge sa ne aruncam 
de pe o stanca sau in fata unui camion? Ceva de genul 
asta.

-  Mama, asta e chiar incurajator. Zoe a privit in strada 
§i aproape s-a cutremurat cand a vazut o ma§ina trecand. 
Sunt atat de bucuroasa ca ai mentionat.

-  Haide. Serios, acum. Doar cred ca poate ajunge 
atat de departe. Ca §i in cazul lui Malory. Ne forteaza sa 
alegem a cauta inauntrul nostru, studiindu-ne atat de mult 
pana recunoa§tem iluzia §i o respingem.

-  Dar te-a ranit la fel, a aratat Zoe.
-  Hi! Aducandu-§i aminte, Dana s-a frecat cu mana 

in dreptul inimii. Chiar daca durerea a fost doar o iluzie, 
a avut efect. Mai rau decat durerea era sa §tiu ce insemna 
ea, apoi teama ca mi-ar putea lua asta.

-  Trebuia sa suni. Era la fel de multa exasperare ca §i 
preocupare in vocea lui Malory. Dana, trebuia sa ma suni 
pe mine sau pe Zoe. Pe amandoua. §tiu cum este sa fii 
prinsa in una dintre acele iluzii. Nu trebuia sa fii singura.

-  Nu eram, chiar... Dupa aceea, vreau sa spun. 
Intentionam sa sun. De fapt, voiam sa stau in dormitor §i 
sa strig dupa voi amandoua, dar apoi Jordan a ciocanit la 
u§a.

-O h .
Dana s-a uitat fix la Malory.
-  Nu a fost „oh“ pe tonul acela semnificativ. S-a 

intamplat sa fie acolo intr-un moment in care a§ fi acceptat
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o vizita §i de la un pitic cu doua capete, daca putea sa-1 

alunge pe bau-bau.
-  Haioasa coincident^, totu?i, a spus Malory fluturand 

din gene. Vreau sa spun, cand iti imaginezi elementele 
de soarta §i destin ?i legaturile.

-  Uite, doar pentru ca tu e§ti topita dupa Flynn, nu 
presupune ca §i restul lumii e in aceea§i situatie. A trecut 
pe la mine $i s-a comportat foarte decent. La inceput.

-  Sa auzirn cum s-a comportat dupa aceea, atunci, a 
insistat Zoe.

-  Spre deosebire de Brad, aparent, Jordan rareori 
rateaza ocazia de a trece la actiune. M-a inghesuit intr-un 
colt al bucatariei.

-  Serios? Malory a oftat. Prima data cand m-a sarutat 
Flynn a fost in bucatarie.

-  Oricum, ies in ora§ cu el sambata seara. A a§teptat, 
apoi s-a incruntat cand nimeni n-a vorbit. Ei?

Zoe §i-a sprijinit umarul pe coapsa §i §i-a fixat barbia 
in pumn.

-  Ma gandeam doar ca ar fi frumos daca voi doi ati 
putea fi din nou cel putin prieteni. §i ca poate, dintr-o 
perspective complet diferita, a deveni prieteni din nou 
este o parte din ceea ce trebuie sa faci ca sa gase?ti cheia.

-  Cred ca trebuie sa ma preocup de asta mai mult 
inainte sa incep sa imi asum alte sarcini. Nu §tiu daca pot 
sa fiu din nou prietena cu Jordan, deoarece... sunt intr-un 
fel inca indragostita de el.

-  Dana. Malory i-a luat mana, dar Dana s-a eliberat.
-  Nu §tiu daca inca sunt indragostita mai mult sau 

mai putin de el sau de cel de care m-am indragostit cu 
ani inainte. §tii, ca o amintire a lui. Aceasta imagine care
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nu este mai mult decat o iluzie acum. Dar trebuie sa aflu, 
nu-i a§a?

-  Da. Zoe a rupt ambalajul prajiturii pe care o adusese 
§i i-a intins una Danei. Trebuie sa afli.

-  §i daca sunt indragostita de el, pot sa tree peste 
asta. A luat o mu§catura uria§a din prajitura. Am trecut 
peste asta §i inainte. Daca nu sunt indragostita de el, atunci 
totul revine la normal. Sau atat cat se poate de normal 
pana gasesc cheia.

-  Dar sentimentele lui? a intrebat-o Malory. Nu sunt 
§i ele un factor?

-  A fost cum a vrut el odata. De data aceasta este 
randul meu. §i-a rotit umerii, multumita ca greutatea 
parea sa dispara odata cu propozitia rostita. Hai sa vopsim 
veranda.

fN timp ce ele rupeau pensulele §i rolele, Jordan a 
relatat experienta Danei lui Flynn §i Brad.

Au stat in sufrageria lui Flynn ca sa puna tara la cale. 
Jordan se plimba in timp ce vorbea, iar Moe, cainele lui 
Flynn, a privit fiecare mi^care in speranta ca Jordan s-ar 
putea intoarce in bucatarie, la fursecuri.

Ocazional, daca directia lui Jordan era mai aproape 
de u§a de la intrare, coada mare §i neagra a lui Moe se 
agita, anticipand. Pana acum nu obtinuse tratatii, dar 
primise cateva mangaieri pe spate cu picioarele lui Flynn.

-  De ce naiba n-ai adus-o aici? a cerut Flynn.
-  Cred ca a§ fi putut. Daca o loveam §i o lasam 

incon§tienta, apoi o legam de maini §i de picioare. Aici 
vorbim despre Dana.

-  Bine, bine, te-ai facut inteles. Puteai sa imi fi spus 
totul de seara trecuta.
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-  A§ fi putut §i te-ai fi napustit acolo. Ceea ce ar fi 
enervat-o. Ai fi incercat sa o faci sa vina aici, iar voi doi 
ati fi inceput sa va certati. Mi-am imaginat ca i s-au intam
plat destule pentru o singura seara. in plus, voiam sa va 
spun la amandoi deodata, cand Malory nu era de fata.

-  Acum ca §tim, a spus Brad, ce vom face?
-A ic i voiam sa ajung. Jordan s-a intors la canapea §i

i-a spulberat visele lui Moe la fursecuri, a§ezandu-se pe 
lada care servea drept masuta de cafea. Nu o putem scoate 
pe Dana sau pe oricare dintre ele din joc. Chiar daca am 
putea, nu §tiu daca ar trebui. Miza e mare.

-  Trei suflete, a murmurat Brad. Nu cred ca m-am 
adaptat la asta inca. Chiar §tiind ce s-a intamplat cu 
Malory, mintea mea nu accepta. Dar voi participa. Nu le 
putem scoate din asta. A§a ca se ridica doua probleme. 
Ce putem face ca sa fie in siguranta §i cum le ajutam 
pentru a gasi cheia?

-  Ne asiguram ca niciuna dintre ele nu este singura 
mai mult decat trebuie, a inceput Flynn. De§i §tim ca a 
ajuns la Malory cand era cu Dana §>i Zoe, este o precautie 
pe care trebuie sa o luam.

-  Nu se va muta aici, Flynn. M-am oferit sa ma mut 
eu de aici §i tot nu a acceptat. Absent, Jordan §i-a frecat 
barbia, amintindu-§i ca nu s-a barbierit. Dar unul dintre 
noi s-ar putea muta la ea. Cel putin sa stea cu ea acolo 
noaptea.

-  O, da, va accepta. Sarcasmul a picurat din vocea 
lui Flynn, in minutul in care ii voi spune ca intentionez 
sa dorm la ea, imi va intoarce spatele sau imi va da in 
cap cu cel mai ascutit instrument aflat la indemana. §i e
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al naibii de sigur ca nu te va lasa sa te muti cu ea. Sau pe 
Brad.

-  M a gandeam la Moe.
Enervarea de pe fata lui Flynn s-a transformat in 

uimire.
-M o e ?
Auzindu-se chemat, Moe a sarit vesel, daramand 

revistele de pe lada cu mi§carea sa entuziasta din coada 
inainte sa incerce sa se catere in poala lui Flynn.

-  Ai spus ca Moe il simte, 1-a simtit pe Kane sau 
pericolul cel putin -  cand ai intrat in cladirea in care a 
separat-o pe Malory de Dana §i Zoe.

-  Da. Amintindu-?i, Flynn a mangaiat capul mare al 
lui Moe. §i ne-a atras atentia asupra acelor scari gata sa 
sfa$ie gaturi. Nu-i a$a, salbaticule?

-A §adar, ar putea fi un fel de sistem de atentionare 
prealabila asupra pericolului. §i, daca ar proceda cum ai 
spus tu inainte, ar alerta vecinii. Probabil ar tine-o pe 
Dana la pamant.

-  Este o idee buna, a fost Brad de acord, §i a inceput 
sa adune cateva din firele de par ale lui M oe de pe 
pantalonii lui. Dar cum o vei convinge pe Dana sa-1 ia pe 
Moe la ea?

-  Pot rezolva asta, a spus Flynn cu multumire de sine. 
Ii voi spune ca ma voi muta la ea ?i vom avea cearta 
previzibila. Voi renunta, apoi o voi intreba daca nu vrea 
sa faca macar un compromis acceptandu-1 pe Moe astfel 
incat sa pot dormi lini§tit noaptea. ii va parea rau pentru 
mine §i va fi de acord, ca sa nu para ca se poarta ca o 
scorpie.

-  intotdeauna am admirat metodele tale viclene, 
ocolite, a comentat Brad.



-  Trebuie sa ma concentrez asupra scopului. Ceea 
ce ne aduce inapoi la cheie.

-  Programul meu este inca cel mai flexibil, a inceput 
Jordan. Am la dispozitie tot timpul necesar sa aflu mai 
multe. Cercetari, brainstorming, munca de teren. Tu ai 
resursele tale de jurnalist, i-a spus lui Flynn. Plus ca 
Malory vrea §i poate sa lucreze cu tine, iar Dana §i Zoe 
te-au acceptat in grup in masura in care femeile accepta 
un barbat in ga§ca lor. Brad are avantajul ca detine 
HomeM akers. Poate sa treaca aproape oricand pe la 
cladirea lor „Ce mai faceti, doamnelor? Arata bine. Pot 
sa va ajut?“

-  Pot sa fac asta. Poate ii mentionezi intamplator lui 
Zoe ca nu sunt §i nici nu am fost vreodata un uciga§ cu 
toporul.

-  O sa vad daca pot sa inserez asta in urmatoarea 
noastra conversatie, a promis Flynn.

ERA timpul, $i-a spus Dana, sa-§i suflece manecile 
§i sa treaca la treaba. Sa faca ceva pozitiv, care sa atenueze 
samanta nesuferita de neajutorare pe care Kane o plantase 
inauntrul ei.

Sa fie al naibii daca o va lasa sa prinda radacina.
Daca a cunoa§te era cheia ei, atunci va deveni de§- 

teapta. §i ce loc este mai potrivit pentru a cauta cunoa§- 
terea decat biblioteca?

O irita sa se intoarca mai degraba in calitate de client 
decat de angajat. Dar i§i va inghiti supararea §i i$i va 
indeplini misiunea.

Nu s-a deranjat sa se duca intai acasa ca sa se 
schimbe, dar 111 hainele ei patate de vopsea s-a dus exact 
la ceea ce fusese 0  cheie in viata ei.
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Mirosul a prins-o instantaneu. Carti, o lume de carti. 
Dar a ingropat sentimentalismul. inauntrul cartilor, §i-a 
readus ea aminte in timp ce se indrepta catre un computer, 
erau raspunsuri.

Citise tot ce era disponibil despre intelepciunea cel- 
tica ?i mitologie, a§a ca acum va dezvolta tema. A dat o 
cautare pentru titluri legate de vrajitorie. Cunoa?te-ti 
du§manul, s-a gandit ea. Cunoa§terea nu este doar un 
instrument de aparare. Cunoa§terea este putere.

Notand rezultatele cele mai bune ale cautarii, a purees 
catre alte cautari folosind ceea ce credea ea ca sunt princi- 
pale cuvinte cheie din indiciul Rowenei. M ultumita de 
inceputul bun, s-a indreptat catre rafturi.

-  Ai uitat ceva? Cu zambetul ei dintos §i enervant la 
locul lui, Sandi i-a ie?it in cale.

-  Probabil, dar este greu cand imi tot ie§i in fata. Du-te 
naibii, Sandi, a spus pe cel mai dulce ton al ei.

-  Nu apreciem acest gen de limbaj aici.
Cu o ridicare din umeri, Dana s-a invartit in jurul ei 

§i a continuat.
-N ic i  eu nu apreciez parfumul tau cu miros puternic 

de trandafiri, dar iata-te.
- N u  mai lucrezi aici. Urmarind-o, Sandi a apucat-o 

pe Dana de brat.
-  Aceasta este o cladire publica §i se intampla ca 

detin un permis de biblioteca. Acum ia-ti mainile de pe 
mine sau iti voi rupe acele perle albe pentm care tatal tau 
a platit probabil o gramada de bani.

A respirat adanc pentm a-§i regasi calmul. Voia sa-§i 
ia cartile §i sa piece naibii de acolo.

-  De ce nu dai fuga la Joan sa-i spui ca sunt aici,
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cercetand in mod infam carti din biblioteca. Doar daca 
nu este plecata in Oz, necajind o sperietoare de ciori.

-  Pot sa chem politia.
-  Da, fa acest mic gest. Va fi interesant ce va scrie 

fratele meu in Telegrama despre felul in care clientii care 
au permis sunt tratati in biblioteca locala.

I-a fluturat mana in fata lui Sandi §i apoi a trecut pe 
langa ea §i s-a dus la rafturi.

-  Nu-ti face griji. Ma voi asigura ca iti scrie numele 
corect.

Enervarea era un pic mai greu de inghitit decat se 
a§tepta, a recunoscut Dana in timp ce i§i selecta cartile. 
Era dureros, la fel de mult ca innebunitor, sa nu poti sa 
vii aici, chiar §i in calitate de client, fara sa fii hartuita.

Dar nu se va lasa alungata de regina-pampon cu voce 
iritanta. §i nici inspaimantata de un vrajitor fara scrupule.

Cei doi aveau multe in comun din punctul ei de 
vedere. Amandoi erau plini de gelozie meschina care 
izbucnea in mod agresiv, cauzand durere.

Gelozie, s-a gandit ea, strangand din buze. Era, intr-un 
fel, opusul iubirii. A$a cum minciuna este opusul adeva- 
rului sau la§itatea curajului §i a§a mai departe. Un alt 
punct de vedere, a decis ea, §i s-a intors sa ia o copie a lui 
Othello, regina pove§tilor despre gelozie. In timp ce i§i 
ducea cartile sa fie validate, Dana s-a straduit sa-i 
zambeasca unei femei cu care lucrase timp de ani de zile. 
A pus cartile pe tejghea §i a scotocit dupa permis.

-  Buna, Annie. Cum mai merg lucrurile?
-  Bine. Minunat. Cu o mi$care exagerata, Annie §i-a 

mutat privirea spre dreapta §i §i-a dres glasul.
Uitandu-se in aceea§i directie, Dana a ochit-o pe 

Sandi, cu bratele incraci§ate, buzele stranse, uitandu-se.
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-  Oh, pentru Dumnezeu, a spus Dana in surdina.
-  Imi pare rau, Dana. Imi pare rau pentru tot. Men- 

tinandu-§i vocea joasa, Annie a scanat cartile §i le-a 
stivuit.

-  Nu-ti face probleme. Dupa ce §i-a pus permisul la 
loc in geanta, Dana §i-a luat cartile in brate. 1-a trimis lui 
Sandi un zambet larg, larg §i a plecat.

UNUL dintre avantajele unei relatii mature cu o fe
meie era, in mintea lui Flynn, faptul ca o gasea acasa 
cand se intorcea de la munca.

Mirosul ei, infati§area, simpla ei prezenta faceau totul 
mai luminos.

§i cand acea femeie, draguta, sexy, fascinanta gatea, 
adauga inca un motiv de incantare zilei respective.

Nu §tia ce are pe aragaz §i nici nu-i pasa. Era mai 
mult decat suficient sa o vada pe ea, amestecand in oala, 
in timp ce Moe se intinsese sub masa, sforaind ca un tren 
de mar fa.

Viata lui, a reflectat Flynn, §i-a gasit ritmul cand 
M alory Price a intrat in ea.

A venit in spatele ei, §i-a infa§urat bratele in jurul 
mijlocului ei §i §i-a lipit buzele de gatul ei.

-  E§ti cel mai bun lucru care mi s-a intamplat vreodata.
-  Cu siguranta ca sunt. §i-a intors capul astfel meat 

buzele ei sa le gaseasca pe ale lui. Cum merg lucrurile?
~ Merg bine. El a intors-o cu fata spre el pentru un 

sarut mai lung §i mai satisfacator. §i merg $i mai bine 
acum. Nu trebuie sa gate§ti, Mai. $tiu ca ai muncit toata 
ziua.
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-  Doar am pus in cratita ni§te sos de spaghete din 
borcan.

-  Cu toate acestea, nu trebuia. I-a luat mainile, apoi 
s-a incruntat cand Ie-a intors cu palmele in sus. Ce-i asta?

-  Doar ni§te ba$icute. Imi spun mie insami ca sunt 
bune pentru mine. Arata ca trag din greu.

El le-a sarutat.
-  §tii, daca ai a§tepta sfar§itul de saptamana, ti-a§ 

putea da o mana de ajutor cu casa.
-  Vrem sa o facem chiar noi inline, cel putin sa o 

incepem noi. Am cateva ba?ici §i mi-am cam stricat o 
pereche de blugi, dar avem cea mai frumos vopsita 
veranda din Valley. Nu m-a§ plange daca mi-ai tum a un 
pahar de vin totu§i.

A scos o sticla de vin §i doua dintre paharele de vin 
pe care le cumparase ea. I s-a parut ca erau mai multe 
pahare in dulap decat fusesera ultima data cand s-a uitat.

Intotdeauna strecura lucruri in casa.
Pahare, prosoape puse, sapunuri luxoase pe care el 

ezita de fapt sa le foloseasca. Era una dintre ciudateniile 
§i foloasele de a avea o femeie in casa.

-  Jordan mi-a spus ce s-a intamplat cu Dana.
-  M-am gandit ca o va face. De§i nu era chiar intu

neric, ea a aprins lumanarea lunga §i ovala pe care o 
alesese pentru masa. Amandoi §tim cat de oribil a trebuit 
sa fie pentru ea. §tiu cat de mult o iube§ti, Flynn. $i eu o 
iubesc. Dar nu o putem proteja, ci doar sa fim pur §i 
simplu acolo pentru ea.

-  Poate ca nu, dar Jordan are o idee care ar putea 
face cate putin din amandoua.

A tum at vinul §i i-a povestit despre solutia Moe.
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-  Este stralucita, a decis Malory, apoi a ras la Moe, 
care inca sforaia. Va fi cu siguranta de acord, §i chiar 
daca nu va ajuta mai mult, macar nu se va mai simti atat 
de singura noaptea. Dupa o sorbitura de vin, s-a mutat la 
chiuveta sa umple o cratita cu apa pentru paste. Presupun 
ca Jordan ti-a spus ca vor ie§i impreuna sambata seara?

Flynn se uita fix la lumanare, gandindu-se cat de ciu- 
dat era sa o vada luminand pe masa veche de picnic pe 
care o folosea in bucatarie.

-  Cine iese in ora§? Ca §i cum ar fi primit o lovitura, 
Flynn a luat o inghititura mare de vin. Jordan §i Dana? 
les... impreuna?

-  A?adar nu ti-a spus.
-  Nu, n-a venit vorba.
-  §i, a conchis ea in timp ce a?eza oala pe aragaz, nu 

e§ti prea incantat de idee.
-  Nu §tiu. Nu vreau sa ma implic. Fir-ar sa fie, nu 

vreau ca ei sa strice totul intre ei din nou. §tiind ca Jordan 
lucra la etaj, Flynn s-a uitat la tavan. Este o persoana 
care nimere§te la mijloc, §i aceasta a§ fi eu, §i pe care 
s-ar supara amandoi.

-  Ea inca il iube§te.
-  Iube§te pe cine? §ocul s-a zarit in ochii lui. II iu- 

be§te? Pe Jordan? Rahat! Rahat! De ce imi spui lucrurile
astea?

-  Pentru ca a$a procedeaza oamenii care se iubesc, 
Flynn. A scos trei §tergatoare dintr-un sertar despre care 
nici nu §tia sigur ca este acolo $i le-a a^ezat ordonat pe 
masa. I§i povestesc lucruri unul altuia. §i nu ma a§tept sa 
alergi la Jordan cu ce ti-am spus.

-  Mama! Plimbandu-se prin casa acum, ?i-a trecut o



mana prin par. Vezi, daca nu mi-ai fi povestit, n-ar fi 
trebuit sa ma gandesc daca sa nu-i spun nimic lui sau sa 
nu-i spun nimic ei. A§ exista simplu intr-un balon comod 
de ignoranta.

-  §i cred ca Zoe este interesata intr-un mod extrem 
de refractar de Brad.

-  Inceteaza. Opre§te acest flux de informatii chiar 
acum.

-  E§ti ziarist. Amuzandu-se, a scos salata pe care o 
preparase §i a inceput sa o condimenteze. Ar trebui sa fii 
interesat de informatii.

Nu mai vazuse bolul de salata niciodata sau instru- 
mentele din lemn pe care le folosea pentru a amesteca 
verdeturile.

-  Voi avea o durere de cap.
-  Nu, nu vei avea. Vrei ca prietenii tai sa fie fericiti,

nu?
-  Sigur.
-  Noi suntem fericiti, nu-i a§a?
Precaut acum, el a raspuns:
-  Da.
-  Suntem fericiti §i suntem indragostiti. In consecinta, 

vrei ca §i prietenii tai sa fie fericiti §i indragostiti. Corect?
-  Aceasta este o intrebare capcana. A§a ca, decat sa 

raspund, mai degraba iti voi distrage atentia.
-N u  voi face dragoste cu tine in timp ce este pregatita 

cina, iar Jordan este sus.
-  Nu la asta ma gandeam, dar imi place ideea. Iti voi 

distrage atentia spunandu-ti ca cei care se ocupa de 
bucatarie vor veni luni ca sa inceapa redecorarea.

-  Serios? A§a cum planuise, orice alt gand i-a zburat
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din minte. Serios? a repetat ea $i i-a sarit in brate. Oh, 
asta e grozav! Este minunat!

-  M-am gandit eu ca a§a se va rezolva problema. 
Deci, ai de gand sa te muti cu mine?

Ea i-a atins buzele cu ale ei.
-  Intreaba-ma din nou cand e gata bucataria.
-  E?ti greu de cucerit, Malory.

DUPA o zi de munca manuala, Dana tanjea dupa o 
baie fierbinte inainte sa plonjeze in noile ei carti. Dar ii 
lipsea curajul sa o faca.

Din moment ce acest obiectiv era prea inspaimantator 
pentru a starui asupra lui, ea a inceput sa viseze la casa 
pe care §i-o va cumpara intr-o zi -  casa mare ?i retrasa, 
cu o biblioteca de dimensiunea unui depozit.

§i cu un jacuzzi, a adaugat ea m timp ce i§i presa 
§alele dureroase.

Dar pana la ziua aceea fericita, va accepta aparta- 
mentul ei. Eventual, va face pace cu toate camerele din 
apartamentul ei, inclusiv cu cea cu cada.

Ar putea sa mearga la o sala de gimnastica, s-a gandit 
ea in timp ce se instala pentru o seara de cercetare prin 
carti.

Ura salile de gimnastica. Erau pline de oameni. Trans- 
pirati. Oameni dezbracati care insistau sa imparta cu ei 
timpul sau de jacuzzi.

Nu merita inrautatirea. Mai bine a§tepta pana t§i putea 
permite propriul ei loc. Bineinteles, cand t§i va putea 
permite propria locuinta cu jacuzzi va fi improbabil ca 
va petrece opt ore razuind ?i vopsind pana o durea spatele.

Ordonandu-§i sa se apuce de treaba, a inceput cu
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Othello. Avea propria ei copie, bineinteles. Avea o copie 
a tuturor scrierilor lui Shakespeare, dar voia un exemplar 
diferit. O imagine proaspata, s-a gandit ea.

Iago a fost condus de ambitie §i gelozie, a retlectat 
ea. A plantat „monstrul cu ochii verzi care desconsidera 
carnea cu care se hrane§te in Othello, apoi a privit cum il 
devoreaza“ .

Ambifia §i gelozia il conduceau pe Kane, a§a ca el a 
privit cum mon§trii lui devoreaza.

Putea invata din asta, s-a gandit ea, ce transforma un 
om sau un zeu intr-o fiinta fara suflet.

De abia incepuse cand a intrerupt-o o ciocanitura in 
u§a. Mormaind in barba, s-a dus sa deschida. Encrvarea 
ei a crescut §i mai mult cand a vazut ca la u§a era Jordan.

-  Sper ca n-a devenit un obicei.
-  Hai sa mergem la o plimbare.
Reactia ei a fost sa tranteasca u§a, dar el a anticipat 

$i a introdus o mana inauntru, fixand u§a deschisa.
-  Lasa-ma sa-ti explic altfel. Ma due la Warriors Peak. 

Vrei sa vii?
-  Pentra ce te duci acolo? Nu e§ti implicat direct in 

aceasta poveste.
-  Asta-i o problema de opinie. Ma due pentru ca am 

ni§te intrebari. De fapt, am decis sa ies din locuinta lui 
Flynn dupa cina. Ca sa le las porumbeilor ceva intimitate. 
S-a sprijinit confortabil de pervaz in timp ce vorbea, dar 
a pastrat mana ferm pe u§a. M-am trezit in afara ora§ului, 
pe drumul spre munte. Mi-am imaginat ca as putea merge 
mai departe pentm o conversatie cu Pitte §i Rowena. Apoi 
m-am gandit: „§tii, Dana va tine cont daca fac asta fara 
sa o las pe ea sa puna intrebarile“ . A§a ca m-am intors. 
Vreau sa pui tu intrebari le.
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-  Presupun ca vrei puncte pentru asta.
Gura lui s-a curbat.
-  Daca tii o evidenta.
-  Nu mi se pare ca ai ceva anume de discutat cu ei.
-  Hai sa reformulam. Ma due cu sau fara tine. S-a 

indreptat §i a dat drumul la u§a. Dar daca vrei sa vii, poti 
sa conduci..

-  Mare scofala.
-  M arina mea.
Imaginea splendidei lui ma§ini T-Bird clasic i-a 

apamt in minte. A trebuit sa faca un efort con§tient sa nu 
saliveze.

-  Joci murdar.

CU toate defectele sale, Jordan Hawke se pricepea 
la ma§ini. Thunderbird-ul urea dealurile ca o pisica a 
muntilor, alunecoasa, gratioasa §i numai mu§chi. Se lipea 
de curbe §i mugea cand cobora imediat.

Unii se pot gandi la ea ca la un vehicul, altii ca la o 
jucarie. Dar Dana §tia ca era o ma$inarie. Una de prima 
clasa.

A fi in spatele volanului nu era doar o placere sexy. 
O lasa pe Dana sa schimbe situatia la fel de lejer cum 
schimba viteza. Ea era la control acum. Cal&toria la Peak 
poate sa fi fost ideea lui Jordan, dar, pentru Dumnezeu, 
ea conducea.

Seara era invioratoare §i devenea $i mai vioaie pe 
masura ce urcau la niveluri mai ridicate, dar varful era 
jos. Era bucuroasa sa suporte degetele inghetate §i 
mu^catura vantului pentru bucuria suava de a aluneca pe 
strazi in aerul liber.
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Copacii erau in perioada lor cea mai frumoasa, forta 
culorilor devenind §i mai stralucitoare sub lumina aurie 
a soarelui care apunea. Frunzele cazatoare alunecau peste 
strada unde luminile §i umbrele dansau. Era ca §i cum ai 
conduce intr-o poveste, a reflectat ea, unde orice se putea 
intampla in jurul virajului urmator.

-  Cum functioneaza pentru tine? a Tntrebat-o Jordan.
-A re  stil. §i mu§chi.
-  intotdeauna am crezut la fel despre tine.
I-a aruncat o privire funesta, apoi s-a concentrat 

asupra drumului. Oricat de mult s-ar fi distrat, nu insemna 
ca nu putea sa-1 impungfi.

-  Nu inteleg de ce ai nevoie de o ma§ina ca asta cand 
locuie§ti intr-un mediu urban unde transportul in comun 
nu este numai disponibil, dar §i eficient.

-  Din doua motive. Primul, pentru momentele cand 
nu sunt intr-un mediu urban, cum ar fi acum. §i in al 
doilea rand, am tanjit dupa ea.

-  Da. Nu putea sa-1 invinovateasca. Cincizeci ?i §apte 
a fost primul an pentru T-Birds.

-  Niciun dubiu. Am un Stingray din '63.
Ochii ei au devenit sticlo$i.
- B a  nu ai.
-  Patru viteze, 327. Injectie de combustibil.
A simtit lichidul curgand prin pantecele ei.
-  Taci.
-A m  mers cu ea pana la 120. Mi-ar fi dat mai mult, 

dar de abia incepusem sa ne cunoa§tem. A a?teptat putin. 
Am pus ochii pe un Caddy decapotabil foarte dragut. 
Cincizeci §i noua.

-  Te urasc.
-  Hei, un barbat trebuie sa aiba un hobby.
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-  Stingray-ul din ’63 este marina visurilor mele. Cea 
pe care o voi avea intr-o zi, cand toate visele mele vor 
deveni realitate.

El a zambit putin.
-  Ce culoare?
-  Negru. Un negru serios de afaceri. Cu patru viteze. 

Nu trebuie sa fie modelul 327, de§i acesta ar fi crema. 
Trebuie sa fie decapotabila, totu§i. O ma§ina cu doua u§i 
n-ar fi deajuns.

A ramas tacuta pentru cateva minute, doar bucurandu-se 
de calatorie.

-  Zoe a mentionat ca i-ai reparat ma§ina.
-  M-am oprit pe la ea. Sincronizarea nu era buna, iar 

carburatorul necesita ni§te reparatii. Nimic important.
S-a fortat sa spuna.
-  A fost un gest frumos din partea ta.
-  Am avut timp. A ridicat un umar §i §i-a intins picioa

rele putin mai mult. Mi-am imaginat ca i-ar fi de folos o 
mana de ajutor.

Dintr-odata ea a inteles §i i-a fost ru§ine pentru reactia 
ei initiala cand a auzit ca el s-a dus la Zoe. Mama singura 
care munce§te din greu ca sa creasca un copil.

La fel ca mama lui.
Bineinteles ca s-a dus sa o ajute.
- A  apreciat cu adevarat, i-a spus Dana. Mai ales ca 

nu o faci sa se simta agitata, ca Brad.
-N u ?  Cred ca ma simt jignit §i acum va fi o chestiune 

de onoare sa ma straduiesc sa o emotionez.
-  Ce fel de ceas porti?
-  Ceas? Uimit, 5i-a rasucit incheietura. Nu §tiu. Arata 

timpul.
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$i-a dat parul pe spate ?i a ras.
-  Asta ma a§teptam sa spui. imi pare rau, dar nu o 

vei face niciodata sa se simta emotionata.
Ea a incetinit, fara entuziasm, pe masura ce se apro- 

piau de porti. Apoi ea a oprit, uitandu-se la casa prin ele 
in timp ce i?i cauta peria prin po§eta.

-  Ce mai loc, a comentat ea, periindu-§i nodurile §i 
incalcelile pe care vantul le formase in parul ei. Daca 
locuie^ti intr-un loc ca asta, ai putea avea acea ’Vette 
clasica. Sa o pastrezi intr-un garaj mare §i incalzit a§a 
cum merita. M a intreb daca Pitte §i Rowena conduc.

-  Asta da trecere la alt subiect.
-  Nu, serios. Gande§te-te! Sunt ceea ce sunt §i se 

afla aici cu mult timp inainte ca oricine macar sa se gan- 
deasca la motorul cu combustibil. Pot face ceea ce fac, 
dar a luat vreodata vreunul dintre ei lectii de condus, a 
stat la coada pentru inregistrarea autovehiculului, s-au 
tocmit pentru asigurare?

A aruncat peria la loc in po§eta §i 1-a examinat pe 
Jordan. Parul lui era rava§it de vant a§a cum fusese al ei, 
cu toate acestea, a observat ea, nu parea neingrijit. Doar 
sexy.

-  Cum traiesc? a continuat ea. Nu §tim cu adevarat 
ce fac, cand vine vorba de lucruri obi?nuite. Umane. Se 
uita la televizor? Obi§nuiesc sa joace carti? Se plimba 
prin mall? Dar prieteni? Au a§a ceva?

-  Daca au, ar trebui sa ii schimbe in permanenta. 
Prietenii, fund oameni, au enervantul obicei sa moara.

-  A§a este. A spus-o incet in timp ce se uita inapoi 
catre casa. Trebuie sa fie singuri. Dureros de singuri. Toata 
acea putere nu-i face unul dintre noi. Faptul ca locuiesc
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in casa aceea mareata nu o transforma in caminul lor. 
Ciudat, nu-i a?a? Sa-i compatime§ti pe zei.

-  Nu. Este intuitiv. Exact ce te va ajuta sa gase^ti 
cheia. Cu cat ii cuno^ti $i ii intelegi mai mult, cu atat e§ti 
mai aproape de a configura partea ta din puzzle.

-  Poate. Dintr-odata portile de fier s-au deschis. Cred 
ca asta este o invitatie pentra noi.

Ea a condus, in amurg, catre marea casa din piatra.
Batranul pe care incepuse sa il considere intendent 

s-a grabit spre ma§ina ca sa ii deschida u§a.
-  Bine ati venit. Voi avea grija de ma§ina pentru dum- 

neavoastra, domni§oara.
-M ultum esc. Ea 1-astudiat, incercand sa-ighiceasca 

varsta. §aptezeci? Optzeci? Trei mii §i doi ani? Nu ti-am 
retinut niciodata numele, i-a spus.

-  Oh, sunt Caddock, domni§oara.
-  Caddock. Este scotian, irlandez?
-  Din Tara Galilor. Sunt originar din Tara Galilor, 

domni§oara.
Ca Rowena, s-a gandit Dana.
-  Lucrezi de mult pentru Pitte §>i Rowena?
-  Da, intr-adevar. Ochii lui au parat sa straluceasca 

la ea. Sunt in serviciul lor de ceva ani de-acum. S-a uitat 
peste ea §i a inclinat din cap. Este o priveli§te frumoasa, 
nu-i a?a?

Dana s-a intors §i s-a uitat la cerbul uria§ care statea 
la limita dintre paji§te §i padure. Spatele lui parea sa aiba 
o stralucire alba in abural u§or al amurgului, iar partea 
din fata era argintie.

-  Simbolism traditional, a spus Jordan, de?i nu era 
mai putin uimit de splendoarea cerbului. Cautatorul vede 
un cerb alb sau un iepure la inceputul cautarii.
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-  Malory 1-a vazut, a murmurat Dana peste nodul 
din gat. In prima noapte cand am venit aici. Dar eu §i 
Zoe, nu. S-a deplasat ca sa stea langa Jordan. Asta in
seamna ca era deja predestinat ca Malory sa caute prima 
cheie? Ca nu are nimic de-a face cu trasul la sorti? Ca 
era doar spectacol?

-  Sau ritual. Inca trebuie sa alegi sa cauti in cutie 
pentru un disc. Hotara§ti daca urmezi cerbul sau te intorci.

-  Dar este real? Chiar sta cerbul acela acolo sau doar 
ne imaginam?

-A s ta  este o alta chestiune pe care trebuie sa o decizi 
tu. El a a§teptat pana cand cerbul a disparut in umbra, 
apoi s-a intors.

Atat batranul, cat §i marina nu mai erau acolo. Dupa 
§ocul initial, Jordan §i-a strecurat mainile in buzunare.

-  Trebuie sa recuno§ti, este foarte frumos.
U.'jile de la intrare s-au deschis. Rowena statea chiar 

in cental, luminile din foaier revarsandu-se peste parul 
ei de culoarea focului, stralucind pe rochia lunga argintie 
pe care o purta.

-  Ce dragut sa va vad pe amandoi. A intins mana in 
semn de bun venit. Chiar imi doream companie.
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P i t t e  era deja in salona§, imbracat cu o cama^a 
neagra §i pantaloni care se asortau cu eleganta lejera a 
Rowenei.

Dana s-a intrebat daca i§i petreceau tot timpul aratand 
bine ca acum. Alt subiect de gandire, a presupus ea. Au 
vreodata zile in care parul le sta aiurea, au indigestii sau 
picioare umflate?

Sau erau acele lucruri prea lume§ti pentru zeii care 
locuiau in lumea noastra?

-  Ne bucuram de foe §i de un pahar de vin. Vreti sa 
va alaturati noua? a intrebat Rowena.

-  Sigur, multumesc. Caldura fiind binevenita, Dana 
s-a dus spre focul care ardea. Voi va distrati a§a in fiecare 
seara?

In timp ce turna vinul, Pitte s-a oprit §i s-a incruntat 
la ea.

-  Di strati?
-  Petreceti. §tii tu, sa stai in haine elegante §i sa bei 

un vin bun din, ce este aia, Baccarat?
-  Cred ca este Baccarat. Pitte a terminat de turnat §i 

i-a oferit paharul Danei. Deseori stam cam o ora sa ne 
relaxam impreuna la sfar§itul zilei.

-  Dar in restul timpului? Va pierdeti doar vremea pe aici?
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-  Ah! Te intrebi ce facem ca sa ne simtim bine. 
Rowena s-a a?ezat §i a batut u§or cu palma pernuta de 
langa ea. Pictez, dupa cum §tii. Pitte se ocupa de finantele 
noastre. Ii place sajongleze cu banii. Citim. Mi-au placut 
cartile tale, Jordan.

-  Multumesc.
-  Lui Pitte ii plac fdmele, a adaugat Rowena, arun- 

candu-i o ocheada plina de afectiune iubitului ei. In 
special cele in care sunt multe explozii impresionante.

-  Deci mergeti la filme? a intrebat Dana prompt.
-  in mod obi§nuit, nu. Preferam sa ne instalam la noi 

acasa §i sa le privim in timpul liber.
-  Multiplexuri, a bombanit Pitte. A§a le denumesc. 

Ca ni§te cutiute stivuite una langa alta. E pacat ca marile 
teatre nu mai sunt la moda.

-  Asta-i ceva cu care amandoi trebuie sa tineti pasul. 
Schimbarile in moda. Au fost o multime in doua m ilenii.

Rowena a ridicat o spranceana la Dana.
-  Da, intr-adevar.
-  §tiu ca pare o conversatie de rutina, a continuat Dana, 

dar incerc doar sa ma lamuresc asupra lucrurilor. Mi-a venit 
in minte ca §tii totul despre mine. Ai avut la dispozitie 
intreaga mea viata ca s-o urmare§ti. Ai urmarit-o?

-  Bineinteles. Ai fost de un interes considerabil pentru 
noi inca din mometul cand te-ai nascut. Nu ne-am ames- 
tecat, a adaugat Rowena, jucandu-se cu lantul plin cu 
bijuterii pe care il avea in jurul gatului, in timp ce vorbea. 
N-am intervenit. inteleg interesul tau pentm noi acum. 
Semanam mai mult cu tine decat crezi §i suntem mai 
diferiti decat ti-ai putea imagina. Putem §i ne permitem 
sa gustam  din ceea ce voi numiti placerile lume^ti. 
Mancare, bautura, caldura, vanitate. Sex. Iubim...
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A intins mana dupa cea a lui Pitte.
-  La fel de autentic ca voi. Plangem §i radem. Ne 

bucuram de multe din ceea ce ofera lumea voastra. Sarba- 
torim generozitatea §i rezistenta spiritului omenesc ?i ii 
jelim  partile intunecate.

-  Dar atat timp cat sunteti aici, nu sunteti nici in lumea 
noastra, nici in cealalta. Nu e corect. Era ceva legat de 
felul cum s-au atins unul pe celalalt, s-a gandit Jordan. 
Ca §i cum s-ar ve§teji fara acel mic contact. Poti alege 
cum vrei sa traie$ti, dar in anumite limite. In cadrul 
granitelor acestei dimensiuni. Chiar §i a§a, nu faci parte 
din ea. Poti simfi caldura, dar nu arzi. Poti dormi noaptea, 
dar cand te treze§ti dimineata nu ai imbatranit. Orele nu 
te-au schimbat. Milioane de ore nu pot face asta.

-  §i vezi genul acesta de... nemurire, a intrebat Pitte, 
ca pe un dar?

-  Nu, nu-1 vad a$a. Privirea lui Jordan s-a mutat catre 
fata lui Pitte §i a ramas acolo. O vad ca pe un blestem. O 
pedeapsa, cu siguranta, cand e§ti blocat pe dinafara pro- 
priei tale lumi §i petreci acele milioane de ore aici.

Expresia lui Pitte nu s-a schimbat, dar ochii lui au 
parut sa devina mai adanci $i mai fierbinti.

-  Atunci ai o perspective excelenta.
-  Vad altceva destul de clar. Pedeapsa, daca Dana 

e§ueaza in gasirea cheii, este un an din viata ei. Un an §i 
din viata lui Zoe §i a lui Malory. Din punctul vostru de 
vedere, un an nu inseamna nimic. Dar este o alta problema 
cand e§ti om, iar viata ta are deja un capat.

-A h ! Pitte a a$ezat un brat pe §emineu. Deci ai venit 
ca sa renegociem contractul nostru?

Inainte ca Dana sa poata vorbi, Pitte i-a aruncat o
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privire care transmitea spune-i lui Jordan sa i§i vada de 
treaba lui.

-  Nu, pentru ca Dana va gasi cheia, a§a ca nu va fi o 
problema.

-- Ai incredere in femeia ta, a spus Rowena.
-  Nu sunt femeia lui, a spus Dana repede. §i Kane 

ne-a urmarit? De la inceputul vietii noastre?
-  Nu pot sa spun, a raspuns Rowena, apoi §i-a fluturat 

mana nerabdatoare la expresia nesigura a Danei. Nu pot. 
Exista, dupa cum a spus Jordan, anumite granite pe care 
nu le putem trece. Ceva s-a schimbat -  §tim asta pentru 
ca a putut sa-i atraga atat pe Malory §i pe Flynn in vise §i 
sa-i faca rau lui Flynn. Nu a fost capabil, sau poate nu a 
vrut, sa procedeze a§a inainte.

-  Spune-i ce ti-a facut.
Propozitia nu a fost formulata ca o cerere, §i de data 

aceasta furia Danei a ie§it la suprafata. Dar inainte sa-I ia 
la rost pe Jordan, Rowena a apucat-o de brat.

-  Kane? Ce s-a intamplat?
Le-a povestit, §i a descoperit ca de data aceasta vocea 

ei a ramas stabila pe tot parcursul povestirii. Mai multa 
distanta, s-a gandit, mai putina frica.

Macar era mai putina pana cand a vazut o unda de 
teama traversand fata Rowenei. Nu s-a preocupat sa se 
gandeasca ce ar fi necesar ca sa inspaimante un zeu.

-  Nu a fost nicio amenintare reala, nu? A inceput sa 
simta furnicaturi pe piele. Vreau sa spun ca nu ma puteam 
ineca atunci cand am sarit in mare, deoarece marea nu 
exista cu adevarat.

-  Dar a existat, a corectat-o Pitte. Pe fata lui a aparut 
o asprime rece. Fata unui soldat, s-a gandit Dana, in timp
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ce prive?te batalia de sus §i a?teapta raomentul sa scoata 
sabia.

$i ea era cea de pe campul de batalie, a realizat, pur- 
tand un razboi sangeros.

-  A fost conjurat la inceput de fantezia ta, apoi de 
teama ta. Asta nu il face mai putin real.

-  Nu are niciun sens, a insistat ea. Cand a avut-o pe 
Malory in acea fantezie, cand ea picta, noi o puteam 
vedea. Toti am vazut-o, stand acolo in acea mansarda.

I-au ramas doar corpul §i poate o parte din con§tiin|;a 
(pentru ca intr-adevar, ea avea un psihic bine definit). 
Rowena a oftat. Restul personalitatii fetei a calatorit in 
lumea cealalta. §i daca i s-ar face vreun rau In cealalta 
dimensiune, acesta ar fi transpus identic in realitatea 
noastra.

-  Daca s-ar taia la mana intr-o existenta, a spus 
Jordan, ar sangera in cealalta.

-  El ar putea preintampina asta. Evident tulburata, 
Rowena s-a ridicat ca sa toame mai mult vin. Daca, de 
exemplu, am dorit sa-ti fac un cadou, o fantezie inofen- 
siva, te-a§ putea trimite in lumea viselor §i sa te veghez 
ca sa nu fii in pericol. Dar ceea ce face Kane nu e 
inofensiv. O face ca sa tenteze §i sa terorizeze.

-  De ce nu mi-a impins capul sub apa cand eram 
prinsa in iluzie?

-  Exista inca limite. Ca sa mentina iluzia, nu-ti poate 
atinge corpul fizic. §i intrucat mintea ta creeaza iluzia, 
nu te poate forta sa iti faci singura rau. Minciuna, da. 
Inijclatorie §i frica, chiar §i presiuni, dar nu te poate deter- 
mina sa faci nimic impotriva vointei tale.

-  A§a a reus it sa revina? Era intrebarea la care Jordan
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avusese nevoie de confirmare. In primul rand, alegand 
sa o vada ca pe un true, ea a schimbat structura, a§a cum 
ai spus, a lumii. In locul paradisului, co§marul.

-  Cunoa§terea ei §i frica §i furia lui Kane, da, a fost 
de acord Pitte. Fructul pe care 1-ai scapat, i-a spus Danei. 
Mintea ta I-a vazut atunci ca putred in centru. Nu era 
paradisul, ci inchisoarea ta.

-  §i cand a plonjat in mare, in loc sa-1 lase sa ii ia 
ceea ce era ea sau sa accepte fantezia sau co§marul, ea a 
ie§it din amandoua, a tras Jordan concluzia.

-  A§adar arma ei impotriva lui este sa ramana fidela 
sie§i, orice arunca asupra ei.

-  Ai spus simplu, a fost Pitte de acord.
-  Prea simplu. Rowena §i-a scuturat capul. Este vi- 

clean §i ispititor. Nu trebuie sa-1 subestimezi niciodata.
-  El a subestimat-o deja pe ea. Nu-i a$a, Stretch?
-  Ma descurc singura. Increderea lui lini§titoare a 

parcurs un drum lung catre calmarea nervilor ei. Ce il 
opre§te sa o atace pe Zoe §i sa o zapaceasca in timp ce 
noi ne concentram asupra atacului lui asupra mea?

-  Ea nu este inca o problema pentru el. Dar pot fi 
luate precautii, a reflectat Rowena, batand tactul cu de
getul pe marginea paharului. Poate fi protejata, intr-un 
anumit grad, pana vine vreinea ei.

-  Daca ii mai vine vremea, a precizat Pitte.
-  E pesimist din fire, a zambit Rowena. Eu am mai 

multa incredere. Intorcandu-se la canapea, s-a a§ezat pe 
brat cu gratia fluida pe care unele femei o au din na§tere. 
Aplecandu-se, a luat fata Danei in mainile ei.

-  Recuno§ti adevarul cand il auzi. Poti sa iti intorci 
urechea de la el, sa iti inchizi mintea. A§a cum barbatul 
meu este pesimist, tu e§ti incapatanata din fire.
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-  Aici ai nimerit-o, a bombanit Jordan.
-  Dar cand alegi sa-1 auzi, adevarul este limpede 

pentru tine. Acesta este darul tau. Nu te poate duce in 
eroare decat daca ii permiti. Cand accepti ceea ce ?tii 
deja, vei avea §i restul.

-  Nu vrei sa fii putin mai clara?
Un zambet a aparut in coltul gurii Rowenei.
-  Pentru moment ai destul ca sa reflectezi.

MAI tarziu, cand au ramas singuri, Rowena s-a inco- 
lacit pe canapea langa Pitte, §i-a odihnit capul pe umarul 
lui §i a privit focul. in flacari a studiat-o pe Dana, mainile 
ei competente pe volan in timp ce conducea prin noapte 
catre valea lini§tita de sub Peak.

Admira competenta, la zei §i la muritori.
-  il ingrijoreaza, a spus ea incet.
Pitte a privit focul §i imaginile din el.
-  Pe cine ingrijoreaza? Pe hotul de suflete sau pe 

depanatoral de pove?ti?
Absenta, pentru confort, Rowena §i-a frecat obrazul 

de umarul lui Pitte.
-  Pe amandoi, cu siguranta. §i amandoi au ranit-o, 

de$i numai unul intentionat. Dar lovitura unui iubit ra- 
ne§te mai adanc decat a oricarui du?man. Ea il ingrijo
reaza pe Kane, a spus, dar barbatul e ingrijorat pentru ea.

-  Exista atractie intre ei. Pitte a intors capul pentru a 
mangaia cu buzele parul Rowenei. Ar trebui sa o duca in 
pat §i sa lase atractia sa vindece vechile rani.

-  Ca un barbat, crezi ca sexul este intotdeauna solutia.
-  Este una buna. Pitte a impins-o u§or ?i cand a cazut 

a fost pe patul mare pe care il imparteau amandoi.
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Ea a ridicat o spranceana la el. Rochia ei argintie s-a 
topit, ramanand goala. Lucrurile de genul asta, §tia ea, 
erau unul dintre cele mai jucau?e §i interesante obiceiuri 
ale lui.

-  Atractia nu este de ajuns. Ea a intins bratele §i zeci 
de lumanari au inceput sa arda in camera. Este caldura, 
dragostea mea, unica mea dragoste, care vindeca o inima 
ranita.

Cu bratele inca larg deschise, s-a ridicat in capul oase- 
lor §i 1-a primit la ea.

DANA de-abia se intorsese in apartamentul ei, lasan- 
du-1 pe Jordan afara, §i tocmai se instalase cu Othello 
din nou §i i§i limpezise mintea suficient cat sa se con- 
centreze asupra sarcinii, cand s-a auzit o alta ciocanitura 
in u§a. Gandindu-se ca Jordan s-a intors cu o noua tactica 
pentru a o convinge sa intre, a ignorat bataia in u?a.

Intentiona, pentru Dumnezeu, sa petreaca doua ore 
studiind cartea, apoi se va gandi la calatoria catre Peak §i 
la ceea ce s-a spus acolo. §i la ce nu s-a spus pe drumul 
inapoi.

§i daca trebuia sa se gandeasca la Jordan, era al naibii 
de sigura ca nu o va face cand el este prin preajma.

Ar adulmeca ce se intampla in capul ei ca un copoi.
S-a auzit o alta bataie in u§a, mai insistenta de data 

aceasta. §i-a dezvelit dintii §i a continuat sa rasfoiasca 
piesa.

Dar o latratura i-a atras atentia.
Realizand ca nu va ajunge nicaieri pana nu va des- 

chide u§a, s-a ridicat §i a deschis.
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-  Ce naiba faceti aici amandoi? S-a incruntat la Flynn, 
apoi s-a aplecat ca sa ii frece lui Moe urechile moi ?i sa 
faca bezele. Te-a dat Malory afara? Bietul de tine. Tonul 
ei mtelegator a devenit rece cand s-a indreptat ?i a privit 
cautator la fratele ei. Nu dormi aici.

-  Nici nu intentionam.
-  Atunci ce ai in punga?
-T o t felul de lucruri. S-a strecurat inauntm, pe langa 

cainele $i sora sa. Am auzit ca noaptea trecuta a fost dura.
- A  fost o experienta §i nu am dispozitia necesara sa 

o reiau. E zece §i ceva. Lucrez, apoi ma due sa ma culc.
Cu fiecare lumina din apartament aprinsa, ca seara 

trecuta, s-a gandit ea.
-  Bine. Uite aici lucrurile lui.
-A le  cui lucruri?
-A le  lui Moe. Voi aduce maine punga mare cu man

care pentru caini, dar aici este suficient pentru micul 
dejun.

-  Despre ce naiba vorbe§ti? S-a uitat in saco§a pe 
care el a impins-o in bratele ei §i a vazut o minge de tenis 
stalcita, o franghie zdrentuita §i o cutie de biscuiti pentru 
caini deasupra a aproximativ doua kilograme §i jumatate 
de mancare uscata pentru caini.

-  Ce naiba e asta?
-  Lucrurile lui, a repetat Flynn vesel §i s-a incruntat 

cand Moe a sarit, punandu-§i labele pe umerii lui. Moe 
este colegul tau de camera temporar. Acum trebuie sa 
plec. Ne vedem maine.

-  Oh, ba nu. A aruncat saco§a pe un scaun, 1-a ajuns 
dintr-un pas la u§a §i i s-a pus in cale. Nu ie§i pe u$a fara 
caine.

135



I-a zambit u§or intrebator §i total inocent.
-  Tocmai ai spus ca nu pot dormi aici.
- N u  poti. §i nici el.
-  Uite ce ai lacut acum, i-ai ranit sentimentele. S-a 

uitat cu tristete la Moe, care incerca sa i§i bage nasul in 
saco§a. E-n regula, tipule. N-a vrut.

-  Scute§te-ma.
-  Nu §tii ce inteleg cainii. Testele §tiintifice sunt 

neconcludente. Abatut-o frate§te pe Dana cu palma peste 
obraz. A§a ca, oricum, Moe va sta vreo doua saptamani. 
Va face pe cainele de paza.

-  Caine de paza? A observat ca acum Moe mesteca 
saco§a. Chiar scute§te-ma!

Deoarece hartia maro nu era, evident, pe gustul sau, 
Moe a inceput sa adulmece dupabobite. Flynn s-a a§ezat 
§i ?i-a intins picioarele. §i-a regandit strategia §i a decis 
ca aceasta tactica era la mintea coco§ului pentru Dana.

-  Bine. Atunci voi ramane ?i voi fi eu caine de paza 
din moment ce nu ai incredere in Moe. Hai sa dam cu 
banul pentru pat.

-  Eu sunt singura care doarme in patul meu §i am 
mai putina incredere in tine decat in idiotul acela mare, 
care i§i urmare§te acum coada. Moe! Termina pana nu 
imi distrugi locuinta.

Se gandea sa i§i smulga parul din cap cand Moe s-a 
lovit de o masa in incercarea lui disperata de a-§i infige 
dintii in propria coada, iar cartile de pe ea i-au cazut in 
cap cu zgomot.

A latrat speriat §i s-a dus spre Flynn pentru protectie.
-  Pleaca, Flynn, §i i-ati §i cainele tampit cu tine.
Flynn §i-a ridicat pur §i simplu picioarele §i 1-a folosit
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pe Moe drept scaunel. Ilai sa recapitulam optiunile pe 
care le avem, a inceput.

Douazeci de minute mai tarziu, Dana pa?ea apasat 
prin bucatarie. S-a oprit §uierand printre dinti cand a vazut 
continutul co§ului de gunoi imprasjtiat de la un capat la 
celalalt al podelei, iar pe Moe intins fericit peste dezor- 
dinea creata, mestecand un teanc de prosoape de hartie.

-  Cum a facut-o? Cum naiba m-a convins sa-1 accept 
pe M oe? $i acesta, a admis, era m isterul lui Flynn 
Hennessy. Nu §tiai niciodata cum reu^ea sa te convinga 
sa faci cum voia el.

S-a lasat pe vine §i a dat nas in nas cu Moe.
Moe $i-a rotit ochii in laturi, evitandu-i pe ai ei. Dana 

putea sa jure ca daca Moe ar putea vorbi ar auzi expresia 
Nu-taceam-nimic din gura lui.

-  Bine, amice, tu §i cu mine vom stabili regulile de 
convietuire aici.

A raspuns lingandu-i fata, apoi intinzandu-se ca sa 
i§i expuna burtica.

S-A trezit cu soarele inundandu-i fata §i cu picioarele 
paralizate. Pentru soare exista o explicate simpla. Uitase 
din nou sa traga perdelele. Iar picioarele ei nu erau para
lizate, a realizat dupa un moment de panica. Erau prinse 
sub greutatea masivS a lui Moe.

-  OK, asta nu e un inceput bun. S-a ridicat in capul 
oaselor §i 1-a impins pe Moe cu putere. Am spus ca nu ai 
voie in pat. Am fost foarte clara in legatura cu aceasta 
regula.

El a gemut, un sunet omenesc ciudat care a facut ca 
buzele ei sa faca o grimasa. Apoi a deschis un ochi care a 
inceput sa straluceasca de o bucurie maniacala.
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-N u !
Dar era prea tarziu. Dintr-un salt, a prins sub el nu 

numai picioarele ei, ci intregul corp. Labele lui dansau, 
apasandu-i burta, sanii, zona genitala. Limba lui ii lingea 
fata cu dragoste disperata.

-  Inceteaza! Jos! Sfanta Fecioara! §i radea isteric, 
luptandu-se cu el, pana cand Moe a sarit din pat §i s-a 
repezit afara din camera.

-  Ei, poftim! §i-a netezit parul. In mod sigur nu era 
felul in care voia sa se trezeasca, ca regula. Dar pentru o 
singura zi putea face o exceptie.

Acum avea nevoie de cafea. Imediat.
Inainte sa arunce inapoi invelitorile, Moe a sarit din 

nou in pat.
-  Nu! Nu face asta! Sa nu aduci mingea aceea oribila 

§i dezgustatoare in acest pat.
Viteza ei de mi§care dimineata era aproximativ aceea 

a unui melc tratat cu Valium, dar o singura privire la 
mingea de tenis din gura lui Moe a facut-o sa se mi§te ca 
un atlet olimpic. A lovit podeaua, determinandu-1 pe Moe 
sa i§i schimbe directia §i sa derapeze. S-a lovit de tablia 
patului, apoi, nedescurajat, a adus mingea la picioarele ei.

-  Nu ne jucam de-a adusul mingii in casa. Nu ne 
jucam de-a adusul mingii cand sunt goala, situatie in care, 
dupa cum observi, sunt acum. Nu ne jucam de-a adusul 
mingii inainte sa-mi beau cafeaua.

El §i-a ridicat fermecator capul §i a ridicat o laba.
-  Va trebui sa ajungem la un compromis. In primul 

rand, ma voi imbraca. S-a dus la dulap pentru halat. Apoi 
imi voi bea prima cea^ca de cafea. Dupa care te voi duce
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pentru o foarte, foarte scurta plimbare in timpul careia 
poti sa iti u§urezi vezica §i sa ne jucam de-a adusul mingii 
pentru exact trei minute. Accepta sau refuza.

NU §tia cum a reu§it- cum e stapanul, a§a e §i cainele, 
a presupus ea -  dar a sfar§it prin a petrece douazeci de 
minute bune jucandu-se cu Moe prin pare.

Aceasta nu era rutina ei de dimineata ?i, daca era 
ceva sacru pentru Dana, aceasta era rutina ei de dimineata. 
Putea recunoaijte ca se simtea mai energizata §i mai vesela 
dupa interludiul cu cainele zanatic. Dar nu intentiona sa-i 
spuna lui Moe acest lucru sau oricui altcuiva.

Moe a infulecat micul dejun in timp ce ea 1-a mancat 
pe al ei, apoi, din fericire pentru toti cei implicati, el a 
plonjat intr-un somn scurt de dimineata, in timp ce ea 1-a 
inlocuit pe Othello cu cartea ei obi^nuita de la micul 
dejun.

Pentru a ramane proaspata, sa lase toate informatiile 
sa fie prelucrate de mintea ei, ea a inlocuit subiectul §>i a 
ales una dintre cartile despre vrajitorie. Oricat de viclean 
§i imoral era Iago, Kane il depa§ea §i avea putere. Poate 
exista o cale sa-1 submineze sau sa-1 abata, in timp ce 
cauta cheia.

A citit despre magia alba ?i cea neagra. Despre vraji
torie ?i necromantie. §i era diferit, a realizat in timp ce 
facea observatii, cand §tiai ca fantasticul despre care citeai 
era real.

Nu era fantezie. Nu erau minciuni, ci adevarul.
Trebuia sa-§i aminteasca asta, s-a gandit ea in timp 

ce inchidea cartea. Era esential sa-§i aminteasca adevarul.
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ERA foarte multumitor, a descoperit Dana cand era 
adancita in munca la Indulgence, sa improspateze peretele 
searbad cu vopsea alba proaspata.

Locul nostru, s-a gandit ea.
In timp ce vopsea, le-a pus in tema pe Zoe §i Malory 

despre vizita ei la Peak §i despre ceea ce invatase.
-  A§adar ne poate rani, incruntandu-se, Zoe a adaugat 

mai multa vopsea pentru rola automata a lui Malory. Sau 
ne putem rani singure. Cred ca asta inseamna cu adevarat.

-  Daca ne indepartam prea mult de realitatea de aici, 
da, a fost Dana de acord. Ma gandesc ca asta inseamna.

-  Dar nu ne poate rani decat daca ii permitem, a scos 
Malory in evidenta. $mecheria este sa nu ii permiti, ceea 
ce nu este atat de u§or pe cat pare.

-  Nu trebuie sa-mi spui mie. Amintirea ciocnirii ei 
cu Kane o facea inca pe Dana sa se cutremure. Nu e vorba 
doar de gasirea celor doua chei, ci de protectia noastra.

-  §i a celor din jurul nostru, i-a reamintit Zoe. L-a 
atacat §i pe Flynn. Daca incearca ceva cu Simon, orice -  
imi voi petrece tot restul vietii vanandu-1.

-N u  te teme, mami. Dana s-a intins sa stranga umarul 
lui Zoe. Cand va veni randul tau, il vom vegbea cu totii 
pe Simon. Oricand il putem trimite pe Moe sa-1 protejeze, 
a adaugat ea ca sa mai insenineze atmosfera. I-a aruncat 
lui Malory o privire taioasa. O prietena adevarata m-ar fi 
sunat §i m-ar fi prevenit ca eram pe cale sa am un caine.

-  O prietena adevarata §tia ca vei dormi mai bine 
noaptea cu un caine sforaind langa pat.

-  Langa, pe naiba. S-a furi§at in pat cand donneam. 
Ceea ce inseamna ca am dormit in mijlocul unui cutremur 
aseara, pentru ca el nu este ceea ce putem numi lini§tit.
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Ca sa nu mai mentionez ca de la inceput nu avem voie cu 
caini in cladire.

-  Este doar pentru cateva saptamani §i mai mult 
noaptea, i-a reamintit Malory. Ai dormit mai bine §i tu. 
Pot sa-ini dau seama din dispozitia pe care o ai.

-  Poate ca da. Oricum, ar trebui sa te informez ce fac 
ca sa gasesc cheia.

Cu prima camera zugravita, s-au mutat la urmatoarea 
§i la munca mai plictisitoare de a curata in jurul ornamen- 
telor.

-  Gelozie, vrajitorie, a intra in pielea lui Kane. Urcata 
pe noua scara, Malory a preluat sarcina de a vopsi tavanul. 
Foarte inteligent.

-  A§a cred. Raspunsul este intr-o carte. Trebuie sa 
fie. Al tau a avut legatura cu pictatul §i cu una dintre 
fiice, cea care arata ca tine, este artista. Bine, e muziciana, 
dar tot arta este.

Zoe a aruncat o privire.
-  Sper ca asta nu inseamna ca trebuie sa iau lectii de 

scrima, deoarece zeita mea poarta o sabie.
-  De asemenea, are catelu^ul acela dragut, a spus 

Malory.
-  Nu pot sa imi iau un caine acum. §tiu ca lui Simon 

i-ar placea unul, dar oh, mi-ai scos sabia din minte.
-  Poftim.
Dana statea pe calcaie, mtinzandu-§i spatele.
-  Catelu§, sabie -  metafore pentru ceva. Vom desco- 

peri ce inseamna cand va veni timpul. Dar daca urmam 
aceasta tema, cheia lui Malory a avut legatura cu pictura. 
Visul lui Malory a fost sa fie artista, dar n-a avut talent.
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S-a oprit, mu§candu-§i limba.
-  Scuze. A sunat cam dur.
-  Ba nu. Asta e adevarul. Malory s-a uitat atenta la 

tavan. Parea sa aiba indemanare pentru genul asta de 
pictura. Nu am avut talent sa pictez, a§a ca mi-am direc- 
tionat energiile inspre o cariera unde puteam sa fac parte 
d in  lum ea artei in tr-u n  alt m od. N u im i rane§te 
sentimentele, Dana.

-  Bine, dar vei primi revan§a mai tarziu, daca vrei. 
Kane s-a folosit de dorinta lui Malory pentru a o retine, a 
o distrage de la cautare. Dar eroina noastra s-a dovedit 
mult prea de?teapta pentru el §i a schimbat situatia.

Malory ?i-a inclinat regal capul.
-  Imi place partea asta.
-  Este una dintre favoritele mele, a fost Zoe de acord. 

Vrei sa scrii, Dana?
-  Nu. A strans din buze pentru un moment §i s-a 

gandit. Nu, nu vreau. Dar trebuie sa fiu in jurul cartilor, 
sa le am langa mine. Sunt fascinata de oamenii care pot 
sa scrie §i o fac.

-  Inclusiv Jordan?
-  Hai sa nu intram in acest subiect, cel putin, nu inca. 

Ceea ce vreau sa spun este ca pentru mine carfile repre- 
zinta ceva personal, a§a cum este arta pentru Mai. De 
aceea cred ca totdeauna cheia mea este legatS de carti. 
Am acest sentiment ca trebuie sa aiba legatura cu o carte 
pe care am citit-o. Ceva personal, din nou.

-  Voi face alta cautare dupa titluri, unul folosind 
cuvantul „cheie“ sa vad ce carti apar. Sprancenele ei s-au 
strans in timp ce incerca sa descifreze problema. Intregul 
unghi cheie-in-titlu poate fi prea simplu, prea evident, 
dar imi da un alt loc unde sa caut.
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-  Le-am putea imparti, a sugerat Malory. Daca faci o 
lista a cartilor unde crezi ca am putea gasi cheia, le-am 
putea imparti §i lua fiecare cate o bucata.

-A s ta  ar ajuta. Nu §tim ce cautam, a continuat Dana. 
Dar trebuie sa credem ca il vom recunoa§te atunci cand 
il vom vedea.

-  Poate ar trebui sa intocme§ti o lista cu carti ce contin 
in titlu cuvantul „zeita“, de asemenea, i-a spus Malory. 
Cheia mea a avut legatura cu zeita care canta din indiciul 
Rowenei. A ta poate avea legatura cu zeita care se plimba 
sau a§teapta, din indiciul tau.

-  Bine gandit. Cu partea ei de perete terminata, Dana 
s-a ridicat in picioare. Doamne, ochii no§tri vor incepe 
sa sangereze. Mai este inca un lucru. Voind sa se mentina 
ocupata, s-a intors la peria de vopsit. Cheia ta a avut 
legatura cu locul acesta, Mai, cu felul in care el sau mintea 
ta 1-a transformat intr-o fantezie sau un camin fericit, o 
familie, a picta in studioul tau. Pana acum, al meu a fost 
o insula tropicala. Nu cred ca ii voi gasi radacinile aici, 
in Valley.

-  Nu §tii unde vei merge data viitoare.
Dana a lasat peria §i s-a uitat fix.
-  Asta da, un gand fericit.
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D e ; i  nu mai era angajata, Dana se indoia ca a muncit 
vreodata mai greu sau ca a avut zile atat de lungi.

Trebuia sa aiba grija de Moe, ceea ce echivala pentru 
ea cu Tngrijirea unui bebelu? de patru kilograme. Trebuia 
sa fie hranit, plimbat, certat, distrat §i supravegheat ca 
un §oim.

Mai era efortul fizic de a zugravi cateva ore pe zi, 
fapt ce i-a ridicat considerabil respectul pentru oricine 
practica meseria asta. Dar cum Moe aducea lini§te §i 
distractie, a§a §i munca la cladire ii aducea satisfactie §i 
mandrie.

Poate nu parea cine §tie ce, insa ele au decis sa aplice 
un strat de vopsea alba pe toti peretii inainte sa fixeze 
culoarea; iar cand ai trei femei hotarate, care muncesc in 
echipa, observi progrese considerabile.

Erau proiectul §i strategia afacerii care va incepe in 
cateva luni. Avea liste lungi, lungi de carti, activitati 
suplimentare interesante, stiluri posibile pentru rafturi §i 
mese, pentru pahare §i ce§ti.

Una fusese sa viseze la a detine propria librarie, dar 
era cu totul alta problema sa aiba de-a face cu miile de 
detalii necesare lansarii ei.
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La toate acestea se adaugau orele pe care le petrecea 
noaptea citind pentru a gasi cheia. Cititul fusese intot- 
deauna o pasiune, dar acum devenise o misiune. Undeva 
in carti era raspunsul. Sau, cel putin, urmatoarea intrebare.

§i daca raspunsul sau intrebarea erau in una dintre 
cartile pe care le imprumutase prietenilor? §i daca ei nu 
au sesizat-o pentru ca rezona numai cu ea?

A§a incepea nebunia, §i-a spus sie§i.
§i, peste tot ceea ce avea de facut sau la ce avea sa se 

gandeasca, trebuia sa se pregateasca s?i pentru o intalnire. 
O intalnire, §i-a amintit ea, pe care nu ar fi trebuit sa o 
accepte niciodata.

§i aici vorbim despre felul cum incepea nebunia. 
Daca anula, Jordan fie ar fi sacait-o §i ar fi batut-o la 

cap pana 1-ar fi taiat in bucati cu un cutit de bucatarie §i 
§i-ar fi petrecut restul zilelor in inchisoare, fie, mai rau, 
ar fi abordat expresia aceea ingamfata „ti-am spus eu“ §i 
va pretinde ca a dovedit doar ca se teme sa fie in preajma 
lui.

Oricare varianta insemna cutitul de bucatarie §i viata 
111 inchisoarea pentru femei.

Singura solutie era sa mearga §i, mai ales, sa mearga 
bine pregatita.

Va dovedi nu numai ca nu era catu§i de putin preocu- 
pata de a petrece cateva ore in compania lui, dar il va §i 
innebuni in timpul asta.

§tia ca era mort dupa parfumuri, a§a ca a aplicat o 
cantitate groasa de crema de corp parfumata inainte sa se 
strecoare in ceea ce credea ea ca este lenjeria intima pentrn 
nopti fierbinti. Nu ca i-ar da lui Jordan §ansa sa o vada,
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dar ea va §ti ca poarta sutienul negru §i sexy, chiloteii din 
dantela, portjartierul cu dantela pe margini §i ciorapi fini.

§i o va face sa se simta puternica.
S-a uitat in oglinda fata, spate, lateral.
-  Da, arat bine. Mori de ciuda, Hawke.
A ridicat rochia intinsa pe pat. Arata dezamagitor de 

simpla, neagra, lunga si fluida. Dar, cand o porti, totul se 
schimba.

A tras-o pe ea, a mai aranjat-o putin, apoi s-a mai 
rasucit o data in fata oglinzii.

Scobitura gatului a capatat o noua dimensiune cand 
sanii, care umpleau rochia, se revarsau seducator din 
decolteu. §litul lung de pe partea laterals a rochiei aluneca 
la fiecare mi§care, dezvaluind lungimea piciorului.

S-a incaltat cu pantofii, incantata ca tocurile stiletto 
adaugau cativa centimetri staturii ei deja impresionante. 
N-a fost niciodata complexata de inaltiinea ei. Ii placea.

Trebuia sa-i multumeasca lui Zoe pentru par. II facuse 
stralucitor §i flexibil, cu o mica agrafa in forma de biju- 
terie prinsa deasupra urechii stangi. O alta metoda de 
tachinare, a reflectat Dana. Agrafa nu fo losea  la nimic, 
doar statea acolo $i stralucea.

§i-a tamponat clavicula cu parfum, scobitura dintre 
sani si incheieturile bratelor. Apoi §i-a rava^it parul.

-  E§ti un om mort, amice.
I-a rasarit in minte ideea ca ea de fapt de-abia a^tepta 

aceasta seara. Trecusera saptamani de cand nu se mai 
aranjase pentru o intalnire. In plus, trebuia sa recunoasca, 
era curioasa. Cum se va descurca Jordan? Cum se vor 
descurca amandoi? Se intreba cum ar fi sa fie cu el la o 
intalnire, acum ca erau un barbat §i o femeie, mai degraba 
decat un baiat §i o fata.
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Era, trebuia sa recunoasca, incitant. Mai ales ca era 
sigura ca el voia sa o reca§tige, iar ea nu avea nicio intentie 
sa fie reca§tigata.

S-a aplecat inspre oglinda §i a intins un ro§u mortal 
pe buze, apoi a aruncat tubul de ruj in po§eta. §i-a presat 
buzele, apoi le-a deschis cu un zgomot indraznet.

-  Sa inceapa jocuri le.
Cand Jordan a ciocanit la exact §apte §i jumatate, ea 

nu ar fi putut anticipa reactia lui mai perfect.
Ochii lui s-au facut mari §i apoi s-au aburit. I-a putut 

vedea pulsul cand i s-a mi§cat nodul lui Adam. Apoi §i-a 
facut mana pumn §i §i-a lovit u§or de doua ori inima cu 
ea, de parca ar fi incercat sa o pomeasca din nou.

-  Incerci sa ma rane§ti, nu?
Ea §i-a inclinat capul.
-  Absolut. Cum ma descurc?
-  Lovitura mortala. Salivez?
Acum ea a ranjit §i s-a intors inauntru sa i?i ia haina. 

El a pa§it in spatele ei, s-a aplecat §i a mirosit.
-  Daca incep sa scancesc, incearca sa... Jordan s-a 

indepartat incet cand a vazut cartile. Gramezi §i teancuri 
de carti langa canapea, alt teanc pe masa de cafea §i o 
mare de carti pe masa din sufragerie.

-  Iisuse, Dana, ai nevoie de tratament.
-  Nu sunt doar pentru citit, nu ca ar fi ceva in neregula 

cu asta. Sunt pentru munca §i cercetare. Abordez cautarea 
in functie de cuvantul cheie §i ma pregatesc sa deschid o 
librarie.

S-a imbracat cu haina, incercand sa nu se enerveze 
ca el parea acum interesat mai mult de carti decat de felul 
incredibil in care arata ea.
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-  Cheia catre Rebecca, Martorul Cheie, O casa fara  
cheie. Vad unde ne indreptam. Cheia spre implinirea 
sexuala? I-a aruncat o privire lunga, ironica.

-  Taci. Mergem sa mancam?
-  Da, da. Te-am mai scutit de munca. EI s-a ghemuit 

?i a inceput sa rasfoiasca paginile. Vrei sa iau o parte din 
ele?

-  Deja le-am hnpartit cu Zoe §i Malory. §tia ca va 
incepe sa citeasca intr-un moment; nu se putea abtine. 
Erau identici din acest punct de vedere.

-  De ajuns. Mi-e foame.
-  Ce mai e nou? A a§ezat o carte inapoi langa suratele 

ei , s-a indreptat ?i i-a aruncat o alta privire lunga. Oamenii 
vor scoate sunete de exclamatie cand te vor vedea.

- A ,  ce dulce e?ti. Mergem?
El s-a indreptat catre u§a ca sa o deschida pentru ea.
-  Unde este Moe?
-  Zbenguindu-se in pare cu cel mai bun prieten al 

lui. Flynn il ia inainte sa mearga acasa. Unde mancam?
-  Urca-te odata in ma§ina, domni§oara cu o idee fixa. 

Vei primi mancare. Ce face brigada de zugravi? a intrebat 
el cand ea s-a instalat, iar el era la volan.

-  Muncim pe rupte. Serios. Nu pot sa fac fata la cat 
muncim. §i am §i dureri In tot corpul ca sa o dovedesc.

-  Daca vrei sa te masez undeva, anunta-ma doar.
-  Ce oferta altruista, Jordan.
-  Asta-i genul de tip care sunt eu.
Ea §i-a incmci§at picioarele, asigurandu-se ca mi§- 

carea era lenta, iar §litul rochiei Ii dezvelea piciorul pana 
la coapsa.

-  Dar se ocupa Chris de asta.
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Privirea lui s-a plimbat in jos pana la tocul ascutit al 
pantofiilui §i inapoi.

-  Chris? Nu a marait, dar a vrut...
-  Mrntn-hmm.
-  §i cine este Chris?
-  Un terapeut in masaj foarte talentat, cu maini 

magice.
Ea s-a intins, ca ?i cum ar fi sub acele maini magice 

§i a adaugat un mic geamat. O, da, s-a gandit ea cand 
respiratia lui Jordan a devenit putin sacadata, avea un 
arsenal intreg de arme cu care sa-1 atace de data aceasta.

-  O recomandare de la Zoe, a adaugat ea. Zoe va 
oferi o varietate de tratamente in salon.

-  $i Chris vine de la Christina sau de la Christofor?
Ea a dat din umeri.
-  Am primit un tratament pentru gat §i umeri in dupa 

amiaza aceasta, ca un fel de interviu. Chris s-a descurcat 
cu brio. Ea s-a incruntat cand el a ie§it cu ma§ina din 
ora§. Nu mancam in ora§?

El nu putea sa respire fara sa inspire orice impro?ca 
ea ca sa il innebuneasca. §i apropo, s-a gandit el, in caz 
ca uitase, ea avea picioare pana in gat §i face orice ca sa-i 
reaminteasca.

Daca vocea lui era un pic strangulata, avea motive 
bune.

-  iti dau de mancare ?i platesc nota. Locul intalnirii 
este alegerea mea.

-  Ar fi bine sa merite tinuta §i pofta mea de mancare 
sau vei plati mai mult decat nota.

-  Tin minte apetitul tau. El §i-a impus sa se relaxeze. 
Poate ca ea juca dur, dar el nu scosese propriile arme 
inca.
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-A§adar, spune-mi, care este cheia implinirii sexuale?
-  Cite§te cartea. Spune-mi ce iti vine in minte cand 

te gande^ti la „cheie“ referitor la literatura?
-  Mistere ascunse dupa u§i incuiate.
-  I lmm. Ar putea fi un alt unghi. Dar cand te gandegti 

la zeita, alta semnificatie decat in mitologie?
-  Caracterul tau de femeie fatala. Ca femeia miste- 

rioasa din §oimul maltez.
-  In ce fel este ea o zeita?
-A re  puterea de a vraji barbatii, cu sex, frumusete §i 

minciuni.
-  Ha. In mod intentionat, §i-a trecut u§or mainile prin 

parul lung. Nu e rau. Ceva la care sa te gande§ti. In timp 
ce se gandea, a pierdut notiunea timpului si a directiei in 
care se indreptau. Era aproape opt cand §i-a revenit §i a 
clipit in fata casei mari §i albe aflata intre dealuri.

Punct ochit, punct lovit, s-a gandit Jordan cand a 
vazut ochii ei marindu-se.

-  Lucianos? Maxilarul ei a cazut. E nevoie de un 
edict de la congres pentru a obtine o rezervare la Lucianos 
in perioada aceasta a anului. Trebuie sa faci rezervare cu 
saptamani in afara sezonului, dar in octombrie nu poti sa 
intri aici nici daca donezi sange.

-  Trebuie doar sa ai o pila. A coborat §i a dat cheile 
valetului.

-  Intotdeauna am vrut sa mananc aici. Dar nu era de 
nasul meu.

-  Am incercat sa obtin o rezervare pentru ziua ta 
odata. Nu mi-au ras in nas, dar era pe aproape.

- N u  ti-ai fi putut permite... Ea s-a indepartat incet, 
intrand fara sa se poata ab|ine. Este exact gestul pe care
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1-ar fi facut, §i-a amintit ea. Realizat intr-un mod nea§- 
teptat §i nesabuit. A fost un gand fmmos, i-a spus §i 1-a 
sarutat pe obraz.

-  De data aceasta am reu§it. A lasat-o fara cuvinte 
ridicandu-i mainile catre buzele lui. La multi ani! Mai 
bine mai tarziu decat niciodata.

-  E$ti fermecator. De ce e?ti fermecator?
-  Se potrive§te cu tinuta ta. §i, inca tinand-o de mana, 

el a condus-o pe scari.
Restaurantul fusese odata re§edinta de la munte a unei 

familii din Pittsburg cu ceva influenta §i avere. Dana nu 
§tia daca il putea numi conac, dar cu siguranta indeplinea 
toate conditiile ca sa fie o vila, cu coloanele, balcoanele 
§i porticele sale.

Imprejurimile erau adorabile, iar primavara §i vara, 
chiar §i toamna devreme, cina in aer liber era oferita in 
curtea din spate, astfel incat clientii sa se bucure de gradini 
§i de priveli§ti odata cu o masa delicioasa.

Interiorul fusese restaurat §i mentinuta eleganta ?i 
ambientul unei case dotate cu toate cele necesare.

Holul de la intrare avea pardoseli din faianta, arta 
italiana §i locuri confortabile pentru stat jos.

Dana de abia a avut timp sa admire lumina, culorile, 
inainte ca majordomul sa se grabeasca sa-i intampine.

-  Domnule Hawke, suntem atat de incantati ca ati 
putut veni pe la noi in seara aceasta. Signorina, bine ati 
venit la Lucianos. Masa dumneavoastm  este gata, daca 
doriti sa va a§ezati. Sau, dacapreferati, va conduc in salon.

-  Doamnei ii este atat de foame, incat vom lua masa, 
multumim.

-  Bineinteles. Sa va iau haina?
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-  Sigur.
Dar Jordan i-a luat-o inainte majordomului ?i, atin- 

gand-o cu varful degetelor pe umeri, a dezbracat-o de 
haina. Haina a disparut, iar ei au fost condu§i pe scara 
mare in ceea ce a realizat ea -  un separeu cu o singura 
masa pentru doua persoane.

Un chelner s-a materializat, aducand sjampanie.
-  Dupa cum ati comandat, a spus majordomul. Este 

potrivita pentru seara dumneavoastra?
-  Este perfecta, i-a spus Jordan.
-  Bene. Daca doriti ceva, trebuie doar sa cereti. Va 

rog sa va simtiti bine. Buon appetito.
S-a strecurat afara, lasandu-i singuri.
-  Cand iti reu$e$te ceva, a spus Dana dupa un mo

ment, chiar iti reu§e§te.
-  Nu are rost sa faci lucrurile pe jumatate. El a ridicat 

paharul §i 1-a atins delicat de al ei. Pentru clipe trecute, 
prezente, viitoare.

-  Pare destul de sigur ca sa bei. Ea a luat o inghititura. 
Iisuse. §tii ce a vrut sa spuna batranul Dom despre a bea 
stele cand a sorbit prima oara din chestia asta cu bule. A 
luat inca o inghititura, apoi 1-a studiat pe deasupra mar- 
ginii paharului. Bine. Sunt impresionata. E§ti pe§tele cel 
mare in zilele acestea, nu-i a§a, domnule Hawke?

-  Poate, dar este vorba mai mult de a §ti ce functio
neaza. §i baiatul de aici, care se descurca, poate obtine 
de obicei o masa la un restaurant.

S-a uitat in jurul camerei, atat de delicat luminata, 
atat de intima, atat de romantica.

Erau flori §i lumanari, nu numai pe masa, dar §i pe 
tava antica §i pe dulapul lung, cu sculpturi. Camera
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mirosea a ambele, iar muzica -  ceva lent cu viori plan- 
gatoare -  se raspandea prin aer. Un foe domol ardea 
tntr-o vatra din marmura neagra, mai multe lumanari, 
mai multe flori se aflau deasupra ?emineului. O oglinda 
mare, brodata pe margini, ii reflecta imaginea, creand o 
senzatie puternica de intimitate.

-  Ce mai masa, a spus ea de la distanta.
-  Voiam sa fiu singur cu tine. Nu strica asta, a spus 

el §i i-a acoperit mana cu a lui inainte ca ea sa o poata 
retrage. Este doar o cina, Stretch.

-  Nimic nu este doar intr-un loc ca asta.
I-a intors mana cu palma in sus, mangaind cu degetele 

sale central palmei ei in timp ce ii privea fata.
-  A tunci lasa-m a sa incerc sa te fac sa sim ti 

romantism. Doar pentra o seara. A? putea Incepe prin a-ti 
spune ca doar uitandu-ma la tine acum, aproape mi se 
opre^te inima.

A ei a tresarit scurt, apoi a inceput sa bata cu putere.
-  Te pricepi foarte bine, pentra un incepator.
-  Stai lini§tita. Va fi §i mai bine.
Ea nu §i-a retras mana. Parea ceva gre§it, un gest 

marunt §i meschin cand el s-a straduit atat sa ii ofere 
ceva special.

-  Nu va insemna nimic, Jordan. Suntem in locuri 
diferite fata de cum eram.

-  Mie imi pare ca suntem amandoi chiar aici. De ce sa 
nu ne relaxam §i sa nu ne simtim bine? El a facut un semn 
din cap chelneralui care statea discret in afara camerei.

-  Ai spus ca iti este foame.
Ea a luat meniul care i-a fost oferit.
-  Aici ai nimerit-o.

153



Ar necesita, a descoperit Dana, un efort considerabil 
§i o mare hotarare ca sa nu se relaxeze ?i sa se simta 
bine. §i ar fi rau intentionata. Poate ca a incoltit-o ca sa o 
scoata la o intalnire, dar s-a dat peste cap ca sa o faca una 
memorabila, chiar magica.

Apoi mai era faptul ca, dupa cum spusese ?i el, voia 
sa creeze o atmosfera romantica. Asta era ceva nou. Atat 
timp cat fusesera impreuna, §i cat de mult insemnasera 
unul pentru celalalt, romantismul de tip vechi nu facuse 
in mod special parte din relatia lor.

Oh, era capabil cu siguranta de suavitate, daca era in 
dispozitia necesara. §i surpriza. Nimeni, nici cea mai 
intelegatoare persoana, nu 1-ar fi considerat vreodata pe 
Jordan Hawke, pe care il §tia ea, sensibil sau romantic in 
sensul traditional.

Apoi, din nou, ii placeau limitele lui. O atrageau §i o 
atatau.

Cu toate acestea, nu voia sa se planga pentru ca era 
curtata pentru o seara de un barbat ferm ecator §i amuzant 
care parea ca are intentia sa-i ofere o intalnire de vis.

-  Spune-mi ce vrei pentru libraria ta.
Ea a luat inca o imbucatura din fructele de mare 

incredibile.
-  Cat timp ai la dispozitie?
-  Oricat ai nevoie.
-  Pai, in primul rand vreau sa fie accesibila. Genul 

de loc in care oamenii se simt bine sa cutreiere, doar ca 
sa rasfoiasca, poate chiar sa se a§eze pentru un timp $i sa 
citeasca. Dar, in acela§i timp, nu vreau sa trateze locul ca 
pe biblioteca lor personal! Ce vreau sa fondez este 
libraria de cartier, unde servirea clientilor este prioritatea, 
unde oamenilor le place sa se adune.
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-  Ma intreb de ce n-a incercat nimeni sa faca asta in 
central lui Valley inainte.

-  Incerc sa nu ma gandesc, a recunoscut ea. Daca n-a 
facut-o nimeni, trebuie sa existe un motiv bun.

-  Ei nu erau tu, a spus el simplu. Ce altceva mai 
urmare§ti? Tinte^ti sa comercializezi carti generale sau 
vrei sa te specializezi?

-  Generale. Vreau multa varietate, dar am lucrat la 
biblioteca destul de mult ca sa §tiu ce cauta oamenii din 
zona. A§a ca anumite sectiuni -  dragoste, mistere, interese 
locale -  vor contrabalansa unele titluri mai ezoterice. 
Vreau sa ma coordonez cu §colile locale, sa ?tiu ce 
recomanda profesorii §i sa vad daca reu§esc sa fonnez 
cel putin un club de carte in primele ?ase luni.

§i-a ridicat paharul cu vin.
-  §i asta doar pentru inceput. Mai, Zoe §i cu mine 

vom lucra impreuna §i, in mod ideal, ne vom suprapune 
baza de clienti. §tii, cineva intra pentra o carte §i se 
gande§te: „Hei, uite ce vaza suflata din sticla extraor
dinary. Este perfecta pentru ziua surorii mele“. Sau cineva 
se duce la Zoe pentru o tunsoare §i alege o bro§ura sa 
citeasca in timp ce i$i face parul.

-  Sau intra sa se uite la picturi §i decid ca le-ar folosi 
o manichiura.

A ridicat paharul in semn de toast §i a baut.
-  Acesta este planul.
-  Este unul bun. Voi trei aveti o imagine buna im

preuna. Va potriviti §i va completati una pe cealalta. Aveti 
stiluri diferite, dar se mtrepatrund armonios.

-  Este amuzant, dar ma gandeam exact la acela§i lucru 
ieri. Daca cineva ar fi sugerat ca ma voi lansa intr-o afacere
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investind efectiv fiecare banut disponibil impreuna cu 
alte doua femei pe care le cunosc de numai o luna, a§ fi 
ras de m-a§ fi prapadit. Dar iata-ma. §i este un lucru bun. 
Sunt absolut sigura.

-  In ce prive§te libraria, a§ paria pe tine in fiecare zi 
a saptamanii.

-  Pastreaza-ti banii. S-ar putea sa fiu nevoita sa im- 
prumut cativa inainte sa finalizez proiectul. Dar, conti- 
nuand subiectul, spune-mi ce te-ar interesa sa gase$ti intr-o 
librarie buna din vecinatate. Din perspectiva unui scriitor.

Ca §i Dana, s-a lasat pe spate, un semn pentru chelner 
sa curete masa.

-  M-ai numit scriitor fara alte adjective peiorative.
-  Nu te umfla in pene. Mentin doar atmosfera serii.
-  Atunci hai sa comandam desertul §i cafeaua §i iti 

voi spune.

CAND terminasera, ea §i-ar fi dorit sa fi adus un 
cametel de notite. Era bun, trebuia sa-i acorde acest merit. 
A atins aspecte la care ea nu se gandise §i le-a dezvoltat 
pe cele pe care ea le avusese in vedere.

Cand vorbeau despre carti in sine, a realizat cat de mult 
i-a lipsit acea dezinvoltura. Sa ai pe cineva care iti 
imparta§e§te devotiunea absoluta pentru povestiri. Sa le 
devoreze §i sa le disece, sa le savureze §i sa se afunde in ele.

-  Este o noapte frumoasa, a spus el in timp ce o ajuta 
sa se ridice in picioare. De ce sa nu ne plimbam primprej ur 
inainte sa ne intoarcem?

-  Acesta este felul tau de a-mi spune ca am mancat 
atat de mult incat am nevoie de o plimbare?
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-  Nu. Este felul meu de a trage de timpul pe care il 
pot petrece doar eu cu tine.

-  Chiar ai devenit mai bun la lucrurile astea, i-a 
replicat ea in timp ce el o conducea afara din camera.

Haina ei a reaparut aproape la fel de repede pe cat 
fusese luata. §i, a observat, Jordan nu a pierdut o secunda 
cand majordomul i-a intins una dintre cartile sale §i a 
cerut un autograf.

A facut §i asta bine, s-a gandit ea. S-a comportat lejer, 
prietenos, a adaugat ?i ceva conversatie relaxata §i a mul- 
tumit pentru seara.

-  Cum te simti? a intrebat ea cand au ie§it afara. Cand 
cineva te roaga sa-i dai un autograf?

-  Mult mai bine decat atunci cand nu le pasa deloc.
-  Nu, serios. Nu evita intrebarea. Cum este?
-  Multumitor. Absent, i-a netezit gulerul hainei. Ma- 

gulitor. Surprinzator. Numai cand nu au o privire nebuna 
§i un manuscris nepublicat la subrat.

-  Se intampla?
-  Destul de des. Dar de obicei este un sentiment 

placut. Hei, uite pe cineva care mi-a citit lucrarile sau 
intentioneaza sa o faca. §i se gandesc ca ar fi ca lumea sa 
aiba un autograf. A dat din umeri. Ce sa nu fie bine in 
asta?

-  Nu ai un comportament foarte capricios.
-  Nu sunt un tip capricios.
Ea a pufait.
-  intotdeauna erai a?a.
-  Tu obi§nuiai sa fii certareata §i incapatanata. El a 

zambit larg cand ea s-a incruntat la el. Vezi cum ne-am 
schimbat?
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-  Voi trece asta cu vederea, pentru ca m-am simtit 
foarte bine. Ea a respirat adanc in timp ce se plimbau pe 
o alee pavata §i se uitau in sus la felia groasa de luna 
galbena ca ceara.

-  Am intrat in saptamana a doua, a murmurat ea.
-  Te descurci bine, Stretch.
Ea a clatinat din cap.
-  Nu simt ca ajung la miez. Nu inca. Zilele tree 

repede. Nu sunt panicata sau ceva de genul asta, a adaugat 
ea repede, dar sunt prea ocupata, serios. Prea multe depind 
de mine. Oameni la care tin. Mi-e teama sa nu-i dezama- 
gesc. Intel egi ce vreau sa spun?

-  Da. Nu e§ti singura in asta. Lupta principals poate 
ca o duci tu, dar nu porti toata greutatea. El §i-a lasat 
mainile pe umerii ei, a tras-o catre el putin, pana cand 
corpul ei s-a sprijinit pe al lui. Vreau sa te ajut, Dana.

Se potrivea bine cu el. Intotdeauna se potrivise. §i 
aceasta con§tientizare a facut sa sune clopotei de aver- 
tizare intr-o parte intunecata a creierului ei.

-  §tiu deja ca e§ti implicat intr-un fel sau altul.
-  Vreau mai mult. §i-a aplecat capul ca sa i§i lipeasca 

buzele de umarul ei.
-  §i te vreau pe tine.
-  Am destule pe cap acum.
-  Daca i|i faci griji sau nu, nu va schimba nimic. El 

i-a intors fata catre el.
-  Inca te voi dori. Iar tu o vei §ti in continuare. Buzele 

lui s-au curbat in timp ce i§i plimba mainile de sus pana 
jos de-a lungul bratelor ei. Intotdeauna mi-a placut acea 
privire.

-  Ce privire?
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-  Acea privire u§or iritata pe care o ai cand cineva iti 
da o problema sa o rezolvi. Cea care iti formeaza o cuta 
aici. El i-a atins fruntea cu buzele, chiar intre sprancene.

-  Credeam ca ne plimbam.
-  Ne plimbam. Acum a§ zice ca e cazul sa trecem la 

altceva.
El adora felul in care buzele ei s-au curbat la fel de 

mult ca licarirea de surpriza de pe fata ei cand, in loc sa 
o sarute, el a Inceput un dans lent.

-  Foarte inteligent, a murmurat ea, dar era mi§cata.
-  intotdeauna mi-a placut sa dansez cu tine. Felul in 

care totul se aliniaza. Felul in care pot sa i|i miros parul, 
pielea. Felul In care ma reflect in ochii tai, daca ma apropii 
suficient §i te privesc destul de aproape. Ochii tai intot- 
deauna m-au fascinat. Nu ti-am spus asta niciodata, nu-i 
a§a?

-  Nu. A simtit ca Incepe sa tremure §i clopoteii de 
avertizare s-au pierdut sub tunetul inimii sale.

-  M-au fascinat §i ma fascineaza in continuare. 
Uneori, cand reu§eam sa ne petrecem seara impreuna, 
ma trezeam devreme sa te privesc dormind. Doar ca sa te 
vad cum deschizi ochii.

-  Nu este corect. Vocea ei tremura. Nu e corect sa 
imi spui a§a ceva acum.

-  §tiu. Ar fi trebuit sa iti spun atunci. Dar acum asta 
e tot ce am.

A atins buzele lui de ale ei ?i le-a frecat delicat. A 
mu§cat-o u§or. El a simtit ca trupul ei tinde sa se predea 
§i s-a luptat cu impulsul de a profita.

S-a mi§cat incet, pentru amandoi, savurand ceea ce 
inainte devorau, zabovind acolo unde inainte se grabeau.
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La lumina stelelor, cu bratele ei in jurul lui, el nu §i-a dat 
voie sa ceara. In loc de asta, el a sedus.

Inca o invartea intr-un dans. Sau doar capul ei se 
invartea? Buzele lui erau calde §i rabdatoare, atatand-o 
cu insinuari fierbinti §i cu insistenta care, a simtit ea, ca 
il biciuia.

Ea a suspinat §i 1-a tras mai aproape. $i 1-a lasat sa o 
sarute.

Moale, incet, umed. Raceala aeralui pe pielea ei rece, 
parfumul noptii, numele ei §optit printre buzele care se 
mi§cau deasupra alor sale.

Daca toti ace§ti ani formasera o prapastie intre ei, 
acest sarut intr-o gradina pustie de toamna incepea sa 
construiasca o punte.

A fost el cel care s-a retras, apoi a zdruncinat-o 
profund prinzandu-i ambele maini, aducandu-le la buzele 
lui.

-  Da-mi o §ansa, Dana.
-  Nu §tii ce imi ceri. Nu, nu §tii, a spus ea inainte ca 

el sa poata sa vorbeasca. §i nu §tiu inca raspunsul. Daca 
vrei unul care sa conteze, trebuie sa imi dai timp ca sa 
imi dau seama.

-  Bine. El a tinut mainile ei in ale lui, dar a pa§it 
inapoi. Voi a§tepta. Dar am vorbit serios mai inainte, cand 
am spus ca vreau sa te ajut. Nu are nimic de-a face cu 
asta.

-  Trebuie sa ma gandesc §i la asta.
-  Bine.
Dar era un lucru pe care il §tia, a realizat Dana in 

timp ce se intorceau la marina. Nu mai era inca indra- 
gostita de el. Erau, dupa cum a spus el, oameni diferiti
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acum. §i ceea ce simtea pentru el acum facea ca dragostea 
pe care i-o purtase baiatului sa paleasca ?i sa se subtieze 
ca ceata diminetii.

JORDAN a intrat in casa, stingand lumina de pe 
veranda. Trecuse mult timp, a reflectat el, de cand cineva 
lasa lumina aprinsa pentru el.

Alegerea lui, bineinteles. $i la asta s-a ajuns. A ales 
sa paraseasca Valley, pe Dana §i prietenii lui §i tot ce ii 
era familiar.

A fost alegerea corecta, i?i va sustine optiunea. Dar 
vedea acum ca metoda pe care o folosise fusese gre^ita. 
Gre§eala lasase o ruptura in ceea ce fusese. Cum sa 
construiasca un barbat ceva nou pe o fundatie gre§ita?

Se indrepta catre scara, apoi s-a oprit cand Flynn a 
coborat.

-  Ma a§tepti, taticule? Am pierdut ceva exceptional?
-  Vad ca noaptea in ora§ ti-a dat o dispozitie buna. 

Hai sa mergem in biroul meu.
Fara sa a§tepte confirmarea, Flynn s-a indreptat catre 

bucatarie. A aruncat o privire injur, in regula, camera era 
hidoasa, chiar §i el putea observa asta. Articolele vechi 
de culoarea cuprului, dulapurile urate care poate au aratat 
proaspete §i stilate pe vremea bunicului.

Dar inca nu putea vizualiza cum ar putea sau va arata 
cand Malory va termina cu redecorarea. Nu mai mult 
decat putea intelege de ce perspectiva demolarii si refa- 
cerii incaperii o facea atat de fericita.

-  Baietii vin luni sa demoleze locul.
-  Cred ca e prea devreme, a comentat Jordan.
-  Intentionam sa o refac, mai devreme sau mai tarziu. 

Nu pentru ca o foloseam. Dar de cand a venit Malory,
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chiar se gate§te aici. A lovit cuptorul cu piciorul. Are o 
ura adanca §i violenta pentru acest instrument. E infri- 
co§ator, intr-un fel.

-  M-ai adus aici ca sa vorbim despre obsesia lui 
Malory pentru articolele de bucatarie?

-N u . Voiam fursecuri. Malory are o regula care spune 
sa nu mancam in pat. Acesta este un alt lucru pe care nu 
il inteleg, a continuat el in timp ce i§i lua o punga de 
Chips Ahoy din dulap. Dar sunt un tip foarte tolerant. 
V reilapte?

-N u .
Prietenul lui purta pantaloni de casa gri §i un tricou 

care s-ar putea sa fi fost nou in al doilea an de facultate. 
Picioarele lui erau goale, expresia degajata.

Aparentele, §tia Jordan, puteau fi foarte in§elatoare.
-  Nu e§ti un tip foarte tolerant, Hennessey. Pretinzi 

ca e§ti a$a, astfel incat sa poti proceda a§a cum vrei tu.
-  Nu mananc fursecurile in pat, nu?
-  Nimicuri, fiule. Ai femeia in patul tau.
-  Da. Ranjind, Flynn a tumat un pahar cu lapte, apoi 

s-a a?ezat §i ?i-a intins picioarele. A§a este. Bineinteles ca 
sta acolo §i cite§te in loc sa imi ofere favoruri sexuale variate 
§i provocatoare, dar pot sa a§tept momentul potrivit.

Jordan s-a a§ezat. Flynn, §tia dintr-o lunga experienta, 
va ajunge la subiect pana la urma.

-  A§adar, vrei sa vorbim despre viata ta sexuala? Va 
fi o sesiune in care te dai mare sau vrei sfaturi?

-  Mai degraba pun in aplicare, decat sa ma laud, §i 
ma descurc foarte bine pe cont propriu. Dar multumesc 
pentru oferta. A inmuiat un fursec. Deci, ce face Dana?
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Asta era subiectul, s-a gandit Jordan.
-  Putin nelini§tita din cauza misiunii, a§ spune, dar 

se mentine la suprafata. Trebuie sa fi vazut teancul de 
carti pe care le rasfoie§te cand 1-ai luat pe Moe.

-  Da, m-a apucat durerea de ochi doar gandindu-ma 
la a citi jumatate din ele. §i altceva?

-  Se pare ca s-a stabilizat dupa ceea ce s-a intamplat 
cu ea noaptea trecuta. Poate ca este speriata, dar la fel de 
curioasa. O §tii cum este.

-  Mmm-hmm.
-  De ce nu ma intrebi cum stau lucrurile intre noi?
-  $i sa ma amestec in vietile voastre private §i perso- 

nale? Eu?
-  Du-te naibii, Hennessey.
-U a u , asta a fost atat de succint §i plin de imaginatie. 

imi dau seama imediat de ce e§ti un romancier de succes.
-  E§ti pe alaturi. $i, de§i nu avea nicio pofta, Jordan 

a luat un fursec din punga. Am dat-o in bara cu ea in 
urma cu cativa ani. „Ma due, a fost amuzant, ne mai 
vedem.“

ii provoca o arsura usoara in stomac sa i§i aduca 
aminte acum.

-  Poate nu chiar atat de sec, dar pe aproape. A muscat 
din fursec In timp ce studia fata prietenului sau. Am dat-o 
in bara cu tine?

-  Poate un pic. Flynn a dat deoparte frumoasa luma- 
nare a lui Malory astfel incat sa puna intre ei punga de 
fursecuri. Nu pot sa spun ca nu m-am simtit putin parasit 
cand ai plecat, dar am inteles de ce ai facut-o. La naiba, 
planuiam sa procedez ?i eu la fel.

-  Omul de afaceri, scriitorul care se zbate §i reporteml 
dedicat. Al naibii trio.
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-  Da, toti am ajuns in acela?i loc, nu-i a§a? Intr-un 
fel sau altul. N-am parasit niciodata Valley ca sa realizez 
asta, dar ma gandeam sa o fac, a§a ca ma pot uita la tine 
§i la Brad ca la un fel de cercetatori. Dar, din nou, eu nu 
ma culcam cu tine.

-  Era Indragostita de mine.
Flynn a a§teptat putin, a absorbit frustrarea uimita 

de pe fata lui Jordan.
-  Ce, ?i flacara s-a stins pur §i simplu? Ai facut ceva 

gre§it, prietene.
-  §tiam ca ma iubea. Dezgustat, Jordan s-a dus, in 

fine, sa-§i ia un pahar de lapte. La naiba, Flynn, toti ne 
iubeam unul pe celalalt. Eram ca o familie la fel de mult 
ca cei carora le curge acela§i sange in vine. Nu §tiam ca 
este marea dragoste pentru ea. Cum naiba ar trebui un tip 
sa §tie genul asta de lucru, cu exceptia situatiei in care 
femeia se uita in ochii lui §i spune: „Sunt indragostita de 
tine, ticalosule.“ Ceea ce, a continuat el, luptandu-se cu 
furia, ar fi fost ceva la care te puteai a^tepta din partea 
Danei. Acesta este stilul ei. Dar n-a facut-o, a§a ca nu am 
§tiut. §i acum sunt un nesimtit din cauza asta.

Intrucat fusese ingrijorat de calmul lui Jordan, accesul 
de furie 1-a lini§tit.

-  Da, dar e§ti un nesimtit din mai multe motive. A§ 
putea sa iti scriu o lista.

-  Cea pe care ti-a§ scrie-o eu tie ar fi mai lunga, a 
mormait Jordan.

-  Grozav, un concurs. Nu era doar furios, a observat 
Flynn in timp ce ii studia fata lui Jordan, ci mai ales 
nefericit. Cu toate acestea, trebuia sa se termine, trebuia 
sa fie spus.
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-  Uite, cand Lily m-a parasit pentru a obtine faima §i 
avere in ora§ul mare §i rau, m-a durut. §i nu eram indra- 
gostit de ea. Tu §i Brad ati avut dreptate in privinta asta. 
Dar credeam ca sunt, eram pregatit sa fiu §i faptul ca ea 
m-a indepartat m-a afectat. Dana era indragostita de tine. 
Trebuie sa te a§tepti ca plecarea ta, indiferent din ce 
motive, s-o afecteze.

Jordan s-a a§ezat din nou §i a rupt ganditor un fursec 
in doua.

-  im i spui sa nu-i mai fac rau din nou.
-  Da, exact asta iti spun.
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D a n a  a incercat sa se debaraseze de frustrarea 
sexuala §i emotionala cu ajutorul cartilor. S-a concentrat 
asupra scopului sau §i a petrecut jumatate din noapte 
sortand informatiile, cuvintele, observatiile §i propriile 
ei speculatii in legatura cu locatia cheii.

Prima ei recompensa a fost o durere mare de cap.
Putinul somn pe care a reu?it sa-1 obtina a fost agitat 

§i nesatisfacator. Cand nici macar Moe nu i-a inveselit 
starea de dimineata, a decis sa incerce munca fizica.

L-a adus pe Moe inapoi la Flynn, deschizand pur §i 
simplu a de la intrare cu cheia ei §i lasandu-1 sa intre 
glont in casa. Din moment ce nu era inca ora noua, intr-o 
dim ineata de sambata, §i-a imaginat ca cei din casa 
dormeau.

In starea ei actuala, mitraliera latratoare care itnpro§ca 
tacerea in timp ce Moe se agita pe scari a facut ca buzele 
ei sa se curbeze intr-un zambet intunecat §i rautacios.

-  Mergi, Moe, 1-a incurajat ea, a inchis u§a ?i apoi s-a 
intors la ma§ina.

A condus direct la cladire. Indulgence, s-a corectat 
ea in timp ce parca. Va fi Indulgence, astfel meat trebuia 
sa inceapa sa se gandeasca la ea in felul acesta in loc de 
„casa“ sau „cladirea“.
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Cand a descuiat u§a §i a pa§it inauntru, mirosul de 
vopsea proaspata a lovit-o. Era un miros bun, a decis ea. 
Mirosul progresului, al noutatii, al indemanarii.

Poate primul strat de zugraveala alb nu era frumos, 
dar era cu siguranta stralucitor §i, uitandu-se la el, putea 
vedea cat de departe au ajuns deja.

-  A$a ca sa mergem inainte.
§i-a suflecat manecile $i s-a indreptat catre materiale 

§i instrumente.
§i-a dat seama ca era pentra prima data, singura data, 

cand se afla acolo neinsotita. Apoi i-a venit gandul ca 
poate o cauta cu lumanarea venind singura intr-un loc in 
care Kane i$i pusese deja in aplicare magia. Ea s-a uitat 
nelini?tita la pa§ii facuti. §i s-a gandit la ceata albastra §i 
rece. Ca §i cum raceala ei i s-ar fi furi§at pe piele, ea s-a 
cutremurat.

-  Nu se poate sa imi fie frica sa fiu aici. Felul in care 
vocea ei a rasunat a facut-o sa-?i doreasca sa fi adus un 
radio. Orice, care sa umple tacerea cu un sunet normal.

Nu-i va fi teamS sa se afle aici, s-a corectat in timp 
ce deschidea o cutie cu vopsea. Cum va reu§i ea, sau 
oricare dintre ele, sa faca acest loc al lor daca le era teama 
sa intre singure?

Era cu neputinta sa nu apara situatii cand una dintre 
ele trebuia sa vina mai devreme sau sa stea pana mai 
tarziu. Ele trei nu puteau sa stea nedespartite tot timpul. 
Ea -  toate trei -  vor trebui sa se obi^nuiasca cu lini§tea 
Iocului, cu mai putin zgomot. Lini§te nonnala, zgomote 
nonnale, s-a asigurat ea. La naiba, ii placea  sa fie singura 
§i sa aiba o casa mare §i goala numai pentm ea. Era un 
m od de a petrece timpul care i se potrivea Danei ca o 
manuka.
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Amintirea jocurilor nesuferite ale lui Kane nu o va 
speria.

§i, din moment ce era singura, nu trebuia sa se bata 
pentru cea mai buna ustensila de vopsit.

Cu toate acestea, in timp ce incepuse sa munceasca, 
ar fi dorit sa auda vocile lui Malory §i Zoe, ca inainte, 
care sa transforme toate acele camere goale in ceva 
stralucitor §i plin de viata.

S-a consolat ca terminasera de aplicat vopsea alba in 
sectiunea lui Malory §i o incepusera pe a ei. Ar fi o lovitura 
sa termine spatiul ei cu propriile sale maini.

Putea sa inceapa sa se joace cu diferite aranjamente 
in capul ei. Sa puna rafturile cu mistere aici sau era un 
loc mai bun pentru non-fictiune? De interes local?

N-ar fi amuzant sa afi§eze carti despre masutele de 
cafea pe, ha, ha, o masuta de cafea?

Poate reu§ea sa gaseasca o polita veche pe undeva 
pentru sectia de cafea. Putea sa expuna cutii de ceai, cani, 
carti. Ar trebui sa opteze pentru acele simpatice mese 
rotunde, care ii aduceau aminte de un salon pentru 
inghetata sau pentru cele patrate, mai substan tial?  N-ar 
fi aceasta camera locul perfect pentru a amenaja un colt 
confortabil pentru citit, sau ar fi mai inteligent sa folo- 
seasca acest spatiu pentru un loc de joaca pentru copiii 
mai mici?

Era terapeutic sa prive§ti vopseaua alba curata, aco- 
perind bejul anost, bucata cu bucata, facand camera sa 
fie a ei. Nimeni nu o putea impinge afara de aici a§a cum 
fusese impinsa din biblioteca. Lucra pentru ea de data 
aceasta §i ea stabilea regulile.

Nimeni nu-i putea lua acest vis, aceasta dragoste, a?a 
cum ii fusesera luate celelalte vise. Celelalte iubiri.
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-  Crezi ca are vreo importanta? Un mic magazin intr-un 
ora§el? Vei munci, te vei zbate, ingrijora, iti vei pune 
mintea §i inima in ceva atat de neinsemnat? §i pentm 
ce? Pentm ca nu ai nimic altceva.

-  Dar ai putea.
A simtit fiori reci pe piele. Ii accelera respiratia §i ii 

contracta mu§chii stomacului pana la durere. A continuat 
sa zugraveasca, plimband rola pe perete, ascultand bazai- 
tul in surdina al motomlui. Ea parea ca nu se mai poate 
opri.

-  Conteaza pentru mine. §tiu ce vreau.
-  Chiar ?tii?
El era acolo, cumva acolo. Putea sa-1 simta dupa fiori. 

Poate el era fiorii.
-  Un loc al tau. Ai crezut ca aveai unul inainte, toti 

acei ani de munca, slujindu-i pe altii. Cu toate acestea ii 
pasa cuiva ca ai plecat?

Era o sageata bine tintita. Aobservat cineva ca ea nu 
mai lucra la biblioteca? Totii oamenii cu care lucrase sau 
pentru care lucrase? Totii clientii pe care ii ajutase? Fusese 
atat de u§or de inlocuit incat absenta ei nu crease niciun 
efect?

Nu contase deloc?
Nu suficient, s-a gandit ea.
-  Pot schimba asta. Pot sa ti-1 dau pe el. Pot sa-ti dau

o multime de lucruri. Succes?
Magazinul era plin de oameni. Rafturile erau pline de 

carti. Mesele dragute erau aglomerate de clienti care 
sorbeau ceai §i faceau conversatie. A vazut un baietel care 
statea cu picioarele incruci§ate pe covor, in colt, cu o copie 
a cartii Unde se afla lucrurile salbatice deschisa in poala.
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Totul in acea scena transmitea delectare, o combinatie 
intre relaxare §i afaceri prospere.

Peretii aveau exact nuanta potrivita, s-a gandit ea. 
Malory fusese pe faza acolo. Lumina era buna, facea sa 
para totul prietenos, §i toate acele carti minunate aranjate 
tentant, pe rafturi §i pe alte piese de mobilier pentru 
expunere.

Ratacea ca o stafie, trecand prin trupurile oamenilor 
care rasfoiau sau cumparau, care stateau jos sau in 
picioare. A vazut fete cunoscute, necunoscuti, a auzit 
vocile §i a mirosit parfumurile.

Delimitari atragatoare §i interesante erau instalate ici- 
colo. Da, da, acelea erau felicitarile pe care se hotarase 
sa le aleaga. §i semnele de carte, suporturile pentru carti. 
Nu era acela scaunul perfect pentru citit? Spatios §i 
primitor.

Era foarte inteligent sa foloseasca bucataria ca un 
centra pentru cele trei afaceri, cu carti, lumanari, lotiuni 
$i arta, toate ilustrand impreuna cat de bine se completau.

Era viziunea ei, a realizat. Tot ceea ce sperase.
-  Te vei bucura, desigur, dar nu va fi suficient.
Ea s-a intors. El era acolo. Nu a surprins-o deloc sa-1 

vada pe Kane stand langa ea in timp ce oamenii se mi§cau 
in jural lor §i prin ei.

Cine erau fantomele? s-a intrebat ea distanta.
El era intunecos §i chipe§, intr-un mod aproape 

romantic.
Parul negra ii incadra fata puternica §i atragatoare. 

Ochii lui i-au zambit, dar chiar §i acum putea vedea ceva 
inspaimantator pandind in spatele lor.

-  De ce nu va fi de ajuns?
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-  Ce vei face la sfar§itul zilei? Vei sta singura numai 
cu cartile tale drept companie? Singura cand toate fami- 
liile se aduna? Se va gandi vreunul dintre ei catu§i de 
putin la tine dupa ce pleaca?

-  Am prieteni. Am familie.
-  Fratele tau are o femeie, iar femeia il are pe el. Nu 

faci parte din asta, nu-i a§a? Cealalta are un fiu §i nu vei 
putea fi niciodata parta§a la ceea ce au. Te vor parasi, a§a 
cum au procedat toti ceilalti.

Cuvintele lui erau ca ni§te sageti in inima ei §i, in 
timp ce sangera, 1-a vazut zambind din nou. Aproape cu 
amabilitate.

-  Pot sa-i fac sa ramana. A vorbit cu blandete acum, 
ca unui ranit. Pot sa-1 fac sa plateasca pentru ceea ce ti-a 
facut, pentru nepasarea lui, pentru refuzul lui de a §ti de 
ce ai nevoie de la el. Nu ti-ar placea sa te iubeasca a§a 
cum n-a mai iubit pe nimeni? Atunci, dupa bunul tau 
plac, poti sa-1 pastrezi sau sa-1 inlaturi.

Se afla intr-o camera pe care nu a recunoscut-o, dar 
pe care totusi o tjtia. Un domiitor mare, saturat de culori.

Pereti de un albastru inchis, un pat enorm acoperit 
cu o plapuma rubinie, ingropata in peme in tonul pietrelor 
pretioase. Dormitorul avea un spatiu mare unde puteai 
sta jos, cu doua fotolii indreptate catre un foe care ardea. 
Aici statea ea, cu Jordan ingenunchiat la picioarele ei. 
Mainile ei erau prinse intre ale lui.

Iar el tremura.
-  Te iubesc, Dana. N-am ?tiut niciodata ca pot simti 

astfel, de parca n-ar avea sens sa traiesc fara tine.
Era gre§it. Gre§it. Fata lui nu arata niciodata ca a 

unui om slab, care implora.
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-  Inceteaza.
-  Trebuie sa asculti. Vocea lui a devenit imperioasa, 

§i-a ingropat fata in poala ei. Trebuie sa imi dai o §ansa 
ca sa iti arat, sa iti dovedesc cat de mult te iubesc. Cea 
mai mare gre§eala a vietii mele a fost sa te parasesc. Nimic 
din ce am facut, nimic din ce am atins de atunci n-a 
insemnat nimic pentru mine. Voi face orice vrei tu. El §i-a 
ridicat capul §i cu oroare, ea a vazut stralucirea lacrimilor 
in ochii lui. Fii orice vrei. Numai daca m-ai ierta, lasa-ma 
sa imi petrec fiecare minut al fiecarei zile adorandu-te.

-  Pleaca naibii de langa mine! §ocata, panicata, 1-a 
impins pe Jordan, in timp ce se ridica in picioare.

-  Love§te-ma. Bate-ma. O merit. Lasa-ma doar sa 
stau cu tine.

-  Crezi ca asta vreau? A strigat ea in timp ce se 
invartea in cerc. Crezi ca ma poti controla realizand 
tablouri din gandurile mele? Nu intelegi ce vreau eu §i 
de aceea te voi invinge. Nu facem  nicio invoiala, 
ticalosule. §i asta nu este numai o minciuna, este patetic.

Furia din vocea ei inca mai rasuna chiar §i cand s-a 
regasit stand in picioare in camera goala cu ma§ina de 
vopsit la picioarele ei.

Mazgalit pe peretele alb cu negru uleios era mesajul: 
Ineaca-te!

-  Slabe §anse, ticalosule. De§i ii tremurau mainile, a 
ridicat rola §i a acoperit negrul cu vopsea alba, proaspata.

Apoi mainile au incetat sa mai tremure, iar degetele
i s-au infipt pe manerul rolei.

-  A§teapta putin, a§teapta putin!
Cu mintea invartindu-i-se, a trantit trafaletul impro§-
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cand cu vopsea injur, §i-a in^facat geanta §i a inceput sa 
fuga de parca zeii o urmareau.

Cateva minute mai tarziu, a intrat in apartamentul 
sau. §i-a amncat geanta §i a luat copia de la biblioteca a 
lui Othello.

-  „ineaca-te, ineaca-te.“ Este aici. A rasfoit paginile 
cu frenezie, imaginandu-?i scena §i contextul in timp ce 
cauta citatul.

Era una dintre replicile lui Iago, atunci cand ii juca 
unul din renghiurile sale lui Roderigo. Cuno^tea acea 
replica.

Cand a gasit-o, s-a a§ezat pe podea. „Este o pofta de 
sange §i o ingaduire a acesteia“ a citit ea cu glas tare. 
„Haide, fii barbat. Ineaca-te! ineaca pisici §i catei fara 
ochi.“

Ea s-a luptat sa ramana calma.
O pofta de sange §i o ingaduire a acesteia. Da, descrie 

actiunile imorale ale lui Kane.
Gelozie, in^elaciune, tradare §i ambitie. Ce §tia Iago 

§i nu avea idee Othello. Kane intruchipandu-1 pe Iago? 
Iar zeul-rege pe Othello. Regele n-a omorat, dar totu?i 
fiicele -  pe care le iubea -  erau pierdute pentru el din 
cauza minciunii §i a ambitiilor.

§i piesa -  cu siguranta aceasta piesa avea fmmusete, 
adevar, curaj. Era cheia?

Impunandu-$i sa abordeze metodic situatia, a trecut 
prin carte §i a cercetat copertile. Lasand-o deoparte, a 
gasit propriul ei exemplar ?i a procedat la fel. S-a fortat 
sa stea jos din nou §i sa reciteasca intreaga scena.

Mai existau ?i alte exemplare ale piesei de teatru. Se 
va duce la biblioteca din mall §i va cauta cheia §i printre
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acelea. Putea sa treaca din nou pe la biblioteca, luni. 
Ridicandu-se in picioare, a inceput sa se plimbe.

Probabil erau zeci de exemplare din Othello in forme 
variate in Valley. Va merge la §coli §i colegii. Va darama 
u§ile daca va fi nevoie.

-  „Ineaca-te“, pe naiba, a repetat ea §i ?i-a luat geanta. 
Va merge cu marina la mall chiar acum.

Deja descuiase u§a ma§inii cand a izbit-o. Propria ei 
furie a impins-o cu doi pa§i inapoi inainte sa tranteasca 
u§a la loc.

Fusese o fraiera, o tinta. O proasta. Cine scrisese 
cuvintele de pe perete? Kane. Un mincinos citand alt 
mincinos. Nu era un indiciu. Era o directie gre§ita. Ceva 
care sa o faca sa alerge dupa altceva. Exact a§a cum 
procedase ea.

- L a  naiba! §i-a aruncatpo§eta prin camera. Minciuni 
pe fata sau adevaruri distorsionate? Care dintre ele?

Resemnata, s-a plimbat cu pa§i mari prin camera ca 
sa i?i recupereze po§eta. Trebuia sa afle, a§a ca se pare ca 
se va duce totu§i la mall.

PROBABIL era, s-a gandit Dana cand a ajuns acasa, 
pe cat se putea de calma dupa ce petrecuse dimineata cu 
ceea ce fusese cu siguranta o alergatura dupa cai verzi pe 
pereti. Totu§i va fi mai fericita cand Malory §i Zoe vor 
sosi. Daca nimic altceva, macar o dupa-amiaza cu prie- 
tenele o va inveseli.

Au mancat ceva $i au vorbit. $i cand Dana a sunat ?i 
a spus ca are nevoie ca ele sa vina, Zoe a promis o 
pedichiura.

Nu e o afacere proasta.
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A dus mancarea chinezeasca pe care o cumparase in 
bucatarie §i a a§ezat-o pe tejghea. Apoi a stat acolo un 
moment.

Bine, a recunoscut ea, poate ca mi era calma, poate 
ca nu era stabila. Nu inca. Iar in capul ei inca mai rasunau 
ecourile fricii de dimineata §i frustrarea care a urmat-o.

S-a dus pana la baie, a luat o sticla de Tylenol extra 
putemic din dulapiorul de medicamente §i a luat doua 
pastile cu apa de la robinet.

Mai bine alegea un pui de somn in loc de companie. 
Dar in ciuda durerii de cap, a senzatiei vagi de ameteala, 
de data aceasta nu voia sa tie singura.

Aproape ca a zburat pana la u§a cand a auzit bataia.
-  E§ti bine? Zoe a pa§it inauntru, a lasat pungile pe 

care le cara pe podea, apoi a luat-o pe Dana in brate. Imi 
pare rau ca mi-a luat atata timp sa ajung aici.

-  E in regula. Sunt bine. Nu, a realizat Dana, com- 
pania era mult mai buna decat un pui de somn. Sunt cu 
adevarat bucuroasa ca e§ti aici. Dar Simon?

-  L-a luat Flynn. A fost chiar dragut. El §i Jordan il 
due pe Simon la Bradley. Poate sa alerge cu Moe, sa se 
joace cu baietii, sa manance junk food, sa se uite la fotbal. 
Simon este incantat. Mai nu a ajuns inca? Aplecat inaintea 
mea.

-  Chiar in spatele tau. Malory a venit grabindu-se 
prin hoi, apoi a ridicat in sus o cutie de la patiserie inainte 
sa intre in apartament. Am facut o oprire. Prajituri duble.

-  Va iubesc, fetelor. Vocea Danei s-a intrerupt cand 
a spus-o §i, inspaimantata, §i-a apasat degetele peste ochi. 
O, Iisuse, sunt intr-o stare mai proasta decat am crezut. A 
fost o zi groaznica pana acum.
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-  Scumpa mea, vino §i stai jos. Preluand controlul, 
Zoe a dus-o prin camera pana la canapea. Relaxeaza-te 
un minut. Ma due sa iti pregatesc ceva de mancare.

-  Am mancare chinezeasca. In bucatarie.
-  Asta e bine. Ia-o u$or, iar eu §i Malory vom avea 

grija de toate.
Au pregatit farfurii cu mancare, au fiert ceai, i-au 

acoperit picioarele cu o patura §i in general au facut toate 
lucrurile pe care femeile §tiu instinctiv sa le faca pentru 
a consola.

-  Multumesc. Vorbesc serios. Nu mi-am dat seama 
cat de aproape am fost de a ceda nervos. Ticalosul iar a 
ajuns la mine.

-  Spune-ne ce s-a intamplat. Malory i-a mangaiat 
parul Danei.

-  M-am dus la locul nostru, sa zugravesc. M-am trezit 
morocanoasa §i aveam nevoie sa ma ocup de ceva. I-a 
aruncat lui Malory o privire. Imi pare rau ca i-am dat 
drumul in casa voastra lui Moe atat de devreme.

-  Nicio problema.
-A $a. §i-a calmat gatul cu ceai. Am inceput sapictez. 

Ma simteam bine §i ma gandeam cum va arata totul. 
Apoi... el era acolo.

Ea a inceput sa povesteasca, pe cat putea de coerent, 
iar Zoe a intrerupt-o cu o exclamatie de indignare.

-  Ce praf in ochi! E doar o minciuna. Bineinteles ca 
tu contezi. Nu §tie nimic despre asta.

-  Se joaca doar cu slabiciunile mele. O ?tiu. Sa plec 
de la biblioteca m-a suparat mai mult decat am vrut sa 
recunosc. Cred ca am simtit ca ceea ce am facut acolo nu 
a contat cu adevarat pentru nimeni decat pentru mine. Se
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folose§te de astfel de sentimente, pe care le amplifica §i 
le face mai dureroase.

§i-a luat din nou ceaiul §i le-a povestit cum a trans
format el camerele in libraria ei finisata.

-  Era viziunea mea asupra ei, a spus Dana. Una pe 
care n-am realizat in intregime ca o am. Nu doar felul in 
care arata, ci ?i senzatia pe care o dadea. $i, bineinteles, 
era plina de clienti.

Gropitele ei §i-au facut o scurta aparitie in obraji.
- A  facut sa para ca nu putea fi a§a decat daca o realiza 

el pentru mine. Asta a fost o gre§eala, pentru ca poate fi. 
Bine, poate nu intesata de clienti, dar felul in care arata 
§i sentimentul pe care il crea. Poate fi a§a pentru ca este 
a mea. Este a noastra. §i o vom face sa fie a§a.

-  Corect. A§ezata pe podea la picioarele ei, Zoe a 
strans genunchiul Danei.

-  Apoi s-a mutat la Jordan. Acum trebuie sa mananc 
o prajitura. S-a aplecat in fata §i a luat una de pe farfuria 
pe care Malory o umpluse. lata acest dormitor fabulos, 
una dintre camerele mele de vis, stiti? Locul pe care 1-ai 
cladit in capul tau daca ai putea avea o camera facuta 
cum ai vrea tu? Iar Jordan este ingenuncheat la picioarele 
mele ca un supliant. Este tot in lacrimi, spunandu-mi ca 
ma iube?te §i ca nu poate trai fara mine. Toate gunoaiele 
pe care nu le-ar spune nici intr-un milion de ani. Genul 
de lucruri pe care il puneam sa le spuna in mintea mea, 
ca sa pot sa il lovesc dupa aceea. Razbunare.

Dana a expirat.
-  Iisuse, imi spunea pana §i sa-1 bat, sa il lovesc, 

orice. S-a oprit cand a auzit un chicotit §i s-a uitat inspre 
Zoe. Apoi buzele ei au facut un spasm. Bine, poate este
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amuzant cand te gande^ti la asta. Hawke, plangand la 
picioarele mele, implorandu-ma sa-1 las sa i§i petreaca 
viata adorandu-ma.

§i Malory a decis ca era timpul pentru o prajitura.
-  Cu ce era imbracat?
Dupa o pauza lunga, Dana a izbucnit in ras. Toata 

durerea, tensiunea, boala, au disparut.
-  Mulfumesc. Mama, cand ma gandesc ca eram gata 

sa izbucnesc intr-un plans cu sughituri ca un copil. Ma 
simteam pana §i vinovata pentru ca scena cu Jordan era 
asemanatoare cu unele pe care mi le imaginam in joaca. 
Cum ?i-ar da seama de gre?eala ingrozitoare pe care a 
comis-o ?i s-ar intoarce in genunchi sa ma implore. Pare 
satisfacatoare in minte, §tii. Dar, lasa-ma sa-ti spun, cand 
se intampla cu adevarat sau pare a§a este doar oribil. 
A§adar, in esenta, i-am spus lui Kane ca poate sa ma pupe 
in fund §i m-am intors de unde am plecat.

Zoe a descaltat-o pe Dana §i a inceput sa ii maseze 
picioarele.

-  Ai avut o dimineata ingrozitoare.
-  Mai e un lucru. Era scris pe perete, cu un negru 

unsuros. „ineaca-te!“ Am vopsit peste el.
-  Este ingrozitor. incerca sa te faca sa-ti aduci aminte 

de insula §i de furtuna, a bombanit Zoe. Doar trasne§te §i 
bufne§te, atat. Nici macar n-a putut sa te faca sa crezi ca 
ceva din ce s-a petrecut de dimineata era real. Ai §tiut ca 
era el tot timpul.

-  Nu cred ca voia sa fie altfel, a reflectat Dana. Cred 
ca incerca un nou stil de atac. Dar scrisul? Nu era despre 
insula. Este o replica din Othello. Am recunoscut-o 
aproape imediat, a§a cum imi dau seama acum ca §tia ca
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o voi face. Am fugit de la locul nostru ca o maniaca ca sa 
ma intorc aici §i sa verific. Sa caut cheia in carte.

-  Este dintr-o carte? Zoe s-a invartit ca sa ridice un 
exemplar de pe masuta de cafea. Nu §tiu cum iti poti 
aminti a§a ceva. Este un adevarat talent. Dar de ce ti-ar 
da Kane un indiciu catre cheie?

-  Acum, inteligenta vie -  acesta este un talent ade
varat. Dana a oftat. Am fost pacalita. Nu ma gandeam decat 
ca §tiam replica $i ca am fost concentrata pe acea piesa, cu 
felul in care Iago il oglinde?te pe Kane in atat de multe 
feluri. A?a ca am plecat iute, pe jumatate tanto§a, sigura ca 
acum cheia va pica direct in manuta mea fierbinte.

A cazut Inapoi unde statea.
-  Chiar §i cand, in fine, a rasarit soarele a trebuit sa 

caut in continuare. Prin urmare, am pierdut jum atate de 
zi alergand dupa cai verzi pe pereti.

-  Nu este pierduta, daca stai sa te gande§ti. §tiai ca 
minte in legatura cu libraria, a scos in evidenta Malory. 
§tii adevarul din minciunile lui? Nu a§a functioneaza? 
Ai §tiut. §i ti-ai dat seama ca a scris o minciuna ca sa te 
induca in eroare. Dar daca nu verificai, nu aveai cum sa 
fii sigura.

-  Cred ca da. lntentionez inca sa in§fac orice exem
plar al piesei pe care il gasesc.

-  Iti voi spune ceva important de care ti-ai dat seama 
astazi. Malory a batut-o u?or pe genunchi. Ai §tiut ca 
adevarul este ca suntem implicate in asta toate trei, a§a 
ca ne-ai sunat. $i §tii ca, oricat de satisfacatoare ar fi 
fantezia cand e§ti ranita sau furioasa, nu vrei ca Jordan 
sa fie un catelu§.

-  Ei... poate doar pentru vreo doua zile. Mai ales
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daca Zoe poate sa il invete cum sa faca masaj la picioare. 
§i-a intins capul pe spate, incercand sa se relaxeze.

-  Chestia este... Sunt indragostita de el. Nemernic 
prost.

A lasat sa-i scape un oftat lung, lung.
-  Nu §tiu ce naiba voi face in legatura cu asta.
Malory a ridicat farfuria.
-  Mai ia o prajitura.

DACA a visat ceva, Dana nu §i-a mai adus aminte 
cand s-a trezit dimineata. §i cand s-a trezit, zgomotul 
ploii §i tristetea au facut-o sa se intoarca pe cealalta parte, 
cu planul de a dormi din nou.

Moe avea alte idei.
Fara sa aiba de ales, a aruncat ni?te haine pe ea, a 

adaugat o palarie de fermier §i cele mai vechi cizme ale 
ei. Alegand o cana de cafea in locul unei umbrele, 1-a 
plimbat pe Moe prin ploaie §i s-a revigorat cu cofeina.

Erau amandoi leoarca atunci cand plim barea s-a 
Incheiat, obligand-o pe Dana sa II traga in baie. A 
scheunat, a plans, a incercat sa sape cu labele in podea 
de parca il ducea la macel.

In momentul in care 1-a §ters cu prosopul, ea mirosea 
la fel de tare a caine ud ca §i el.

Un du§ §i o alta doza de cafea a ajutat. Tocmai era pe 
cale sa se decida ce carte sa aleaga pentru aceasta 
dimineata ploioasa, cand a sunat telefonul.

Zece minute mai tarziu, ea inchidea telefonul §i ranjea 
la Moe.

-  $tii cine era? Era domnul Hertz. S-ar putea sa nu fi 
familiarizat cu domnul Flertz sau cu domnul Foy, care 
sunt implicati in cea mai lunga competitie din minunatul
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nostru tinut. Aparent, concurentii au presupus ca sunt in 
concediu §i de aceea nu pot sa fac pe m aestrul de 
ceremonii ca de obicei.

Amuzata §i ridicol de incantata, s-a dus in bucatarie 
sa i§i toarne a treia cana de cafea.

-  In orice caz, in aceasta dimineata domnul Foy s-a 
oprit la biblioteca §i a fost informat ca nu mai fac parte 
din personal.

S-a aplecat peste masa §i a sorbit din cafea in timp 
ce Moe parea ca asculta cu mare atentie.

-  Raspunsurile la intrebarile puse au fost primite de 
la detestabila Sandi. Domnul Foy, potrivit domnului 
Hertz, §i-a dat cu parerea ca plecarea mea a fost, citez, o 
ru§ine totala, inchei citatul, §i a anulat conditiile.

Ca §i cum ar fi fost tintuit, Moe §i-a ridicat capul §i a 
zvacnit.

-  La scurt timp dupa aceea, cei doi concurenti au 
tinut o §edinta neofvciala la Main Street Diner §i au decis 
ca, daca cei care conduc Biblioteca Pleasant Valley nu 
apreciaza o comoara ca mine, nu mai doresc ca institutia 
sa fie implicata in cautarea lor de informatii. Tocmai am 
fost rugata daca vreau sa fiu in continuare maestru de 
ceremonii pe cont propriu.

Pentru ca era doar Moe, $i nu putea fi altfel decat 
intelegator, nu s-a simtit jenata cand o lacrima i s-a prelins 
pe obraz.

-  §tiu ca probabil este prostesc sa fiu atat de mi^cata, 
dar nu ma pot abtine. E doar placut sa §tii ca ti s-a simtit 
lipsa.

§i-a tras nasul §i §i-a oprit lacrimile.
-  Oricum, trebuie sa intru pe internet §i sa aflu cand
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C hef Boy-Ar-Dee a fabricat prima cutie de pizza. S-a 
indreptat, cu cafeaua in mana, catre birou.

-  Cum concep intrebarile astea?

GESTUL a motivat-o. Dana a decis ca era simbolic. 
Primise validarea scopului ei, a locului ei in comunitate. 
Explicatia o reprezenta faptul ca Valley era vital pentru 
ea, iar aceste schimbari post-biblioteca §i pre-librarie o 
facusera sa se simta dezradacinata.

Nu era vorba de cantitatea de munca pe care trebuia 
sa o depuna, ci despre faptul ca munca pe care o facuse 
in trecut nu paruse sa aiba vreo importanta pentru altci
neva in afara de ea.

S-a aruncat ca o luptatoare in munca, plasand co- 
menzi pentru carti, deschizand conturi, com andand 
mobila pentru expunerea cartilor. Era atat de bine dispusa, 
incat, cand era cufundata in cartile despre cheie §i o bataie 
in u§a a intrerapt-o, nu a fost iritata.

-  Era timpul sa ies la aer oricum. A deschis u?a, apoi 
s-a incruntat la tanarul care statea acolo, tinand un singur 
trandafir ro§u intr-o vaza transparenta.

-  Vrei sa cucere§ti fete? E§ti dragut, dar cam tanar 
pentru mine.

El s-a facut ro§u ca racul.
-  Da, doamna. Nu, doamna. Dana Steele?
-  Corect.
-  Pentru dumneavoastra. I-a dat vaza, apoi a plecat.
Inca incruntata, Dana a inchis u§a, apoi a dezlipit

biletelul ata§at de vaza.
Mi-a reamintit de tine,

Jordan
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in mintea lui, Jordan era in padurea Pacificului de 
Nord-Vest. Vanat. Avea inteligenta, vointa $i nevoia de 
a-?i revedea femeia ca pe propriile arme. Daca putea 
supravietui pentm urmatoarele cinci minute, putea supra
vietui inca zece. Pentm zece, putea supravietui o ora.

Vanatorul voia mai mult decat viata sa. ii voia sufletul.
Ceata aluneca, §erpi de culoare gri deasupra paman- 

tului. Sangele din rana bandajata in graba s-a prelins prin 
bandaj si a picurat in ceata. Durerea il mentinea atent, ii 
reamintea ca are mai mult decat sangele de pierdut.

Trebuia sa fi vazut capcana. Aceasta a fost gre^eala 
lui. Dar nu mai exista cale de intoarcere, regretele nu i§i 
aveau sensul $i nici rugaciunile. Singura lui optiune era 
sa continue sa se mi§te. §i sa traiasca.

A auzit un sunet. La stanga lui? Ceata putea sa scoata 
un fel de §oapta cand era strapunsa de un corp solid. El s-a 
contopit cu copacii, lipindu-§i spatele de scoarta unuia.

Durere, s-a intrebat el, sau lupta?
-  Ce fel de joc joci?
-  Iisuse Hristoase. A sarit inapoi din lumea din mintea 

sa in cea care i se derula rapid prin fata, in graba lui de a 
gasi cheile.

Viteza a facut ca sangele sa ii vajaie in urechi in timp 
ce se holba la Dana.

Ea statea in u§a, cu mainile in solduri §i ochii plini 
de suspiciune.

-  Acesta este micul joc pe care il denumesc scriu-ca- 
sa-am-din-ce-trai. Pleaca, intoarce-te mai tarziu.

-  Ma refer la floare §i am tot atatea drepturi ca §i tine 
sa ma aflu aici. Este casa fratelui meu.
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-  §i aceasta este, acum, camera mea din casa fratelui
tau.

Ea a cercetat batjocoritor camera. Era un pat nefacut, 
dulapul ei de haine din copilarie pe care i-1 daduse lui 
Flynn cand a cumparat casa, o valiza desfacuta pe podea. 
Biroul unde lucra Jordan fusese al lui Flynn in timpul 
adolescentei lui §i ii lipsea unul dintre cele trei sertare 
din lateral. Pe birou era un laptop, ni§te dosare §i carti, 
un pachet de tigari §i o scramiera de metal.

-A ra ta  mai mult ca o statie de camioane, a comentat
ea.

-  Nu trebuie sa arate bine. Resemnat, el s-a intins 
dupa pachetul de tigari.

-  Este un obicei prostesc.
-  Da, da, da. El a aprins-o §i a suflat fumul in mod 

intentionat. Jumatate de pachet pe zi, mai mult cand 
lucrez. Lasa-ma in pace. §i de ce e§ti enervata, oricum? 
Credeam ca femeilor le place sa primeasca flori.

-  Mi-ai trimis un singur trandafir ro§u.
-  A§a este. A analizat-o mai atent acum. Parul era 

legat la spate, a§a ca muncise. Nu se obosise sa se ma- 
chieze, deci nu planificase sa iasa din casa. Purta blugi §i 
o bluza de trening uzata Penn State §i cizme negre de 
piele lacuita cu tocuri butucanoase.

Ceea ce insemna, a dedus el din ce §tia despre ea, ca 
planuise sa lucreze in apartament, apoi a in§facat prima 
pereche de incaltari aflate la indemana pentru ca se 
grabea.

§i asta insemna ca floarea i§i facuse efectul.
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-  Obiceiul de a trimite un singur trandafir ro§u este 
considerat romantic. A zambit cand a spus asta, un pic 
plin de el.

A pa§it in camera ?i a inconjurat valiza.
-  Ai spus ca iti reaminte§te de mine. Ce vrea sa 

insemne asta?
-  Este lung, sexy $i miroase frumos. Care-i problema, 

Stretch?
-  Uite, ai pus la cale intalnirea impresionanta de 

sambata. Buna treaba. Dar daca tu crezi ca pot fi cucerita 
de o masa sofisticata si un trandafir, te in§eli amarnic.

Nu se barbierise, a observat ea §i i-ar fi prins bine o 
tunsoare. La naiba, intotdeauna ii placuse la nebunie cand 
avea acel aspect aproape neingrijit.

Apoi mai era expresia de pe fata lui cand ea era in 
fata u§ii fara ca el sa stie. Pe jumatate visatoare, pe jum a
tate absenta. Iar gura lui era intr-un fel indarjita hotarata.

A trebuit sa stranga tocul u§ii pentru a se opri sa nu 
se repeada §i sa mu§te acea gura.

§i acum se uita doar la ea, cu acel zambet pe jumatate 
mandru pe fata. Nu §tia daca sa-1 pocneasca sau sa sara 
pe el.

- N u  mai sunt o copila visatoare de data aceasta, §i... 
la ce te hlize§ti?

-  Te-am adus aici, nu?
-  Pai, nu stau. Sunt aici doar ca sa iti spun ca nu 

functioneaza.
-  Mi-a fost dor de tine. Cu cat sunt mai mult impre- 

jurul tau cu atat imi dau seama cat de mult.
Inima ei a inceput sa palpite §i a fost ignorata fara 

mila.

185



-  Nici asta nu merge.
-  Atunci ce?
-  Ai putea incerca sinceritatea in schimb. Spune de-a 

dreptul, fara acele gesturi proste§ti. Care sunt cli§ee, 
apropo, a adaugat ea in timp ce el strivea mucul de tigara 
§i se ridica in picioare.

Iar cli§eele devin cli§ee, s-a gandit ea, pentru ca 
functioneaza, fir-ar sa fie.

-  Bine. El s-a oprit in fata ei, $i-a infipt degetele in 
gulerul bluzei §i a tras-o inspre el. Nu pot sa imi iau gandul 
de la tine, Dana. Pot sa te ingrop in mintea mea pentru 
timp indelungat, dar tot acolo e§ti. Ca o fisura.

-  Atunci arunca-ma afara. Ea §i-a impins barbia 
inainte. Da-i drumul.

-  Imi placi acolo, ceea ce ma face infometat dupa 
pedeapsa. Imi placi aici, curbandu-ti buza la mine §i 
mirosind a ploaie.

El s-a intins, i-a desprins elasticul din par §i 1-a aruncat. 
Apoi $i-a infipt degetele acolo unde fusese elasticul.

-  Vreau sa te due in pat, chiar acum. Vreau sa imi 
infig dintii in tine. Vreau sa ma ingrop inauntrul tau. §i 
cand am terminat, vreau sa o fac din nou.

Si-a inclinat capul §i a fixat-o in ochi.
-  Ce parere ai despre sinceritatea mea?
-  Nici pe jumatate rea.
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El s-a uitat atent la ea, incercand sa-i ghiceasca 
starea.

-  Daca acesta nu a fost un da, a decis el, mai bine ai 
fugi catre u§a. Repede.

-A ...
Restul cuvintelor i-au ramas in gat cand el a luat-o 

pe sus.
-  Prea tarziu. Am ca§tigat prin lipsa de raspuns.
Ea a incercat din rasputeri sa se incrunte, dar nu era

u§or cu fiorul de zapaceala care o strabatea.
-  Poate ca te doresc doar pentru ca e§ti unul dintre 

putinii tipi care ma pot transporta ca pe o pana.
-  Este un inceput. imi place cum e§ti facuta, Stretch. 

Mult teritoriu de explorat. Cat mai cantare§ti acum? El a 
tachinat-o putin.

-  Aproximativ 75 ?
O stralucire periculoasa a trecut prin ochii ei.
-  Crezi ca un asemenea comentariu ma va transforma 

in plastilina?
-  §i fiecare gram impachetat excelent.
-  Te-ai salvat bine.
-  Multumesc. imi place §i fata ta.
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-  Daca e?ti pe cale sa spui ceva de genul ca este plina 
de personalitate, iti voi face rau.

-  Acei ochi adanci §i intunecati. A intins-o pe pat in 
timp ce se uita in ochii ei. Niciodata nu mi-am putut scoate 
din cap imaginea ochilor tai. Apoi mai este gura. Toata 
moale §i plina §i gustoasa. El a mu§cat-o de buza de jos 
?i a tras u§or. A$ putea petrece ore intregi gandindu-ma 
la gura ta.

Nu devenise chiar ca plastilina in palmele lui, dar 
trebuia sa recunoasca ca ceva inauntrul ei incepea sa 
fiarba in mod clar.

-  E§ti mai bun la asta decat inainte.
-Taci. Muncesc aici. §i-a plimbat buzele peste obrajii 

ei. Apoi mai sunt gropitele. Nea§teptate, capricioase, 
ciudat de sexy. Intotdeauna mi-a placut infati?area ta.

A saratat-o din nou, lung, meet §i adanc pana cand 
placerea s-a raspandit din zona de contact in intregul corp, 
pana in varful picioarelor.

O, da, s-a gandit ea, era mult, mult mai bun la asta 
acum.

-  Iti aduci aminte prima data cand am fost impreuna?
S-a arcuit putin, s-a mutat putin in timp ce el ?i-a

ingropat fata in gatul ei.
-  Din moment ce aproape ca am dat foe covorului 

din sufragerie, este putin cam greu sa uiti.
-  Toata acea pasiune §i energie inabu§ita. Este un 

miracol ca am supravietuit.
-  Eram tineri §i rezistenti.
El s-a departat putin §i i-a zambit.
-  Acum suntem mai in varsta $i mai intelepti. Inten- 

tionez sa te scot din minti ?i va dura foarte mult timp.
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Mu$chii abdomenului ei au inceput sa freamate. Avea 
nevoie sa fie atinsa. Avea nevoie sa se imparts cu cineva, 
§i cu el, intotdeauna cu el, le putea avea pe amandoua.

§tiuse ca vor sfar§i aici de cand a plecat din aparta- 
mentul ei. Poate ca §tiuse, in sufletul ei, ca vor ajunge 
aici in minutul in care a deschis u§a lui Flynn §i il vazuse 
pe Jordan stand afara.

Ea a vrut, el a vrut. Putea doar sa spere ca ar putea fi 
suficient pentru ea.

-  Se intampla sa am ceva timp liber chiar acum.
-  Flai sa incepem... chiar aici.
Buzele lui le-au luat pe ale ei cu o insistenta retinuta 

ce a revarsat unde de dorinta fierbinte in tot corpul ei. 
Cand inima ei a inceput sa bata repede, el a schimbat 
ritmul, incetinindu-1 pana cand bataile nebune§ti au trecut 
la un ritm lent §i profund.

A cautat in memorie ceea ce fusese intre ei. Focul §i 
taria lui. §i din nou in timpul prezent. Un fel de mirare $i 
profunzime.

Incapabila sa reziste, infometata dupa familiar §i nou, 
ea s-a incolacit in jurul lui.

Corpul lui ii era cunoscut. Anii nu 1-au schimbat cu 
adevarat. Inalt, lat in umeri, ingust in §olduri. Jocul 
mu?chilor sub mainile sale era cam la fel. Greutatea lui, 
forma gurii lui, mainile sale erau cam la fel.

Cat mult ii lipsise aceasta cunoa^tere a celuilalt. §i 
efuziunile de dragoste care navaleau prin placerea de a fi 
cunoscuta de el.

Chiar §i cand ea intrase in vechiul ritm, el s-a departat 
§i s-a uitat pur §i simplu la ea.

-  Ce? Ce este?
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-  Vreau doar sa ma uit la tine. I-a desfacut nasturii 
de la bluza, fara sa se grabeasca, plimbandu-§i degetele 
pe pielea expusa. §i fara sa i§i dezlipeasca ochii de pe 
chipul ei.

-  Vreau sa ma prive§ti. Cine am fost, cine suntem. 
Nu chiar atat de diferiti, cu adevarat. Inca privindu-i fata, 
el §i-a plimbat degetele pe bumbacul fin al sutienului. 
Dar destul de diferiti ca sa fie interesant, nu crezi?

-  Vrei sa gandesc? Ea s-a infiorat cand acele degete 
lene§e i-au mangaiat sanii.

-  Tu mereu gande§ti. El a tras-o inspre el §i a dezbra- 
cat-o de bluza. O minte a?a de ocupata -  inca un lucru 
care ma atrage la tine.

in timp ce mainile lui ii mangaiau spatele, ea i-a 
inconjurat gatul cu bratele.

-  E§ti ingrozitor de vorbaret, Hawke.
-  Asta iti da inca un motiv de gandire, nu-i a§a?
I-a desfacut sutienul, apoi §i-a trecut mainile pe ume

rii ei pentru a-i da jos bretelele sutienului.
Buzele lui le-au atins pe ale ei, s-au retras, au atins-o 

din nou, apoi s-au retras, pana cand bratele ei s-au strans 
in jurul lui §i gura ei s-a lipit de a lui.

El ?i-a dorit asta -  acea izbucnire rapida de dorinta. 
Pentru el. Pentru ca nu, nu voia ca ea sa gandeasca, ci 
doar sa simta ce i§i puteau oferi unul altuia. Aici §i acum.

Degetele lui s-au incurcat in parul ei, apoi palmele 
lui au strans parul, tragandu-i capul pe spate astfel incat 
sa aiba acces la gura §i la gatul ei. Astfel incat sa poata, 
pentru un moment, sa elibereze animalul nelini^tit care 
pandea inauntrul lui.

Ar fi putut sa o devoreze dintr-o mu^catura nemi-
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loasa. Dar ar fi fost prea rapid §i prea u§or. In schimb, el 
a lasat atractia sa creasca §i sa ii tulbure pe amandoi. S-a 
infruptat din ea, apoi a a§teptat. Cand ea a inceput sa 
tremure, a§a a facut §i el.

Coipul ei fusese intotdeauna una dintre cele mai pure 
placeri pentra el. Nu doar forma §i continutul, dar ar- 
doarea ei de a se bucura, deschiderea ei pentru aventura 
sexului. Zgomotul inimii ei sub buzele lui il excitau la 
fel de mult ca sanii ei copti.

Toata acea piele fina adorabila care se cutremura cand 
limba lui trecea pe deasupra ei, zgarietura dintilor lui era 
doar un fior cand femeia il indemna sa ia mai mult.

Mainile ei se mi?cau grabite peste el, tragand de ca- 
ma§a lui. §i murmurul gutural de placere in timp ce 
unghiile ei ii zgariau carnea §i ii faceau sangele sa fiarba, 
astfel incat el trebuia sa se lupte ca sa nu se grabeasca.

Dar nu intentiona sa se infrupte cand putea sa deguste.
De unde ii venea aceasta rabdare? Ar putea sa o 

innebuneasca folosindu-se de aceasta lentoare. Cum putea 
gura lui sa fie atat de infierbantata, iar mainile lui sa se 
controleze atat de perfect? Mu§chii lui frematau sub mai
nile ei, iar ea il cuno§tea, oh, il cuno§tea destul de bine ca 
sa-i exploateze dorintele §i slabiciunile. Cu toate ca ii 
indeplinea toate cerintele, chiar daca o dusese pana la 
lim ita in care se cutremura, el s-a retras §i a lasat-o 
tremurand.

-  Pentru Dumnezeu, Jordan.
-  Nu e§ti inca destul de innebunita. Respiratia lui ii 

sfa$ia plamanii, dar i-a prins bratele in jos §i a continuat 
sa ii alimenteze flacarile cu gura. Nici eu nu sunt.

Era atat de mult din ea §i avea nevoie de tot. Corpul
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somptuos, mintea cercetatoare §i partea din inima ei pe 
care o pierduse prin nepasare. Avea nevoie de mai mult 
decat de dorinta §i caldura ei. Avea nevoie de increderea 
ei, din nou, §i ar lupta pentru o licarire de afectiune pe 
care o imparta§isera odata. Voia inapoi sentimentul la 
care renuntase pentru a supravietui.

I-a eliberat mainile ca sa o imbrati§eze, sa o stranga 
tare in timp ce se rostogoleau prin pat.

Pielea ei devenise lipicioasa din cauza transpiratiei, 
iar ea era fierbinte, umeda §i pregatita.

Trebuia doar sa o umple ca sa o arunce peste limita. 
Ea a suspinat numele lui in timp ce corpul ei erupea. Iar 
el a §tiut cand ea a devenit moale sub el ?i i-a daruit ceva 
dupa care el tanjise fara sa §tie.

Abandonul ei.
-  Dana. El i-a rostit numele din nou §i din nou in 

timp ce o saruta patima§ pe toata fata. Cand ochii ei, atat 
de grei §i de intunecati, s-au deschis §i au privit intr-ai 
lui, el a alunecat delicat inauntrul ei.

Se intorcea acasa §i descoperea ca ceea ce lasase in 
urma sa odata devenise mai bogat, mai autentic, mai 
puternic decat fusese inainte. Nespus de mi§cat, §i-a 
impreunat mainile cu ale ei, a strans-o cu putere §i i s-a 
daruit ei.

Acceptand, ea s-a arcuit, apoi §i-a ridicat buzele, le-a 
gasit pe ale lui §i le-au lipit. Dulceata buzelor sale i-a 
provocat o durere in gat in timp ce placerea cre§tea. Se 
potriveau, cu fiecare bataie a inimii, fiecare mi§care pana 
cand dulceata a devenit disperare.

Erau contopiti inca, buze, maini, §olduri, cand au 
cazut.
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SE poate, se gandea Dana in timp ce statea intinsa 
peste Jordan, sa fi experimentat cea mai intensa $i specta- 
culoasa partida de sex din viata ei.

Dar, daca ar fi fost sa mentioneze, ar trebui sa spuna 
ca tnipul ei nu mai fusese folosit niciodata intr-un mod 
atat de delicios. N-ar fi avut nimic impotriva ca trupul ei 
sa fie folosit in acest mod regulat.

Dar, de altfel, sexul nu fusese niciodata problema 
lor. Nu era oare problema lor faptul ca ea nu §tia care 
fusese problema lor? Sau era. Sau ar putea fi.

La naiba cu ele.
-  Gande§ti din nou, a murmurat Jordan §i §i-a mi $ cat 

un deget incet de-a lungul §irei spinarii ei. Gande^ti al 
naibii de tare. Presupun ca nu ai putea renunta pentru 
cateva minute, doar pana imi regenerez celulele creierului.

-  Cand sunt moarte, sunt moarte, de§teptule.
-  Aceasta a fost o metafora, un eufemism delicat.
-  Nu e nimic delicat la tine, in special eufemismele

tale.
-  Voi lua asta drept un compliment. El a tras-o de 

par pana cand ea $i-a ridicat capul. Cu siguranta arati 
bine, Stretch, toata mototolita ?i posedata. Mai stai?

Ea §i-a ridicat capul.
-  Voi fi mototolita §i posedata din nou?
-  Acesta este planul.
-A tunci cred ca mai pot ramane pentru runda a doua. 

S-a rostogolit intr-o parte, s-a ridicat in picioare §i §i-a 
trecut mainile prin par. Iar cand el s-a intins sa o atinga, 
ea §i-a ridicat sprancenele cunoscatoare.

Pana cand el s-a incruntat §i §i-a trecut degetele u?or 
peste sanii ei.
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-  Te-am frecat cam tare aici §i acolo. El §i-a trecut 
incheieturile degetelor peste propria sa barbie. Daca §tiam 
ca vei trece pe aici, ma barbieream.

-V oi considera, „trece pe aici“ ca pe un alt eufemism. 
Trebuia sa mentina o atmosfera lejera, altfel inima ei urma 
sa se topeasca in mainile lui. in plus, a fost acel aspect 
nebarbierit, boem care m-a ajutat sa ajung in pat cu tine.

Ea 1-a frecat prietene§te pe obraz, apoi s-a intins.
-  Doamne, mor de foame.
-  Vrei sa comand o pizza?
-  De-abia a§tept sa mananc o pizza. Am nevoie de 

energie imediat. Trebuie sa fie ceva care sa treaca drept 
mancare prin bucatarie.

-  N-a§ conta pe asta. Bucataria este cu susul in jos. 
Zona de construc|ii.

-  Un barbat adevarat ar cobori §i ar aduce provizii.
-  Te urasc cand faci asta. intotdeauna te-am urat 

pentru asta.
-  §tiu. inca functioneaza?
-  Da. Rahat. S-a dat jos din pat §i §i-a tras blugii pe 

el. Vei lua ce vei primi. Fara rautati.
-  S-a facut. Satisfacuta, s-a intins pe partea ei, infun- 

dandu-se in pema. „Probleme“? a intrebat ea cand el doar 
statea in picioare, holbandu-se la ea.

-  Nu. Celulele creiemlui se regenereaza.
Gropitele i-au aparut rapid in obraji, apoi au disparut.
-  Mancare.
-  Ma ocup acum.
S-a simtit chiar multumita cand el parasea camera. 

Poate era cam meschin din partea ei sa tie plina de bucurie 
rautacioasa, chiar §i mental, pentru ca inca §tia sa-1
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zgandareasca in punctele sensibile. Dar daca ii aducea o 
asemenea satisfactie, cat de rau putea fi?

§i era mai bine, nu-i a§a, decat sa se lase cuprinsa de 
ingrijorare $i agitatie in legatura cu ce se va intampla pe 
viitor. De data aceasta va fi mai inteligenta, va savura 
clipa ?i se va abtine de la a a§tepta mai mult.

Se simteau bine unui in compania celuiialt, chiar §i 
cand se tachinau. Aveau prieteni comuni la care tineau 
foarte mult amandoi. §i intre ei exista o puternica atractie 
sexuala.

Acestea constituiau bazele unei relatii sanatoase §i 
de calitate.

Atunci de ce naiba trebuia sa fie indragostita de el? 
Daca nu exista acest mic amanunt, ar fi fost perfect.

Totu§i, cand abordai situatia in mod realist, era pro
blema ei. A§a cum fusese problema ei §i inainte. Nu era 
obligat sa o iubeasca §i el, §i orice implica sau extragea 
din acea situatie era propria ei creatie.

Lui ii pasa de ea. Ea $i-a inchis ochii §i §i-a inabu^it 
un oftat. Iisuse, acest fapt era dureros. Era ceva mai du- 
reros §i mai injositor decat sa fii indragostita de cineva 
care tinea sincer la tine?

Mai bine sa nu se mai gandeasca, sa inchida acea 
parte din ea, pe cat se putea de mult. Nu-§i mai facea 
iluzii de data aceasta in legatura cu ei -  fiind impreuna 
pentm totdeauna, construind un camin, fomiand o familie, 
cladind un viitor.

Viata lui era in New York, iar a ei, aici. §i Dumnezeu 
§tia ca avea destule cu care sa-§i ocupe timpul §i sa fie 
multumita fara sa faureasca vise care il includeau pe 
Jordan Hawke.
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El o ranise numai pentru ca ea se lasase ranita. Nu 
era doar mai matura, a decis ea. Era mai puternica §i mai 
inteligenta acum.

In timp ce incerca sa se convinga singura, s-a uitat in 
laptopul lui. Screen saver-ul era pornit §i nu se vedea 
decat o spirala care se mi?ca §i deja o facea sa se simta 
ametita.

Cum putea el suporta?
Imediat ce s-a gandit, i-a venit $i raspunsul. L-ar fi 

enervat indeajuns ca sa-1 detemiine sa se apuce din nou 
de munca.

Analizand, s-a ridicat in capul oaselor. Nu inchisese 
calculatorul cand 1-a intrempt. Nu inchisese documentul... 
nu-i a§a?

§i-a mu§cat buza §i a privit inspre u§a.
Aceasta insemna ca orice scria era inca pe ecran §i, 

daca s-ar fi intamplat sa mi§te mouse-ul, putin, ar fi 
aparut. §i daca s-ar fi intamplat sa citeasca ce a scris, ce 
rau era in asta?

Cu urechea ciulita ca sa auda zgomotul pa§ilor, s-a 
strecurat afara din pat §i a mers in varful degetelor pana 
la birou. A atins mouse-ul delicat cu varfurile degetelor 
ca sa dispara screen saver-ul.

Aruncand o ultima privire catre u§a, ea a derulat 
inapoi doua pagini din document, apoi a inceput sa 
citeasca.

A fost captivata instantaneu, de§i ceea ce nimerise 
era evident mijlocul unui pasaj descriptiv. Avea un mod 
de a te introduce in scena §i de a te inconjura cu ea.

far aceasta era intunecoasa, racoroasa §i terifianta. 
Ceva pandea. Inca de la prima pagina era in capul eroului,
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intuindu-i sentimentul de urgenta §i frica profunda. Ceva 
urmarit, acest lucru hranindu-i deja frica.

Cand a ajuns la finalul a ceea ce scrisese, ea a 
exclamat

-  La naiba, §i ce se mai intampla?
-  Ce mai compliment de la o femeie dezbracata, a 

comentat Jordan.
Ea a tresarit. Aproape ca a sarit din propria piele, 

care era singura ei vestimentatie. §i s-a inro^it, ceea ce a 
inrautatit §i mai mult situatia. §i a simtit caldura cum se 
impra§tie in timp ce se intorcea ca sa-1 vada pe Jordan in 
u§a, cu blugii incheiati neglijent, parul dezordonat §i cu 
o punga de Fritos, o cutie de Coca-Cola §i un mar in 
mana.

-  Eu tocmai... Nu era nicio ie§ire, a realizat ea, a§a 
ca a spus pur §i simplu adevarul jenant. Am fost curioasa. 
§i nepoliticoasa.

-  Nu e mare lucru.
-N u , serios, nu trebuia sa imi bag nasul in munca ta. 

Dar era pur §i simplu acolo $i este vina ta ca nu ai inchis 
fi?ierul.

-  Ceea ce ar insemna ca este vina ta pentru ca m-ai 
intrerupt, apoi mi-ai distras atentia folosindu-te de sex.

-  Cu siguranta nu m-am folosit de sex doar ca sa... 
Ea s-a intrerupt, cu respiratia taiata. El ranjea la ea §i nu 
prea putea sa il invinovateasca. Da-mi punga de Fritos.

insa el s-a indreptat catre pat §i s-a sprijinit de o pema.
-  Vino §i ia-le. El s-a intins dupa punga, a luat un 

pumn §i a inceput sa mestece.
-  In orice caz, screensaver-ul a fost de vina. imi
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producea ameteala. Intamplator, s-a gandit ea, §i s-a a§ezat 
inapoi in pat luandu-i punga de chipsuri din mana.

-  il urasc pe ticalos. El a rontait din mar §i i-a dat ei 
sucul. $i vrei sa afti ce se intampla dupa aceea?

-  Eram u§or interesata. A desfacut cutia de Coca- 
Cola $i a sorbit indelung. A mancat ni§te Fritos, i-a 
schimbat pentru mar §i apoi i-a luat inapoi. §i, s-a gandit 
ea cu dezgust, el nu intentiona sa cedeze.

-  Bine, cine este el? Cine il urmare^te? Cum a ajuns 
el acolo?

El a luat Coca-Cola. Era ceva mai multumitor decat 
ca cineva, care sa iti imparta§easca pasiunea pentru carti, 
sa fie atat de interesat de cea scrisa de tine? s-a intrebat el.

Daca adaugai faptul ca partenera de discutii era o 
femeie goala, foarte, foarte sexy, totul devenea §i mai 
savuros.

-  Este o poveste lunga. Sa spunem doar ca este un 
om care a facut gre§eli §i cauta o modalitate de a le 
indrepta. Pe drum afla ca nu exista raspunsuri u§oare, ca 
izbavirea -  ceea ce conteaza cu adevarat -  are un pret. 
Pentru acea dragoste, care conteaza, merita sa plate§ti 
acel pret.

-  Ce a facut?
-  A tradat o femeie §i a omorat un om. El a mai mancat 

din chipsuri, a ascultat rapaitul ploii din afara camerei §i 
din padurea din mintea sa. A crezut ca are motive pentm 
ambele. Poate ca a avut. Dar erau juste motivele sale?

-  Tu scrii cartea, tu ar trebui sa §tii.
-  Nu, el trebuie sa §tie. Este parte din pretul ras- 

cumpararii. Necunoa^terea il bantuie la fel de puternic 
ca ceea ce se afla cu el in padure.
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-  Ce se afla cu el in padure?
El a chicotit.
-  Cite§te cartea.
Ea a mu§cat din nou din mar.
-  Aceasta este o metoda foarte josnica de a-ti face 

vanzari.
-  Trebuie sa traiesc din ceva. Chiar daca este din 

„fictiune comerciala previzibila §i terestra.“ Una dintre 
criticile concise facute de tine asupra muncii mele.

A simtit o unda de vina, dar a indepartat-o repede.
-  Sunt o bibliotecara. Fosta bibliotecara, s-a corectat 

ea. §i sunt pe cale sa devin proprietara unei librarii. 
Pretuiesc toate cartile.

-  Pe unele mai mult decat pe altele.
-  Aceasta ar fi o problema de gusturi personale, nu 

de perspective profesionala. Acum tot ce voia era sa se 
agite. Cu siguranta, succesul tau comercial indica faptul 
ca scrii carti pe gustul multimii.

El si-a scuturat capul §i a simtit nevoia brusc de o 
tigara.

-  Nimeni nu ridiculizeaza cu laude false mai bine ca 
tine, Dana.

-  N-am vrut sa sune a§a. incerca sa se acopere, a 
realizat ea. Dar cu greutate ar fi putut marturisi ca este 
un fan de-al sau cand statea goala in patul lui §i manca 
chipsuri. Era cu siguranta o modalitate de a-i face pe 
amandoi sa se simta ridicol.

§i ar fi facut ca orice lauda onesta sa para falsa.
-  Faci ceea ce ti-ai dorit dintotdeauna, Jordan, §i cu 

succes. Ar trebui sa fii mandru de tine.
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-  Nu te contrazic aici. El a terminat de baut Coca- 
Cola §i a pus cutia deoparte. §i-a infa§urat degetele in 
jural gleznei ei. inca iti este foame?

U§urata ca subiectul ftisese amanat, ea a rasucit punga 
de chipsuri §i a azvarlit-o pe podea langa pat.

-  De fap t..., a inceput, apoi a sarit pe el.

N-AR fi trebuit sa il deranjeze a§a de mult, §i il irita 
al naibii de mult ca il deranja. Nu se a^tepta ca scrierile 
sale sa fie pe gustul tuturor. Incetase cu mult timp in urma 
sa se simta ranit sau descurajat de o critica proasta sau de 
comentariile cititorilor nemultumiti.

Nu era vreun artist tensionat §i temperamental, care 
sa cada intr-o depresie nervoasa la cele mai mici critici.

Dar, la naiba, faptul ca Dana nu ii aprecia munca il 
rodea.

Era mai rau acum, s-a gandit Jordan, in timp ce se 
uita afara pe fereastra dormitorului §i medita. Mai rau 
cand era amabila. I-ar fi fost mai u^or sa accepte parerile 
ei severe §i nesolicitate asupra talentului lui, critica ei 
elitista §i infantila asupra domeniului lui, decat o bataie 
calduroasa pe umar.

El scria romane, deseori cu iz de altceva, iar ea le 
descalifica pe motiv ca sunt comerciale §i rasuflate, de 
cel mai jos numitor comun.

Putea sa faca fata criticilor ei, daca ea ar fi fost o 
elitista snoaba, dar ea era departe de asta. Pur ?i simplu ii 
placeau cartile. Apartamentul ei era plin de ele ?i erau o 
multime de genuri fictive pe rafturile ei.

De§i, a observat el, nu era nimic printre ele de Jordan 
Hawke.
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§i, da, s-a gandit el, asta il racaia mai mult decat un
pic.

A fost ridicol de satisfacut sa se intoarca in dor- 
m itor §i sa o vada aplecata asupra laptop-ului sau, sa 
vada ca era interesata cu aviditate de povestea pe care 
o cladea el.

Curiozitate, dupa cum a spus ea. Nimic mai mult.
Mai bine sa indeparteze acest gand, §i-a spus el. Incui-o 

intr-o cutie inainte sa sape prea adanc §i sa inceapa sa 
faca o rana purulenta.

Erau iubiti din nou §i ii multumea lui Dumnezeu 
pentru asta. Erau, spera el, la jumatatea drumului spre a 
fi prieteni din nou, de asemenea. Nu voia sa o piarda, in 
calitate de iubita sau prietena, deoarece el nu putea sa 
treaca de dezinteresul sau dezaprobarea ei pentru munca 
lui.

Ea nu §tia ce insemna pentru el sa fie scriitor. Cum 
putea sa §tie? Oh, ea §tia ca era ceea ce el i§i dorise §i 
sperase. Dar nu §tia de ce era a$a de vital pentru el. El nu 
ii imparta§ise niciodata asta.

Erau multe lucruri pe care nu le imparta§ise cu ea, a 
recunoscut el.

Munca lui, da. Adeseori o rugase sa citeasca ceva 
din ceea ce scrisese el §i normal ca fusese satisfacut cand 
ea il lauda intrigat §i interesat, cand ea discuta despre 
povestire §i i§i dadea cu parerea.

Faptul era, la un nivel pur practic, ca parerea ei era 
una dintre cele care valorau cel mai mult pentru el.

Dar nu ii spusese niciodata cat de mult avea nevoie 
sa realizeze ceva -  ca barbat §i ca scriitor. Pentru el, cu 
siguranta, $i pentru mama lui. Era, pentru Jordan, singurul
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mod in care §tia sa i§i rasplateasca mama pentru tot ceea 
ce facuse pentru el, pentru toate lucrurile la care renuntase 
sau pentru care muncise.

Dar nu fi imparta§ise asta niciodata Danei sau altei 
persoane. Nu imparta§ise nimSnui durerea lui, vinovatia 
care il ineca sau nevoia disperata.

A§a ca le putea da deoparte din nou ca sa se con- 
centreze pe reconstruirea a ceea ce se putea §i sa o ia de 
la capat cu ceea ce nu putea reconstrui.

Eroul lui nu era singurul care voia rascumpararea.

DANA a a?teptat pana a pictat un perete intreg in 
ceea ce urma sa fie principala zona din salonul lui Zoe. 
§i-a muscat limba de vreo cinci ori in acea dimineata §i 
s-a autoconvins sa nu spuna nimic, apoi a inceput de la 
capat conversatia din capul ei.

Intr-un final s-a autoconvins ca era o insulta la adresa 
prieteniei lor sa nu spuna nimic.

-  M-am culcat cu Jordan, a lasat ea sa-i scape, in 
timp ce i§i tinea ochii fixati pe peretele pe care il zugravea 
§i a a§teptat ca prietenele ei sa izbucneasca cu intrebari 
§i comentarii.

Cand cinci secunde lungi au trecut in tacere, a intors 
capul §i a prins privirea dintre Malory §i Zoe.

-  §tiati? Deja §tiati? Vreti sa spuneti ca ticalosul acela 
arogant §i autosuficient a alergat drept la Flynn sa se laude 
ca mi-a tras-o?

-N u . Malory de-abia §i-a inghitit un raset. Cel putin 
din cate §tiu eu. §i sunt sigura ca daca Jordan i-ar fi spus 
ceva lui Flynn, el mi-ar fi spus mie. Oricum, noi nu §tiam. 
Noi doar... Ea s-a indeparat incet, apoi a studiat tavanul.
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- N e  mtrebam cat va dura pana cand voi doi veti sari 
unul pe celalalt, a explicat Zoe. De fapt, ne gandeam sa 
punem pariu, dar ar am decis ca ar fi nesimtire curata. A§ 
fi ca^tigat, a adaugat ea. Am spus ca azi este ziua com- 
bustiei spontane. Malory a presupus ca vei mai rezista 0 
saptamana.

-  Pai... Dana §i-a pus mainile facute pumn in §olduri. 
Halal infonnare.

-  Nu am pariat, de fapt. Malory a batut in retragere. 
§i uite ce prietene bune suntem, nici macar nu te aratam 
cu degetul pentru ca ne-ai spus, de§i daca Jordan i-ar fi 
spus lui Flynn 1-ar fi transformat intr-un ticalos arogant 
§i plin de el.

-  Am ramas fara cuvinte.
-  Oh, nu, nu ai ramas. Zoe §i~a scuturat parul. Cel 

putin nu pana nu ne spui cum a fost. Vrei sa fo!ose§ti o 
scala de la unu la zece sau o descrtere retroactiva?

Rasetul a izbucnit inainte ca Dana sa il poata opri.
-  Nu $tiu de ce va plac pe voi doua.
-  Cu siguranta ca §tii. Haide, a indemnat-o Zoe. 

Spune-ne. De-abia a§tepti.
-  A fost grozav §i nu numai pentru ca era sa intru in 

combustie spontana. imi era dor sa fiu cu el. Crezi ca ai 
uitat cum este sa fii atat de... conectat cu cineva. Dar nu 
uiti. Chiar nu uiti. intotdeauna ne-am simtit bine in pat. 
Acum e chiar mai bine.

Zoe a lasat sa-i scape un oftat prelung.
-  A fost romantic sau salbatic?
-  A cata oara?
-  Acum te dai mare.
Razand, Dana a inceput sa zugraveasca din nou.
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-  A trecut ceva timp de cand am avut cu ce sa ma 
laud.

-  Cum ai de gand sa te descurci? a intrebat-o Malory.
-  Cum sa ma descurc cu ce?
-  Ai de gand sa-i spui ca e§ti indragostita de el?
Intrebarea a lasat o mica umbra sa ii mtunece buna

dispozitie.
-  Ce sens are? Fie ar da inapoi, fie s-ar simti vinovat 

ca n-a dat inapoi.
-  Daca e§ti sincera cu e l...
-A cesta  a fost stilul tau, a Intrerupt-o Dana. Este felul 

cum ai ales sa faci fata la ceea ce simteai pentru Flynn. A 
fost bine pentru tine, Mai, ?i pentru el. Dar pentru mine... 
ei bine, nu am a§teptari de la Jordan de data aceasta §i sunt 
dispusa sa imi asum responsabilitatea pentru propriile mele 
emotii §i consecintele lor. Ce nu sunt dispusa sa fac este sa 
imi pun inima mare §i prostuta in mainile lui §i sa-1 fortez 
sa faca o alegere. Ce avem noi acum este suficient de bun 
pentru mine. Pentru moment. Ne vom Ingri jora pentru ziua 
de maine atunci cand aceasta va veni.

-  Pai... Nu te voi contrazice, a inceput Zoe. Poate ai 
nevoie de ceva timp, ca sa la§i lucrurile sa se a§eze sau 
sa evolueze. Dar, mai mult, poate este predestinat. Poate 
este parte din cautare.

Trafaletul a sarit din mana Danei.
-  Faptul ca m-am culcat cu Jordan e parte din cautare? 

Cum naiba vine asta?
-  Nu ma refer la sex, in mod specific. De§i sexul 

este, sa recunoa?tem, o magie puternica.
-  Da, poate ca zeii au cantat, iar zanele au plans. 

Dana a dat cu trafaletul pe perete din nou. Dar nu dau
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crezare faptului ca sexul meu cu Jordan ma va conduce 
la cheie.

-  Ma refer la relatie, la legatura, cum vrei tu sa ii 
spui. Ceea ce a fost mtre voi, ceea ce este intre voi, ceea 
ce va fi intre voi.

Zoe a facut o pauza in timp ce Dana a lasat jos rola §i 
s-a intors cu o expresie speculativa.

-  Nu urmeaza asta la ceea ce ti-a spus Rowena despre 
cheie? a continuat ea. N-ar putea fi aceasta parte din toata 
povestea?

Dana nu a spus nimic pentru un moment, apoi §i-a 
lnmuiat trafaletul in vopsea.

-  Pai, asta e o alta observatie pe cinste. Are ceva 
logica, Zoe, dar nu vad cum ajuta. Nu cred ca voi gasi 
cumva cheia Cutiei Sufletelor intre a§temuturi data vii
toare cand voi face dragoste cu Jordan, dar este un unghi 
interesant, care ar trebui sa fie ?i placut de explorat.

-  Poate ca este mai degraba ceva, sau un anumit loc, 
care a insemnat ceva pentru tine sau pentru amandoi, 
inainte. §i inseamna ?i acum. §i vainsem na §i mai tarziu. 
Zoe §i-a azvarlitbratele. Nu sunt coerenta.

-  Ba da, a corectat-o Dana, in timp ce o linie i se 
forma intre sprancene. Nu pot sa ma gandesc la ceva 
imediat, dar ma voi gandi mai mult. Poate voi vorbi cu 
Jordan despre asta. N-are rost sa neg ca este implicat in 
asta, a§a ca $i el ar putea fi util.

-  Voi spune doar un singur lucru. Malory §i-a indrep
tat umerii. Dragostea nu este o povara, pentru nimeni. §i 
daca el simte altfel, nu te merita.

Dupa un moment de surpriza, Dana a lasat jos tra
faletul de vopsit. S-a dus, s-a aplecat §i a sarutat-o pe 
Malory pe obraz.
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-  E§ti o dulce.
-  Va iubesc. Va iubesc pe amandoua. $i cine nu va 

intoarce dragostea este un idiot.
-  Iisuse, pentru asta prime§ti §i tu o im brat i§ are. Dana 

a strans-o u§or pe Malory. Orice naiba s-ar intampla, ma 
bucur ca va am pe voi doua.

-  E a§a de dragut. Zoe a pa§it astfel incat sa i§i poata 
trece un brat peste fiecare dintre ele. Ma bucur foarte 
mult ca Dana a facut sex, iar noi putem trai acest moment.

Printre hohote de ras, Dana le-a dat un ghiont aman- 
durora.

-  Sa vad ce pot face in seara asta §i poate avem un 
festin al lacrimilor dupa ce ne instalam maine.
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J o rd a n  a dormit cu bratul incolacit in jurul taliei 
Danei, cu picioarele lui agatate de ale ei, ca §i cum ar fi 
vrut sa o tina in loc. De§i nu ea fusese cea care plecase, 
de data aceasta era departe de a fi sigur ca il va lasa sa 
ramana.

In patul sau in viata ei.
Dar el se tinea strans de ea in timp ce ratacea prin 

vise. Prin noaptea cu luna, in caldura verii, unde totul 
mirosea a copt, a verde §i a secret.

Padurea se afla in umbra, cu stralucirea licuricilor 
aruncand lumini aurii in intuneric. In vise §tia cumva ca 
era un barbat in loc de baiatul care fusese cand se plimbase 
prin iarba salbatica de la marginea acestor paduri. Inima 
lui era zdrobita de... frica? anticipare? cunoa§tere? in timp 
ce se uita la casa mare $i neagra care se inalta regal in 
lumina lunii.

Prietenii lui nu se aflau in apropiere, a§a cum fusesera 
in noaptea aceea fierbinte de care i§i aducea el aminte. 
Flynn §i Brad nu erau acolo, cu tigarile lor §i berea de 
contrabands, cortul de campanie sau curajul tineretii §i 
nepasarea pe care o au trei adolescenti.

Era singur, cu luptatorii de la Peak pazind poarta din 
spatele lui §i casa lipsita de viata §i tacuta ca un mormant.
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Nu, nu goala, s-a gandit el. Era o gre§eala sa te gan- 
de§ti la casele vechi ca fiind goale. Erau pline de amintiri 
§i de ecouri estompate ale vocilor. Picaturi de lacrimi, 
picaturi de sange, hohote de ras, emotii care au rasunat 
intre ziduri de-a lungul anilor.

Nu era, la urma urmei, un fel de viata?
$i mai erau case, §tia el, care respirau. Purtau m 

lemnul §i piatra lor, in caramida §i in mortar un fel de 
ego care era aproape, foarte aproape, uman.

Dar era ceva, ceva ce era necesar sa v§i aminteasca 
in legatura cu casa aceasta, cu locul acesta, noaptea 
aceasta. Ceva ce §tia, dar nu putea sa i§i aduca aminte 
clar. Pendula inauntru §i in afara, ca un cantec pe jumatate 
amintit, tachinandu-1 §i sacaindu-I.

Era important, chiar vital, sa focalizeze ce ii venea 
in minte, asemanator lentilelor unei camere de filmat, 
pana imaginea devenea clara.

In vis a inchis ochii, a respirat incet ?i lent, in timp 
ce incerca sa i§i goleasca mintea astfel incat sa vina ceea 
ce trebuia sa vina.

Cand a deschis din nou ochii, a vazut-o. Se plimba 
de-a lungul parapetului, sub luna plina ?i alba. La fel de 
singura ca el. Visand poate, la fel cum visa $i el.

Pelerina ei s-a unduit in sus, de§i nu era vant care sa 
o ridice. Lui i s-a parut ca aeml §i-a tinut rasuflarea §i 
toate zgomotele noptii, freamatul, privirile furi^e §i vuie- 
tele s-au zdrobit de o tacere teribila.

Inima a inceput sa ii bata in piept. Pe parapet, femeia 
a inceput sa se intoarca. Intr-un moment, s-a gandit el, 
doar intr-un moment, se vor vedea unul pe celalalt.

in final...
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Soareie era o unda violenta care i-a zdnincinat cre- 
ierul §i 1-a orbit. El s-a clatinat putin in urma dezlocarii 
produsa de mutatul de la noaptea intunecoasa la ziua 
stralucitoare.

PasariJe cantau cu un fel de bucurie disperata care 
semana cu sunetul flautelor, harpelor §i al fluierelor. §i 
apoi a auzit zgomotul pe care il face apa cand cade de la 
o inaltime mare, apoi se prabu§e§te in ea insaiji.

El s-a luptat sa se orienteze. Erau paduri acolo, dar 
nu unele pe care sa le recunoasca. Frunzele erau verzi, 
de un verde sclipitor sau de un albastru pal, iar mladitele 
erau grele din cauza fructelor de culoarea rubinelor §i a 
topazului. Aerul mirosea a copt §i a parfumat, de parca $i 
el ar fi putut culege §i gusta.

S-a plimbat printre copaci, pe terenul primavaratic, 
de un maro bogat, traversat de o cascada de un albastru 
salbatic, unde pe§ti§ori aurii dansau in valtoarea de la 
baza sa.

Curios, §i-a adancit mainile in ea. A simtit umezeala 
§i racoarea proaspata. In timp ce o lasa sa curga din 
mainile facute cupa a vazut ca apa ce ii curgea din palme 
nu era transparenta, ci de acela§i albastru inchis.

Era, s-a gandit el, mai mult decat simturile puteau 
suporta. Frumusetea diafana era prea intensa, prea insu- 
fletita incat mintea sa o poata percepe. §i, odata vazuta, 
simtita, cum putea supravietui cineva, in realitatea palida 
§i cenu?ie?

Fascinatia 1-a facut sa se mdrcpte din nou catre apa, 
cand a zarit un cerb care se adapa pe partea opusa a lacului.

Cerbul era enorm, cu un inveli§ lucios $i auriu $i
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coamele de un argintiu stralucitor. Cand §i-a ridicat capul 
uria§ §i s-a uitat fix in ochii lui Jordan, acedia erau la fel 
de verzi §i de profunzi ca padurea din jurul lor.

In jurul gatului el purta un colan de bijuterii cu pietre 
care prindeau razele soarelui §i le adunau inapoi in prisme 
colorate.

Lui i s-a parut ca vorbe§te, de§i nu exista nicio 
mi?care §i niciun sunet in afara cuvintelor ce se formau 
in capul lui.

Ii vei sus tine?
-  Pe cine?
Du-te $i vezi.
Cerbul s-a intors §i a plecat, copite argintii tacute pe 

pamant, spre padure.
Acesta nu este un vis, s-a gandit Jordan. El s-a indreptat, 

a inceput sa inconjoare ele§teul §i sa urmeze cerbul.
Dar nu, nu spusese vino §i vezi, ci du-te. increzandu-se 

in instinct, Jordan a mers in directia opusa.
A ie§it din padure intr-o mare de flori atat de pline 

de culoare incat ?ocau simturile. Ro§u puipuriu, safir, 
ametist, ambra straluceau in razele soarelui ca §i cum 
fiecare petala era o fateta individuals taiata perfect din 
fiecare piatra pretioasa. Iar in centnil marii, ca cea mai 
pretioasa floare, erau Fiicele Sticlei, prinse in sicriele lor 
de cristal.

-  Nu, nu visez. A vorbit tare, ca sa i§i dovedeasca 
sie§i ca i§i poate auzi propria voce. Pentru a se concentra, 
inainte sa traverseze marea de flori, sa priveasca fetele 
pe care le §tia deja.

Ele pareau sa doarma. Frum usetea lor era nedi- 
minuata, dar era rece. El a vazut asta, frumusetea rece
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care nu se putea schimba niciodata, dar era captiva pentru 
totdeauna intr-un moment din timp.

A simtit compasiune §i revolta in timp ce se uita la 
fata atat de asemanatoare cu cea a Danei, o durere sfa- 
§ietoare pe care n-o mai traise de la moartea mamei sale.

-  Acesta este iadul, a spus el tare. Sa fii captiv intre 
viata §i moarte §i sa nu poti alege niciuna dintre ele.

-  Da. Ai realizat foarte exact. Kane statea de cealalta 
parte a sicriului de sticla. Elegant, in roba lui neagra, cu 
o coroana de bijuterii deasupra coamei de par negru, el ii 
zambea lui Jordan. Ai o acuitate a mintii care lipse^te 
din pacate multora din specia ta. Iadul, cum ii spui tu, 
este numai absenta a orice fara sa existe un final.

-  Iadul ar trebui sa fie ca§tigat.
-  Ah! Filozofie. Vocea lui pastra o nota de amuzament 

§i un calcul §iret. Uneori, e§ti de acord cu mine, iadul 
este doar mo^tenit. Domnul lor ?i cateaua lui muritoare 
le-a condamnat. El a intins o mana spre sicrie. Am fost 
numai un instrument, vine vorba, care... El §i-a ridicat 
mana §i a rasucit incheietura... care a invartit cheia.

-  Pentra glorie?
-  Pentra asta. Pentru putere. Pentru toate acestea. El 

§i-a deschis Iarg bratele, ca §i cum ar fi vrut sa cuprinda 
intreaga lui lume. Toate acestea, care nu vor fi niciodata, 
niciodata ale lor. Inimi blande §i slabiciuni de-ale muri- 
torilor nu i§i au locul in taramurile zeilor.

-  Cu toate acestea zeii iubesc, urasc, invidiaza, com- 
p lo teaza , se lup ta , rad , p lang . S lab ic iun i de-a le  
muritorilor?

Kane §i-a ridicat capul.
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-  im i treze§ti interesul. Ai purta o controversy §tiind 
cine sunt eu? $tiind Ca te-am adus aici, in spatele Cortinei 
Puterii, unde nu e§ti mai mult decat o fumica ce poate fi 
strivita in farame? Te-a§ putea ucide cu un gand.

-  Ai putea? In mod intentionat, Jordan s-a plimbat in 
jurul sicriului de cristal. Nu putea accepta nici macar 
reflexia Danei intre ei. De ce n-ai facut-o? Poate pentru 
ca preferi sa terorizezi §i sa abuzezi femei. Este o pro
blema diferita, nu-i a§a, cand te confrunti cu un barbat?

Lovitura l-a dat inapoi cativa metri. A simtit gustul 
de sange in gura lui §i 1-a scuipat pe florile zdrobite inainte 
sa se ridice in picioare. Fata lui Kane exprima mai mult 
decat putere, a observat el. Exprima furie. §i mai exprima 
ciuda, slabiciune.

-  Numai fumuri. Dar nu ai curajul sa lupti ca un 
barbat. Cu pumnii. O runda, ticalosule. O runda, in stilui 
meu.

-  Felul tan? Nu ai echivalente aici. §i vei cunoa§te 
durerea.

L-a insfacat de piept, gheare reci cu varfuri taioase. 
Agonia de nedescris 1-a aruncat in genunchi §i i-a smuls 
un strigat din gat pe care nu §i 1-a putut retine.

-  Implora. Placerea s-a strecurat in vocea lui Kane. 
Implora mila. Tara§te-te pentru ea.

Cu puterile care i-au mai ramas, Jordan §i-a ridicat 
capul §i s-a uitat fix in ochii lui Kane.

-P upa-m a in...
Viziunea lui s-a estompat. A auzit strigate pe deasupra 

zgomotelor din capul sau §i a simtit o inundatie de caldura 
deasupra frigului infiorator.

§i furia din vocea lui Kane paru sa strige in mintea sa:
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- N u  am terminat!
Jordan deveni incon§tient.

JORDAN! 0 , Doamne, o, Doamne, Jordan, vino 
inapoi!

El s-a gandit ca poate se afla pe o barca, una care 
probabil se legana la voia intamplarii pe mare. S-ar ft 
putut ineca, a presupus el. Pieptul ii ardea, iar capul ii 
era greoi §i zvacnea. Dar cineva il aducea inapoi, apa- 
sandu-§i buzele calde peste ale lui. Tragandu-1 inapoi la 
viata, fie ca voia sau nu.

Dar de ce naiba un caine latra ca un nebun in plina 
mare?

El a deschis ochii §i a privit in sus la Dana.
De§i era palida ca gheata, era o priveli?te binevenita. 

Ea i§i trecea o mana tremuratoare peste fata lui §i prin 
par in timp ce i§i strangea bratele in jurul lui §i il legana.

In afara u§ii inchise de la dormitor, Moe latra §i se 
arunca peste u$a.

-  Ce naiba? a reu§it el sa spuna §i s-a uitat tamp cand 
ea a inceput sa rada.

-  Ai revenit. Bun, ai revenit. Isteria era pe cale sa 
explodeze in pieptul ei. Gura ta sangereaza. Gura ta 
sangereaza, §i pieptul tau, §i e§ti atat de rece.

-  Lasa-ma un minut. Nu a incercat sa se mi§te, nu 
inca, deoarece deja descoperise ca doar intoarcerea ca- 
pului ii producea o durere teribila §i greata.

Dar ceea ce putea vedea era o u§urare binecuvantata. 
Se afla in dormitorul Danei, intins pe pat, mai mult in 
poala ei, in timp ce ea il tinea strans la piept ca pe un 
copil.
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Daca nu s-ar fi simtit de parca 1-ar fi calcat un camion, 
nu ar fi fost rau.

-  Visam.
-  Nu. Ea §i-a apasat obrazul de al lui. Nu, nu visai.
-  La inceput... sau poate nu. Stretch, ai ni§te whisky 

pe aici? Am nevoie de o du§ca.
-  Am o sticla de Paddys.
-  Iti dau o mie de dolari pentru trei degete de Paddys.
-  Adjudecat. Rasetul ei era prea apropiat de un suspin 

pentru a se simti relaxat.
-  Uite, intinde-te. II voi aduce eu. Trebuie sa te aco- 

peri, tremuri.
A tras paturile peste el §i 1-a infa§at ca pe o omida in 

cocon.
-  O, Doamne. Ea s-a scuturat in timp ce i$i lipea 

fruntea de a lui.
-  Doua mii daca il aduci aici in urmatoarele patruzeci 

§i cinci de secunde.
Ea a plecat rapid din camera §i Jordan ?i-a imaginat 

ca nu poate fi intr-o stare a§a de proasta daca inca mai 
putea aprecia frumusetea Danei care alerga goala.

O secunda mai tarziu, Moe sarea pe pat §i tripla 
fiecare durere din corpul lui. EI a inceput sa injure, apoi 
doar sa ofteze in timp ce cainele maraia incet, adulmecand 
paturile, apoi a inceput sa linga cu zgomot fata lui Jordan.

-  Da, asta ne va invata sa nu te dam afara din camera 
doar pentru ca vrem sa facem sex in intimitate.

Moe a scheunat, a lovit umarul lui Jordan cu nasul, 
apoi a facut trei cercuri lipsite de gratie §i s-a a§ezat pe 
partea lui.

Dana s-a intors, cu o sticla intr-o mana §i un pahar in
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cealalta. Dupa ce a tiirnat mai mult de trei degete de 
whisky, i-a pus un brat in jurul capului §i a ridicat pahanil 
la buzele lui.

-  Multumesc. Ma descurc de aici.
-  Bine. Cu toate acestea, ea 1-a impins u§or inapoi 

pe peme inainte sa ridice sticla §i sa ia §i ea o inghititura 
mare direct din sticla.

$i-a imaginat cum caldura a lovit abdomenul lui 
Jordan la fel de putemic ca §i pe al ei. Mai stabila, s-a 
dus la dulap §i s-a imbracat cu un halat.

-  Trebuie sa te imbraci? Imi place sa ma uit la tine.
Nu a vrut sa spuna ca se simtea de parca pielea ei

fusese frecata cu gheata.
-  Nu trebuia sa fi dat cainele afara din camera.
-  Da, eu §i Moe tocmai discutam asta. $i-a pus o 

mana pe spatele lat al lui Moe. El te-a trezit?
-  El §i tipetele tale. Ea s-a scuturat dintr-odata, apoi 

s-a a§ezat pe marginea patului. Jordan, pieptul tau.
-  Ce? El s-a uitat in jos la el in timp ce ea a dat 

paturile la o parte. Erau cinci scobituri distincte, de forma 
unei gheare. Erau superficiale, a observat el i?i ii multumea 
lui Dumnezeu pentru asta. Dar sangerau meet si erau cum- 
plit de dureroase.

- i t i  murdaresc cear§afurile.
-  Se spala. Ea a trebuit sa inghita, tare. Mai bine a§ 

avea grija de taieturile acelea. in timp ce ma ocup de 
asta, poti sa imi spui ce naiba ti-a facut.

S-a dus in baie dupa antiseptice §i bandaje, apoi §i-a 
incle§tat mainile pe chiuveta §i §i-a impus sa respire pana 
va reusii sa faca asta fara sa simta ca inghite lame de ras.

$tia acum ce inseamna frica. A simtit-o cand furtuna
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s-a napustit asupra insulei §i marea intunecoasa s-a repezit 
sa o inghita. Dar chiar $i asta, a realizat ea, chiar §i acea 
teroare pana in maduva oaselor fusese doar o umbra pe 
langa ceea ce simtise cand tipatul m agonie al lui Jordan 
o smulsese din somn.

§i-a retinut lacrimile. Erau o indulgenta inutila cand 
actiunea era necesara. In schimb, ea a adunat ce era 
necesar §i s-a intors sa ii ingrijeasca ranile.

-  Ti-am  adus ni§te aspirina. Nu am altceva mai 
puternic.

-  E buna. Multumesc. El a inghitit trei cu apa pe 
care ea i-a oferit-o. Uite, ma descurc singur. Tin minte ca 
nu te impaci bine cu sangele.

-  Nu ma voi comporta ca un copil daca nici tu nu 
faci asta. Ignorand greata, ea s-a a§ezat ca sa il §tearga. 
Vorbe§te-mi §i sunt §anse mai mici sa le§in. Ce s-a intam
plat, Jordan? Unde te-a dus?

-  A inceput in alta parte. Nu prea imi aduc aminte, 
a§a ca poate visam. Ma plimbam. Era intuneric, dar era 
luna plina. Cred ca eram sus la Peak. Nu imi aduc aminte 
sigur. Este in ceata.

-  Continua. Ea s-a concentrat pe vocea lui, pe cuvinte. 
Pe orice altceva in afara de faptul ca bucata de carpa se 
inro§ea pe masura ce o presa pe rani.

-  Urmatorul lucru pe care il §tiu, este ca eram in plina 
zi. Era... in felul in care mi-am imaginat intotdeauna ca 
functioneaza transportatorul din Star Trek. Instantaneu 
§i fara sa §tii in ce directie.

-  Nu ar fi modul meu preferat de transport.
-  Glume§ti? Bate de la distanta... Iisuse!
-  $tiu. Imi pare rau. Dar ea a scra§nit din dinti §i a
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continuat sa tamponeze dezinfectantul pe taieturi. Con- 
tinua sa vorbe§ti. Vom trece §i prin asta.

Alarmat, Moe a parasit terenul strecurandu-se afara 
din pat §i varandu-se sub el.

Jordan s-a straduit sa respire in pofida durerii.
-  Cortina Puterii. Am fost in spatele ei, a spus el §i 

i-a spus ei.
-  L-ai provocat? Intentionat? Ea s-a dat inapoi, tot 

interesul §i preocuparea de pe fata ei schimbandu-se intr-o 
nerabdare nervoasa. Chiar trebuie sa fii a§a de barbat?

-  Da. Da, trebuie. Pe deasupra, el voia sa faca orice 
intentiona sa faca. De ce sa nu primesc cateva §anse de 
la inceput, chiar daca ar fi numai verbale?

-  O, nu §tiu. Lasa-ma sa ma gandesc. Sarcasmul 
picura din fiecare cuvant, ea §i-a batut cu degetul tampla. 
Poate pentru ca... este un zeu.

-  §i tu ai fi stat acolo, bineinteles, cu bratele incru- 
ci^ate §i ai fi purtat o conversatie politicoasa?

- N u  ?tiu. Ea a expirat §i a terminat de'bandajat. Pro- 
babil ca nu. Iiotarandu-se ca a facut tot ce se putea, ea s-a 
aplecat §i §i-a lasat capul intre genunchi. Nu vreau sa 
mai fac asta niciodata.

-  Suntem doi care vrem acela?i lucru. Teapan, inca 
avand dureri, el s-a rasucit astfel incat sa i§i poata plimba 
mainile pe spatele ei. Apreciez.

A rcujpit sa i§i incline capul in semn de aprobare.
-  Poveste§te-mi restul.
-  Toctnai ai curatat §i ai bandajat restul. Orice a facut 

s-a simtit a§a cum arata rana. De fapt, a fost mult mai 
rau.

-  Ai tipat.
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-  Chiar trebuie sa repeti asta? Este jenant.
-  Daca te face sa te simti mai bine, §i eu am fipat. 

M-am trezit §i tu pareai ca ai o convulsie. Erai alb ca un 
mort, sangerand §i tremurand. Cred ca am intrat in panica. 
Te-am apucat §i am inceput sa strig. Ai devenit moale. 
Am crezut -  pentru un minut am crezut -  ca erai mort.

-  Te-am auzit.
Ea a stat unde era inca un moment, retinandu-§i lacri- 

mile din nou.
-  Cand?
-  Dupa ce am lovit pamantul a doua oara. Te-am 

auzit strigandu-ma §i m-am simtit ca $i cum am fost ab- 
sorbit inapoi in vecbiul transportator. L-am auzit §i pe el 
chiar cand dispaream gradual. L-am auzit, dar mai mult 
in capul meu. „Nu am te rm in a l, a spus el. „Nu am 
terminat.“ $i avea o nervozitate regaia. Nu ma putea retine 
acolo. Nu terminase cu mine, dar nu ma putea retine acolo.

-  De ce?
-  Te-ai trezit. Intinzandu-se, Jordan a mangaiat-o pe 

obraz. M-ai strigat. M-ai atins §i asta m-a adus inapoi.
-  Contactul uman?
-  Poate ceva atat de simplu ca asta, a fost el de acord. 

Poate chiar atat de simplu cand oamenii sunt conectati.
-  Dar de ce tu? Ea a ridicat carpa §i i-a tamponat 

taietura de pe buza. De ce te-a dus in spatele Cortinei?
-  Asta e ceva ce trebuie sa deseoperim. Cand ne 

vom... Au, Dana!
-  Scuze.
-  Cand ne vom da seama, a repetat el in timp ce ii 

indeparta mana, vom avea mai multe piese din acest 
puzzle.
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SIMPLE sau complexe, Dana avea nevoie de ras- 
punsuri. Cu Moe, care scotea capul fericit pe fereastra 
din dreapta, ea a condus la Warrior Peak sa le obtina. 
Cercetarile §i speculative erau un lucru, dar sangele iubi- 
tului ei fusese impra$tiat. Acum voia fapte solide ?i reci.

Copacii erau mea stralucitori, culoarea lor impra?- 
tiindu-se pe cerul cenu$iu impanzit cu nori mohorati. Dar 
mai multe frunze erau cazute pe drum ?i in padure.

Deja au depa§it perioada de inflorire maxima, s-a 
gandit ea. Timpul se mi§ca inainte, iar cele patru sapta- 
mani ale ei s-au redus la doua.

Oare la ce se gandea ea? Ce §tia? A trecut prin tot ce
ii venea in minte in timp ce conducea ultimii kilometri §i 
apoi trecea printre porti.

Rowena era in gradina din fata, adunand ultimele 
flori. Purta un pulover gros de un albastru inchis xmpes- 
tritat cu un auriu $ters ?i, spre surprinderea Danei, blugi 
uzati bine §i cizme fara tocuri.

Parul ei era legat la spate §i lasat intr-o coada neteda.
Zeita de la tara in gradina ei, s-a gandit Dana §i §i-a 

imaginat ca Malory ar vedea scena ca pe un tablou.
Rowena §i-a ridicat mana in semn de salut §i apoi un 

zambet i-a luminat fata cand 1-a zarit pe Moe.
-  Bine ai venit. A alergat catre marina cand Dana a 

parcat §i a deschis u§a pentru exuberantul Moe. Uite-1 pe 
baiatul meu frumos! Rasetul ei a rasunat in timp ce Moe 
a sarit sa ii sarute fata. Speram ca imi vei face o vizita.

-  Eu sau Moe?
-  Amandoi sunteti o surpriza incantatoare. De ce,
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ce-i asta? Ea §i-a pus o mana la spate, apoi a scos-o. Tinea 
in mana un uria§ Os de Lapte care 1-a determinat pe Moe 
sa mormaie de placere. Da, cu siguranta este pentru tine. 
Acum, daca vei sta jos §i vei da mana ca un domn...

Cuvintele de-abia i-au ie§it din gura, cand Moe §i-a 
trantit fundul de pamant §i a ridicat laba. Au schimbat o 
strangere de mana §i o privire lunga de admiratie reci
procal. El a luat delicat tratatia dintre degetele ei §i apoi 
s-a intins la picioarele ei ca sa o sfartece in bucati.

-  Acesta este un gest de-al doctorului Doolittle? a 
intrebat Dana §i a primit o privire nedumerita de la 
Rowena.

-  Ma scuzi?
-  $tii tu. A vorbi cu animalele.
-  Ah! Sa zicem ca... intr-un anumit fel. §i ce pot sa 

iti ofer tie? a intrebat-o pe Dana.
-  Raspunsuri.
-A ta t de sobra, de serioasa. §i atat de atragatoare in 

dimineata asta. Ce tinuta minunata. Ai o colectie atat de 
eleganta de jachete, a comentat Rowena in timp ce i§i 
plimba degetele pe manecile dintr-un material de o cu- 
loare aurie §tearsa. Mi le-a§ dori §i eu.

-  Imi imaginez ca poti crea una la fel de u§or ca pe 
biscuitul pentru caine.

-  Ah, dar nu a$ mai avea distractia §i aventura de a 
merge la cumparaturi, nu-i a§a? Vrei sa intri? Vom servi 
ni§te ceai langa foe.

-  Nu, multumesc. Nu am foarte mult timp. Ne insta- 
lam pe proprietatea noastra devreme in aceasta dupa- 
amiaza, a§a ca voi fi destul de directa. Rowena, sunt unele 
lucruri pe care trebuie sa le §tiu.

-  Iti spun ce pot. De ce sa nu ne plimbam? Vine
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ploaia, a adaugat ea, aruncand o privire catre cer. Dar nu 
imediat. Imi place aerul dinaintea ploii.

Din moment ce Moe terminase treaba cu Osul de 
Lapte, Rowena a deschis palma §i a scos la iveala o minge 
de cauciuc de un ro§u stralucitor. A aruncat-o pe paji§te, 
spre padure.

-  Trebuie sa te avertizez. Moe se a?teapta sa arunci 
mingea pentru el pentru urmatorii trei sau patru ani.

-N u  exista nimic atat de perfect ca un caine. Rowena 
a luat-o de brat pe Dana §i au inceput sa se plimbe. O 
delectare, un prieten, un luptator, o distractie. Cer doar 
sa ii iubim.

-  De ce nu ai §i tu unul?
- A ,  pai... Cu un zambet trist, Rowena a mangaiat 

mana Danei, apoi s-a aplecat sa ridice mingea pe care 
Moe a aruncat-o la picioarele ei. I-a zbarlit blana, apoi i-a 
aruncat mingea ca sa alerge dupa ea.

-  Nu poti. §ocul de a realiza acest lucru a facut-o pe 
Dana sa i§i atinga tamplele cu degetele. Uh! Nu vreau sa 
spun ca nu ai putea, dar realistic vorbind... Durata de 
viata a unui caine este regretabil mai scurta decat viata 
voastra medie de muritori.

§i-a amintit ce spusese Jordan despre ei ca fiind sin- 
guri, despre faptul ca nemurirea lor la acest nivel era mai 
degraba un blestem decat o binecuvantare.

-  Daca iei in calcul longevitatea impresionanta a 
unora ca voi §i durata limitata de viata a unui caine 
obi?nuit, exista o problema.

-  Da. Am avut caini. Acasa, erau una dintre cele mai 
mari placeri ale mele.

A ridicat mingea, deja acoperita cu urme de dinti §i
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saliva de caine, cu mana ei eleganta, §i a aruncat-o pentru 
neobositul Moe.

-  Cand am fost izgoniti, aveam nevoie sa cred ca 
vom face ceea ce trebuia facut $i ne vom intoarce -  in 
curand. Am tanjit dupa multe lucruri pe care le aveam 
acasa §i m-am consolat cu un caine. Un caine-lup a fost 
primul. Oh, era atat de frumos, curajos §i loial. Zece ani.

A oftat §i a inconjurat marginea padurii.
-  A fost al meu timp de zece ani. Cat ai pocni din 

degete. Sunt lucruri pe care nu le putem schimba, care 
ne sunt refuzate cat timp traim aici. Nu pot prelungi viata 
unei fiinte mai mult decat o are data. Nici macar pe cea a 
unui caine preaiubit.

Ea a ridicat mingea pentru Moe §i a aruncat-o intr-o 
alta directie.

-  Am avut un caine cand eram copil. Ca §i Rowena, 
Dana 1-a privit pe Moe alergand dupa minge ca §i cand era 
pentru prima data. De fapt, era cainele tatalui meu. II avea 
cu un an inainte sa ma nasc eu, a§a ca am crescut cu ea. A 
murit cand aveam unsprezece ani. Am plans trei zile.

-  A§a ca §tii cum este. Rowena a zambit putin in 
timp ce Moe se dadea in spectacol, executand contor- 
sionari din tot corpul cu mingea de cauciuc prinsa in gura 
ca un mar. Am plans §i am jurat ca nu imi voi mai permite 
un caine niciodata. Dar am facut-o. De multe ori. Pana 
cand a trebuit sa accept ca inima mea pur ?i simplu se va 
frange daca va mai trebui sa tree inca o data prin moartea 
unuia pe care il iubeam atat de mult, dupa o perioada atat 
de scurta de timp. A^adar, sunt atat de incantata...

S-a aplecat ca sa ii prinda fata lui Moe intre palmele ei.
-  §i atat de recunoscatoare ca 1-ai adus pe framosul 

Moe sa ma viziteze.
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-  Nu este totul chiar atat de grozav, nu? Puterea, 
nemurirea?

-  Nimic nu este fara durere, pierdere sau pentru un 
anumit pret. Asta voiai sa §tii?

-  O parte. Exista limitari, cel putin cand te afli aici. 
$i Kane este limitat cand se afla aici. Limitari cand are 
de-a face cu ceva din lumea noastra. Corect?

-  Este o deductie buna. Sunteti creaturi cu vointa 
libera. A§a trebuie sa fie. Poate sa va ademeneasca, sa va 
minta ?i sa va induca in eroare. Dar nu va poate obliga.

-  Poate sa omoare?
Rowena a aruncat mingea din nou, mai departe de 

data aceasta, ca sa ii dea lui Moe mai mult timp sa alerge.
-  Nu vorbe§ti de razboi sau de aparare, de protectia 

nevinovatilor sau a celor pe care ii iubim. Pedeapsa pentru 
luarea vietii unui muritor este atat de cumplita incat nici 
chiar el nu ar risca.

-  Sfarsjitul existentei, a completat Dana. Am facut 
cercetari. Nu moartea, nu trecerea catre urmatoarea viata, 
ci sfar?itul.

-  Pana §i zeii au temeri. Aceasta este una dintre ele. 
Mai mult, este pierderea puterilor, captivitatea intre lumi 
in care nu este permisa intrarea nimanui. Asta ar risca.

-  A incercat sa il omoare pe Jordan.
Rowena s-a rasucit §i a prins bratul Danei.
-  Spune-mi. Cu detalii.
Ea a povestit tot ce se intamplase in toiul noptii.
-  L-a dus dupa Cortina? a intrebat Rowena. §i i-a 

varsat sangele?
-  A§ spune.
Ea a inceput sa se plimbe, cu mi§cari atat de agitate
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incat Moe a ramas incremenit, tinand in gura mingea cu 
urme de muscaturi.

-  Nici acum nu ne este permis sa vedem, sa §tim. 
Erau singuri, spui? Nu mai era nimeni?

-  Jordan a spus ceva despre o caprioara.
-  O caprioara. Rowena a mers foarte silentios. Ce 

fel de caprioara? Cum arata?
-A ra ta  ca o caprioara. Dana §i-a ridicat mainile. Doar 

ca probabil era genul pe care te a§tepti sa-1 gase§ti in 
locuri unde florile arata ca rubinele §i a§a mai departe. El 
a spus ca era de culoare aurie §i avea coame argintii.

-  Era un cerb atunci.
-  Da. §i, oh, da, avea un colier, un colier din pietre 

pretioase.
-  Este posibil, a §optit ea. Dar ce semnifica?
-  Tu sa imi spui.
-  Daca era el, de ce a permis? Agitata, ea a inceput 

sa se plimbe cu pa§i mari in susul §i in josul limitei dintre 
padure §i paji?te. De ce a permis?

-  Cine §i ce? a intrebat Dana $i a atras din nou atentia 
Rowenei catre ea, scuturandu-i bratul.

-  Daca a fost regele, a spus ea. Daca era regele nostru 
care a luat forma unui cerb. Daca a?a este, de ce i-a permis 
lui Kane sa aduca un muritor in spatele Cortinei fara ca 
acesta sa consimta? §i sa-i faca rau, sa ii verse sangele 
acolo? Ce razboi se poarta in lumea mea?

-  Imi pare rau, nu §tiu. Dar singurul ranit, din cate 
§tiu eu, a fost Jordan.

-  Voi vorbi cu Pitte, a declarat ea. Ma voi gandi. N-a 
mai vazut pe nimeni altcineva in afara de ace§tia doi?

-  Doar cerbul §i pe Kane.
-  Nu am raspunsurile pe care le vrei. Kane a mai 

intervenit §i inainte, dar nu a mers niciodata atat de
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departe. Vraja a fost domeniul lui §i limitele au fost 
stabilite de el. Dar le incalca §i nu este oprit. Pot sa fac 
mai mult, voi face mai mult. Dar nu mai sunt sigura de 
intinderile puterii sale sau de protectia sa. Nu mai sunt 
sigura ca regele este la conducere.

-  $i daca nu mai este?
-  Atunci este razboi, a spus Rowena sec. $i mea nu 

suntem adu§i acasa. Aceasta imi spune ca, orice se in- 
tampla sau s-a intamplat in lumea mea, ramane destinul 
meu sa temiin ce am fost trimisa aici sa fac. Trebuie sa 
cred ca este soarta ta sa ma ajuti.

A respirat adanc, calmandu-se singura.
-  iti voi da un balsam pentru ranile barbatului tau.
-  Ma culc cu el. Nu §tiu daca asta il face barbatul 

meu.
Cu un gest absent, Rowena a dat asta deoparte.
-  Trebuie sa vorbesc cu Pitte. Strategia este mai mult 

domeniul lui decat al meu. Vino, iti voi da potiunea.
-D o a ru n  mi nut. Un singur lucru. Jordan este esential 

pentru cheia mea?
-  De ce ma intrebi ceea ce §tii deja?
-  Vreau confirmarea.
Ca raspuns, Rowena §i-a pus varfurile degetelor pe 

inima Danei.
-  Ai §i asta, de asemenea.
-  Face parte din asta pentru ca il iubesc?
-  Este parte din tine pentru ca il iube^ti. §i tu e§ti 

cheia. Ea a luat mana Danei. Vino, iti voi da balsamul 
pentru luptatorul tau, apoi te voi trimite pe drumul tau. A 
aruncat inca o privire spre cerul care se intuneca. Vine 
ploaia.
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B r a d  a pus ni§te gheata intr-o galeata galvanizata, 
creand un cuib rece, dar cam umil pentru o sticla de cristal. 
A acoperit gatul de sticla ie§it la vedere cu o carpa curata 
de vopsea.

In spatele lui, Flynn §i Jordan au instalat o masa de 
carti de joc.

-  Fata de masa este in punga de acolo.
Flynn a aruncat o privire.
-  Fata de masa?
-  Da, fata de masa.
-  De ce au nevoie de o fata de masa? Masa este curata.
-  Doar pune-o naibii pe masa.
Jordan s-a dus pana la punga §i a deschis-o.
-  §i uite, are una cu trandafir roz.
-  $ervetele asortate, a adaugat Flynn, scotandu-le din 

punga.
-  Ce dulce! Nu §tiam ca ai o parte feminina.
-  Cand terminam aici, iti voi da o bataie doar ca sa 

imi reabilitez barbatia §i pentru ca imi va face placere. 
Brad a scos paharele de §ampanie pe care le adusese §i 
le-a ridicat ca sa le verifice de pete.

-  Atunci poate le spun femeilor ca a fost ideea mea 
§i va neg aportul.
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-  Hei, am adus florile, i-a reamintit Flynn.
-  Am adus fursecurile. Jordan a scuturat cutia de 

pateuri.
-  Ideile valoreaza mai mult decat florile §i fursecurile, 

prietenii mei. Brad a smucit fata de masa ca sa o Tndrepte. 
Totul tine de idei §i de prezentare. Ceea ce dovede^te ca 
a fi in contact cu latura ta feminina atrage mai multe 
femei.

-  Atunci cum se face ca Flynn §i cu mine suntem 
singurii de aici care facem sex?

-  Lasa-mi timp.
-  Ar trebui sa te penalizez pentru ca ai spus asta 

referitor la femeia §i la sora mea. Flynn a studiat ranjetul 
lui Jordan. Dar nu este numai adevarat, ci tl pune Tn 
dificultate pe Brad, a§a ca voi lasa sa treaca. Cat timp 
mai avem?

-  Mai avem ceva, a spus Jordan. Aranjamentele ar 
trebui sa fie destul de deschise, dar tu ai avocati, bancheri 
§i birocratie, a§a ca va dura de doua ori mai mult decat 
crezi.

El a pa§it inapoi §i s-a uitat la masa aranjata in foaier. 
Trebuia sa recunoasca faptul ca arata placut printre hai- 
nele aruncate §i vopsele. O pata de culoare §i de sarbatoare 
printre peretii acoperiti cu primul strat de zugraveala.

Femeile, §tia el, se vor topi ca inghetata in iulie.
-  Bine, o idee a naibii de buna, Brad.
-A m  un mi lion.
-  Nu vad de ce trebuie sa plecam inainte ca ele sa 

ajunga aici, s-a plans Flynn. Mi-ar placea $ampanie §i 
fursecuri, ca sa nu mai mentionez pupaturile zgomotoase 
pe care le vor genera.
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-  Pentru ca este momentul lor, de aceea. Multurait, 
Brad s-a aplecat peste scara. Daca recuno^ti asta, vei primi 
§i mai multe sarutari zgomotoase pe termen lung.

-  Imi plac recompensele pe loc. Dar Flynn s-a oprit 
§i s-a uitat in ju r. Va fi un loc grozav, serios. Idei ino- 
vatoare, locatie buna, decor atractiv. Este bun pentru 
Valley. Este bun pentru ele. Ar trebui sa vezi o parte din 
lucrurile pe care Mai le strange pentru stoc. in weekend 
am fost sa vedem cativa arti§ti pe care ii vom promova. 
Marfa ca lumea.

- A  fost cu ea sa vada arta, a scos in evidenta Jordan 
§i cu un ranjet §i-a infipt un deget in gura ?i apoi 1-a tras, 
mimand un carlig. Poate sa fie opera departe?

-  Vedem cine rade cand vei sta in libraria Danei §i 
vei bea ceai de plante.

-  N u e chiar a§a de rau. Brad probabil va trebui sa is?i 
faca un tratament facial ca sa o ca^tige pe Zoe.

-  Sunt linii pe care nu le treci, indiferent care este 
pre{ul. Dar s-a uitat in sus la scari. Vor trebui sa decida 
asupra luminarii. §i unele omamente trebuie reinnoite. 
Ar fi de folos o chiuveta noua in baie.

-  Planuie§ti sa o seduci pe Zoe cu instalatii de baie? 
a intrebat Flynn. Ticalos deviant. Sunt mandru sa te nu- 
mesc prieten.

-  Seducerea ei ar putea fi un avantaj major la urma 
urmei, scara mi-a adus o cina cu pui.

-  Cina cu pui? Poti avea o cina cu pui la Main Street 
Diner, la oferta speciala de marti seara. Flynn §i-a clatinat 
capul cu tristete. Mandria mea pentru tine palette.

-  De-abia incep. Dar faptul este ca le-ar folosi putin 
ajutor aici. Ar fi de lucru la tigle, tamplarie, la instalatii
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§i la electricitate. Trebuie sa repare ni§te ferestre. Am 
putea interveni cu mai mult decat §ampanie §i prajituri.

-  Sunt de acord cu asta, a spus Jordan.
-  Sigur. M-am gandit deja la asta. Flynn a dat din 

umeri. La naiba, se pare ca locuin^a mea va fi un centru 
de frumusete pentru o perioada, oricum. Iar asta s-ar putea 
chiar sa ne sporeasca semnificativ veniturile. In plus, un 
alt beneficiu ar fi ca aceasta activitate ar reu§i sa ne 
distraga atentia de la stresul provocat de cautarea cheilor.

-  Acum, ca ai mentionat. Jordan a aruncat o privire 
catre ferestre in timp ce ploaia incepea sa stropeasca, mai 
bine va pun la curent cu ce s-a intamplat aseara.

-  S-a intamplat ceva cu Dana? Flynn s-a indepartat 
de perete. Este bine?

-  Nu i s-a intamplat nimic. Ea e bine. La naiba, am 
nevoie de un fum. Haideti sa ie§im pe veranda.

Ei au stat afara, cu ploaia ce ameninta sa cada. Le-a 
povestit totul -  culorile, sunetele, mi§carile construind 
povestea la fel cum tacuse pentru ei in cortul din curtea 
unei case sau in jurul unui foe in padure.

Dar, de data asta, nu venea din imaginatia lui. Oricat 
de activa §i de agila ar fi fost imaginatia lui, nu putea sa-i 
formeze taieturi in piept. Inca il mai ardeau. Era o con- 
solare sa auda respiratia lui Flynn devenind mai agitata 
§i sa vada tresarirea de simpatie a lui Brad cand §i-a tras 
cama§a ca sa le arate.

-  Hristoase, ranile arata urat. Flynn a studiat ranile 
ro§ii in came vie. N-ar trebui sa fie bandajate sau ceva de 
genul asta?

-  Dana a dat cu ceva pe ele aseara, dar ea nu este 
chiar Sora Betty. Am dat cu mai multa porcarie din aia
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pe ele azi-dimineata. Ideea este ca tipul nostru era destul 
de enervat sa raa loveasca de-adevaratelea. Unde este 
locul femeilor aici?

Caldura a stralucit in ochii lui Flynn.
-  N -a atins-o niciodata pe Malory. N u a atins-o 

niciodata fizic. A fost destul de rau, destul de infrico§ator 
felul in care s-a jucat cu mintea ei. Dar asta... Trebuie sa 
il doboram.

-  Sunt deschis la idei. Jordan §i-a intins bratele. 
Problema este, in ceea ce prive?te magia, ca nu pot nici 
macar sa scot un iepure din palarie.

-  O parte din ea este doar in§elatorie, pacalire a 
ochiului, a reflectat Brad.

-  Da-mi voie sa iti spun ceva, baiete! Cand tipul §i-a 
infipt ghearele in tine, nu a fost o pacaleala a ochiului.

-  Nu, vreau sa spun din punctul nostru de vedere, i-a 
spus Brad lui Jordan. II atragem spre noi, le dam femeilor 
mai mult spatiu. El are un motiv ca sa va urmareasca. 
Daca ne dam seama despre ce e vorba §i exploatam acest 
lucru, putem sa-i distragem atentia de la Dana in urma- 
toarele doua saptamani. §i de la Zoe, cand ii va veni 
randul.

-  Nu am nimic concret. Simt ca §i cum a§ §ti ceva, 
dar nu pot sa fac legatura. Frustrat, Jordan §i-a indesat 
mainile in buzunare. Ceva ce §tiu, am facut sau am, acesta 
este raspunsul. Sau unul dintre ele. Ceva din trecut, care 
intra in scena acum.

-  Ceva intre tine §i Dana, a punctat Brad.
-  Trebuie sa aiba o legatura, nu-i a?a? Altfel nu ar 

urma modelul. §i daca nu e ceva important, de ce s-a 
jucat cu mine?

-  Poate este timpul pentru o intalnire, a inceput Brad.
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-  Pentru voi, cei in costume, intotdeauna este timpul 
pentru o intalnire, a replicat Flynn.

-  Sunt obligat sa atrag atentia ca nu port costum.
-  Pe dinSuntruporti. Probabil e cu dungi. $i pun pariu 

ca porti §i cravata. Dar ma abat de la discutie. Poate ca 
are dreptate, i-a spus lui Jordan. Noi ?ase ar trebui sa ne 
punem capul la contribute. Locuinta ta. L-a batutpe Brad 
pe umar. Ai mai multa mobila §i mancare mai buna.

-  E valabil pentru mine. Cu cat mai repede, cu atat 
mai bine. Brad a aruncat o privire la ceasul lui. Ha-ha, 
am o intalnire. Aranjati cu femei le §i anuntati-ma §i pe 
mine.

El a intrat inauntru sa i§i ia jacheta, apoi a alergat 
prin ploaie catre ma§ina sa.

Jordan a stat §i a privit, in timp ce Brad conducea.
-  Daca trecem prin asta §i ajungem la ultima runda, 

capul lui e in joc.
-  Crezi ca nu §tie asta?
-  Presupun ca §tie. Ma intreb daca Zoe §tie.

SINGURUL lucru pe care il §tia Zoe la acel moment 
era ca aceasta era una dintre cele mai mari zile din viata 
ei. A strans cheile, cheile ei, in pumnul ei. Erau nou-noute, 
asortate cu noile incuietori pe care le cumparase ca sa le 
inlocuiasca pe cele vechi.

Ea intentiona sa monteze incuietorile pe u§a prin
cipals -  §tia cum -  primul lucru. Un fel de ritual, a decis 
ea. Un fel de drept.

Ea a parcat fi a alergat spre veranda din fatS, apoi a 
a§teptat in timp ce prietenele ei au parcat in spate. Malory 
avea cheile originale. In plus, toate trei au intrat in acela$i 
timp.
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§i nu era oarecum simbolic ca Malory avea cheia 
originala? Ca ea §i Dana trebuiau sa a§tepte cat timp 
Malory descuia u§a? Prima u$a.

Malory i§i realizase partea ei de cautare §i detinea 
cheile. Acum era randul Danei. Apoi, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, ar fi fost al ei.

-  Ploaia va face sa cada multe frunze de pe copaci, a 
comentat Malory in timp ce alerga dupa adapost. Nu va 
mai ramane multa culoare.

-  A fost frumos cat a durat.
-  Da, a fost. Malory a inceput sa descuie u§a, apoi s-a 

oprit. Mi-am dat seama. E a noastra acum. Cu adevarat a 
noastra. Poate ar trebui sa spunem ceva profund, sa facem 
ceva simbolic.

-  Nu va tree pe niciuna pragul. Dana §i-a tras pe spate 
parul ud.

-  Dans, a decis Zoe §i a facut-o pe Dana sa rada.
-  Dans, a fost ea de acord. La trei.
Cei cativa trecatori ar fi putut fi u§or surprin^i sa 

vada trei femei, stand pe o frumoasa veranda albastra §i 
leganandu-§i trupurile in fata unei u.si inchise.

Chicotind, Malory a rasucit cheia.
-  Asta a fost cum trebuia. §i iata-ne. Ea a deschis 

u§a cu ceea ce a considerat ea o infloritura frumoasa, 
apoi gura i s-a deschis in semn de surpriza.

-  Oh, Doamne, uite!
-  Ce? Instinctiv, Zoe i-a in§facat bratul ca sa o traga 

inapoi. Este Kane?
-  Nu, nu! Uite! Oh, e atat de dulce! Uite ce au facut. 

Ea a dat navala inauntru ?i §i-a ingropat fata in trandafirii 
de pe masuta.
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-  Flori. Primele noastre flori. Flynn va primi o recom
pense atat de mare pentru asta.

-  A fost chiar dragut din partea lui. Zoe a mirosit 
florile, apoi a deschis cutia de la patiserie. Fursecuri. 
Genul sofisticat. Ce iubit ai, Malory.

-  Nu a facut-o singur. Dana a tras ?ampania din 
galeata ?i §i-a arcuit sprancenele la eticheta. Aceasta are 
amprentele lui Brad peste tot. Nu doar §ampanie, ci o 
§ampanie formidabila.

Zoe s-a mcruntat la eticheta.
-  E scumpa, nu-i a§a?
- N u  doar scumpa, ci foarte stilata. Singura data cand 

am baut a§a ceva a fost cand mi-a dat Brad o sticla la 
aniversarea a douazeci $i unu de ani. Intotdeauna a avut 
stil.

-  Ei trei au facut asta impreuna, pentru noi. Cu un 
oftat prelung, Malory §i-a plimbat degetele peste petale. 
A? zice ca toti trei au stil.

-  Sa nu ii dezamagim. Dana a scos dopul §i a turnat 
§ ampanie in cele trei pahare de pe masa.

-  Trebuie sa toastam. Zoe a ridicat paharele §i le-a 
dat celorlalte.

-  Hai sa nu facem o scena care sa ne faca sa plangem. 
Malory a tras aer in piept. Florile m-au facut deja sa plang 
pe jumatate.

-A m  inteles. Dana §i-a ridicat paharul. Pentru Indul
gence.

Ele au ciocnit paharele §i au sorbit. §i au plans putin 
oricum.

-  Vreau sa va arat ceva. Malory §i-a lasat paharul pe 
masa §i §i-a ridicat valiza. Ceva cu care ma joc. Nu vreau
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sa va simtiti obligate. Nu imi veti rani sentimentele daca 
nu va place conceptul. Este doar... doar o idee.

-  Nu ne mai omori cu tensiunea. Dana a ridicat un 
fursec. Arata-ne.

-B in e . Ma gandeam la un logo, §tii, ceva care incor- 
poreaza toate cele trei afaceri. Bineinteles ca toate ne-am 
putea dori ceva separat, dar am putea folosi un logo pentru 
antetul scrisorilor, carti de vizita, pagina web.

-  Pagina web. Strangandu-^i buzele, Dana a inclinat 
din cap. E§ti cu mult inaintea mea.

-  Costa sa planuie§ti. Iti aduci aminte de Tod?
-  Sigur. Tipul dragut cu care ai lucrat la The Gallery, 

a spus Dana.
-  Corect. E §i un bun prieten §i se pricepe la design 

pe computer. L-am putea ruga sa ne faca ni§te imagini 
pentru pagina web. De fapt, sper sa ii pot oferi o slujba 
aici. Putin in avans, dar optimista, cred ca voi avea nevoie 
de ajutor. Toate vom avea.

-  Nu m-am gandit inca atat de departe, a recunoscut 
Dana. Dar, intr-adevar, voi avea nevoie de cel putin un 
librar cu jum atate de norma care poate sa faca ceai §i sa 
serveasca vinuri. Cred ca voi avea nevoie de doi oameni, 
realist vorbind.

-  Am locuri disponibile pentru un stilist §i o mani- 
chiurista. §i pentm altii. Zoe a apasat cu mana pe stomacul 
ei agitat. Doamne. Vom avea angajati.

-  Imi place partea asta. Dana $i-a ridicat paharul de 
§ampanie. E bine sa fii $ef

-  Vom avea nevoie §i de un contabil, echipament de 
birou, indicatoare, un buget de publicitate, telefoane... 
Am liste, a incheiat Malory.

Dana a ras.
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-  Pun pariu ca ai. $i ce altceva mai este in valiza?
-  Bine. Pentru logo. Aceasta este ceva ce am facut 

pentru o idee de-a mea.
Ea a scos un dosar, 1-a deschis, apoi a a§ezat desenul 

pe masa.
Silueta unei femei care statea intr-un scaun din salon, 

rasturnata pe spate intr-o pozitie de relaxare u§oara. O 
carte era deschisa in mainile sale, un pahar de vin §i un 
singur trandafir intr-o vaza pe masa de langa ea. Toate 
acestea erau in interiorul unei borduri cu omamente care 
o incadrau ca un portret stilizat.

D easupra  bordurii era un singur cuvant: IN 
DULGENCE.

Dedesubtul numelui, se putea citi PENTRU CORP, 
PENTRU MINTE §1 PENTRU SPIRIT.

-  Uau! Reu§ind sa scoata un singur cuvant, Zoe a 
pus o mana pe umarul lui Malory.

-  Este doar un gand, a spus Malory repede. Ceva 
care sa uneasca ceea ce facem toate. Din moment ce 
folosim un singur cuvant pentru tot. Apoi putem sa impri- 
mam acest lucru pe cartile noastre de vizita individuale, 
antete, facturi, orice, cu ceva de genul -  nu §>tiu -  
„Induigence. Pentru frumusete. Indulgence. Pentru carti. 
Indulgence, Pentru arta“ . $i aceasta ar defini fiecare aspect 
in timp ce l-ar mentine sub aceea§i umbreia.

-  Este minunat, a exclamat Zoe. Este pur §i simplu 
minunat. Dana?

-  Este perfect. Absolut perfect, Mai.
-  Serios? Iti place? N u vreau sa te pun la inghesuiala 

pentru ca...
-  Sa facem un pact, a intervenit Dana. Ori de cate ori
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cineva se simte pus la inghesuiala, trebuie doar sa spuna. 
Suntem fete, dar nu suntem ni§te plangacioase. Bine?

-  S-a facut. Pot sa ii dau asta lui Tod, a continuat 
Malory. Ar putea sa faca un antet de proba. Ne-o va face 
ca pe o favoare. Este mai bun la publicatii pe calculator 
decat mine.

-  De-abia a§tept! Zoe a lasat sa ii scape o strigatura 
si a facut un mic dans In jurul camerei. Primul lucru pe 
care !1 vom face maine dimineata va fi sa ne apucam 
serios de treaba aici.

-  Stai. Dana §i-a intins bratele spre a arata la pereti. 
Dar cum nume§ti toata zugraveala asta pe care am facut-o?

-  Varful icebergului. Inca dansand, Zoe §i-ain§facat 
§ampania.

DANA nu s-a considerat niciodata o lene§a. Era 
domica sa tnunceasca din greu, insista sa i§i faca partea 
ei §i i§i termina treaba. Mai putin era inacceptabil.

Intotdeauna s-a vazut ca pe o femeie cu standarde 
proprii ridicate, atat personate, cat §i profesionale, §i 
tindea sa ii trateze de sus pe cei care trageau chiulul de la 
munca, care se plangeau ca sarcina pe care au acceptat-o 
se dovedea prea grea, cerea prea multa itnplicare, prea 
mult deranj.

Dar, in comparatie cu Zoe, a decis Dana -  in timp ce 
se repezea in piata sa ridice cateva materiale, era o 
ipocrita. Era un bebelu§ plangacios. Femeia o epuizase 
in primele douazeci ?i patra de ore.

Vopsea, tapet, mostre de ornament, instalatii pentni 
lumina, echipamente, ferestre, acoperitori pentru podea 
?i bugetul pentru toate astea §i mai mult. $i numai sa te
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gande§ti §i sa iei decizii, a realizat Dana in timp ce 
cantarea un manunchi de banane, era de ajuns meat sa iti 
faca sa explodeze capul. Era §i munca, de asemenea.

Sa razuie§ti, sa transport?, sa faci stive, sa sfredele§ti, 
sa in^urubezi, sa bati cu ciocanul.

Pai, nu era nicio indoiala in legatura cu asta, a reflectat 
ea in timp ce alegea portocalele. Cand venea vorba de 
organizare, delegare §i punerea in aplicare a sarcinilor, 
Zoe McCourt era la conducere.

Intre munca, decizii, cautarea plina de ingrijorare 
pentru cheie §i lupta ei de a-§i mentine capul deasupra ini- 
mii in ceea ce il p riva te  pe Jordan, era complet epuizata.

Dar se putea duce acasa, sa se tranteasca pe pat §i sa 
doarma zece ore?

O, nu, s-a gandit ea, §uierand, in timp ce se indrepta 
catre departamentul de lactate. Nu, intr-adevar. Trebuia 
sa participe la o mare intrunire la locuinta lui Brad, peste 
rau.

Avea nevoie de circa doua ore zdravene de solitudine 
§i lini^te, dar trebuia sa renunte la asta pentni a-^i procura 
alimente, daca nu voia sa moara de foame in saptamana 
urmatoare.

Pe deasupra, nu mai avea incredere ca va gasi ras- 
punsurile legate de cheie in stocurile de carti pe care le 
stransese. Citise §i citise, urmase fiecare indiciu, dar nu 
parea sa fie mai aproape de o teorie concreta §i cu atat 
mai mult o solutie.

§i daca e§ua, ce se intampla atunci? Nu numai ca i§i 
va dezamagi prietenii, fratele, iubitul. Nu numai ca ii va 
dezamagi pe Rowena §i Pitte, dar nepotrivirea ei le va
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condamna pe Fiicele Sticlei pana cand era aleasa urma- 
toarea triada.

Cum putea sa supravietuiasca cu asta? Deprimata 
acum, a pus un litru de lapte in co$ul ei. Vazuse Cutia 
Sufletelor cu proprii ei ochi $>i o duruse sa vada acele 
lumini albastre zbatandu-se necontrolat in inchisoarea lor.

Daca nu putea gasi cheia ca sa o strecoare in incu- 
ietoare, a§a cum procedase Malory cu prima, orice ar fi 
facut ele ar fi fost degeaba.

Iar Kane ar fi ca§tigat.
-  Peste cadavrul meu, a declarat ea, apoi a tresarit 

cand cineva i-a atins bratul.
-  Imi pare rau. Femeia a ras. imi pare rau. Parea ca 

te certi cu tine insati. De obicei nu ajung la acest punct 
pana nu ajung la departamentul de deserturi inghetate.

-  $tii tu. Cu lapte integral, grasimi putine, doua 
procente? E o jungla aici.

Apoi femeia §i-a mi§cat carutul astfel incat un alt 
cumpara tor sa poata trece.

Draguta, bruneta, de la sfar§itul deceniului treizeci, 
a observat Dana, incercand sa o recunoasca.

-  Scuze. Te cunosc, nu-i a§a? Doar ca nu-mi pot aduce 
aminte de unde.

-  M-ai ajutat pe mine §i pe fiul meu acum doua 
saptamani in biblioteca. S-a intins dupa lapte. Avea de 
facut un referat pentru de a doua zi la ora de istorie a 
Americii.

-  Bine, bine. Dana a facut un efort sa i§i alunge 
gandurile negre §i sa raspunda inapoi la zambet. Referatul 
de istorie a Statelor Unite, doamna Janesburg, clasa a 
§aptea.
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-  Exact. Sunt Joanne Reardon. I-a intins mana. $i 
viata pe care ai salvat-o era a fiului meu, Matt. M-am 
oprit pe la librarie saptamana trecuta sa iti multumesc 
din nou, dar mi s-a spus ca nu mai e§ti acolo.

-  Da. Asta a adus la loc gandurile negre. Poti sa spui 
ca m-am retras brusc din serviciile de la biblioteca.

-  Imi pare rau sa aud asta. Ai fost grozava cu Matt. 
$i tu ai avut un mare aport. A luat un zece. Bine, un zece 
minus, dar orice are numele lui Matt pe ea §i include un 
zece, este motiv de sarbatoare in casa noastra.

-  E grozav. E foarte placut sa aud asta Ia sfar§itul 
unei zile lungi. Probabil ca a facut o treaba foarte buna. 
Doamna Janesburg nu da zece foarte u§or.

-  Da, ceea ce nu ar fi putut sa faca daca nu i-ai fi 
indicat tu directia corecta. Mai mult, daca nu ai fi gasit 
cheia potrivita ca sa ii pui mintea la contribute. Ma bucur 
ca am §ansa sa iti spun asta.

-  §i eu la fel. Mi-ai facut ziua mai buna in mod 
considerabil.

-  imi pare rau in legatura cu orice s-ar fi intamplat la 
serviciu. Nu este treaba mea, dar daca ai nevoie vreodata 
de referinte de la diverse persoane, pot sa iti dau.

-  Multumesc. Cu adevarat. De fapt, ni§te prietene §i 
cu mine pornim propria noastra afacere. Voi deschide o 
librarie peste o luna sau a§a ceva. Poate mai mult sau a§a 
ceva, dar acum aranjam totul.

-  O librarie? Ochii de culoarea alunei ai lui Joanne 
au stralucit de interes. in ora??

-  Da. O chestie combinata. O librarie, o galerie de 
arta si me§te§uguri §i un salon de frumusete. Aranjam o 
casa pe la Oak Leaf.

-  Suna fabulos. Ce idee. Toate acestea intr-un singur
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loc §i in ora§>. Locuiesc la numai cativa kilometri de acolo. 
Pot sa promit ca voi fi un client regulat.

-  Daca pastram ritmul, va fimctiona pana la sarbatori.
-  Grozav. Nu faceti angajari, nu?
-  Angajari? Dana s-a departat putin §i s-a gandit. 

Cauti un serviciu?
-  Ma gandesc sa ma strecor inapoi in forta de munca, 

dar vreau ceva aproape de casa, ceva amuzant $i cu 
program flexibil. Ceea ce ai numi un serviciu de vis. Mai 
ales daca iei in considerare ca nu am mai lucrat in afara 
casei de peste un deceniu §i doar de curand am invatat sa 
folosesc calculatorul, de fapt, poate fi prea ingaduitor sa 
spun asta §i experienta mea cea mai importanta este ca 
secretara in domeniul legal la o firma medie de drept din 
Philadelphia -  unde nu am stralucit -  pe care am obtinut-o 
chiar dupa ce am terminat liceul. A ras de ea insa§i. Nu 
imi fac o recomandare prea grozava.

-  Iti place sa cite?ti?
-  Da-mi o carte §i cateva ore lini^tite §i totul este in 

regula. De asemenea, sunt buna la relatii interumane ?i 
nu caut un salariu mare. SotuI meu are un serviciu bun §i 
avem siguranta materiala, dar a§ vrea sa contribui §i eu 
cu ceva. §i a§ vrea sa ii ca§tig intr-un mod care nu are 
legatura cu rufele, gatitul sau pedepsirea unui copil de 
unsprezece ani ca sa i§i faca ordine in camera.

-  Gasesc aceste calificari excelente la un potential 
angajat. De ce nu treci pe la cladire o data? Este casa cu 
veranda albastra. Poti sa te uiti la loc §i vom mai sta de 
vorba.

-  Este grozav. Voi veni. Uau! A lasat sa ii scape un 
raset. Ma bucur foarte mult ca te-am intalnit. Trebuie sa 
fi fost soarta.
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Soarta, a reflectat Dana, cand s-au despartit. Nu acor- 
dase suficienta importanta soartei. Nevoia de a-§i reface 
s tocu rile  o adusese aici, la sec tia  de lac ta te  din 
supermarketul local.

Un lucru minor, s-a gandit ea in timp ce mergea 
printre departamente. O chestiune cotidiana. Dar nu o 
adusese aici la momentul potrivit?

§i mai mult decat atat. Nimerise peste femeia care ii 
spusese exact ce voia sa auda.

A i gasit cheia po tr iv ita  ca sa u  p u i m intea la 
contribute.

Fusese doar o coincident^ ca Joanne folosise fraza 
asta? Dana nu intentiona sa o trateze ca pe o coincidenta. 
Nu, cheia ei, cheia potrivita, era cunoa^terea.

O va gasi, §i-a promis Dana sie§i. O va gasi prin 
pastrarea unei minti deschise.
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13

I n opinia Danei, erau multe lucruri pe care le puteai 
spune despre Bradley Charles Vane IV.

Era amuzant, inteligent fi aratos. Putea, in functie 
de dispozitia sa fi de circumstante, sa prezinte o imagine 
urbana, flefuita, care te facea sa te gandefti la James Bond 
comandand un Martini cu votca in Monte Carlo §i apoi 
sa intoarca foaia fi sa devina un natarau gata sa te im- 
proafte cu sifon pe pantaloni.

Putea sa discute despre filmele frantuzefti de arta cu 
pasiunea unui om care nu are nevoie de subtitrari §i sa 
poarte o dezbatere, la fel de fervent, pe tema daca Elmer 
Fudd sau Yosemite Sam erau un adversar mai bun pentru 
Bugs.

Acestea erau doar unele dintre lucrurile pe care le 
iubea in legatura cu Brad.

Un altul era casa lui.
Cei din ora§ o denumeau Casa Vane sau Casa de la 

Rau fi intr-adevar fusese §i una fi alta pentru mai mult 
de patru decenii.

Tatal lui Brad a construit-o ca o marturie a cherestelei 
care a format imperiul Vane. Folosind acea cherestea fi 
cu un oclii experimentat pentru imprejurimi, B.C. Vane 
III crease atat ceva simplu, cat fi ceva spectaculos.
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Casa cu cadru auriu se intindea de-a lungul raului, 
invecinandu-se cupunti spatioase fi terase fermecatoare. 
Erau un numar de linii ale acoperifului fi unghiuri, toate 
echilibrate intr-o armonie creativa, care evidentia frumu
setea lemnului.

Oferea priveligti superbe ale raului sau ale copacilor 
sau ale amestecaturilor inteligente de gradini.

Nu era genul de loc la care sa te uiti fi sa gandefti: 
Bani. Mai degraba, gandeai: Uau!

Ea a petrecut ceva timp acolo, mergand impreuna cu 
Flynn, cand era copil, fi cu Jordan, cand era mai mare. 
Era locul unde se simtise intotdeauna bine. Ii parea ca 
fusese creata intai pentru confort fi apoi pentru eleganta.

Un alt lucru pe care il puteai spune despre Brad, a 
decis ea, este ca nu se zgarcea la racoritoare cand avea 
mtrunire.

Nu era nimic sofisticat sau cel putin nu era prezentat 
la modul asta. Doar o salata de paste incredibile care o 
faceau sa planuiasca sa se intoarca pentru mai mult, o 
serie de aperitive, felii de funca nifte paine neagra 
pentru sandvisuri.

Erau branza Brie inconjurata de zmeura §i biscuiti 
destul de subtiri ca sa vezi prin ei cand ii rontaiai cu 
delicatete satisfacatoare la fiecare mufcatura.

Erau bere, vin, bauturi racoritoare fi apa imbuteliata.
Ea deja ftia ca nu va rezista prajiturilor mici fi pu- 

foase cu frifca ingramadite intr-un morman tentant pe 
un platou de marimea orafului New Jersey.

Toate acestea erau intinse intr-un mod relaxant in 
camera principals, unde un foe trosnea fi sfaraia, iar 
mobila era genul in care te puteai scufunda fericit pentru 
mai multe saptamani.
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Nu era sofisticata, nu genul in legatura cu care simti 
ca nu iti poti odihni picioarele pe masuta de cafea. Doar 
stilata.

A§a era Bradley Vane, in intregime.
Conversatia zumzaia in jurul ei, iar ea aluneca intr-o 

transa de fericire generata de mancarea buna, caldura $i 
multumire.

Sau ar aluneca, s-a gandit ea, daca Zoe nu s-ar vanzoli 
atat in jurul ei.

-  Trebuie sa faci ceva in legatura cu agitatia asta, i-a 
spus Dana.

-  Imi pare rau. Zoe a aruncat alta privire catre arcada. 
Sunt doar ingrijorata pentru Simon.

-  De ce? Are o farfurie cu suficienta mancare ingra- 
madita pe ea ca sa hraneasca un batalion infometat §i 
este instalat in camera de jocuri. Visul oricarui pu§ti de 
noua ani.

-  Sunt atat de multe lucruri in casa asta, a §optit Zoe. 
Lucruri scumpe. Arta §i sticlarie §i portelan §i lucruri. 
Nu este obi§nuit sa aiba imprejurul sau a§a ceva.

§i nici eu, s-a gandit ea, §i s-a straduit sa nu se agite 
din nou.

-  Daca sparge ceva?
-  P ai! Lene?a, Dana a lasat sa-i cada o alta zmeura in 

gura. Atunci cred ca Brad ii va da o bataie sora cu moartea.
-  Love^te copii ? a exclamat Zoe.
-  Nu. Iisuse, Zoe, calmeaza-te. Locul a mai supra- 

vietuit §i altor baieti de noua ani inainte §i cel putin trei 
dintre ei sunt in viata §i se afla in aceasta camera. 
Relaxeaza-te. Ia un pahar de vin. §i daca tot te duci sa il 
iei, adu-mi §i mie mai multa zmeura.
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Jumatate de pahar, s-a gandit Zoe ?i s-a ridicat in 
picioare. Dar chiar cand se intindea dupa sticla, Brad a 
ridicat-o.

-  Pari un pic tulburata. I-a tum at vin §i i-a inmanat 
paharul. Este vreo problema?

-  Nu. La naiba, voia numai jumatate de pahar. De ce 
nu s-a dat deoparte din calea ei? Ma gandeam sa vad ce 
face Simon.

-  Este bine. $tie unde sunt toate in camera de jocuri. 
Dar te conduc acolo daca vrei sa arunci o privire, a adau- 
gat Brad cand ea s-a incruntat.

-  Nu. Sunt sigura ca e bine. Este foarte frumos din 
partea ta ca il la?i sa se joace. §tia ca vocea ei era rigida 
§i retinuta, dar nu se putea abtine.

-  Pentru asta este o camera de jocuri, umbla vorba.
Din moment ce vocea lui Brad ii imita tonul, Zoe

pur §i simplu a dat din cap.
-  Hm, Dana voia mai mult. Din astea. Mortificata 

fara vreun motiv pe care il putea numi, ea a pus mai multa 
zmeura intr-un bol, apoi le-a dus impreuna cu vinul ei 
Inapoi la canapea.

-  Increzut, a spus ea incet §i a facut-o pe Dana sa 
clipeasca la ea.

-  Brad? Dana §i-a in§facat bolul de zmeura. imi pare 
rau, draga, dar ai gre§it numarul.

Jordan s-a plimbat primprejur, s-a a§ezat pe bratul 
unei canapele langa Dana §i a furat ni§te zmeura inainte 
ca ea sa il poata opri.

-  la-ti §i tu.
-A le  tale sunt mai bune. El s-a intins sa se joace cu 

panil ei. $i cum au ajuns chestiile astea blonde aici?
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-  Nu eu le-am facut, ci Zoe.
Luand inca un fruct de padure, el s-a tras in spate sa 

se uite peste Dana §i i-a facut cu ochiul lui Zoe.
-  Buna treaba.
-  Ori de cate ori ai nevoie de o tunsoare, e pe gratis.
-  Imi voi aduce aminte. S-a a§ezat la loc. Sunt sigur 

ca va intrebati cu totii de ce v-am adus in seara asta aici, 
a inceput el §i a facut-o pe Dana sa rada.

-  Asta chiar e increzut. Dar §i-a pus o mana pe coapsa 
lui. Cred ca din moment ce suntem aici sa vorbim despre 
cheie, iar eu sunt cea care trebuie sa o gaseasca, voi incepe 
eu.

Inmanandu-i lui Jordan ce mai ramasese din zmeura, 
s-a ridicat de pe canapea §i $i-a luat paharul cu vin de pe 
masuta de cafea. Chiar in timp ce facea primul pas, Jordan 
s-a lasat sa alunece in locul ei. I-a ranjit §i ?i-a petrecut 
bratul pe langa Zoe pe la spatele canapelei.

-  Vii des aici? a intrebat-o pe Zoe.
-  A§ veni, daca a§ §ti ca e§ti aici, frumosule.
-  Voi, oameni buni, sunteti ni§te destrabalati, a bom 

banit Dana, apoi a trecut de un Brad incruntat catre sticla 
de vin. Ce naiba, nu era cu ma§ina.

-A cu m , daca toti va simtiti comod §i confortabil... 
A facut o pauza §i a sorbit din vin. Cheia mea are de-a 
face cu cunoaijterea sau adevarul. Nu sunt sigura ca aceste 
cuvinte sunt interschimbabile, dar amandoua sau fiecare 
dintre ele sau o combinatie dintre ele se aplica la cautarea 
mea. Exista, de asemenea, o legatura cu trecutul, prezentul 
§i viitorul. Iau acestea, dupa cateva directii gre^ite §i 
fundaturi, ca personale §i avand legatura cu mine.

-  Cred ca ai dreptate in legatura cu asta, a punctat
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Malory. Rowena accentueaza ca noi suntem cheile. Noi 
trei. §i a mea a fost personal! Daca e sa luam in consi- 
derare un model, aceasta este o parte din el.

-  De acord. Partea masculina din aceasta camera sunt 
parte din trecutul §i din prezentul meu. §ansele sunt ca 
probabil sa raman cu ei intr-un fel sau altul, a?a ca sunt §i 
parte din viitorul meu. §tim, de asemenea, ca sunt legaturi 
intre noi §ase. Legatura mea cu fiecare dintre voi §i a 
voastra cu mine, a unuia catre celalalt. Mai sunt §i picturile 
din partea lui Mai care adauga o legatura.

Ea, la fel ca ceilalti, s-a uitat la portretul pe care Brad 
il atarnase deasupra ?emineului. O alta lucrare de-a 
Rowenei, care le infati^a pe Fiicele Sticlei dupa vraja 
care le luase sufletele. Fiecare zacea palida §i nemi§cata 
in sicriul ei de cristal.

-  Brad a cumparat asta la o licitatie, fara sa §tie ce se 
va intampla aici, a§a cum Jordan a cumparat una dintre 
picturile Rowenei, tanarul Arthur pe punctul de a extrage 
sabia din piatra, de la galeria unde lucra Malory. De 
asemenea, cu ani inainte ca noi sa §tim ceea ce §tim acum. 
Deci... acestea, pe rand, ne leaga pe toti de Rowena §i 
Pitte §i de zeite.

-  §i de Kane, a adaugat Zoe. Nu cred ca e inteligent 
sa il lasam pe dinafara.

-  Ai dreptate, a fost Dana de acord. §i Kane. S-a 
confruntat cu majoritatea dintre noi deja §i e foarte clar 
ca se va confrunta cu noi din nou. §tim ca este rau. §tim 
ca este puternic. Dar aceste puteri nu sunt fara limite.

-  Sau cineva sau ceva il limiteaza. S-a infruptat din 
mine, a continuat Jordan. Apoi Rowena trimite o mica 
potiune acasa cu Dana. Ati vazut asta ieri. El §i-a deschis
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cama$a. Taieturile erau acum numai urme estompate. Au 
inceput sa se vindece la cateva minute dupa ce am dat cu 
chestia asta pe ele. Ideea este ca orice a facut nu i-a putut 
rezista Rowenei. §i orice a facut ea ca sa echivaleze nu a 
putut sa le §tearga complet.

-  De unde tragem concluzia, a incheiat Dana in locul 
lui, ca sunt cam la ace3a?i nivel.

-A re  slabiciuni. Absent, §i-a incheiat cama§a. Ego, 
mandrie, temperament.

-  Cine a spus ca acestea sunt slabiciuni? Dana s-a 
plimbat prin camera $i s-a a§ezat pe bratul unui scaun pe 
care il luase Brad. Oricum, este mai mult. Nu ajunge cu 
adevarat la noi intreaga chestie umana sau muritoare. Nu 
poate ajunge la noi ca indivizi. Zgarie suprafata, se ia de 
micile noastre fantezii sau temeri, dar nu ajunge cu ade
varat la esenta sau n-a ajuns inca. A§a 1-a infrant Malory.

-  Da, dar cand te acapareaza, este greu sa vezi elar, 
este greu sa ?tii. Malory §i-a scuturat capul. Nu putem 
sa-1 subestimam.

-  Nu il subestimez, dar pana acum ne-a subestimat 
el pe noi. Cu atentie, Dana a studiat portretul. Vrea ca ele 
sa sufere, doar pentru ca o parte din ele este muritoare. 
Rowena a vorbit de forte opuse: frumusete §1 uratenie, 
cunoa§tere §i ignoranta, curaj §i lactate. Cum fara una 
dintre acestea i§i pierde forta. A§adar, el este intunericul 
§i nu poti avea lumina fara intuneric. Banuiesc ca este 
esential in toata povestea, nu doar un motiv de enervare.

Ea a ezitat, apoi a luat ceva de baut.
-  Nu este un secret ca eu $i Jordan am fost intimi. 

Nu cred ca este un secret ca suntem... intimi acum.
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Jordan a a^teptat un pic.
-  Nu $tiam ca poti deveni tulburata cand vorbe?ti 

despre sex, Stretch.
-  Vreau doar sa clarific... oaraenilor. Tie, ca nu ma 

culc cu tine doar ca sa gasesc cheia. Chiar daca are ceva 
de-a face cu ea, a continuat ea repede, deoarece, dupa 
cum mi-a spus cineva recent, sexul este o magie puternica.

-  Daca il faci cum trebuie, a intrerupt-o Jordan.
-  A§a ca hai sa vedem ce §tim, a spus Brad, incercand 

sa revina la discutie. Nimic din toate acestea nu s-ar fi 
intamplat -  trecut -  fara Kane. Brad §i-a incruei^at dege- 
teie aratatoare. Prezenta lui §i manipularile au influentat 
cautarile pentru cheie. Prezent. A ridicat al doilea deget. 
§i nu exista sfarsitul vrajii fara el. §i al treilea lucru. Este 
un factor necesar. Nu exista recompensa fara munca, nu 
exista victorie fara efort, nu exista lupta ca§tigata fara 
rise.

-  Este un alt element traditional al cautarii, a adaugat 
Jordan. Un rau care trebuie invins.

-  Inteleg toate astea, a spus Zoe. §i este important. 
Dar cum o ajuta pe Dana sa gaseasca cheia?

-  Cunoa$te-ti du^manul, i-a spus Brad.
-  Asta e rezumatul, a fost Dana de acord.
-  Dar este mai mult, a observat Flynn. A fost varsat 

sange. Un alt element traditional al cautarii. §i eu pot sa 
citesc, a spus el. De ce a fost sangele lui Jordan? Nu 
exista niciun motiv pentru asta.

-  Poate din cauza ca Jordan 1-a enervat, lucru la care 
el se pricepe, a spus Dana. Dar cel mai probabil este 
pentru ca am nevoie de Jordan ca sa gasesc cheia.

-  Stretch, ai nevoie de mine pentru atat de multe 
lucruri.
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-  Sa ignoram rabufnirea egoului sa ramanem 
concentrati. Dana a facut un gest cu paharul ei. Cheia 
este cunoa^terea. Ceva ce §tiu sau trebuie sa invat. Ade
varul trebuie cernut dintre minciuni. Kane amesteca 
adevarul cu minciunile. Ce anume din ce a zis sau a facut 
el reprezinta adevarul? Asta e unul din unghiurile pe care 
le iau in considerare. Aceasta este ultima parte a indi- 
ciului. Unde o zeita se plimba, iar alta a§teapta. Aceasta 
este o enigma pana acum. Zeita lui Malory canta, iar ea a 
recreat acel moment §i cheia, pictandu-le. Urmand aceasta 
idee, zeita mea, Niniane, ar trebui sa se plimbe. Dar unde, 
de ce §i cum? §i care din zeite a§teapta? Poate cea a lui 
Zoe?

-  Poate ar trebui sa scrii, a sugerat Zoe. Ca pe o 
poveste, vreau sa spun. A§a cum Malory a pictat.

-  Nu e rau, a considerat Dana. Problema este ca eu 
nu mi-am dorit niciodata sa scriu, nu a?a cum Malory 5i-a 
dorit sa picteze. Dar poate este ceva ce ar trebui sa citesc 
§i Dumnezeu §tie ca nu imi vine nimic in minte dintre 
cele ?ase milioane de carti pe care le-am citit pana acum. 
A§a ca poate trebuie sa scriu chiar eu, prima data.

-  Poate Jordan trebuie sa scrie. Flynn se juca absent 
cu parul lui Malory in timp ce se gandea. El este scriitorul, 
nu ca sa diminuez taJentele mele considerable, dar eu 
doar informez. El doar inventeaza.

-  $i inventez chiar chestii bune, i-a reamintit Jordan.
-  Se intelege de la sine. Ma gandesc daca ar putea 

exista vreun alt beneficiu, in afara de solidaritate §i exer- 
citiu, care sa-1 motiveze sa scrie toate astea. Sub forma 
unei povestiri. Poate cand 0  va citi Dana, va vedea totul 
mai clar, va scoate cheia §i vom da toti 0  petrecere cu 
prajituri.
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-N u  este In intregime o idee prosteasca, a decis Dana.
-  Eu cred ca este grozava. Zoe §i-a mutat scaunul ca 

sa-i zambeasca lui Jordan.. Vrei sa o faci? Ador sa iti 
citesc cartile, iar aceasta ar fi §i mai amuzanta.

-  Pentru tine, frumoaso? El i-a luat mana §i i-a 
sarutat-o.

-  Ma simt putin rau. Dana s-a batut u§or pe stomac. 
In cat timp vei avea ceva ce pot citi? 1-a intrebat ea pe 
Jordan.

-  Bine, acum vorbesti ca un editor. Mi-ai putea crea 
un blocaj de creatie §i sa incetinesc totul.

-  Ai? Blocaje creative, vreau sa spun. Pentru Zoe, 
aceasta idee era fascinanta. Intotdeauna m-am intrebat 
cum functioneaza, cu arti§tii §i a§a mai departe.

-  O, Doamne, acum 1-a denumit artist. Dana s-a 
ridicat in picioare. Trebuie sa merg acasa §i sa ma intind.

Ignorand-o, Jordan i-a dat atentie lui Zoe.
-  Nu, nu chiar. Este un serviciu, doar ca unul extra- 

ordinar. Editorul meu, editorul meu adevaral, a adaugat 
el uitandu-se la Dana, este o femeie cu gust, talent §i 
diplomatic.

-  Editorul tau este o femeie? Cum functioneaza? 
Lucrezi cu ea pe parcursul intregii carti sau iti spune ce 
vrea sa faci, sau... Ea s-a indepartat §i §i-a scuturat capul. 
Imi pare rau. M-am indepartat mult de la subiect.

-  E in regula. Vrei sa scrii?
-  Sa scriu? Eu? Ideea a facut-o sa i§i mareasca ochii 

exotici inainte sa rada. Nu. Imi place doar sa §tiu cum 
merg lucrurile.

-  Vorbind de munca, avem o zi intreaga pentru asta 
maine. Malory i-a mangaiat mana lui Flynn.
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-  Asta este indiciul meu. Ma due sa !1 iau pe Moe 
pentru tine, i-a spus Flynn Danei.

-  Raman fara mancare pentru caini. Se hrane^te ca 
un elefant.

-  Voi lasa ni§te mancare pentra caini. I-a prins fata 
intre palmele sale. Tine-1 pe aproape, da?

-  Nu prea imi da de ales.
-  Flynn, vrei sa il iei tu pe Simon? Automat, Zoe a 

inceput sa stranga vasele. Este foarte ata$at de Moe, a§a 
ca nu iti va face probleme.

-  Sigur.
-  Mai bine plecam §i noi. Ma due sa vad daca il pot 

convinge sa i§i faca tema. Dana a facut semn cu degetul 
inspre Jordan. Ai vreun pont pentra asta, Zoe?

-  Mita. Asta e metoda mea.
Brad s-a ridicat §i a pus o mana pe cea a lui Zoe. 

Ceea ce a facut-o sa sara ca un iepure.
-  Nu trebuie sa te deranjezi cu astea.
-  Scuze. Ea a pus farfuriile jos instantaneu. Obiceiul.
Lui Brad i se parea ca aceasta femeie, in mod deli-

berat, interpreta gre§it fiecare al doilea cuvant care ii ie§ea 
din gura.

-V reau  sa spun ca nu trebuie sa strangi. Vrea cineva 
cafea?

-  Eu.
-N u , nu vrei. Dana i-a dat lui Jordan un ghiont inspre 

u§a. Ai de lucru, prietene. Poti sa bei cafea cand ai 
terminat vreo doua pagini.

-M ita. Zoe a dat din cap aprobator. Nu da gre§ niciodata.
Moe a sarit in camera, o pata de blana salbatica. 

Incantat sa vada pe toata lumea, el a sarit, a lins, a spul- 
berat paharele de pe masa de cafea cu o coada exuberanta

252



§i $ i-a bagat capul intr-o farfiirie cu creveti inainte sa poata 
fi controlat.

-  Imi pare rau, imi pare rau. Cu o mana infipta in 
zgarda lui Moe, Flynn a tras cainele sau a fost tras de 
caine, catre u§a. Pe mai tarziu.

-  Nu mai trage de mine. Te pup, Brad. Ne vedem 
dimineata, Zoe.

U§a s-a trantit in spatele lui §i a fost o tacere absoluta.
Totul se intamplase atat de repede, e tot ce putea gandi 

Zoe. Nu intentionase sa ramana ultima care pleaca. Era 
oribil. Inspaimantator.

Se gandea sa se napusteasca in camera de jocuri §i 
sa il in§face pe Simon, dar nu era sigura unde este. $i cu 
greu putea sa stea unde era §i sa strige dupa el. Totu§i, 
avea nevoie sa faca ceva.

S-a aplecat sa ridice paharele pe care Moe le aruncase 
pe podea. Exact in acela^i moment, acela§i lucru 1-a facut 
Brad.

Capetele lor s-au ciocnit. Fiecare s-a indreptat repede, 
apoi au stat incordati ca §i cum ar face o reverenta.

-  Le iau eu. El s-a intins, a adunat paharele §i le-a 
a§ezat pe masuta de cafea. Era destul de aproape ca sa ii 
simta parfumul. Era intotdeauna diferit, cateodata paman- 
tesc, cateodata u?or, intotdeauna foarte feminin.

Era unul dintre lucrurile fascinante la ea, a reflectat 
el. Varietatea.

-  Cafea?
-  Ar trebui sa vad ce face Simon. E aproape ora lui 

de somn.
-  Oh, atunci, bine.
Cand el pur §i simplu statea in picioare, uitandu-se
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la ea, Zoe se simtea stanjenita. Facuse ceva gre§it? Uitase 
ceva?

-  Multumesc pentru invitatie.
-  Ma bucur ca ati putut veni.
In timpul unnatoarei pauze indelungate ea a trebuit 

sa faca un efort con?tient sa nu i§i mu§te buza.
-  Simon? Nu §tiu exact unde este.
-  in sala de jocuri. Oh! Amuzat de amandoi, Brad a 

ras. Nu §tii unde este sala de jocuri. Vino, te due eu.
Cu cat Zoe vedea mai mult din casa, cu atat ii placea 

mai mult §i era mai intimidata de ea. Pentru inceput, era 
atat de mare, toata fermecatoare, uimitoare sau doar ado- 
rabila. §i-a imaginat ca lucrurile pe care le observase pe 
mese sau rafturi erau cu cateva niveluri mai sus decat 
bibelourile obi§nuite.

Brad a virat printr-o arcada in ceea ce ea a presupus 
ca este un fel de biblioteca. Tavanul inaltat era facut din 
lemn §i facea camera sa para deschisa in timp ce reu^ea 
sa ramana comoda.

-  Este atat de mult spatiu... Ea s-a oprit, ingrozita ca 
vorbise atat de tare.

-  Povestea este ca odata ce tatal meu a inceput cons- 
tructia, nu s-a mai putut opri. ii venea inca o idee, pe 
care o adauga la schita.

-  Este o casa minunata, a spus ea repede. Atat de 
multe detalii fara sa fie plina de aere. Cred ca ti-a placut 
la nebunie sa cre^ti aici.

-  Mi-a placut.
El a pa§it intr-o alta camera. Zoe deja auzea zgomotul 

motoarelor, focurile de arma ale raufacatorilor, scandarile 
hai, hai, hai ale fiului ei.
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Jocul video era un fel de marina de ora§ care trecea 
pe un ecran TV enorm de marimea unui perete. Simon 
statea cu picioarele incruci§ate pe podea mai degraba 
decat in unul dintre fotoliile comode din camera, care 
reprezentau visul oricarui baiat.

O masa de biliard, trei ma§ini de jocuri, doua jocuri 
de video-arcade, un automat de sucuri §i un tonomat.

Tavanul era aici acoperit, inramat in lemn de culoarea 
mierii, care proteja de razele de lumina.

Mai era un §emineu, cu flacari care ardeau vesele §i 
mai era un bar mic §i al doilea televizor cu un dulap intreg 
pentru diverse componente.

-  Doamne. Asta e paradisul in imaginatia lui Simon 
Michael McCourt.

-  Tatal meu adora jucariile. Am petrecut o gramada 
de timp aici.

-  Sunt sigura ca a§a e. Ea a trecut in spatele fiului ei. 
Simon. Trebuie sa mergem.

-  N u inca, nu inca. Fata lui era apriga din cauza 
concentrarii. Acesta este Grand Theft Auto Three! Sunt 
aproape saii determin sa cheme GardaNationala. Tancuri 
$i tot restul! Bat echipa Swat. Pot stabili un nou record. 
Inca zece minute.

-  Simon. Domnul Vane i§i vrea casa inapoi.
-  Domnul Vane este de acord cu asta, a corectat Brad.
-  Te rog, mama. Te rog. Tancuri.
Ea a ezitat. A vazut mai mult decat indarjirea com- 

petitiei pe fata lui in timp ce se uita la ecran. A vazut 
bucurie.

Cineva a murit pe ecran cu o gramada de sange im- 
pra§tiat §i din exclamatia de incantare §i-a dat seama ca 
nu este Simon.
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-  Este putin cam violent, a realizat Brad §i s-a dat 
inapoi. Daca nu vrei ca el sa joace a§a ceva...

-  Simon §tie diferenta intre realitate §i jocurile video.
-  Corect. Foarte bine. De ce nu mergem sa bem ca- 

feaua aia? a sugerat Brad. Cateva minute in plus nu pot 
dauna.

-  Bine. Zece minute, Simon.
-  Bine, mama, multumesc, mama. Voi reu§i, a bom

banit el, deja inapoi in joc. Voi reu$i.
-  E frumos din partea ta ca il la$i sa se joace cu lucru

rile tale, a inceput Zoe in timp ce il lasau pe Simon in 
batalie. Vorbea de zile intregi ca a fost aici inainte.

-  Este un copil grozav. Este am uzant sa fii in 
preajma lui.

-  Sunt cu certitudine de aceeas-ii parere.
S-a gasit in bucatarie cu el -  o alta camera spatioasa, 

uimitoare. Aceasta era stralucitoare, de un alb vesel §i un 
galben rumenit, care o facea sa para insorita chiar §i intr-o 
zi innourata.

Invidia spatiul din spatele barului, padurea de ce§ti, 
unele brodate cu o sticla formidabila. Admira ustensilele 
luxoase care faceau din gatit o bucurie creativa, nu o 
corvoada lumeasca.

Apoi i-a trecut prin minte, din nou, ca era singura 
cu el.

-  §tii, ar trebui sa ma intorc la Simon §i sa te las... sa 
faci indiferent ce faceai. Ne vom da la o parte din drumul 
tau mai repede.

A term inat de studiat cafeaua pana sa se intoarca 
la ea.

-  De ce crezi ca te vreau la o parte din calea mea?
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-  Sunt sigura ca ai multe de facut.
-  Nu chiar atat de multe.
-  Ei bine, eu am. Un milion de lucruri. Ar trebui sa 

fiu pregatita sa il iau pe Simon inainte sa i$i piarda 
controlul §i sa inceapa un alt joc. Ma due sa il iau §i vom 
pleca.

-  Ce? Te simti suficient de bine cu Flynn §i Jordan 
astfel incat sa flirtezi cu ei, dar timp de doua minute cu 
mine e§ti rece ca gheata §i pe jum atate ie§ita pe u§a.

- N u  flirtez. Vocea ei a devenit ascutita. N u la modul 
ala. Suntem prieteni. Sunt iubitii lui Malory §i Dana, de 
dragul lui Pete. §i daca tu crezi ca sunt genul de persoana 
care ar...

-  §i aici e problema, a continuat Brad cu ceea ce 
considera el a fi un calm admirabil. Modul in care automat 
sari la concluzii, de obicei gre§ite, cand vine vorba de 
mine.

-  Nu §tiu despre ce vorbe§ti. In primul rand, de abia 
te cunosc.

-N u -i adevarat. Oamenii ajung sa se cunoasca destul 
de bine in situatii limita. Suntem intr-una §i suntem in ea 
de aproape doua luni. Am petrecut timp impreuna, avem 
prieteni comuni §i mi-ai gatit cina.

-  Nu ti-am gatit cina. Barbia ei s-a ridicat. S-a intam
plat sa fii in casa mea cand am gatit cina. Ai mancat. E 
ceva diferit.

-  O bila alba pentru tine, a recunoscut el. Afla ca, 
din nu §tiu ce motiv, raspunsul tau ma detemiina sa seman 
cu tatal meu cand este nervos. Acesta este tonul din vocea 
lui, schimbarea din limbajul trapului. Obi§nuia sa ma 
sperie de moarte cand eram copil.
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-  N-am nicio intentie sa te sperii. Vom pleca.
In mintea lui Brad era un timp pentru discutii §i un 

timp pentru actiune. Cand ajungeai la limita, era timpul 
pentru acfiune. A pus un brat ca sa o {:ina pe loc §i a privit. 
temperamentul §i nervii reflectandu-i-se pe fata cu ade
varat spectaculoasa.

-A s ta  este, i-a pus el. Raspunsul tau obi§nuit fata de 
mine. Enervare §i/sau nervozitate. M-am intrebat de ce 
se intampla asta. Mi-am petrecut o gramada de timp 
punandu-mi intrebari despre tine.

-A tunci probabil ca ai o gramada de timp de pierdut. 
Sa mergem. Plec.

-  §i una dintre teoriile mele este, a continuat el cu 
u§urinta, asta.

A prins-o cu o mana de ceafa, a tras-o inspre el §i a 
sarutat-o.

Dorea sa o sarute de saptamani. Poate de ani. Voia sa 
ii simta gustul pe buzele lui, pe limba, in sange. §i sa o 
simta, s-a gandit el in timp ce ii strecura un brat in jurul 
taliei ca sa o aduca langa el.

Gura ei era atat de plina, atat de coapta §i mult mai 
puternica decat anticipase. Corpul ei fremata impotriva 
lui, in §oc, ca o forma de raspuns. Pe moment nu conta.

La fel cum nu conta daca acest act singular era consi- 
derat o declaratie de razboi sau o oferta de pace. §tia 
doar ca incet va innebuni ajteptand sa o tina.

A ezitat in loc sa il respinga. §i asta, se va gandi ea 
mai tarziu, cand ganditul era din nou posibil, a fost gre- 
§eala ei.

Era cald §i dur, iar gura lui era priceputa. $i Dum- 
nezeule, trecuse atat de mult timp de cand nu mai fusese
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lipita de un barbat. Simtea nevoia ridicandu-se in ea, de 
la varfurile picioarelor la stomac §i in gat, urmata de acei 
fiori adorabili care au traversat-o.

Pentru un moment nebunesc, 1-a tras spre ea. Mirosul 
barbatesc §i aroma, puterea §i pasiunea.

Era ca un carnaval, ca cea mai nesocotita dintre cala- 
torii cand nu poti fi sigur -  nu absolut -  ca nu vei fi aruncat 
din scaun in aer.

§i nu era fabulos?
Apoi ea a apasat franele. Ce alegere avea? §tia ce se 

intampla cand conduci prea repede, prea dur, la prea mare 
inaltime.

§i nu era locul ei, nu era barbatul ei. Ceea ce era al ei
-  copilul -  se juca in camera alaturata.

S-a tras din bratele lui Brad.
El tremura, pana in calcaie, dar s-a uitat in ochii ei §i 

a dat din cap lini§tit.
-- Cred ca m-am facut inteles.
Nu era o virgina timida §i era la mare distanta de a fi 

o tinta u§oara. Nu s-a dat inapoi, ar fi insemnat retragere, 
dar s-a mentinut ferma ?i §i-a mentinut ochii la acela§i 
nivel cu ai lui.

-  Hai sa punem cateva lucruri la punct. im i plac 
barbatii. imi place companialor, conversatia, simtul umo- 
rului. Se intampla sa cresc §i eu unul §i intentionez sa fac 
o treaba buna.

Arata, s-a gandit el, ca o nimfa furioasa a padurii.
-  §i faci o treaba buna.
-  im i place sa sarut barbatii -  barbatul potrivit, 

circumstantele potiivite. imi place sexul, in conditii similare.
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Ochii lui s-au incalzit, devenind de un cenu§iu cetos 
§i pro fund de neexplicat ?i care constrangeau. Fannecul 
cre§tea in obrajii lui prea barbate§ti, s-a gandit Zoe, ca sa 
fie denumite gropite ?i se adanceau. Degetele ei tanjeau 
sa atinga acele pliuri, iar o anumita senzatie o avertiza ca 
este in pericol.

-  Este o u^urare pentru mine.
-  Mai bine ai intelege ca eu fac conditiile in acest 

punct din viata mea. Faptul ca am un copil §i nu sunt 
casatoi'ita nu ma face o femeie u§oara.

Un §oc de furie 1-a lovit drept in fata.
-  Pentru lisus Hristos, Zoe. De unde am ajuns de la a 

te gasi interesanta $i atractiva $i a dori sa te sarut la a te 
considera u§oara?

-  Vreau sa fiu clara, asta-i tot. A$a cum am de gand 
sa fiu clara in privinta faptului ca nimeni nu se folose§te 
de copil ca sa ajunga la mine.

§ocul, furia, 1-a inghetat. Fiorul 1-a lovit de la distanta.
-  Daca tu presupui ca asta fac, ne jigne§ti pe toti trei.
A simtit atat vina, cat §i jena. In timp ce incepea sa

vorbeasca, Simon a intrat in camera.
-  Eu conduc. Ti-am d epart scorul, fraiere!
A topait in jurul lui Brad, scuturandu-§i degetul ara- 

tator in aer In semn de victorie.
Cu efort, Brad §i-a inchis emotiile in el, apoi ?i-a pus 

un brat in jurul gatului lui Simon.
-  Un eveniment de moment, iti promit. Bucura-te 

cat mai ai §ansa, insignifiantule.
-  Data viitoare te bat la NBA.
-  Nu se va intampla niciodata. §i cand te voi umili, 

te vei tari ca un vierme.
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In timp ce asista la schimbul de replici, a vazut buna 
dispozitie evidenta a fiecaruia, iar vina ei a crescut.

-  Simon, trebuie sa plecam.
-  Bine. Multumesc ca m-ai lasat sa matur pe jos cu 

tine.
-  Te momesc doar, astfel incat sa ma simt §i mai 

bine cand te voi strivi. Cu un brat inca in jurul baiatului, 
s-a uitat la mama.

-  Va aduc hainele.
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D e  cand a devenit evident, §i asta foarte repede, ca 
Dana nu era foarte indemanatica Ia reparatiile casnice Ia 
care se foloseau unelte, a fost desemnata zugrav-^ef. Ceea 
ce insemna, s-a gandit ea, putin suparata, ca ea §i-a 
petrecut toata ziua aruncand cu vopsea pe pereti in timp 
ce Zoe facea diverse treburi cu o mica §urubelnita electrica 
sau cu burghiul, iar Malory i§i pierdea vremea cu scur- 
gerea de sub chiuveta.

Faptul ca Malory era cea mai feminina dintre cuno$- 
tintele Danei ?i ca ea luase uneltele era injositor.

Nu o deranja sa dea atat de mult cu vopsea, de§i era 
incredibil de plictisitor, m ciuda aparatului magic de zu
gravit. Dar ar fi apreciat un pic de varietate pe lista 
sarcinilor ei.

Cu toate acestea, privind cum peretii prind culoare, 
era multumitor. Malory fusese pe faza in alegerea culorii. 
Sectiunea ei de librarie va arata nu numai calduros, dar 
§i stilat.

Zoe jura ca, odata ce podelele vor fi lustruite, vor 
straluci.

§tia cum ar putea sa arate. Kane ii aratase. §i daca se 
folosise de propria ei imaginatie ca sa construiasca
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imaginea, era in regula. Aceasta era o fantezie despre 
care se va asigura ca va deveni realitate.

Deoarece ii venise o idee, ea s-a oprit din vopsit §i a 
lasat trafaletul deoparte.

A devarul este in m inciunile lui. Fantezia ei §i 
m anipularea acesteia de catre el.

§i daca era cheia aici, a?a cum fusese cea a lui 
Malory? De ce nu era a§a de simplu? Uite ce poti avea, 
numai daca vrei sa cooperezi cu mine: libraria de vis plina 
de clienti ?i de carti. Nu era reala, s-a gandit ea, nu era 
adevarata. Dar exista o parte de adevar 111 asta. Era ceea 
ce i§i dorise ea, pentru ce muncise. Ce ar fi putut avea, 
cu propriile sale eforturi §i merite.

Poate cheia era aici, numai daca 0  putea vedea. Daca 
ar putea doar sa o scoata la iveala, ca Malory.

A respirat adanc §i-a scuturat bratele, si-a rotit umerii, 
la fel ca un scafandru gata sa se lanseze de pe o platforma 
inalta.

Apoi §i-a inchis ochii, incercand sa se lase dusa de 
curent.

Putea sa auda zgomotul pe care il facea burghiul lui 
Zoe §i muzica vesela pe care Malory o pusese la radio.

Ce era asta? ABBA? Iisuse, nu putea sa gaseasca un 
post care difuza muzica din mileniul asta?

Enervandu-se singura, Dana s-a luptat sa §tearga din 
mintea ei imaginea unei adolescente care danseaza.

Cheia. Cheia aurie. Era mica, stralucitoare, cu mo- 
delul celtic imprimat pe maner. Se putea numi maner cand 
era vorba de 0  cheie? s-a intrebat ea. Nu era o afurisita 
de sabie, deci trebuia sa existe un alt cuvant. Trebuia sa 
caute.
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Oh, inceteaza!
Ea a expirat, tafnoasa, §i s-a concentrat.
Zgomotul burghiului, clinchetul muzicii §i, peste 

toate astea, sunetu) facut de ma§inile care treceau afara 
pe strada, bazaitul cuptorului care functiona in continuare.

§i, daca ascultai destul de atent, a realizat ea, scar- 
taieturile §i §oaptele unei case vechi care se a$eza pe 
oasele sale.

Casa ei. A ei. Prima pe care a detinut-o. Un pas in 
afara trecutului spre viitor. O mi$care singulara §>i bine 
defmita care schimba modelul a ceea ce fusese in ceea 
ce va fi.

Putea simti mirosul vopselei proaspete, o marturie 
pentru un nou inceput.

Acele lucruri erau reale, la fel de reale ca propriul ei 
trap din came §i oase. Acele lucruri reprezentau adevaral .

Cheia era reala. Trebuia doar sa o vada, sa o atinga, 
sa o ia.

A vazut-o acum, plutind intr-un camp verde-paun, 
stralucind pe fondul acelei culori. Dar cand s-a intins dupa 
ea, mana ei a trecut prin ea ca §i cum fie ea, fie cheia ar fi 
fost lipsite de substanta.

Eu sunt cheia. Imi este destinata.
Ea a incercat din nou ?i din nou, suportand efortul 

pana cand perle de sudoare i-au aparut pe frante.
Este a mea, a continual ea sa gandeasca. §i acest loc 

este al meu. In curand cartile vor fi aliniate de-a lungul 
acestui perete $i al altora. Cunoa§terea.

-  Dana!
Ea §i-a revenit, s-a leganat chiar §i cand mainile lui 

Zoe au prins-o de brate.
-  Ce ti-a facut? Ce a a facut? Malory!
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-  Nu, e in ordine. Sunt bine.
- N u  pari bine. Tine-te de mine. Mai! a strigat ea din 

nou.
Dana a calculat ca sprijinea cam cincisprezece kilo- 

grame pe Zoe, dar prietena ei a reu§it sa o tina dreapta §i 
stabila.

-  Ce este? Ce se petrece? Cu o cheie in forma de 
semiluna inclestata in mana ca o anna, Malory s-a napustit 
in camera. Dintr-un anumit motiv, vazand-o pe blonda 
draguta ?i feminina in tinuta ei de instalator cu jam biere 
sexy lungi §i negre §i pulover verde cu bentita asortata -  
manuirea unei chei o facea pe Dana sa chicoteasca incet.

-  Kane. Kane a acaparat-o. Era intr-un fel de transa.
-N u . Nu era Kane. Sunt putin ametita. Poate ar trebui

doar sa stau jos.
S-a lasat sa alunece pe podea, luand-o pe Zoe cu ea.
-  Oh, Doamne. E§ti insarcinata?
-  Ce? $ocul i-a limpezit mintea in timp ce se uita la 

Zoe. Nu. Doamne. De abia am inceput sa fac sex din 
nou, iti aduci aminte? Vreti sa incetati sa va uitati la mine 
ca §i cum a§ fi luat-o razna?

-  Uite. la ni§te apa. Zoe a luat o sticla din cureaua 
pentru unelte pe care o avea in talie.

-  Sunt bine. Dar a sorbit apa. Experimentam doar 
putina autohipnoza.

-  Lasa-ma sa iau §i eu o gura. Malory s-a intins dupa 
apa si a luat o inghititura mare. M-ai speriat de moarte.

-  Imi pare rau. Imi venise ideea ca in acest loc se 
afla cheia. A ta a fost §i toata chestia asta cu trecutul, 
prezentul ?i viitorul. Magazinul, afacerea noastra. Cartile 
pe care le voi aduce aici. Adevarul din minciuni. Cum
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mi-a aratat locul terminat ?i plin de carti §i de clienti care 
le cumpara.

-  Bun. Te urmaresc. Zoe a scos o bandana §i a tam- 
ponat spranceana Danei. Dar ce s-a intamplat? Cand am 
intrat stateai in mijlocul camerei cu bratxil intins in fata. 
Ca §i cum te leganai, cu ochii inchi§i. Draga, aratai chiar 
infrico^ator.

-  Incercam, §tii, sa aduc cheia la suprafata. Sa vad 
cheia. Sa fiu cheia. La naiba, suna stupid.

-  Nu, nu-i a§a. Inmanandu-i apa inapoi lui Zoe, 
M alory s-a gandit. E o idee buna. Ar putea fi aici. La 
naiba, ar putea sa fie oriunde, deci de ce nu ?i aici?

-  O idee buna, a fost Zoe de acord. Dar nu cred ca ar 
trebui sa incerci a§a ceva singura. E ca §i cum te-ai 
deschide in fata lui, fara nimeni primprejur care sa te 
ajute sa iti pastrezi echilibrul. Ca un grup de control sau 
intarire. Pareai depa?ita, Dana.

-  Ai dreptate. Dar a zambit. Nu te mai agita, mama. 
Ca sa mai insenineze atmosfera, a ciupit-o pe Zoe de 
biceps. E§ti mult mai puternica decat pari. Faci exercitii?

-P u tin , pe ici, pe colo. Mai mult este din constructie. 
$i ritmul inimii ei s-a stabilizat din nou. Arati mai bine 
acum. Poate mai incercam a$a ceva, dar toate trei.

-  S-ar putea sa merite incercarea, a fost Malory de 
acord.

-  Daca vrei, Dana. Am putea sa stam chiar aici §i sa 
ne tinem de maini. Mai §i cu mine putem sa impingem  
energia noastra catre tine.

-  Poate iti reaminte?ti un mic incident de luna trecuta 
ce implica o tablita Ouija? a intrebat Dana.

-  Nu e u§or de uitat. Zoe s-a cutremurat putin. Dar 
nu am folosi nim ic altceva decat propriile  noastre
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conexiuni. Nu e ca §i cum ne jucam cu artele negre sau 
orice sunt ele.

-  Bine. Cu buzele stranse, Dana s-a uitat in jur. Dar 
pare putin prostesc. Noi trei pe o bucata de material intr-o 
cam era goala, pe jum atate zugravita, incercand sa 
invocam o cheie magica. Dar... A prins mana lui Zoe, 
apoi pe cea a lui Malory. Ma implic.

-  Mai, poate ii spui ni§te §mecherii. Cum a fost in 
cazul tau, cum ai procedat.

-  Nu $tiu daca pot sa explic. Multe dintre ele pur §i 
simplu s-au intamplat. E ca §i cum ai fi intr-un vis, dar 
§tiind ca visezi §i in acela§i timp §tiind ca nu e un vis.

-  Asta e un mare ajutor. Dar, cu jumatate de raset, 
Dana i-a strans mana. De fapt, §tiu ce vrei sa spui. Este 
fetul in care m-am simtit cand m-a dus in librarie.

- N u  §tiu cum am inteles ce sa fac, dar era dintr-odata 
atat de clar. Singurul lucru pe care ma concentram era ce 
sa fac fara ca el sa i$i dea seama pe ce ma concentram. §i 
era greu, chiar greu, dar o parte era cauzata de faptul ca 
eram atat de speriata. Pe mine ma ajuta sa ma concentrez 
la pictat, arta §i actul prezent. Culorile, tonul, detaliul. 
Nu §tiu daca asta te ajuta.

-  Nici eu nu §tiu. A§a ca hai sa aflam.
-  Nu vom lasa sa ti se intample nimic, i-a spus Zoe. 

Vom fi chiar aici.
-  Bine.
Tragand aer in piept, Dana §i-a inchis ochii. Era placut 

sa simta mainile care o strangeau. Ca o ancora, a presupus 
ea, care o impiedica sa se duca undeva unde n-ar trebui.

S-a lasat din nou sa asculte sunetele casei, propria ei 
tacere, respiratia stabila in acelaji ritm cu a prietenelor 
ei. A simtit miros de vopsea §i de parfum.
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fata din nou cheia, stralucind pe catnpul coiorat care, 
a realizat ea, era zidul pe care de abia il pictase. Zidul ei, 
in culorile pe care le alesesera femeile de langa ea.

Dar cand a incercat sa ajunga la el cu mintea ei, nu a 
putut sa il aduca mai aproape.

S-a luptat cu nerabdarea $i a incercat sa i§i imagineze 
cum ar simti cheia in mainile ei. Neteda, s-a gandit ea, «;i 
rece.

Nu, ar avea caldura. Detinea putere. Ar putea sa simta 
focul din care fusese faurita §i cand ar inchide pumnul 
peste ea, s-ar integra u§or in palniele ei.

Pentru ca ea era menita sa o detina.
Culoarea s-a dizolvat intr-un alb putemic marginit de 

negm. Cheia parea sa se fi dizolvat in el, o entitate de un 
auriu stralucitor care a devenit alb §i negru, apoi a dispamt.

In mintea ei a auzit un oftat prelung. Oftatul unei 
femei. §i a simtit, a auzit o pala de vant care mirosea a 
toamna.

Se plimba noaptea, §i era noaptea ca toate umbrele 
,,v/ secretele sale. Candplangeci, pldngea dupa zi.

Cuvintele care ii treceau prin minte ii produceau o 
asemenea durere incat credeau ca inima ei va sangera 
pana se va usca din cauza lor, ca in cazul unei rani mortale. 
In aparare, ea le-a inchis.

Totul palea din nou. §i putea simti mirosul de vopsea 
§i de parfum.

A deschis ochii §i a vazut prietenele privind-o.
-  Draga, e§ti bine? Zoe a vorbit u§or in timp ce i§i 

elibera mana din cea a lui Malory §i atingea obrazul 
Danei.

-  Sigur. Da.
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-  Plangi. Zoe a §ters obrazul Danei cu bandana.
-  Da? Nu $tiu de ce. Ceva doare, cred. $tii tu. §i-a 

apasat mana pe inima. Aici. Nu §tiu unde este. Inca nu 
§tiu unde este cheia.

§i-a trecut podul palmelor peste fata §i le-a spus ce 
i§i imaginase.

-  Se plimba noaptea, a repetat Malory. Zeita se 
plimba.

-  Da. Suna familiar, dar puteam inventa. Sau poate 
fi valabil in cazul lui Niniane. $tiu doar ca m-a intristat 
teribil.

S-a ridicat in picioare §i s-a plimbat pana la fereastra 
ca sa o deschida. Avea nevoie de aer. Este singura in intu- 
neric, a§a ma gandesc la ea. Sunt toate singure in intuneric. 
Daca nu aflu ce trebuie facut, vor ramane in intuneric.

Zoe s-a deplasat ca sa o apese pe obraz pe la spatele 
umarului Danei.

-  Se au una pe cealalta $i ne au pe noi. Nu te pedepsi. 
Incerci.

-  §i cred ca ajungi undeva. Malory li s-a alaturat Ja 
fereastra. Nu spun sa fii enervant de optimista. Pui diverse 
parti din indiciul Rowenei cap la cap. Creierul tau le 
prelucreaza, fticand diverse combinatii §i incercand sa le 
potriveasca. §i cred ca, in aceasta ultima incercare, ai 
inceput sa iti folose§ti inima.

-  Nu doar mintea ta trebuie sa se deschida, a adaugat 
Malory cand Dana a intors capul ca sa se uite la ea. §i 
inima ta trebuie sa se deschida. Asta e un lucru pe care 1-am 
invatat. Nu poti sa faci acest ultim salt altfel. Nu vei fi 
pregatita sa ri§ti ce e de partea cealalta.
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NU §tia ce a suparat-o, a suparat-o pana la punctul 
de a se infuria. Sa i§i deschida inima? Ce voia sa insemne 
asta? Ca trebuia sa i§i dezvaluie emotiile astfel meat 
oricine sa poata veni dupa chef §i sa faca ce vrea cu ele?

Nu era suficient ca se straduia din greu pana o durea 
capul din cauza orelor de cercetare, luari de notite, calcule 
§i supozitii?

Ii pasa, la naiba, s-a gandit ea in timp ce trantea u§a 
apartamentului sau. Ii pasa de cele trei femei tinere, pe 
jum atate zeite §i captive pentru eternitate inauntrul unei 
inchi sori din sticla.

A plans pentru ele §i §i-ar varsa §i sangele daca ar fi 
necesar.

Cat de deschisa trebuia sa fie?
Obosita, suparata, iritata, a mers cu pa§i mari catre 

bucatarie, a desfacut o bere §i o punga de covrigi. S-a 
trantit pe un scaun in sufragerie sa soarba, sa mestece §i 
sa inghita.

Sa faca ultimul salt?
Umia sa se lupte cu un vrajitor puternic §i stravechi. 

Risca aproape fiecare ban pe care il avea intr-o afacere 
noua. Comandase rafturi §i mese, scaune §i carti. Sa nu 
uitam de carti.

§i mai era aparatul de capuccino, ibricele de ceai, 
sticlaria, produsele de patiserie care ii vor epuiza cartile 
de credit intr-un timp foarte scurt.

§i avea de gand sa faca totul fara sa se proiecteze vreun 
venit. Daca asta nu era un afurisit de salt, atunci ce era?

Era u§or pentru Malory sa vorbeasca despre inimi 
deschise §i salturi finale. Ea i§i incheiase dej a partea ei §i 
traia un paradis conjugal impreuna cu Flynn.
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Ai casa ta, cainele tau §i barbatul tau, s-a gandit Dana, 
incruntata. Felicitari pe toate liniile.

§i, Doamne, a fost a§a de rea.
§i-a lasat capul sa cada pe spate §i s-a uitat la tavan.
-  Recunoa§te, Dana, e§ti geloasa. Nu numai ca Ma- 

lory a trecut testul cu un mare zece, dar a ca§tigat toate 
recompensele. §i iata-te pe tine in actiune, culcandu-te 
cu un barbat care deja ti-a frant inima o data §i terifiata 
ca vei distruge totul.

S-a dus pana la u§a sa raspunda cand a auzit o bataie 
§i §i-a luat berea cu ea.

Moe §i-a bagat nasul intre picioarele ei ca forma de 
salut, apoi a trecut peste ea ca sa ia funia stalcita pe care 
o lasase pe covor in timpul ultimei sale vizite.

S-a intors, cu urechile fluturandu-i, ca sa pocneasca 
funia plin de speranta de genunchii ei.

-  N-ai trecut ca sa il iei pe Moe, a comentat Jordan.
-  Am uitat. Ea a dat din umeri, apoi s-a intors §i s-a 

a§ezat pe scaun din nou.
Jordan a inchis u§a in spatele lui §i a a§ezat plicul pe 

care il tinea pe masa, Cuno§tea acea privire, s-a gandit in 
timp ce studia fata Danei. Ea era suparata §i pe cale sa 
innebuneasca.

-  Ce se petrece?
-  Nimic important. Din moment ce Moe incerca sa 

se catere in poala ei, ea i-a luat sfoara dintre dinti §i i-a 
dat-o lui Jordan.

A generat raspunsul a§teptat §i multumitor ca Moe 
sa il unnareasca a§a cum unnare§te taurul un matador. §i 
a§a cum un matador i?i folose?te mantia, Jordan mi§ca 
franghia in stanga §i in dreapta. Omul §i cainele se jucau
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de-atrasul franghiei in timp ce cainele mormaia jucau§, 
iar barbatul se holba la femeie.

-  O zi lunga? Voiam sa vin §i sa te ajut, dar am fost 
prins de treburi.

-  Ne descurcam.
-  Inca o pereche de maini n-au cum sa strice.
-  Vrei sa iti folose§ti mainile?
-  Este un gand.
-  Bun. Ea a impins scaunul §i s-a indreptat catre 

dormitor. Ia-le cu tine.
Jordan a ridicat o spranceana la Moe.
-  Imi pare rau, pu§tiule, dar e§ti pe cont propriu. Cred 

ca eu voi juca alt joc.
El a urmat-o pe Dana in dormitor §i a inchis u§a. L-a 

auzit pe Moe prabu§indu-se de cealalta parte cu un oftat 
uria§ de caine.

Ea deja se dezbracase de cama§a, i§i daduse jos pan- 
tofii §i se descheia la blugi.

-  Arunca hainele.
-  Te mananca ceva, Stretch?
-  Corect. Ea s-a strecurat afara din blugi §i ?i-a tras 

parul pe spate. Ai vreo problema sa ma scarpini?
-  Nu ma pot gandi la una. El §i-a dat haina jos §i a 

arancat-o.
A scapat de pantofi, de cama§a, in timp ce ea a tras 

paturile.
Cand ea a ajuns sa i§i desfaca sutienul, el a pa§it 

inspre ea, i-a luat mainile, §i i le-a tras la spate pentru un 
moment erotic. Apoi a eliberat-o pentru a-§i plimba mai
nile pe spatele ei.

-  Lasa ceva pentru mine, da?
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Ea s-a scuturat, apoi §i-a infipt o mana in parul lui §i 
i-a tras gura inspre a ei.

Ea s-a folosit de dintii, de unghiile ei, creand dispo- 
zitia pentru sex rapid §i tierbinte, folosindu-se doar de o 
intentie u§oara. Nu cauta atingeri sofisticate sau xnflorituri 
u§oare, ci transpiratie $i viteza.

Ea a simtit raspunsul instantaneu al corpului lui, 
inima lui care batea ca un ciocan, caldura zdrobitoare 
care ta§nea din el catre ea. Gura lui se hranea dintr-a ei, 
iar mainile lui au inceput sa ia, degetele sapand ca sa 
marcheze §i sa striveasca.

Era deja umeda §i pregatita cand 1-a impins inapoi 
pe pat.

Ea 1-ar fi incalecat §i ar fi terminat repede, dar el a 
doborat-o §i i-a prins coipul sub al lui. §i-a infipt dintii 
in sanii ei. Coapsele ei au inceput sa se smuceasca, 
mainile ei s-au mcle§tat pe ale lui intr-o cerere frenetica 
§i furioasa.

Privirea lui s-a inro§it in timp ce mu§catura fioroasa 
a nevoii ii sfa§ia corpul. El i-a tras sutienul pana in talie 
?i §i-a umplut gura cu a ei, chiar §i cand §i-a strecurat 
mana sa intre ei §i-a infipt degetele in caldura ei §i a 
aruncat-o cu brutalitate peste limite.

Ea a explodat sub el, corpul ei zvarcolindu-se, incor- 
dandu-se, apoi adunandu-se pentru inca un salt. Unghiile 
ei se infigeau in el, coapsele ei pistonand pana cand el 
era la fel de salbatic ca §i ea.

Ei s-au rostogolit, luptandu-se mai mult pentru o ba- 
talie fara minte care facea ca un fior sa genereze alt tior. 
Gura ei era infierbantata §i infometata, mainile ei lacome 
§i rapide.
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El $tia ca mai bine ar muri luptandu-se cu ea, decat 
sa traiasca in pace cu altcineva.

Cu respiratia sacadata, ea s-a ridicat deasupra lui §i 
1-a tras inauntru bmsc.

Gloria intunecata a ta§nit prin ea §i a inundat-o pana 
cand mania §i indoiala s-au inecat.

Era real, §i-a spus ea. Era suficient.
§i ea 1-a privit cum o prive?te luandu-1.
Rapid si tierbinte, concentrata pe obiectivele gemene 

de placere §i eliberare, statea deasupra lui cu o energie 
nemiloasa care ii transforma propriul ei corp intr-o mare 
de lacomie. Pentru viteza, pentru pasiune. Pentru mai 
mult.

Cand a simtit degetele lui incle§tandu-i-se pe coapse, 
cand a vazut acei ochi alba§tri sclipitori orbind, §>i-a 
aruncat capul pe spate §i a simtit sfar^itul lumii impreuna 
cu el.

Inca mai tremura cand s-a intins langa el. Respiratia 
ei era la fel de sacadata ca a lui cand capul i-a cazut greu 
pe umarul lui. El a reu§it sa puna un brat in jurul ei §i sa 
decida ca, la un moment dat, i§i va reca^tiga simturile in 
extremitati.

Pentru moment era foarte bine sa zaca acolo epuizat 
§i fericit.

-  Te simti mai bine? a intrebat-o el.
-  Considerabil. Tu?
-  Nu ma plang. Cand urechile mi se vor opri din 

tiuit, poate vrei sa imi spui ce te-a scos din sarite azi.
-  Nimic special. Ea §i-a ridicat capul suficient ca sa 

i§i dea parul la o parte astfel incat sa i§i simta obrazul 
lipit de pielea lui. Simt doar ca sunt stangace la mai tot

274



ce fac, dar mi-am amintit de acest lucru pe care il fac cu 
adevarat bine.

-  Nu vei auzi plangeri de la mine din acest punct de 
vedere. La ce e?ti stangace?

-  Vrei lista? Simt ca sunt atat de aproape sa gasesc 
cheia, incat nu o fac. Apoi mi se pare ca sunt foarte departe 
de cheie $i toata povestea se va duce pe apa sambetei. 
Mi-am petrecut toata ziua zugravind pentru ca am dat 
dovada de foarte putine, daca nu deloc, aptitudini de a 
lucra cu uneltele.

-  Atunci probabil ca nu vrei sa spun ca ai ni§te vopsea 
in par.

Ea a oftat din rarunchi.
-  O §tiu. Pana §i Malory se descurca mai bine cu 

§urabelnita decat mine ?i este mai feminina. Iar Zoe? Este 
un Bob Vila cu sani. §tiai ca §i-a pus un inel in abdomen?

-  Serios? A urmat o pauza lunga. Serios? a repetat el 
cu suficient interes masculin ca sa o faca sa rada.

-  Oricum. Ea a cazut pe spate. Au fost toate astea, 
apoi am inceput sa fac ni§te numaratori mentale §i am 
devenit deprimata realizand cat de aproape de colaps 
financial' ma due toate aceste lucruri. Toate investitiile, 
fara niciun venit, §i fara investitii nu va fi niciun venit. §i 
chiar cand vin veniturile, vor fi ni§te angajamente serioase 
pentra viitorul apropiat.

-  A§ putea sa iti imprumut ni?te bani ca sa mai poti 
respira. Tacerea ei spunea mult.

A r fi o investitie. Scriitor-librarie. Are sens.
-- Nu ma intereseaza un imprumut. Vocea ei s-a racit 

§i sub raceala se ascundea supararea. Nu caut inca un 
partener.
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-  Bine. El a abandonat subiectul, apoi a prins-o de 
par. §tiu ce sa fac. Pot sa te platesc pentru sex. Dupa cum 
ai spus, te pricepi. Dar ar trebui sa stabilesc un pret pentru 
fiecare act §i cred ca ar trebui sa fie §i o oferta de genul 
platesc trei §i primesc unul gratis. Rezolvam noi.

Din moment ce o privea, a vazut gropitele ei aparand 
in obraji in timp ce se lupta sa nu zambeasca.

-  E§ti un pervers. S-a rasucit pe stomac §i s-a tinut 
de umeri. A fost frumos din partea ta sa cobori in noroi 
ca sa ma invesele§ti.

-  Facem ce putem. §i-a plimbat un deget pe obrazul 
ei. Pun pariu ca iti este foame. Vrei sa ie§im sa mancam?

-  Categoric nu vreau sa ies.
-  Bine. Nici eu. El s-a deplasat putin §i a luat o expre- 

sie fermecatoare. Presupun ca nu vrei sa gate§ti.
-  Presupun ca nu.
-  Bine. Voi gati eu.
Ea a clipit, apoi s-a ridicat ?i s-a batut cu degetele pe 

tamp la.
-  Scuza-ma, ai spus ca vei gati?
-  Nu te bucura prea tare. Ma gandeam la ceva de 

genul omleta sau sandvi§uri cu branza. Ea s-a aplecat §i 
1-a sarutat scurt.

-  Multumesc. Ma due sa fac un du§.

CAND a ie§it, simtindu-se comod in haine de casa, 
el era in bucatarie, punand cateva oua intr-o cratita in 
timp ce in alta se rumeneau niste sandvi?uri, iar cainele manca 
dinti-un bol.

Ii lipsea sortul cu volane, a observat Dana, dar in 
rest forma un tablou formidabil.
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-  Uita-te la domnul Domestic.
-  Chiar §i locuind in New York, conteaza sa fii in 

stare sa gate§ti o masa de urgenta. Vrei sa scoti ni§te 
farfurii?

New York, s-a gandit ea, in timp ce deschidea un 
dulap. Nu trebuia sa uite ca tipul a locuit in New York §i 
ca nu ii va gati sandvi§uri cu branza in mod regulat.

A indepartat gandul, a intins masa §i a adaugat doua 
lumanari pentru amuzament.

-  Dragut, a spus ea dupa prima im bucatura cand 
s-au a^ezat. Serios, multumesc.

-  Mama obi^nuia sa imi faca sandvi§uri cu branza 
cand eram deprimat.

-  Sunt lini$titoare painea prajita, untul, caldura, bran
za topita.

-  Mmm. Daca e?ti interesata de ce pot face mainile 
mele in afara de a te innebuni de pasiune, pot sa iti arat 
maine.

-  Daca ai timp.
-  Veneam de astazi, dar am avut tema. El a indicat 

plicul pe care il lasase cand intrase.
-  Oh! Ai scris povestea.
-  Cred ca am relatat totul. Poti sa te uiti, sa vezi daca 

am uitat ceva.
-  Grozav. Ea s-a ridicat §i s-a grabit prin camera sa 

aduca plicul.
-  Nu ti-a spus nimeni ca nu e politicos sa cite§ti la 

masa?
-  Cu siguranta, nu. Tragandu-?i panil pe spate, ea s-a 

a§ezat. Nu e niciodata nepoliticos sa cite§ti. Ea a rasfoit 
paginile, surprinsa de cat de multe erau. Ai fost ocupat.
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El a mai luat ni§te oua cu furculita.
-  M-am gandit ca este mai bine sa scriu totul deodata.
-  Sa vedem ce avem aici.
Ea a mancat §i a citit, a citit ?i a mancat. El a luat 

totul de la inceput, din noaptea in care ea a condus pe 
furtuna la Warriors Peak. El a facut-o sa vada totul din 
nou, sa simta din nou. Acel lucru §i tot ce se intamplase 
de atunci.

Acesta era darul lui, a realizat ea. Arta lui.
El a relatat-o sub forma de poveste, cu fiecare perso- 

naj autentic §i plin de viata, fiecare actiune clara, astfel 
incat, cand ajungeai la final, voiai sa mai cite?ti.

-  Flynn a avut dreptate, a spus ea in timp ce intorcea 
ultima pagina. Ma ajuta sa o vad sub aceasta forma in 
mintea mea. Trebuie sa o absorb, sa o citesc din nou. Dar 
pune tot ce s-a intamplat pe seama destinului, in loc sa 
fie mai multe coincidence.

-  Va trebui sa scriu asta.
-  Am crezut ca tocmai ai facut-o, a replicat ea, 

scuturandu-§i capul.
-  Nu, e numai o parte. Jumatate, in cel mai bun caz. 

Mi-am dat seama astazi, cand scriam totul, ca va trebui 
sa o mai scriu o data cand se va incheia totul, sa o trans
form intr-o carte. Ai ceva de obiectat?

-  Nu §tiu. Ea §i-a trecut degetele peste pagini. Cred 
ca nu. Dar mi se pare putin straniu. Nu am mai fost 
niciodata intr-o carte inainte.

El a inceput sa vorbeasca, apoi s-a oprit §i §i-a ter- 
minat ouale. Nu mai fusese intr-o carte pe care ea o citise 
inainte, s-a gandit el. Care, cand venea vorba, insemna 
acela§i lucru.
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U ite ,  a zis Kane, cum te tradezi in somn.
Dana statea 111 picioare, uitandu-se in jos la patul unde 

ea §i Jordan dormeau. Pe podea, alaturi de ei, Moe se 
rasucea $i scotea sunete de agitatie.

-  Ce i-ai facut lui Moe?
-  I-am dat un vis, unul nevinovat $i fericit. Alearga 

dupa iepuri intr-o zi de primavara plina de soare. II va 
mentine in siguranta §i ocupat, deoarece noi doi avem 
multe de discutat.

Ea a privit piciorul drept din spate al lui Moe mi§- 
candu-se ca §i cum ar fi alergat.

-  Nu am multe sa ii spun unuia care se strecoara 
noaptea in dormitorul meu ca sa traga cu ochiul.

-  Nu trag cu ochiul, urmaresc. Ma interesezi, Dana. 
E§ti inteligenta. Respect asta. Carturarii sunt apreciati in 
lumea mea, in orice lume. §i aici avem carturarul si 
poetul. A facut un gest catre pat, la ea §i la Jordan. Cineva 
s-ar gandi ca este 0  combinatie foarte buna. Dar noi §tim 
mai bine.

A infrico§at-o §i a fascinat-o sa vada cuplul pe pat, 
imbrati§at.

-  Nu ne cuno^ti. Nu ne vei cunoa§te niciodata. De 
aceea te vom infrange.
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El a zambit numai. Negrul i se potrivea, il invelea ca 
matasea §i catifeaua §i ii Iasa ochii sa straluceasca in 
intuneric.

-  C'auti, dar nu gase§ti. Cum ai putea gasi? Viata ta 
este o prefacatorie, Dana, un vis la fel ca acesta. Uite 
cum te agati de el in somn. Tu, o femeie puternica §i 
inteligenta, care se considera independents, chiar inca- 
patanata. Cu toate acestea, te arunci asupra unui barbat 
care te-a azvarlit deoparte o data §i va face la fel din nou. 
Te la§i condusa de pasiune §i te transforma intr-o persoana 
slaba.

-  Ce altceva te conduce, daca nu pasiunea? a replicat 
ea. Ambitia, lacomia, ura, vanitatea. Toate sunt pasiuni.

-A , de asta te plac. Am putea avea o conversatie atat 
de interesanta. Nu, pasiunile nu apartin muritorilor. Ele 
doar pot sa abata asupra lor durerea pentru iubire ?i pentru 
placerile carnii. El §i-a scuturat capul. Erai mai inteleapta 
cand il urai. Acum il la§i sa te foloseasca din nou.

El minte. El minte. Nu putea sa se lase prinsa din 
nou in capcana acelei voci seducatoare §i sa uite cum 
mintise.

-  Nimeni nu ma folose§te. Nici macar tu.
-  Poate ai nevoie sa iti aduci aminte mai clar.
Ningea. Simtea falgii de zapada moi, reci, umezi pe

pielea ei, de§i nu-i putea vedea cazand. Pareau sa atarne 
suspendati in aer.

Simtea lovitura vantului, darnu il putea auzi, nici nu 
simtea racoarea.

Lumea era o fotografie alb-negru. Copaci negri, za
pada alba. Munti albi ridicandu-se pe un cer alb, iar in 
departare, silueta neagra de la Warriors Peak.
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Totul era lini§tit, rece §i tacut.
A vazut un om inghetat in timp ce ifi croia drum in 

zapada. Lopata lui era ridicata, iar cau§ul de zapada era 
luat pe sus.

-  §tii acest loc? a intrebat-o Kane.
-  Da. Trei blocuri la sud de Market §i doua blocuri la 

vest de Pine Ridge.
-  §i aceasta casa.
Casa mica, vopsita in alb, cu obloane negre. Cele 

doua ferestre mici de la etajul doi, cate una pentru fiecare 
domiitor. Floarea ale carei frunze erau impodobite de 
zapada ?i ?oseaua ingusta de dedesubtul ei. Doua ma§ini 
erau pe §osea. Furgoneta veche §i Mustangul la mana a 
doua.

-  Este casa lui Jordan. Gura ei era uscata. Limba ii 
era incleiata. Este... a fost casa lui Jordan.

-  Este, a corectat Kane. In acest moment inghetat.
-  De ce sunt aici?
El a pa?it langa ea, dar nu a lasat niciun semn, nicio 

urma, in zapada. Tivul mantiei lui negre parea sa pluteasca 
la circa un centimetru deasupra suprafetei albe.

Purta o piatra ro§ie, mare ?i rotunda pe un lant in 
jurul taliei. in lumea alb-negru stralucea ca o picatura 
mare de sange.

-  iti dauprivilegiul de a §ti ca aceasta este o amintire, 
de a te lasa sa stai cu mine §i de a observa. intelegi asta?

-  Inteleg ca aceasta este o amintire.
-  in prima, ti-am aratat cum ar putea fi. Dar inteleg 

ca tu e§ti mai mult... o creatie legata de pamant. Una care 
prefera realitatea. Dar e§ti suficient de curajoasa ca sa 
vezi ce este real?
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-  Sa vad ce? Dar ea §tia deja.
Culoarea s-a strecurat in lume. Verdele inchis al 

pinilor dedesubtul zapezii care ii invelea, cutia postal a 
de un albastm stralucitor de pe colt, albastrul, verdele $i 
ro$ul hainelor pe care le purtau copiii in timp ce ridicau 
oameni de zapada §i fbrtarete in curti.

$i odata cu culoarea a aparut §i mi§carea. Zapada 
cadea din nou, iar poteca se acoperea din nou cu zapada, 
de§i omul o dadea la o parte cu lopata. Ea a auzit strigatele, 
inalte §i pure in aer, de la copiii care se jucau §i pocniturile 
bulgarilor de zapada care i?i loveau tintele.

S-a vazut pe ea, imbracata intr-o jacheta pufoasa, de 
culoarea afinelor. Ce o fi fost in capul ei? Arata ca Violet 
din Charlie §i fabrica de ciocolata.

Avea o bereta tricotata pe cap §i un fular tricotat in 
jurul gatului. Se mi§ca rapid, dar s-a oprit pentru o bataie 
cu zapada scurta §i energica cu micul Dobson $i prietenii 
lui.

Propriul ei raset a ajuns pana la ea §i §tia ce gandea 
atunci, ce simtea.

Se ducea sa il vada pe Jordan, sa il convinga sa iasa 
la joaca. Petrecea prea mult timp inchis in casa de cand 
murise mama lui. Avea nevoie sa fie cu cineva pe care il 
iubea.

Ultimele luni fusesera un co§mar de spitale §i doctori, 
suferinta §i durere. Avea nevoie de consolare §i de un 
imbold bland sa i§i reia viata. Avea nevoie de ea.

Ea a trecut pe cararea nedeszapezita, afundandu-§i 
picioarele. Nu a batut la u§a. Nu avusese niciodata nevoie 
sa bata la u§a lui.

-  Jordan! Ea §i-a dat jos bereta §i §i-a trecut degetele
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prin par. II avea scurt pe atunci, un experiment pe care T1 
ura §i i§i dorea zilnic sa creasca la loc.

L-a strigat din nou in timp ce i§i descheia fermoarul.
Casa mirosea inca a doamna Hawke, a observat ea. 

Nu a ceara de lamaie pe care o folosea intotdeauna pe 
mobila sau a cafeaua pe care o servea de obicei pe soba. 
Ci a boala ei. Dana §i-ar fi dorit sa deschida larg ferestrele 
§i sa indeparteze toata tristetea §i durerea.

El a aparut in varful scarilor. Inima ei s-a zbatut in 
piept, ca intotdeauna cand il vedea. Era atat de frumos, 
atat de inait §i bine facut, cu un pic de pericol care emana 
in jurul ochilor §i a gurii.

-  Credeam ca e§ti la garaj, dar cand 1-am sunat pe 
Pete, a zis ca nu vii astazi.

-  Nu. Nu ma due.
Vocea lui suna putin ragusita, ca §i cum de-abia s-ar 

fi trezit. Dar era deja doua dupa-amiaza. Erau umbre in 
ochii lui §i sub ei, care ii frangeau inima.

Ea a venit langa scari §i i-a aruncat un zambet.
-  De ce nu iti iei haina? Copiii Dobson au incercat 

sa ma atace pe drum incoace. Putem sa ii batem.
-  Am diverse lucruri de facut, Dana.
-  Mai importante decat sa ii ingropi pe copiii Dobson 

intr-un potop de bulgari de zapada?
-  Da. Trebuie sa termin de ixnpachetat.
-  lm pachetat? Nu a simtit pericolul, nici m acar 

atunci, numai confuzie. Pleci undeva?
-  New York. El s-a intors §i a plecat.
-  New York? Inca nu s-a alarmat. Acum era un fior 

de bucurie ?i s-a napustit pe scari dupa el plina de entu- 
ziasm. Este in legatura cu cartea ta? Ai ve§ti de la agentul 
tau?
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Ea s-a grabit sa intre in dormitor §i s-a anincat in 
spatele lui.

-  Ai ve§ti de la agentul tau §i nu mi-ai spus? Trebuie 
sa sarbatorim. Trebuie sa facem ceva nebunesc. Ce a 
spus?

-  Este interesat, atata tot.
-  Bineinteles ca este interesat. Jordan, e minunat! Te 

intalne§ti cu el? O intalnire cu un agent literar din New York! 
A scos un sunet de incantare, apoi a observat valizele.

Incet, cu primul semnal de alarma, ea s-a lasat sa 
alunece de pe spatele lui.

-  lei o gramada de lucruri pentru numai o intalnire.
-  Ma mut la New York. El nu s-a intors spre ea, dar 

a pus inca o bluza $i o pereche de blugi intr-o valiza 
deschisa.

-  Nu inteleg.
-  Am pus casa la vanzare ieri. Probabil ca nu vor 

reu§i sa o vanda pana in primavara. Cei de la piata de 
vechituri vor lua cea mai mare parte din mobila ?i orice a 
mai ramas pe aici.

-  Vinzi casa. Cand picioarele i s-au inmuiat, s-a a^ezat 
pe pat. Dar, Jordan, tu locuie§ti aici.

-  Nu mai locuiesc.
-  Dar... nu poti sa impachetezi pur §i simplu §i sa 

pleci la New York. §tiu ca ai spus despre o mutare acolo, 
eventual, dar...

-  Am terminat aici. Nu a mai ramas nimic pentru 
mine.

Era ca §i cum i-ar fi infipt un cutit in inima.
-  Cum poti sa spui asta? Cum poti sa spui ca n-a mai 

ramas nimic pentru tine aici? $tiu, Jordan, §tiu cat de
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greu a fost pentru tine sa iti pierzi mama. $tiu ca inca 
mai jele§ti. Nu este momentul potrivit sa iei o astfel de 
decizie.

-  E deja luata. El s-a uitat in directia ei, dar ochii lui 
nu i-au intalnit pe ai ei. Mai am cateva lucruri de rezolvat 
aici, apoi ma due. Plec maine dimineata.

-  A§a, pur §i simplu? Mandria a facut-o sa stea iar in 
picioare. Aveai de gand sa ma anunti sau imi trimiteai o 
vedere cand ajungeai acolo?

El s-a uitat la ea, dar ea nu a putut vedea nimic in 
ochii lui, nu putea vedea prin zidul pe care el il pusese 
intre ei.

-  Intentionam sa tree diseara pe la tine §i pe la Flynn.
-  Este foarte dragut din partea ta.
El §i-a trecut degetele prin par, un gest care ea §tia ca 

denota nerabdarea sau frustrarea.
-  Uite, Dana, e ceva ce trebuie sa fac.
-  Nu, e ceva ce vrei sa faci pentru ca ai terminat cu 

acest loc acum. §i cu toata lumea de aici.
Trebuia sa i§i mentina vocea joasa, foarte joasa. Sau 

ar fi devenit stridenta. Sau ar fi inceput sa tipe.
-  Asta ma include §i pe mine. A§adar cred ca ultimii 

doi ani n-au insemnat nimic.
-  Nu e adevarat $i §tii asta. A trantit capacul unei 

valize §i a incuiat-o. imi pasa de tine, intotdeauna mi-a 
pasat. Fac ceea ce trebuie sa fac -  ceea ce vreau sa fac. in 
orice caz, se ajunge la acela§i lucru. Nu pot sa gandesc 
aici. §i trebuie sa scriu. Am ?ansa sa realizez ceva §i vreau 
sa profit. La fel ar trebui sa procedezi ?i tu.

-  Da, sa realizezi ceva. Un ticalos egoist. Ai planuit 
asta, sa ma atragi in timp ce te gandeai sa ma parase§ti 
cand iti vine tie bine.
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- N u  este vorba despre tine, ci despre mine -  parasind 
aceasta casa nenorocita, acest ora§. El a venit langa ea $i 
scutul s-a crapat suficient incat ea sa zareasca furia. Este 
vorba despre mine evitand sa muncesc pe rupte in fiecare 
zi intr-o groapa slinoasa doar ca sa imi platesc facturile, 
apoi sa incerc sa imi fac timp cateva ore ca sa scriu. Este 
vorba de viata mea.

-  Cristoase. El $i-a trecut din nou o mana prin par 
inainte sa deschida un sertar pentru mai multe haine.

Nu putea sa se opreasca din impachetat, s-a gandit 
ea, nici macar cand ii frangea inima.

-  Sunteti parte din viata mea. Tu, Flynn §i, Brad. Cum 
naiba schimba asta mutarea mea la New York?

-  Din cate §tiu eu nu te-ai culcat cu Flynn §i cu Brad.
-  Nu pot sa ma ingrop in Valley pentru ca noi doi 

suntem incin§i unul dupa altul.
-  Ticalosule. Simtea cum incepe sa tremure §i lacri- 

mile i se aduna in gat. Folosindu-§i toata puterea, a 
directionat durerea catre furie. Poti sa faci sa para totul 
ieftin. Poti sa te faci pe tine ieftin. Dar nu ma vei face pe 
mine ieftina.

El s-a oprit acum, s-a oprit din impachetat §i s-a intors 
sa se uite la ea cu regret §i ceea ce ai putea sa nume§ti 
mila.

-  Dana, n-am vrut sa sune a§a.
-  Nu. Ea 1-a lovit peste mana cand s-a intins dupa ea. 

Sa nu mai pui mana pe mine niciodata. Ai terminat cu 
Valley? Ai terminat cu mine? Bine, e foarte bine, pentru 
ca §i eu am terminat cu tine. Vei fi norocos daca vei rezista
o luna in New York cu tampeniile pe care le scrii. A§a ca, 
atunci cand te vei tail inapoi, sa nu ma suni. Sa nu vorbe§ti
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cu mine. Pentru ca ai dreptate in privinta unui singur lucru, 
Hawke, nu te mai a§teapta nimic aici.

A trecut de el §i a plecat.
In timp ce se privea alergand afara din casa, §i-a dat 

seama ca i§i uitase bereta. Un bulgare de zapada aruncat 
de unul din baietii Dobson a lovit-o in mijlocul spatelui, 
dar ea nu a observat.

Nu simtea frigul sau lacrimile care i se prelingeau pe
fata.

Nu simtea nimic. O transformase in nimic.
Cum putuse uita? Cum putuse uita?
Nu vazuse atunci, nici acum, ca el statea la fereastra 

ingusta a mansard ei §i o privea cum pleaca.

EA s-a trezit in lumina subtire de toamna, cu obrajii 
uzi §i pielea rece.

Durerea era atat de reala, atat de proaspata, incat ea 
s-a rostogolit, s-a ghemuit ca o minge §i s-a rugat sa treaca.

Nu putea, nu voia sa treaca prin asta din nou. Se 
straduise atat de mult sa treaca peste el, sa iasa din durere 
§i suferinta numai ca sa se deschida din nou catre toate 
acestea?

Era atat de slaba, atat de proasta?
Poate era, cand era vorba de Jordan. Poate ca era atat 

de slaba §i de proasta. Dar nu trebuia sa fie.
S-a ridicat din pat §i 1-a lasat dormind. A tras pe ea 

un halat, un fel de armura, apoi s-a indreptat catre buca
tarie pentru cafea.

Moe a plecat de la picioarele patului §i a mers dupa 
ea. Cu lesa intre dinti, el dansa pe loc in bucatarie.

-  Nu inca, Moe. Ea s-a aplecat sa i§i ingroape fata in 
blana lui. Nu sunt gata inca.
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Simtind problemele, el a scheunat, apoi a lasat lesa 
ca sa ii linga fata.

-  E$ti un caine bun, nu-i a§a? Ai fost la vanatoare de 
iepuri, da? E in regula, §i eu am vanat ceva. Niciunul 
dintre noi nu va prinde vreodata vanatul.

A baut cafeaua unde statea, in picioare, §i i§i turna a 
doua cea§ca in momentul in care i-a auzit pa$ii lui Jordan.

I§i pusese hainele, dar inca parea §ifonat din cauza 
somnului. A mormait cand laba lui Moe 1-a lovit pe piept 
§i a reu?it sa ia cana de cafea din mana Danei. A baut 
mult.

-  Multumesc. I-a dat-o inapoi, apoi s-a aplecat sa 
ridice lesa lui Moe. Actiunea I-a facut pe Moe sa alerge 
in jurul lor in cercuri disperate.

-  Vrei sa il scot eu la plimbare?
-  Da. Poti sa il duci inapoi la Flynn.
-  Sigur. Vrei sa mergi ia o plimbare inainte de micul 

dejun? i-a spus lui Moe in timp ce scurta lesa. Da, cum 
sa nu.

-  Nu vreau sa te mai intorci aici.
-  Hmm? El s-a uitat in sus §i i-a vazut fata. Ce ai 

spus?
-  Nu vreau sa te intorci aici. Nici in dimineata asta, 

nici alta data.
-  Jos, Moe. Ceva in tonul potolit 1-a facut pe caine 

sa se supuna. Am dormit in timpul unei dispute sau... 
Kane, a spus §i a in§facat mana Danei. Ce a facut?

-  Nu are nimic de-a face cu el. Este in legatura cu 
mine, de data asta. Am facut o gre§eala primindu-te 
inapoi. O corectez acum.

-  Ca naiba a dus la asta? Noaptea trecuta...
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-  Am facut un sex grozav. Ea a dat din umeri §i a 
sorbit din cafea. Nu e suficient pentru mine. Sau poate 
este prea mult pentru mine, in fiecare din cazuri nu func- 
tioneaza. M-ai mpt in bucati o data.

-  Dana, lasa-ma...
-  Nu, a§a este. Ea s-a departat de el. Nu te voi mai 

lasa sa faci asta din nou. Am o viata buna, una peste alta. 
Ma satisface. Nu te vreau in ea. Nu te vreau aici, Jordan. 
Nu pot sa te las aici. A§a ca iti spun s& pleci atata timp 
cat nu sunt resentimente. iti spun asta atat timp cat mai 
exista o §ansa sa fim prieteni.

M a due sa fac un du§. Sa nu te mai gasesc aici cand 
ma intorc.

ERA inca naucit cand a intrat in casa lui Flynn. Asta 
simtea ea? s-a intrebat el. Asta ii facuse ei? O lasase 
simtindu-se goala pe dinauntru §i amortita?

§i ce se intamplase cand amorteala trecuse? Rama- 
sese durere, furie sau ambele?

Voia furia. Cristoase, voia sa i§i gaseasca furia.
Tarand lesa pe care Jordan a uitat sa o desprinda, 

M oe s-a repezit catre bucatarie, iar salutarile pline de 
veselie ale lui Flynn au uraiat sunetelor pocniturilor.

-  Un baiat §i cainele lui. Malory a alergat in jos pe 
scari, proaspata, in kaki §i tricou marin. Te-ai intors de- 
vreme in dimineata asta, a inceput ea, sau sunt eu in urma. 
Apoi s-a oprit ?i s-a uitat fix la el. Ce este? Ce este in 
neregula? Un fior de teama i s-a strecurat in voce. Dana...

-  N-a patit nimic. Este bine.
-  Dar tu nu e§ti. Haide. Sa ne a§ezam.
- N u ,  am nevoie sa...
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-  Stai jos, a repetat ea, §i luandu-1 de brat, 1-a tras 
inspre bucatarie.

Flynn era la masa, o masura temporara in bucataria 
afiata in dezvoltare. Peretii erau zugraviti intr-un albastru 
azuriu puternic care punea in valoare lemnul auriu al 
dulapurilor. Podeaua fusese curatata in vederea instalarii 
parcbetului pe care il selectase Malory. O bucata de furnir 
statea pe ni§te dulapuri ca un blat.

Flynn manca cereale §i, dupa fetele vinovate, atat a 
sa, cat §i a lui Moe, le impartise cu cainele.

-- Hei, ce se petrece? Daca vreti mancare, aveti circa 
cincisprezece minute pana cand echipa ajunge aici.

-  Stai jos, Jordan, iti aduc ni§te cafea.
Flynn a studiat fata prietenului sau.
-  Care-i treaba? Tu §i Dana v-ati certat?
-  Nu, nu ne-am certat. Doar mi-a spus sa plec.
-  Sa pleci unde?
-  Flynn. Malory a a§ezat o cana de cafea in fata lui 

Jordan §i a pus o mana pe umarul lui. E posibil sa fii atat 
de greu de cap?

-  Da-mi un minut sa ma prind. Daca nu v-ati certat, 
de ce te-a dat afara?

-  Pentru ca nu m-a vrut acolo.
-  A§a ca ai plecat pur §i simplu? a intrebat Flynn. 

Fara sa afli ce a enervat-o?
-  Nu era suparata. Daca ar fi fost suparata, m-a§ fi 

descurcat cu ea. M-a§ fi descurcat in situatia data. Ea 
arata doar... obosita §i trista. §i terminata. El ?i-a frecat 
fata cu mainile. A§a ca nu era furie la urma urmei, a rea- 
lizat el. Era doar durere.

-  Orice ar fi simtit ea, orice era in spatele compor-
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tamentului ei, trebuie sa afli. Malory 1-a scuturat rapid 
de umar. Ea nu inseamna nimic pentru tine?

El i-a aruncat o privire in care se citeau emotii 
furtunoase §i, cu un oftat, ea s-a dus §i §i-a infaijurat bratele 
in jurul lui.

-  Bine, atunci, a murmurat ea. Bine.
-  Inseamna destul, a spus el, astfel incat sa nu o mai 

fac sa aiba expresia aceea niciodata. Daca vrea sa plec, 
voi pleca.

-  Barbatii sunt a§a de pro§ti. Nu te-ai gandit ca ea 
vrea sa pleci numai pentru ca se a§teapta ca tu sa pleci?

ZOE a intalnit-o pe Malory la u§a de la intrare, apoi 
a impins-o afara.

-  Ma uitam dupa tine. Dana este inauntru, zugravind 
partea ta. Ceva nu este in regula. Pot sa vad asta. Dar nu 
vrea sa discute subiectul.

-  S-a despartit de Jordan.
-  Oh! Daca s-au certat...
-N u , este altceva §i nici pe departe ceva a?a de simplu 

ca o cearta. Ma due sa vad ce pot sa fac.
-  Noroc. Zoe s-a intors.
-  Ce este cu zgomotul asta?
-  inca o complicate. Bradley este in sectiunea Danei 

cu o ra§cheta. Nu ma lasa sa o folosesc eu. Da, a fost 
foarte frumos din partea lui sa ne-o imprumute, a con
tinual ea cand Malory a ridicat din sprancene. Dar sunt 
perfect capabila sa ra§chetez podelele. Cu el aici, este cu 
atat mai greu sa o faci pe Dana sa vorbeasca.

-  Tine-1 ocupat, ma ocup eu de Dana.
-  Nu vreau sa il tin ocupat. Ultima data cand am fost 

singura cu el zece minute, mi-a facut avansuri.
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-  Ce avansuri?
Zoe s-a uitat peste umar in directia de unde provenea 

sunetul aparatului de ra?chetat.
-  Aseara eram acasa la el, dupa ce toata lum ea 

plecase. Aveam o simpla conversatie cu el, apoi m-a 
sarutat.

-  Te-a sarutat? Maniac pervers! Adu franghia.
-  Oh, ha, ha.
-  A trebuit sa te lupti cu el? A fost o experienta 

infrico§atoare?
-  Nu, dar... Ea §i-a coborat vocea, de§i ar fi putut §i 

sa strige §i nu ar fi fost auzita. M-a sarutat cu adevarat 
iar capul a devenit tulburat pentru un minut, a?a ca l-am 
sarutat inapoi. Am destule pe cap acum ca sa mai am 
timp de jocuri §i de distractii. In plus, ma face agitata.

-  Da, barbatii frumo§i care i§i fac timp sa curete 
podelele pentru mine, intotdeauna ma fac agitata. Asculta, 
trebuie sa vorbesc cu Dana. Dupa ce voi avea grija de ea, 
vin incoace §i, daca e cazul, te salvez din ghearele infame 
ale lui Brad. Cu conditia in care, fire^te, nu crezi ca te 
descurci singura.

-A s ta  a fost josnic. Foartejosnic.
-  Asigura-te doar ca nu umbla prin casa in timp ce 

vorbesc cu Dana. I-a facut semn lui Zoe de la revedere, 
apoi s-a indreptat in directia opusa.

Primul ei gand a fost: Oh! Peretii ei prindeau viata 
cu acel auriu ars palid §i delicat pe care il alesese. Era o 
alegere buna, foarte buna. Deja putea vedea ce cadru 
perfect crea pentru arta.

Al doilea gand al ei a fost cat de inexpresiv era chipul 
Danei in timp ce lucra.
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§i asta era un lucru rau, atat de rau.
-  Arata extraordinar.
Evident smulsa din ganduri adanci, Dana §i-a intors 

capul.
-  Da. Ai talent la alegerea culorilor. M a gandeam ca 

va arata prea §ters, aproape fara culoare. Insa are o 
stralucire placuta §i calda.

-  Pe cand tu nu ai. Nu straluce§ti deloc astazi.
Dana a dat din umeri §i a continuat sa tnunceasca.
-  Nu pot sa fiu Mary-Raza-De-Soare tot timpul.
-  L-am vazut pe Jordan azi de dimineata. Nici el nu 

stralucea. De fapt, a continuat ea in timp ce mergea catre 
Dana, parea devastat.

-  O sa treaca peste asta.
-  Chiar crezi asta sau ai nevoie sa crezi pentru ca te 

elibereaza de legatura?
-  Nu sunt legata de nimic. Se uita fix la perete in 

timp ce zugravea. Auriu peste alb, auriu peste alb. Am 
facut ce era bine pentru mine. Nu e treaba ta, Malory.

-  Ba da, este. Te iubesc. il iubesc pe Flynn §i el te 
iube§te pe tine.

-  Suntem o t'amilie mare §i prostuta.
-  Poti sa fii suparata pe mine daca vrei, daca te ajuta. 

Dar trebuie sa §tii, sunt de partea ta. Orice s-ar intampla, 
sunt de partea ta.

-  Atunci ar trebui sa intelegi de ce am rupt relatia §i 
ar trebui sa imi sprijini decizia.

-  Te-a§ sprijini daca a§ crede ca este ceea ce vrei cu 
adevarat. Malory a mangaiat-o pe Dana pe spate. Daca 
te-ar face fericita.

-  Inca nu caut sa fiu fericita. Mangaierile con sola-
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toare ale prietenei ei o faceau sa doreasca sa stea jos pe 
podea £i sajeleasca.

-  Spune-mi ce s-a intamplat de ieri pana azi.
-  Mi-am amintit, cu putin ajutor din partea lui Kane.
-  §tiam eu. Fata lui Malory a inceput sa straluceasca 

din cauza furiei. §tiam ca el este in spatele a ce se intampla.
-  A§teapta. M-a dus intr-o calatorie in luinea amin- 

tirilor. Asta il transforma intr-un ticalos, dar nu schimba 
faptele. Doamne, era obosita. Voia doar sa fie lasata in 
pace sa zugraveasca peretii. Sa indeparteze prin zugravit 
durerea §i oboseala. Nu a schimbat ce s-a intamplat, nici 
nu a agravat faptele. Nu era nevoie. Am §tiut, dupa ce 
am vazut totul din nou, am simtit din nou ca fac o gre^eala.

-  De ce este o gre^eala sa iube^ti un barbat respec- 
tabil?

-  Pentru ca el nu ma iube§te pe mine. Ea §i-a smuls 
bentita din par, ca $i cum procedand a§a ar fi eliberat 
durerea de cap care mocnea la baza cutiei ei craniene. 
Pentru ca intentioneaza sa piece imediat ce i§i termina 
treburile aici. Pentru ca pe masura ce stau mai mult cu el, 
cu atat mai mult ma implic §i nu pot sa controlez ce simt 
a§a cum credeam. Nu pot sa fiu cu el §i sa nu fiu indra- 
gostita de el.

-  L-ai intrebat gi pe el ce simte?
-  Nu. $i §tii ceva? Nu aveam chef sa aud vechea 

replica „Imi pasa de tine“. Da-ma in judecata pentni asta.
Nimeni nu a vorbit pentru un moment. Se auzea 

numai respiratia generata de efort a Danei, zumzetul 
ma§inii de zugravit §i bazaitul constant al ma§inii de 
ra§chetat ce provenea din cealalta parte a casei.
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-  L-ai ranit. Malory s-a dus §i a indepartat marina de 
zugravit. Poate ca sentimentele lui nu sunt chiar atat de 
simple §i slabe cum crezi tu. Omul pe care l-am vazut azi 
de dimineata era ranit de moarte. Daca ai vrut sa te 
razbuni, Dana, ai reu§it.

S-a rasucit, vibrand de furie, tremurand din cauza 
insultei. Rola a cazut din mana ei §i a lasat o pata aurie 
stramba pe carpa de ?tcrs.

-  Pentru Dumnezeu, drept cine ma iei? Crezi ca m'am 
culcat cu el doar ca sa il dau afara §i sa ma razbun?

-  Nu, nu cred asta. M a gandesc doar ca daca vrei sa 
ai drumul deschis, nu obtii asta aruncand pe altcineva in 
groapa $i lasandu-1 acolo sangerand.

Dana a aruncat bentita de par la pamant §i §i-a dorit 
in mod rautacios sa fi avut la indemana ceva de aruncat 
§i mai greu.

-  Ce tupeu ai.
-  Da, cred ca am.
-  Este dreptul meu, Malory. Nu am nevoie de tine 

sau de altcineva ca sa imi spuna pe cine sa primesc in 
viata mea sau pe cine sa elimin.

-  Imi pare mie ca este tocmai ceea ce il la§i pe Kane 
sa faca. Vrea sa te indrepti intr-o anumita directie §i tu o 
urmezi. Nici macar nu te intrebi de ce te-a imboldit la 
asta.

-  Deci acum ar trebui sa stau cu Jordan din cauza 
cheii? Imi tii lectii despre propria mea viata, propriile 
mele decizii, ca sa nu iti pun in pericol interesele?

Malory a tras adanc aer in piept. Nu era momentul 
sa i§i piarda rabdarea sau, a decis ea, sa o invinuiasca pe 
Dana ca o pierduse pe a ei.

-  Daca tu crezi asta, atunci nu ma cuno.sti si, mai
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mult, nu §tii ce ai acceptat sa faci. A§a ca poti sa zugrave§ti 
in continuare §i sa te feliciti ca ai evitat dificultatile de pe 
traseu sau poti sa incetezi sa fii o la§a §i sa lamure?ti 
lucrurile cu Jordan.

Epuizata, a inceput din nou.
-  Nu ar trebui sa fie greu de gasit, a strigat ea.
-  I-a spus lui Flynn ca se duce sa o vada pe mama lui 

in dimineata asta.
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16

I -a adus garoafe. Lalelele fusesera favoritele ei, dar 
nu era anotimpul potrivit. Cu toate acestea ii placeau cel 
mai mult florile simple. Lalelele §i narcisele galbene, 
trandafirii salbatici §i margaretele. Garoafele erau simple, 
ii pareau lui, §i feminine, de un roz delicat §i demodat.

Le-ar fi apreciat, ar fi facut caz §i le-ar fi pus in vaza 
cea buna pe care i-o daruise mama ei cu mult timp in 
urma, de Craciun.

Nu se gandise sa aduca nimic in care sa le puna, a§a 
ca ambalajul de la florarie trebuia sa fie suficient.

Lira cimitirul. Toate acele pietre care rasareau din 
pamant ca o recolta a mortii in culori de gri, alb §i negru. 
Toate numele §i datele inscrise pe ele erau la fel de mult 
o reamintire a faptului ca nimeni nu infrange moartea in 
final §i o comemorare a unei vieti intregi.

Ganduri morbide, a presupus el, dar acesta era locul 
pentru ele.

larba era abundenta $i plina de bumieni, astfel incat 
verdele era intesat cu pete maro, unde se ofilise. Altii 
adusesera flori mortilor lor, iar unele din ofrande erau 
ve§tejite. Altii au rezolvat problema amintirii mortii 
aducand flori artificiale, dar culorile putemice le indicau 
drept false.
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Mai mult minciuni, s-a gandit el, decat tributuri.
Era prea mult vant aici, pe partea de nord, §i prea 

rece, fara adapostul oferit de micul crang de copacei din 
est sau razele insorite dinspre vest.

Inlocuise insemnul funerar, cu cativa ani inainte, cu 
granit alb. Ea ar fi considerat-o o cheltuiala inutila, dar 
el simtise nevoia sa faca ceva.

Purta numele ei. Snscm Lee Hawke. §i durata vietii ei, 
cei patruzeci §i §ase de ani scurti. Dedesubt, in scriere, era 
o propozitie pe care o parafrazase din Emily Dickinson.

Speranta rasare in suflet

Ea nu !§i pierduse niciodata speranta. i§i traise viata 
crezand in puterea sperantei, a credintei, combinata cu 
multa munca. Chiar §>i cand boala ii erodase frumusetea 
§i o redusese treptat la o mana de oase fragile, ea inca i§i 
pastrase speranta.

Pentru el, s-a gandit Jordan acum. Sperase pentru el, 
crezuse in el §i il iubise fara posibilitate de descriere.

El s-a aplecat sa a§eze florile pe mormantul ei.
— Mi-e dor de tine, mama. Mi-e dor sa vorbesc cu 

tine §i sa iti aud rasul. Mi-e dor sa vad in ochii tai privirea 
aceea care spunea ca am dat de necaz. §i chiar cand da- 
deam de necaz, erai acolo pentru mine, intotdeauna ai 
fost acolo pentru mine.

El se uita fix la cuvintele de pe piatra. Pareau atat de 
formale. intotdeauna fusese Sue. Simplu §i direct, Sue.

-  §tiu ca nu e§ti acolo. Acest lucru este doar un mod 
de a le spune oamenilor ca ai fost pe aici, ca ai fost iubita.
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Cateodata te simt §i este o senzatie atat de puternica de 
parca m-a? intoarce §i te-a? gasi acolo. Intotdeauna ai 
crezut in lucruri de genul asta, in posibilitatile a ceea ce 
suntem.

El s-a ridicat §i §i-a strecurat mainile in buzunare.
-  Ma intreb ce naiba sunt. Am dat-o in bara. Nu cu 

totul, ci doar intr-o chestiune vitala. Am un lucru pe care 
mi 1-am dorit intotdeauna §i am pierdut lucrul despre care 
n-am §tiut ca am avut nevoie de el intotdeauna. A§ spune 
ca este justitie cosmica. Poate ca nu le poti avea pe toate. 
Dar mi-ai arunca acea privire.

El s-a uitat inspre dealurile pe care ea le iubise intot
deauna, cum iubise felul in care cerul pastra un albastru 
putemic deasupra flamei copacilor.

-  Nu §tiu daca pot sa remediez. Adevarul este ca nu 
§tiu daca ar trebui macar sa incerc.

El a inchis ochii un moment.
-  Doare sa fiu aici. Presupun ca a§a trebuie. El si-a 

dus degetele la buze, apoi a presat degetele de piatra. Te 
iubesc. Ma voi intoarce.

El s-a intors §i s-a oprit cand a vazut-o pe Dana stand 
pe marginea drumului, privindu-1.

Parea atat de trist, s-a gandit ea. Mai mult decat atat, 
era ca §i cum tristetea ii spulberase sistemele de aparare 
§i lasase emotiile din spatele lor deschise. Era dureros sa 
il vezi atat de vulnerabil, sa inteleaga ca amandoi §tiau 
ca il prinsese cu garda jos intr-un moment care trebuia sa 
fie personal.

Nefiind sigura ce ar trebui sa spuna, ce ar putea sa 
spuna, ea a mers prin iarba sa stea langa el la mormantul 
mamei sale.
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-  Imi pare rau. N-am vrut sa... te deranjez, a inceput 
ea. De aceea a§teptam acolo.

-  Este in regula.
Ea s-a uitat in jos la mormant, la florile proaspete 

impra§tiate prin iarba. Poate ca nu §tia ce sa spuna.
-  Flynn §i cu mine venim aici o data pe an. Ea §i-a 

dres vocea. Tatal lui, mama mea... §i a ta. Noi, ah, incer
cam sa venim chiar dupa prima cadere a zapezii. Totul 
este atat de lini§tit, de alb ?i de curat, ii aducem flori.

Ea §i-a mutat privirea de la flori §i a observat ca el se 
uita la ea.

-  M-am gandit ca ti-ar placea sa §tii ca intotdeauna 
ii aducem flori cand venim.

El nu a vorbit, dar ochii lui spuneau totul. Apoi el §i-a 
aplecat pur §i simplu fruntea catre a ei.

Au stat a§a, in tacere, in timp ce vantul batea in jurul 
lor §i flutura petalele garoafelor roz.

-  Multumesc. El s-a indreptat incet ca §i cum s-ar fi 
temut ca ceva dinauntrul lui se va rape. Multumesc.

Ea a inclinat din cap, apoi au stat in picioare, tacand 
din nou, privind dealurile.

-  Este prima data cand vin aici de cand m-am intors, 
i-a spus el. Niciodata nu §tiu ce ar trebui sa fac intr-un 
loc ca asta.

-  Ai facut ce trebuia. Garoafele sunt dragute. Simple.
El a ras putin.
-  Da, asta m-am gandit §i eu. De ce te afli aici, Dana?
-A m  sa iti spun lucruri pe care poate nu le-am spus

a§a cum trebuia azi de dimineata.
-  Daca este una dintre repl icile de genul, putem inca 

sa fun prieteni, poate mai a§tepti vreo doua zile.
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- N u  chiar. Nu §tiu daca este locul ?i timpul potrivit 
sa vorbim despre asta, a inceput ea, dar dupa ce Malory 
m-a zguduit azi de dimineata, am decis ca avea ceva 
dreptate §i ca iti datoram -  §i mie - ,  datoram amandurora 
ceva mai bun decat felul cum am incheiat relatia.

-  Te-am ranit. Am vazut asta pe fata ta. Nu vreau sa 
te ranesc iar, Dana.

-  Este prea tarziu pentru asta. Ea $i-a ridicat umerii, 
apoi i-a lasat sa cada. Ai fost nepasator cu mine, Jordan. 
Ai fost nepasator §i nemilos. $i, de§i poate mi-am petrecut 
cateva ore fericite de-a lungul anilor visand sa iti platesc 
pentru asta, realizez ca nu asta doresc. A§adar, com- 
portamentul meu nepasator §i nemilos fata de tine de azi- 
dimineata nu a fost mai satisfacator pentru mine decat a 
fost pentru tine.

-  De ce ai facut-o?
-  M-am intors in timp aseara, multumita lui Kane. 

Ea s-a incruntat la comentariul lui.
-  Nu cred ca ar trebui sa folose^ti un asemenea limbaj 

langa mormantul mamei tale.
Din anumite motive, remarca i-a provocat un nod in 

stomac.
-  A mai auzit §i inainte.
-  Nu conteaza.
El a dat din umeri §i era ceva de baietel in gesturile 

lui care ei ii placea. De ajuns cat sa ii mi?te inima din 
nou.

-  Unde ai fost?
-  M-am intors in ziua in care tu impachetai ca sa 

pleci la New York. Am trait-o din nou. M-am privit traind 
din nou acea zi. A fost foarte straniu §i nu a fost mai 
putin groaznic, de?i §tiam ca este o reluare. Era ca §i cum
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a§ sta de ambele parti ale unei oglinzi cu o singura directie. 
Privindu-ne pe amandoi §i inca facand parte din ce se 
intampla. Tot ce mi-ai spus, tot ce nu mi-ai spus a fost la 
fel de dureros ca atunci cand s-a intamplat.

-  Imi pare rau.
Ea §i-a inclinat fata catre a lui.
-  Chiar cred ca iti pare rau, de aceea sunt mai degraba 

aici, decat arzandu-ti imaginea sculptata. Dar vezi, a durut 
din noil. §i am dreptul, am responsabilitatea fata de mine 
insami sa ma feresc de a§a ceva. Nu vreau sa imi las 
inima sa se zdrobeasca la picioarele tale din nou §i nu 
pot sa fiu cu tine §i sa o pastrez intacta. Poate vom fi 
prieteni, poate nu. Dar nu putem fi iubiti. Am nevoie sa 
iti explic asta.

Cand ea s-a dat inapoi, el a a§ezat o mana pe bratul ei.
-  Vrei sa te plirnbi cu mine?
-  Jordan...
-  Doar plimba-te cu mine cateva minute. Ai spus ce 

aveai de spus. Acum iti cer doar sa asculti.
-  Bine. Ea §i-a pus mainile in buzunare ca sa le incal- 

zeasca $i ca sa evite contactul cu ale lui.
-  Nu m-am simtit prea bine de cand mama a murit.
-  Nu §tiu daca trebuie sa te simti bine in asemenea 

situatii. Mama mea este ingropata acolo. Ea a ridicat mana 
ca sa faca un gest. Nu imi aduc aminte prea bine de ea. 
Dar imi este dor de ea §i cateodata ma simt tradata. Am 
cateva dintre lucrurile ei -  o bluza pe care tatal meu a 
oprit-o $i care era favorita ei, cateva dintre bijuteriile ei 
§i fotografii. imi place sa le pastrez. Faptul ca nu mi-o 
amintesc, ca eram prea tanara ca sa imi aduc aminte
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pierderea ei nu inseamna ca nu inteleg cum a fost pentru 
tine. Nu m-ai fi lasat sa te ajut.

-  Ai dreptate, nu te-a§ fi lasat sa ma ajuti. Nu $tiam 
cum. El a luat-o u§or de brat ca sa o echilibreze pe un 
teren accidentat §i i-a dat drumul cand se indreptau catre 
pomi.

-  O iubeam atat de mult, Dana. Nu este genul de 
lucru la care sa te gande^ti in fiecare zi cand lucrurile 
decurg normal. Vreau sa spun ca nu ma trezeam in fiecare 
zi spunandu-mi, Doamne, cu siguranta imi iubesc mama. 
Dar eram uniti.

-  §tiu.
-  Cand tatal meu ne-a parasit... bine, nu mi-1 aduc 

aminte nici pe el foarte bine. Dar imi aduc aminte ca ea a 
fost ca o stanca. Nu era rece, nu era dura, doar ferma. A 
muncit ca un caine, la doua joburi, pana cand am scapat 
de datoriile pe care ni le lasase el.

Chiar §i acum, el inca mai simtea amaraciunea.
-  Trebuie sa fi fost foarte obosita, dar intotdeauna 

avea timp pentru mine. Nu doar sa pregateasca o masS. ?i 
sa imi dea o cama§a curata, ci pentru mine.

-  §tiu. Era atat de interesata de orice faceai, fara sa 
te sufoce. Pretindeam ca este mama mea.

El a privit in jos.
-  A§a faceai?
-  Da. Doar nu credeai ca stateam pe la tine pe acasa 

cand eram copil doar ca sa va enervez pe tine, pe Flynn 
§i pe Brad, nu-i a§a? Imi placea sa fiu in preajma ei. 
Mirosea a mama §i radea mult. Se uita la tine §i era atata 
dragoste in privirea ei, atata mandrie. Voiam o mama care 
sa se uite la mine a§a.
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II mi§ca sa o auda ca spune asta $i amaraciunea se 
dizolva.

-  Nu m-a lasat balta niciodata. Nici macar o data. 
Niciodata. Citea tot ce scriam, chiar §i cand eram copil. 
Pastra multe scrieri §i imi spunea ca intr-o zi, cand voi fi 
un scriitor faimos, oamenii vor fi foarte interesati sa imi 
citeasca povestirile timpurii. Nu §tiu daca a§ fi ajuns un 
scriitor astazi, daca nu era ea. increderea ei constants §i 
stabila in mine.

-  Ar fi incantata de ce ai realizat.
-  Nu a trait sa ma vada publicand, nici macar o sin

gura carte. Voia ca eu sa merg la colegiu. §i eu voiam, 
dar ma gandeam sa mai aman un an sau doi, ca sa mai 
strang ceva bani. Ea a facut legea ?i era a naibii de buna 
la asta cand era important pentru ea. A§a ca m-am dus.

El a tacut un moment §i un nor a trecut peste soare, 
omorand lumina.

-  Am trimis ceva bani acasa, dar nu prea multi. Nu 
prea imi mai ramaneau. Nu veneam acasa atat de des cat 
ar fi trebuit. Am fost ocupat. Erau atat de multe acolo... 
Apoi am fost la master. Au trecut o gramada de ani in 
care nu am fost disponibil pentru ea.

-  E§ti prea aspru cu tine insuti.
-  Oare? Ea ma punea pe primul loc, de fiecare data. 

M-a§ fi putut intoarce aici mai devreme, sa ii ofer o viata 
mai buna §i sa mai ridic din povara de pe umerii ei.

Ea a pus o mana pe umarul lui astfel incat el sa se 
intoarca §i sa o priveasca in fata.

-  Nu asta a vrut pentru tine. §tii ca nu asta a vrut 
pentru tine. Era foarte mandra de ceea ce faceai. Cand ti-ai 
publicat acele povestiri in reviste, era incantata.

-  A§ fi putut sa le scriu aici. Am scris cand m-am
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intors intr-un final acasa. M-am apucat de o carte §i scriam 
ca un nebun noaptea, dupa munca. Cand nu umblam cu 
tine, asta faceam. Voiam sa le fac pe toate, sa le am pe 
toate. Bani, faima, lucrari.

El vorbea repede acum, ca §i cum cuvintele ar fi fost 
retinute prea multa vreme.

-  Voiam sa o mut din casa aceea darapanata §i sa-i 
cumpar o locuinta frumoasa, sus, pe deal. N-ar fi trebuit 
sa mai munceasca din nou. Putea sa gradinareasca, sa 
citeasca sau orice voia ea. Intentionam sa am grija de ea. 
Dar nu am facut-o. Nu am putut.

-  Oh, Jordan! Nu e§ti tu de vina pentru asta.
-  Nu este ceva anume de vina. Ea s-a imbolnavit. 

Am petrecut atata timp departe, acum ma intorsesem §i 
voiam sa indrept lucrurile. Apoi ea s-a imbolnavit. Era 
doar putin obosita, spunea ea. $i avea ni§te dureri. Imba- 
tranea. Apoi radea. A§a ca nu s-a dus la doctor la timp. 
Banii erau putini, timp liber de la serviciu era greu de 
obtinut, a§a ca nu s-a dus la doctor decat cand a fost prea 
tarziu.

Neputand sa se abtina, ea i-a luat mana intr-a ei.
-  Era teribil. Ce ati trait amandoi a fost teribil.
-  Nu am dat atentie, Dana. Eram prea prins in propria 

mea viata, de ceea ce imi doream, ceea ce aveam nevoie. 
Nu am vazut ca era bolnava decat atunci cand... Doamne, 
m-a pus sa stau jos §i mi-a spus ce au gasit in interiorul ei.

-  Este stupid sa te invinovate§ti pentru asta. Stupid, 
Jordan, §i ea ti-ar spune exact acela?i lucru.

-  Probabil da, §i eu am ajuns la aceea§i concluzie de 
atunci. Dar in perioada aceea §i dupa... S-a petrecut at&t 
de repede. §tiu ca a durat luni, dar a parut atat de rapid.
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Doctorii, spitalul, operatia, chimioterapia. Hristoase, a 
fost a§a de bolnava. N-am §tiut cum sa am grija de ea...

-  A§teapta. A§teapta doar. Ai avut grija de ea. Ai stat 
cu ea, i-ai citit. Doamne, Jordan, ai hranit-o cand nu mai 
putea sa faca singura acest lucru. Ai fost stai pul ei de 
sustinere atunci, Jordan. Am vazut.

-  Dana, am fost ingrozit §i furios §i nu puteam sa-i 
spun. Am tinut totul in mine pentru ca n-am §tiut ce 
altceva sa fac.

—Aveai doar douazeci de ani, iar lumea ta se prabu§ea 
in jurul tau.

Chiar §i ea a spus-o, ca §tia ca nu a inteles complet la 
acel moment, nu complet.

-  Se ducea chiar sub ochii mei §i nu am putut opri 
asta. Cand noi am §tiut ca ea era pe moarte, cand nu mai 
ramasese mult timp -  avea ni§te dureri mari -  ea mi-a 
spus ca regreta ca trebuie sa piece, ca trebuie sa ma 
paraseasca. A spus ca nu a existat o singura zi din viata 
mea in care sa nu fi fost mandra de mine §i recunoscatoare 
pentru mine.

M-am pierdut. N-am §tiut ce sa mai spun. Apoi ea s-a 
dus. Nu §tiu daca i-am spus adio sau daca i-am spus ca 
am iubit-o. Nici nu mai §tiu ce am spus sau ce am facut.

El s-a intors, mergand inca o data catre pietrele care 
rasareau din iarba.

-  Ea facuse deja toate aranjamentele, a§a ca tot ce 
trebuia sa fac era sa urmez etapele. Un pas inaintea 
celuilalt. Serviciul memorial, rochia pe care ea voia sa o 
poarte, muzica ce voia sa fie cantata. Avea asigurare. 
Strangea bani pentru asta in fiecare luna. Dumnezeu §tie
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cum. Erau suficienti bani cat sa achit datoriile §i sa imi 
mai ramana §i mie.

-  Erai copilul ei. Voia sa iti asigure resursele.
- A  facut-o, in toate modurile posibile. Nu am putut 

sa stau aici, Dana. Nu atunci. Nu puteam sa stau in casa 
aceea §i sa plang dupa ea la fiecare suflare. Nu puteam sa 
stau in acest ora§, unde vedeam oameni pe care ii cu- 
no§team, oriunde ma duceam.

Ai crede ca ar fi ceva placut, familiar. Dar pentru 
mine era o durere constanta. Pentru un minut simteam ca 
ma sufocam, iar in urmatorul simteam ca explodam. 
Trebuia sa scap din asta. Trebuia sa ingrop din durere, 
a§a cum am ingropat-o pe ea.

-  Nu ai vorbit cu mine despre asta.
-  Nu am putut. Daca a§ fi §tiut ce sa spun, mi-ar fi 

ramas in gat. Nu spun ca era bine. Nu era. Dar reprezinta 
adevarul. Trebuia sa realizez ceva in viata ?i nu o puteam 
face aici. Sau credeam ca nu o puteam face. Dar care era 
diferenta?

-  A trebuit sa pleci, a murmurat ea, sau nu ai fi ajuns 
cine e§ti. Cum de ii luase a§a de mult sa vada asta?

-  Uram ce eram aici §i imi era teama de ce a§ fi de- 
venit daca ramaneam. M-am vazut muncind in garaj zi 
dupa zi, an dupa an §i renuntand la toate lucmrile pentru 
care ea muncise, la tot ce i§i dorise pentru mine pentru 
ca eu nu puteam mai mult. Eram furios §i plin de durere, 
atat de acaparat de ele incat nu mai dadeam doi bani pe 
nimic altceva.

El s-a intors la marginea mormantului mamei sale §i 
s-a uitat in jos la flori.

-  Nu §tiam ca ma iube§ti. Nu §tiu cum a§ fi facut
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altfel, daca a§ fi §tiut, dar nu §tiam. intotdeauna pareai 
atat de puternica, de sigura pe tine, atat de impacata cu 
situatia, meat nu am vazut mai departe de asta.

El s-a intins sa-i dea la o parte parul de pe obraz, 
apoi §i-a lasat mainile din nou sa cada.

-  Poate ca nu am vrut. Dupa tot ce i se intamplase, 
nu mai puteam sa iubesc pe nimeni. Dar te-am ranit ?i 
am intentionat asta. Pentru ca era mai u§or pentm mine 
daca tu plecai. Mi-e ru§ine de asta §i imi pare rau. Meritai 
mai mult.

-  Nu §tiu ce sa iti raspund. Ma ajuta sa aud toate 
astea. §tiu ca nu ti-a fost u§or sa imi spui.

-  Nu plange, Dana. Ma sfa§ie.
-  Este pufin cam greu sa tree peste asta altfel. Dar ea 

?i-a trecut degetele pe sub ochi. Eram tineri, Jordan, §i 
amandoi am facut gre§eli. Nu putem schimba ce s-a 
intamplat, dar putem sa intelegem §i sa incercam sa fim 
prieteni din nou.

-  Suntem adulti acum §i avem ziua de astazi ca sa 
rezolvam. Daca vrei sa fim prieteni, voi fi prietenul tau.

-  Bine. Ea a reu§it sa schiteze un zambet §i sa ii in- 
tinda o mana.

-  Mai este un lucru pe care trebuie sa il §tii. El i-a 
prins ferm degetele intre ale lui. Sunt indragostit de tine.

-  Oh! Inima ei deja tulburata s-a zbatut. Doamne!
-  Niciodata nu te-am uitat. Orice am simtit pentru 

tine atunci, a fost ca o radacina. Timpul a trecut, am tot 
incercat sa omor radacina, dar nu a vrut sa moara. M-am 
intors in ora§ sa il vad pe Flynn, sa iti arunc o ocheada 
sau tu mie, §i ceea ce cre§tea din radacina aceea se mai 
ridica putin deasupra solului.
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-  La naiba, Jordan! La naiba!
Oricat 1-ar fi costat, trebuia sa o spuna.
-  Ultima data, cand am batut la u§a lui Flynn, iar tu 

ai deschis-o, era ca §i cum mladita ar fi crescut inca doi 
metri $i mi s-ar fi in fa rat in jurul gatului. Sunt indra- 
gostit de tine, Dana. Nu pot sa ucid asta §i n-a§ face-o 
nici daca a§ putea. A§a, ca eu imi pun inima la picioarele 
tale de data asta. Este a ta, orice vrei sa faci cu ea.

-  Ce crezi ca voi face, ticalosule? Ea i-a sarit in brate.
Eliberare, bucurie, placere 1-au podidit ca un potop

in timp ce i§i ingropa fata in parul ei.
-  Asta speram ca vei spune.

PRIMUL lucru pe care l-a auzit Dana cand a intrat 
inapoi in Indulgence era o ce&rta. Unul dintre elementele 
esentiale, dupa parerea ei, care transformau o casa intr-un 
camin. Ea a ciulit urechea catre sectiunea ei din cladire 
$i i-a facut semn lui Jordan sa faca lini§>te, cand el a venit 
in spatele ei.

-  Nu ma voi rani. Sunt perfect capabila sa folosesc 
un aparat electric de ra§chetat. Vrei doar sa nu il folo- 
seasca §i altcineva.

-  In primul rand, nu e o jucarie. Era o asemenea 
exasperare temperata in vocea lui Brad, meat Dana a 
trebuit sa i§i inabu^e un raset. in al doilea rand, odata ce 
am terminat cu aceasta zona -  ceea ce s-ar fi petrecut 
deja daca nu m-ai bate tu la cap...

-  Nu te bat la cap. Era venin §i insulta in cantitati 
egale in raspunsul lui Zoe.

Dana 1-a tras de brat pe Jordan.
-  Du-te $i impaca-i pe Gemenii Nervo§i, a §optit ea. 

Am nevoie sa vorbesc cu Malory.
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-  De ce nu pot sa vorbesc eu cu Malory?
-  Un barbat adevarat nu s-ar teme sa...
-  Oh, Inceteaza cu asta! El §i-a coco^at umerii, §i-a 

indesat mainile in buzunare §i s-a indreptat cu pa§i mari 
catre locul unde se certau.

Dana §i-a lovit jacheta cu unghiile.
-  Functioneaza de fiecare data. Apoi a expirat, nerab- 

datoare, §i-a indreptat umerii §i s-a indreptat in directia 
opusa.

Peretii din camera principals a lui Malory erau ter- 
minati. §i uite, a decis Dana, aratau elegant. Putea sa 
auda muzica de la radio rasunand din camera de alaturi 
?i pe Malory cantand impreuna cu Bonnie Raitt.

§i dansa, a observat Dana cand a pa§it inauntru. In 
timp ce Malory mi§ca rola in sus §i in jos, §oldurile ei se 
leganau dupa ritmurile Delta saltarete.

-  Ai dat radioul atat de tare doar ca sa iti pastrezi 
ritmul sau ca sa blochezi tensiunea sexuala de peste hoi?

Malory s-a intors §i a a§ezat jos rola doar ca sa i§i 
mai odihneasca bratele.

-  Cate putin din ambele. Ce mai faci?
-  Cum par?
-  Mai bine. Malory a studiat-o mai indeaproape. De 

fapt, arati al naibii de bine.
-  Ma simt al naibii de bine. In primul rand, imi pare 

rau. Ma simteam groaznic $i m-am descarcat pe tine. In- 
cercai doar sa ma ajuti.

-  Prietenii fac asta. I§i proiecteaza starile asupra altora 
si incearca sa fie de ajutor. Amandoi aratati atat de nefe- 
riciti, Dana.

-  Ei bine, chiar eram. Aveam motive sa fim. Oricare
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ar fi fost motivele lui Kane, el mi-a aratat adevarul. Nu 
puteam sa ingrop pur §i simplu tot ce se intamplase ina
inte, toate acele intamplari dureroase. Trebuia sa fie 
rezolvate, scoase la lumina §i analizate. Intelese, cel putin.

-  Ai dreptate.
-  Nu, tu aveai dreptate. Ea §i-a dat jos jacheta §i a 

pus-o pe pervazul ferestrei. Nu rezolvam vechile pro- 
blem e, nu luand lucrurile de la capat cu Jordan sau 
terminandu-le. Doar le ingropam intr-un mormant foarte 
adanc. Amandoi iaceam asta.

-  Aveati nevoie sa petreceti timp impreuna mai intai, 
sa ajungeti sa va cunoa§teti din nou.

-  Ai dreptate. Ca?tigi o mie de puncte azi.
-  Desi nu am inteles niciodata exact ce inseamna, 

lasa-ma sa vad daca pot sa |in  pasul. Ai fost sa il vezi pe 
Jordan, ati vorbit despre o parte din lucrurile astea §i ati 
ajuns sa intelegeti, in sfar^it, ca sunteti indragostiti unul 
de celalalt.

-  Consemneaz-o. El ma iube§te. Cand ochii Danei 
s-au umplut, Malory §i-a luat baticul de pe cap §i s-a grabit 
sa i-1 ofere. Multumesc. Mi-a spus lucruri pe care nu mi 
le-a mai spus pana acum. Nu le-a putut spune sau nu a 
vrut. N u cred ca are vreo importanta. Nu era pregatit §i, 
daca sunt sincera, niciunul dintre noi nu era pregatit. II 
iubeam, dar nu era suficient ca sa vad prin ce trece, de ce 
avea nevoie. De ceea ce aveam eu nevoie in acea privinta. 
Era orbitor, a§a ca tot ce puteam vedea este „I1 vreau pe 
Jordan“. Punct. Nu m-am gandit niciodata la ce vom face 
impreuna sau daca vom fi impreuna sau ce avea nevoie 
fiecare dintre noi sa faca separat pentru a deveni mai 
puternici. Totul era perfect in momentul acela.



-  Erai tanara §i indragostita. Malory a luat baticul 
inapoi si $i-a ?ters proprii ochi.

-  Da, eram. II iubeam din tot sufletul. Dar acum il 
pot iubi §i mai mult. §i este atat de uimitor, serios, sa te 
poti da un pas inapoi $i sa te uiti la barbatul care este, 
barbatul pe care 1-a construit ?i sa iti dai seama ca este 
chiar mai mult decat atat. Sa §tii ca a meritat sa a§tept.

-  Dana.
Ochii plini de lacrimi s-au marit pe chipul lui Malory, 

apoi ea a clipit rapid inainte sa se intoarca inspre locul 
unde statea Jordan in u§a.

-  Astea sunt treburi de fete.
-  Dana. El i-a pronuntat numele din nou, apoi a tra- 

versat incaperea catre ea. Dana a vazut emotia in ochii 
lui, stralucind, inainte ca el sa i?i puna bratele in jurul ei. 
El a ridicat-o pe varfuri in timp ce gura lui o acoperea pe 
a ei.

-  Oh! Impresionata, Malory §i-a ingropat fata in batic.
-  Bun, mi-ar placea sa spun... Zoe s-a napustit pana 

la jum atatea camerei inainte sa se opreasca. Uitandu-se 
la cuplul inlantuit, ea §i-a pus o mana la inima.

-  Oh! Ea s-a dat inapoi sa scoata bentita din buzunar, 
dar Brad a venit in spatele ei $i i-a inmanat-o pe a lui.

-  Multumesc. Ea §i-a suflat nasul in ea. Dar aveam 
§i eu una.

-  Taci, Zoe.
Pentru ca momentul era prea pretios ca sa il strice, 

ea a tacut.
Jordan s-a tras inapoi.
-  Este ceva ce trebuie sa fac.
Spranceana ei s-a ridicat §i a zambit rapid §i viclean.
-A ic i?  In fata tuturor prietenilorno§tri?
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-  Ca lumea, a fost raspunsul lui Brad, care i-a adus 
un cot in stomac de la Zoe.

-  Nu e momentul pentru ganduri camale.
-  intotdeauna este timpul.
-  Ignora-i, a murmurat Jordan §i §i-a lipit buzele de 

fruntea Danei.
-  A§a fac.
-  Este ceva ce trebuie sa fac, a spus el din nou. A?a 

ca nu ma voi putea tine de promisiunea de a te ajuta aici 
astazi.

-  Dar...
-  Este important, a Tntrerupt-o el. Iti voi explica 

diseara.
-  Toti trebuie sa ne intalnim diseara §i sa parcurgem 

ce ai scris. Sunt in criza de timp.
-  De ce sa nu ne intalnim acasa la Flynn? Este cel 

mai central. El a aruncat o privire. E§ti de acord, Malory?
-  Sigur ca da. Bucataria nu este inca terminata, a?a 

ca nu vom avea mancare ca la Brad. De fapt, chiar §i 
daca ar fi terminata bucataria tot nu am avea mancare ca 
la Brad.

-  Pizza §i bere e de ajuns pentru mine, a spus Dana.
-  Asta e fata mea. Jordan a sarutat-o din nou. Ne 

vedem acolo.
-  Ai ceva in maneca. Dana §i-a ingustat ochii. Pot sa 

vad. Daca te gande§ti sa te rafuie§ti cu Kane...
-  Nu are nimic de-a face cu asta. Trebuie sa plec, 

altfel nu apuc sa rezolv totul. Brad, vii cu mine.
-  Nu am terminat aici.
-  Mergi. Ia-1, a spus Zoe, aratand inspre Brad. Lasa 

aparatul de ra§chetat. Totul va fi bine aici.
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-  Nu cari obiectul acela singura pe scari.
-  N u e chiar a$a de greu, iar eu nu sunt chiar atat de 

firava.
-  Nu il cari pe scarile acelea.
-  Iisuse, Vane, cara aparatul sus §i termina odata. 

Ranjind, Jordan §i-a azvarlit bratul pe umerii Danei. Nu 
§tii sa te descurci cu o femeie?

-  Pupa-ma in fund. Brad s-a rasucit pe calcaie §i a 
plecat cu pa§i mari.

-  Pot singura, a inceput Zoe.
-  Zoe. Incalzita de stralucirea iubirii redescoperite, 

Dana §i-a scuturat capul. inceteaza sa fii o ticaloasa.
-  Nu ma pot abtine. Zoe §i-a ridicat mainile, apoi le-a 

lasat din nou sa c a d i Scoate la lumina ticaloasa din mine. 
L-a auzit injurand §optit cand cara aparatul pe scari §i §i-a 
incruci§at bratele pe piept. Nu voi spune nimic. Nu voi 
face nimic.

-  E un plan bun. De ce nu iei un trafalet? a sugerat 
Malory. Putem termina aici, apoi sa incepem la etaj.

-  Pot sa spun ca, voi, femeile, faceti o treaba a naibii 
de buna cu acest loc?

-  Vezi? Incantata, Zoe s-a dus §i 1-a pupat cu zgomot 
pe Jordan pe obraz. Aici este sigur un barbat care respecta 
capacitatile femeilor.

-  Absolut. Nu e nimic mai sexy decat o femeie auto- 
suficienta.

-  §terge-o, Jordan, §terge-o. Dana 1-a impins. Acum 
ia-ti tovara^ul de joaca §i plecati. Avem de lucru.

Ea a a§teptat pana cand Jordan $i Brad au plecat, apoi 
s-a repezit la fereastra sa ii spioneze.

-  Ce pune la cale? Da, da, Brad il intreaba ce urmeaza.
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Pot sa imi dau seama. Dar el nu spune. Nu spune pentru 
ca §tie ca sunt la fereastra §i ii urmaresc. La naiba!

S-a dat inapoi cu un raset in timp ce Jordan se uita 
direct la ea prin geam.

-  Nu poti sa il pacale§ti pe Jordan. Doamne, iubesc 
asta la el.

-  Sunt a§a de fericita pentru tine. Malory a oftat. §i 
daca nu avem grija vom incepe o noua repriza de plans.

-  Din moment ce am plans mai mult in aceasta zi decat 
pe parcursul intregului an ce a trecut, hai sa zugravim. Dana 
s-a intors §i §i-a flexat puternic bicepsul. Are dreptate, sa 
§tii. Facem o treaba a naibii de buna cu locul acesta.

ELE au lucrat jos pana cand au terminat peretii, apoi 
au luat o pauza de cafea, a^ezate pe podea §i au admirat 
munca.

-  Podeaua din sectiunea Danei are nevoie sa fie data 
cu mopul. Avem nevoie de o suprafata neteda inainte sa 
le ceruim.

-  Nu $tiu cum decurge partea cu ceruitul.
-  Este ugor, i-a spus Zoe. Iti voi arata eu. Odata ce au 

fost ceraite, bine uscate §i au devenit dure, poti sa incepi 
sa muti mobila pe ele.

-  Uau! Din moment ce stomacul Danei incepuse sa 
sara, ea §i-a presat o mana pe el. Ne apropiem de final pe 
zi ce trece. Am comandat rafturile. Daca ajung aici atunci 
cand ar trebui, impreuna cu celelalte lucruri pe care le-am 
comandat -  si prima §arja de carti ar trebui sa o primesc 
in doua saptamani. Poate mai putin. §i am un potential 
angajat.

-  Nu ai spus nimic despre asta. Zoe a lovit-o u§or pe 
brat. Cine este?
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-  Este o femeie pe care am intalnit-o cand lucram la 
biblioteca. M-am intalnit cu ea la Alimentara §i am ajuns 
la discutia asta. Este framoasa, prezentabila, ii place sa 
citeasca, vrea un serviciu §i nu cauta un salariu mare. Va 
trece pe aici intr-o zi sa vada locul. Daca nu o ia la fuga 
urland, cred ca mi-am facut rost de un librar.

-  Zoe, cat de curand crezi ca pot sa incep sa mut 
stocurile inauntru? a intrebat Malory.

-  Cred ca saptamana viitoare. Zoe a sorbit din cafea 
?i a aruncat o privire prin camera. Totul incepe sa se 
potriveasca a§a de bine, nu vreau sa cobesc, dar cred ca 
saptamana viitoare suntem gata. Imi va lua ceva mai mult 
timp. Sunt mai multe de instalat in salon. §i inca trebuie 
sa inlocuim o parte din ferestrele acelea. Plus ca va fi o 
lista lunga de munca cu bratele.

-  Imi place cand vorbe§te ca un barbat, a comentat 
Dana. Acum hai sa mergem sa ne jucam  cu ma$ina de 
ra§chetat ca ni§te barbati.

-  In primul rand, a spus Zoe imitand bine tonul cel 
mai sever al lui Brad, nu este o jucarie.

-  lisuse. Dana s-a cutremurat de ras. Ma omori.
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E § t i  sigur in legatura cu asta? 1-a chestionat Brad 
pe Jordan, privind inelul cu rubin de forma patrata din 
mana sa.

-  Da, a§a cred. I-ar placea mai mult decat diamantul 
traditional.

-  Nu ma refer la inel. Ma refer la motivul pentru 
care cumperi inelul.

-  Sunt sigur. Putin agitat, dar sigur.
-  Nu ma voi simti jignit, a decis Flynn. M-a§ putea 

supara ca cererea in casatorie a surorii mele te face agitat, 
dar nu ma voi supara.

Jordan a zambit putin in timp ce ducea inelul la 
lumina. Voia sa fie amandoi cu el cand va face pasul. Un 
fel de cerc, §i-a imaginat el, a§a cum §i inelul era un cerc. 
Nu putea spune daca vreunul dintre ei a fost incantat sa 
fie adus la Pittsburg intr-un magazin de bijuterii, dar 
venisera.

intotdeauna au facut-o.
-  Cred ca aceasta este. §tiu ca ea este. I-a oferit inelul 

lui Brad. §tii mai multe despre genul asta de lucruri decat 
oricare dintre noi. Spune-mi o parere despre roca.

in spatele tejghelei, bijutierul a inceput sa faca zgo- 
mote.
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-  Da, da. Jordan i-a facut semn sa taca. $tiu discursul. 
A§ vrea mai degraba sa aud ce are de spus prietenul meu.

-  Pot sa te asigur ca piatra are o calitate excelenta. 
Rubin burmez de trei carate, montat in aur de optsprezece 
carate. Lucrarea lui...

-  De ce nu-mi dai o lupa? a sugerat Brad intr-un mod 
placut. Tipul cumpara un inel de logodna. Este momentul.

Poate ca nu s-a bucurat, dar vanzarea potentials 1-a 
facut sa aduca o lupa de bijutier §i sa i-o dea lui Brad.

Jucandu-se cu el, Brad 1-a intors pe toate parti le 
inainte de a a$eza atat inelul, cat §i lupa pe o captu§eala 
de catifea.

-  Cumperi o piatra data naibii, a spus el. Are cele 
trei calitati -  culoare, taietura, claritate -  §i la trei carate 
substan tia l, rotunjite frumos. Ii va placea foarte mult.

-  Da, la asta m-am gandit §i eu. Impacheteaza-1, i-a 
spus el bijutierului.

-  Mergem la o bere, da? Flynn a aruncat o privire 
grijulie la celelalte inele expuse. $i Jordan ar trebui sa 
cumpere, intr-un gest simbolic... oh, la naiba cu toate 
astea. Vreau doar o bere.

-  Toate la timpul lor, frumosule. Jordan §i-a scos 
portofelul, din care a luat cartea de credit. Mai trebuie sa 
facem o oprire la intoarcere.

DUPA felul in care s-a uitat la casa, voia sa faca 
totul perfect. Un fel de scamatorie romantica. Avea fata, 
cumparase inelul. Acum, se gandea el, in timp ce parcau 
la portile de la Warriors Peak, avea de gand sa vada daca 
avea iscusinta de a cumpara casa.

-  Este salbatic, a spus Flynn de pe locul din spate
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unde sforaia Moe, epuizat de bucuria calatoriei cu marina. 
Cred ca sunt intr-un fel de §oc.

-  Destul de salbatic, a fost Jordan de acord. Dar 
adevarul este ca intotdeauna mi-am dorit locul asta. Chiar 
§i cand am fost copil.

-  Bun, inainte sa intri §i sa faci vreo oferta nebu- 
neasca, sa mai repetam o data procedeul. Brad s-a de- 
plasat. Lasa-ma sa iti reamintesc, inca o data, ca acest 
loc este enorm.

-  Imi place sa zic mare.
-  Este izolata.
-  imi place izolata.
-  N u ai intrebat-o pe Dana daca vrea sa locuiasca 

aici, sus.
-  Nu este nevoie. §tiu ce va simti in legatura cu asta.
-  E ca §i cum ai vorbi cu o caramida, a bombanit 

Brad. Bine, daca e§ti hotarat sa mergi pana la capat cu 
asta, cel putin renunta la semnul sunt-un-mare-fraier-cu- 
bani de pe fundul tau.

-  Sunt zei, fmle. Jordan a parcat §i a deschis u§a. Nu 
cred ca o fata de poker va face vreo diferenta.

-  Nu §tiu de ce crezi ca se vor gandi sa iti vanda tie 
proprietatea, a continuat Brad. Au cumparat-o abia acum 
doua luni. Zei sau nu, exista micile probleme ale capi- 
talului, taxelor §i ale ca§tigurilor din capital.

-  Asculta-1 pe domnul in costum. Flynn a ranjit la el 
in timp ce Moe sarea pe el §i in afara ma§inii.

-  Taci. E§ti in §oc, iti aduci aminte? Dureaza treizeci 
de minute sa ajungi jos, in Valley, de aici, a continuat 
Brad.

-  La felul cum conduci tu, atat dureaza, a bombanit 
Jordan incet.
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-  Am auzit asta. Treizeci de minute, a repetat Brad, 
pentru un adult care respecta limita de viteza. $i asta pe 
vreme buna. E bine pentru tine, tu poti sa stai acasa §i sa 
scrii in chiloti. Dana va conduce o afacere in ora§, §ase 
zile pe saptamana.

-  §ase? Jordan s-a intors, abandonand studiul casei. 
De unde §tii ca au stabilit sa tina deschis §ase zile pe 
saptamana?

-  Am aflat de la Zoe inainte sa ma atace. Ideea este 
ca ea va face drumul asta aproape zilnic. Iar iama...

-  Ii cumpar o marina, o afurisita Humvee. Nu te mai 
agita, Mary.

-  Numai pentru asta sper, daca au nevoie de un 
cumparator, te vor alege.

Rowena a deschis u§a $i deja radea in timp ce se 
apleca sa il salute pe Moe.

-  Bine ai venit! Ce incantator! Trei barbati frumo§i 
§i un caine frumos.

-  Nume^ti cainele frumos, a comentat Jordan. Trebuie 
sa fie dragoste.

-  A§a §i este. Ea s-a indreptat, a zambit sclipitor in 
timp ce se uita in ochii lui Jordan. A§a ?i este. lntra.

Moe n-a avut nevoie de o a doua invitatie. A trecut 
pe langa ea, a alunecat pe olane, s-a izbit de arcada cand 
a vrut sa intre in salon. Cand 1-au prins din urma, era 
facut covrig pe un scaun, cu barbia odihnindu-se pe bratul 
de catifea §i cu coada agitandu-se.

-  Hei! Da-te jos de pe mobila, nerecunoscatorule.
Chiar §i cand Flynn s-a dus sa il dea jos, ochii mari

?i caprui ai lui Moe s-au mutat asupra Rowenei. Coada 
lui a inceput sa se agite mai tare.

-  Nu, te rog. Este chiar binevenit sa stea acolo. La
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urma urmei... ea s-a grabit sa intervina. La urma urmei, 
este un musafir.

-  Este un operator.
-  Da. Ea a atins una dintre urechile lui moi. „$i el...“ 

care era expresia? „E1 are numarul meu“. Nicio suparare. 
Acum ce pot sa va ofer? Cafea, ceai? Coltul buzelor ei s-a 
mi§cat cand s-a uitat la Flynn. Poate o bere rece.

-  Mi-ai citit gandurile sau arat doar ca Un tip care 
vrea o bere acum?

-  Poate un pic din ambele. Te rog, urmeaza exemplul 
lui Moe §i stai jos. Fa-te comod. Lipsesc doar un moment.

-  Este Pitte disponibil? a intrebat Jordan.
-  Cu siguranta. ii voi cere sa ni se alature.
Brad a as;teptat pana cand ea a parasit camera, apoi 

s-a intors la Jordan.
-  Bine. Nu mai suport. Nu izbucni despre cat de mult 

vrei casa §i ai vrut-o intotdeauna sau ceva fara minte de 
genul asta.

-  Arat de parca de abia am cazut din cuib?
-  Ai mai cumparat vreo casa vreodata?
-  Nu, dar...
-  Eu da. E§ti un autor pi in de succes cu un ?ir de 

bestselleruri. Ei §tiu ca dispui de bani. Adauga ni§te vise 
sclipitoare din copilarie la asta §i a?tepti doar sa se profite 
de tine.

Jordan a luat loc.
-  §tii, incep sa inteleg de ce o iriti pe Zoe.
Brad s-a uitat in jos.
-  Nu o irit, o fac nervoasa. Iritarea este doar un efect 

secundar al emotiilor.
-  Da, incep sa inteleg §i eu, a punctat Flynn §i s-a
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ghemuit in scaunul sau destul de aseraanator cainelui sau. 
El s-a indreptat cand a intrat Rowena cu o tava.

-  Hei, lasa-ma sa te ajut cu asta. Flynn s-a ridicat in 
picioare §i a luat tava pe care se aflau cinci cutii cu bere.

-  Multumesc. Va rog, serviti-va. Pitte va veni ime- 
diat. Ea s-a a§ezat pe canapea, §i-a incruci§at picioarele 
si i-a zambit diafan lui Flynn cand i-a oferit unul din paha- 
rele sale. Este o zi im portant!

El a simtit ca i se strange stomacul cand ea s-a uitat 
la el.

-  Da. Cred ca da.
-  Este permis sa te simti putin bulversat. Este ome- 

ne§te. Ah, uite-1 pe Pitte.
-  Buna ziua. Rowena mi-a spus ca avem ceva de 

discutat. El s-a a§ezat pe canapea, langa ea §i s-a intins 
dupa o bere. E§ti bine?

-  Pare sa fie, a raspuns Jordan. Poate ar trebui sa 
incep cu ceea ce s-a discutat.

El le-a povestit intai despre modul cum Kane a dus-o 
pe Dana inapoi in trecutul lor.

-  Este interesant. Pitte §i-a studiatberea §i s-a gandit. 
Mai direct decat cineva s-ar a§tepta din partea lui.

-  O metoda care se potrive^te stilului lui, a spus 
Rowena.

-  Inteligent din partea lui. Nu incearca sa o pacaleasca 
sau sa o amageasca. Mai degraba ii spune exact ce face, 
ii permite sa vada §i inca sa traiasca. Da, a fost o strategic 
foarte buna.

-  Ar fi putut functiona. Aproape ca a reu^it. Nu cred 
ca am fi fost unde suntem, cel putin nu acum, daca Malory 
nu ne-ar fi dat amandurora un imbold.
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-  Voi §ase sunteti parte dintr-un intreg. Vital §i indivi
dual, a adaugat Rowena, dar mai puternic cu toate acestea 
pentru legatura voastra. Cum ai rezolvat acest lucru cu 
Dana?

-  Trebuie sa iti spun? Inca mai vad un cerc de ini- 
mioare ro§ii invartindu-se in jurul capului meu.

-  Inca mi-ar placea sa aud ce spui §i cum.
In timp ce el era de acord, ea a dat din cap ?i §i-a 

strecurat mana in cea a lui Pitte.
-  Este greu, a spus ea, sa §tii la ce sa renunti §i ce sa 

pastrezi. Ma bucur pentru voi amandoi, ca v-ati susfinut 
unul pe celalalt.

-  §i eu va sustin, din motive pur personale. Dar se 
potrive§te cu imaginea de ansamblu, nu? Jordan i-a privit 
fata §i ?i-a dorit sa o fi putut citi. Este parte din cautare.

-  Intr-o tapiterie, fiecare fir conteaza. Lungimea, 
textura, culoarea. El a dorit sa va separe, voi nu ati permis. 
Legatura dintre voi este lunga, bogata §i puternica.

-  De ce este a§a de important ca el sa ne desparta?
-  Sunteti mai mult impreuna decat separati. §tii asta.
-  Nu e numai asta. El s-a aplecat in fata. Ajuta-ma sa 

o ajut.
-  O ajuti. O vei ajuta. Cred asta.
-  Aproape ca a ramas fara timp.
-  Ati ajuns mai departe decat credeati, a§a ca aveti 

grija. Va face orice ii sta in puteri sa rupa aceasta legatura.
Jordan s-a dat inapoi.
-  El nu o va rape. Acesta este un alt motiv pentra 

care ma aflu aici. incep sa ma intreb daca nu face §i el 
parte din tapiterie. Vreau sa cumpar aceasta casa.

Brad a scos un sunet §trangulat din gat care 1-a facut 
pe Pitte sa ii arunce o privire seaca ?i amuzanta.
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-  Vrei ni§te apa?
-  Nu. Nu. Cu un oftat, Brad a mai baut ni§te bere.

Nu.
-M are le  ora de afaceri de acolo crede ca eu ar trebui 

sa ma invart in jurul problemei $i ca ne vom juca de-a 
negociatul timp de o ora sau doua. Nu vad rostul. Nu §tiu 
ce planuri aveti cu acest loc din momentul in care se 
termina totul, dar, daca e§ti dispus sa vinzi, sunt gata sa 
cumpar.

De ce nu le da un cec in alb? s-a gandit Brad in 
sinea lui. Acces la contul lui de brokeraj, actele aparta- 
mentului sau din New York?

-  Prietenul tau orientat catre afaceri are ni§te puncte 
de vedere excelente. Trimitandu-i lui Brad o inclinare a 
capului in semn de recunoa§tere, Pitte §>i-a rasucit berea. 
Mi-am dezvoltat un numar de interese in domeniul afa- 
cerilor de-a lungul timpului. Imi place... El i-a aruncat 
Rowenei o privire intrebatoare.

-  Sa inchei diverse afaceri.
-  Da. Este un hobby. Aceasta proprietate, in afara de 

faptul ca s-a potrivit necesitatilor noastre in aceasta 
perioada, este chiar oportuna. O casa de dimensiunea 
aceasta §i din acest material, cu istoria §i locatiile sale 
care includ un teritoriu mare, o parte defri§ata, alta aco- 
perita de paduri, un garaj cu §ase ma?ini, o piscina de 
interior, cu sauna §i...

-  Jacuzzi, a adaugat Rowena cu un hohot de ras. Chiar 
savuram jacuzzi.

-  Da. El $i-a ridicat mana §i a ciupit-o. §i un numar 
de alte detalii §i atractii...

-  Te rog. Incapabil sa se abtina, Brad a ridicat o mana.
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Acest loc este un imens elefant alb. Atractiile :?i istoria 
sunt un lucru, dar este la douazeci de mile distanta de 
Valley...

-  Optsprezece cu $ase, a corectat Pitte amabil.
-  Pe un drum ingust plin de serpentine care urea 

muntele, a continuat Brad. Te costa o avere sa incalze^ti 
§i sa racore?ti locul . Daca il scoti maine la vanzare, ai fi 
norocos sa prime§ti o oferta serioasa in urmatorii zece 
ani.

Pitte §i-a intins picioarele §i §i-a incruci§at gleznele. 
Lui Jordan i-a venit in minte ca aceasta era cea mai 
relaxata postura in care il vazuse pe Pitte in saptamanile 
de cand se cunoscusera.

-  Mi-ar placea sa fac afaceri cu tine, i-a spus el lui 
Brad. Poate, intr-un anumit punct, se va ivi o oportunitate. 
Consider ca ar fi foarte stimulanta.

-  in acest moment faci afaceri cu mine, i-a reamintit 
Jordan.

-  Da, este adevarat. Privirea lui Pitte s-a mutat catre 
Jordan.

-  Am o intrebare pentru inceput. Rowena 1-a batut 
u$or pe Pitte pe brat pentru a-1 retine, apoi s-a uitat la 
Jordan. De ce vrei aceasta casa?

-  intotdeauna mi-am dorit-o.
Brad §i-a ridicat ochii catre cer.
-  Ai mila de el.
-  intrebarea este de ce.
-  Mi-a... vorbit. Nu vreau sa spun asta literar.
-  Nu. Rowena a dat din cap. Te inteleg. Continua.
-  Cand eram pu?ti, ma uitam aici sus §i gandeam: 

Aceasta este casa mea. Ma a?teapta doar sa cresc. imi
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aduc aminte ca ii spuneam mamei ca o voi cumpara pentru 
ea intr-o zi §i ca va putea sa stea aici, pe acoperi§ul lumii.

El a dat din umeri.
-  Cand eram mai in varsta, conduceam pana aici 

uneori, ma uitam la loc §i imi spuneam ca intr-o zi voi 
trece printre porti §i voi merge pana la u§a din fata. Este 
frumoasa, puternica §i poate ca este tocmai aici sus, dar 
este o parte care face din Valley ceea ce este. Nu i-am 
putut-o darui mamei mele. Vreau sa i-o dau Danei. Vreau 
sa imi fac o viata cu ea aici, sa cresc copiii cu ea in acest 
loc. Vreau sa fiu capabil sa ma uit in jos la Valley §i sa 
?tiu ca facem cu totii parte din ceva solid ?i cu adevarat 
important.

-  Poti avea casa.
Ochii lui Pitte au sclipit.
-  Rowena!
-  La valoarea ei estimata, a continuat ea, fluturand 

un deget la iubitul ei. Fara niciun banut in plus.
-  Mi-ai provocat daune, a ghra.
-  Nu il vei taxa pentru problemele legale, regle- 

mentarile, transferal §i orice altceva. Vei plati taxele §i... 
cum se numesc? 1-a intrebat ea pe Brad.

-  Puncte. A trebuit sa i§i retina un raset. Cred ca te 
referi la puncte.

-  Da, toate genurile acestea de probleme. Ea s-a 
gandit un moment. Cred ca acestea sunt toate.

Pitte a expirat ?uierand.
-  Femeile sunt o pacoste pe capul barbatilor. De ce 

sa nu fac o funda in jurul casei §i sa i-o fac cadou?
-  Pentru ca nu ar accepta. Ea s-a aplecat ca sa ii sarate 

obrazul lui Pitte in timp ce el se incrunta. intotdeauna a 
fost a lui, a spus ea. $tii asta la fel de bine ca mine.
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-  Sa fie a?a cum ar putea fi. El a batut cu degetele pe 
genunchi. Tu §i cu mine, i-a spus el lui Jordan, vom 
rezolva detaliile contractului fara sa ne bata femeia la 
cap.

-  La dispozitia ta.
-  Bateti palma, Pitte. Rowena 1-a mghiontit. Bate-ti 

palma asupra conditiilor pe care tocmai le-ati stabilit.
-  La naiba. El s-a ridicat in picioare §i i-a intins mana. 

Daca nu o fac ma va sacai pana raman fara par.
Jordan i-a strans mana lui Pitte, simtind o zdrunci- 

natura scurta. Ar putea fi putere, a reflectat el, sau simpla 
frustrare. Era greu de spus cand incheiai o afacere cu un 
zeu.

-  Multumesc.
-  Ar trebui sa imi multuine§ti. Prietenul tau de acolo 

va §ti ca a§ putea cere considerabil mai mult decat va- 
loarea evaluata pe piata curenta.

-  Strangerea de mana te obliga? a intrebat Brad.
-D a .
-  Fara o inspectie completa a proprietatii a§ zice ca 

ai fi obtinut zece procente peste valoarea evaluata. Minim.
-  Mai degraba cincisprezece. De§i fusese tacut in 

timpul tranzactiei, Flynn a vorbit acum. Cand editezi 
ziarul local, cuno^ti aceste lucruri. Este un hotelier care 
a incercat sa cumpere proprietatea ?i sa o transforme intr-o 
statiune. A fost pe aproape de cateva ori, a continuat Flynn 
conversatia. Dar intotdeauna ceva i-a stricat afacerea. 
Ghinion pentru el.

Rowena i-a intalnit privirea tacuta §i a zambit.
Intr-adevar. Ai vrea sa faci turul unei parti din casa 

acum, Jordan?
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Inainte sapoata deschide gura, Flynn a batut cu mana 
pe ceas. Ramanem fara timp.

-  Ah, bun. Pe curand, atunci. Ea a luat §i mana lui 
Jordan §i a strans-o o data. Trebuie sa vezi mai mult din 
ea, $i privelisjtea, fire§te, de pe terase, balcon §i de pe 
parapet.

-  O sa am asta in vedere. O voi aduce §i pe Dana §i 
vora...

El s-a dat inapoi §i s-a uitat la ea §i la felul in care 
statea. Supla §i tacuta §i intr-un fel separata de ei.

§i a vazut femeia care statea pe parapet sub o lumina 
stralucitoare cu capa ei neagra fluturand in vant.

-  Tu erai. Cu atatia ani in urma, te-am vazut.
-  Te-am vazut. Ea i-a atins obrazul cu mana, foarte 

delicat. Un baiat frumos, tanar, atat de tulburat §i plin de 
ganduri. Ma intreb cand ti-ai adus aminte de mine.

-  De ce te-am vazut eu? De ce nu ei?
-  Ei nu aveau nevoie.

EL nu era sigur de tot ce insemnase totul, iar Rowena 
il lasase intrebandu-se. Ceea ce avea nevoie, a decis 
Jordan, in timp ce intra in apartamentul Danei, era putin 
timp pentru a-§i pune gandurile in ordine.

Poate ar trebui sa le puna pe hartie, a§a cum procedase 
cu succesiunea evenimentelor. Ar trebui sa se a§eze la 
computerul Danei §i sa lase totul sa curga.

Dar, cand a intrat in dormitor, a auzit du?ul curgand. 
Nu observase ma?ina ei parcata in fata, ceea ce insemna, 
a conchis el, ca mintea lui era in alta parte. El a intrat in 
baie ca sa o anunte ca venise.

Tipatul ei ar fi putut sparge caramizi cand a tras 
perdeaua du^ului.
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Cu o mana pe itiima §i cu cealalta impingandu-§i pe 
spate parul ud leoarca, ea a gafait dupa aer.

-  De ce nu faci un zgomot strident de vioara §i inchei 
treaba?

-  Hei, nu e ca §i cum a§ fi imbracat intr-o rochie §i a§ 
avea un cutit. Am vrut doar sa iti spun ca sunt aici, ca sa 
nu te sperii cand ie§i.

-  Da, mai bine ma sperii cand sunt uda, goala §i 
neajutorata.

El §i-a strans buzele. intotdeauna aratase bine uda §i 
goala.

-  Neajutorata?
-  Bine, poate ca nu neajutorata. Ea s-a Tntins §i 1-a 

inhatat de cama$a.
-  Vino incoace, tipule.
-  Tentant, foarte tentant, dar am nevoie sa vorbesc 

cu tine despre unele chestiuni §i trebuie sa ajungem la 
Flynn.

-  Vorbim mai incolo, acum facem sex fierbinte.
-  Este greu sa ma opun la a§a ceva. El §i-a scos 

pantofii din picioare.
Ea a a§teptat pana el a venit in spatele ei, apoi i-a 

inmanat sapunul §i o invitatie peste umar.
-  Ma speli pe spate?
-  Pot sa incep de aici.
-  Mmm. Voi deveni toata... alunecoasa §i... neteda 

§i... Acela nu este spatele meu.
El §i-a trecut mainile pline de sapun peste fundul ei.
-  Este in spatele tau, a§a ca se pune la socoteala. 

Aplecandu-si capul, el §i-a infipt dintii in umarul ei. Ai 
cel mai incredibil corp. Ti-am mai spus asta vreodata?
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-  Poate o data sau de doua ori, dar nu ma deranjeaza 
repetitia in anumite circumstante. Ea §i-a dat capul pe 
spate in timp ce mainile lui ii sapuneau torsul, alunecand 
pe deasupra sanilor ei. Cum ar fi aceasta.

-  Atunci rise sa ma repet. El a intors-o cu fata. Te 
iubesc. El §i-a lipit buzele de ale ei. Sunt atat de indragostit 
de tine.

Cu un sunet ce exprima placerea §i bucuria, ea §i-a 
pus bratele in jurul lui §i s-a revarsat asupra lui.

Apa se revarsa asupra lor §i aburul se ridica in sus. 
Carnea aluneca peste carne, iar mainile pline de sapun 
aiunecau, mangaind §i atatand. Buzele frecau §i morfo- 
leau, apoi au inceput sa fie infometate. Inima ei era atat 
de plina incat se mira ca nu izbucnea ca o lumina §i 
zdruncina camera.

-  Este diferit. Ea i-a saratat gura, gatul §i din nou 
gura. Este diferit acum, §tiind ca ma iube§ti. Ea §i-a infipt 
mainile in parul lui ca sa il traga inapoi cativa centimetri. 
Este diferit acum, cand lti pot spune ca te iubesc.

-  Atunci va fi intotdeauna diferit, pentru ca nu ma 
voi opri niciodata.

Gurile lor s-au intalnit din nou.
Era diferit. Fiecare atingere, fiecare gust, fiecare 

nevoie era poleita cu un sentiment de apartenenta. Apa 
curgea peste ei in timp ce el o tintuia, in timp ce el aluneca 
in interiorul ei. Frumusetea actului ii producea ei mii de 
intepaturi dulci.

AI ei acum, era al ei acum. §i ea era a lui.
Ea il tinea strans §i se mula perfect pe ritmul lui.
Emotiile il asaltau, senzatiile il inecau §>i tot ce putea 

vedea, era ea. Ochii intunecati, parul lucios, gura putemica
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§i apa care curgea pe fata ei ca ni§te lacrimi. Ea il detinea, 
corp §i inima. §i, a realizat el, intotdeauna il avusese.

El a simtit tremurul ei, a auzit tremurul respiratiei §i 
oprirea, apoi ochii ei au devenit frumo§i §i opaci cand a 
atins punctul culminant.

In timp ce ea se lipea de el, el §i-a apasat gura de a ei, 
din nou, §i i s-a daruit.

Dupa aceea, mult timp dupa aceea, ei au stat pur §i 
simplu imbrati§ati.

-  Este bine, Jordan. Este cu adevarat bine.
-D a .
-  De§i apa se race§te. Ma simt lene§a §i adormita. A§ 

vrea sa ne strecuram in pat in loc sa ne imbracam §i sa 
mergem la Flynn.

-  Daca e§ti prea obosita ca sa mergi...
-- Nu asta e problema. Vreau doar sa zac in pat cu 

tine.
El a tras-o inapoi.
-  Nu pot sa ma opun nici la asta.
-  Dar urmeaza sa ne imbracam §i sa mergem la Flynn 

pentru ca sa zacem in pat ar fi gre§it. L-a sarutat u§or. 
lisuse, apa devine rece.

El s-a intins in spatele ei §i a inchis robinetul.
-  Putem merge, apoi sa plecam devreme, sa ne in- 

toarcem §i sa zacem in pat.
-  Este un plan bun. Ea a ie§it de sub du§ §i a in^facat 

un prosop. Deci care este misiunea misterioasa in care ai 
fost astazi? Ea ?i-a infa§urat parul intr-un prosop §i a mai 
luat inca unul.

El a intins mana, crezand ca este pentm el, dar ea a
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inceput sa i?i usuce picioarele cu el. El §i-a scuturat capul 
§i-a mai luat inca un prosop.

-  Vom vorbi despre asta mai tarziu.
-  De ce nu acum?
-  Pentru ca suntem in baie, goi. Nu este momentul 

potrivit.
-A s ta  este o prostie. Am mai purtat conversatii goi 

§i inainte. De fapt, am avut ni§te conversatii foarte 
interesante cand eram goi. Unde ai fost §i de ce ai avut 
nevoie sa ii iei §i pe Brad §i pe Flynn cu tine? Pentru ca 
§tiu ca au fost cu tine. Am metode de a obtine genul asta 
de informatii.

Ea a luat o sticla de crema de corp §i a tum at o parte 
in palma.

-  Iti spun mai tarziu. Vei aprecia faptul ca voi aborda 
acest subiect intr-un cadru mai potrivit.

-  Vezi, acum ma scoti din minti. A aplicat ni§te crema. 
Ceea ce ma forteaza sa te chinuiesc. Ai fost plecat timp 
de ore. Unde ai fost? Ce ai facut?

-  Am fost intr-un bar cu femei u§oare §i am consumat 
bauturi ieftine in timp ce femei cu sani artificiali dansau 
la bara.

-  Crezi ca asta ma va enerva ?i ca te voi lasa in pace, 
dar te in§eli. Ea §i-a scos prosopul de pe cap §i §i-a piep- 
tanat parul cu degetele. Personal, nu am nicio problema 
cu tipii care merg in cluburi de striptease §i care se fac de 
ras pe acolo. A§a ca ai putea foarte bine sa imi spui 
adevarul.

-  Bine. Aici §i acum, atunci. El §i-a ridicat pantalonii 
si a scos cutia bijutierului din buzunar. El i-a inmanat-o 
§i a ridicat capacul cu degetul mare.
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-  Oh, Iisuse Hristoase, a spus ea §i s-a a§ezat cu 
greutate pe capacul de la toaleta.

-  Da, asta e, dragoste. Iti place sau ce?
Ea a trebuit sa inghita.
-  Depinde.
-  De ce? El s-a incruntat §i a Tntors cutia ca sa studieze 

inelul. Arata grozav, a decis el, dar cu femeile nu puteai 
fi niciodata sigur. Mi-am imaginat ca ti-ar placea mai 
mult asta decat diamantul standard. Dar daca preferi 
varianta cealalta, il pot schimba.

Ea a tremurat, dar nu a simtit frigul. Catu§i de putin.
-A tu n c i ce ai acolo ar fi un inel de logodna.
-  Ce naiba crezi ca este? Vrei sa stai in picioare? 

Este putin prea bizar.
-  Imi pare rau. Ea s-a ridicat in picioare. Nu eram 

sigura ce insemna.
-  inseamna ca te cer in casatorie, Dana. El a trebuit 

sa i§i impinga parul ud inapoi. Inseamna ca te iubesc §i 
vreau sa imi petrec viata cu tine. Vreau sa fac copii cu 
tine §i sa imbatranesc cu tine.

Credea ca inima ei era plina, dar nu era a§a. Mai exista 
loc, atata loc pentru el.

-  Oh, bine, asta clarifica frumos lucrurile. Este un 
inel frumos. Este cel mai frumos inel pe care 1-am vazut 
vreodata. Te-ai in§elat numai asupra unui singur lucru.

-  Care este acela?
-  Nu imi pasa de timp §i de loc, Jordan. Ea s-a uitat 

in sus la el acum cu un zambet stralucitor. Nu ma deran- 
jeaza de loc. De fapt, daca pui acel inel pe degetul meu 
mi-ar placea sa fie singurul lucru pe care il port pentru 
urmatoarele cateva minute.
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fntinzand mana, a respirat rapid §i retinut.
-  Mi-ar placea cu adevarat sa port acel inel. Mi-ar 

placea sa ma marit cu tine §i tot restul, de asemenea.
El a scos inelul, a pus cutia deoparte, apoi i-a ridicat 

mana.
-  Acesta este mca un mceput pentru noi.
-  De-abia a§tept restul lucrurilor.
El i-a pus inelul pe deget. A fost un mic zumzet de 

caldura, apoi o impra§tiere adorabila a acesteiaunde aurul 
i-a mconjurat degetul.

-  Este frumos. Mi se potrive§te.
-  Da? Niciunul dintre noi nu iti cuno§tea marimea 

degetului, deci acest este un bonus. El i-a intors mana $i 
a privit piatra stralucind. Iti sta bine.

Ea s-a ridicat pe degete §i a luat gura lui cu a ei.
-  E§ti plin de surprize.
-A ic i ai nimerit-o. A§ putea sa ti-o spun §i pe urma- 

toarea. Am cumparat sau cumpar Warriors Peak.
Ea a clipit de doua ori, foarte meet.
-  Scuza-ma. Am crezut ca ai spus ca e§ti pe cale sa 

cumperi Peak.
-  Exact. Vreau ca noi sa locuim acolo. Vreau sa ne 

facem o familie acolo.
-  Tu... De§i genunchii ei se impleticeau, ea nu a cedat 

si s-a a^iezat din nou. Nu te mtorci la New York?
-  Bineinteles ca nu ma intorc la New York. Uimirea 

s-a instalat pe fata lui. Cum naiba sa fiu casatorit cu tine 
§i sa loeuiese la New York in timp ce tu ai o afacere in 
Valley? Dana!

-  Am crezut... Acolo locuie§ti.
El i-a prins barbia intre palme, nesigur daca era nerab- 

dator sau amuzat.
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-  Crezi ca ti-a$ cere sa te muti la New York §i sa 
renunti la librarie inainte chiar sa incepi? Nu am planuit 
sa ma intorc sa locuiesc acolo oricum, dar daca a§ fi 
planuit, acest lucru ar fi schimbat oricum situatja.

-  Nu te mai intorceai?
-  Nu. A fost un timp cand a trebuit sa plec. Acesta a 

fost timpul cand a trebuit sa ma intorc. Am nevoie sa fiu 
aici. Am nevoie sa fiu cu tine.

-  A§ fi mers cu tine, a reu§it ea sa spuna. Vreau puncte 
pentru asta.

-  Nu mergem nicaieri. Daca Peak nu iti convine, 
vom...

-  Incerci doar sa ca?tigi puncte inapoi. Cople§ita, ea 
a ras §i si-a aruncat bratele in jurul lui. §tii ca imi convine. 
Doamne, este fantastic. Este uimitor. Dar, te rog, spune-mi 
ca este ultima surpriza, O sa imi zboare capul de pe umeri.

-  Cam asta este tot pentru moment.
-  Sa ne imbracam §i sa mergem la Flynn. Ea §i-a 

apasat palmele mainilor ?i a privit inelul. De abia a§tept 
sa le spun tuturor.

-  Flynn §i Brad deja §tiu.
-  Barbatii! Ea 1-a indepartat cu o fluturare din mana 

in timp ce intra in dormitor. Nu §tiu nimic. Mama, sa 
vezi cand le voi arata inelul lui Zoe §i Malory! Trebuie 
sa gasesc o tinuta foarte frumoasa, care sa se potriveasca.

-  Imi place cea pe care o ai acum.
Ea i-a aruncat o privire peste umar inainte sa inceapa 

sa caute in dulap.
-  Vezi? Barbatii nu §tiu nimic.

335



18

C a n d  Moe 1-a tarat pe Flynn in casa au auzit tipatul 
ascutit §i singular. Moe $i-a dezvelit dintii, Flynn §i i-a 
dezvelit pe ai lui §i s-au intrecut catre bucatarie pregatiti 
sa guste sange.

Malory statea in centrul camerei, cu mainile incmci- 
§ate, razand ca o idioata.

-  Unde este? Ce a facut? Ticalosul!
-  Cine? Malory s-a pregatit pentru salturile dragas- 

toase ale lui Moe, dar nu era gata sa fie ridicata de Flynn 
pe sus. Ce?

-  Tipai.
-  Oh! Bine, Moe, coboara. Flynn, a§aza-ma jos. Sunt 

bine, ma simt perfect. In afara faptului ca se inro§ise de 
jena §i incerca sa nu chicoteasca. Credeam ca sunt singura.

Reactia 1-a facut pe Flynn sa i se opreasca respiratia. 
A lasat-o pe Malory jos cu o mica pocnitura in timp ce 
bratele lui incepeau sa tremure.

-  Stai in bucatarie §i tipi cand crezi ca e§ti singura?
-  Pai, de obicei nu. Dar uita-te! Doar uita-te. Ea a 

facut ni§te pa§i de dans, urmati de o pirueta.
Fara sa §tie ce se intampla, Flynn a incercat din nou.
-  Ai realizat ca vrei sa iti indepline?ti un vis din
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copilarie §i sa devii o vedeta care danseaza pe scena §i pe 
ecran?

-  Nu! Cu un raset, 1-a invartit pe Flynn intr-un cerc 
care 1-a facut pe Moe sa topaie din nou. Uite. Avem podea. 
O podea minunata din lemn tare.

A executat un fel de dans.
-  Suna a lemn, intr-adevar.
-  S-a terminat cu linoleumurile urate pentru noi. §i 

uita-te la asta! S-a rasucit in directia opusa lui §i a 
imbrati§at noul frigider alaturat cu pasiunea unei femei 
care i$i saluta iubitul ce se intoa/ce din razboi. Nu e 
minunat? §i vezi cat de bine se potrive§te?

-  Foarte sexy.
-  Este. Rasucindu-se intr-un dans din nou, ea a 

incercat o rumba. §i avem dulapuri noi §i frumoase cu 
fatete de sticla. Voi pune vase frumoase inauntru §i pahare 
stralucitoare. Este o bucatarie. O bucatarie adevarata.

Incepea sa inteleaga acum §i sarcina de a o vedea pe 
ea bucurandu-se. Ea a trecut de la rumba la... nu era sigur 
la ce. Dar era foarte draguta.

-  Cum era inainte?
-  Nici nu exista nume pentru felul cum era inainte. 

Sunt atat de fericita. Sunt atat de recunoscatoare. E§ti cel 
mai minunat om din lume. Ea i-a prins fata in palme §i 1-a 
samtat. Iar eu sunt o persoana ingrozitoare.

-  De ce? Nu partea cu „Sunt minunat“, deoarece, 
hei! Dar de ce e§ti tu o persoana ingrozitoare?

-  Pentru ca nu m-am mutat cu tine inainte sa faci 
asta. Am transformat bucataria intr-un fel de schimb. Refa 
bucataria §i voi locui cu tine. A fost egoist din partea 
mea. A functionat, a adaugat ea, acoperindu-i fata cu
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sarutari. Dar a fost egoism. Faci asta pentru mine. §tiu 
ca am spus ca nu ma voi muta pana nu este terminata §i 
am facut comentarii rautacioase despre lampile de sus 
din donnitor.

-  Ceva de genul ca nu sunt potrivite sa lumineze o 
pe§tera locuita de lilieci §i paianjeni orbi.

-  Da, asta a fost unul dintre ele. Oricum, ma ierti?
-  Bine.
-  §tiu ca nu este complet terminata. Mai sunt cateva 

lucruri de pus la punct, dar nu vreau sa mai a§tept. Ma 
voi muta maine §i putem incepe, oficial, sa locuim im 
preuna.

-  Nu vreau sa locuim impreuna.
Fata ei s-a albit.
-C e ?
-  Imi pare rau, Mai. El a strans-o de umeri. Nu vreau 

sa locuim impreuna.
-  Dar... dar mi-ai cemt sa ma mut cu tine cu saptamani 

in urma. M-ai intrebat de vreo §ase ori.
-  Da, bine. El a dat din umeri. Mi-am schimbat 

parerea.
-  Tu... tu ti-ai schimbat parerea ?
-  Corect. Neatent, el a deschis noul frigider.
-  Uau! Uite ce de spatiu. $i este stralucitor.
Nu mai putea sa faca nimic decat sa se holbeze la el. 

Inima ii cazuse la picioare, iar acele picioare nu mai aveau 
chef sa danseze.

-  Nu inteleg. Nu inteleg cum ti-ai putut schimba 
parerea in legatura cu a§a ceva, de la o clipa la alta.

-  Nici eu. De fapt, nu cred ca mi-am schimbat-o cu 
adevarat, am realizat doar ca nu este ceea ce imi doresc.
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-  Ai realizat doar ca nu ma vrei. A fost un 9 0 c prea 
mare, prea multa furie pentru ca durerea sa mai razbata. 
A^adar a trecut peste §oc §i furie §i a mers mai departe ca 
sa-i dea o lovitura putemica.

-  Foarte bine atunci.
-  Nu am spus ca nu te vreau. Am spus ca nu vreau sa 

stam impreuna.
-  Poti sa iti iei noua bucatarie §i sa ti-o bagi undeva. 

Daca nu poti sa faci fata unei relatii mature, care presu- 
pune un angajament, atunci nu poti sa imi faci fata nici 
mie.

-  Tata, suntem pe aceea§i lungime de unda. Relatie 
matura, care presupune un angajament. El a scos cutia 
din buzunar §i a deschis-o. Este suficient de matura pentru 
tine?

Gura ei a ramas cascata, iar el s-a gandit ca ea nu 
paruse niciodata mai frumoasa ca acum cand se uita fix, 
perplexa, la inelul cu diamant.

-  Hai sa ne purtam ca ni§te adevarati adulti, Malory. 
Hai sa ne casatorim.

-  Vrei sa te casatore§ti cu mine?
-  Vreau. Uite, deja imi §tiu replicile. El a zambit la 

ea. Pari putin palida. Voi interpreta asta ca pe un semn 
bun. Bijutierul a spus ca este ceva clasic, iar Brad 1-a 
apreciat, de asemenea. Flynn a scos inelul din cutie. Taie- 
tura splendida, unica §i a§a mai departe. Tu e§ti adepta 
stilului clasic, nu?

Un blocaj in gat tot incerca sa nu o lase sa vorbeasca, 
dar ea s-a fortat sa 0  faca.

-  Da, vreau.
-  Vezi, §i tu iti ?tii replicile. El i-a luat mana moale §i
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i-a strecurat inelul pe deget inainte ca ea sa mai poata sa 
scoata un cuvant. Se potrive§te. Nu credeam  ca se 
potrive§te, ai ni§te degete atat de delicate, dar se pare ca 
nu va fi nevoie sa il dam la modificat la urma urmei.

Ea a simtit unda de caldura, impra$tierea caldurii 
aumlui in jurul pielii ei. Da, se potrive§te, s-a gandit ea 
visatoare. Parea facut pentru degetul ei.

-  Este frumos. Este absolut superb.
-  Poti sa spui da acum.
Ea s-a uitat in sus, de la inel, in ochii lui.
-  Viata va fi plina de surprize cu tine. Inainte imi era 

teama de surprize pentru ca nu §tiai la ce sa te a§tepti. 
Dar nu ma mai sperie.

-  Spune da. Voi scapa de lampi.
Cu un sunet intermediar intre un suspin §i un raset, 

ea a sarit in bratele lui.
-  Da. §tii ca raspunsul meu e da, chiar §i cu lampile 

acelea urate.
-  Te iubesc.
-  §i eu te iubesc. Cu obrazul ei lipit de al lui, ea §i-a 

ridicat mana cu inelul §i a privit diamantul stralucind. 
Cum e posibil ca acela§i barbat care a cumparat acest 
inel splendid sa fi cumparat §i lampile acelea hidoase?

-  Multiplele parti ale lui Flynn Hennesey.
-  Norocul meu. Ea a auzit u?a din fata deschizandu-se 

§i s-a deplasat aproape la fel de repede ca Moe. Oh, vin. 
Trebuie sa le arat ?i lor. Ea s-a indepartat de Flynn, apoi 
s-a intors sa-1 sarute din nou. Trebuie sa arat cuiva.

Ea s-a grabit inspre intrarea in casa, chiar in timp ce 
Dana venea cu Zoe dupa ea.

-  Ce este? a intrebat Zoe.
-  Trebuie sa va arat la amandoua deodata. Mama,
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am noutati pentru voi, a spus Dana cand Malory se grabea 
inspre ea.

-  Orice ar fi, nu le poate depa§i pe ale tnele. Am §tiri 
pentru voi.

Zoe s-a a§ezat intre ele.
-  Iisuse, cineva sa imi spuna ceva inainte sa explodez.
-  Eu prima, au spus Dana §i Malory la unison, apoi 

au intins amandoua mana stanga.
S-au auzit strigate, uraiate de o izbucnire de cuvinte 

neinteligibile. Cel putin erau neinteligibile pentru cei trei 
barbati §i pentru baiatul care se uita.

Simon a privit-o pe mama lui si pe cele doua prietene 
ale ei sarind §i tipand asemenea fetelor de pe terenul de 
joaca de la §coala.

fncretindu-^i spranceana, el s-a uitat la Brad.
-  Cum de fac asta?
-  Este unul dintre marile mistere ale vietii, pu§tiule.
-  Fetele sunt ametite. El a batut din palme ca sa i§i 

cheme cainele, care participa orbe§te la extazul femeilor 
§i se culca la pamant pentru lupta.

Flynn s-a uitat pe deasupra femeilor la Brad.
-  Bere? a intrebat el.
-  Bere, a fost Jordan de acord §i a inconjurat nebunia 

pentru a gasi lini§tea relativa a bucatariei.
-  Nu pot sa cred! Zoe a prins atat mana lui Malory, 

cat §i pe cea a Danei §i s-a ridicat pe varful degetelor. 
Logodite! Sunteti amandoua logodite. In acela§i timp. 
Este ceva magic. Inelele. Sunt atat de frumoase. Ob, 
Doamne. A cautat in buzunar dupa un §ervetel.

-  Off. Revino-ti, mama!
Zoe i-a aruncat fiului ei o privire aspra.
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-  Iti arat eu tie revenire.
El a marait, rostogolindu-se cu un Moe incantat.
-  Primim pizza sau nu?
-  De ce nu te intorci in bucatarie §i sa intrebi pe 

Flynn? Politicos, a adaugat ea in timp ce el se precipita 
spre u§a.

-  Trebuie sa iti arat u§a, §i-a adus aminte Malory. 
Dar mai intai... Ea a in§facat mana Danei din nou ca sa 
admire rubinul. Este splendid. Atat de perfect pentru tine.

-  La fel §i el. A?teapta pana iti povestesc cum m-a 
cerat.

-  Povestea mea e §i mai spectaculoasa, a pretins 
Malory.

-  Erai goala?
-N u .
Dana §i-a lins un deget §i a bifat o tabela imaginara 

de scoruri.
-  Am ca§tigat.
-  Mama! Simon a strigat din u§a bucatariei. Baietii 

spun ca daca voi toate vreti pizza trebuie sa spuneti ce 
fel, altfel va trebui sa acceptati orice.

-  Iti spun ceva. Zoe §i-a pus un brat in jurul umerilor 
prietenelor ei. Cand nu avem un grup de tipi agitandu-se 
prin preajma, puteti sa imi spuneti §i una celeilalte, fiecare 
detaliu. Vom face o mica sarbatoare la Indulgence dimi- 
neata.

-  Eu sunt de acord, a spus Dana. Sunt moarta de 
foame ?i nu vreau o gramada de ceapa §i de ciuperci pe 
pizza mea.

O ora mai tarziu, Dana i§i termina a treia felie. Ea s-a 
intins pe podea langa Simon §i Moe §i a spus:
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-  Uuu!
-  in aceea§i nota, a inceput Flynn, sa vorbim despre 

gasirea cheii.
-  Simon, de ce nu iti iei cartea sus? E in ordine, nu-i 

a$a? Zoe 1-a intrebat pe Flynn.
-  Sigur. El cunoa§te drumul.
-  Tu si cu Moe puteti sta impreuna. Va chem eu cand 

e momentul sa mergem.
-  Cum se face ca nu putem sta §i noi cand voi vorbiti 

despre chestiuni legate de magie?
-  De unde ai scos asta? a intrebat Zoe. Simon, ai tras 

cu urechea?
-  Iisuse, mama. El i-a trimis o privire incruntata §i 

insultatoare. Nu trebuie sa ma furi§ez, trebuie sa am doar 
urechi. El le-a prins intre degete §i le-a mi$cat. Hei, uite! 
Am doua.

-  Vom discuta despre urechile tale mai tarziu. Sus, 
in inchisoarea aceea oribila cu televizorul §i cainele. Poti 
sa trimiti o scrisoare de nemultumire politicianului tau 
preferat maine.

-  Doamne. De§i buzele lui s-au strans, §i-a rotit ochii 
de forma, apoi ace§tia s-au marit §i s-au fixat pe ceea ce 
Brad tinea in mana. Sfinte Sisoe! Jocul meu preferat!

-  Poate vrei sa il imprumuti, sa faci cateva runde.
-  Da? Jocul e dat... El s-a abtinut sa pronunte cuvantul 

care 1-ar fi tacut sa dea de belea cu mama lui. E chiar 
grozav, s-a corectat el. Multumesc.

-  Nicio problema. In acest fel, cand vom juca im 
preuna §i te voi umili, nu te vei putea plange ca nu ai 
avut §ansa sa exersezi.

-  Da, sigur, a$a e. Simon a luat discul video. Este 
atat de ca lumea. Multumesc.
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El s-a inclinat, luand plasa cu cartea sub brat 
chemandu-1 pe Moe.

Zoe §i-a incruci^at mainile in poala.
-  A fost foarte frumos din partea ta.
-  S-ar putea ca el sa nu creada a§a cand il voi bate la 

partida pe care o vom juca.
-  Nu vreau sa te simti obligat sa...
-  Nu ma simt. Brad i-a taiat vorba calm, ferm, apoi 

s-a uitat in mod intentionat la Dana. Vrei sa trecem la 
treaba?

-  Atata timp cat pot sa pomesc de la zero. Dupa cum 
am discutat anterior, Jordan a notat §irul evenimentelor.

-  Mi-a dat o copie, 1-a intrerupt Malory. §i am facut 
copii pentru toata lumea. Ma due sa le aduc.

-  E grozava, nu-i a§a? a comentat Dana in timp ce 
Malory parasea camera. Propria noastra Debbie Detaliu. 
Din moment ce Mai deja a citit-o §i restul o veti citi, voi 
spline doar ca pune totul intr-o forma inteligibila §i legata. 
Este de ajutor sa vezi cum s-a petrecut totul pana acum. 
Malory, Zoe cu mine primind invitatia la Warriors Peak, 
intalnindu-ne acolo pentru prima data. Primul nostru 
contact cu Rowena §i Pitte §i auzirea pove§tii Fiicelor 
Sticlei. De§i nu §tiam ca a§a se numesc pana cand Flynn 
nu s-a implicat.

-  In acest fel Flynn a intalnit-o pe Malory §i a devenit 
o parte din cautare, a continuat Jordan. Faptul ca fiecare 
dintre voi erati la o rascruce de drumuri, in cautarea unui 
serviciu.

-  Eram la ananghie, a corectat Zoe. §i asta a facut ca 
oferta de douazeci ?i cinci de mii de dolari, pentru a fi de 
acord sa cautam cheile, chei la care nu cred ca vreuna dintre 
noi se gandea - ,  sa fie prea tentanta pentru a o refuza.

344



-  Este mai mult decat atat. M alory a intrat §i a 
distribuit plicuri pe care erau etichete cu numele. A existat 
stimulentul financiar, intr-adevar. Dar a fost, de asemenea, 
un sentiment de frustrare reciproca, de a fi intr-o schim- 
bare continua, fara sa §tim ce vom face in continuare. §i 
legatura aproape instantanee dintre noi. Jordan a prins 
asta, foarte clar, in ceea ce a scris.

-  La care se adauga modul cum acele tentacule s-au 
extins, a continuat Dana. Cum i-au prins §i pe Jordan §i 
pe Brad. Cum i-a conectat cu noi, cu cautarea, cu Rowena 
§i Pitte §i cu fiicele. Cred ca acesta este un aspect impor
tant. Fiecare dintre noi are un rol, fiecare dintre noi trebuie 
sa fie aici pentru a rezolva aceasta situatie.

-  §i mai e §i Kane. Malory §i-a scos copia din plic. 
Felul in care il descrii, Jordan, este atat de infrico§ator §i 
atat de conform cu realitatea. De parca 1-ai fi vazut prin 
ochii mei.

-  Vazandu-1 prin ochii mei proprii a fost suficient. 
Cred ca trebuie sa vedem in el mai mult decat o sperie- 
toare, mai mult decat un du§man. Este un alt element al 
cautarii.

-  Sunt de acord cu asta. Brad a incuviintat. Este, in 
aceasta situatie, la fel de important ca §i noi. In final, 
cred, nu va fi o problema de a-1 infrange, cum a facut 
Malory, sau de a intoarce jocul lui in favoarea noastra, 
dupa cum a procedat Dana pana acum. Se va pune 
problema distrugerii lui.

-  Cum distrugi un zeu? a intrebat Zoe.
-  Nu $tiu, dar a§ zice ca in primul rand prin credinta 

poti face asta.
-  Poate. Dar pentru moment ma voi concentra pe
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obtinerea cheii. Dana s-a a§ezat. Mai am doar cateva zile. 
§i iata ce §tiu. In timp ce s-ar putea sa fiu nevoita sa o 
gasesc singura, Jordan este esential in cautare. Kane a 
incercat sa ne separe §i nu doar din cauza ca nu vrea sa 
traim  fericiti impreuna pana la sfar§itul zilelor. Ce a 
obtinut, totu§i, a fost sa ne apropie §i mai mult. Nu va fi 
incantat de asta.

Ea s-a intins, a luat ni§te pepperoni de pe o felie de 
pizza §i a inceput sa ciuguleasca.

-  §i a facut o gre$eala cand mi-a aratat trecutul. 
Acesta a fost unul dintre pa§ii pe care trebuia sa ii fac §i 
pe care poate nu 1-a? ft facut, nu decisiv, daca el nu m-ar 
fi aruncat inapoi in trecut. Trecut, prezent §i viitor. Am 
rezolvat §i acceptat trecutul, am facut pace cu prezentul 
§i...

Ea §i-a ridicat mana cu inelul.
-  M a uit inspre viitor. Acesta este un lucm important 

nu numai pentru mine personal, dar §i pentru menirea 
mea. Unul dintre constantele in aceste trei cadre este 
Jordan.

-  Multumesc, Stretch.
-  Nu te umfla in pene. O parte din asta este doar 

soarta. Acum, daca ati citit o parte din material... Ea a 
smuls copia din mainile lui Malory. Incepi sa simti, sa 
vezi, chiar daca nu ai facut parte din evenimentul res- 
pectiv. Iti faci o imagine buna §i clara. Aici, ceata albastra 
care a invadat Indulgence. Fiorul care te strabatea pana 
in maduva oaselor, ciudatenia luminii, culoarea, textura. 
Incepi sa simti cum ti se increte§te pielea.

-  Instrumentele scriitorului, a spus Jordan.
-  Da, §i te pricepi foarte bine sa le folose§ti.
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-  Pardon?
U§or enervata de intrerupere, ea s-a uitat spre el §i 

1-a vazut holbandu-se la ea cu un fel de intensitate 
focalizata care a facut-o sa se incalzeasca la feta.

-  Am spus ca ai fost bun. §i ce daca?
-  A§a ca... exista o „prima data“ pentru orice. Mai 

am nevoie de o bautura, a spus el §i a ie§it din camera.
Dana s-a mi§cat, apoi a expirat nervoasa.
Luam o scurta pauza, a anuntat ea §i 1-a urmat pe 

Jordan in bucatarie.
-  Care-i treaba?
El a scos un sue din frigider.
-  Niciuna. I-a scos dopul, apoi a dat din umeri. 

Niciodata, ei bine, de cand m-am mutat la New York, nu 
ai spus o vorba de bine despre munca mea.

-  Eram suparata pe tine.
-  Da, pricep asta. El a inceput sa ia inghitituri mari, 

apoi a a?ezat sticla alaturi. Adevarul, s-a gandit el din 
nou. Nu conta cum il spunea, dar trebuia sa existe adevar 
intre ei.

-  Problema este, Dana, ca are importanta. Nu respect 
§i nu valorific mai mult opinia cuiva cand vine vorba de 
carti decat a ta. A§a ca a contat ce ai crezut despre munca 
mea.

-  Vrei sa §tii ce cred despre munca ta? Parerea mea 
adevarata?

-  Da, hai sa fun cinstiti.
-  Pai, mi-ai cumparat acest inel formidabil, a§a incat 

cred ca ar trebui sa dau totul la iveala. Ea a luat sucui, a 
sorbit ?i i 1-a dat inapoi. Ai un talent uimitor. Ai un dar §i 
este evident ca il apreciezi §i il cultivi. De cate ori am
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citit una dintre cartile tale am fost uimita de §irul eveni- 
mentelor, competenta ta §i talentul pe care il ai in folosirea 
limbajului. Chiar §i cand te uram, Jordan, eram mandra 
de tine.

-  Ce sa zic despre asta... a reu§it el sa spuna.
-  Nu imi pare rau ca te-am intepat inainte. Poate ca 

te-a determinat sa munce§ti mai mult.
El a fost nevoit sa ii zambeasca.
-  Poate ca da.
-  Ne-am inteles acum?
-  Mai mult decat atat.
-  Atunci hai sa ne intoarcem, pentru ca nu am ter- 

minat. §i voi fi foarte interesata de ceea ce gande§ti in 
legatura cu ceea ce am de spus in momentul urmator.

Ea s-a intors in sufragerie §i s-a instalat pe podea din
nou.

-  Bine, a spus ea, ridicandu-§i vocea deasupra conver- 
satiilor. Pauza s-a terminat. Ideea pe care incercam sa o 
evidentiez este ca oricat de talentat ar fi Jordan, aceasta 
este mai mult decat punctul de vedere al unui scriitor. 
Reprezinta mai mult decat o serie de evenimente impletite 
sub forma unei pove§ti de dragul distractiei. Cand cite§ti, 
incepi sa vezi cat de des este el legat de unul dintre aceste 
evenim ente sau de unul dintre oamenii im plicati in 
eveniment. De fapt, el a fost primul, cu ani in urma, care 
a simtit sau a vazut ceva supranatural la Peak. A crezut 
odata ca a vazut o fantoma acoio.

Ea s-a oprit, amuzata sa o vada pe Malory luand un 
marker din co§ §i incepand sa puna in evidenta sec-tiunile 
despre care se discuta pe copia lui Flynn.

-  Jordan a fost primul dintre noi care a vazut §i a 
detinut una dintre picturile Rowenei, a continuat Dana.
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Flynn este fratele meu, Brad este prietenul meu, dar 
Jordan a trecut de la a fi ca un fel de frate pentru mine, la 
a fi prieten, apoi la a fi iubitul meu.

-  Ti-a frant inima. M alory a acoperit cu meti- 
culozitate cuvintele tiparite cu galben luminos. O zdrobire 
a inocentei. Imi pare rau, i-a spus ea lui Jordan, dar este 
un soi de magie foarte puternica in asta.

-  §i a fost sangele lui Jordan pe care Kane 1-a im- 
pra§tiat. Inclinandu-§i capul spre Malory, Dana a zambit. 
El este cel care a parasit casa orfan, singur, tanar, in 
cautare. §i s-a intors, a conchis ea, intalnind ochii lui 
Jordan, ca sa o termine.

-  Crezi ca detin cheia. Fascinat, Jordan s-a lasat pe 
spate. Urmaresc logica §i elementele traditionale ale 
teoriei tale, Dana, dar unde? Cum? Cand?

- N u  pot §ti totul. Dar are sens. Nu am pus inca totul 
cap la cap. Inca exista afacerea aceea legata de zeita care 
se plim ba §i a§teapta. Se plimba unde? A§teapta ce 
anume? $i mai este imaginea aceea pe care am vazut-o 
cand am incercat sa intru in transa.

Ceva a inceput sa ticaie in capul lui, apoi s-a oprit 
din nou la ultima ei propozitie.

-  §i ce ai facut dupa aceea?
-  Un experiment. Ca meditatia. Mi-am golit mintea, 

ceva de genul asta §i am vazut ce s-a format apoi. Am 
vazut cheia, plutind intr-un fel pe acest camp albastru- 
verzui. Probabil ca ma holbam la peretele meu de la 
Indulgence. Era ca §i cum m-a§ fi putut intinde §i atinge. 
Dar nu am putut.

incruntandu-se, ea s-a intors in trecut ?i §i-a imaginat 
totul din nou.
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-A p o i campul s-a schimbat. Alb cu acele dungi negre 
neclare care apareau pe acel fond. §i am auzit aceste 
cuvinte in capul meu.

-  Ai auzit voci? a intrebat-o Brad.
-N u  chiar. Dar am auzit cuvintele. A§teapta un minut, 

lasa-ma sa ma gandesc, sa imi dau seama corect. „Ea se 
plimba prin noapte ?i este noaptea cu toate... toate umbrele 
?i secretele. §i cand plange, plange pentru zi“ .

-  A§adar, nu are sens ca ea este zeita -  cine naiba 
este ea? Aceasta trebuie sa fie una dintre ultimele piese 
care trebuie puse la locul lor.

-  Pot eu sa o a§ez la locul sau, i-a spus Jordan. Este 
a mea. Eu am scris asta. Privirea fantomei.

S-a creat un moment de tacere plina de uimire, apoi 
toata lumea a inceput sa vorbeasca deodata.

-  Opre§te-te! Brad s-a ridicat in picioare §i §i-a intins 
mainile in sus. Am spus oprifi-va! Sa nu pierdem firul. 
In primul rand, sa eliminam orice coincidenta. Dana, ai 
citit cartea?

-  Da, dar...
-  Ai citit-o?
Ea §i-a dat ochii peste cap la Jordan.
-  Nu mai incep o noua runda de ridicare in slavi a 

egoului tau creativ. Da, am citit-o, dar cu ani in urma. 
De§i nu-mi mai aduc aminte fiecare replica din orice carte, 
am citit-o. Nu am recunoscut-o cand am auzit-o.

-  §i eu am citit-o. Zoe §i-a ridicat mana ca o fetita la 
§coa!a, apoi, mortificata, a coborat-o imediat. A fost grozav, 
i-a spus ea lui Jordan. Dar femeia, cea despre care ai scris 
ca se plimba noaptea, nu era o zeita. Era o fantoma.

-  Bine spus, a accentuat Brad. Dar este un aspect 
interesant ca Jordan a scris acea carte despre Warriors
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Peak, ca a creat fantoma deoarece s-a gandit ca a vazut-o 
intr-o noapte.

-  Ai vazut-o? a intrebat Zoe. E grozav!
-  Ne-am dus acolo sa ne instalam corturile. Brad, 

Flynn §i cu mine. Brad a reu§it sa... strecoare ni§te bere 
§i tigari.

Acum Zoe s-a intors catre Brad.
-  A§a este?
-  Aveam §aisprezece ani, abom banit el.
-  De parca asta imbunatate§te situatia.
-  il certi mai tarziu, a cerut Dana. Sa punem toate 

aceste indicii cap la cap.
-  Am vazut-o plimbandu-se pe parapet, a continuat 

Jordan, in lumina lunii. Scaldata in lumini §i umbre, cu 
mantia ei care flutura intr-un vant care nu exista. Am 
crezut ca era o fantoma, §i cand am scris despre ea am 
descris-o a§a. Singura, prinsa in noapte §i plangand dupa 
zi. Dar nu era o fantoma.

Dana §i-a pus o mana pe genunchiul lui.
-  Era o zeita.
-  Era Rowena. Am inteles asta astazi, cand am mers 

sa ii vizitez la Peak. N-am ?tiut ce a insemnat pana acum.
-  Ai fost primul care a vazut-o, a spus Dana cu blan- 

dete. §i ai scris despre ea, intr-o oarecare forma. I-ai dat 
o alta substanta, un alt fel de lume. Ea, detinatoarea cheii. 
Cheia este in carte.

Mana ei tremura in timp ce aluneca in locul pentru ea.
Campul alb traversat de dungi negre. Cuvinte pe o 

pagina. §i cheia se topea in ea. In pagina. Cartea. Ea a 
sarit in picioare. Flynn, tu ai o copie.

-  Da. El s-a uitat in jurul camerei. Nu sunt sigur unde 
este. Nu am despachetat totul inca.
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-  De ce ai fi facut asta? Locuie^ti aici de numai doi 
ani. Ei bine, gase§te-o, a cerut Dana.

El i-a aruncat o privire obosita, apoi s-a ridicat.
-  Ma voi urea sus §i voi cauta.
-A m  o copie acasa, a spus Zoe. Cu coperti de hartie. 

Am toate cartile tale, dar bugetul meu nu imi permite sa 
le cumpar cu coperti frumoase, a spus ea scuzandu-se.

Jordan s-a intins ?i i-a saratat mana.
-  E§ti cea mai dulce.
-  A§ putea sa ma due sa o aduc. A§ putea reu§i sa o 

aduc inainte ca Flynn sa o gaseasca pe a lui.
-  Da-i putin timp. Malory s-a uitat inspre tavan, 

imaginandu-§i-l pe Flynn sus, rascolind printre cutii. §i 
eu am o copie, iar casa mea este mai aproape, daca vine 
vorba a§a. Apoi s-a oprit §i a ridicat degetul aratator de la 
ambele maini. Pe ce vreti sa pariem ca toti avem copii 
dupa Privire a fcintomeil

-  Eu cu siguranta am, a confirmat Jordan.
-  §i eu, a fost Brad de acord.
-  Da. Cline, clinc, clinc, a spus Dana. Acesta este 

sunetul ochiurilor care se leaga ca sa formeze un lant. 
Haide, Flynn, cat de greu poate fi sa gase§ti o carte?

-  Cand ai fost ultima data intr-una dintre acele camere 
libere? a intrebat Malory.

-  Bine spus. Ea a inceput sa se plimbe cu pa§i mari. 
Este aici. Este aici. O §tiu. Ma due sus §i o gasesc singura.

Ea s-a invartit catre u§a de la intrare chiar cand Flynn 
cobora alergand scarile.

-  Am gasit-o. Ha! Era intr-o cutie ce purta eticheta 
„Carti“ . Nu §tiam ca aveam o cutie ce purta eticheta 
„Carti“ . El i-a inmanat cartea Danei.

Ea §i-a plimbat mana pe deasupra ei, sperand sa simta
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vreun fel de semn §i a studiat silueta de la Warriors Peak 
meditand sub o luna plina. Ea a deschis-o, a rasfoit pagi- 
nile §i a simtit miros de hartie §i praf.

-  Unde este fraza, Jordan?
-  Este sfar§itul prologului.
Ea a Intors primele pagini, a citit cuvintele in minte, 

apoi le-a pronuntat cu voce tare. A a^teptat.
-  Nu simt nimic. Ar trebui sa simt ceva. Malory?
-  Era o anumita con§tienta, un fel de a §ti. Este greu 

de explicat.
-  Dar a§ §ti daca a? fi simtit, a terminat Dana. §i nu 

simt. Poate ca trebuie sa o citesc, ca sa am o privire de 
ansamblu. La fel cum a trebuit sa pictezi tu Intreg portretul 
Inainte sa gase§ti cheia.

-  Ma intreb... Zoe a ezitat. Ei bine, ma intreb doar 
daca se poate ca sa nu fie In carte pentru ca aceasta nu 
este a ta. Jordan a scris-o, a§a ca toate copiile sunt ale lui 
Intr-un fel. Dar numai una este a ta. §i tu e§ti cheia, a§a 
ca nu ar fi logic sa fie in cartea ta?

Dana s-a holbat la ea, apoi a ranjit.
-  Zoe, asta este absolut sclipitor. Bine, trupa, sa por- 

nim. Sa mutam cautarea la mine acasa.
-  Voi veni chiar dupa tine. Zoe §i-a luat po§eta. II due 

pe Simon acasa §i o sa vad daca vecina mea va sta cu el.
-  Lasa-ma doar sa scap de aceste cutii. Zoe, voi 

impacheta pizza care a ramas pentru Simon.
Viata, a decis Dana, nu s-a oprit. Nici macar pentru 

chei magice §i vrajitori diabolici. $i nu de aceea era viata?
-  Ne Intalnim acolo dupa ce termini cu treburile do- 

mestice. Ea a in§facat mana lui Jordan §i s-a Indreptat 
catre u§a. §i ai putea sa impachetezi cateva felii pentru 
mine, daca tot te ocupi de asta.
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/Vi citit cartea sau ai spus doar ca ai citit cartea? a 
intrebat Jordan in timp ce conduceau inapoi la apar- 
tamentul ei.

-  De ce a§ spune doar ca am citit-o?
-  Asta ma depa§e§te. Dar ai spus chiar zilele trecute 

ca nu ai mai fost intr-o carte inainte. A§a ca mi-am 
imaginat ca nu ai citit niciodata Privirea fantomei.

-  M-ai pierdut.
-  Ai citit cartea?
-  Da, la naiba. Am urat cartea. Era atat de buna §i a§ 

fi vrut sa fie foarte proasta. Voiam sa pot spune despre 
tine: „Vezi, nu e mare lucru de capul lui“. Dar nu am 
putut. Voiam sa o arunc, chiar visam uneori pentru scurte 
momente ca o ard.

-  Iisuse, erai furioasa.
-  Oh, Doamne, lasa-ma sa iti spun. Bineinteles ca 

nu am putut sa ard o carte. Sufletul meu de bibliotecara 
s-ar ve§teji §i ar muri. N u am putut nici sa o arunc, cam 
din acelea§i motive. §i nu am putut niciodata sa ma 
conving sa o due la un anticariat sau pur §i simplu sa o 
dau cuiva.

-  Nu am vazut niciuna dintre cartile mele in aparta- 
mentul tau.
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-  N-ai avea cum. Sunt camuflate.
El §i-a luat ochii de la drum ca sa rada la ea.
-  Termina.
-N u  voiam sa vada oamenii ca am cartile tale. Nu voiam 

sa vad nici eu ca am cartile tale. Dar trebui a sa le am.
-  A§adar, ai citit Privirea fantomei, dar nu ai recu- 

noscut-o pe Kate.
-  K ate? Ea a sapat adanc in m em orie. E roina 

principals? Ah... de§teapta, putin aroganta din cauza asta. 
incapatanata, increzatoare in propria ei persoana, se 
simtea bine in propria ei companie, de aceea facea plim- 
barile acelea lungi §i a sfar§it facand o fascinatie pentru 
Peak sau pentru Watch, ar trebui sa spun.

Ea a sapat §i mai adanc in memorie §i a lasat imaginea 
sa se formeze.

-  Avea gura cam mare. Am admirat asta. O tendinta 
spre a fi rautacioasa, in special fata de eroul principal, 
dar nu o puteai invinovati. El o cerea. O fata dintr-un 
ora$ mic.§i fericita sa ramana a§a. Lucra intr-un mic 
anticariat pentru carti, ceea ce o includea in categoria 
§trengarilor.

-  Asta-i fata noastra.
-  Avea o deschidere sanatoasa pentm sex, pe care 

am apreciat-o. Prea multe femei din literatura sunt des- 
crise fie ca fecioare, fie ca desfranate. I§i folosea capul, 
care era unul bun, dar asta era §i o mclinatie spre tenacitate 
care a implicat-o in probleme.

-  Nu-ti suna nimic cunoscut? a intrebat Jordan dupa 
un moment.

-  Ce sa imi sune cunoscut? Eu nu... O unda de §oc a 
determinat-o sa faca o pauza. Vrei sa spui ca personajul 
e inspirat de mine?
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-  Particele $i bucatele. O gramada de bucatele §i 
particele. lisuse, Dana, avea pana §i ochii tai.

-  Ochii mei sunt caprui. Ai ei erau... ceva poetic.
-  „Culoarea ciocolatei, atat cremo§i, cat §i amari.“ 

Sau ceva de genul asta.
-  Nu sunt incapatanata. Sunt... increzatoare in deci- 

ziile mele.
-  Uh! El a oprit in fata cladirii ei.
-  Nu sunt aroganta. Pur §i simplu nu am rabdare cu 

mintile inguste §i comportamentul ingamfat.
-  A§a e.
Ea a ie§it din ma§ina.
-  incep sa ma prind. Aceasta Kate ar putea fi o 

adevarata pacoste.
-  Uneori. Este ceea ce o face autentica, reala §i uraa- 

na. Mai ales de cand poate fi generoasa §i amabila. Are 
un simt al umorului foarte dezvoltat, §i e genul de femeie 
care se poate amuza pe seama propriei sale persoane.

Incruntandu-se la el, ea a descuiat u§a.
-  Poate.
In timp ce intrau, Jordan a batut-o in joaca pe fund.
-M -am  Indragostit destul de tare de ea. Bineinteles, 

daca ar trebui sa scriu despre ea astazi... El a impins-o pe 
Dana cu spatele de u§a §i §i-a pus mainile pe partile 
laterale ale capului ei.

-  Da?
-  N-a§ schimba nimic. El §i-a coborat gura spre a ei 

§i a samtat-o. Eram atat de convins ca o vei citi, te vei 
recunoa§te §i vei intra in legatura cu mine. Cand nu m-ai 
contactat, mi-am imaginat ca nu ai citit-o niciodata.

-  Poate nu eram pregatita sa ma vad pe mine insami.
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Dar poti sa fii sigur ca o voi citi din nou. Realitatea este ca 
este singura dintre cartile tale pe care nu am recitit-o.

Pot sa vad cum incepi sa te umfli in pene, a§a ca ma 
voi da la o parte din calea ta inainte ca cineva sa fie ranit. 
S-a cuibarit sub bratul lui ?i s-a indreptat catre unul dintre 
rafturi.

-  Pentru femeia pe care am pierdut-o. Pentru femeia 
pe care am gasit-o. Pentru singura femeie pe care am 
iubit-o. Ce noroc pe mine ca toate trei sunt una singura.

Ea s-a uitat inapoi la el in timp ce se intindea dupa o 
carte.

-  Despre ce era vorba?
-  Este dedicatia pe care tocmai am conceput-o in 

minte pentru cartea la care lucrez acum.
Bratele ei au cazut.
-  Doamne, Jordan, ma vei face sa fiu moale ca ma- 

maliga. Nu obi§nuiai sa imi spui lucruri de genul asta.
-  Obi§nuiam sa gandesc lucruri de genul asta. Doar 

ca nu §tiam cum sa le spun.
-  Acesta este romanul din care am citit o parte. Cel 

despre rascumparare. De-abia a§tept sa citesc §i restul.
-  De-abia a§tept sa il scriu pentru tine.
El a privit-o cum ia o carte din raft §i ii indeparteaza 

invelitoarea pentru a o scoate la iveala pe cea de dedesubt.
-  Privirea fantomei, a citit el, Jordan Hawke. Aco- 

perita de... El a inceput sa rada. Cum sa exterminiparazitii 
din casa §i din gradind. Buna asta, Stretch.

-  A functionat pentru mine. Mai am inca una de-a ta 
sub coperta unui roman intitulat Mdncatorii de cdini. O 
carte surprinzator de banala §i lipsita de sange, in ciuda 
titlului. Apoi mai este... ei bine, nu conteaza. Doar variatii 
pe aceea§i tema.
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-in te leg .
-  Sa iti spun ceva. Ea a acoperit mainile lui cu ale ei. 

Dupa ce terminam, tu §i cu mine vom avea un ritual de 
dezvaluire, dupa care voi plasa cartile tale in locul potrivit 
pe rafturi, cu ceremonialul potrivit.

-  Suna bine. El s-a uitat in jos la carti, apoi inapoi la 
ea. ii vei a§tepta $i pe ceilalti?

-  Nu pot. Ea a putut vedea ca el nu se gandea ca ea 
sa a§tepte. Sunt prea rascolita. §i cred, simt, ca aceasta 
este ceva ce se presupune ca trebuie sa facem noi. Tu ?i 
cu mine.

-A tu n c i hai sa o facem.
A§a cum facuse cu copia lui Flynn, ea ?i-a plimbat 

degetele pe coperta, peste ilustratiile de la Peak.
Dar de data aceasta, ea a simtit... ceva. Cum o numise 

Malory? Ca o con§tiinta. Da, a decis Dana, exact asta.
-  Asta este, Jordan, a §optit ea. Cheia este in carte. 

Cu mainile stabile, ea a deschis-o.
Concentreaza-te, §i-a spus ea sie§i. Concentreaza-te. 

Era acolo. Trebuia doar s-o vada.
El a privit-o plimbandu-§i u§or degetele pe sub titlul 

paginii, varfurile degetelor alergand u^or pe deasupra 
numelui lui. Respiratia ei s-a accelerat.

-  Dana.
-  Simt. Este cald. A§teapta. Ea a$teapta.
Ea a rasfoit paginile u§or, apoi a lasat sa ii scape un 

singur icnet §ocat in timp ce cartea ii cadea din maini. El 
i-a strigat numele din nou §i a prins-o cand a le?inat.

Uimit, speriat, el a lasat-o pe covor. Respira, putea 
sa o simta respirand, dar devenise palida §i rece ca gheata.

-  Intoarce-te Dana, fir-ar sa fie, !ntoarce-te. intr-o
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criza de panica, el a scuturat-o, capul ei rasucindu-se 
moale intr-o parte.

-  Unde ai dus-o, ticalosule? El a inceput sa o ridice 
§i privirea i-a cazut asupra cartii care ajunsese jos, 
deschisa, pe podea. Oh, Doamne!

A ridicat-o, agatand-o de el ca sa o incalzeasca, sa o 
protejeze. A auzit vocile din hoi §i a bajbait sa deschida 
u?a inainte ca Flynn sa bata.

-  Dana. Flynn s-a intins dupa ea §i §i-a trecut mainile 
peste fata ei. Nu!

-  Aprins-o, a izbucnit Jordan. Ticalosul a tras-o in 
carte. O are captiva in nenorocita de carte.

EA a simtit cand el a luat-o. Asta voise el §i ea §tiuse 
imediat. O luase cu durere, a§a incat ea sa fie sigura ca 
§tie ca poate. Smulsese con§tiinta din corpul ei la fel de 
voios cum un baietel diabolic rape aripile mu§telor.

Dupa durere, a urmat raceala. Amara, brutala, raceala, 
care ii ajungea direct in oase §i para sa le faca fragile §i 
subtiri ca sticla.

Fusese smulsa de la caldura §i lumina ?i impinsa in 
raceala §i durere, prin degetele umede ?i hidoase ale cetei 
albastre. Parea sa o infa§oare, legandu-i mainile §i picioarele, 
stranguland-o pana cand horcaia pentra 0  singura gura 
de aer rece, horcaia pentra inca una, de§i era ca §i cum ar 
fi inhalat lame red .

Apoi pana §i ceata disparuse §i ea ramasese tremu- 
rand, singura in intuneric. Prima §i-a facut aparitia panica, 
ce a facut-o sa vrea sa se chirceasca §i sa scanceasca. Dar 
in timp ce tragea aer in piept, a simtit gust de... pin, 
toamna. Padure. Ea s-a impins in maini in genunchi 
a simtit, da, ace de pin, frunze cazute sub mainile ei. §i
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in timp ce primul stadiu de frica se instala, a vazut 
stralucirea lunii venind printre copaci.

Nu mai era atat de frig acum, a realizat ea. Nu, era 
mai mult un aer inviorator decat rece, a§a cum trebuia sa 
fie intr-o noapte clara. Putea auzi sunetele pasarilor de 
noapte, chemarea prelunga aunei bufhite, muzica linigtita 
a vantului care fremata printre copaci.

Putin naucita, §i-a infa§urat un brat in jurul tran- 
chiului unui copac §i aproape a plans de u§urare cand a 
simtit textura aspra a scoartei de copac. Era atat de solid, 
atat de normal.

Luptandu-se cu o senzatie de ameteala, s-a ridicat in 
picioare, apoi s-a sprijinit de copac in timp ce ochii ei se 
obi§nuiau cu intunericul.

Era in viata, $i-a spus sie§i. Era intreaga. Un pic 
incon§tienta, un pic tremurand, dar intreaga. Trebuia sa 
i§i gaseasca calea inapoi acasa §i singurul mod prin care 
putea ajunge acolo era mi§candu-se.

In ce directie, asta era intrebarea. A decis sa aiba 
incredere in instinctele ei §i sa se mi§te inainte.

Umbrele erau atat de adanci, incat parea ca s-ar putea 
impiedica de una §i sa cada o ve§nicie. Lumina care 
razbatea printre copaci era argintie, culoarea terna a 
sabiilor nelustruite.

I-a trecut absent prin minte gandul ca erau prea multe 
frunze pe copaci pentru un octombrie atat de tarziu.

A calcatpe o nuia §i sunetul ei mpandu-se sub calcai 
a fost ca un foe de arma care a facut-o sa se impleticeasca 
inainte.

-  E in regula, totul este in regula. Propria ei voce i-a 
rasunat inapoi §i a facut-o sa i§i stranga buzele pentru a 
evita sa mai vorbeasca din nou.
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S-a uitat in jos ca sa i$i verifice urmele pa§ilor, apoi 
s-a holbat pur §i simplu, nedumerita, la pantofii ei. Purta 
cizme maro fara tocuri, pentru plimbari lungi, in locul 
pantofilor §ic din piele neagra pe care ii incaltase pentru 
seara respectiva.

I?i dorise sa se imbrace frumos pentru ca... Gandul i-a 
trecut §i i-a ie§it din minte pana cand, plictisita, a reu^it 
sa il identifice. i§i dorise sa arate inelul. Da, i§i dorise sa 
arate fabulos pentru a se potrivi cu inelul ei de logodna.

Dar cand §i-a ridicat mana, nu avea niciun inel.
Inima i-a sarit $i orice alta spaima a palit pana la 

disparitie la ideea pierderii inelului de la Jordan. L-a plim- 
bat prin jur, a alergat inapoi prin padure, incercand sa 
gaseasca locul unde cazuse.

Trezita?
$i alergand, cautand prin pamant pentm o bucatica 

de aur, a auzit primul fo§net viclean din spatele ei §i a 
simtit un fior pe §ira spinarii.

Se in^elase. Nu era singura.
A alergat, dar nu intr-o panica oarba. Fugea in graba 

mare pentru a evada §i a supravietui. L-a auzit venind in 
spatele ei, prea arogant ca sa se grabeasca. Prea sigur ca 
va ca§tiga aceasta intrecere.

Dar va pierde, §i-a promis ea. Va pierde pentru ca nu 
intentiona sa moara aici.

Cu respiratia §uierand, a ta§nit dintre copaci in lumina 
stralucitoare a lunii pline.

Era luna gresita. O parte din mintea ei a invegistrat 
asta in timp ce umbla prin iarba. Nu trebuia sa fie plina. 
Trebuia sa fie in ultima faza, indreptandu-se catre o luna 
noua la sfar§itul celor patrn saptamani ale ei.
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Sfar§itul cautarii ei.
Dar aici luna era plina, pe un cer negru ca sticla, 

deasupra umbrelor de la Warriors Peak.
Ea a incetinit ritmul pana la cel de plimbare §i §i-a 

apasat cu mana partea laterala pentru a-§i u§ura o crampa.
Nu exista niciun steag alb cu emblema unei chei 

fluturand deasupra tumului. Nu existau lumini care sa 
palpaie in auriu la ferestre. Ar trebui sa fie goale acum, 
s-a gandit ea, cu exceptia paianjenilor ocupati §i a §oare- 
cilor care mi§sunau.

Pentru ca a§a o descrisese Jordan.
Ea era in carte, plimbandu-se prin paginile cartii lui.
-  Ai o minte foarte puternica.
Ea s-a rasucit. Kane statea in spatele ei, chiar la mar- 

ginea padurii.
-  Este fals. Doar alta fantezie.
-  Oare? Cuno§ti puterea cuvantului scris, realitatea 

care se creeaza pe pagini. Aceasta este lumea lui §i era 
reala pentru el cand a construit-o. Eu doar te-am adus 
aici. M a intrebam daca mintea ta va rezista §i vad ca a 
rezistat. Asta ma bucura.

-  De ce ar trebui sa fii bucuros? Sunt foarte aproape 
de cheie.

-  Oare? Ma intreb daca iti aduci aminte ce se intampla 
in etapa urmatoare?

-  §tiu ca asta nu era in carte. Nu erai in carte.
-  Cateva schimbari. El a ridicat un brat §i a maturat 

locul cu un gest elegant. Asta va conduce la un final 
diferit. Poti sa fugi daca vrei. iti voi da o §ansa sportiva.

-  Nu ma poti tine aici.
-  Poate ca nu. Poate ca vei gasi ie§irea. Bineinteles,
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daca pleci, pierzi. El a venit cu un pas mai aproape §i a 
intins o mana in care se clatina o e§arfa lunga alba. Daca 
stai, vei muri. Barbatul tau a creat moartea in Privirea 

fantomei.
El a facut un gest catre marea casa pe care Jordan a 

denumit-o Watch in romanul lui.
-  Cum putea sa §tie ca va fi a ta?
Ea s-a rasucit inspre Watch $i a luat~o la fuga.

-  TREBUIE sa o aducem inapoi! Lipsit de ajutor, 
Flynn a fiecat mana rece a Danei intre ale sale. Au intins-o 
pe pat §i au invelit-o cu paturi.

-  Daca asta este ceea ce ii este destinat sa faca, a 
inceput Brad, nu ar trebui sa o faca de una singura.

-  N u va fi singura. Vazand o singura optiune, Jordan 
s-a ridicat in picioare. Nu o putem aduce noi inapoi. 
Contactul, chematul ei, simp lui fapt de a fi aici. Niciuna 
dintre acestea nu o va aduce inapoi. Brad, am nevoie sa 
te duci sa o aduci pe Rowena. Am nevoie sa o aduci aici 
§i rapid.

-  Va lua o ora. Zoe, stand in picioare la capatul 
patului, s-a mutat acum de-o parte.

-  O ora inseamna prea mult. Malory, Rowena a mai 
venit la noi §i inainte. Trebuie sa mcercam sa o facem sa 
vina la noi din nou. Dana n-ar trebui sa fie singura. Asta 
face el. Ne separa, ne izoleaza. Nu trebuie sa il lasam sa 
faca asta.

-  Putem incerca. Suntem mai puternici cand suntem 
impreuna. Malory s-a intins de-a lungul patului dupa 
mana lui Zoe §i a tinut-o pe cealalta in jural Danei. O 
vom ruga sa vina.

-  Nu de data aceasta. Degetele lui Zoe s-au strans §i
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o lumina razboinica a stralucit in ochii ei. De data aceasta 
ii ordonam.

-  Cum intentioneaza ele sa ii comande unui zeu sa 
faca o vizita la domiciliu? a spus Flynn.

Brad i-a pus o mana pe umeri.
-  Totul va fi bine, Flynn. O vom aduce inapoi.
-  Ea arata ca portretul. Gatul lui a ars in timp ce se 

holba la fata surorii lui. Fata ei alba §i inexpresiva. Ca 
fiica din portret. Dupa...

-  O vom aduce inapoi, a spus Brad, mai ferai. Uite, 
ma voi indrepta chiar acum catre Peak. Ii voi aduce pe 
Rowena sau pe Pitte sau pe ambii inapoi chiar daca va 
trebui sa o fac sub amenintarea pu§tii.

-  Nu va fi necesar. Rowena statea in u§a, cu Pitte in 
spatele ei.

DANA a alergat catre casa, cautand sa se refugieze 
in ea, sperand ca piatra §i geamul ii vor oferi un fel de 
protectie.

Ce s-a intamplat in carte? in ce capitol intrase? Actiu- 
nile erau din propria ei vointa, s-a intrebat ea, sau scrise?

Gandeqte! §i-a ordonat ea. Gande§te-te in urma §i 
adu-ti aminte. Odata ce citea o poveste, devenea parte 
din ea. Era in memoria ei. Trebuia doar sa indeparteze 
frica §i sa readuca povestea inapoi.

Era atat de speriata! Tipatul unei bufnite a facut ca 
inima sa ii vina in gat. Ceata se ridica deasupra pamantului 
acum, subtire $i alba, marginita doar cu albastru. Se in- 
gro§a, parea sa fiarba la picioarele ei pana a fost ca .?i 
cum se balacea in fum.
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Amortiza sunetul pa$ilor ei care alergau. §i pe ai lui, 
a realizat ea. Doamne, §i pe ai lui.

Daca putea ajunge la casa, doar sa ajunga la casa, 
putea sa gaseasca un loc unde sa se ascunda pana ii reve- 
nea rasuflarea. Putea sa gaseasca o arma §i sa se apere.

Deoarece intentiona sa o ucida, intentiona sa ii infa- 
§oare acea e§arfa alba lunga in jurul gatului §i sa traga, sa 
traga in timp ce ea se zbatea pentru aer, in timp ce ochii
i se roteau in cap frenetic, iar venele i se umflau de sange.

Pentru ca el era nebun, iar ea vazuse nebunia prea 
tarziu.

Nu. Nu. Acestea erau gandurile lui Kate. Gandurile 
unui personaj fictiv dintr-o lume fictiva. Nu era un uciga§ 
fictiv care sa o urmareasca in acest moment. Era Kane.

Daca ar fi putut, ar fi luat ceva mai pretios decat viata 
ei. I-ar lua sufletul.

in ultimul moment, ea a ocolit u§a. §i-a amintit acum, 
§i-a amintit aceasta ultima §ansa §i batalia. Kate a pierdut 
timp pretios alergand inspre padure, zbatandu-se §i stri- 
gand dupa ajutor inainte sa cedeze §i sa accepte ca nu era 
nimeni sa o ajute.

Strangand din dinti, ea a spart geamul cu umarul, a 
ignorat durerea produsa de sticla zimtata care ii zgaria 
bratul in timp ce intra, a sarit pe pervaz §i s-a rostogolit 
inauntru.

A aterizat destul de dur ca sa i§i auda propriile oase 
lovindu-se §i a ramas intinsa, gafaind din cauza durerii, 
in timp ce se lupta sa vada prin acest strat nou de intuneric.

Aerul era ranced $i umed, iar podul palmelor mainilor 
sale alunecau din cauza prafului in timp ce se ridica. Nu
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exista podea lucioasa, candelabre bogate sau antichitati 
uimitoare. Niciun foe care sa arda in centru.

In schimb, camera era plina de igrasie $i umeda, cu 
panze de paianjen cenu§ii §i respiratia fantomelor.

Acesta nu era Peak din lumea ei, ci Watch al lui 
Jordan. Ea s-a ridicat In picioare, tinandu-§i bratul drept, 
care zvacnea, cu stangul, §i a §chiopatat prin camera pe 
deasupra podelelor care scartaiau §i gemeau.

Buna atmosfera ai creat, Hawke, s-a gandit ea, luptan- 
du-se sa stea dreapta. Ai construit o casa bantuita de 
categoria intai aici. Locul perfect pentru eroina noastra 
curajoasa ca sa infrunte maniacul care dorea sa omoare 
oameni.

Tresarind, ea s-a intins §i ?i-a frecat genunchiul deli- 
cat. Kate se lovise la genunchi, §i-a adus aminte Dana, 
dar asta nu o oprise.

Ea a tras aer in piept §i in timp ce a venit catre holul 
de la intrare, a vazut umbrele confruntandu-se cu razele 
de lumina ale lunii care se furi§au prin fereastra sinistra.

Nimic nu-i placea mai mult decat sa se cufimde intr-o 
carte, §i-a reamintit Dana, dar asta era ceva mai mult decat 
se a§tepta.

Ea a inchis ochii pentru un moment §i a facut o 
evaluare. I§i lovise genunchiul, i§i ranise umarul, i§i taiase 
bratul. Era speriata, atat de speriata incat o durea §i cand 
respira.

Dar era in regula, erapermis. Putea fi ranita, putea fi 
speriata. Dar nu ii era permis sa intre in panica sau sa 
renun te.

-  Vom vedea cine incheie pana la urma povestea asta, 
ticalosule. Aceasta afurisita de fosta bibliotecara te va 
bate mar.
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A auzit zgomotul ironic ai sticlei sparte sub picior §i 
a ta§nit pe scari. Apoi a urmat punctul culminant.

-  AI venit. Zoe i-a eliberat mana lui Malory §i, cu 
greutate, pe cea a Danei. Fa ceva.

Rowena a ie§it in fata §i §i-a atins degetele u§or de 
incheietura mainii Danei, ca §i cum i-ar fi verificat pulsul.

-  Ce s-a intamplat aici?
-  Tu e§ti zeita, a izbucnit Flynn. Tu sa ne spui. §i s-o 

aduci inapoi. Adu-o inapoi acum.
Jordan 1-a impins pe Flynn de-o parte §i s-a a§ezat 

intre ei.
-  De ce nu §tii ce s-a intamplat? i-a pretins el Rowenei.
-  Este capabil sa blocheze anumite actiuni fata de

noi.
-  Poti bloca §i tu anumite actiuni fata de el?
-  Da, fire§te. Nu are sufletul ei, i-a spus ea, cu deli- 

catete, lui Flynn.
-  Orice are, adu-o inapoi. Flynn a ie§it in fata din 

nou, dand mana lui Malory de-o parte. I-a aruncat numai 
o uitatura dura §i rece lui Pitte cand s-a mutat mai aproape 
de Rowena. Crezi ca ma ingrijorezi chiar acum?

-  Pierzi timp cu frica pentru sora ta.
-  Este rece. Pielea ei este ca gheata. De-abia mai respira.
-  A luat-o in carte, a spus Jordan ?i i-a atras aten|:ia 

Rowenei.
-  De unde §tii?
-  §tiu. El a ridicat cartea pe care o a§ezase pe noptiera. 

A deschis asta §i a disparut.
Ea a luat cartea de la el.
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-  A disparut. Cheia nu mai este aici. Nu trebuia sa 
fie a§a, a murmurat ea. Trece prea multe linii, incalca 
prea multe pacturi. De ce nu este oprit? Asta nu este 
tentare, intimidare sau macar amenintare.

Ea s-a intors catre Pitte $i era o unda de teama in 
ochii ei.

-  A schimbat terenul $i cumva a mutat cheia.
-  Era in carte? a intrerupt-o Jordan.
-  Da. Acum, intr-un fel, a dus-o in poveste, §i pe 

Dana cu ea. Nu ar trebui sa aiba voie sa faca asta.
-  Este singura acolo. Indiferent daca este povestea 

sau Kane, viata ei este in pericol. Jordan a inhatat mana 
Danei. Adu-o aici.

-  Nu pot sa scot din carte ce a dus el acolo. Este 
peste puterile mele. Trebuie sa o elibereze el sau trebuie 
sa se elibereze singura. Pot sa o incalzesc, a inceput ea.

-  La naiba cu asta. Jordan a smuls cartea inapoi. 
Trimite-ma in poveste cu ea.

-  Nu este posibil. S-a intors de la el ca sa se apiece 
asupra Danei §i ca sa i?i plimbe mainile delicat peste fata ei.

Cu o injuratura, Jordan a apucat-o de brat §i a intors-o 
cu fata spre el.

-N u  imi spune ca nu este posibil. El a simtit o zdrun- 
cinatura, un $oc, care i-a traversat bratul pana la umar, 
dar $i-a mentinut stransoarea ferm.

-  Ia-ti mainile de pe femeia mea, a spus Pitte foarte 
delicat.

-  Ce vei face, vei aplica o vraja asupra mea? Femeia 
mea zace acolo, neajutorata, trecand prin Dumnezeu §tie 
ce, pentru ca ti-ai dat cuvantul fata de ea. §i ai sta aici 
fara sa faci nimic?
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-  El a invocat lumea in care a dus-o. Puterea lui pre- 
domina acolo. Rowena §i-a dat parul pe spate, ca un semn 
rar de agitatie. Nu exista nicio cale sa aflam ce a facut 
acolo sau ce se va intampla cu tine daca Tncerc. §i nu am 
voie sa te scot din lumea ta. Ca sa fac asta ar insemna sa 
incalc juramantul pe care 1-am facut cand am venit in 
acest loc §i cand mi s-au incredintat cheile.

-  Eu am creat lumea asta, a replicat Jordan §i a aruncat 
cartea pe pat langa Dana. Mintea mea este acolo, cuvintele 
mele, §i am o mare problema cu un zeu egoist care o 
ameninta pe femeia pe care o iubesc §i care ma plagiaza 
ca sa o faca. Nu imi pasa cate juraminte incalci, nu o Iasi 
acolo singura. Ma trimiti dupa ea.

-  Nu pot.
-  Rowena. Apucand-o de umeri, Pitte a intors-o cu 

fata la el. Are dreptul. Asculta, a insistat el in timp ce a 
inceput sa vorbeasca. Un barbat nu ar trebui sa fie legat 
de maini §i de picioare in timp ce femeia lui lupta singura. 
Kane a incalcat un juramant §i procedand a§a a coborat 
sub orice demnitate. Nu se punea problema sa ii ia viata. 
Nu trebuia sa atinga cheia cu mana, mintea sau prin 
magie. Este o lupta diferita acum. Luptam in conditiile 
lui sau pierdem.

-  Dragostea mea. Ea §i-a incolacit degetele in jurul 
bratelor lui. Daca fac asta, chiar daca reu§esc, §tii ce ne 
poate costa.

-  Putem trai in aceasta inchisoare §i sa nu facem 
nimic?

Un oftat a ie§it din pieptul ei in timp ce i§i cobora 
fruntea catre pieptul lui.

-  Voi avea nevoie de tine.
-  Ma vei avea. Intotdeauna.
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Ea a inclinat din cap, a tras adanc aer in piept, apoi s-a 
uitat la Jordan cu ni?te ochi ce pareau ca ard.

-  Fii sigur -  daca fac acest lucru, viata ei, a ta §i totul 
este in pericol.

-  Fa-o.
-  Trimite-ne pe toti. Zoe a prins mana Danei din nou. 

Trimite-ne pe toti. Ai spus ca suntem mai putemici im
preuna §i suntem. Vom avea mai multe §anse sa o aducem 
inapoi daca mergem toti.

-  Luptatori curajo^i. Pitte i-a zambit. Asta nu este 
pentru voi. Dar, daca zeii vor, va veni §i randul vostru.

-  Dati-i o arma, a cerut Brad.
-  Nu poate lua nimic cu el in afara mintii lui. Intinde-te 

langa ea, i-a spus Rowena lui Jordan, apoi a ridicat cartea. 
Ea a inchis ochii §i i-a aparut o stralucire. Ah, da, vad. 
Apuc-o de mana.

-  Deja o tin.
Rowena §i-a deschis ochii. Albastrul stralucitor era 

aproape negru pe langa albul pur al pielii sale. Parul ei 
parea ridicat de un vant nevazut.

-  E§ti gata?
-  Da, sunt gata.
-A du-o  inapoi. Flynn a tras-o pe Malory aproape de 

partea lui in timp ce se uita in jos la Jordan. Adu-o acasa.
-  Poti sa pariezi pe asta.
A simtit ca vantul sufla prin el, repede §i cald. A simtit 

cum il poarta prin timp, spatiu, printre perdelele de un 
argintiu stralucitor care se dadeau la o parte cu un sunet 
ca al marii.

Iar el statea in noaptea cu luna, uitandu-se la varfiirile 
negre §i la tumurile din Privireci fantomei.
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A sarit inspre castel, observand ceata fumurie, tipatul 
unei bufnite. Un caine ar urla la luna aceea plina, §i-a 
amintit el, §i a simtit o satisfactie curioasa cand sunetul a 
adus un ecou prin aer.

Ultimul capitol, a realizat, a avut confirmarea cand 
a vazut geamul spart.

E timpul pentru o mica revizie, s-a gandit el, §i a 
intrat prin geamul spart.
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O e  putem face? Malory s-a tinut strans de Flynn. 
Trebuie sa putem face mai mult decat sa stam aici §i sa 
a§teptam.

-  Stai pe aproape, i-a spus Pitte.
-  Poate trebuie un pic mai mult. Rowena s-a a§ezat 

pe o parte a patului, cu cartea in poala. Deja ne-am incalcat 
juramintele, i-a spus ea lui Pitte. Daca exista o pedeapsa, 
nu se va schimba daca facem mai mult.

-  Prive§te, atunci. El s-a a§ezat langa ea. Dar ei merita 
§ansa sa ca§tige asta singuri. Cite§te. El §i-a a§ezat mana 
pe umerii ei §i §i-a unit puterea cu a ei. A§a ca ceilalti pot 
privi, de asemenea.

Ea a mclinat din cap §i a deschis cartea la ultimul 
capitol.

-  Ea a inceput sa alerge pe scari §chiopatand, iar 
teama o mconjura, ghemuita in umbrele de la Watch.

LA aterizare Dana a Inceput sa vireze la dreapta. Erau 
zeci de camere, sute de locuri in care sa te ascunzi.

Dar pentru cat timp?
O va gasi. Intunericul nu era o bariera pentru el.
O va ucide? Poate? Kate se salvase in final, dar se 

luptase cu un om, came §i oase contra came §i oase.
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Cum putea ea sa §tie in ce masura aceasta era lumea 
lui Kane §i cat de mult era a lui Jordan? Chiar, a realizat 
ea, in ce masura era propria ei creatie adusa din particelele 
pe care §i le reamintea din carte, tintuite de propria ei frica?

La sunetul de dedesubt, ea s-a rasucit ca sa vada um
bra lui Kane $i lunga e?arfa alba stralucind intr-o nuanta 
de albastru palid sub lumina lunii.

Iar acum a vazut ceata rece §i albastra, incepand sa 
urce pe trepte catre ea.

-T e  voi gasi, Kate, a spus el, fredonand. intotdeauna 
te voi gasi.

Cuvintele criminalului, s-a gandit ea. A auzit ras- 
punsul din gura ei fara sa il con§tientizeze.

-  Nu va fi u?or. Nu va fi ca in cazul celorlalti.
Ea s-a rotit in jural palieralui §i a atacat urmatorul 

§ir de trepte.
Avea nevoie de distanta, s-a gandit cu frenezie. 

Distanta suficienta pentru a ca§tiga timpul necesar ca sa 
i?i limpezeasca mintea. Frica i-o inceto§a, creandu-i 
dificultati In a stabili diferenta dintre ea ?i actiunile sale 
§i cele ale personajului.

Ea strica panzele de paianjen intr-un ritm nebunesc 
§i a trebuit sa i§i inabu§e un tipat in timp ce acestea se 
urcau catre parul §i fata ei. Dar cumva dezgustul omenesc 
Innascut a facut-o ferma.

Gase$te adevarul in minciunile lui, §i-a adus aminte, 
in timp ce respiratia ei incepea sa formeze aburi fini.

-  Sunt Dana! a strigat ea. Sunt Dana Steele, ticalos 
venit din iad, §i nu vei ca$tiga aici.

Rasetul lui a urmarit-o de-a lungul coridorului larg 
unde u?ile se leganau deschise, trantindu-se ca pocnetul 
de glont. Ceata se strecura de-a lungul podelei ?i adauga 
o stralucire hidoasa intunericului §i cetii care i se infa§ura
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In jural picioarelor. Sudoarea care i se prelingea de-a lun
gul spatelui §i tamplelor devenea jilava din cauza racelii, 
in timp ce se impiedica de un labirint de pasaje.

Fara respiratie, ea a inceput sa se invarta in cerc. Erau 
zeci de coridoare acum ?i fiecare parea sa se intinda pe 
kilometri, ca intr-un vis nebunesc.

Schimba povestea, a realizat ea. Adaugand propriile 
sale inflorituri, ca sa ii provoace confuzie. §i facand o 
treaba a naibii de buna.

-  Alege. Vocea lui §optea inauntral capului ei. Daca 
faci o alegere lipsita de intelepciune, poti sa te prabu§e§ti 
la marginea lumii sau sa alergi catre o groapa de foe. Dar 
stai, stai §i rezista numai, §i toate acestea nu vor fi mai 
mult decat un vis.

-  Minti.
-  Alearga §i risca-ti viata. Preda-te §i salveaz-o.
A lege, a spus el din nou §i ea a simtit matasea

fierbinte a e§arfei infa§urata in jural gatului ei.
Ingrozita, §i-a infipt ghearele in ea, zgariindu-§i 

propria piele cu propriile ei unghii. Se ineca, luptand cu 
iluzia bucatii de carpa care o §trangula in timp ce sangele
ii urla in cap ca marea.

Apoi, dintr-odata, era libera §i era numai un singur 
coridor care conducea la ultima scara.

Lacrimi ii curgeau din ochi atunci cand alerga spre 
ea, tarandu-se pe langa balustrada, in timp ce genunchiul 
ran it i-a cedat.

S-a aruncat catre u§a, tragand de maner cu maini 
alunecoase. Respiratia ie§ea din plamanii care ardeau, 
loveau gatul ranit cand s-a impleticit in lumina argintie a 
lunii.

Era in varful lui Watch, cu mult deasupra vaii, unde 
luminile straluceau in intuneric. Oamenii, s-a gandit ea,
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erau inghesuiti m casele acelea. In siguranta §i la caldura. 
Ea ii cunoijtea pe ei §i ei pe ea. Prieteni, familie, un iubit.

Toate erau atat de departe acum, incat nu putea ajunge 
la ele.

Era singura §i nu era niciun loc ramas unde sa se 
ascunda.

A trantit u?a ca sa se inchida §i a studiat parapetul de 
piatra, cautand ceva care sa se fixeze langa u§a. Daca 
putea sa tina uciga§ul de partea cealalta pana se lumina 
de ziua...

Nu, nu uciga^ul. Kane. Era Kane.
Ea era Dana, Dana Steele, §i ceea ce o urmarea era 

mai rau decat un criminal.
S-a lipit cu spatele de u§a, folosind greutatea ei ca sa 

blocheze accesul. Apoi a vazut ca grease. Nu era singura.
Silueta ascunsa a ie§it in lumina lunii, singura, cu 

inelele stralucitoare, strecurandu-se de-a lungul zidului 
jos de piatra. Mantia ei flutura intr-un vant care nu scotea 
niciun sunet.

Fantoma de la Watch, s-a gandit ea, §i a inchis ochii 
pentru un moment de pace. Fantoma. Fantoma lui Jordan.

-  Vine. Era uimita de cat de calma era cu un zeu 
razbunator sau un criminal nebun in spatele ei §i cu un 
spirit al unei persoane moarte in fata ei. Sa ma omoare 
sau sa ma opreasca sau sa imi ia sufletul. Totul se reduce 
la acela§i lucru in final. Am nevoie de ajutor.

Dar silueta nu s-a intors. Statea doar in picioare, 
uitandu-se in jos la padurea unde, cu doua sute de ani in 
urma, dragostea o omorase.

-  E§ti a lui Jordan. E§ti creatia lui Jordan, nu a lui 
Kane. In carte ai ajutat §i aceasta actiune te-a eliberat. 
Nu vrei sa fii libera?

Dar fantoma nu a spus nimic.
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-  Dialogul lui Kate, a murmurat Dana. Am nevoie 
de cuvintele lui Kate. Care sunt ele?

in timp ce se straduia sa §i le aminteasca, u§a s-a 
deschis brusc, arancand-o in fata pe piatra.

-  Nu te poate ajuta. Kane §i-a trecut e§arfa printre 
maini in timp ce pa§ea in fata. Este doar un suport.

-  Toate sunt ni§te proptele. Ea s-a tarat in spate ca un 
crab. Toate sunt ni§te minciuni.

-  Cu toate acestea sangerezi. El a facut un gest catre 
bratul ei, catre gatul ei. Este durerea o minciuna? Este 
teama ta? Zambetul lui a devenit mai larg pe masura ce 
se apropia. Ai fost un adversar puternic. Ai o minte inte
ligenta §i o vointa puternica. Suficient de inteligenta, 
suficient de puternica astfel meat sa schimbi ni§te parti 
mici din imaginea mea de ansamblu. Sa iti imaginezi 
scarile §i u§a catre acest loc a necesitat o forta conside- 
rabila. Sa o aduci aici -  el a facut un gest catre silueta 
ascunsa -  chiar mai mult decat atat. iti comand.

Gura ei s-a deschis tremurand, apoi a inchis-o din 
nou. i§i imaginase rata, u§a? Determinase fantoma sa 
apara?

Nu, nu credea ca facuse asta. Se Tnvartise in conflizii.
Jordan. Era cartea lui Jordan. Iar el era un barbat cu 

o minte inteligenta §i cu o vointa puternica. Cumva 
incercase sa o ajute. Sa dea naiba daca avea de gand sa il 
lase sa e§ueze.

Ea era Dana, §i-a reamintit ea. Iar ea era Kate, Kate a 
lui Jordan. Niciuna dintre ele nu ar da dovada de la§itate 
la sfar§it.

-  Poate imi voi imagina cum vei sari- de pe zid catre 
o moarte sangeroasa.

-  inca §uierand. O pisica incoltita. Poate te voi lasa 
simplu aici, inauntral cartii. Ar trebui sa imi multume§ti, 
din moment ce cartile sunt una dintre placerile tale.
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El §i-a inclinat capul in timp ce ea se ridica in picioare, 
iar el vedea fiorul ei de durere.

-  Sau poate ma retrag §i il las pe criminal sa intre in 
scena. Ar fi interesant sa te vad luptandu-te cu el, de§i in 
versiunea mea nu vei ca§tiga. in orice caz, ar fi distractiv. 
Da, cred ca a§ savura spectacolul.

E^arfa alba a disparut din mainile lui.
-  Iti aduci aminte cum il aude tarandu-§i picioarele pe 

scari, ce simte ea cand intelege ca este prinsa in capcana?
Respiratia Danei a inceput sa devina sacadata din 

nou, in timp ce auzea pa§ii care se apropiau incet.
Nu o putea forta sa faca nimic, §i-a adus ea aminte. 

Putea doar sa ii pacaleasca mintea.
Cum teama i-a facut stomacul ghem cand a inteles 

ca ea alergase exact in directia in care dorise el sa alerge? 
§i dedesubt, iubitul ei o vede stand in lumina lunii, vede 
fantoma deasupra ei §i pe uciga§u! care urea pe piatra.

-  §i o cheama pe nume, plin de teroare §i disperare, 
intrucat §tie ca nu poate ajunge la ea la timp.

-  Cu siguranta poate. Tot ce trebuie este o rescriere.
Kane s-a rasucit in timp ce Jordan intra pe u§a.
Forta atacului 1-a lovit pe Kane de perete.
-  Nu ai ce cauta aici!
-  Aici este locul meu. Cu toata furia pe care o avea 

in el, Jordan i-a tras lui Kane un pumn in fata. Ardea ca 
§i cum §i-ar fi bagat mana in foe. Cu toate acestea, el s-a 
dat inapoi ca sa loveasca din nou. §i a fost ridicat pe sus 
§i aruncat in spate.

-  Mori aici, atunci.
O sabie a aparut din mana pe care o ridicase Kane. 

Dana a sarit in picioare §i 1-a atacat, i-a sarit la picioare 
ca sa lupte cu dintii, unghiile §i multa furie. A auzit pe 
cineva urland §i a realizat, in timp ce gatul ei s-a deschis 
din nou, ca sunetul provenea de la ea.
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Kane a aruncat-o in spate cu o mana care a trantit-o 
peste Jordan cu putere. Ea a vazut sange pe fata lui, de la 
ramie pe care atat ea, cat §i Jordan i le produsesera.

§i inirna ei a sarit de bucurie.
-  Vei cunoa§te durerea, i-a replicat ea.
Ochii lui au licarit in timp ce ridica sabia.
-  §i tu, mai rau. Sangele tau va ramane aici.
Dar, in timp ce se dadea inapoi sa loveasca, mana lui 

era goala.
-  Sa vedem daca zeii zboara, a spus Jordan. Atat el, 

cat §i Dana, au fugit inainte.
Dana a simtit cum mainile ei il impingeau, apoi au 

trecut prin el cand disparea.
A fost un vartej de film, un fulger de lumina albastra 

palida. Apoi nimic altceva decat luna §i umbrele.
-  Eu am facut asta? Ea a fost nevoita sa §uiere 

cuvintele. Sau tu?
-  Nu §tiu. El a prins-o cand picioarele i s-au inmuiat 

§i a a§ezat-o pe podeaua din piatra. Nu imi pasa. Iisuse, 
e§ti ranita §i sangerezi. Dar te-am gasit. El a strans-o in 
brate. Te-am gasit.

-  Mai poti sa zici asta o data. Distrusa, ea §i-a ingropat 
fata in pieptul lui. Cum ai ajuns aici? Nu te-a adus el. Nu 
te a§tepta.

-  Nu este singurul zeu din Valley in zilele astea. 
Ridicandu-§i capul, el a sarutat-o pe obraz §i pe tample. 
Trebuie sa ne gasim drumul inapoi, Dana. Nu ma deran- 
jeaza sa fiu absorbit intr-o poveste, dar asta este un pic 
cam mult.

-  Sunt deschisa la sugestii. A§teapta, §i-a impus ea. 
A§teapta pana se sfar§e§te. Suntem aproape de sfar§itul 
pove§tii. Eroina se lupta cu tipul cel rau §i cu un pic de 
ajutor din partea fantomei -  care nu a fost de ajutor deloc,
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apropo -  il invinge, il arunca peste zid tocmai cand eroul 
se repede sa o salveze. Multe sarutari, explicatii frenetice 
§i declaratii de dragoste. Apoi au privit fantoma disparand, 
eliberata de gestul ei ultim de umanitate.

-  Iti aduci aminte destul de bine pentru cineva care a 
citit cartea cu §ase ani in umia. El a ajutat-o sa se ridice 
in picioare, apoi s-a uitat catre capatul parapetului. Silueta 
ascunsa statea in picioare, uitandu-se catre padure.

-  Nu dispare.
-  Poate are nevoie de ceva mai mult timp. Cand s-a 

sprijinit pe genunchi, durerea i-a adus lacrimi in ochi. 
Au! La naiba. Poate poti sa bagi in poveste §i un pachet 
de gheata pentru genunchiul acesta.

-  A§teapta. Fascinat, el a pa§it in fata. Rowena.
-  Numele ei nu era Rowena. Era... Nu pot sa imi 

aduc aminte exact, dar nu era... Ea 1-a intrerupt, ochii ei 
marindu-se pe masura ce femeia ce se ascundea s-a intors 
§i i-a zambit. Doar daca nu este chiar Rowena.

-  Nu te-am putut trimite singura. Nu 1-am lasa sa va 
ia vietile aici. iti vei incheia cautarea? a intrebat-o pe 
Dana.

-  N-am ajuns a§a de departe ca sa abandonez acum. 
Eram pe cale sa... Ea s-a abtinut din nou. Nu este in carte, 
nu mai este. Nu pe pagina alba cu cuvinte negre. Este 
aici, acum. in poveste, a§a cum suntem noi.

-  Am facut deja mai mult decat am voie. Pot numai 
sa te intreb: iti vei termina cautarea?

-  Da, o voi incheia.
Ea a disparut, nu cu fum §i lumini cum a facut Kane, 

ci ca §i cum nu fusese niciodata.
-  Ce naiba facem acum? a intrebat Jordan, intoarce-te

-  cumva -  la inceputul cartii ?i incepe sa cauti! Replicile 
pe care ti le aminte§ti erau din prolog.
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-  Nu, nu trebuie sa ne Tntoarcem. Am nevoie de un 
minut mai intai. Ea s-a indreptat spre zid ?i a tras adanc 
aer in piept. „Fum de toamna in aer“ , a cantat ea. Felul in 
care luna, o minge perfecta, este sculptata in cer. Totul 
copacii, valea... uite, poti sa vezi raul, felul in care lumina 
lunii se reflecta in apa la cotitura ei. Totul este aici, fiecare 
detaliu.

-  Da, frumoasa priveli§te. Hai sa terminam §i sa ne 
ducem sa o privim din lumea noastra.

-  Imi place cartea ta, Jordan. Nu vreau sa locuiesc 
aici, dar este un loc fascinant pentru vizitat. Este exact 
felul in care mi 1-am imaginat. Scrii o poveste data naibii.

-  Dana, nu pot sa fac asta. Nu pot sa suport gandul 
ca zaci acolo acasa. E§ti atat de palida, de rece. Arati 
ca...

-  Niniane, din portretul lui Brad. Cea care se plimba. 
Ea a facut un gest catre locul in care fiisese Rowena. 
„Cea care a?teapta“ . Ar putea fi Niniane, sau in reflectie, 
cred ca sunt eu. Ea s-a intors §i a intins o mana. Am nevoie 
de cheie, Jordan.

El s-a uitat la ea.
-  lubito, daca a? fi avut cheia, ti-a§ fi dat-o de mult.
-  Intotdeauna ai detinut-o. Doar ca nu ai §tiut asta. 

Eu sunt cheia, iar tu imi apar|ii. Scrie-o pentru mine, 
Jordan. Pune-o in mana mea §i hai sa mergem acasa.

-  Bine. El a incercat sa se concentreze. Apoi i-a atins 
fata §i §i-a permis sa vada. Ea statea scaldata in lumina 
lunii. Zeita §i iubita, cu ochi profunzi §i intunecati cu 
adevaruri. El s-ar fi putut na§te iubind-o, nu era sigur. 
Dar §tia, fara niciun dubiu, ca va muri iubind-o.

Ea a zambit, a continuat el, in timp ce buzele Danei 
se curbau, §i i-a intins o mana. A stralucit in palma ei, un 
lucru mic §i simplu. Cheia pe care o cautase, pentru care
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se luptase. Era veche, dar stralucea de promisiuni. O bara 
subtire de aur impregnate cu un vartej de cercuri conectate 
intr-un simbol la fel de vechi ca timpurile.

I-a simtit greutatea §i forma in palma ei. Inchizand 
pumnul in jurul ei, ea s-a intins dupa el cu mana ramasa 
libera.

-  Ne va duce inapoi, a spus ea, pentru epilog.

EA a deschis ochii, a clipit la numeroasele fete, apoi 
a clipit la fratele ei.

-  Matu§ica Em.
-  Oh, Hristoase! Dana. El a luat-o in brafe, a tras-o 

inspre el §i a inceput sa se legene.
-  Auh! Dar ea radea in timp ce el o imbrati^a strans, 

suficient de tare meat sa ii rupa coastele. Ia-o meet. Am 
deja mai mult decat suficiente cucuie §i zgarieturi.

-  E§ti ranita? Unde e§ti ranita?
-  Daca suporti sa o la§i o clipa, o voi ingriji eu. 

Rowena i-a atins umarul lui Flynn.
-  Am cheia.
-  Da, §tiu. Mi-o vei incredinta mie de acum?
-  Cum sa nu. Fara ezitare, ea a pus cheia in mana 

Rowenei §i intorcandu-se spre Jordan, a zambit prietenilor 
ei. Ce mai calatorie.

-  Ne-ai speriat de moarte. Malory ?i-a inghitit lacri- 
mile. Amandoi.

-  Fata ta este zgariata. Fata ei este zgariata, a spus 
Zoe §i s-a apropiat imediat. Bratul ei sangereaza. Oh, vai 
de gatul ei. Unde sunt bandajele?

-  Nu va avea nevoie de ele, mamico, a afinnat Pitte 
calm.

-  Mi-am taiat bratul in ni§te sticla, cand an? intrat in 
Peak, sau Watch, ar trebui sa spun. §i imi simt genunchiul
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de dimensiunea unui pepene. Pe cat de infrico§atoare 
de ciudata a fost intreaga experienta, trebuie sa recunosc, 
a fost, de asemenea, foarte interesanta. Am fost...

Ea s-a retras, uitandu-se in jos surprinsa la genunchiul 
care zvacnea pana cand Rowena §i-a pus mainile pe el.

-  Uau, e o senzatie placuta. Mai bine decat de obicei.
-  Poate ca a§a este, dar pun pariu ca inca mai poti 

utiliza asta. Jordan i-a impins un pahar de brandy in mana. 
Mi-am adus aminte unde tii brandy-ul, i-a spus el, apoi 
s-a aplecat §i §i-a apasat buzele pe ale ei. Bine ai venit 
inapoi, iubito.

-  E bine sa ma aflu inapoi aici. Ea a luat o ingbititura 
de brandy, apoi i-a dat paharul lui Jordan. Sunt multe de 
povestit.

-  Ai prefera sa stai aici §i sa te odibne§ti sau te simti 
suficient de bine ca sa vii la Peak in seara asta §i sa folo- 
se§ti cheia?

Dana a studiat-o pe Rowena in timp ce femeia ii 
mangaia cu degetele obrazul ranit.

-  Ai a§tepta?
-  Alegerea este a ta. Tntotdeauna a fost.
-  Ei bine, eu sunt de acord. Ea s-a uitat la ceas §i a 

ramas uimita. Noua? Cum poate fi doar ora noua? Ma 
simt de parca a§ fi lipsit zile intregi.

-  §aizeci §i opt din cele mai lungi minute din viata 
mea, i-a spus Flynn. Daca vrei sa faci asta diseara, vom 
merge cu tine.

-  Trebuie sa chem bona. Zoe s-a inro^it in timp ce 
toate capetele se intorceau catre ea. §tiu ca suna proste§te 
in situatia data, dar...

-  Nu e nimic prostesc in a te asigura ca fiul tau este 
in siguranta §i bine ingrijit. Rowena s-a ridicat. Pitte §i 
cu mine vom lua cheia §i va vom a§tepta.
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-  Daca este vreo problema cu bona, a inceput Brad, 
ma voi duce eu sa stau cu Simon. Tu trebuie sa fii alaturi 
de ceilalti pentru asta.

-  Oh, bine. Tulburata, ea s-a retras din camera. Sunt 
sigura ca doamna Hanson va fi de acord sa stea putin 
mai tarziu. Dar multumesc. Voi suna doar.

-V om  incepe imediat ce Zoe este gata. Dana s-a intors 
sa se uite la Rowena, dar ea §i Pitte disparusera. Mama, cu 
siguranta §tiu sa apara §i sa dispara brusc, nu-i a§a?

-  Ne-ar fi salvat de o calatorie de o ora daca ne-ar fi 
luat cu ei. Jordan §i-a plimbat degetele u§or peste obrazul 
Danei, de-a lungul gatului. Ranile §i zgarieturile dispa
rusera. E§ti sigura ca e§ti pregatita pentru asta?

-  Nu numai ca sunt gata, dar de-abia a§tept. Va punem 
pe toti la curent cu totul cand ajungem la Peak. M a voi 
simti mai bine de indata ce cheia se afla in incuietoare.

iN  sala cu portretul erau serviti cu cafea tare §i 
prajitu rele  cu zahar, in tim p ce D ana §i Jordan se 
completau reciproc in povestea celor §aizeci §i opt de 
minute.

-  Ati fost atat de inteligenti, a comentat Zoe. Nu §tiu 
cum v-ati pastrat calmul.

-  Au fost momente cand ni 1-am pierdut. Am devenit 
confuza sau m-am speriat sau a schimbat intriga. M-a 
ajutat mult cand am realizat ca Jordan era fie acolo, fie 
manipula situatia §i el. Eliberandu-ma din incurcatura pe 
care Kane o crease, indicandu-mi u?a corecta, a insemnat 
ceva.

-  Nu mi-a pasat de inovatiile sale editoriale. Jordan 
i-a luat mana §i i-a sarutat-o pana deasupra rubinului. §i, 
in acest caz, am decis ca eroul ar trebui sa aiba un rol 
mai activ in deznodamant.
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-  Nu am nicio obiectie aici.
-  Crezi ca 1-ai omorat? a vrut Malory sa §tie. Cand 

1-ai impins peste parapet?
-  Nu, nu cred. El s-a dus, $tii. Dana a ridicat un deget 

catre Rowena §i Pitte. A disparut.
-  Dar 1-am ranit, a accentuat Jordan. §i nu doar in 

mandria lui. A simtit cand 1-am lovit, a?a cum a simtit 
cand Dana a incercat sa ii sfa§ie fata. A sangerat. Daca 
sangereaza, poate fi ucis.

-  Nu complet. Inelele au stralucit pe mana Rowenei 
in timp ce tuma mai multa cafea. Moartea este diferita 
pentru noi §i o parte din ceea ce suntem ramane. In copaci, 
in pietre, in pamant, apa sau vant.

-  Dar poate fi infrant, a insistat Jordan. Poate fi... 
intrant.

-  Se poate realiza, a spus ea incet. Poate ca va fi.
-  El s-a retras. Brad §i-a ridicat cea§ca de cafea. A 

fugit pentru ca nu era pregatit sa va infranga pe amandoi 
deodata.

-  Ar fi putut sa ne ucida pe amandoi cu sabia aceea 
pe care a scos-o din senin. Cred ca suntem datori Rowenei 
pentru faptul ca am scapat din situatia aceea, a spus Dana.

-  Nu avea voie sa imprasjtie sange de muritor sau sa 
ia viata unuia. N-ar fi trebuit ca acest lucru sa fie vreodata 
permis. Nu §tim de ce a fost permis acest lucm, dar, din 
moment ce a fost, vom face tot ce este posibil ca sa il 
impiedicam sa se repete.

-  §i cat va costa asta pe voi? a intrebat Brad.
-  Responsabilitatea este a noastra, a spus Pitte simplu. 

La fel §i costul.
-  E posibil sa nu va mai puteti intoarce acum, nu-i 

a§a? §i-a dat el seama in timp ce incerca sa i§i tina mintea 
departe de propriile sale temeri pentru prietenii lui. V-ati
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incalcat juramantul, deci chiar daca toate trei cheile sunt 
gasite §i folosite, chiar daca sufletele Fiicelor Sticlei sunt 
eliberate, s-ar putea sa nu va mai puteti intoarce. Veti fi 
prin§i in aceasta dimensiune. Pentru totdeauna.

-  Nu e corect. Vazand adevarul acestei afirmatii pe 
fata Rowenei, Zoe s-a ridicat in picioare. Asta nu e drep- 
tate. Nu este corect.

-  Zeii nu sunt intotdeauna drepti §i deseori sunt 
departe de a fi corecti. Atinsa de apararea lui Zoe, Rowena 
s-a ridicat in picioare. Aceasta a fost alegerea noastra. 
Cum s-ar spune, momentul adevarului. §i acum, il veti 
incheia pe al vostru?

Ea a intins o mana, oferindu-i cheia Danei.
Ciudat, s-a gandit Dana, ca acum era in genunchi 

intr-o pozitie instabila. Dar s-a ridicat in picioare §i s-a 
dus inspre Rowena.

-  Orice promisiune sau lege ai incalcat, ai facut-o ca 
sa ne salvezi vietile. Daca e§ti pedepsita pentru asta, daca 
a§a functioneaza lumea voastra, atunci poate va este mai 
bine in a noastra.

-  N-ar fi existat incuietori daca noi le-am fi pazit 
mai bine. Ele sunt nevinovatii, Dana, §i sufera pentru ca 
am fost slaba.

-  Cat timp trebuie sa plate§ti pentru asta?
-  Atata timp cat platesc ?i ele §i chiar mai mult daca 

asta este legea. Ia asta §i descuie a doua incuietoare. Le 
vei da speranta §i, de asemenea, §i mie.

Pitte a ridicat cutia de sticla, in care dansau lumini 
albastre, la piept. El a a§ezat Cutia Sufletelor cu mare 
grija pe masa, apoi s-a a§ezat de-o parte, in pozitie de 
luptator, in timp ce Rowena statea de partea cealalta.

Privind acele lumini, Dana a simtit ca o doare inima.
Ramasesera doua incuietori, iar ea a strecurat cheia
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in priina, a simtit caldura aurului pe piele §i a privit lumina 
ce se raspandea de-a lungul barului, de-a lungul degetelor 
sale pe masura ce rasucea incheietura mainii.

A auzit click-ul tacut, ca un fel de oftat, apoi a vazut 
saltul frenetic al celor trei lumini. Cu o strafulgerare, atat 
cheia, cat §i incuietoarea s-au topit.

§i mai ramasese doar o incuietoare in inchisoarea de 
sticla.

Rowena a ie§it in fata §i a sarutat-o pe Dana pe ambii 
obraji.

-  Multumesc pentru viziunea ta. intorcandu-se, ea i-a 
zambit lui Zoe. Deoarece cea§ca a zanganit in farfurioara, 
a a^ezat-o deoparte.

-  Veti veni toti, la §apte, in noaptea dinainte de luna 
plina?

-  Noaptea dinainte de luna plina? a repetat Zoe.
-  Vineri, la §apte, a completat Brad.
-  Oh, da! Bine.
-  11 vei aduce ?i pe fiul tau? Imi plac copiii §i mi-ar 

placea sa il intalnesc.
-  Simon? Nu vreau sa imi asum niciun fel de riscuri 

cu Simon.
-  Nici eu, a asigurat-o Rowena. Mi-ar placea sa il 

cunosc §i sa fac ce pot ca sa fie in siguranta. Orice pot 
face, ma voi stradui sa nu pateasca nimic rau. Iti promit 
asta.

Zoe a dat din cap.
-  Va fi foarte surprins de casa asta. N-a mai vazut 

niciodata a§a ceva.
-  De-abia a?tept. Dana? Pot sa iti spun ceva, in par

ticular?
-  Sigur.
Rowena a intins o mana $i a luat-o pe cea a Danei ca 

sa o conduca afara din camera.
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-  Ti-am spus vreodata ca imi place ce ai facut cu 
acest loc? Dana a cercetat mozaicul colorat de pe podea, 
peretii mataso^i §i mobila stralucitoare. Imi place acum 
in mod special, mai ales cand am vazut cum ar putea 
arata in circumstante mai putin ospitaliere.

-  Va fi a ta in curand.
-  inca imi vine greu sa imi imaginez asta.
-  Tot intentionez sa iti arat aceasta camera speciala. 

Rowena s-a oprit in fata unei u?i duble §i a deschis-o.
$i a introdus-o in versiunea paradisului pentru un 

iubitor de carte.
Era o biblioteca pe doua niveluri, cu un ornament 

adorabil care inconjura nivelul doi. Un foe ardea intr-o 
inima de granit roz, lumina lui §i lumina de la inca 
douasprezece lampi stralucind pe podeaua de lemn lus- 
truita.

Cu mult deasupra, o pictura murala se vedea pe 
plafonul ca un dom. Ea a zarit zeci de forme din cele mai 
romantice pove§ti. Rapunzel, impra§tiindu-§i parul auriu 
dintr-un turn, Frumoasa din Padurea Adormita tocmai se 
trezise dupa sarat, Cenu§areasa strecurandu-§i piciorul 
intr-un pantof delicat de cle§tar.

-  Este incredibil, a §optit Dana. Mai mult decat incre- 
dibil.

Scaune adanci §i largi, canapele lungi ?i adanci erau 
imbracate in piele in culori de bun gust. Erau alte comori 
mici care constau in mese, covoare, arta, dar Dana a fost 
uimita de carti. Sute, poate mii de carti.

-  $tiam ca iti va placea a spus Rowena printre hohote 
de ras. Arati de parca e§ti pe cale sa fii satistacuta de un 
iubit foarte priceput.

-  §tii, trebuie sa fiu impresionata de faptul ca e§ti o 
zeita §i alte lucruri de genul asta. Dar aceasta depa§e§te 
toate limitele. Ma inclin in fata ta.
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Incantata, Rowena s-a cocotat pe bratul unui scaun.
-  Cand Malory a incheiat cautarea, i-am oferit un 

dar la alegerea ei. Orice hatar cu care o putem recom- 
pensa. Iti ofer acela?i lucru acum.

-  Am incheiat o intelegere. Amandoua ne-am inde- 
plinit partea noastra.

-  A§a a spus §i ea, sau ceva pe aproape. I-am daruit 
portretul pe care 1-a pictat in timp ce Kane o avea in 
puterile lui. A parut ca ii place. A? dori sa iti ofer aceste 
carti §i tot ceea ce se afla in aceasta camera. Sper ca iti 
vor placea cand vei deveni st&pana locului.

-  Pe toate?
-  Da, pe toate, a spus cu un alt hohot de ras. §i tot ce 

se afla in aceasta camera. Accepti?
-  Nici nu trebuie sa ma fortezi. Multumesc. S-a dus 

catre unul dintre rafturi, apoi s-a oprit. Nu, daca incep, 
nu voi mai ie§i de aici pentru urmatorii doi sau trei ani. 
Voi avea foarte mare grija de ele. Voi pretui aceasta ca
mera, i-a spus Dana. §i tot ce se afla in ea.

-  §tiu ca a§a vei face. Acum, lasa-1 pe barbatul tau sa 
te duca acasa. Lasa-1 sa aiba grija de tine, a§a cum dore§te.

-  Pot face asta. Deja mi-ai facut un cadou, a spus ea 
in timp ce ie?eau din camera. Mi 1-ai dat inapoi.

-  Tu 1-ai luat inapoi. Este cu totul altceva. Ea a facut 
o pauza cand au ajuns la u?a cu portretul. Este foarte 
chipe§, luptatorul tau.

-  Da. Ea 1-a studiat, a privit felul cum i§i intoarce 
capul, felul in care ochii lui i-au intalnit pe ai ei ?i i-au 
tintuit in timp ce zambea incet.

-  Vezi privirea de acolo? a murmurat ea catre Rowena.
E cea care ma transforma in plastilina. Daca ar §ti

asta, ar folosi-o asupra mea ori de cate ori vrea sa procedez 
ca el.
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-  De ce ranjeati tu §>i cu Rowena cand a|:i intrat ina
poi? a intrebat Jordan.

-  Acesta este micul nostru secret. In loc sa deschida 
u§a ma§inii, ea a trecut prin ea, apoi s-a intors ca sa pri- 
veasca Peak. Va fi al nostru. Inca incerc sa ma obi§nuiesc 
cu ideea. Vom locui aici, Jordan.

El a venit in spatele ei, §i-a incolacit bratele in jural 
taliei ei §i a tras-o catre el.

-  Vom fi fericiti aici. Casa vrea fericire.
Cu un oftat, ea §i-a inclinat capul §i §i-a lipit buzele 

de obrazul lui.
-  Sunt deja fericita.
Ei au plecat cu ma§ina de la Peak §i niciunul dintre 

ei nu a vazut silueta ascunsa care statea pe parapet sub 
lumina subtire a unei luni in ascensiune.

Ea i-a privit plecand. Le-a dorit tot binele.
Apoi s-a intors cand luptatoral ei i-a atins umarul. 

Apasandu-si obrazul de inima lui, ea a plans putin pentra 
ceea ce fusese §i ceea ce urma sa fie.

- Sfdrgit -

CONTINUAREA ACTIUNIIACESTE1 CARTI, 
IN  VOLUMUL URMATOR:

CHEIA CURAJULUI



B E S T S E L L E R  IN T E R N A T IO N A L

Fantastica poveste a cautarii celor trei chei create in tensiunc 
§i intensitate in volumul al doilea din Trilogia scrisa de Nora 
R oberts.

Autoarea reu§e§te sa aduca cititorii la cel mai inalt nivel de 
adrenalina. Succesiuni de situatii surprinzatoare apar pe 
parcursul temerarei tentative de recuperare a celei de a doua 
chei, fara de care sulletele semizeitelor captive in cutia de sticla 
nu pot fi eliberate.

Dintre cele trei muritoare angajate in aceasta aventura, Dana 
Steele este cea care conduce ostilitatile. Ea va primi un ajutor 
nea§teptat din partea fostului ei iubit, Jordan. Ciocnirea dintre 
reprezentantii celor doua lumi atinge cote dramatice.

Suspansul e prezent pana la ultima pagina, cautarea celei de 
a doua chei dovedindu-se cu mult mai dificila decat in cazul 
precedentei.

EDITURA ORIZONTURI
LEI 32,90 (29,59 + 2,71 TVA + 0,6 TL) 9 7 8 9 7 3 7  3 6 1 1 5 8


