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SANDRA BROWN

Prolog

S-a anun atţ  la buletinul de ştiri de seara.
Accidentul s-a petrecut pe un munte din nordul Italiei. 

Nu foarte înalt, dar suficient. Suficient de înalt şi de aspru 
pentru a câştiga respectul unor alpinişti experimenta i.ţ  O 
c dereă  într-o pr pastieă  adâncă de aproape zece metri a 
fost de ajuns pentru a-i afecta grav şira spin riiă  lui Adam 
Cavanaugh, pentru a provoca titluri de o şchioapă şi a 
face ca sute de  angaja iţ  ai s iă  din toată lumea să fie 
cuprinşi de panic .ă

Thad Randolph nu intră în panic ,ă  dar ştirea aceea îi 
atrase aten ia,ţ  totuşi. Se opri din repararea  unui 
transformator pentru fiul s u,ă  Matt, şi le spuse brusc şi lui şi 
surorii lui, Megan, să facă linişte, dup  careă  d duă  mai tare 
televizorul portabil din buc t rie.ă ă

„ ... singurul supravie uitor.ţ  Tocmai a fost adus aici,  la 
Roma, de unde vom afla mai târziu, în cursul acestei seri, 
am nunteă  în leg tură ă cu starea s n t iiă ă ăţ  sale. Al turiă  de el 
mai erau pilotul de curse francez Pierre Gautier şi magnatul 
englez în domeniul bancar, Alexander Arrington. Ambii au 
fost g si iă ţ  deceda i. Domnulţ  Cavanaugh, un celebru industriaş 
pe plan  mondial, este proprietarul lan uluiţ  de hoteluri 
Cavanaugh, Este...”

— Hei, dar acolo lucrează mama, spuse Matt.
— E vorba de Adam pe care îl cunoaştem noi? întrebă 

Megan.
— Da, spuse Thad încruntat. Linişte. 
Reportajul era transmis în direct de la Roma. Crainicul din 

New York îl întrebă pe reporterul aflat pe teren: 
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CADEREA LUI ADAM

— Medicii şi-au exprimat vreo p rereă  în leg tur  cuă ă  starea 
s n t iiă ă ăţ  domnului Cavanaugh? 

—  Nu. Oficialit ileăţ  spitalului refuză să ofere orice 
informa ieţ  până când domnul Cavanaugh nu este supus unui 
control am nun ită ţ  pentru a se constata cu certitudine în ce 
stare se afl .ă  Deocamdată nu mi s-a spus decât că rana sa, 
sau r nile,ă  i-au afectat şira spin riiă  şi pare să fie ceva grav.

— Era conştient când a fost adus?
— Nu avem nici o confirmare oficială în acest sens, deşi nu 

p reaă  să fi fost conştient. Imediat după ce a sosit 
elicopterul, a fost dus în untru.ă  Vom avea mai  multe 
informa iiţ ...

Deodat ,ă  Thad r suciă  butonul televizorului la minimum 
şi rosti un cuvânt pe care copiii trebuiau s -l ignoreă  şi să 
nu-l repete. Nu îl repetară de teama consecin elorţ  - ceea 
ce nu p reaă  drept, din moment  ce mama lor nu îl 
pedepsea niciodată pe Thad pentru că îl folosea -, dar nu 
puteau s -lă  ignore. Mai ales când cuvântul sfârâi, practic, 
pe buzele sub iriţ  ale lui Thad.

— Al dracului prost!
—  Cine? întrebă Elizabeth Randolph, intrând în 

buc t rieă ă  pe uşa din spate şi punându-şi servieta şi 
poşeta pe mas .ă

To iţ  trei se întoarseră iute.
—  Mam !ă  Ghici despre cine vorbea omul de la 

televizor!
—  Matt, Megan, fuga, spuse Thad repede, 

transformându-şi bra ulţ  într-o s geată ă care indica spre 
uşa ce d deaă  spre celelalte înc periă  ale casei.

— Bine, tat ,ă  dar...
— Afar .ă  L sa i-mă ţ ă să vorbesc eu cu mama voastr . ă
— Dar ea...
Obiec iileţ  li se stinseră pe buze când sprâncenele lui 

formară un V adânc. Era serios. În decursul anului  ce 
trecuse de când Thad Randolph se c s toriseă ă  cu Elizabeth 
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Burke, copiii ajunseseră s -lă  adore şi s -l respecte.ă  El se 
obişnuise cu g l giaă ă  lor şi ei cu toanele lui. Erau afectuoşi 
unul cu altul; copiii acceptaseră imediat să devină ai s iă  
prin adop iune. Darţ  acum avea expresia aceea care nu 
l saă  loc discu iilor,ţ  ceea ce însemna că insisten eleţ  nu ar fi 
fost numai zadarnice, dar şi imprudente, aşa că ieşiră 
târşâindu-şi picioarele.

— Thad, ce s-a întâmplat?
El se duse lângă Elizabeth şi îi puse mâinile pe umeri.
— Nu vreau să te superi.
— Expresia de pe chipul t uă  m-a sup rată  deja. Ce se 

întâmpl ?ă  Ce e? Ceva groaznic, ştiu. Mama? Tata? Lilah?
Elizabeth îşi pierduse primul soţ într-un oribil accident de 

maşin .ă  Ştia cum este să primeşti o veste  proastă pe 
neaşteptate. Sim iţ  din nou un gol în stomac, la fel ca în 
diminea aţ  când le deschisese uşa celor doi poli işti,ţ  care 
st teauă  cu p l riileă ă  în mâini şi  aveau chipuri sumbre. 
Speriat ,ă  îl apucă pe Thad de c maş .ă ă

— Spune-mi.
— E vorba de Adam. 
— Adam?
Îşi umezi buzele repede şi se f cuă  albă ca varul. Elizabeth 

avea rela iiţ  personale cu Adam Cavanaugh. Ini ial,ţ  fusese 
ceva strict legat de afaceri, dar leg tura  loră  profesională 
avansase direct propor ionalţ  cu extinderea magazinelor ei 
Fantasy  din holurile hotelurilor  Cavanaugh.  Acum existau 
cinci magazine, dar se pl nuiauă  şi altele. Elizabeth şi Adam 
erau lega iţ  printr-o prietenie care, alt dat ,ă ă  l-ar fi f cută  gelos 
pe Thad. Dar, din moment ce acesta era convins că frumosul 
şi tân rulă  milionar nu-i mai era rival, îl considera şi el tot un 
prieten.

— I s-a întâmplat ceva lui Adam? întrebă ea cu o voce 
slabă din cauza neliniştii.

— A alunecat şi a c zută  în timp ce urca pe munte în 
Italia.
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— Oh, Doamne, spuse ea ducându-şi mâna la gur . Eă  
mort?

— Nu, dar e foarte grav r nit.ă  L-au dus la un spital din 
Roma.

— Grav r nit?ă  Cât de grav?
— Încă nu sunt siguri de... 
— Thad...
El oftă resemnat.
— R nită  la şira spin rii.ă
Ochii lui Elizabeth se umplură de lacrimi.
— Nervul spinal a fost retezat?
— Nu ştiu, spuse el, iar când ea îl privi îngrijorat , Thadă  

ad ug :ă ă  Jur că nu ştiu. Ştirea a fost foarte sumar .ă
Îi povesti tot ce spusese reporterul.
— Nu pare deloc bine.
Elizabeth se pr buşiă  la pieptul so uluiţ  ei, care o 

îmbr işaăţ  strâns.
— Abia aştepta excursia asta, zise ea cu fa aţ  lipit  deă  

c maşaă  lui Thad. Când mi-a spus că o să urce pe muntele 
laă  i-am zis că e nebun dac -şiă  riscă via aţ  cu un sport 

prostesc, spuse ea tr gându-şiă  nasul. Dar  glumeam, 
ad ugă ă ea şi apoi îşi în lă ţă capul brusc. Au mai fost doi 
prieteni de-ai lui cu el. Despre ei ce se aude?

 Thad îşi strecură degetele în p rulă  ei şi îi aduse capul 
la loc, masându-i-l uşor.

— Au murit.
— Oh, Doamne, gemu ea, cât de îngrozitor trebuie să fie 

pentru Adam. 
— Din câte se aude, unul din ei a alunecat într-o crevasă 

cu gheaţă şi i-a tras şi pe ceilal i.ţ
— Cum îl ştiu pe Adam, indiferent dacă a fost vina lui sau 

nu, o s -şiă  asume întreaga responsabilitate, spuse Elizabeth 
şi, după o clip ,ă  se îndep rtă ă pu inţ  şi se uită la Thad. Ce-ar 
trebui sa facem?

— Nu putem să facem absolut nimic acum.
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— Trebuie să fac ceva, Thad. 
—  S  teă  gândeşti la tine îns i.ăţ  Şi la bebeluş, spuse el 

punându-şi mâna pe burta ei care se rotunjise destul de clar 
deja. 

Doar se afla în ultimul trimestru al sarcinii.
— Adam n-ar vrea să pui în pericol via aţ  copilului al c ruiă  

naş va fi.
— Aş putea s-o rog pe doamna Alder să vină s  steaă  cu 

copiii, iar noi am lua avionul diseară spre Roma.
— Nici vorba, zise el scuturând categoric din cap. N-o să te 

duci la Roma. 

— Dar nu pot să stau aici cu mâinile-n sân, strigă ea 
neputincioas .ă

— O să ai o mul imeţ  de lucruri de f cută  în urm toareleă  zile. 
Va trebui să te îngrijeşti de un milion de am nunte.ă  Totul va 
fi un haos până se va afla precis în ce stare se află Adam; 
într-o asemenea criz , elă  s-ar baza pe judecata ta. Îi eşti mult 
mai de  folos  aici, raspunzând la telefoane şi inându-iţ  la 
distanţă pe curioşi, decât dacă ai m suraă  în lung şi-n lat 
coridoarele unui spital din Roma, f cându- iă ţ  griji pentru un 
lucru asupra c ruiaă  nu ai nici un control şi, în tot acest timp, 
obosindu-te.

Ea oft .ă  
— Cred că ai dreptate. Ştiu că ai dreptate. Numai că mă 

simt atât de inutil .ă
Thad nu spuse, dar se gândi cât de inutil avea s  seă  simtă 

Adam Cavanaugh când îşi va reveni - Doamne fereşte să nu-
şi revină - şi va afla că a suferit un grav accident la şira 
spin rii.ă

— Bietul tic los,ă  murmură el în aşa fel, încât să nu-l audă 
Elizabeth şi o strânse mai tare la piept.
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Unu

— O idee proast .ă  Din toate ideile n scociteă  vreodată de 
om, asta-i cea mai proast .ă

Aşa cum era descul ,ţă  cu o pereche de blugi strâm iţ  şi un 
tricou roşu decolorat, Lilah Mason ar ta caă  o mamă obişnuită 
a anilor şaizeci. Fusese doar un copil în acea perioad ,ă  dar 
expresia ei întruchipa spiritul rebel al acelor ani. Sup rat ,ă ă  îşi 
d duă  pe spate  p rulă  des şi ondulat. Şuvi eleţ  blonde ale 
bretonului erau inuteţ  de o eşarfă legată în jurul frun ii,ţ  dar 
f cu ună  gest reflex de a le da şi pe ele la o parte.

— Nici m cară  nu ne-ai ascultat, îşi mustră Elizabeth sora 
mai mic .ă

— Am auzit destul. Adam Cavanaugh. Numele sta a fost deă  
ajuns ca s  m  împotrivesc oric rui plan al vostru.ă ă ă

Îşi privi sora şi cumnatul cu ostilitate.
— Haide i s  uit m c  a i pomenit aşa ceva şi s  mergem laţ ă ă ă ţ ă  

o înghe at , da? F r  ranchiun .ţ ă ă ă ă
Thad şi Elizabeth îi aruncar  o privire înc rcat  de reproş.ă ă ă  

V zând c  ei nu aveau de gând s  cedeze înc , Lilah se trântiă ă ă ă  
pe canapeaua din camera de zi şi îşi ridic  un genunchi laă  
piept ca un scut.

— Bine, s  auzim. ine i-mi predica repede şi s  termin mă Ţ ţ ă ă  
odat .ă

— Nu se simte bine deloc, Lilah.
— Majoritatea pacien ilor cu afec iuni la şira spin rii nu seţ ţ ă  

simt bine, spuse ea sarcastic. Îndeosebi la început. Şi mul iţ  
dintre ei nu au posibilit ile financiare de a se îngriji aşa cum leăţ  
are domnul Cavanaugh al  vostru.  Gra ie carnetului  s u deţ ă  
cecuri  are  la  dispozi ie  mai  mul i  doctori,  fizioterapeu i  şiţ ţ ţ  
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infirmiere decât majoritatea celor în situa ia lui. N-are nevoieţ  
de mine.

— sta-i snobism inversat, nu? o întreb  Thad.Ă ă
— N-are importan  câ i bani are Cavanaugh. ţă ţ
—  Atunci  de  ce  nu  vrei  s  fii  terapeutul  lui?  întrebă ă 

Elizabeth.
— Pentru c  nu-l agreez, zise Lilah şi îşi ridic  amândouă ă ă 

mâinile  pentru  a  le  st vili  obiec iile.  Nu,  da i-mi  voie  să ţ ţ ă 
reformulez. Îl detest şi-l dispre uiesc. Şi viceversa.ţ

— Asta n-ar trebui s  aib  vreo leg tur  cu situa ia actual .ă ă ă ă ţ ă
—  Ba cum să nu! exclamă Lilah ridicându-se de pe 

canapea şi începând să se plimbe încoace şi-ncolo  prin 
înc pere.ă  Indivizi ca el care au nevoie de fizioterapie sunt cei 
mai îngrozitori. Sunt pacien iiţ  cei  mai groaznici. Copiii te 
iubesc şi te adoră pentru aten iaţ  pe care le-o acorzi. Vârstnicii 
î iţ  sunt teribil de recunosc toriă  pentru bun tateaă  ta. Chiar şi 
femeile tinere sunt emo ionantţ  de îndatoritoare. Dar b rba iiă ţ  
de vârsta lui Cavanaugh, zise ea cl tinândă  din cap cu 
fermitate, nu, nu. În nici un caz. La spital tragem la sor iţ  ca 
să vedem cine se ocupă de ei.

— Bine, Lilah, dar...
— Dar ce? întrebă Thad a carul voce o acoperi pe a so ieiţ  

sale.
Elizabeth avea tendin aţ  să devină sentimentală în 

asemenea împrejur ri.ă  El, îns ,ă  era mult mai pragmatic, mai 
ales când discuta cu cumnata lui superficial ,ă  ale c reiă  
schimb riă  de dispozi ieţ  erau serioase şi imprevizibile.

— Pentru c ,ă  înainte de accidentul respectiv, au avut o 
condi ieţ  fizică foarte bun .ă  Majoritatea se accidentează 
practicând un sport periculos. Caută senza ionalul.ţ  Sunt activi 
şi le place aventura. Motociclişti,  practican i  deţ  surfing, 
schiori, scafandri, genul sta. Sportivi.ă  Mai mult decât al ii.ţ  
Când unul e r nită  şi paralizeaz ,ă  chiar şi temporar, o ia pu inţ  
razna. Nu suportă gândul să devină un invalid neputincios 
dintr-un sportiv nemaipomenit. Psihicul lul suferă o criz .ă  
Indiferent cât de optimist a fost înainte de accident, acesta îl 
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face să devină apatic şi vrea să pedepsească pe toată lumea 
pentru nenorocirea lui. Pe scurt, devine o... b taieă  de cap.

— Adam n-o să fie aşa.
— Exact, spuse Lilah. O să fie mult mai r u,ă  pentru că a 

avut mai mult de pierdut.
— O să ştie că eşti acolo ca s -lă  aju i.ţ
— N-o s -iă  placă nimic din ce-o să fac.
— O s - iă ţ  mul umeasc .ţ ă
— O să mi se opun .ă
— Vei fi raza lui de speran .ţă
— Voi fi apulţ  lui isp şitor,ă  spuse Lilah tr gândă  aer în piept. 

Va trebui s -iă  suport nervii şi comportamentul recalcitrant. 
Dacă m-aş supune unui asemenea tratament, ceea ce nu voi 
face. Aşa c ,ă  hai să nu mai discut m.ă  Ce zice iţ  de o Häagen-
Dazs?

Elizabeth se uită la Thad cerându-i ajutorul. 
— Fă ceva.
El râse uşor şi ridică din umeri.
— Ce vrei să fac? E femeie în toată firea, poate s  iaă  

singură hot râri.ă
— Î iţ  mul umesc,ţ  Thad, spuse Lilah recunosc toare.ă
— Dar tu l-ai v zută  pe Adam, nu eu.
Thad a r masă  ferm pe pozi ieţ  şi nu a l sat-oă  pe Elizabeth 

să plece, dar la insisten eleţ  ei, se dusese chiar el s -lă  vadă pe 
Adam şi se întorsese cu un raport complet asupra st riiă  
acestuia.

— Spune-i lui Lilah ce-au zis doctorii.
Oftând, Lilah se întoarse la locul el  pe canapea şi Thad îi 

spuse:
— Am fost în Hawaii s -lă  v d.ă
— Credeam că e la Roma. 
— A  fost. La rug minteaă  lui a fost mutat la un spital din 

Honolulu după opera ie.ţ
— A fost operat? întrebă Lilah şi Thad încuviin . Dinţă  câte 

am în eles,ţ  nervul spinal n-a fost retezat în c dere.ă
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Interesul profesional al lui Lilah fu stârnit în ciuda antipatiei 
pe care o nutrea faţă de accidentat.

— Slavă Domnului. Dar câteva oase ale spatelui au fost 
rupte sau fisurate. Chirurgii s-au ocupat de ele. Nu cunosc 
limbajul medical, dar mi s-a spus că a suferit o contuzie 
spinal .ă  A primit în şira spin riiă  o lovitură zdrav n ,ă ă  care i-a 
provocat o umfl tur .ă ă

— O contuzie înseamnă o umfl tur .ă ă  esutul se umflŢ ă şi 
apasă pe nervi. Până când această umfl tur  nuă ă  se va 
retrage, medicii nu vor şti cu certitudine cât de gravă este 
paralizia sau dacă e permanentă sau nu.

— Exact, spuse Thad încuviin ândţ  când îi auzi explica iaţ  
sumar ,ă  asem n toareă ă  cu ceea ce îi spuseseră medicii.

— Şi opera iaţ  a prelungit perioada cât umfl turaă  se va afla 
în jurul vertebrelor, ad ugă ă Lilah.

— Da, dar a fost f cută ă acum doua s pt mâni.ă ă  Ar fi trebuit 
să dea semne de restabilire până acum, dar nu se simte nici 
o schimbare.

— E încă în stare de diaschiz ?ă
Când v zuă  nedumerirea de pe chipul lui Thad, ea explic :ă
— Şoc spinal. Paralizie. 
— Da.
— Nu simte nimic mai jos de mijloc?
— Absolut nimic.
— Ar fi trebuit să înceapă terapia deja, zise ea şi Thad 

îşi feri privirea vinovat. A început-o, spuse ea, pricepând. 
Nu-i aşa?

— Da, murmură Thad, dar n-a r spunsă  cum trebuie.
—  S-a opus, zise Lilah simplu. Ceea ce ne face să 

revenim la ce spuneam la început. Tocmai ai dovedit că 
am dreptate. B rba iiă ţ  de genul lui Adam nu  suportă 
amestecul unui medic terapeut. Mai mult de teamă că nu 
vor mai fi niciodată ca înainte, fie vor s  facă ă totul singuri, 
fie nu vor să facă nimic. Cavanaugh în ce categorie intr ?ă

— Nu vrea să facă nimic.
Ea scoase un sunet dispre uitor.ţ
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— Îl condamni? întrebă Thad pu inţ  exasperat.
— Treaba mea nu e să condamn, Thad, se r stiă  ea 

imediat. Ci să lucrez cu ceea ce le-a mai r masă  
pacien ilor.ţ  Nu s -iă  d d cescă ă  când plâng după ce-au avut.

El îşi trecu degetele prin p r.ă
— Ştiu. Iart -m .ă ă  Numai c ,ă  fir-ar să fie, dacă l-ai fi 

v zută  stând întins acolo, în patul iaă  afurisit, incapabil să 
se mişte, ar tândă  atât de... jalnic...

Expresia lui Lilah se înmuie. 
— În fiecare zi v dă  astfel de pacien i.ţ  Unii arat  chiară  

mult mai jalnic decât Adam Cavanaugh. 
— Sunt convins, zise Thad oftând. N-am vrut s  spună  că 

Adam ar trebui să treacă înaintea oric ruiă  alt pacient şi 
nici că tu n-ai avea mil .ă

— Doar că Adam e prietenul nostru, spuse Elizabeth 
încet. Un prieten deosebit.

— Şi duşmanul meu de moarte, le aminti Lilah. Din prima 
clipă când ne-am v zut,ă  ne-am detestat reciproc. Ar trebui 
s - iă ţ  aduci aminte, Lizzie, doar tu ne-ai f cută  cunoştinţă în 
ziua aceea, la Fantasy.

— Îmi aduc aminte.
— Dar la nunta voastr ?ă  Adam şi cu mine abia am izbutit 

să dans mă  un vals obligatoriu f ră ă să ne lu m laă  b taie.ă
— Te-a acuzat că ai fi condus.
— Asta am şi f cut!ă  Pentru că nu-mi pl ceaă  felul cum 

conducea.
Elizabeth schimbă o privire cu Thad. Dacă situa ia n-arţ  fi 

fost atât de grav ,ă  ar fi râs de cuvintele lui Lilah.
— Şi, anul trecut, de Cr ciun,ă  imediat după ce am venit la 

voi, a n scocită  o scuză oarecare şi a-ntins-o.
— Numai după ce ai f cută  comentariul laă  despre gâsca pe 

care o adusese.
— N-am spus decât c ,ă  auzind cât a dat el pe pas reaă  aia 

afurisita cineva şi-ar fi închipuit că avea şi cap.
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— S-a sim itţ  jignit, Lilah, spuse Elizabeth. Şi nu-l condamn. 
A f cută  un gest frumos aducând gâsca.  Fusese excelent 
g tită ă de unul din buc tariiă  s iă  şi...

— Doamnelor, le întrerupse Thad oftând, iar când ele 
f cură ă linişte, i se adresă lui Lilah: Suneem perfect conştien iţ  
de neîn elegerileţ  dintre tine şi Adam, dar mai cred c ,ă  în 
împrejur rileă  actuale, p rerile  personaleă  trebuie l sateă  
deoparte.

— P rerileă  mele personale. Ca medic terapeut, ar trebui să 
fiu veselă şi dr guă ţă cu ei, iar el poate să fie un b d rană ă  cu 
mine şi să nu p eascăţ ă nimic.

— Poate. Lilah, dar e vorba de via aţ  lui.
— Tr ieşteă  înc .ă
— După p rereaă  lui, nu. Discut mă  despre calitatea vie iiţ  

acum. Ştii foarte bine ce om ambi iosţ  şi energic  era 
Adam. Ca o avalanşă care st teaă  gata s  porneasc .ă ă  
Ac ionaţ  cu for aţ  unei nave cu aburi.

— Ar mai putea s-o fac ,ă  zise ea. Medicii au spus c -şiă  
va reveni şi au garantat că paralizia nu va fi permanent .ă

—  Dar Adam nu e convins. Până când nu se va 
întâmpla acest lucru, nu are nici o importanţă ce-i spun 
doctorii. Are nevoie să fie convins că aceast  stareă  nu va 
fi permanent .ă  Cât mai curând.

— Cu cât stă mai multă vreme paralizat, cu atât sunt 
mai pu ineţ  şanse de revenire, aşa mi-a spus un medic. 

— Aşa e.
Elizabeth se ridică şi se duse lângă sora ei. Strângându-

i mâinile într-ale ei, îi spuse:
— Te rog, Lilah. Ştiu c - iă ţ  cer foarte mult. Dar cât de 

r uă  poate fi să lucrezi în Hawaii? 
— Nu-i drept, Lizzie. Cine se poate opune unei oferte de 

lucru în Hawaii, cu atât mai mult unei rug min iă ţ  atât de-
calde?

Elizabeth zâmbi, dar ochii îi r maseră ă plini de 
îngrijorare. 

— Te rog.
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—  Ar trebui s -miă  iau un concediu pe o perioadă 
nelimitat . ă

Se ag aăţ  de orice am nuntă  acum şi to iţ  trei ştiau 
aceasta. Totuşi, Lilah se sim eaţ  obligată să opună o cât de 
mică rezisten :ţă

—  Ar însemna s -miă  p r sescă ă  pacien iiţ  în timpul 
tratamentelor.

— Sunt o mul imeţ  de medici care i-arţ  putea ine locul.ţ
— Atunci, lua i-lţ  pe unul din ei s -lă  trateze pe acest individ 

nemaipomenit.
— Nici unul nu-i atât de bun ca tine. 
— M gulire.ă
— Vei primi de trei ori mai mul iţ  bani decât acum.
— Mituire. 
— O să vii bronzată excelent.
— Constrângere.
După ce le aruncă o privire furioas ,ă  începu s -şi roadă ă 

interiorul obrazului gânditoare.
— Fi iţ  sinceri. Câ iţ  medici au încercat s -lă  trateze pe 

Cavanaugh şi au dat greş?
— Nu ştiu sigur...  
— Trei.
Elizabeth, a c reiă  minciună str vezieă  fusese doborâtă chiar 

înainte s -şiă  ia zborul, se întoarse furioas  spreă  so ulţ  ei.
— N-are sens să min im,ţ  spuse el ridicând din  umeri. 

Oricum ar afla când ar ajunge acolo-
— Dar între noi ar fi Oceanul Pacific. 
Lilah râse.
— Trei, nu? Dumnezeule, e chiar mai r uă  decât mi-am 

închipuit. Care au fost obiec iileţ  lui?
— Primul a fost un b rbat,ă  îi spuse Thad. Adam zicea că 

mâinile lui p reauă  nişte ciocane şi că venea  probabil, din 
tab raă  lui Rocky Balboa.

— Ce tip dr gu ,ă ţ  spuse Lilah b tândă  exagerat din gene. 
Continu .ă
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— Al doilea medic a fugit din camera lui plângând. Nu 
ştim sigur ce-a putut s -iă  spună acesteia.

— O femeie? Tânar ?ă  Thad încuviin .ţă
— Îmi închipui. A iţ  r mâneă  surprinşi dacă a iţ  şti ce 

propuneri obscene pot să le iasă din gur ,ă  zise ea. Şi al 
treilea?

Thad se înfiora.
— Au încercat din nou cu un b rbat.ă  Adam a zis că 

era.... ...ăăă
— Homosexual, completă Lilah.
— Cam aşa ceva, da.
— Individul e un caz clasic, vă spun eu, clasic, zise Lilah 

cl tinândă  din cap, după care se ridic ,ă  îşi vârî mâinile în 
buzunarele blugilor şi le întoarse spatele lui  Thad şi lui 
Elizabeth.

Se duse la fereastră şi se uită prin jaluzelele deschise. 
Burni aţ  pentru a treia zi consecutiv. Totul  era de un 
cenuşiu autumnal. Hawaii ar fi fost o schimbare pl cută ă 
de climă şi de peisaj, bineîn eles.ţ

Oare, se gândea, într-adev r,ă  să devină medicul 
fizioterapeut al lui Adam Cavanaugh, un om al c rui numeă  
chiar îi provoca nepl cere?ă

Era, totuşi, un pacient, victima unui accident, un om 
grav r nită  care ar fi putut sau nu să mai mearg  normal.ă  
Foarte multe depindeau de gravitatea  accidentului. 
Foarte multe depindeau de fizioterapia de care avea să 
beneficieze, iar ea era bună în acel  domeniu. Excep ionalţ  
de bun . Seă  întoarse spre Elizabeth şi Thad.

— A iţ  discutat despre asta cu personalul spitalului  din 
Honolulu?

— Da. Şi-au dat acordul.
— Voi avea controlul absolut asupra terapiei? N-o să fie 

nimeni care s -miă  pună la îndoială metodele, nici o infirmieră 
cu ochi sclipitori îndr gostită ă lulea de  el care s -miă  dea 
treaba peste cap, nimeni care s -şi deaă  cu p rereaă  şi să mă 
contrazic ?ă
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— Ce-ai de gând s -iă  faci bietului om?
Lilah zâmbi când auzi tonul suspicios al lui Thad.
— Dacă medicii hot r scă ă  că va mai putea merge, mă va 

urî înainte să apuce să facă un pas. Va face g l gieă ă  şi va 
trece prin iad şi eu la fel.

Elizabeth îşi acoperi burta cu mâinile, nervoas .ă
— Doar, n-o s ...ă  vreau să spun că tu şi Adam nu va 

simpatiza iţ  prea mult, dar n-o s ...ă
—  S -iă  fac r uă  inten ionat?ţ  întrebă Lilah furioas .ă  Ai 

încredere-n mine, Lizzie. N-oi avea eu prea multe scrupule, 
dar integritatea mea profesională e ireproşabil .ă

—  Bineîn eles.ţ  Iart -m ,ă ă  spuse Elizabeth frecându-şi 
tâmplele de oboseală şi de sup rare.ă  Ştiu că vei face tot ce- iţ  
va sta în putinţă pentru Adam.

— Încă n-am spus că o voi face. 
— O  vei face?
— Cine mă pl teşte,ă  el?
— De fapt, armata lui de subordona iţ  se ocupă de tot ce 

ineţ  de contabilitate, dar banii provin din contul lui personal, 
nu ai corpora iei.ţ

— Foarte bine. Îşi poate permite să mă angajeze. O mie 
de dolari pe zi.

V zându-leă  expresiile şocate, spuse repede:
— Să nu crede iţ  cumva că n-o să muncesc pentru ei. O 

să muncesc dublu. O mie de dolari pe zi plus cheltuielile 
de drum şi de trai în Hawaii.

— S-a f cut,ă  spuse Elizabeth, ştiind că nu-i va fi greu să 
justifice acei bani personalului devotat al lui Adam.

—  Şi nu mă poate concedia. Nimeni nu mă poate 
concedia în afară de tine.

— În regul .ă  Accep iţ  oficial?
Lilah îşi d duă  ochii peste cap, zise ceva care o f cuă  pe 

Elizabeth să se felicite pentru că l saseă  copiii  acasă şi 
apoi, spuse oftând:
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— La naiba, da. Cum pot să refuz s -lă  am la mân  peă  
marele Adam Cavanaugh?

— Trebuie să fie o greşeala. Cavanaugh. C-a-v-a-n-a-u-
g-h. Numele mic este Adam.

—  Cunosc foarte bine numele, spuse secretara 
în eleg toare.ţ ă  Dar, aşa cum v-am mai spus, domnul 
Cavanaugh a plecat din spital.

—  Bine, dar este paraplegic. Să nu-mi spune iţ  ca a 
plecat pe propriile picioare.

— Nu pot să discut despre starea unui pacient.
—  Atunci, chema iţ  pe cineva care poate. Repede. 

Secretara se conform ,ă  dar nu repede. Abia peste trei 
sferturi de oră medicul chemat veni la Lilah care aştepta ca 
un vulcan în miniatur ,ă  gata să erup .ă

— Domnişoară Mason?
Lilah azvârli revista pe care aproape că o înv ase peăţ  de 

rost cât aşteptase.
— Da. Dumneata cine eşti? 
— Bo Arno.
— Glumeşti.
— Mă tem că nu. Îmi pare r uă  că v-am f cută  s  aştepta iă ţ  

atât. 
Deşi el îi zâmbi, Lilah nu spuse nimic care s -l linişteasc ,ă ă  

iar zâmbetul lui se stinse.
— Vre iţ  să mă urma i?ţ
Încercă s -iă  ia valiza, dar ea nu-l l s .ă ă  O lu ,ă  puse geanta 

pe um ră  şi urcă în lift, unde ramase nepoliticos de t cută ă 
până ajunseră la al şaselea etaj. După ce luă loc pe un fotoliu 
în biroul lui, acceptă o b utură ă r coritoareă  şi îi mul umiţ  din 
cap secretarei care i-o aduse. După ce sorbi o dat ,ă  întreb :ă

— Adam Cavanaugh e încă în acest spital?
— Nu, nu mai este. 
Ea înjură printre din i.ţ
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— În cazul sta,ă  cineva trebuie să fi f cută  o greşeal .ă  Am 
fost angajată ca terapeut al s u.ă  Tocmai am ajuns aici după 
un drum foarte lung, în zadar, peste afurisitul de Ocean.

— N-am putut să vă prindem la timp şi îmi cer scuze. Ieri 
diminea ,ţă  domnul Cavanaugh a cerut să i se dea drumul din 
spital şi nu ne-am putut împotrivi, zise doctorul ridicându-şi 
mâinile neputincios. S-a retras la locuin aţ  sa din Maui.

— În ce stare se afla când a plecat?
—  Proast .ă  Este încă neputincios. L-am implorat să 

aştepte până vom şti mai mult, dar a zis că ştie destul, că 
s-a resemnat să fie un paraplegic intuitţ  la pat tot restul 
vie iiţ  şi a insistat să fie mutat acas .ă  Sincer s  fiu,ă  
domnişoară Mason, mai mult mă îngrijoreaz  stareaă  lui 
psihică decât cea fizic .ă  Aceasta din urm  credă  că e 
temporar .ă

— Nervul nu a fost retezat?
— Nu. Afectat, foarte grav, dar cred c ,ă  după ce o să 

dispară umfl turaă  şi el va începe fizioterapia, îşi va 
rec p taă ă  sim urile.ţ

—  Rec p tareaă ă  sim urilorţ  e foarte departe de 
posiblitatea de a urca din nou pe munte. Probabil c  astaă  
gândeşte şi Cavanaugh.

—  Sunt sigur că ave iţ  dreptate, spuse doctorul cu 
triste e.ţ  Voia garan iiţ  absolute din partea noastră şi de la 
specialiştii pe care i-a adus de pe continent, dar nimeni 
nu i-a putut da r spunsuriă  sigure. Este foarte  greu de 
ghicit adesea cum se pot vindeca aceste leziuni ale şirei 
spin riiă  şi cât de capabil de mişcare va putea fi pacientul.

— Ei bine, indiferent dacă simte sau nu, mi-ar face 
mare pl cereă  s -iă  dau domnului Cavanaugh un şut în fund 
pentru că m-a f cută  s -miă  pierd timpul.

Doctorul îşi scarpină obrazul absent.
—  Am vorbit cu sora dumneavoastr ,ă  cu doamna 

Randolph, cere a sugerat, şi eu sunt de acord cu dânsa, 
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să vă duce iţ  după domnul Cavanaugh în Maui  şi să 
începe iţ  terapia imediat.

— Ah, da, aşa a spus? Ei bine, data viitoare când o să 
mai vorbi iţ  cu sora mea, transmite ii  ţ un mesaj din partea 
mea...

Mesajul îl f cuă  pe doctorul Arno să roşeasc .ă
— Acum te rog să mă scuzi, Bo Arno, dar vreau s  g sescă ă  

hotelul cu cel mai fierbinte duş şi mai tare pat de pe insulă şi 
să mă bag în ele. Nu neap rată  în ordinea asta.

— Vă rog, domnişoară Mason, spuse el ridicându-se şi 
implorând-o prin gesturi să ia loc din nou. 

Lilah se aşeză mai mult de oboseală decât din supunere.
— Dacă sunte iţ  atât de bună pe cât se aude, acest pacient 

are mare nevoie de dumneavoastr .ă
— Şi rechinii au nevoie de hran .ă  Asta nu înseamn  că ă o 

să mă ofer singură drept cin .ă
— N-o să fie chiar atât de r u. ă
Ea îi aruncă o privire p trunz toareă ă  şi el se uită în altă 

parte.
— Sunt de acord, spuse el mişcându-se stânjenit sub 

privirea ei albastr ,ă  domnul Cavanaugh e obişnuit s  facă ă 
numai ceea ce vrea. Poate fi foarte dificil, dar sunt convins că 
vă ve iţ  descurca.

În timp ce spunea aceste cuvinte, se uita la pardesiul alb 
de piele decorat cu inteţ  argintii şi  franjuri lungi de 
cincisprezece centimetri. Era prea gros pentru clima aceea, 
dar ea nu apucase să şi-l scoată şi îi era mai uşor s -lă  poarte 
pe ea decât s -l careă  pe mân .ă

— Vă rog sa vă mai gândi i,ţ  Duce i-vţ ă în Maui.
— Cunoşti expresia „Nicţ vorb ,ă  José”?
Ascult  ner bd toare cuvintele doctoruluiă ă ă  Arno, care nu 

f ceaă  decât să repete tot ce-i spuseser  Elizabethă  şi Thad, 
motivele pentru care ar fi trebuit s  accepteă  tratarea lui 
Adam Cavanaugh.
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— Bine, bine! exclamă ea atât de brusc, încât îl f cu peă  
doctor să tresar .ă  În clipa asta mi-aş vinde sufletul pentru 
o baie, încotro e Maui şi cum ajung acolo?

F ră ă şă inţ ă cont de cheltuieli, înşiră toate lucrurile pe 
care dorea să le ia cu ea. În timp ce doctorul se îngrijea 
de acestea şi aranja ca un avion particular s  oă  transporte 
pe cealaltă insul ,ă  Lilah opri un taxi la ieşirea din spital şi 
porni să facă nişte cump r turiă ă  în  grab .ă  Folosi contul 
care îi fusese oferit pentru a-şi  cump raă  haine mai 
potrivite climei.

Când coborî din avionul particular pe insula Maui, 
silueta ei sub ireţ  era înv luită ă într-un sarong viu colorat 
şi, în loc de cizme, purta o pereche de sandale. Folosind o 
p l rieă ă  de pai cu boruri largi pentru a-i umbri ochii, se uită 
după maşina închiriat  careă  i se promisese.

Odată aflată la volan, cu harta în mân ,ă  porni imediat 
spre cuibul tropical al lui Adam Cavanaugh. Autostrada se 
îngustă în curând şi, în cele din urm , seă  transformă într-
un drum pr fuită  şi accidentat pe care îl înjură cu fiecare 
hurduc tur .ă ă  Urcă pe un munte atât de plin de verdea ,ţă  
încât nu putu să nu fie impresionată v zândă  o vegeta ieţ  
atît de bogat .ă

O uimi şi întinderea propriet iiăţ  pe care o descoperi la 
cap tulă  acelui drum şerpuit. Se aşteptase ca  Adam 
Cavanaugh să aibă o casă frumoasa, dar locul  acela îi 
întrecea toate aştept rile.ă  Era de-a dreptul opulent.

O alee din rocă vulcanică ducea până în fa aţ  unei uşi 
imense din sticl .ă  Tr gându-şiă  bagajele după ea, se duse şi 
ap să ă pe buton. Peste câteva minute uşa se deschise. La 
început, ea crezu că nu era nimeni,  dar, când îşi coborî 
privirea, v zuă  un asiatic scund, al c ruiă  chip ridat se afla în 
dreptul mijlocului ei. Abia dacă ajungea şi până acolo.

— Cine tu?
— Micu aţ  Bo Peep. Mi-am pierdut oi aţ  şi pietricelele, altfel 

n-aş fi venit aici.
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El g siă  că era extraordinar de amuzant şi izbucni într-un 
hohot de râs teribil lovindu-şi genunchii cu palmele.

— Eşti Lilah?
Ea râse.
— Da, eu sunt. Dar pe tine cum te cheam ?ă
— Pete.
— Pete! Mă aşteptam la ceva mai oriental.
— Doctorul sunat. Zis că vii. În untru,ă  în untru.ă
Cu o forţă uluitoare îi luă valiza şi îi f cuă  semn s  intreă  într-

un hol senza ionalţ  a c ruiă  podea era din pl ciă  de marmură 
albe şi negre.

Se aplecă şi îi şopti lui Pete:
— Pacientul ştie de sosirea mea?
Lui îi pieri zâmbetul de pe buze, ceea ce pentru ea era un 

r spunsă  cât se poate de clar.
— Nici nu mă aşteptam. Unde e?
Ochii negri ai lui Pete se ridicară spre galeria de deasupra 

capetelor lor.
— Acolo sus? întrebă ea şi el încuviinţă solemn. Eh, asta e, 

murmură ea.
F ră ă să mai spună ceva, începu să urce scara în 

consol .ă  Ajungând la prima uşă de la etaj, se opri şi se 
uită întreb toră  în jos, la Pete. Acesta scutură din cap şi, cu 
gesturi iu iţ  ale degetului ar t tor,ă ă  îi indica o alt  uş .ă ă  Ea 
se duse într-acolo, întrebă din priviri dac  nimeriseă  şi el 
f cuă  un gest afirmativ din capul aproape chel, după care 
se întoarse şi plecă gr bită  spre o alt  aripă ă a casei.

— Laşule, spuse ea încet.
B taiaă  ei fermă în uşă fu întâmpinată de un urlet.
— Şterge-o.
B tuă  din nou.
— Şterge-o, fir-ar să fii, eşti surd? Nu vreau nici un suc. 

Nu vreau nici o acadea. Nu vreau absolut nimic altceva 
decât să fiu l sată  în pace. 

Lilah deschise uşa larg.
— Frumoasă primire.
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Adam r maseă  cu gura c scată ă de uimire. Când se 
convinse că nu era un coşmar, capul îi c zuă  pe pern  cuă  
zgomot şi începu să râd .ă

— Dumnezeule, trebuie să fi p c tuită ă  îngrozitor  dacă 
am parte de aşa ceva..

— Şi eu te salut.
T lpileă  noilor ei sandale lip iauă  pe gresia lucioas  cândă  

ea se îndreptă spre patul închiriat de la spital. Nu se opri 
decât când ajunse lângă el, permi ându-i pacientuluiţ  pus 
pe harţă să o privească din cap pân -nă  picioare.  

Rânjind batjocoritor, el îi spuse: 
— Majoritatea femeilor ar da dovadă de un gust mai 

bun decât s -şiă  atârne o salată în urechi.
Lilah cl tină ă din cap, b l ng nindă ă ă  ciorchinii de fructe de 

plastic pe care îi cump raseă  de la unul din chioşcurile din 
Honolulu cu tot felul de suveniruri pentru turişti.

— Cerceii ştiaă  mi s-au p rută  chiar dr gu i.ă ţ
— Ah, e un costum nemaipomenit, dar Halloween-ul  a 

trecut deja.
Lilah f cuă  un efort de voinţă să îşi re inţ ă o replică 

ustur toare.ă  Închise ochii, în schimb, şi num ră ă pân  laă  zece, 
după care murmur :ă

— Exact cum mi-am închipuit. A fost o idee extrem de 
proast .ă
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Doi

— Ce naiba cau iţ  aici?
— Le fac vizite prietenilor bolnavi. E una din calit ileăţ  

mele..
—  Tu n-ai nici o calitate. M -ndoiescă  să ai chiar şi 

prieteni. Şi, dacă ai, într-adev r,ă  m -ndoiescă  că ai fi atât 
de atentă încât să le faci vizite când sunt bolnavi.

—  Mam ,ă  mam ,ă  dar suntem foarte prost dispuşi 
ast zi...ă  

Adam se încrunt ,ă  împreunându-şi sprâncenele negre.
— Am tot dreptul să fiu prost dispus, se r stiă  el. Ultimele 

două s pt mâniă ă  din via aţ  mea ar face ca r zboiulă  celor o 
sută de zile să pară un carnaval. Am stat la mâna unor 
tic loşiă  al c roră  r spunsă  la orice întrebare era „Va trebui să 
aştept m”.ă  Am fost  nefericita victimă a unor infirmiere 
despotice c roraă  le f ceaă  pl cereă  s -miă  ordone, s -miă  vâre 
tuburi în orificii de existen aţ  c roraă  habar n-aveam şi s -miă  
dea o porc rieă  de mâncare. P r ileă ţ  trupului care mai sunt 
înc  sensibileă  m-au durut groaznic. Cred că am vân t iă ă  pe 
spate de la pat. Ştiu că pe limbă mi-a ap rută  o b şic . ă ă

F cuă  o pauză pentru a-şi trage r suflarea.ă
— Şi, ca totul să fie complet, ai ap rută  şi tu. Ceea ce mă 

face să revin la întrebarea ini ial .ţ ă  Ce naiba cau iţ  aici?
— Aveam nevoie să mă folosesc de duşul t u, spuseă  ea cu 

neruşinare. Te rog să mă scuzi.
— Nu-mi spune mie... Hei, unde... Vino înapoi,  Mason. 

Mason!
Lilah plecă l sându-lă  să strige după ea. Când ieşi  din 

cameră se rezemă de uşă şi urechile ei primir  puterniculă  
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impact al paharului azvârlit în ea. Fluier  uşoră  şi îi strigă prin 
uş :ă

— Ei, dar eşti chiar nervos, nu?
După aceea coborî şi îl g siă  pe Pete într-o buc t rieă ă  care 

avea o fereastră - imagine mare cât ecranul unui 
cinematograf. Oferea o privelişte superb  aă  muntelui  în 
apropiere, şi a Oceanului Pacific în plan îndep rtat.ă

—  Eşti masochist  cumva? întrebă ea şi Pete o privi 
nedumerit, inândţ  în mână un cu itţ  cu care t ia legumeleă  cu 
o viteză m iă  mare decât cea a mişc riiă  ochilor. Nu 
conteaz .ă  Unde mi-ai dus bagajele?

Zâmbind încântat, Pete îşi întrerupse treaba în 
buc t rieă ă  şi o conduse din nou sus.

— Uşa de al turi,ă  zise el ar tândă  spre camera în care se 
afla Adam.

— Grozav.
— Nu- iţ  place camera?
Când îl v zuă  dezam git,ă  Lilah îşi transformă repede 

încruntarea în zâmbet.
— Nu, camera e superb .ă  Z u.ă
Intră pe lâng  elă  într-un apartament de două ori  mai 

mare decât locuin aţ  ei. De asemenea, era şi mai  bine 
dotat, având un mic frigider cu congelator  automat, o 
maşină de g tită  cu două ochiuri şi un bar, pe lângă baia 
îmbr cată ă în marmură neagr ,ă  care era  de-a dreptul 
hedonist .ă

— Ştiam eu că ar fi trebuit să fac afaceri hoteliere, 
murmură ea plimbându-şi degetele peste prosoapele 
verzi la fel de pluşate ca un covor scump.

— Poftim?
— Nimic Pete. Eram doar invidioas .ă  La ce oră e cina?
— La opt.
Ea se uită la ceas şi îşi f cuă  socoteala în gând câte ore 

zburase.
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— Înseamnă că am timp pentru o baie şi un pui de 
somn. Trezeşte-mă la şapte şi jum tate.ă

El d duă  din cap vesel.
— De când n-a mai mâncat domnul Cavanaugh? 
— De când venit acas .ă
— Mi-am închipuit. Nu m nâncă ă nimic? întrebă ea şi 

Pete scutură din cap. Preg teşte-iă  o tavă disear .ă
— Nu m nânc .ă ă  Aruncă jos.
— De data asta n-o s-o mai arunce, spuse ea şi ochii îi 

sclipiră plini de hot râre.ă  Ah, apropo, un curier va aduce 
câteva lucruri dup -amiaz ,ă ă  în cazul în care camionul va 
putea să se strecoare pe drumul sta îngust,ă  ad ugă ă ea. Şi 
vezi că e un pahar spart în camera prin uluiţ  Cavanaugh.

Pete vru s -iă  despacheteze bagajele, dar ea îl goni ca să se 
poată bucura mai repede de cada cu spum .ă  Întinzându-se în 
patul mare şi învelindu-şi trupul gol cu cearceaful de satin, 
adormi aproape instantaneu. Ar mai fi dormit încă vreo opt 
ore când micul şi nostimul servitor îi b tuă  în uşă şi intră 
aducându-i un pahar cu suc de ananas rece pe o tavă de 
argint.

Mul umesc,ţ  spuse ea după ce goli paharul  dintr-o 
înghi itur .ţ ă  Cobor imediat.

Pete ieşi repede şi ea se d duă  jos din pat cu regret.
— Mai târziu, spuse ea mângâind cearceaful ca pe un iubit.
Nimeni nu avea să o condamne dacă aştepta pân  aă  doua 

zi să înceapă programul fizioterapeutic cu Adam Cavanaugh. 
Avusese o zi îngrozitoare, mai ales după acel drum lung. Dar 
era pl tită ă bine pentru munca aceea. Nu trebuia să se spună 
niciodată c  Lilahă  Mason profitase de mediul acela rafinat 
f ră ă s -i acordeă  toată aten iaţ  pacientului el.

Şi, în plus, acum, că se afla acolo, ardea de n r bdareă ă  să 
înceap .ă  Starea lui Adam, combinată cu psihicul negativist, 
reprezenta o provocare c reiaă  ea, ca expert, nu-i putea 
rezista. Chiar şi cea mai m runt  ameliorareă ă  a st riiă  unui 
pacient era adesea motiv de  s rb toare.ă ă  Adam avea 
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nevoie de încuraj riă  şi pentru  cea mai neînsemnată 
realizare.

Pe de altă parte, cu cât muşchii r mâneauă  mai mult 
paraliza i,ţ  lipsi iţ  de senza iaţ  sau capacitatea de a se 
mişca, cu atât mai pu inţ  probabilă era vindecarea 
complet .ă  Ar fi trebuit deja să simtă ceva în acei muşchi. 
Lilah nu îşi putea permite să aştepte mai mult  pentru 
începerea terapiei nici dacă ar fi vrut.

Cu acel gând în minte, ieşi din apartamentul ei, purtând 
acelaşi costum hawaiian cu care venise, în  afară de 
p l riaă ă  de pai. Pete insistă să servească cina  în 
sufragerie, deşi st tuă  singură la masa de sticlă 
ornamentată cu lumân riă  sub iriţ  în suporturi de cristal şi 
cu un buchet splendid de orhidee. Legumele şi  peştele 
erau delicioase. Îl felicită pe Pete pentru  mâncare şi îl 
urmă la etaj ducând tava cu cina pacientului.

Când ajunseră la uş ,ă  ea îi luă tava.
— Dacă nu ies în via ,ţă  î iţ  dau voie s -lă  asfixiezi în 

somn.
— N-o să plac ,ă  zise Pete uitându-se cu teamă la uşa 

închis .ă
— Poate că nu, dar totdeauna trebuie s  fieă  r u înainteă  

să fie bine, îi spuse ea şi îi f cuă  semn din cap să deschidă 
uşa. Mai bine să începem odată ca s  sc p mă ă ă  de o grij .ă

De cum intră în înc pere,ă  Pete închise uşa în urma ei. 
Adam privea agitat pe fereastr .ă  Întoarse capul şi gemu 

când o v zu.ă  
— Pleac .ă
— Niciodat .ă  Hei, rimeaz .ă  Sunt poetă şi nici habar n-

aveam. 
Privirea pe care i-o aruncă el era ucig toare.ă  
— Elizabeth e vinovată de faptul că eşti aici? 
— Doar nu- iţ  închipui că am venit de bun voie,ă  nu?
— Credeam că Elizabeth mi-e prieten .ă
— Aşa şi este. Vrea să facă tot ce-i mai bun pentru tine.
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El râse cu am r ciune.ă ă
— Dacă tu eşti ce-i mai bun, ferească Sfântul s  hot rască ă ă 

să facă ce-i mai r u.ă
— Dacă ar fi după mine, te-aş l saă  să zaci aici până 

putrezeşti plângându- iţ  singur de mil ,ă  spuse ea ridicând din 
umeri. Dar ai o gr madă ă de bani din care o parte vor intra în 
buzunarul meu dacă stau aici şi te tratez. 

— S-o crezi tu! strigă el.
— Condi iileţ  de aici sunt destul de bune. Slujba include şi o 

vacanţă în Hawaii de care mă pot servi cu pl cere.ă  Acasă e 
urât, plouă şi trebuie să mă mai bronzez pu in.ţ  Ce bucurie să 
scap de munca de zi cu zi. Aveam un pacient care e mai 
tic losă  chiar şi decât tine... şi dacă mai arunci şervetul o dat ,ă  
domnule Cavanaugh, te azvârl de aici ca s -lă  iei de jos.

Stând cu mâinile în şolduri lângă patul lui, îi aruncă o 
privire furioas .ă  El îi r spunseă  cu aceeaşi furie.

— Ia tava şi atitudinea asta ridicolă de infirmieră şi bag - i-ă ţ
le...

—  Am mai auzit, îl întrerupse ea. Nu-i înjur tură ă sau 
expresie pe care să n-o fi auzit vreodat .ă  Indiferent cât de 
obscene sunt, nu mă deranjeaz .ă  Aşa c  p streaz - iă ă ă ţ  
energia şi apuc -teă  să m nânci.ă  Pentru  c ,ă  până nu 
m nânci,ă  nu plec de-aici. Cu cât o faci mai  repede pe 
prima, cu atât mai curând o fac şi eu pe-a doua. Depinde 
cât de mult îmi po iţ  suporta prezen a.ţ

Îi aşez  tavaă  în bra eţ  şi se postă pe marginea patului, 
încrucişîndu-şi bra ele.ţ  Gestul îi f cuă  sânii s  seă  înal eţ  şi 
să se umfle pe deasupra sarong-ului f r  bretele.ă ă  V zuă  
privirea pacientului coborând spre pieptul ei,  dar nu îşi 
schimbă expresia. R mase  impasibilă ă când îl v zuă  
ridicându-şi privirea insolent .ă

— Ar tareaă  decolteului intră în serviciile tale?
— E în plus, spuse ea zâmbind cu neruşinare, pe gratis.
— Am v zută  altele mai ac t rii.ă ă
— Dar nu la pre ulţ  sta.ă
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— Cu cât eşti pl tit ? Î iă ă ţ  dau dubiu numai s  pleci de-ă
aici.

— Mi-am închipuit c  oă  s -ncerciă  asta, zise ea şi luă din 
bolul  cu salat  deă  fructe de pe tava lui o  buc icăţ ă de 
ananas pe care începu să o sugă cu  nonşalan .ţă  Dar 
trebuie s - iă ţ  spun încă de la-nceput că banii nu reprezintă 
singurul meu motiv.

— Să nu-mi spui că ai venit aici din bun tate. ă
Ea se strâmb .ă
— Mă cunoşti doar. 
— Atunci, ce este?
—  Închipuieşte- iţ  ce bine  o să prindă carierei mele 

faptul c -lă  tratez pe marele Adam Cavanaugh. Foarte 
curând, o să primesc o mul imeţ  de oferte de la vedete de 
cinema cu dureri de spate şi de la sportivi celebri cu diverse 
afec iuni.ţ  La sfârşit, o să fiu la fel de renumită ca tine.

— Î iţ  pierzi timpul. N-o să mai fiu niciodată în stare de 
altceva decât să stau în patul staă  şi să mă uit în tavan.

— Vrei să punem pariu? O să te fac să mergi chiar dacă ar 
trebui să mor pentru asta. Chiar dacă ar trebui să murim 
amândoi. Dar până atunci o s  ajungemă  să ne urâm reciproc.

— Ne urâm deja. 
Ea râse.
— Atunci, înseamnă că am avansat pu in.ţ  Acum fii cuminte 

şi m nâncă ă legumele astea excelente pe care  Pete le-a 
preg tită  pentru tine.

— Nu mi-e foame.
— Trebuie s - iă ţ  fie. N-ai mâncat de zile întregi, aşa mi-a 

spus Pete.
Luă o felie de banană din salata de fructe şi o mânc .ă
— Se sperie de fiecare dată când iţ  se rosteşte numele. Ce 

i-ai f cută  de l-ai terorizat în halul sta?ă
— I-am spus că pot să vorbesc cu Buda şi că n-o să ajungă 

niciodată în Nirvana dacă nu pleacă de aici şi nu mă las -nă  
pace. E valabil şi pentru tine.
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— Degeaba. Nu sunt budist .ă
— Ştii foarte bihe ce vreau să spun, spuse el întorcându-şi 

capul. Pleacă şi las -m -nă ă  pace. 
— Nu înainte să m nânci.ă
— Nu mă po iţ  for aţ  să m nânc.ă
— Nici tu nu mă po iţ  for aţ  să plec. Nu po iţ  să te mişti, ai 

uitat?
Ochii lui se îngustară amenin tor.ţă
— Ieşi, zise el printre din i.ţ
—  Nu înainte de a folosi cu tine toate cunoştin eleţ  

mele, ca atunci când o să mi se ia un interviu pentru 
revista People, să pot spune cu toată sinceritatea şi cu o 
lacrimă în ochi, că am f cută  tot ce-am putut pentru tine.

Îi puse un şervet de pânză pe pieptul gol.
— Frumoşi muşchi. Or s - iă ţ  fie de folos când o s -ncepiă  

să mergi cu c ruciorul.ă  Şi p rulă  de pe piept arată bine. 
Foarte sexy.

— Du-te naibii. 
— Cu riscul de a mă repeta, nu plec până nu m nânci,ă  

zise ea ducîndu-i o furculi aţ  de mâncare la gur ,ă  dar el 
refuz .ă  Uite ce e, asule, eşti deja într-o  stare de 
malnutri ie.ţ  Din cauza atrofierii muşchilor şi oaselor, ai o 
balanţă de nitrogen negativ ,ă  ceea ce  nu-i bine deloc. 
Dac  nuă  începi să bagi ceva proteine în esuturi,ţ  dispari. 
Şi, pe urm ,ă  dacă îmbraci oasele astea cu ceva carne, n-
or să mai iasă aşa în afar , staă ă  fiind motivul pentru care 
ai f cută  ulcer decubit, sau pe-n elesulţ  tuturor, vân t iă ă  pe 
spate. Eh, ştiu c  po iă ţ  digera pentru că aşa mi-a spus Bo 
Amo. i-ai rec p tatŢ ă ă  şi controlul stomacal şi urinar, ceea 
ce m-a  bucurat foarte mult şl tocmai din cauza asta 
încerc se te conving să m nânciă  cum trebuit. Altfel, m-aş 
preface că n-am observat că mori de foame, fapt care s-
ar ad ugaă  osteoporozei tale, ostific riiă  esuturilor  moi,ţ  
contrac iei,  cţ ă stai prea mult întins f ră ă să faci nimic. Pe 
scurt, Cavanaugh, dacă nu m nânci,ă  eşti mort chiar înainte să 
începem. Deci, ce vrei?
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El se uită la ea şi apoi la furculi aţ  pe care i-o mai ineaţ  încă 
la gur .ă

— Mâinile nu-mi sunt paralizate. Pot să m nâncă  şi singur.
— Foarte bine. Un lucru în minus pentru care s -mi facă  

griji.
Îi d duă  furculi a,ţ  la care el se uită pentru un alt moment 

îndelungat, şi apoi o vârî în gur .ă  Se v zu foarteă  repede cât 
de foame îi era. După prima  înghi itur ,ţ ă  mânca lacom, 
practic, pe nemestecate. Pentru că era ocupat să mestece şi 
să înghit ,ă  Lilah vorbea aproape de una singur :ă

— Nu ştiu când ai v zut-oă  pe Elizabeth ultima oar , dară  
copilul s-a dezvoltat foarte mult în ultimele câteva s pt mâni.ă ă  
Elizabeth e mare cât un şopron şi are pieptul până aici, spuse 
ea f cândă  un gest cu mâinile la câ âvaţ  centimetri în fa aţ  
sânilor ei. Thad e încântat. Ea e convinsă că bebeluşul o să 
vină mai devreme, deşi medicul spune că totul va fi în regul .ă  
Au şi zugr vită  şi  au preg tită  camera copilului. Nu mai e 
nevoie decât de ocupant. Megan, bineîn eles,ţ  abia aşteaptă 
să vin  bebeluşulă  ca să ajute la îngrijirea lui. Aş vrea s-o v dă  
prima oară cu un scutec murdar. Pun pariu că o s -şiă  
schimbe p rereaă  foarte repede. staĂ  a fost un râgâit 
îngrozitor, Cavanaugh. Mai vrei ap ?ă  Matt se teme c -lă  vor 
iubi pe cel laltă  mai mult decât pe iei, aşa că e teribil de 
sup rată  şi Elizabeth îl las -nă  pace ca să nu-i dezechilibreze 
psihicul. Thad se poartă ca un nebun.

Pentru un b rbată  de vârsta lui, caraghioslâcurile lui sunt la 
limita absurdului. Dar este primul lui copil; aşa c  b nuiescă ă  
c -iă  de în eles,ţ  dacă e genul de individ c ruiaă  s -iă  placă 
treburile astea.

— Ce fel de treburi? întrebă Adam cu gura plin .ă
— Ştii tu, un c min,ă  o familie. 
-— ieŢ  nu- iţ  plac? 
— Nu prea!
— Nu- iţ  invidiezi sora? 
— Glumeşti?
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— ieŢ  î iţ  place mai mult să dormi pe unde apuci.
—  Ce expresie urât ,ă  domnule Cavanaugh, spuse  ea 

jignit .ă  Citesc şi eu ziarele, ca tine. Ştiu ce se petrece în 
lume. Nimeni nu mai „doarme pe unde apuc ”.ă  

— Asta probabil c - iă ţ  afectează stilul. 
—  Dimpotriv ,ă  spuse ea cu r ceal .ă ă  Am fost totdeauna 

foarte precaută în privin aţ  partenerilor mei.
— Dar n-ai redus niciodată num rulă  lor la unu. 
— Cred că a sta cu un singur b rbată  toată via aţ  e foarte 

plictisitor.
El pufni şi se şterse la gura cu şervetul pe care îl trânti 

apoi în farfuria goal .ă
— i-aŢ  r masă  tapioca, zise Lilah, încântată să vad  că ă doar 

atâta mai r m seseă ă  din toată mâncarea. 
—  Nu pot să suf ră  tapioca  şi Pete ştie foarte bine, dar 

sta-iă  felul lui de a m -nfrunta.ă
— Şi ce-o să faci, îl tachin  ea, o s -l ba i?ă ă ţ  
— Foarte amuzant, n-am ce spune, zise închizând ochii şi 

punându-şi capul pe pern .ă  Bine, am mâncat. Acum, dispari. 
— Nu pot, deocamdat .ă
EI deschise ochii brusc. 
— Ai zis ca mă laşi în pace dacă m nânc.ă
— Eh, am g sit şiă  eu o metodă de constrângere. Hai, nu fi 

atât de furios, abia acum ajungem la partea amuzant .ă
— Într-un fel, m -ndoiesc.ă
Ea îi luă tava din bra eţ  şi o puse jos, lângă uşa pe care o 

deschise.
— Pete, suntem gata, strigă ea şi vocea ei r sună ă în toată 

casa.
— Gata pentru ce? Am mâncat, nu-i de ajuns?
— Nu. Începem din seara asta.
— Ce începem?
— O leg tură ă pasional .ă
Adam îşi ridică privirea uluit, iar ea începu să râd .ă
— Nu vrei? De fapt, începem tratamentul fizio-terapeutic.
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— Nu vreau nici un tratament. N-o să mă ajute cu nimic. 
Nu mă las supus unei asemenea umilin e.ţ  Pete, ia astea de 
aici. Ce-i în cutiile alea?

— Aparate terapeutice portabile. 
— Ia-le de aici.
— În curând camera asta va ar taă  ca o sală de gimnastic .ă  

D -miă  şurubelni a,ţ  te rog, Pete.
— Pete, dacă iiţ  la slujba ta şi la fundul t uă  asiatic, n-o să 

mişti un deget ca s ...ă  Bine, eşti concediat. Pete, m-ai auzit? 
Apoi adaugă pe un ton înc p ânat:ă ăţ
— N-o să folosesc nimic din toate astea. Vorbesc foarte 

siarios, voi ştiaă  doi. Vă pierde iţ  timpul.
—  Vrei să facti odată din gur ?ă  strigă Lilah când 

şurubelni aţ  îi sc pă ă în palm .ă  Uite ce faci.
— E casa mea, spuse Adam cu o voce greu st pânit .ă ă  

Nu i-amţ  solicitat ajutorul, domnişoar  Mason.ă  Nu-l vreau. 
Nu te vreau.

— Ei bine, sunt aici. 
— Eşti concediat .ă
— Nu i-amţ  spus că nu mă po iţ  concedia? Nu? Ah, asta 

a f cută  parte din în elegere.ţ  Pete, ine,ţ  te rog, trapezul 
sta,ă  ca s -lă  fixez de perete. Pu inţ  mai sus. Aşa.
Adam fierbea în timp ce ea, cu ajutorul lui Pete, monta 

trapezul şi doi scripe iţ  în spatele patului.
— Ajunge deocamdat ,ă  spuse Lilah, dându-se în spate 

pentru a-şi studia opera. De celelalte vom avea nevoie 
mai târziu, aşa că las -leă  jos până la momentul potrivit. Î iţ  
mul umesc,ţ  Pete,  zise ea s rutându-lă  pe capul aproape 
chel. Po iţ  să închizi uşa după ce ieşi.

— Ai muncit degeaba, îi spuse Adam după ce  plecă 
Pete. 

— Cunosc tipi care ar fi încânta iţ  să aibă un trapez 
instalat deasupra patului.

Departe de a zâmbi, el o privi şi mai p trunz tor, iară ă  ea 
oft .ă

~ 33 ~



SANDRA BROWN

—  Asta fiindcă a venit vorba de nestatornicie. Cu 
ajutorul trapezului, î iţ  po iţ  modifica pozi ia,ţ  eliberându- iţ  
de tensiune fiecare parte a corpului. Doar dacă nu cumva 
te-ai îndr gostită  de vân t ileă ă  alea.

Îi zâmbi şicanator, dar chipul lui r maseă  ca s pată  în 
piatr . ă

— Şi, oricând vei vrea, vei putea face exerci iiţ  şi pentru 
tors şi pentru bra eţ  cu ajutorul scripe ilor.ţ  Vei  rezolva 
două lucruri. Te vei obosi şi vei dormi mai bine şi î iţ  vei 
face poftă de mâncare. Dacă te plictiseşti de scripe i,ţ  î iţ  
aduc nişte haltere.

— Mă crezi tâmpit. N-o s -miă  pierd timpul cu toate 
astea. E inutil. Vreau doar s ...ă

—  Să stai îmbufnat. S - iă ţ  plângi de mil .ă  Să stai 
posomorât. Să te scalzi în autocomp timireă  pentru c , înă  
sfârşit, ai g sită  ceva ce banii nu pot cump ra.ă

— Exact! exclamă el. De ce nu?
Ar tă ă furios spre picioarele paralizate de sub cearceaf.
— Uit -teă  la mine. 
— Tocmai asta şi voiam să fac, zise ea calmă şi, până 

s -şiă  dea el seama, d duă  cearceaful la o parte.
Adam îşi inuţ  r suflarea.ă  La fel f cuă  şi Lilah, deşi izbuti 

să nu arate. V zuseă  sute de trupuri de orice dimensiune, 
formă şi aspect, dar niciodată unul atât de bine f cut.ă  Era 
propor ionatţ  ca David  al lui Michelangelo, însă mult mai 
viril. Şi bronzat. Şi acoperit cu un p ră  m t sosă ă  şi negru 
care îi stârni dorin aţ  de a sim iţ  cât de moale era.

Se vedea foarte bine că nu mai mâncase de câteva zile. 
Coastele i se distingeau clar. Era evident c , înainteă  de 
accident, fusese un individ extrem de activ.  Muşchii 
pulpelor şi ai gambelor erau foarte bine contura i.ţ  La fel 
de evident era şi faptul că putea  satisface şi cea mai 
preten ioasaţ  femeie.

— Foarte frumos, spuse ea cu o indiferen  studiat ,ţă ă  
îmi dau seama de ce eşti sup rată  că nişte muşchi atât de 
superbi nu mai lucrează pentru tine.
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Îi aruncă un prosop alb de gimnastică peste  partea 
inferioară a abdomenului. 

— Hai s -ncepem.ă
— Ce anume?
— Ceea ce au încercat şi ceilal iţ  trei înainte s -i sperii.ă  

Am de gând s - iă ţ  trec fiecare încheietur  printr-ună  
exerci iuţ  pasiv, rotindu-le cât se poate.

— Ai dreptate. To iţ  au f cută  asta. E o pierdere de timp.
— E timpul meu. Şi nu-i pierdut deloc, pentru c  suntă  

pl tită ă foarte bine. Iar tu oricum n-ai altceva de f cut.ă  Aşa 
c ,ă  ar fi mai bine să stai întins şi să taci.

El spuse în două cuvinte ce ar fi vrut să i se întâmple ei, 
ceea ce o f cuă  să se încrunte.

— Nici asta nu po iţ  să faci. Îmi pare r u.ă  Pierzi ceva 
nemaipomenit. Şi, mă tem c ,ă  atunci când o să po i, n-oţ  
să mă vrei. Dacă crezi că mă ur ştiă  acum, aşteaptă numai 
să ajungem la EFN.

— Ce naiba mai e şi asta?
— Exerci iiţ  fizioneurologice.
Ochii lui aruncară fl c riă ă  întunecate. 
— Nu prea sună bine.
— Nu-i nimic pl cut,ă  crede-m ,ă  deocamdată trebuie să 

facem exerci iileţ  pasive. În seara asta, stai în pat,  dar 
mâine dimineaţă începem exerci iileţ  în picioare şi  apoi 
mişc riă  până la mas .ă

— Exerci iiţ  în picioare?
— Pe masa înclinat .ă  Ştiu că eşti deja familiarizat cu ea, 

aşa că nu face pe prostul cu mine. 
— Nu pot s-o suf r.ă
— Nu-i deloc distractiv, ştiu foarte bine, dar sper c  ă nu 

vrei ca sângele să iţ  se altereze, nu? Şi, pe urm , statulă  în 
picioare ajută şi la urinat. N-aş vrea să fii nevoit să te întorci 
la cateter, pentru c ,ă  dacă stai tot timpul întins, po iţ  face 
infec ii,ţ  pietre şi reflux vezico-uretral.

— Nu putem vorbi despre altceva? întrebă el p lind.ă
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— Sigur. Despre ce ai vrea să vorbim?
— Despre nimic.
Stând lângă pat, Lilah îi luă piciorul drept în mâini şi începu 

s -iă  rotească încheietura rigid . ă
— Cât de des te întoarce Pete?
— Nu m -ntoarce.ă
— Nu-i dai voie.
— Exact. E umilitor.
— Trebuie să fii întors din două în două ore.
— Da, bine.
— Nu-i de mirare că ai f cută  vân t iă ă  pe spate. Ce crezi că 

rezolvi dacă nu-i iaşi pe oameni să te ajute?
— Sunt obişnuit să mă descurc singur. 
— Un b rbată  independent.
— Ce-i r uă  în asta?
— În actualele împrejur riă  este o atitudine stupid , dar,ă  

ad ugă ă ea repede v zândă  că era gata s  riposteze,ă  dacă vrei 
să fii independent, ar trebui s  înve iă ţ  să te întorci singur în 
pat.

V zândă  că îi atr seseă  aten ia,ţ  îi explic :ă
— La asta serveşte trapezul. Dacă i-eţ  ruşine s -l foloseşti,ă  

ar fi bine să exersezi când nu e nimeni de fa .ţă  Sim iţ  ceva?
— Nu.
Ea se duse în partea cealaltă şi îi luă piciorul stâng în 

mâini.
— Vrei să vorbim despre asta?
— Despre ce?  
— Despre accident. 
— Nu.
— Îmi pare r uă  pentru prietenii t i.ă
— Şi mie, spuse el încet, închizând ochii. Dar poate că 

ei o duc mai bine decât mine.
— Ce prostie! Chiar crezi că ar fi fost mai bine dac  aiă  fi 

murit?
— Da, spuse ei muşc tor.ă  Mai bine decât să fiu inert tot 

restul vie ii.ţ
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—  Cine spune că vei fi aşa? Nervul spinal n-a fost 
retezat. Cunosc oameni care l-au avut retezat şi nu sunt 
deloc inutili, ci lucrează şi au familii. Totul  depinde de 
atitudinea pe care o ai. 

— Predica asta intră în cost?
— Nu, e inutaţ  pentru stupizi, ignoran i,ţ  cei cu atitudini 

aberante. Există perspective foarte bune  pentru o 
vindecare complet ,ă  dar s-ar putea să treac  foarteă  mult 
timp până atunci.

— Dar nu e ceva garantat.
Ea îşi înclină capul într-o parte şi îl privi cu aten ie.ţ
—  Nim nuiă  nu i se garantează ziua de mâine, 

Cavanaugh. Din câte mi-a spus Elizabeth, î iţ  plac jocurile 
de noroc. Nu- iţ  plac numai riscurile care î i punţ  via aţ  în 
pericol, ca de exemplu, alpinismul, ci şi cele din afaceri. 
N-ai fost tu cel care, în ciuda sfaturilor date de cei din 
consiliul director, a cump rat recentă  un lanţ de hoteluri în 
nord-vest? Şi ai câştigat foarte mult cu ele?

— Noroc.
— Nu te mai sim iţ  norocos?
— Tu te-ai sim iţ  dacă ai fi în locul meu?
— Da. Că n-am ajuns în sicriu.
El scoase o înjur tură ă şi îşi feri privirea.
— Cât o să dureze?
— Poate s pt mâni.ă ă  Poate luni.
— Mă refer la asta... la ce faci acum. 
— O  or .ă
— La naiba.
— Doare? 
— Nu. Aş vrea să mă fi durut. 
— Şi eu, Adam.
El se întoarse brusc şi îi aruncă o privire plină de duritate.
— Să nu-ndr zneşttă  să mă comp timeşti.ă
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— Să te comp timesc?ă  spuse ea râzând uşor. Nici prin cap 
nu-mi trece. Te comp timeştiă  tu destul, nu mai  ai nevoie şi 
de ajutorul meu.

Îi vorbi metodic despre regim, dar mintea lui p reaă  
separată de trup. Nu avea nici o leg tură ă cu acesta. Ceea ce 
nu fusese afectat şi exclus de accident,  exclusese el 
inten ionat.ţ  Mai tot timpul st teaă  cu ochii închişi şi cu capul 
întors, f ră ă s -lă  intereseze ce f cea ea.ă  Când o privi o f cuă  cu 
o ostilitate nemascat .ă

— Ajunge pentru seara asta, spuse ea în sfârşit. Există o 
anumit  contractare, mai ales laă  extremit ile inferioare,ăţ  dar 
asta se datorează faptului că au fost neglijate după ieşirea 
din spital, nu sunt un rezultat al accidentului.

— Î i mul umesc, Marcus Welby, Acum,vrei s - i miştiţ ţ ă ţ  
fundul afar  de aici şi s  m  laşi în pace?ă ă ă

— Bineîn eles. Sunt epuizat .ţ ă
— Ia şi asta cu tine, spuse el ar tând spre c ruciorulă ă  

metalic pe care Pete îl adusese mai devreme.
— Ce anume, asta? întreb  Lilah cu nevinov ie. Astaă ăţ  

r mâne, pentru c  ne va trebui mâine.ă ă
D du la o parte prosopul şi îl înveli la loc cu cearceaful.ă  

Când  se  aplec  s -l  netezeasc ,  el  o  apuc  de  bra e.ă ă ă ă ţ  
Degetele şi mâinile lui p reau s  nu-şi fi pierdut controlulă ă  
muşchilor,  flexibilitatea  sau  for a.  Strânsoarea  lui  eraţ  
surprinz tor de puternic .ă ă

— Vrei  s  simt ceva? întreba el  cu  dulcea  în  glas.ă ţă  
Atunci de ce nu recurgi la fizioterapia la care te pricepi 
cel mai bine?

— Adic ?ă
Zâmbetul care f cuse toate inimile din lume sa bat  cuă ă  

putere îi ap ru pe buze şi îi f cu cu ochiul.ă ă
— Ei, Lilah. Înfl c rat  cum eşti, sunt sigur c  po f să ă ă ă ţ ă 

g seşti  ceva  bun  pentru  mine,  un  truc  care  s  scoaleă ă  
pân  şi un mort. Ce-ar fi s  te urci pe mine şi s  vezi câtă ă ă  
de departe ajungi?

— D -mi drumul.ă
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Dar el nu o ascult . În schimb, îi strânse bra ele şi maiă ţ  
tare, tr gând-o spre el.ă

— Am stat  aici  şi  m-am uitat  la  tine  cum te  mişcai 
nestânjenit , c  la tine acas . i-am ascultat sporov ială ă ă Ţ ă ă 
enervanta şi lipsit  de sens pân  mi s-a f cut r u. Gura taă ă ă ă  
trebuie s  fie bun  şi la altceva. Hai s  vedem cât de bineă ă ă  
te pricepi.

O trase brusc şi o s rut  ap sat. Limba lui îiă ă ă  desf cuă  
buzele şi îi invadă gura cu o precizie de expert. Îşi strecură 
mâna pe după gâtul ei şi cu cealalt  îiă  atinse sânul pe care îl 
fr mântă ă prin materialul  sarong-ului, după care p trunseă  
în untruă  şi îşi plimbă degetele peste sfârc.

Lilah se smulse din mâinile lui şi se îndep rt .ă ă  Îşi aranja 
rochia şi îşi d duă  p rulă  pe spate. Gura îi era roşie din cauza 
s rutului.ă  Îşi umezi buza de jos pe care o sim eaţ  umflat .ă  
Avea un gust minunat.

Acest lucru o enervă cel mai mult.
— Va fi nevoie de ceva mai mult decât nişte propuneri 

obscene ca să mă sperii, domnule Cavanaugh. Comportarea 
asta e copil rească ă şi deloc original .ă  E ceva caracteristic 
pentru un b rbat s n tosă ă ă  care a suferit un accident ca al t uă  
să fac  astfelă  de lucruri numai ca s -şiă  arate că e încă b rbat.ă  
Po iţ  să fii oricât de dezgust toră  şi obscen. Î iţ  dezv lui propriulă  
caracter, nu pe-al meu.

Furios, el izbi cu pumnii în saltea.
—  De ce te-au trimis pe tine? Tocmai pe tine? 

Dumnezeule... eşti în fruntea listei celor pe care nu aş vrea 
s -iă  am în preajm .ă

— Şi viceversa, amice, dar cât timp va fi nevoie, m  veiă  
avea în apropiere.

— Când o să se termine totul, spuse el cu o voce atât de 
amenin toare,ţă  încât suna ca un muget, o să te  arunc 
personal afară din casă şi o să te expediez pe continent. 

Ochii Iui Lilah sclipir .ă
— Parcă ai spus că o să fii inutil tot restul vie ii.ţ
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Râse când îi v zuă  fa aţ  p mântie. ă
—  Hai s-o lu mă  şi aşa. Aruncarea mea înapoi pe 

continent î iţ  va oferi un el.ţ  Noapte bun ,ă  asule.
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Trei

Propunerea lui Adam nu fusese tocmai lipsită de 
atrac ie,ţ  asta o deranja. Când el o invitase să i se urce 
deasupra, ideea i se p ruseă  mai curând erotică decât 
grosolan .ă

Pacien iiţ  de sex masculin f ceauă  în mod obişnuit 
remarci şi propuneri obscene ca un mod de a se elibera 
de frustrare. De obicei, îi mustra sau f ceaă  câte o  gluma 
ustur toare,ă  dar şi acum, după zece ore,  cuvintele lui 
Adam îşi g seauă  încă ecoul în mintea ei. Tulbur tor.ă  

Nu numai tulbur tor,ă  dar şi exagerat. Cum putea să o 
emo inezeţ  un b rbată  care nu putea nici să se mişte? 

De ce i se p reaă  că toate sim urileţ  îi erau mai treze în 
diminea aţ  aceea? Poate era vina atmosferei  tropicale. 
Ball Ha'i nici nu se putea compara cu  reşedin aţ  de la 
munte a lui Cavanaugh. Peisajul era splendid, culorile vii, 
clima blândă şi aerul înc rcată  de  mireasma florilor 
polineziene. Casa era o reuşit  arhitecturală ă care 
amplifica frumuse eaţ  priveliştilor de dincolo de zidurile şi 
ferestrele ei. Decorul era  armonios, dar eclectic, 
reflectând diversitatea de interese şi gusturi ale lui Adam.

Oricât de luxos ar fi fost totul în jurul ei, Lilah nu credea 
că împrejurimile erau singurele r spunz toare  pentruă ă  
conştien aţ  ei senzual .ă  Pe de altă parte, era de 
neînchipuit că Adam Cavanaugh ar fi fost.

Nu-l agrea. Absolut deloc. Când Elizabeth îşi exprimase 
prima oară interesul faţă de el, Lilah o  prevenise în 
leg tură ă cu astfel de indivizi uşuratici.  Era obişnuit să 
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ordone „S ri i!”ă ţ  şi un întreg regiment de angaja iţ  să sară 
imediat. Nu numai, contul lui în banc ,ă  dar şi farmecul 
s uă  natural şi înf işarea  pl cutăţ ă ă gen Hollywood le 
atr seseră ă de partea lui pe  nenum rateă  femei. Era un 
playboy. Leg turileă  lui romantice bine cunoscute de toată 
lumea erau de  ajuns pentru a o face pe Lilah să 
zâmbeasc  dispre uitor.ă ţ  B rba iiă ţ  de genul lui Adam 
Cavanaugh nu o atr seseră ă niciodat .ă

Bineîn elesţ  că Adam avea şi câteva calit i.ăţ  Era foarte 
generos. F cuseă  pe cavalerul în armură pentru Elizabeth 
finan ândţ  personal extinderea magazinelor  Fantasy  ale 
acesteia. F ră ă ajutorul lui,  Elizabeth nu  s-ar fi aventurat 
niciodată în asemenea ape primejdioase, dar care îi aduceau 
recompense foarte mari.  

Cu toate acestea, Lilah fusese întotdeauna suspicioasă în 
privin aţ  lui. Aşa cum îi spusese şi lui  Elizabeth, nu avea 
încredere în asemenea persoane.  Trebuia să aibă vreun 
defect de personalitate care s  fieă  la fel de d un toră ă  ca o 
pată pe un diamant în aparenţă perfect.

Atunci, de ce sim eaţ  un gol în stomac ori de câte ori se 
gândea la s rutulă  lui? Când d duseă  la o parte cearceaful, 
voise s -lă  impresioneze cu indiferenta ei faţă de trupul gol al 
unui b rbat.ă  Ei bine, planul îi fusese dat peste cap. În cele din 
urm ,ă  ea fusese cea impresionat .ă  Şi încă în mod greşit.

În timpul nop ii,ţ  se dusese în camera lui din dou  înă  două 
ore pentru a-l întoarce. Prima dat ,ă  eforturile  ei au fost 
întâmpinate de înjur turiă  şi vorbe urâte. Dar ea le ignorase şi 
îl întorsese pe o parte. 

— E bine?
— Du-te naibii.
— Noapte bun .ă
— Du-te naibii.
A doua oară când sună ceasul şi ea se duse somnoroasă în 

camera lui, îl g siă  gemând în somn.
— Adam? zise ea uşor şi îl întoarse pe spate. 
Obrajii lui erau sc lda iă ţ  în lacrimi.
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— Pierre? strigă el speriat. Alex? R spunde i. Doamne,ă ţ  nu! 
Nu-i g sesc.ă  De ce nu spun nimic? 

Ea îl întoarse atunci pe partea cealalt ,ă  aranjă cearceaful 
şi se retrase f ră ă ca el să se trezească din coşmar. Nu 
plecă îns ,ă  până când monologul lui chinuit nu luă sfîrşit 
şi respira iaţ  nu îi reveni la normal.  Dormea sau se 
pref ceaă  că doarme în timpul tuturor celorlalte vizite ale 
ei. De fiecare dată când îi atingea pielea fierbinte, sim eaţ  
ceva ca o ame ealţ ă în partea inferioară a abdomenului.

O nebunie. Să i se înmoaie genunchii pentru un b rbat.ă  
Şi, mai ales pentru Adam Cavanaugh? O nebunie.

După ce îşi puse o pereche de pantaloni scur i albiţ  şi un 
tricou tot alb cu flori roşii de hibiscus, ieşi din dormitor.

— Dumnezeu să te binecuvânteze, Pete, spuse ea când 
intră în buc t rieă ă  şi sim iţ  aroma cafelei fierbin i.ţ

Aruncându-i un zâmbet, el îi umplu o ceaşcă şi i-o 
d du.ă  Ea scutură din cap când el îi oferi frişcă şi zah r şiă  
sorbi din lichid aşezându-se la bar.

— Şunc ,ă  ou ,cl tite?ă ă  întrebă el.
— Nu, mul umesc.ţ  Fructele arată foarte bine. 
Când intrase, ea îl g siseă  aranjând felii de mango, 

papaya şi ananas pe un platou.
— Şi o felie de pâine pr jit ,ă ă  te rog. Vreo veste de sus? 
—  Folosit plosc .ă  Spus  ,,Nu-mi mai place să fac pipi în 

oal .”ă
Lilah râse în timp ce îşi lua micul dejun frugal.
— Foarte bine. Poate că asta o s -lă  inspire s  ajungă ă 

mai repede într-un c rucioră  ca să se poat  duce laă  baie.
Îşi scutură câteva firimituri de pâine de pe mâini.
— Î iţ  mul umescţ  pentru micul dejun. A venit timpul să trec 

la atac. Tava lui e preg tit ?ă ă
Îi refuză ajutorul şi duse tava sus singur .ă  B tuă  o dată şi 

deschise uşa imediat.
— Bună dimi... 
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Restul silabelor i se topiră pe buze. Puse repede tava pe 
un dulap şi d duă  fuga spre patul lui Adam.

— Dumnezeule, ce s-a întâmplat? 
Chipul lui era schimonosit de durere. Buzele i se sub iaserţ ă 

şi îi dezveleau din iiţ  încleşta i.ţ  
— Pulpa stâng .ă  Cârcel, îng imă ă el. 
Lilah d duă  la o parte cearceaful şi îi examin  pulpaă  în 

grab .ă  În clipa în care îi atinse muşchiul contractat, spuse:
— Spasticitate.
Mâinile ei pricepute începură imediat s -iă  maseze piciorul şi 

Adam ipţ ă de două ori.
— Vrei o pastilă contra durerii?
— Nu. Nu-mi place s -miă  pierd controlul asupra propriei 

mele min i.ţ
— Nu mai face pe grozavul. Dacă vrei o pastil ...ă
— F ră ă pastile, strigă el.
— Foarte bine, strigă şi ea.
Din fericire, atingerea îi era mai blândă decât tonul vocii. 

Continuă s -iă  maseze pulpa. În cele din urm ,  muşchiulă  
începu să se relaxeze şi grimasa de durere să dispar .ă

— Î iţ  mul umesc,ţ  spuse el deschizând ochii încet. Dar de ce 
zâmbeşti?

— Eşti încordat? E semn bun, prostule. Muşchii nu mai sunt 
moi. 

El o privi o clip ,ă  iar când în eleseţ  motivul zâmbetului 
de pe fa aţ  ei, îi r spunseă  şi el cu unul.

— Ce înseamnă spasticitate? 
— Probabil ca umfl turaă  s-a retras şi presiunea din jurul 

vertebrelor care afectau muşchii respectivi a  disp rut.ă  
Sim iţ  asta? îl întrebă ea când îl ciupi de pulp .ă

El îi aruncă o privire furioas .ă
— Să zici merçi că simt o ap sare,ă  nu durere. 
— Dar sim iţ  ap sare?ă
El încuviin . ţă
— Dar aici?
Îi strânse muşchiul de deasupra genunchiului. 
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— Nu.
— Aici? întrebă ea trecându-şi degetul peste talpa lui.
— Nimic.
— Nu fi descurajat. Senza iaţ  va porni de la pulpă în jos. 

Şi pulpa dreapt ?ă
Î-o zgârie uşor cu unghiile, dar el nu spuse nimic. Când 

ea îşi ridică privirea întreb toare,ă  îl v zu  uitându-seă  la 
locul unde mâna ei i se odihnea pe pulp .ă

— Ap sare,ă  spuse el moroc nos,ă  învelindu-se, iar Lilah 
îşi luă mâna repede.

— Grozav. E ceva nemaipomenit. Deşi asta înseamnă 
că te vei sim iţ  groaznic când se vor contracta muşchii. 
Vom petrece mai mult timp împreun ,ă  lucrând mai intens. 
Va trebui s -lă  anunţ pe Arno. Probabil că o să vrea să te 
consulte. Îl sun în timp ce m nânci.ă

Îi puse tava în bra eţ  şi ieşi înainte ca el să mai  poată 
spune ceva.

Când ajunse în camera ei, unde Pete f cuseă  ordine deja, 
se duse la telefon şi formă un num r.ă  Dar nu doctorul Arno 
din Honolulu fu cel care îi r spunse.ă

— Buna, Thad, sunt eu, Lilah.
— Bun ,ă  ce faci? Cum a fost c l toria?ă ă
— Să nu-ndr zneştiă  să mă iei cu chestii din astea. N-am 

chef de polite uri.ţ  Sunt teribil de furioasă pe tine.
— Furioas ?ă  Pe mine?
— Ai participat şi tu la conspira ie,ţ  f ră ă îndoial .ă  
— Ce conspira ie,ţ  Lilah?
— Ştii foarte bine la ce conspira ieţ  mă refer. La cea pe 

care tu şi sora mea mai mare mi-a iţ  preg tit-oă  ca să mă 
trezesc neajutorat ,ă  pe o insul ,ă  cu acest echivalent modern 
al lui Conrad Hilton.

— Tu şi neajutorat !ă  Şi nu-i doar „o insul ”.ă  Am auzit că 
Maui e foarte frumoas .ă  Totdeauna mi-am dorit s  ajungă  
acolo. Poate că vara viitoare o să lu m copiii...ă  

— Thad!
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După ce num ră ă până la zece, Lilah spuse încordat :ă  
— M-am r zgândit.ă  Nu vreau slujba asta. E oribil, îngrozitor. 

Mai r uă  decât mi-am închipuit. A fost abuziv, şi verbal şi fizic.
— Fizic? Cum poate un individ paralizat să agreseze fizic 

pe cineva?
„M-a s rutată  până mi-au zbârnâit urechile”. Nu spuse acest 

lucru, bineîn eles.ţ  Bâjbâi după un r spuns şi,ă  în cele din 
urm ,ă  g siă  unul:

— A aruncat cu un pahar după mine.
— Şi te-a lovit?! Elizabeth, vino încoace. E Lilah. Adam 

a aruncat cu un pahar după ea.
Lilah auzi un foşnet când receptorul fu luat de sora ei. 

De asemenea, îl mai auzi şi pe Matt plângând.
— Vreau să vorbesc cu m tuşaă  Lilah.
Fu redus la t cereă  de ambii p rin iă ţ  şi, în cele din urm ,ă  

vocea îngrijorată a lui Elizabeth ajunse la ea.
— Adam a aruncat cu un pahar după tine? Nu pare deloc 

ceva caracteristic lui.
Lilah înjură printre din i,ţ  după care imită fraza surorii ei 

cu o voce ironic .ă
— i-amŢ  mai spus, Lizzie. Când unui om i se întâmplă 

aşa ceva, întreaga lui personalitate suferă o schimbare. 
Cel pu inţ  temporar. Şi, adesea, în r u.ă  Nu  mi-a pl cută  
Cavanaugh la început şi, cu siguran ,  nu-miţă  place nici 
acum...

—  Dacă a aruncat cu paharul, înseamnă că l-ai 
provocat. Ce-ai f cut?ă

— Î iţ  mul umescţ  foarte mult!
—  Ştiu mai bine decât oricine altcineva cât de 

îngrozitoare po iţ  fi, Lilah.
— Am discutat strict profesional. N-am f cut  absolută  

nimic îngrozitor de când am venit aici.
Se gândi la cerceii-salată şi la modul teatral în care 

d duseă  cearceaful la o parte, dar hot rîă  în sinea ei că 
ceea ce îi spusese surorii ei era adev rulă  adev rat.ă
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— Omul staă  e imposibil. Situa iaţ  e imposibil .ă  Am fost 
de acord s -lă  tratez pe Cavanaugh într-un spital, având în 
jur al iţ  oameni care s -iă  potolească furiile. A  sta aici 
singură cu el e cu totul altceva. Voi m-a i constrâns.ţ  Şi 
vreau să vin acas .ă  Ast zi.ă  Chiar acum.

— Ce zice? îl auzea ea pe Thad întrebând.
— Că vrea să vină acasă
— Mi-era teamă de asta. Sunt ca focul şi apa. Nu se pot 

în elege,ţ  Elizabeth.
— Dar e cel mai bun medic terapeut pe care îl cunoaştem, 

iar Adam e cel mai bun prieten al nostru. Poftim, vorbeşte tu 
cu ea. Se înfurie pe mine şi crede că încerc s-o dirijez.

Lilah îşi d duă  ochii peste cap şi b tuă  ner bd toare cuă ă  
piciorul în podea. Când fu sigură că receptorul se întorsese la 
Thad, spuse ustur toare:ă

— Nu sunt un copil c ruiaă  i s-a f cută  dor de casă şi vrea să 
se întoarcă din tab r ,ă ă  Thad. Elizabeth a fost totdeauna sora 
mai mare, dar dacă a comandat  cuiva,  atunci eu am fost 
aceea. Are dreptate, în schimb, în leg tură ă cu turbatul sta.ă  
Venirea la Maui, n-a f cută  parte din în elegere.ţ

— Dar nu se poate să fie chiar totul r u.ă
— Nici  n-am spus că totul ar fi r u.ă  Casa parcă e palatul 

unui sultan. Există şi un omuleţ nostim care e un amestec de 
înger cu sclav. Consideră că sunt minunată şi îmi îndeplineşte 
toate dorin ele,ţ  spuse ea oftând. El  e problema. Casanova 
Cavanaugh. Pentru a trata un pacient ca el ai nevoie de 
curaj, energie şi o toleranţă f ră ă margini. Iar eu nu-l pot 
tolera pe Adam Cavanaugh.

— Lasă deoparte p rerileă  personale, Lilah. Omul are nevoie 
de tine.

— Nu-i vorba numai de p rerileă  mele personale. Şi el e la 
fel de pornit ca mine împotriva prezen eiţ  mele aici. Te rog să 
mă crezi. Era să facă un infarct când m-a v zută  ieri. Pur şi 
simplu, nu ne putem înghi iţ  şi nici n-o să putem vreodat .ă

— Mai ai r bdareă  o zi, dou .ă
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— Bine, dar....
— A dat vreun semn de ameliorare? 
Silită să spună adev rul,ă  îi povesti lui Thad despre 

starea lui Adam, inclusiv despre contrac iile musculareţ  şi 
semnifica iaţ  lor.

— Hei, dar asta-i o veste extraordinar !ă  exclamă el şi 
Lilah îl auzi repetându-i totul lui Elizabeth. Deci, ai f cută  
deja ceva progrese. Mai stai pu in.ţ  Adam o s  seă  dea pe 
brazd .ă  Se va obişnui cu tine.

„Dar eu o să mă obişnuiesc cu el? S -lă  ating?” Acesta 
era miezul problemei şi motivul acelui telefon. Nu numai 
Adam fusese captivat pe moment de priveliştea oferită de 
mâna ei feminină aşezată pe o parte foarte masculină a 
trupului s u.ă  Priveliştea  aceea îi f cuseă  mai mult r uă  
decât orice pierdere a cump tului.ă

— Mai po iţ  să stai câteva zile, nu? întrebă Elizabeth 
luînd din nou receptorul de la Thad.

Lilah oftă resemnat .ă
— Cred că da. Dar începe iţ  chiar de ast ziă  s  c uta iă ă ţ  pe 

cineva care să m -nlocuiasc .ă ă  Vorbi iţ  la spital. Sunt sigură 
că vi se va da o listă întreagă de  medici terapeu iţ  
competen i.ţ  Eu aş propune să fie un b rbat.ă  Cred că un 
b rbată  ar lucra mai bine cu Cavanaugh.

Ce femeie, oricât de rece ar fi fost, şi-ar fi putut p straă  
atitudinea profesională în fa aţ  acelui trup?

— O să v dă  ce pot să fac, îi spuse Elizabeth p rândă  
foarte ab tut .ă ă

— Ast zi,ă  Lizzie. G si iă ţ  pe cineva care s -miă  ia locul.
— N-o să fie uşor.
— Încerca i. ţ
— O  să încerc. 
— Încearc ! ă
— O s -ncerc!ă
— Vorbesc foarte serios, Elizabeth. La ce mi-ar folosi s -lă  

fac pe Cavanaugh să meargă din nou, doar ca s -şiă  petreacă 
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restul vie iiţ  în închisoare pentru c  m-a omorât?ă  Mă bucur ca 
iţ  se pare amuzant!

Înfuriată de râsul surorii ei, trânti receptorul. Nici m cară  nu 
o întrebase pe Elizabeth cum se mai sim ea,ţ  dar dacă râdea 
cu atâta poft ,ă  probabil că se sim eaţ  minunat.

Reputa iaţ  profesională a lui Lilah avea s  fieă  pus  înă  pericol 
dacă îl p r seaă ă  pe Adam în starea în care se afla acesta. 
Totuşi, spera ca, peste câteva zile, s  poată ă pleca şi altcineva 
s -iă  ia locul. Între timp, ea îşi va face meseria cum ştia mai 
bine, dar cu cât mai multă detaşare.

Cu acel gând în minte, intră din nou în camera lui Adam.
— Bine. Ai mâncat tot, spuse ea dând la o parte tava. 
— Ce-a spus doctorul?
— Doctorul? 
— Nu l-ai sunat?
— Ah, da, nu venise înc . ă
— În fiecare dimineaţă ajunge la spital foarte devreme.
— Atunci b nuiescă  că era prin spital.
—  i-aŢ  spus ceva ce nu vrei să ştiu, nu? întrebă el 

suspicios. i-aŢ  zis să nu te entuziasmezi în leg tur  cuă ă  
contrac iileţ  musculare, pentru că nu înseamn  nimic,ă  nu?

Punându-şi mâinile în şolduri, ea îl privi în ochi.
— Dumnezeule, eşti paranoic.
— Atunci de ce nu-mi spui ce-ai vorbit cu el?
— Dacă vrei să ştii, nici n-am vorbit cu el. I-am sunat pe 

Elizabeth şi pe Thad.
— De ce?
— Ca să m -nlocuiasc .ă ă
Când Adam se ar tă ă surprins, ea îl întreb :ă
— Nu asta voiai?
— Ba da, sigur, numai c ...ă
— Ce?
— Nu-mi faci impresia unei persoane care se d  b tut .ă ă ă
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— Nici nu sunt, în mod obişnuit. Dar antipatia noastră 
reciprocă e atât de puternic ,ă  încât mă tem c  vaă  împiedica 
progresul.

—  Nu-eşti destul de profesionistă ca să laşi  deoparte 
p rerileă  personale?

Era pentru a doua oară într-un interval de o jum tateă  de 
oră când auzea acele cuvinte. Dar, de data aceasta, veneau 
din partea lui Adam Cavanaugh sub forma unei sfid ri.ă  Capul 
îi era înclinat cu arogan ,ţă  fiind în sine o provocare t cut .ă ă

Ochii ei albaştri se îngustar .ă
— Să fii convins că sunt. Dar tu eşti destul de b rbată  ca sa 

supor i terapia f r  s  m  insul i?ţ ă ă ă ă ţ
— S  fii convins .ă ă
— F r  bomb neli. F r  s  te plîngi. F r  crize de nervi.ă ă ă ă ă ă ă ă
— S-a f cut.ă
— Uneori o s  te doar  groaznic, dar n-o s  m  las. ă ă ă ă
— Suport durerea.
— Cât de mult vrei să mergi din nou?
— Nu mersul e important, Vreau s  alerg, s  înot, să ă ă 

schiez şi s  urc pe muntele la italienesc afurisit.ă ă
— Atunci ne aşteapt  s pt mâni, poate luni întregi deă ă ă  

munc  asidu . Vei face eforturi mai mari ca oricând. Până ă ă 
s  termin m, vei îndura mai mult decât i-ai fi închipuit că ă ţ ă 
se putea face vreodat .ă

— Sunt preg tit.ă
Lilah  îşi  ascunse zâmbetul  cu  grij .  Atitudinea  lui  seă  

schimbase  complet.  Reuşise  m car  ă atât. Nu  mai 
bomb nea şi  nu mai urla la toat  lumea care îi  invadaă ă  
spa iul mizerabil.ţ

— Ce-o s  facem mai întâi? întreb  al ner bd tor.ă ă ă ă
— O baie. 
— Hm?
— O baie. Miroşi, domnule Cavanaugh.
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Patru

Îşi încruciş  bra ele înc p ânat.ă ţ ă ăţ
— Nu pot s  fac baie.ă
— Nu în cad , dar în pat, da.ă
Ea împinse c ruciorul  de spital lâng  pat şi,  luînd ună ă  

lighean mare de pe el, disp ru în baie pentru a-l umple cuă  
ap  cald .ă ă

— Pete poate s  m  spele, îi strig  el.ă ă ă
— Nu e treaba lui Pete.
— Este dac  spun eu.ă
— Am crezut c  ne-am în eles c  n-o s  te plângi, ziseă ţ ă ă  

ea pufnind din cauza efortului, ap rând cu ligheanul plin,ă  
pe care îl puse pe c rucior.ă

— N-am ştiut c  în în elegerea noastr  erau incluse şiă ţ ă  
b ile în pat.ă

— Sunt. Ar fi trebuit s  citeşti mai cu aten ie.ă ţ
— Un om în toat  firea s  fie îmb iat în pat. E umilitor.ă ă ă
— Nu atât de umilitor ca a avea p duchi.ă
Cu o nonşalan  pref cut , începu s -i aşeze prosoapeţă ă ă ă  

sub  trup,  El  putu  s -şi  mişte  torsul,  dar  ea  trebui  s -iă ă  
ridice şoldurile  şi  picioarele  pentru a-i  pune prosoapele 
dedesubt.

Pentru a uşura situa ia, ea întreb :ţ ă
— Preferi un anumit s pun?ă
— E în baie, morm i el.ă
Ea  g si  un  s pun  la  duş.  Avea  mirosul  unui  parfumă ă  

b rb tesc scump şi str in.ă ă ă
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— Foarte frumos, spuse ea mirosind s punul. Distinct.ă  
Caracteristic f r  s  fie gre os.ă ă ă ţ

M  bucur c - i place, zise el sarcastic. ă ă ţ
— Foloseşti şi colonia respectiv ? ă
— Totdeauna. 
— Atunci, dup  ce o s  te b rbiereşti, o s - i dai şi cuă ă ă ă ţ  

pu in  colonie.ţ ă
— S  m  b rbieresc? ă ă ă
— Doar dac  nu vrei s-o fac eu...ă
— Pot s  m  b rbieresc şi singur, zise el repede.ă ă ă
— M  întreb de ce n-ai f cut-o pân  acum, spuse eaă ă ă  

aruncându-i un zâmbet dulce şi nesincer. Sau ai de gând 
s - i laşi barb ?ă ţ ă

El se cufund  într-o t cere posomorât  când ea d du laă ă ă ă  
o parte cearceaful şi, cu mişc ri eficiente, înmuieă  buretele 
şi îl s puniă  până f cuă  spum .ă  Îi sp l  maiă ă  întâi laba 
piciorului. Ajungând la degete, îl întreb :ă

— Te gâdil ?ă
— Foarte amuzant.
— Haide, Cavanaugh, nu fi atât de nesuferit. 
— Paralizia e un subiect de distrac ie?ţ

*
Ea se încrunt .ă
— Râsul nu face r u,ă  chiar ar putea să te ajute. Sim iţ  că 

te gâdili ca de obicei?
El o privi cu totul altfel. O examinare insinuantă atât de 

fierbinte încât, dacă ar fi fost real ,ă  ar fi ofilit şi petalele 
florilor de hibiscus de pe tricoul ei.

— Când o s -miă  revin, poate o să afli, spuse el cu o 
voce sexy.

— Atunci n-o s - iă ţ  fac b iă  în pat.
— Nu-i nevoie s -miă  faci neap rată  o baie în pat. Ai 

putea să le faci altceva degetelor mele.
— Ca de exemplu?
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El numi câteva activit i,ăţ  toate senzuale.
Buretele r maseă  nemişcat câteva clipe în mâinile ei 

înainte s -lă  cufunde în apă şi ea îi aruncă lui Adam o 
privire t ioas .ă ă

— Ce depravare.
— Şi amuzament.
—  Conversa iaţ  asta începe să devină insinuant ,ă  

domnule Cavanaugh. Şi asta e o înc lcareă  a  în elegeriiţ  
noastre. 

Îl şterse, îi acoperi piciorul şi apoi ocoli patul pentru a i-l 
sp la şi pe cel lalt.ă ă

— Cum aşa?
— Nu discut cu pacien ii despre via a mea personal .ţ ţ ă
— Nu vrei s  se excite, nu-i aşa? ă
— Exact.
O studie  câteva minute,  timp în  care ea îşi  v zu deă  

treab .ă
— Nu pot s  pricep cum tu şi Elizabeth a i crescut atâtă ţ  

de diferit.
—  Majoritatea  oamenilor  îşi  dau  seama  imediat  că 

suntem surori.
— Sem na i la înf işare, spuse el vis tor, atâta tot. Înă ţ ăţ ă  

rest, sunte i diferite ca ziua şi noaptea.ţ
— Amândou  suntem blonde şi avem ochi albaştri.ă
— Da, dar ea e o blond  delicat  şi feminin . Iar tu...ă ă ă
Lilah trase cearceaful la loc şi îl privi curioas . ă
— Eu cum sunt?
— O blond  îndr znea  şi agresiv .ă ă ţă ă
— Aşa e şi Hulk Hogan, î i mul umesc foarte mult.ţ ţ
Îi  ridica  apoi  bra ul  drept  şi  începu  s -l  spele  cuţ ă  

buretele s punit chiar şi la subsuoara acoperit  de p r.ă ă ă
— N-am spus-o ca o insult .ă  
— Ah, nu?
—  Nu.  Se  pare  c  destui  b rba i  au  g sit  această ă ţ ă ă 

excentricitate atr g toare.ă ă
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— Acum sunt şi excentric ,  morm i ea în col ul  guriiă ă ţ  
asemeni  unui  comic  care  îşi  iese  din  rol  pentru  a  se 
adresa publicului. Adam râse.

— Cînd te-am v zută  prima oar ,ă  aveai o pan  ag ată ăţ ă 
în ureche şi purtai o pereche de pantaloni de piele strâm iţ  
şi cizme înalte până la genunchi. Eu g sescă  asta pu inţ  
excentric.

— Este unul din costumele mele preferate, spuse ea 
defensiv. Totuşi, în ziua aceea îl îmbr casemă  la 
rug minteaă  unui pacient.

— Un b rbat?ă
— Îhî. Fusese r nită  într-o cursă de motociclete. M-am 

îmbr cată  aşa ca s -lă  înveselesc.
— Şi ai reuşit?
— Ce anume?
— S -lă  înveseleşti.
Îi privi chipul şi v zuă  c ,ă  atât expresia fe ei,ţ  cât şi tonul 

vocii îi devenesera serioase.
— Da, am reuşit. 
—  Mereu recurgi la asemenea lucruri pentru a- iţ  

înveseli pacien ii?ţ
În glasul lui se sim iţ  o undă de acuzare, dar Lilah 

preferă să o ignore.
—  Le acord tuturor pacien ilorţ  mei aceeaşi aten ie,ţ  

spuse ea calm .ă
— Z u?ă
Îi opri mâna acoperindu-i-o cu a sa.
În timpul conversa iei,ţ  ea îşi f cuseă  datoria în mod 

mecanic. Abia acum observă că sfârcurile îi erau înt rite,ă  
după ce fuseseră atinse uşor de burete. P rul negruă  de pe 
piept era ud şi cre ,ţ  iar inima lui b teaă  cu putere în palma 
ei.

Oare  de  când  dura  acea  conversa ie?  De  când  i  seţ  
plimbau mâinile pe pieptul lui? Şi în folosul cui? Al lui sau 
al ei?
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Întrebarea lui îi atrase aten ia. Îşi trase mâna şi înmuieţ  
repede buretele în lighean.

— Poftim,  spal - i  urechile,  gâtul  şi...  şi  tot  ce  n-amă ţ  
apucat s  sp l eu. Şterge-te cu prosopul sta. Oă ă ă  s  te lasă  
singur cât m  duc s  schimb apa.ă ă

Împinse c ruciorul  de lâng  patul  lui  atât de repede,ă ă  
încât  apa  se  v rs  pu in  peste  marginile  ligheanului.ă ă ţ  
Mâinile îi tremurau când îl duse în baie ca s -l verse înă  
cad . Îl umplu din nou şi îşi drese glasul pentru a-i da deă  
în eles c  se întorcea în dormitor.ţ ă

El îşi scoase mâna de sub cearceaf. Ea nu îl privi în ochi 
când lu  buretele pentru a-l înmuia în apa curat .ă ă

— Acum, spatele. 
— Spatele meu e în regul .ă
— Spuneai ca ai r ni.ă
— Am min it ca s - i fac mil .ţ ă ţ ă
— Acum min i.ţ
— N-o s  ştii niciodat .ă ă
— Uite ce e, asule, spuse ea mutându-şi ner bd toareă ă  

greutatea pe un şold bine format, r nile alea nu se voră  
vindeca  decât  dac  sunt  sp late  şi  le  ung  cu  ună ă  
antiseptic.

Lu  un tub argintiu dintr-un sertar al c ruciorului şi îlă ă  
flutur  în fa .ă ţă

— Dac  nu le tratez acum, probabil c  se vor infecta.ă ă
— Bine, bine. Rostogoleşte-m  ca pe un melc.. ă
—  Data  viitoare  scuteşte-ne  pe  amândoi  de  discu iaţ  

asta.
Adam nu era genul musculos, dar era înalt şi atletic. Fu 

nevoie de ceva efort  din partea amândurora pentru a-l 
întoarce pe o parte. Ea fluier  uşor când îi v zu b şicileă ă ă  
de pe spate şi fese.

— Mul umesc, spuse el sec.ţ
—  N-a  fost  un  fluierat  admirativ,  Cavanaugh.  E 

dezgust tor şi urât.ă
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— Stilul t u de asisten  trebuie perfec ionat.ă ţă ţ
— Spatele  t u  trebuie  perfec ionat.  Simte-te  liber  să ţ ă 

ipi.ţ
Nu ip , dar înjur  în voie când ea îi şterse r nile, dupţ ă ă ă ă 

care le unse. 
— E vina ta, îi spuse ea dupa ce îl auzi sco ând un şuvoiţ  

de înjur turi. Ar fi trebuit s -l laşi pe Pete s  te întoarcă ă ă ă 
din  când în  când.  De acum încolo  s  foloseşti  trapezulă  
pentru a- i schimba pozi ia.ţ ţ

— Am exersat azi-diminea .ţă
— Foarte bine. O s  primeşti o medalie.ă
—  Ai  terminat?  întreb  el  aruncându-i  o  privireă  

amenin toare peste um r.ţă ă
Ea îi f cu cu ochiul.ă
—  Ce  s  termin?  S - i  tratez  r nile  sau  s - i  admiră ă ţ ă ă ţ  

frumoasele fese?
— Lilah, gemu el.
Ea îl b tu uşor peste fes , într-un loc unde nu era r nit.ă ă ă
— Relaxeaz -te. Nu m  gândeam la viol. Opera ia i-aă ă ţ ţ  

f cut probleme?ă
O examina,  o  atinse  uşor,  dar  nu  descoperi  nici  un 

motiv de îngrijorare.
— M  în eap  din când în când. ă ţ ă
— Sim i?ţ
— Da.
— Bine. Nu v d nici o problem  cu cicatricea. Viitoareleă ă  

tale amante o vor g si, probabil, chiar fascinant .ă ă
— M  bucur s  aud asta. Gata?ă ă
— Nu, trebuie s  te sp l pe spate acum. Trebuie s  fieă ă ă  

o senza ie foarte pl cut .ţ ă ă
Dac  era  s  se  ia  dup  oftaturile  lui  profunde,  seă ă ă  

sim ea minunat.ţ
— B nuiesc c  toate gemetele astea înseamn  c  eştiă ă ă ă  

de  acord,  remarc  ea  câteva  clipe  mai  târziu,  când  îlă  
şterse. Ce-ai zice de pu in  lo iune?ţ ă ţ

Turn  pu in  înă ţ ă  mâini şi începu s -i maseze spatele.ă
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— Excelent. Pu in m i... ah, acolo. Hmmm.ţ ă
— Parc  ai ajunge la orgasm, îl şican  ea.ă ă
— În compara ie cu ce-am sim it  adineauri,ţ ţ  aşa şi  e. 

Zâmbind, ea ap s  pu in mai mult cu vârfurile degeteloră ă ţ  
şi  îşi  l s  mâinile  s -i  alunece peste  formele  suple  aleă ă ă  
spatelui. Nici un pic de gr sime. Nici un esut moale. Eraă ţ  
tare ca o tob .ă

— Lilah?
— Hmmm?
— O s-o mai fac vreodat ?ă
Alertat  de schimbarea tonului, ea îşi ridic  mâinile, caă ă  

s  nu mai aib  contact cu pielea tui.ă ă
— Ce anume?
— S  ajung la orgasm.ă
— Depinde cu cine te vei culca.
Umorul ei era la fel de sec ca un sifon de trei zile.
Întinzându-se, Adam o prinse de mână şi o trase, până 

când bra ulţ  ei îi înconjură umerii şi mâna îi era lipită de 
gâtul lui.

— Nu te juca cu mine. Vreau să ştiu adev rul.ă  Voi mai 
putea să mă bucur de o femeie vreodat ?ă  Va putea vreo 
femeie s -miă  mai facă pl cere?ă

Lilah se uită în jos la capul lui şi la p rulă  negru, ciufulit. 
Era superb. Ce femeie n-ar fi fost încântat  doară  s -lă  
priveasc ?ă  Avea un profil perfect, nasul  drept şi lung, 
maxilarul puternic. Începutul de barb  nu-iă  r peaă  nimic 
din frumuse e,ţ  ba îi oferea chiar ceva în plus.

Dar el nu voia să audă că este frumos. Acest lucru nu 
mai conta. Se îndoia că vreun b rbată  din lume şi-ar fi dat 
virilitatea pe frumuse e.ţ  To iţ  pacien iiţ  care  se aflau în 
situa iaţ  lui Adam îi puseseră întrebarea aceea. Era ceea 
ce voiau să ştie întâi şi întâi. Când era vorba despre acea 
problem ,ă  nu mai conta câte bunuri avea omul, câ iţ  bani 
sau de cât prestigiu se bucura. Era important doar dacă 
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b rb iaă ăţ  îi r m sese  intact ,ă ă ă  dacă avea să mai 
func ionezeţ  sexual.

— Nu ştiu, Adam. Depinde care vertebră a fost afectată 
iremediabil, dacă a fost vreuna. Trupul t uă  a suferit un 
traumatism îngrozitor. E nevoie de timp şi  de multă 
munc ,ă  dar b nuiescă  că vei fi ca nou.

Îl întoarse din nou cu fa aţ  în sus. Zâmbetul îi disp ru,ă  
îns ,ă  când îi v zuă  ochii plini de îndoială şi de suspiciune.

— Min i.ţ
Luată prin surprindere de acea acuza ieţ  nedreapt , eaă  

contraatac .ă
— Ba nu te mint! 
— To i m  min i i.ţ ă ţ ţ
— Dac  doctorii î i spun c  nu ştiu, nu ştiu.ă ţ ă
— Ba ştiu, strig  el. Dar de ce te-au trimis pe tine s -miă ă  

dai vestea cea proast ? Sau chiar tu te-ai oferit? Ai v zută ă  
în asta o ocazie nemaipomenit  de a câştiga acest r zboiă ă  
care a izbucnit între noi din ziua când ne-am v zut primaă  
dat ?ă

— Cred c  ai aterizat în cap când ai c zut de pe munte.ă ă
Floarea roşie de hibiscus de pe tricoul  ei  tremura de 

indignare.
— i-am spus doar c  n-am vrut s  vin. Am încercat sŢ ă ă ă 

scap  şi  azi-diminea ,  dar  Elizabeth  s-a  rugat  de  mineţă  
pân  când am acceptat s  mai stau cu tine pân -mi voră ă ă  
g si  un  înlocuitor,  ceea  ce  nu  se  va  întâmpla  atât  deă  
curând  pe  cât  aş  vrea.  Între  timp,  îmi  voi  îndeplini 
sarcinile, dar nu- i voi înghi i jignirile sau aluziile aiurite.ţ ţ

El îşi îndrepta degetul ar t tor spre vârful nasului ei.ă ă
— S  nu m  min i.ă ă ţ
— Nu te-am min it.ţ
— Şi s  nu râzi de mine.ă  
— Dar n-am râs.
R mase cu gura c scat , îngrozit  de acel gând.ă ă ă ă
— N-aş nec ji niciodat  inten ionat pe cineva în situa iaă ă ţ ţ  

ta.
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— Poate nu cu vorbe, ci cu fapte.
— Fapte? Ce naiba tot spui?
— În primul rând, ai putea s  por i nişte haine decenteă ţ  

în fa a mea, în loc s  te fâ âi în pantaloni scur i. Ar i ca oţ ă ţ ţ ăţ  
gagicu  de pe plaj  care îşi caut  urm toarea victim .ţă ă ă ă ă

— Poftim?
— Ai auzit vreodat  de pantofi? Majoritatea femeilor îiă  

poart  ca un semn de bun  cuviin . Nu merg descul eă ă ţă ţ  
decât dac ... dac  o caut  cu lumânarea.ă ă ă

Ochii ei devenir  periculos de întuneca i. ă ţ
— Tic losule!ă
— Şi mai credeam c  infirmierele poart  bonete, nu-şiă ă  

las  p rul liber.ă ă
— Nu sunt infirmier .ă
— Asta-i foarte clar. Ce fel de unguent a fost la? Mă ă 

doare îngrozitor!
— M  bucur s-aud asta. Unui tip mai simpatic nu i s-ară  

fi întâmplat aşa ceva.
Porni furioas  spre uş . El apuc  trapezul de deasupraă ă ă  

capului şi se ridic  în şezut.ă
— Unde te duci? Vino înapoi. N-am terminat cu tine.
R sucindu-se, Lilah îi strig :ă ă
—  Ei  bine,  eu  am  terminat  cu  tine.  Cel  pu in,ţ  

deocamdat .  Ai  face bine s  te odihneşti  pu in,  amice,ă ă ţ  
pentru c , dup -amiaz , când m  întorc, o s  d m jos dină ă ă ă ă ă  
pat  fundul  la  plin  de b şici.  Pricepi?  Dar,  pân  atunciă ă ă  
trebuie s  te b rbiereşti. Miroşi mult mai bine, dar ar iă ă ăţ  
tot ca un derbedeu. Dac  nu te g sesc b rbierit, o s-o facă ă ă  
eu îns mi.ă

Ochii albaştri îi sclipeau furioşi.
— Şi, inând cont de felul cum m  simt în clipa asta, nuţ ă  

cred c  ai vrea s  m  apropii de gâtul t u cu un brici.ă ă ă ă
Trânti uşa în urma ei.
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*

Lilah  se  uit  la  f raşul  plin  de  cioburi  pe  care  Peteă ă  
încercase s -l ascund  de ea.ă ă

— N-o s  mai aib  nici un pahar dac  o ine tot aşa.ă ă ă ţ
Pete goli f raşul la gunoi.ă
— Ce face acum?
El îi ar t  c  dormea, iar Lilah încuviin .ă ă ă ţă
— Foarte bine. Trebuie s  fie odihnit dup -amiaza. S-aă ă  

b rbierit?ă
Chipul lui Pete fu luminat de un zâmbet larg.
— Da, pe urm ...ă
Îşi p lmui obrajii şi b rbia. Lilah râse şi spuse încet:ă ă
— Colonie. Vanitatea e un semn bun.
Din moment ce Adam dormea, ea îşi puse costumul şi 

se duse s  fac  o baie în piscin . Pete îi aduse prânzul peă ă ă  
teras . Mo ia pe un şezlong, când el veni  repede şi  oă ţă  
b tu pe um r:ă ă

— Venit doctor.
—  Ah,  dar  îl  aşteptam  abia  mai  târziu,  spuse  ea 

punându-şi halatul şi intrând în cas .ă
Îl primi pe doctor în hol.
— Bun , Bo. Ai venit mai devreme, nu? Sau am adormită  

eu?
— Am venit mai devreme. Îmi cer scuze. Imediat după 

ce-ai sunat, cineva a anulat o consulta ie de dup -amiazţ ă ă 
şi m-am hot rât s  iau un avion încoace. Cum e?ă ă

— Mai  r u  decât  un  câine  de  paz ,  spuse  ea  cu  oă ă  
fermitate care îl uimi pe doctor. Tu ai întrebat.

— M  refeream la starea lui fizic .ă ă
Ea îi povesti totul în am nunt, dup  ce, mai devreme,ă ă  

la telefon, îi prezentase un raport succint.
— M-am gândit c  ar trebui s  ştii de spasticitate.ă ă
— E, cu siguran , un semn bun. M  duc s -l examinezţă ă ă  

acum.
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Ea îl înso i pân  sus şi îi ar t  uşa.ţ ă ă ă
— Eu aştept, dac  nu te superi. Ultima oar  când amă ă  

fost în camera domnului Cavanaugh, am f cut schimb deă  
amenin ri cu moartea.ţă

Doctorul râse, dar nu era sigur dac  ea glumea sau nu.ă  
Imediat dup  ce uşa camerei lui Adam se închise în urmaă  
doctorului,  Lilah se duse în  apartamentul  ei  şi  f cu  ună  
duş. Când el se întoarse, ea era îmbr cat  şi îl aştepta cuă ă  
un pahar cu suc de ananas rece.

—  Cred  c  a  f cut  nişte  progrese  nemaipomenite,ă ă  
spuse doctorul entuziasmat, acceptând paharul cu suc cu 
un semn de mul umire din cap. Exersa la scripe i când amţ ţ  
intrat.

— Dup -amiaz  am de gând s -l pun s  exerseze peă ă ă ă  
masa înclinat . De acolo ajungem la c rucior. Dac  va fiă ă ă  
mobil mai repede, i se va îmbun t i atitudinea.ă ăţ

— În ciuda amelior rii, am observat c  e înc  ar gos.ă ă ă ţă
— Asta  e  foarte  adev rat.  in  s - i  mai  spun c  amă Ţ ă ţ ă  

cerut s  fiu înlocuit .ă ă
— Ah, da?
—  Nu  sunt  terapeutul  potrivit  pentru  domnul 

Cavanaugh. Ne înfrunt m tot timpul şi asta îngreunează ă 
tratamentul.

—  Uneori  este  chiar  ce-i  trebuie  pacientului. 
Adversitatea poate fi  ceva stimulativ.  Îl  face s  încerceă  
mai mult.

— Da, totul e bine şi frumos, dar refuz s  fiu sacul deă  
box personal al domnului Cavanaugh.

— Ai fost un sac de box şi pentru al i pacien i. Acestţ ţ  
lucru  face  parte  din  meserie.  Ştiai,  înainte  s  accep iă ţ  
aceast  sarcin , c  domnul Cavanaugh va fi insuportabilă ă ă  
şi recalcitrant.

— Da, e exact aşa cum m  aşteptam. Nu pot ajungeă  
nic ieri cu el.ă
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— Dimpotriv , din câte am v zut, ai fost tonifiantul deă ă  
care avea nevoie. Vorbind atât în numele meu, cât şi al 
altor medici care au fost consulta i în privin a acestui caz,ţ ţ  
sper s  r mâi aici, domnişoar  Mason. Ar fi mare p cată ă ă ă  
s -l  p r seşti  pe acest pacient când realiza i asemeneaă ă ă ţ  
progrese.

— Vrei s  m  faci s  m  simt vinovat  sau ce? ă ă ă ă ă
El zâmbi şi se uit  la ceas.ă
—  Trebuie  s  te  las  cu  impresia  asta.  Avionul  mă ă 

aşteapt  s  m  duc  înapoi  la  Oahu,  spuse  elă ă ă ă  
îndreptându-se spre uş , unde Pete st tea preg tit s  i-oă ă ă ă  
deschid . Ah, era s  uit, zise doctorul ar tând spre un sacă ă ă  
mare de poşt , care fusese sprijinit de perete.ă

Coresponden aţ  care a sosit la spital pentru domnul 
Cavanaugh.

— Toată asta? întrebă Lilah neîncrez toare.ă
—  Pacientul dumitale e un om foarte renumit, 

domnişoară Mason. Sunt convins că î iţ  dai seama cât de 
important este. Sau a fost, înainte de acest  accident 
tragic. F ceaă  totul cu un entuziasm nemaipomenit. Nu-i 
de mirare că e furios acum, nu? Eh, la revedere. Sun -mă ă 
zilnic şi la orice oră dacă e vreo schimbare.

— Mul umesc,ţ  murmură ea privind în urma lui.
Când urcă scara, sim iţ  fiecare gram de vină pe care el 

i-l infiltrase, fiind ner bd toareă ă  să vadă cu ochii ei acel 
progres uimitor la care se referise doctorul.

Într-adev r,ă  Adam ar taă  mai bine decât de dimineaţă şi 
nu numai faptul că se b rbierise provocaseă  schimbarea.

— Bun ,ă  spuse ea cu o neobişnuită timiditate.
— Bun .ă
— Îmi place, zise ea, referindu-se la fa aţ  lui b rbierit .ă ă
—  Îmi place, spuse şi el privindu-i îmbr c minteaă ă  

modestă - blugi şi adidaşi.
— P i,ă  m-am gândit s -miă  pun v lul,ă  dar, sinceră s  fiu,ă  

Cavanaugh, e prea cald, aşa c ,ă  dacă astea sunt bune...
El râse.
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— Eşti nebun .ă
Treptat, zâmbetul i se stinse, disp rândă  complet şi  o 

întrebă foarte serios:
— Zgâria?
— Ce anume?
— Barba mea. Când te-am s rutat. Te-a zgâriat? Florileă  

roşii  de  pe  pieptul  ei  tremurar  din  nou,  dar  nu  deă  
indignare.

—  Cred  c  ma  zgâriat  pu in.  Cred...  de  fapt,  n-amă ţ  
observat.

— Ah.
Se privir  mult timp şi, în cele din urm , el spuse:ă ă
— Îmi pare r u.ă
— Nu-i nimic.
Nervoas , îşi şterse palmele de blugi şi c ut  un motivă ă ă  

pentru a schimba subiectul.
— I-ai f cut o impresie foarte bun  doctorului. Mi-a totă ă  

spus cât de mult ai progresat. I-ai ar tat ceva ce nu mi-aiă  
ar tat mie?ă

— Vino încoace, spuse el şi  ea se apropie de pat.  El 
d du cearceaful la o parte şi ea observ  uimit  c  purta oă ă ă ă  
pereche de chilo i, ceea ce o f cu s -şi închipuie ce efortţ ă ă  
trebuiau s  fi f cut şi Pete şi el pentru a-i pune. Uit -te laă ă ă  
asta.

— Calvin Klein,  remarc  ea c scând plictisit . Nu preaă ă ă  
m-au interesat firmele.

— Nu la chilo i i-am spus s -te uiti, ci la asta.ţ ţ ă
Îi ar t  muşchiul femural, pe care îi v zu încordându-seă ă ă  

uşor.
— Bravo.
Zâmbind  şi  aplaudând,  ea  observ  c  sprâncenele  îiă ă  

erau  asudate.  Numai  acea  mişcare  neînsemnat  îlîă  
obosise foarte mult,  dar era, totuşi,  o mişcare şi  ea nu 
putea fi mai încântat .ă
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—  Ce-ar fi să încerc mă  nişte exerci iiţ  ca să te mai 
relaxezi?

— Foarte bine. Nu fi atât de entuziasmat, pentru c ,ă  în 
curând, va veni şi partea cea grea.

Lucră cu toate încheieturile lui, apoi îi r suci şoldurileă  
într-o parte, în timp ce îi rotea umerii în partea opus .ă  În 
această pozi ieţ  se afla el când ea îl întreb :ă

— Apropo, cine e Lucretia? 
El îşi r suciă  capul brusc.
— Eh, se pare că am atins un nerv sensibil, nu?
— De unde ştii de Lucretia?
— Nu ştiu. Tocmai de aceea te-am întrebat. Doctorul a 

adus un sac plin cu scrisori pentru tine. Mi-am aruncat o 
privire şi primele trei plicuri purtau o adresă din Elve iaţ  şi 
numele de Lucretia von... nu mai ştiu cum.

— E cea cu care mă vedeam.
— Te vedeai?
— Ştii foarte bine ce vreau să spun, zise el iritat.
— Ah, da, ştiu ce vrei să spui. A te vedea cu cineva 

înseamnă a te culca cu acea persoan .ă
— Şi ce-i cu asta?
—  Nimic. Pur şi simplu n-am auzit pe cineva s -şiă  

boteze copilul Lucretia.
— Nici eu n-am auzit de cineva care s -şiă  boteze copilul 

Lilah.
Ea avu bunul simţ să râd .ă
— Ai dreptate. Bine că n-are în faţă un „De”.
El îi privi chipul un moment, mai ales gura.
— Nu ştiu. Poate c  i-ar fi stat mai bine.ă ţ
Un val de c ldur  o cuprinse deodat , dar se gândi că ă ă ă 

st tuse prea mult la soare, lâng  piscin . Spre deosebireă ă ă  
de Elizabeth, ea nu roşise niciodat .ă

— Lucretia asta a ta e rud  cu Lucrezia Borgia?ă
— Nu, dar cred c  tu eşti. La naiba, înceteaz  odat .ă ă ă
Cuvintele ieşir  repede.ă
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Ea încerca s -i îndoie genunchiul, dar articula ia rezistaă ţ ; 

aşa c  ap sase mai mult. El strânse din din i şi scoase ună ă ţ  
şuierat.

— Doare?
— La naiba, da... zise el şi îşi ridic  brusc privirea spreă  

ea. E semn bun?
— Da, prostutule. Hai s -ncerc m împreun  s -l îndoim.ă ă ă ă  

Va veni şi ziua când vei încerca s -l îndoi şi eu m  voiă ă  
opune. Atunci o s  m  ur şti cu adev rat.ă ă ă ă

— F -m  s  merg, Lilah, şi o s  te iubesc.ă ă ă ă
O clip , privirile  li  se întâlnir .  Lilah fu prima care seă ă  

uit  în alt  parte şi spuse în glum :ă ă ă
— Toti spun asta. Dar cum se îns n toşesc, uit .ă ă ă
Încerc  de alte câteva ori s -i îndoaie ambii genunchi.ă ă  

Fu nevoie  de foarte  mult  efort,  totuşi  nu  se l s  până ă ă 
când ea şi Pete îl mutar  pe masa înclinat , unde st tu înă ă ă  
picioare aproape o jum tate de or .ă ă

— Ai mai f cut asta, nu, Cavanaugh? ă
El zâmbi, p rând extrem de mândru.ă
— Înainte s  plec de la spital, st team în picioare câteă ă  

o jum tate de or  de dou  ori pe zi.ă ă ă
— Atunci n-ai f cut bine c  ai plecat.ă ă
— Nu mi se p reaă  cine ştie ce să stau rezemat de o 

mas ,ă  care, de fapt, mă sus inea.ţ
— Dar asta înseamnă foarte mult. Din moment ce te 

reuşeşti atât de bine, aş zice să trecem la lucruri  mai 
importante.

Când fu întins din nou în pat, r suflă ă uşurat.
— Totdeauna mi-e frică să nu cad de pe chestia aia. Mă 

bucur că s-a terminat.
—  Nu s-a terminat deloc, Cavanaugh. Cinci minute 

pauz .ă  Pe urmă ne apuc mă  de treab .ă
Se duse la uşă şi o deschise zâmbind. Disp ruă  o clip ,ă  

după care se întoarse într-un c rucior.ă
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Cinci

— Biip-biip, spuse ea şi înconjur  camera de câteva oriă  
înainte s  se opreasc  lâng  patul lui.ă ă ă

Zâmbindu-i, îi spuse:
—  Are  o  mul ime  de  avantaje.  Ro i,  tapi erie  deţ ţ ţ  

comand , kilometraj redus. Da, domnule, nu greşi i dac -iă ţ ă  
cump ra i.ă ţ

El-nu era amuzat. De fapt, nu-i surâdea deloc ideea.
— Dori i s  vede i alt model?ţ ă ţ
— Oa chestia asta din fa a mea.ţ
— Poftim? Credeam c  o s  fii încântat.ă ă
— Pu in  îmi  pas  de  ce  credeai.  N-o  s  m  umilescţ ă ă ă  

chinuindu-m  s  m  dau jos din pat numai pentru a sfârşiă ă ă  
într-un c rucior în care nu vreau s  stau. Doctorul a zis caă ă  
fac progrese. Îmi ajunge.

— M -ndoiesc.ă
Se ridic  din c rucior şi veni lâng  el.ă ă ă
— Te-ai obişnuit cu gândul de a- i petrece restul vie iiţ ţ  

în pat?
— Dac  e necesar.ă
Ea scutur  din cap cu înc p ânare.ă ă ăţ
— Chiar dac  tu eşti gata s  renun i, eu nu sunt.ă ă ţ
— Ce te priveşte pe tine?
— Eşti pacientul meu. 
— Şi?
— Şi, pân  când vei fi în stare s  te lup i cu mine, eştiă ă ţ  

la mâna mea.
— Ce vrei s  spui?ă
În loc s -i  r spund , ea se duse la uş  şi  o deschiseă ă ă ă  

larg.
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— Pete!  Vino  încoace,  strig  ea  într-un  mod  cât  seă  
poate de nepoliticos.

Peste câteva secunde,  paşii  lui  m run i  se auzir  peă ţ ă  
scar . ă

— Da, Lilah?
— Ajut -m  s -l aşez pe domnul Cavanaugh în c rucior.ă ă ă ă  

Apoi adu camioneta în fa a uşii de la intrare.ţ
— Plec m?ă
— Exact.  Plec m.  Şi  vine  şi  el,  spuse  ea ar tând cuă ă  

capul spre Adam.
Chipul acestuia era împietrit.
— Nu merg nic ieri.ă
— Da, da, ai venit aici s  mori aşa cum vechii indieni şiă  

elefan ii  se  duceau  în  mun i  s -şi  aştepte  moartea.  Aiţ ţ ă  
vrea s  zaci aici,  s - i  plângi de mil  şi  s  laşi  muşchiiă ă ţ ă ă  
ştia minuna i s  se atrofieze, spuse ea înghiontindu-1 înă ţ ă  

piept. Dar eu n-o s  te las.ă
— Nu m  po i for a s  fac ce nu vreau.ă ţ ţ ă
— Ai dreptate, nu pot. Dar înainte s  te las în pace, aşă  

vrea s - i ar t ceva.ă ţ ă
—  Nu  ştiu  ce  ai  de  gând  s  faci,  dar  n-o  s  mă ă ă 

r zgândesc.ă
— Ah, nu? spuse ea aruncându-i un zâmbet str lucitoră  

care, imediat, deveni aspru şi rece. Stai s  vezi numai.ă
Se apropie de pat..
—  Hai,  Pete.  Eu  îl  apuc  de  sus,  tu,  de  picioare. 

Ducându-se în  spatele  lui  Adam, îl  aplec  în  fa a şi  îşiă ţ  
împreun  mâinile  cuprinzându-i  pieptul.  El  se  zb teaă ă  
furios.

— Nu  te  mai  obosi,  Cavanaugh.  M-am descurcat  cu 
indivizi mult mai grei decât tine.

—  D -mi  drumul,  afurisita,  spuse  el  încercând  s -iă ă  
desfac  degetele, dar ea îşi încleşt  pumnii.ă ă

— Dac  nu vrei s  te linişteşti, te log, îl preveni ea. Î iă ă ţ  
leg mâinile. Eşti gata, Pete?
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— Lua-te-ar naiba, nu! strig  Adam când ea îl lu  dină ă  
pat şi îl aşez  în c rucior.ă ă

Pete nu voia s  se amestece, dar, dându-şi seama deă  
necesitatea acestui  lucru,  o  ascult  pe Lilah şi  îi  aşeză ă 
picioarele lui Adam pe placa metalic .ă

Imediat,  Adam  strânse  bra ele  c ruciorului  şi  seţ ă  
îndrept . Lilah cunoştea trucul. Înainte ca el s  apuce să ă ă 
se ridice şi s  se arunce în pat, i se aşez  în fa .ă ă ţă

— Nici s  nu-ti treac  prin cap. Dac  o faci, jur c  teă ă ă ă  
leg. Mergem la o plimbare. Mergi cu demnitate sau f r .ă ă  
Cum vrei.

Ochii  lui  întuneca i  o privir  cu o ur  foarte normalţ ă ă ă 
pentru acel moment al terapiei. Lilah f cu tot posibilul să ă 
o ignore, dar, în clipa aceea, îi venea s -l ia la palme.ă

— Pete, adu camioneta.
Omule ul  ieşi  bucuros.  Lilah  trecu  în  spateleţ  

c ruciorului,  debloc  frâna  şi  îl  împinse  încet.  Ajunseră ă ă 
f r  probleme la liftul pe care îl descoperise încântat  maiă ă ă  
devreme.  Dar,  datorit  greut ii  şi  în l imii  lui  Adam,ă ăţ ă ţ  
întâmpin  dificult i, la ridicarea ro ilor peste prag. Cândă ăţ ţ  
ajunser  la intrare, Pete tocmai aducea camioneta specială  
preg tit . Ea împinse c ruciorul şi îl fix .ă ă ă ă

— Nu eşti deloc curios în privin a destina iei? îl întrebţ ţ ă 
ea  pe  Adam,  privindu-i  chipul  oştil,  în  timp  ce  liftul 
hidraulic îl urca în camionet .ă

Ceea ce f cu el era universal acceptat ca fiind supremaă  
demonstra ie de dispre .ţ ţ

— B nuiesc c  asta-mi r spunde la întrebare, zise eaă ă ă  
dup  care fix  c ruciorul şi se urc  şi ea. Dac  vrei s  ştii,ă ă ă ă ă ă  
doctorul  Arno  a  trimis  camioneta.  Po i  s-o foloseşti  câtţ  
vrei. Ar fi bine s -i trimi i un bile el de mul umire.ă ţ ţ ţ

Adam  întoarse  capul  şi  privi  lipsit  de  interes  pe 
fereastr . Pete, care st tea pe o pern , datorit  faptuluiă ă ă ă  
c  era prea scund, porni camioneta. Lilah îi d du indica iiă ă ţ  
pe unde s  mearg , dar dac  Adam ştia unde îl duc, nuă ă ă  
ar ta în nici un fel.ă
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Doar când Pete intr  pe poarta institu iei  respective,ă ţ  
Adam ar t  o umbr  de interes. Dup  ce citi numele deă ă ă ă  
pe firm , întoarse capul şi îi ceru o explica ie din privire.ă ţ

— Exact Adam. Aici e centrul de reabilitare pentru para 
şi cvadriplegici. Dac  n-ai fi fost atât de bogat şi capabilă  
de a beneficia de îngrijire în particular, aici ar fi trebuit să 
te afli. Mergi încet, Pete. Vreau s  vad  tot.ă ă

— Uitâ-te acolo, spuse ea apoi ar tându-i prin parbriz.ă  
Sunt  dou  echipe  de  b rba i  care  joac  baschet.  Suntă ă ţ ă  
sigur  c  nici unul n-ar dori s  se afle într-un c rucior, ciă ă ă ă  
ar prefera s  alerge pe tot terenul, dar, cel pu in, râd, seă ţ  
distreaz ,  iau  ce  e  mai  bun  dintr-o  situa ie  tragic .ă ţ ă  
Opreşte pu in, Pete, zise ea şi Pete se conform . Acolo eţ ă  
piscina,  Adam.  Uit -te  la  copiii  aceia.  Se  comportă ă 
aproape  ca  nişte  copii  normali,  numai  c  ei  nu  suntă  
normali, ci foarte deosebi i.ţ

Ochii i se umplur  de lacrimi.ă
—  Sunt  deosebi i,  pentru  c  nu  le  e  deloc  uşor  sţ ă ă 

ajung  lâng  bazin, cu atât mai pu in s  înoate. Nu pot să ă ţ ă ă 
alerge pe o trambulin  şi apoi s  sar . Nu se pot juca cuă ă ă  
mingea şi nici s  parcurg  lungimea bazinului înotând peă ă  
sub ap .ă

Prea emo ionat  ca s  mai spun  ceva, îi f cu semn luiţ ă ă ă ă  
Pete  s  porneasc .  Când  acesta  opri  la  o  trecere  deă ă  
pietoni,  privir  cum  o  infirmier  împingea  c ruciorulă ă ă  
pacientei  sale  paraplegice.  Tân ra  zâmbea la  cuvinteleă  
infirmierei.

— Uit -teă  bine la ea, Adarn. Sem na iă ţ  foarte mult; dar 
există două mari deosebiri. Ea zâmbeşte, nu stă 
îmbufnat .ă  Şi paralizia ei e permanent .ă  Toată lumea de 
aici va sta toată via aţ  în c rucior.ă  Şi sunt cu to iiţ  
recunosc toriă  chiar şi cu atât.

Îşi şterse lacrimile furioas . ă

~ 69 ~



SANDRA BROWN

— Cum îndr zneşti...ă  cum îndr zneştiă  să te por iţ  cu 
atâta egoism inconştient când ai o şansă de a merge din 
nou, de a duce o viaţă normal ,ă  spre deosebire de ei? 

Se cutremur .ă  Apoi, privindu-l dispre uitorţ  pe  Adam, 
spuse încordat :ă

— Du-ne acas ,ă  Pete.
Drumul spre casă fu lung şi t cut. ă

*
A doua zi diminea ,ţă  aşteptă până fu sigură c  Adamă  îşi 

luase micul dejun şi se b rbieriseă  înainte s  seă  ducă în 
camera lui. Când se întorseser ,ă  cu o sear  înainte,ă  îl 
urcase în pat şi plecase f ră ă să scoată un cuvânt. Deşi 
fusese o înc lcareă  a eticii profesionale, nu avusese nici un 
fel de remuşc riă  pentru faptul că îl dusese la centrul de 
reabilitare. Meritase acel tratament dur. Nu ar fi trebuit 
nici s -lă  lase singur toată noaptea, dar trebuise s-o fac .ă  
Se temuse c , dacă ă l-ar fi atins cât de pu in,ţ  l-ar fi strâns 
de gât.

Acum se opri în pragul camerei lui, neştiind dac  să ă se 
ferească de vreun atac sau nu. Dar când el o v zu,ă  în loc 
să azvârle în ea cu ceaşca din care îşi bea cafeaua, o 
puse pe noptier .ă

— Bun  diminea a.ă ţ
— Bun  diminea a, spuse ea. Ai dormit bine?ă ţ
— Pe la trei am avut nişte dureri.
— Îmi pare r u. Ar fi trebuit s  m  chemi. ă ă ă
El ridic  din umeri.ă
—  Am folosit  trapezul  ca  s -mi  schimb pozi ia.  După ţ ă 

aceea, au disp rut.ă
— Au fost puternice?
— Foarte.
— La gambe?
— În mare parte, la pulpe.
— Ar fi trebuit s  iei o pastil  împotriva durerii.ă ă
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— Am supravie uit şi f r  aşa ceva, spuse el uitându-seţ ă ă  
la ridic tura pe care o f ceau degetele de la picioare subă ă  
cearceaf.

Ea prefer  s  tac  şi s -l lase pe el s  dirijeze discu ia.ă ă ă ă ă ţ  
Dup  un scurt moment de t cere, el îşi ridic  privirea şiă ă ă  
întreb :ă

— De ce nu mi-ai dat un şut în fund ieri?
—  Când  era  plin  de  b şici?  Ai  fi  crezut  c  sunt  ună ă  

monstru.
Un col  al gurii  lui  se ridic  uşor într-un zâmbet trist,ţ ă  

dar ochii nu îi erau deloc veseli.
— M-am purtat ca un nemernic.
— Nu te contrazic.
— De unde... începu el, dar se opri pentru a-şi drege 

glasul. De unde ai ştiut de centrul de reabilitare?
— Doctorul Arno mi-a spus de el şi a sugerat c , atunciă  

când nu va mai fi nevoie de mine aici, s -mi petrec cevaă  
timp acolo.  Nu sunt prea mul i  voluntari.  Totdeauna auţ  
nevoie de mai mul i oameni.ţ

— Am casa asta de mul i ani, dar habar n-am avut deţ  
existen a  acelui  spital,  spuse  el  întorcându-şi  privireaţ  
absent spre fereastr .ă

Lilah sesiz  apropierea unei crize de apatie. Vizitareaă  
centrului de reabilitare provocase reac ia scontat , dar nuţ ă  
voia s  for eze nota. Nu trebuia ca el s  fie deprimat.ă ţ ă

— Nu i-am f cut o surpriz  pl cut  ieri, spuse ea. Aşaţ ă ă ă ă  
c , dac  m  ier i pentru asta, te iert şi eu pentru c  te-aiă ă ă ţ ă  
purtat  ca  un nemernic,  în  regul ?  Şi,  dac  stau s  mă ă ă ă 
gândesc bine, dac  nu te-ai fi purtat aşa, aş fi crezut că ă 
eşti anormal. To i pacien ii, îndeosebi cei tineri şi sportivi,ţ ţ  
trec prin faza asta la început.

—  Pentru  c  se  tem  ca  nu  mai  pot  face  dragosteă  
niciodat .ă

— Mai ales, spuse ea râzând.
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— Un motiv de îngrijorare foarte întemeiat, nu eşti de 
acord?

—  Aşa  e,  spuse  ea  şov itor.  Dar  nu  trebuie  s  teă ă  
gândeşti  la  asta  azi,  ci  la  cum o s  te  aşezi  singur  înă  
c rucior.ă

— N-o s  pot, zise el scuturând din cap. N-o s  pot faceă ă  
asta niciodat .ă

— Ba o s  po i. Peste foarte pu in timp o s  te plimbi peă ţ ţ ă  
aici. Din fericire, constructorul acestei case s-a gândit să 
instaleze şi un ascensor.

—  Chiar,  de  sta  de  unde  ai  aflat?  Existen aă ţ  
ascensorului ar fi trebuit s  fie secret . i-a spus Pete? ă ă Ţ

— Nu, l-am descoperit în timpul inspec iilor mele.ţ
— Ce altceva ai mai descoperit? 
— Coniacul şi colec ia ta de filme porno. ţ
— Ai b ut din coniac?ă
— Foarte pu in.ţ
— E bun? 
— Delicios.
— Te-ai uitat la vreun film? 
— Resping tor şi revolt tor. ă ă
— Te repe i.ţ
— Dar este o alitera ie articulat  şi expresiv . ţ ă ă
Strâmbându-se, el o huidui.
— Câte filme ai v zut ca s  spui c  sunt resping toareă ă ă ă  

şi revolt toare?ă
— Patru, spuse ea şi el râse, apoi ea ad ug  defensiv:ă ă  

Trebuia  s -mi  petrec  timpul  într-un  fel.  N-am putut  să ă 
dorm deloc azi-noapte.

— De ce?
— Pentru c  ştiam c  pacientul meu o s  m  in  deă ă ă ă ţ ă  

vorb  de diminea  ca s  nu-l dau jos din pat. Încercamă ţă ă  
s  g sesc o modalitate de a evita acest lucru.ă ă

— Şi ai reuşit? 
— Dup  cum vezi, nu.ă

~ 72 ~



CADEREA LUI ADAM

Râser  amândoi şi r maser  surprinşi când îşi d dură ă ă ă ă 
seama cât de bine se sim eau când st teau de vorb .ţ ă ă

Lilah adopt  imediat o atitudine mai profesional .ă ă
—  B nuiesc  c  va  trebui  s  fiu  sclavul  îndrum tor;ă ă ă ă  

spuse ea şi el scoase un geam t. Hai, ridic -te cât po i deă ă ţ  
mult.

— Chiar şi atunci când o s  fiu în c rucior, n-o s  potă ă ă  
merge nic ieri.ă

— Pete  e  jos  cu  un  tâmplar  în  clipa  asta.  Montează 
rampe provizorii  peste toate pragurile uşilor, aşa c  veiă  
putea s  te plimbi prin toat  casa.ă ă

— Uraaa, spuse el ab tut.ă
— Vrei s  faci asta sau nu?ă
Înfruntându-l cu mâinile în şolduri, reclama la bere de 

pe tricoul ei, era întins  perfect peste sâni. Adam observă ă 
imediat.

— Îmi place la nebunie când te înfurii.
— Asta nu-i nimic. Ar trebui s  m  vezi când iau foc. Elă ă  

f cu  ochii  mari,  surprinşi,  dup  care  îi  îngust  pu in,ă ă ă ţ  
spunând încet:

— Mi-ar face pl cere.ă
—  Sunt  convins ,  zise  ea  aruncîndu-i  un  zâmbetă  

promi tor şi apoi ad ug  repede: Dar nu ast zi.ţă ă ă ă
— Atunci ar trebui s  fii mai atent . ă ă
— Atent ?ă
— Î i v d conturul sfârcurilor.ţ ă
Lilah sim i oţ  tulburare în stomac, dar încerc  s  pară ă ă 

calm .ă
— Faptul c  te ui i la ele te ajut  s  te dai jos din pat?ă ţ ă ă
—  S-ar putea.  Hai  s -ncerc m, spuse el  şi  se întinseă ă  

spre poalele tricoului ei, dar ea îi îndep rt  mâna.ă ă
—  Îmi  pare  r u,  dar  asta  nuă  e  trecut  în  programul 

dimine ii.ţ
B rba ii care flirtau cuă ţ  Lilah variau de la constructori pe 

str zile oraşului la chirurgi pe coridoarele spitalului. Dară  
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ea îşi putea p stra sângele rece în fa a oric ruia dintre ei.ă ţ ă  
Rareori se fâstâcea. De data aceasta fu aproape.

Pacien ii  foloseau adesea vulgarit i  pentru a le şocaţ ăţ  
pe femeile care lucrau în spital. Ca nişte copii, voiau să 
vad  cât de departe puteau merge pân  erau pedepsi i.ă ă ţ

Dar Adam nu p rea un copil şi nici nu vorbea aşa. Nuă  
avea nici  m car  lic rirea  de neastâmp r  din  privire  peă ă ă  
care o aveau majoritatea pacien ilor care încercau s  oţ ă  
înt râte. Ar ta şi vorbea cât se putea de serios. O clip ,ă ă ă  
Lilah fu tentat  s -i ia mâna şi s  i-o pun  pe sân. Trebuiă ă ă ă  
s  scuture din cap ca s -şi algnge acel gând-tulbur tor.ă ă ă

— Putem s  ne apuc m de treab  acum? întreb  ea peă ă ă ă  
un ton autoritar.

— Bineîn eles.ţ
Zâmbetul lui îi spunea c  se gândea înc  la pl cere, nuă ă ă  

la treab , dar avea ea s  rezolve totul în curând.ă ă
— Ce- i fac bicepşii?ţ
— Foarte bine. De ce?
— Bucur -te, pentru c  mâine sear  pe vremea asta teă ă ă  

vor durea cumplit. Va trebui s  te sprijini în ei ca s  ajungiă ă  
pe marginea patului şi apoi în c rucior. El d du din capă ă  
brusc.

— Am priceput.
— Stai pu in, asule, zise ea râzând şi, punându-i mâinileţ  

pe umeri, îl rezem  din nou de perne. E şi aici o tehnic .ă ă
— Atunci,  arat -mi,  îi  ceru  el  pe  acel  ton  poruncitoră  

care pusese în ac iune directori de hoteluri şi le f cuseţ ă  să 
plângă pe o mul imeţ  de cameriste.

Fu nevoie de aproape o jum tateă  de oră până îl aşeză 
în c rucior.ă  În final, amândoi erau extenua iţ  şi  abia 
respirau.

— Nu sunt sigur că merită efortul, spuse el ridicându-şi 
privirea.

O şuviţă de p ră  îi c zuseă  peste sprânceana asudat .ă
Cu un gest reflex, Lilah i-o d duă  la o parte.
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— O să merite, î iţ  promit. E aşa doar la început. Î iţ  
aduci aminte cum a fost când ai schiat prima oar ? Pună  
pariu că ai spus „Nu sunt sigur că merită efortul”.

El încuviinţă cu triste e:ţ
— Cred că abia în a treia zi de cursuri am încetat să 

spun asta. Singurul sport care a meritat efortul de prima 
dată a fost sexul. Mi-a trebuit o oră şi jum tate caă  s-o 
conving pe Aurielle Davenport să meargă pân  laă  cap t.ă

— Mă mir că nu i-aţ  luat mai mult. Pare o snoab  careă  
n-ar ceda nici în ruptul capului.

— Da, e foarte snoab ,ă  dar pe vremea aceea nu mă 
gândeam la caracterul ei.

— Era un obiect sexual pentru satisfacerea dorin elorţ  
unui adolescent.

El râse.
—  M-ai prins. Dar nici Aurielle nu se gândea la 

caracterul meu.
— Când a avut loc acest eveniment nemaipomenit?
—  În timpul vacan eiţ  pentru Ziua Recunoştin ei,ţ  în 

primul meu an de liceu.
— Şi sexul a r masă  un sport pentru tine încă de atunci?
O privi peste um r.ă
— Bineîn eles. Pentru tine nu?ţ
— Ba da, spuse ea şi privirile li se întâlnir . Trecu multă  

timp pân  când Lilah spuse:ă
— Hei, din moment ce tot eşti acolo, n-ai vrea s  facemă  

o plimbare?
— În regul , zise el, l sându-se pe spate. Când v zu că ă ă ă 

ea nu face nici o mişcare pentru a-l împinge, el îşi ridică 
privirea întreb tor.ă

—  Dac  ai  impresia  c -mi  voi  petrece  timpul  liberă ă  
plimbându-te,  domnule  Cavanaugh,  atunci  s  ştii  c  ară ă  
trebui s  te mai gândeşti.ă

— Pentru o mie de dolari pe zi ar trebui s  vrei s - iă ă ţ  
creasc  aripi şi s  zbori dac - i spun eu.ă ă ă ţ
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— Te-ai interesat?
— Normal.. 
Ea  era  încântat  c  ar tase  destul  interes  pentruă ă ă  

afaceri  ca  s  sune pe  continent  şi  s  întrebe  care  eraă ă  
salariul ei. Dar se încrunt , pref cându-se sup rat .ă ă ă ă

— Nu sunt unul din numeroşii t i angaja i ai c ror scopă ţ ă  
în via  e s -şi fac  şeful fericit.ţă ă ă

Îşi încrucişa bra ele furioas . ţ ă
Când deveni evident c  ea nu avea de gând s  cedeze,ă ă  

el întreb  morm ind:ă ă
— Cum se manevreaz  chestia asta?ă
—  Credeam  c  n-o  s  întrebi  niciodat ,  spuse  eaă ă ă  

vesel .ă
Exersar  prin holul de la etaj. În curând, el se obişnuiă  

s -l manevreze singur.ă
— Nu-i chiar atât de r u,ă  zise el zâmbind larg. Ştii, am 

v zută  tipi care  alergau şi  la  maraton  în  c rucioare  şiă  
f ceauă  tot felul de şmecherii. 

— Te rog să nu încerci aşa ceva. Mai ai r bdare o zi,ă  
dou ,ă  cel pu in,ţ  spuse ea şicanându-l. Thad face tot felul 
de şmecherii pe motocicletă uneori.  Copiilor le place la 
nebunie, dar Elizabeth turbeaz .ă

— Thad are motociclet ?ă
— Nu- iţ  vine să crezi, nu?
— E un tip nemaipomenit.
— Da, aşa e. Mă bucur atât de mult că a g sit-o peă  

sor -mea.ă  Sau invers.
— Par să fie ferici i.ţ
— Se iubesc foarte mult. Uneori e chiar dezgust tor.ă  

Dar asta vrea Elizabeth, să aib  pe cineva peă  care s -lă  
iubeasc ,ă  şi pe cineva care  să o  iubească la  nebunie. 
Thad a fost alegerea perfect ,  spuseă  ea aruncându-i lui 
Adam o privire cu coada ochiului. Mai bun decât tine.

— Eu?
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— Un timp am avut impresia c -miă  curtai sora. Ba chiar 
am încurajat-o să se distreze pu inţ  înainte să se hot rască ă 
în privin aţ  unuia dintre voi.

— Eu am curtat-o profesional.
Îmi amintesc c ,ă  într-o sear ,ă  ai ap rută  la uşa ei cu un 

buchet de trandafiri, ar tândă  din cap pân -n picioareă  ca 
un pretendent.

— Seara când ai ars pr jiturile.ă  Elizabeth mi-a povestit 
totul mai târziu, spuse el v zândă  că r m sese cuă ă  gura 
c scat .ă ă  Seara aceea a avut un început foarte neaşteptat. 
Îmi aduc aminte că Thad şi cu mine i-am adus buchete de 
flori identice.

— Eu îmi aduc aminte c  am râs ă de n-am mai putut de 
boac na lui Matt. M  întreb ce s-ar fi întâmplat dac  Thadă ă ă  
n-ar fi fost acolo.

— Între mine şi Elizabeth, vrei s  spui? Nimic. Nimic înă  
afar  de ce s-a întâmplat, adic . Am fi fost parteneri deă ă  
afaceri, nimic mai mult. Nu m  în elege greşit, Elizabeth eă ţ  
o  femeie  frumoas .  Totdeauna  mi-a  f cut  pl cereă ă ă  
compania ei, dar ştiam ce vrea şi ce-i trebuia. Mai ştiam şi 
c  eu nu sunt potrivit pentru ea.ă

— Un so , un tat  pentru copii. Chestia asta nu- i place,ţ ă ţ  
nu?

— Nu mai mult decât ie.ţ
— Iubirea şi sexul sunt deconectante.
— Aşa e, spuse el scurt, dup  care îi arunc  o privire.ă ă  

Aşa e?
—  Ah,  da,  aşa  e.  Absolut.  Eh,  am  ajuns,  spuse  ea 

preluînd controlul  asupra c ruciorului  şi  oprindu-l  lângaă  
pat. Acum, ca s  te urci din nou în pat, invers m procesul.ă ă

El gemu tare.
— Vrei s  spui c  trebuie s  facem totul ă ă ă din nou?
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Şase

Rela iaţ  dintre ei era tot ca aceea dintre câîne şi pisic ,ă  
dar se îmbun t iseă ăţ  sim itor.ţ

El tot o mai înjura şi o acuza că este o tic loas  lipsită ă ă 
de suflet care, din r utate,ă  îl f ceaă  s  dep şească ă ă orice 
limită a durerii.

Ea tot îl mai înjura şi îl acuza că este un nesuferit de 
milionar care, pentru prima oară în via aţ  lui fermec toare,ă  
d duseă  de greu.

El spunea că ea nu se poate descurca cu pacien ii.ţ
Ea spunea că el nu poate face faţă greut ilor.ăţ
El spunea c  îl tachineaz  f r  mil .ă ă ă ă ă
Ea spunea c  se plânge neîncetat.ă
Şi aşa mai departe. Dar lucrurile st teau, cu siguran ,ă ţă  

mai bine.
El ajunsese s  aib  putin  încredere în ea. Începu s  oă ă ă ă  

asculte când îi spunea c  nu face destul efort şi c  trebuiaă ă  
s  se concentreze mai mult. Şi o asculta şi atunci când eaă  
îl  sf tuia  s  nu  fac  prea  mult  efort  şi  s  se  maiă ă ă ă  
odihneasc  pu in.ă ţ

—  Nu  i-am  spus  eu?  zise  ea  stând  lâng  pat  şiţ ă  
ocupându-se de glezna lui.

— Tot nu pot s  dansez step.ă
— Dar sim i ceva.ţ
— Mi-ai b gat un ac întreg în degetul mare!ă
— Dar ai sim it.ţ
Ea  încerc  s -i  mai  r suceasc  piciorul  şi  îl  privi,ă ă ă ă  

aşteptând s -i dea dreptate. ă
— Simt.
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Recunoscu morm it; dar nu îşi putu ascunde  ă zârnbetul 
încântat.

— Dup  numai dou  sapt mâni şi jum tate, spuse ea şiă ă ă ă  
fluier  uşor. Ai f cut progrese serioase, dragule. O s  sună ă ă  
la Honolulu ast zi s  comand un set de bare paralele. Înă ă  
curând o s  po i sta între ele.ă ţ

Zâmbetul lui disp ru.ă
— N-o s  pot face asta niciodat .ă ă
— Aşa ai spus şi despre c rucior. Vrei s  te linişteşti?ă ă
— Dar tu? întreb  el strâmbându-se de durere când eaă  

îi îndoi genunchiul la piept.
— Nu înainte de a te face s  mergi.ă
— Dacă o să continui să por iţ  pantalonii ştia scur i,ă ţ  o 

s -ncepă  să alerg în curând. După tine.
— Promisiuni, promisiuni...
— Parcă i-amţ  spus să te îmbraci mai decent.
— Suntem în Hawaii, Cavanaugh. Toată lumea umblă 

îmbr cată ă cât mai uşor, sau n-ai auzit? Acum o să mă 
împotrivesc mişc rii.ă  Împinge-mi mâna. Aşa.  Pu inţ  mai 
tare. E bine.

—  Oh, Doamne, gemu el printre din iţ  şi îi urmă 
instruc iunile,ţ  care f cură ă să i se întindă muşchiul gambei.

— Te-ai ars pe picioare, observă el f cândă  un efort şi mai 
mare!

— Ai remarcat? 
— Cum aş fi putut să n-o fac? Mi le ar iăţ  ori de câte ori ai 

ocazia. Nu crezi că sunt destul de lungi?  Probabil că 
pornesc de la subsuori. Dar cum de-am ajuns la asta? 
Despre ce vorbeam?

— De ce am picioarele arse. Hai, Adam, odihneşte-te 
pu inţ  şi pe urmă încearcă din nou. Eh, f ră ă mutre. Încă o 
dat .ă

Continuă acea discu ieţ  stupidă doar pentru a-l face să 
nu se mai gândească la durere.

— S-au ars pentru că am adormit ieri lângă piscin .ă
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— Pentru asta primeşti o sumă exorbitant ?ă  S  dormiă  
lânga piscina mea? 

—  Bineîn elesţ  că nu! exclamă ea şi, după o pauză 
strategic ,ă  ad ug :ă ă  Am şi înotat.

El îi aruncă o privire furioasă şi îşi împinse laba 
piciorului în palma ei.

— Aşa, Adam, bravo. Încă o data
— Ai zis c  e ultima.ă
— Am min it.ţ
— Tic loas  f r  inim !ă ă ă ă ă
— Milionar fricos! Lucrurile mergeau minunat.

*
— Elizabeth, afurisita, avea un arc perfect şi profesoara 

se  tot  minuna  din  cauza  asta.  Piciorul  ei  delicat  era 
totdeauna expus, ceva la care s  aspiram to i ceilal i dină ţ ţ  
clas . Era o micu  balerin  perfect  cu o form  perfect .ă ţă ă ă ă ă  
Primea  toate  rolurile  de  solist  din  spectacole.  Cândă  
dansa ea,  profesoara avea lacrimi în ochi.  Eu m  alamă  
adesea în spate. Eram prea înalt  şi,  când încercam să ă 
dansez în Lacul lebedelor, ar tam ca o gâsc . Profesoaraă ă  
plângea şi când dansam eu, dar din cu totul alt motiv.

Hohotul de râs al lui Adam vibra prin degetele lui Lilah 
care  îi  masa spatele.  Era  relaxat,  ceea ce  o  bucura.  Îi 
supusese la multe exerci ii în diminea a aceea şi muşchiiţ ţ  
îi tremurau de atâta efort.

— Când am ajuns la liceu, mama ne-a pus s  lu m lec iiă ă ţ  
de  dans.  Elizabeth  plutea  la  fel  de  gra ios  ca  Gingerţ  
Rogers. Eu eram cu un cap şi ceva mai înalt  decât to iă ţ  
b ie ii  din clas . La primul dans mi-am v rsat punci peă ţ ă ă  
rochie. Eram un dezastru atât de mare în ceea ce privea 
educa ia de doamn , încât am încetat s  mai încerc şi amţ ă ă  
devenit, în schimb, clovnul clasei. Profesoara a sunat-o pe 
mama şi i-a spus c -i d  banii înapoi dac  m  scoate de laă ă ă ă  
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orele ei. „Element distructiv”, parc  sta a fost termenulă ă  
delicat pe care l-a folosit.

— B nuiesc c  te-ai bucurat c -ă ă ă a  mai trebuit s  te duci.ă
Ea se încrunt  şi o clip  nu-i r spunse.ă ă ă
— Nu chiar. Însemna înc  un eşecă
Adam îşi în l  capul de pe mas  destul de mult pentruă ţă ă  

a o privi.
— Pentru c  nu te descurcai la dans?ă
—  Asta  şi  alte  aproape  şase  milioane  de  lucruri. 

Elizabeth ob inea numai A-uri. Eu eram o eleva de B. Darţ  
m  plictisisem atât de mult de acest calificativ, încât amă  
început  inten ionat  s  iau  C-uri.  Doar  atât  cât  s  trecţ ă ă  
clasa.  Sora  mea  era  o  elev  model,  preferata  tuturoră  
profesorilor,  iar  eu  am  devenit  un  coşmar  pentru  to i.ţ  
Indiferent ce era Elizabeth, eu voiam s  fiu invers. ă

— O ur şti chiar atât de mult?ă
— N-o ur sc deloc. O iubesc şi o ador. Doar c  mi-amă ă  

dat seama curând c  nu pot s  fiu ca ea, aşa c  am vrută ă ă  
s  fiu  total  diferit .  Altfel  m  temeam  c  n-o  s  mă ă ă ă ă ă 
remarce nimeni.

— M -ndoiesc c  nu te-ar fi remarcat nimeni, spuse elă ă  
chicotind.

— Întoarce-te. Şi nu mai geme, c  po i s-o faci. O f cu,ă ţ ă  
folosindu-şi muşchii bra elor şi cei ai şoldurilor şi pulpelor.ţ  
Se mut  de la mas  la c rucior şi apoi de la c rucior laă ă ă ă  
pat f r  prea mult ajutor.ă ă

— Aşa.  Ajurtge  deocamdat ,  îi  spuse  ea  când  el  seă  
rezem  de perne. Ai nevoie de ceva?ă

— Da. Ar fi ceva, zise el zâmbind şi îi spuse ce voia. 
În ciuda tupeului pe care îl avea, ea roşi.
— Nu fac asta.
— Niciodat ?ă
— Nu cu pacien ii.ţ
— M-ai întrebat dac  vreau „ceva”.ă
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—  M  gândearn  la  un  suc,  o  revist ,  telecomandaă ă  
televizorului.

— În cazul sta, nu, mul umesc.ă ţ
— Bine, ne vedem mai târziu, zise ea şi d du s  plece.ă ă
— De ce te gr beşti aşa? Unde te duci?ă
— La cump r turi.ă ă
— Ce cump r turi?ă ă
— Am nevoie de câte ceva.
— De ce anume?
— Lucruri personale. 
— Ca, de exemplu?
— Ce lips  de delicate e! Acum, la revedere. Trec dup -ă ţ ă

amiaza.
— Iei camioneta?
— Maşina mea.
— Ia camioneta şi vin şi eu cu tine. 
Lilah scutur  din cap.ă
— Trebuie s  m  opresc în câteva locuri. Te-ai plictisiă ă  

foarte repede.
— Nu m-aş plictisi.
—  Ba  da.  Şi,  pe  urm ,  dup  ce  termin  de  f cută ă ă  

cump r turile, aş vrea s  trec o ora, dou  şi pe la centrulă ă ă ă  
de reabilitare.

— Şi eu?
— Ce-i cu tine?
— Cât timp o s  stai plecat ?ă ă
— Nu ştiu, Adam, zise ea din ce în ce mai exasperat .ă  

Ce importan  are?ţă
— Î i  spun eu ce importan  are,  spuse el  furios.  Teţ ţă  

pl tesc cu o mie de dolari pe zi ca s  ai grij  de mine.ă ă ă
— Dar am voie s  am şi timp liber pentru bun  purtare,ă ă  

nu?
— Când te-ai purtat bine?
— Plec, spuse ea cu o voce melodioas .ă
— Nu po i, strig  el dup  ea. S-ar putea s  am nevoieţ ă ă ă  

de tine.
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— Pete va fi aici dac  ai nevoie de ceva. Pa.ă
— Lilah?
—  Ce  mai  e?  întreb  ea  venind  din  nou  spre  pat.ă  

Expresia ei era indulgent , dar ner bd toare.ă ă ă
— Nu te gr bi. ă
Schimbase  tactica.  Nu  mai  era  furios,  se  d dea  cuă  

binişorul pe lâng  ea.ă
— Pete e aici, dar el nu st  de vorb  cu mine. ă ă
— Am stat de vorb  toat  diminea a. Nu mai am ce s -ă ă ţ ă

i spun.ţ
— Juc m ă Urm rirea trivial .ă ă
— Totdeauna ne cert m când juc m.ă ă
— Juc m poker.ă
— Nu-i drept. Câştigi mereu.
— Poker pe dezbr cate.ă
— Nu-i drept. Aş câştiga. Tu eşti deja dezbr cat.ă
— Atunci, dezbrac -te şi tu şi suntem chit.ă
Ea îi arunc  o privire furioas  şi el ced , râzând.ă ă ă
— Bine, dac  nu poate fi vorba de poker pe dezbr cate,ă ă  

ne putem uita la un film.
— Le-am v zut pe toate. De dou  ori.ă ă
— Nu şi pe cele porno.
— Nu sunt de acord.
— Nu eşti prea ruşinoas , nu? ă
— N-am chef.
— Î i fac ele chef, î i promit.ţ ţ
Ea îşi schimb  atitudinea ner bd toare.ă ă ă
— Ştii foarte bine ce vreau s  spun.ă
El îşi muşc  buza de jos de câteva ori.ă
— Hai, Lilah, nu m  l sa singur. Sunt plictisit.ă ă
— Nu lucrez la asisten a social .  La revedere, Adam,ţ ă  

spuse ea categoric şi plec  înainte ca el s  mai zic  ceva.ă ă ă
Dac  ar  mai  fi  stat,  ar  fi  putut  s-o  fac  s  seă ă ă  

r zgândeasc . În ultima vreme, st tea în camera lui maiă ă ă  
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mult decât trebuia. De fiecare dat  când pleca, îi era maiă  
dificil.

*
— Cum e apa?
— Excelent . Vrei s  intri?ă ă
— Nu, nu în seara asta.
Lilah ieşi  din  piscin  şi  lu  un prosop.  În  timp ce seă ă  

ştergea,  era  conştient  de  privirea  p trunz toare  a  luiă ă ă  
Adam.  Tocmai  de  aceea  folosea  piscina  când  el  se 
odihnea.

Totuşi,  în seara-aceea, el  insistase s  stea afar  maiă ă  
mult ca de obicei dup  cin . R s rise luna. Era o seară ă ă ă ă 
superb .ă  După ce a stat cât a putut de mult, sperând că 
el se va retrage la culcare, Lilah a cedat tenta ieiţ  piscinei 
şi a înotat câteva lungimi de bazin. 

—  E ceva interesant în scrisorile alea? întrebă ea 
ştergându-şi p rulă  cu prosopul.

— Nu chiar. Sunt foarte multe. Abia dacă pot să le 
sortez pe toate, darmite să le mai şi r spund.ă

— Trebuie  să fie greu să fii iubit de mii de oameni, 
spuse ea ironic. Ce reprezintă teancurile astea?

El f cuseă  trei teancuri de scrisori în fa aţ  lui, pe mas .ă
— Cei buni, cei r i,ă  cei urâ i,ţ  spuse el ar tândă  spre 

fiecare teanc.
Lilah se aplec ,ă  se uită prin teancul „urât” şi scoase un 

plic, pe care îl apropie de flac raă  ce ardea pe un stâlp 
metalic fixat în stratul de flori din spatele ei.

— Thad şi Elizabeth Randolph, zise ea citind adresa de 
pe spatele plicului.

— Ia uite, a ajuns în alt teanc.
— Cred că nu dai prea multă aten ieţ  sort rii. F ră ă ă s -iă  

pese că scrisoarea îi era adresată lui, ea desf cuă  plicul.
— N-am fost atent. M-am uitat la tine cum îno i.ţ  
— Lilah r maseă  nemişcată şi se uită la el.
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— De ce nu faci baie goal ?ă
— De ce nu- iţ  vezi de treab ?ă  îl întrebă ea cu r suflareaă  

t iat .ă ă
— Ar fi o privelişte grozav . ă
— Mul umesc. ţ
— Cu pl cere.ă
Se priviră îndelung. În cele din urm ,ă  Adam ar t  spreă ă  

plicul din mâna ei.
— Ce spun so ii Randolph?ţ
Ea  desf cu  plicul  şi  scoase  scrisoarea.  O  parcurseă  

repede  cu  privirea,  deşi,  dup  acel  scurt  schimb  deă  
cuvinte  cu  Adam,  îi  trebui  ceva  timp  ca  s  priceapă ă 
cuvintele surorii ei.

— Sper  c  te sim i bine şi c  eu nu- i fac prea multeă ă ţ ă ţ  
probleme, spuse ea şi gemu amuzat . A uitat s  întrebe şiă ă  
ce fac eu, î i mul umesc foarte mult, Lizzie, morm i Lilah.ţ ţ ă  
Zice c  Megan a fost sup rat  când echipa ei de softball aă ă ă  
pierdut..

— Biata de ea. Şi Matt, ce face?
—  A  trebuit  s -şi  petreac  o  zi  întreag  închis  înă ă ă  

camera lui pentru c  l-a înv at pe cel mai bun prieten ună ăţ  
cuvânt urât.

—  Probabil  c  l-a  înv at  de  la  m tuşa  Lilah.  Ea  îiă ăţ ă  
arunc  prosopul ud în cap.ă

— Matt e prietenul meu. M  consider  nemaipomenit .ă ă ă
— Cum se simte Elizabeth? Lilah citi în continuare.
—  Zice c  se simte foarte bine. Thad îi face probleme.ă  

„Se poartă din  ce în ce mai absurd pe  m sura  ceă  se 
apropie termenul”. Oh,  Doamne,  ia  ascult  aici.  Aă  
cump rat cauciucuri  ă noi pentru, ambele maşini, în c zulă  
în  care  ar  avea  pan  în  drum spre  spital,  spuse ea  şiă  
scoase un sunet dispre uitor.ţ

— Tipul e înnebunit dup  copilul asta. ă
Adam râse, dar spuse malancolie:
— Totuşi, trebuie s  fie frumos.ă
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— Ce anume? întreb  Lilah b gând scrisoarea în plic.ă ă
— Să ştii că ai dat viaţă unei alte fiin e.ţ
Când se întoarse să o priveasc ,ă  z riă  lumina 

tremur toareă  a fl c rii. ă ă
— Ah, asta. Da, aşa cred, dac - iă ţ  plac chestiile astea.
— Da, dac - iă ţ  plac.
T cură ă amândoi o clip .ă  Lilah vorbi prima.
— În leg tură ă cu scrisorile astea, să te ajut cu ceva? Nu 

m-ar deranja să r spundă  la câteva pentru tine. Ceva de 
genul „Vă mul umescţ  pentru grija  ar tat ,ă ă  punct. Ai 
dumneavoastră sincer, virgul .ă  Adam Cavanaugh.”

— Am o mul imeţ  de angaja iţ  care pot face asta. O s -iă  
spun lui Pete să le pună pe toate într-o cutie şi s  leă  
expedieze la sediu.

— Chiar şi pe cele personale?
Se referea indirect la mul imeaţ  de scrisori din partea 

Lucretiei, care fuseseră puse deoparte şi citite, dar c roraă  
nu li se r spunsese.ă

— B nuiescă  că ar trebui să mă ocup de ele, dar...
Oftă adânc.
— Mă simt detaşat, ştii?
O privi aşteptându-i confirmarea, iar ea încuviin , deşiţă  

nu ştia unde vrea să ajung .ă
—  Am pierdut inaugurarea hotelului Cavanaugh din 

Zürich, s pt mânaă ă  trecut .ă  În mod normal, aş fi fost 
acolo, conducând festivitatea, punând la punct detaliile, 
verificând una, alta, convingându-mă personal că totul e 
în ordine. Dar..., spuse el şi f cuă  o pauz  scurt ,ă ă  nu cred 
că am pierdut prea mult.

— Te gândeşti la alte lucruri.  E mult mai mult în joc 
decât  inaugurarea  unui  hotel.  Accidentul  i-a  schimbatţ  
modul de a gândi. Ai alte priorit i.ăţ

— B nuiesc  c  ai  dreptate.  Sau  poate  c  sunt  doară ă ă  
obosit.  De când a  murit  tat l  meu şi  m-am apucat  deă  
afaceri, am vrut s  am mai mult, s  câştig mai mult, să ă ă 
fac mai mult.
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— Ai exagerat. 
— Da.
Lilah  ştia  toat  povestea  de  la  Elizabeth.  Adamă  

moştenise câteva moteluri mediocre de la tat l s u, peă ă  
care le vânduse imediat dup  validarea testamentului. Cuă  
profitul  ob inut  construise  un  hotel  de  lux  care  seţ  
bucurase  imediat  de  succes.  Acel  prim  hotel  se 
transformase într-un lan  de optsprezece. Indiferent în ceţ  
parte  a  lumii  se  afla,  un  hotel  Cavanaugh  însemna 
calitate şi servicii excelente.

Adam pornise de la bun început cu ceva bani, moşteni iţ  
de  la  ambii  p rin i,  dar  se  putea  spune  c  deveniseă ţ ă  
milionar prin propriile-i puteri.

—  M  plictisisem  de  via a  pe  care  o  duceam  chiară ţ  
dinainte de accident, îi m rturisi el. Sun  dur, nu?ă ă

—  Pu in,  îi  spuse  ea  zâmbind  uşor.  Eşti  de  invidiatţ  
pentru tot ce ai.

—  Îmi  dau  seama.  Nu  eram  deloc  mul umit  deţ  
plictiseal . De ce eram plictisit?ă

— Î i atinseseşi toate scopurile şi nu mai aveai nimic deţ  
realizat.  De  aceea  ai  început  s  inventezi  tot  felul  deă  
lucruri, ca de exemplu, urcatul pe munte.

El c zu pe gânduri.ă
— Pare s  fi trecut o veşnicie de când Pierre, Alex şi cuă  

mine am pl nuită  excursia asta. Mi-e greu să m  maiă  v dă  
implicat în asemenea lucruri. Am fost invitat să petrec o 
lună prim varaă  viitoare cu nişte prieteni  pe un iaht în 
Mediteran .ă  Nu-mi iau niciodată o vacanţă atât de lung ,ă  
dar, chiar dacă aş obişnui s  facă  aşa ceva, perspectiva nu 
mi se pare deloc atr g toare.ă ă  Mă simt atât de departe de 
tot - de oameni frumoşi, maşini rapide, mânc ruriă  bune, 
iahturi luxoase. Hoteluri. Femei.

Se întoarse şi se uită la Lilah.
Înghi iţ  greu.
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— O s - iă ţ  treac .ă  Te sim iţ  detaşat şi dep rtată  pentru că 
aşa şi eşti. Trebuie să te concentrezi cum să revii  la 
normal. Atunci o să intri din nou în vâltoare.

— Nu sunt sigur.
— Ba da, spuse ea. Dorin aţ  asta de a avea cât mai mult 

î iţ  stă în fire. Pasiunea succesului o ai în gene la fel ca şi 
culoarea neagră a ochilor. Elizabeth spune  că ai atâta 
energie, încât o laşi adesea f ră ă suflare. Te descrie ca 
fiind în continuă mişcare. O s - iă ţ  revii.

— Dar nu voi fi niciodată acelaşi. Nu mă refer la fizic, 
spuse el când o v zuă  că era gata să îl dezaprobe. N-o să 
mai am niciodată aceleaşi  concep iiţ  despre viaţă şi 
despre condi iaţ  uman .ă

— Nu, Adam, nu vei mai fi niciodată acelaşi. La un 
moment dat, în viitor, vei fi încântat că iţ  s-a întâmplat 
asta.

Ea se ridică apoi de pe şezlong şi se duse spre c rucior,ă  
îndep rtându-lă  de mas .ă

—  Ca să fiu sincer ,ă  asule, toată filozofia asta mă 
oboseşte, spuse ea pe un ton mai vesel. Ce-ar fi să 
mergem la culcare?

— Nu sunt obosit.
— Nu m  contrazice... Adam! Ce faci?ă
Cu o for  şi cu o agilitate care o uimir , se întinse, oţă ă  

apuc  de mân  şi o trase în fa a lui, iar ea îi c zu în bra e.ă ă ţ ă ţ  
O înconjur  cu bra ele şi îşi împreun  mâinile, prinzând-oă ţ ă  
în capcan .ă

—  Ce  fac?  repet  el  în  joac .  Nu  vezi?  Te  atac.ă ă  
Cuvintele lui îi f cur  inima s -i bat  mai tare, dar îi priviă ă ă ă  
cu severitate.

— Ai fi  putut s  te loveşti.  O asemenea impulsivitateă  
poate fi d un toare.ă ă

— N-am ac ionat din impuls. M  gândesc la asta de zileţ ă  
întregi.

— La ce?
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El îşi coborî gura spre a ei şi o s rut . Se pricepea să ă ă 
s rute. De la Aurielle Davenport şi pân  la Lucre ia von-ă ă ţ
nu-mai-ştia-cum, exersase mult,  cu siguran . Limba luiţă  
era activ , dar nu cotropitoare. Penetra încet şi delicios.ă

Sco ând aceleaşi sunete care vibrau în gâtlejul lui, Lilahţ  
îl  s rut  la  rândul  ei.  Apoi,  dându-şi  seama  c  n-ar  fiă ă ă  
trebuit s-o fac , îşi retrase capul.ă

— Nu, Adam.
— Ba da, zise el şi gura lui îi g si gâtul arcuit şi dornic.ă
— Asta nu face parte din programul de tratament.
— Face parte din programul meu. 
În  şoapta  lui  se  sim i  ner bdarea  cu  care  îi  desf cuţ ă ă  

sutienul  costumului  de  baie,  care  c zu  în  bra ele  ei.ă ţ  
L sându-şi capul în jos, el îşi frec  obrazul de sânii ei şiă ă  
adulmec  adâncitura dintre ei cu nasul şi cu buzele.ă

Lilah  scoase  un  scâncet  care  ar  fi  putut  însemna 
pl cere, regret sau sentiment de vinov ie. Sau toate laă ăţ  
un loc.

— Adam, înceteaz , te rog. Nu ştii ce faci.ă
— Ba cum s  nu ştiu, zise el muşcând-o uşor de sân,ă  

dup  care s rut  locul respectiv.ă ă ă
— M  vrei pentru c  m  aflu aici.ă ă ă
— Te vreau şi atâta tot.
— Pentru c  depinzi de mine.ă
— Pentru c  eşti îngrozitor de sexy..ă
— M-ai mai s rutat şi înainte.ă
— la n-a fost un s rut, ci o insult .Ă ă ă
— Şi sta la fel. Se potriveşte perfect. Întâi furia şi, peă  

urma, pasiunea. Iei dependen a drept dorin .ţ ţă
— N-am luat niciodat  altceva drept dorin , Lilah.ă ţă
În  timp  ce  pronun au  acele  cuvinte,  buzele  lui  îiţ  

atingeau sfârcul uşor, frecându-l s  se înt reasc .ă ă ă
Ea  gemu  când  limba  lui  începu  s  i-l  ling  cuă ă  

repeziciune.
— Nu, nu.
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Dar  el  nu  d du  ascultare  acelei  rug min i  stinse,  ciă ă ţ  
prinse mugurul tare între buze şi îl supse uşor.

— Eşti dulce, Lilah, murmur  el mutându-şi gura asupraă  
celuilalt sân. Peste tot eşti atât de dulce.

Ea îşi împleti degetele în p rul lui, având de gând s -iă ă  
ridice capul dar nu putu s  o fac . Gura lui cald  şi umedă ă ă ă 
îi f cea pl cere, aşa cum nu mai sim ise niciodat . Un vală ă ţ ă  
de c ldur  îi cuprinse sânii, pulpele, stârnindu-i o dorină ă ţă 
violent  şi febril .ă ă

— Nu-i bine, Adam, e o mare greşeala.
— Atunci, de ce m  laşi s-o fac? întreb  el ridicându-şiă ă  

capul şi privind-o în ochii tulburi.
—  Nu  ştiu,  spuse  ea  cu  o  not  de  disperare  şi  deă  

z p ceal . Nu ştiu.ă ă ă
El îi puse un s rut pe buze.ă
— Pentru c  vrei s  fii s rutat  la fel de mult cât vreauă ă ă ă  

eu s  te s rut. Nu min i, c  nu te cred.ă ă ţ ă
Când gura lui i-o captur  pe ai ei din nou, mâinile lui îiă  

cuprinser  sânii,  pe  care  îi  fr mânt  încet,  în  timp  ceă ă ă  
limba lui se împerechea cu a ei. Degetele lui îi mângâiau 
sfârcurile, care erau înc  umede în urma s rut rilor lui.ă ă ă

Lilah  îşi  puse  încet  mâinile  pe  umerii  lui.  Nu  avea 
c maş . Pielea lui, pe care ea o ştia foarte bine dup  câtă ă ă  
o atinsese, era neted  şi cald . Ardea de dorin  s -l ia deă ă ţă ă  
gât şi s -i lipeasc  pieptul p ros şi cald de pielea ei, dară ă ă  
rezist  tenta iei.ă ţ

Mintea îi era neclar  din cauza pasiunii, dar îndeajunsă  
de  limpede  pentru  a-şi  da  seama  c  violase  un  creză  
profesional f r  s  ştie cum ajunsese la acest lucru şi niciă ă ă  
în  ce  clip  pierduse  controlul  asupra  situa iei.  Trebuiaă ţ  
neap rat s  şi-l recapete.ă ă

Îi împinse umerii şi, în acelaşi timp, se ridic . Sutienul îiă  
c zu pe teras . Se aplec  s -l ia, dup  care se întoarse cuă ă ă ă ă  
spatele şi şi-l puse. Înainte s -l priveasc  din nou, îşi puseă ă  
halatul de plaj , strângându-l în jurul ei.ă
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F r  s  scoat  un  cuvânt  -  şi  cu  cât  detaşareă ă ă ă ă  
profesional  putu s  adune când buzele îi mai pulsau încă ă ă 
din  cauza  s rutului,  iar  sânii  o  m i  furnicau  -  trecuă ă  în 
spatele c rucioruluiă  şi îl împinse. Ajunseră în camera lui şi 
ea îl urcă în pat tot f ră ă să rostească un cuvânt. După ce 
îl instal ,ă  îşi f cuă  destul curaj pentru a-l privi în ochi.

— Sunt îngrozită de ce s-a întâmplat.
— Eşti udă din cauza asta.
Ea scoase un geam tă  surd, închise ochii şi cl tin  dină ă  

cap negând.
— O să uit mă  totul, zise ea.
— Atât î iţ  trebuie, s -ncerciă  m car.ă
— O să ne prefacem că nimic nu s-a întâmplat. 
— Imposibil.
— N-o să se mai întâmple niciodat .ă
— Pe naiba. 
— Dacă se mai întâmpl ,ă  plec.
— Mincinoaso.
— Noapte bun . ă
— Vise pl cute.ă
Îl l să ă şi se duse în camera ei. Ca şi mai înainte, 

sim urileţ  îi erau tulburate. Lumina lunii, care p trundeaă  
pe fereastr ,ă  p reaă  argint topit. Covorul scump se sim eaţ  
minunat sub picioarele ei goale. Se aşeză pe marginea 
patului cu grij ,ă  de parcă ar fi fost buza unei pr p stii.ă ă

Privind în gol, îşi ridică mâna şi îşi atinse buzele, pe 
care le sim eaţ  umflate. Îşi trecu limba peste cea de jos şi 
sim iţ  gustul lui Adam.

Cu ochii încă închişi şi împotriva voin eiţ  sale, scoase un 
sunet de dorin .ţă  Nu crezuse că i s-ar fi putut întâmplă 
aşa ceva, nu în mod serios şi, cu siguran ,ţă  nu ei. Ar fi 
pariat pe orice că nu avea să se  implice  niciodată 
emo ional cu un pacient. Acea regul  se afla pe paginaţ ă  
întâi a manualului unui fizioterapeut.

~ 91 ~



SANDRA BROWN

Cu toate acestea, iat-o tulburat  şi f r  s  poat  faceă ă ă ă ă  
ceva.

Nu i se mai întâmplase niciodat  aşa ceva. Ah, fuseseră ă 
mul i  cei  care îşi  strecuraser  mâna pe sub fusta ei  înţ ă  
timp ce ea îi masa, cei care o pip iser , crezând c  erauă ă ă  
îndr gosti i de ă ţ ea numai pentru c  le cunoştea foarte bineă  
trupurile. Dar ignorase toate acele avansuri, le catalogase 
ca fiind riscuri profesionale şi le uitase aproape imediat ce 
se întâmplaser .ă

Acest lucru, îns , nu avea s -l uite niciodat . Cel pu in,ă ă ă ţ  
nu prea curând. Ar fi  vrut s  nege c  s-ar fi  întâmplată ă  
ceva. În plus, ar fi vrut s -i nege for a. Dar se întâmplase.ă ţ  
Şi  fusese  ceva  foarte  intens.  Dovada  era  acolo,  între 
pulpele ei. Pe buze. Pe sâni. 

Îşi  desf cu sutienul  şi  îşi  privi  sânii.  Dar  totul  fuseseă  
real, nu în imagina ia ei. Existau şi urmele vagi pe care iţ  
le  l saser ,  pe  piele  b rbia  şi  obrajii  lui  în spri i.ă ă ă ă ţ  
Sfârcurile  ei  erau  înc  trandafirii,  umede  şi  iritate.ă  
Îndr zni s  se ating .ă ă ă

Când telefonul de pe noptier  sun , s ri de parc  ă ă ă ă ar fi 
fost împuşcat . Ridicând receptorul strig :ă ă

— Ce este? Adic , ă alo, da, reşedin a Cavanaugh..ţ
— Lilah? Ce s-a întâmplat?
— Ce s-a întâmplat? Î i sţ pun eu ce s-a întâmplat, strigă 

ea  furioas .  M-ai  trezit,  asta  s-a  întâmplat.  Ştii  cât  eă  
ceasul aici? -

— Nu. Cât e?
— De unde naiba să ştiu? Totuşi e târziu. i-eŢ  de ajuns?
— Iart -m ,ă ă  spuse Elizabeth plină de remuşc ri. Dară  te-

am sunat ca s - iă ţ  dau o veste bun .ă
— Copilul? întrebă Lilah schimbând tonul repede.
— Nu, nu înc .ă  Doctorul zice că mai durează câteva 

s pt mâni.ă ă
— Cum te sim i?ţ
— În mare form .ă
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— O să le dau celor de la Goodyear numele şi num rulă  
t u.ă  Poate or să vrea să te foloseasc .ă

— Ce face Adam?
— ...Ăăă  e bine. Bine.
— S-a mai înzdr venit?ă
Lilah înghi iţ  în sec, amintindu-şi de for aţ  lui când îi 

st tuseă  în bra e.ţ
— Ah, da, mult.
— Nu v-a iţ  omorât înc ?ă
— Nu chiar, dar am fost pe-aproape.
—  De aceea am sunat. Am g sit,ă  în sfârşit, un 

înlocuitor.
Lilah încremeni.
— Înlocuitor?
Se f cuă  linişte în partea lui Elizabeth, după care spuse:
— Cred că am nimerit bine, nu? Vorbesc cu sora mea, 

Lilah Mason, fizioterapeutul lui Adam Cavanaugh, 
magnatul hotelurilor?

— Iart -m ,ă ă  Lizzie, spuse Lilah frecându-şi tâmplele. 
Ştiu că vorbesc aiurea, dar a trecut atâta timp de când 
am discutat despre un eventual înlocuitor, încât aproape 
c  am şi uitat.ă

— Ai  uitat? repet  Elizabeth nevenindu-i s  cread . Dară ă ă  
erai atât de hot rât .ă ă

— Eram... sunt.
Era furioas  pe sine c  nu era prea entuziasmat  deă ă ă  

înlocuire, dar îşi v rs  sup rarea pe Elizabeth, întrebând-ă ă ă
o âfnoas :ţ ă

— De ce i-a luat atâta timp ca s  g seşti pe altcineva?ţ ă ă
— Am cerut o list  de la spital. Ne-au dat câteva numeă  

şi i-am intervievat pe to i, dar nu-l vedeam pe Adam cuţ  
nici  unul din ei. Ieri  am vorbit,  îns , cu un b rbat întreă ă  
dou  vârste,  cu recomand ri  foarte  bune şi  Thad şi  cuă ă  
mine am hot rât c  ar fi potrivit. E preg tit, dornic şi gataă ă ă  
s  vin  imediat. Chiar mâine, dac  vrei.ă ă ă
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— Aha. 
—  Nu pari prea încântat .ă
— Ah,  ba sunt,  dar...  un b rbat  între  dou  vârste aiă ă  

spus? 
— De vreo cincizeci de ani.
— Hmm.
— Lilah, s-a întâmplat ceva?
— Nu, sunt doar ame it . M-ai trezit din somn, ai uitat?ţ ă  

Am nevoie de ceva timp ca s  m  dezmeticesc.ă ă
Avea s -i  ia  mai  mult  timp s  în eleag  de  ce  nu  oă ă ţ ă  

entuziasmase perspectiva de a pleca din casa lui Adam 
Cavanaugh chiar a doua zi.

Unu, ea şi Adam începuser  s  se obişnuiasc  unul cuă ă ă  
cel lalt.ă

Doi, ea şi Adam f ceau paşi foarte mari spre vindecare.ă  
Trei, ea şi Adam tocmai se îmbr işaser  în c ruciorulăţ ă ă  

acestuia.
Lilah încerc  s -şi dea seama care din motive o f ceaă ă ă  

s  şov ie s -l p r seasc  acum. Era adev rat c  voia să ă ă ă ă ă ă ă ă 
duc  tratamentul la bun sfârşit. Voia s  fie lâng  el cândă ă ă  
avea s  fac  primii  paşi.  Voia s  împart  cu el victoriaă ă ă ă  
asupra acelei paralizii temporare. Voia s -l mai s rute.ă ă

Dar acest lucru nu avea s  se mai întâmple.ă
Nu avea s  lase s  se mai întâmple. Motivele pentruă ă  

care  o  s rutase  Adam  veneau  direct  din  manual.  Iară  
motivele pentru care ea îl s rutase pe Adam erau preaă  
absurde pentru  a  fi  crezute.  Aşa  c  avea s  considereă ă  
seara aceea o pierdere temporar  a ra iunii  şi  avea să ţ ă 
aib  grij  s  nu se mai întâmple.ă ă ă

Ar fi fost o prostie s  sacrifice tot pentru o nes buin .ă ă ţă  
Faptul de a se obişnui cu un alt fizioterapeut i-ar fi putut 
provoca lui Adam un regres serios. Ar fi fost bine pentru 
pacient? Nu, Nu era normal s  ia în considerare ce eraă  
mai bine pentru pacient? Ba da. 

— Nu vreau s  fiu înlocuit .ă ă
— Poftim?
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Lilah  repet  afirma ia,  cu  mai  mult  fermitate  decâtă ţ ă  
prima oar . ă

—  Î i dai seama cât timp am pierdut şi cât efort amţ  
depus eu şi Thad c utând?ă

— Îmi dau seama şi-mi cer scuze.
— Ai fi putut s  ne anun i c  te-ai r zgândit.ă ţ ă ă
— N-am realizat  decât  în  clipa  asta.  Z u,  Lizzie,  îmiă  

pare r u. Roag -l şi pe Thad s  m  ierte. ă ă ă ă
Elizabeth oft  plictisit .ă ă
— E în regul . Toate aceste interviuri au f cut ca timpulă ă  

s  treac  mai repede. Oricum, noi  eram convinşi  c  tuă ă ă  
eşti cea mai bun  alegere. Suntem bucuroşi c  Adam seă ă  
afl  pe mâini pricepute.ă

Şi mâinile lui Adam erau pricepute, îşi spuse Lilah. Doar 
gândul  la  acele  mângâieri  f cu  s  i  se  umezească ă ă 
palmele.

— Eh, dac  asta-i tot, Lizzie, eu m-aş culca din nou.  ă
— Eşti sigur  c  totul ă ă e-n regul ? Ai o voce ciudat .ă ă
— Mă simt foarte bine. S rut -i pe copii din partea mea.ă ă  

Şi pe frumosul meu cumnat. Pa.
Închise repede şi lu  iute mâna de pe receptor de parcă ă 

acesta ar fi acuzat-o de duplicitate şi manipulare.
Dar nu putea sc pa atât de uşor de conştiin a ei. Dândă ţ  

la  o  parte  cuvertura  şi  strecurându-se  în  aşternut,  se 
felicit  pentru faptul c  avusese noble ea s  r mân  până ă ţ ă ă ă ă 
la sfârşit. 

Dar, în sinea ei, ştia c  motivele fuseser  cât se poateă ă  
de egoiste. Cel pu in, în parte.ţ
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Şapte

— Totdeauna dormi goal ? ă
— Hmmm?
— Totdeauna dormi goal ?ă
Lilah se întinse leneş în aşternutul de satin şi  c sc .ă ă  

Ochii i se deschiseră încet, până la un punct, şi  apoi 
brusc.

— Adam?
— Î iţ  aduci aminte cum mă cheam .ă  Sunt m gulit. ă
Lilah îşi d duă  la o parte p rulă  r v şit,ă ă  trase la piept 

cearceaful din satin şi se sprijini într-un cot.
— Ce cau iţ  în camera mea? Cum ai ajuns aici?
— Nu mi-ai r spuns la întrebare.ă
— Ce întrebare? 
— Totdeauna dormi...?
— Da! Acum spune-mi ce l-a apucat pe Pete de te-a 

l sat s  vii aici.ă ă
— Pete nu ştie c  sunt aici. Am venit singur.ă
Uimit , Lilah se uit  peste marginea patului. Adam eraă ă  

în c rucior.ă
—  Te-ai  dat  jos  din  pat  şi  te-ai  aşezat  singur  în 

c rucior?ă
— Nu eşti mândr  de mine?ă
—  Bineîn eles  c  sunt,  spuse  ea  zâmbindu-i,  darţ ă  

zâmbetul disp ru la fel de repede cum ap ruse. Numai că ă ă 
asta  nu-mi  r spunde  la  întrebare.  Ce  cau i  în  cameraă ţ  
mea?

— Î i invadez teritoriul.ţ
— Exact. Vrei s  pleci, te rog? ă
Deodat , un gând îi încol i în minte.ă ţ
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— De unde ai ştiut c  sunt goal ?ă ă
— M-am uitat sub cearceaf.
Ea îl privi cu gura c scat  de uimire, iar el începu să ă ă 

râd .ă
— De fapt, bikinii t i sunt pe podea şi nu v d nici urmă ă ă 

de bretele de c maş  de noapte pe umerii t i.ă ă ă
—  Ah.  Bine,  dac  eşti  dr gu ,  domnule  Cavanaugh,ă ă ţ  

spuse ea cu r ceal  ar tând spre uş , aş vrea s  fac ună ă ă ă ă  
duş şi s  m  îmbrac.ă ă

— i-am adus ceva.Ţ
Ea  v zuse  florile,  dar  abia  acum  le  observ  cuă ă  

adev rat, când el îi puse cununa în jurul gâtului.ă
— Bun venit în Hawaii, Lilah.
— Ai cam întârziat cu câteva s pt mâni.ă ă
— Eşti o maniac  a detaliilor?ă
Lilah se uit  la petalele acelea delicate şi parfumate şiă  

le atinse plin  de respect. Erau umede şi reci pe pielea ei.ă
— Î i mul umesc, Adam. Sunt minunate.ţ ţ
—  Ştii  ce  se  potriveşte  cu  o  astfel  de  cunun ,  nu?ă  

întreb  el şi ea îşi ridic  privirea repede.ă ă
Ochii lui Adam sclipeau. 
— Aha, v d c  ştii.ă ă
— O s  ne lipsim de partea asta a tradi iei.ă ţ
— Tocmai datorit  acestei p r i s-a p strat tradi ia atâtă ă ţ ă ţ  

de mult. Şi, pe urm , niciodat  nu încalc tradi ia.ă ă ţ
Cuprinzându-i capul în palme, o trase spre el şi o s rută ă 

profund.
— Nu aşa se face, spuse ea când el îşi desprinse buzele 

de ale ei. Ar trebui s  fie câte un s rut pe ambii obraji,ă ă  
nu?

— De obicei.
— Credeam c  niciodat  nu încalci tradi ia.ă ă ţ
— Doar dac  nu sunt implicate gur  ta şi limba mea. ă ă
O s rut  din nou pân  s  apuce ea s -l împiedice. Înă ă ă ă ă  

cele din urm , ea îşi adun  destul  for  ca s -i spun :ă ă ă ţă ă ă
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— Pleac !  Trebuie  s  m  dau  jos  din  pat  şi  s  mă ă ă ă ă 
îmbrac.

Privirea  lui  coborî  asupra  cearceafului,  care  nu  prea 
reuşea s -i ascund  forma plin  a sânilor.ă ă ă

— Cred c  ar i foarte bine aşa cum eşti, aşa c , te rog,ă ăţ ă  
nu te îmbr ca pentru mine.ă

— Mai ales pentru tine. Ai cheltuit foarte mult  energieă  
ca s  te dai jos din pat singur. Trebuie s  profit m cât maiă ă ă  
mult de acest moment.

— Am o idee mai bun . Hai s  ne lu m ziua asta liberă ă ă ă 
şi s  s rb torim progresul pe care l-am f cut.ă ă ă ă

— Cum?
El îşi trecu degetul mare peste buzele ei. 
— Stând în pat, spuse el şi îşi ridic  privirea captivantă ă 

spre ea.  Într-un singur  pat.  sta.  Cu siguran  c  o sĂ ţă ă ă 
profit m cum trebuie de moment.ă

O clip , Lilah fu vr jit  de vocea lui r guşit  şi de aceaă ă ă ă ă  
propunere ademenitoare, îns , prea curând, îşi recap tă ă ă 
luciditatea şi îi spuse sup rat :ă ă

— Nu fi ridicol. Tu nu- i iei niciodat  o zi liber  şi, caţ ă ă  
urmare, nici eu n-o s-o fac.

El  îi  primi  refuzul  bine  dispus  şi  se  îndep rt  cuă ă  
c ruciorul de pat.ă

— N-o s  mearg , Lilah.ă ă
— Ce anume?
— S  te prefaci c  asear  nu s-a întâmplat nimic. Dară ă ă  

acum mi-e foame, aşa c , deocamdat , m  retrag.ă ă ă
Îşi r suci c ruciorul şi se îndrept  spre uş . Ajungând, îiă ă ă ă  

mai arunc  o privire peste um r.ă ă
— Şi chiar m-am uitat sub cearceaf, s  ştii. ă
Ea îl privi f când ochii mici.ă
— Glumeşti, Cavanaugh.
— Z u? Îmi place la nebunie aluni a aia mic  şi sexyă ţ ă  

din interiorul urmei l sat  de bikini. ă ă
Înainte ca ea s  poat  g si un r spuns, el disp ru. Lilahă ă ă ă ă  

arunc  cearceaful  la  o parte şi  travers  camera.  Trântiă ă  
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uşa şi  o  încuie,  având grij  ca  ambele  zgomote  să ă fie 
auzite. După aceea intră în baie şi r suci  robineteleă  
duşului.

Adam râdea de atitudinea ei faţă de seara precedent .ă  
Credea că e timidă şi nu o lua în serios. Seara trecută le 
stârnise libidourile, dar întârzia mult procesul de a-l face 
să meargă din nou. Acest lucru, nu o aventură amoroas ,ă  
trebuia să fie elulţ  lui. Era foarte important ca ea să se 
impună iar ca medic al s u,ă  nu ca amantă şi, deci, era 
nevoie de m suri urgente.ă

Când intră în camera lui, o oră mai târziu, îl g siă  
aruncând cu o minge de baschet într-un coş pe care îl 
pusese pe Pete s -lă  fixeze de perete.

— Dou zeciă  şi şapte de lovituri la int ,ţ ă  se l udă ă el. 
Lilah intră la fel de rigidă ca o c maşă ă scrobită şi îi luă 

mingea din mân .ă
— Destul cu joaca. Po iţ  să faci asta în timpul t u liber,ă  

urm toareaă  oră şi jum tateă  suntem în timpul meu.
Se duse la casetofon şi îl închise. Vocea lui  Whitney 

Houston fu oprită brusc.
— Ce-ai p it?ăţ  o întrebă Adam. i-aŢ  venit ciclul? 
Lilah se întoarse spre el.
—  N-ar fi treaba dumitale,  nu crezi, domnule 

Cavanaugh?
— Sau indispozi iaţ  asta porneşte de la lipsa activit iiăţ  

sexuale?
— O să ignor ce-ai spus.
—  Nu po i.ţ  Aşa cum nu po iţ  să ignori nici ce s-a 

întâmplat asear .ă  Unde e cununa pe care i-am d ruit-o?ţ ă
— În frigider, în camera mea.
— De ce nu în jurul gâtului?
— S  fim serioşi. Nu pot s  port aşa ceva când lucrez.ă ă
— Atunci, când?
— Nu ştiu.
— La cin , în seara asta?ă
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Veni momentul l muririi unor lucruri.ă
— Uite ce e, Adam mi se pare c  în ultima vreme amă  

petrecut cam mult timp împreun . Un medic fizioterapeută  
trebuie s  fie un supraveghetor, un confident, uneori, dară  
niciodat  un...ă

— Iubit. 
— Nu asta aveam de gând s  spun. ă
— Nu?
Ea f cu un efort s  se st pâneasc .ă ă ă ă
— Nu putem fi prieteni atât de buni, Adam.
— N-am s rutat niciodat  un prieten aşa.ă ă
— Nu suntem nici îndr gosti i.ă ţ
— Exact. Am trecut de aceast  faz . De fapt, am trecută ă  

chiar  şi  de  preludiu.  Suntem  preg ti i  pentru  chestiaă ţ  
real .ă

Cuvintele lui provocatoare îi stârnir  senza ii delicioase.ă ţ  
Încercând s  le ignore şi s  le nege, ea îşi drese glasul şiă ă  
spuse cu asprime:

— Dac  vei continua aşa, î i vei pierde respectul fa  deă ţ ţă  
autoritatea mea. Te rog pentru ultima oar  s  încetezi cuă ă  
aluziile  astea  sexuale  copil reşti.  Ziua  de  ast ziă ă  
marcheaz  un nou început. De aici încolo va fi extrem deă  
greu.

În acest timp, chipul lui se întunec  din ce în ce.ă
Ea fusese gata să explodeze, dar o izbucnire a lui 

deveni iminent .ă  Când ea termină ce avu de spus, mâinile 
lui strângeau cu putere bra eleţ  c ruciorului.ă

— Mai greu decât până acum? Ce poate fi mai greu 
decât să mă nec jeştiă  oră de or ,ă  silindu-mă să fac lucruri 
pe care nu pot să le fac?

— Ştii foarte bine că nu-i uşor.
— Foarte bine! urlă el. Pentru că nu e.
— Gata cu smiorc ielile.ă  Hai să ne apuc mă  de treab ,ă  

zise ea categoric.
Tratamentul de dimineaţă fu un dezastru. Îl puse  să 

facă o mul imeţ  de exerci iiţ  menite s -iă  tonifieze muşchii 
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ce acum erau maleabili. El f cuă  efortul f r  preaă ă  mare 
tragere de inim .ă  Apoi, când ea îl cert  pentruă  lenevie, el 
se forţă mai mult, şi sfârşi cu o  contrac ieţ  pe care ea 
trebui să o alunge prin masaj, în  timp ce el înjura de 
mama focului. Îl aşeză apoi în pat ca să se odihneasc ,ă  
tr gândă  c ruciorulă  cât mai departe de el, ceea ce îi atrase 
şi mai multe epitete.

În ultima vreme îşi f cuseă  un obicei din a sta în camera 
lui în pauza dintre şedin e.ţ  Urm reauă  meciuri  şi filme 
siropoase la televizor, ascultau muzic ,ă  jucau  diverse 
jocuri şi c r iă ţ  sau, pur şi simplu discutau. În ziua aceea, 
îns ,ă  îi ocoli camera până când veni timpul şedin eiţ  de 
dup -amiaz .ă ă

Merse mai prost decât diminea a.ţ  Ea începu să se 
enerveze din clipa în care intră în cameră şi el îi spuse: 
„Să nu mai pui niciodată c ruciorulă  departe de  mine”, 
până când el refuză să încheie un exerci iu  pentruţ  
genunchi, spunând: „Nu mai fac”.

— Bine, spuse ea dându-i drumul piciorului care c zuă  
cu zgomot pe covor. Dac  asta e atitudinea ta, cred c  oă ă  
s -mi iau ziua aia liber  la care te-ai referit de diminea .ă ă ţă  
Mi-ai adus aminte c  n-am avut nici una de când am venită  
aici.

O or  mai târziu, ieşi din camera ei l sând o dâr  deă ă ă  
parfum în urm . Purta o rochie din bumbac f r  breteleă ă ă  
care l sa s  i se vad  umerii bronza i şi decolteul. Fustaă ă ă ţ  
petrecut  era strâmt  şi de fiecare dat  când f cea ună ă ă ă  
pas în sandalele cu toc înalt, se desf cea l sând s  i seă ă ă  
vad  pulpele lungi şi frumos formate. O parte a p ruluiă ă  
era piept nat  dup  ureche şi prins  cu o agraf  mare şiă ă ă ă ă  
str lucitoare. Cununa îi înconjura gâtul.ă

Când intr  în buc t rie, îi ului pe amândoi b rba ii.ă ă ă ă ţ
— S  nu m  aştep i, Pete. Probabil c  m  voi întoarceă ă ţ ă ă  

foarte târziu.
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Adam st tea la mas , în c ruciorul lui,  mâncând cinaă ă ă  
rece pe care i-o preg tise Pete. Ea îl ignor , ca şi cum niciă ă  
n-ar fi fost acolo, îi f cu cu mâna valetului şi ieşi.ă

În timp ce conducea pe drumul şerpuit de munte, se 
întreb  dac  nu cumva exagerase.ă ă

Nu.  Adam  nu  o  luase  în  serios  când  îi  spusese  că 
s rutul din seara precedent  nu avea s  se mai repete.ă ă ă  
Dac  voia  s  reuşeasc  s -l  fac  s  mearg  din  nou,ă ă ă ă ă ă ă  
trebuia s -l fac  s  se gândeasc  la ea ca la un medică ă ă ă  
fizioterapeut şi nimic altceva. Şofer sclav, da. Animatoare 
şi îndrum toare, da. Dar nu trebuia s  o ia drept tovar şă ă ă ă 
de joac  şi obiect al iubirii.ă

Simplele flirturi erau în regul . Îl f ceau s -şi recapeteă ă ă  
încrederea în sine. Tachin rile men ineau bunaă ţ  dispozi ie.ţ  
Dar seara precedentă nu p ruse delocă  ceea ce se putea 
numi un simplu flirt.

Luă cina singură într-un elegant restaurant  oriental, 
comandând mânc ruriă  care să o facă să stea cât mai mult 
posibil. Ignoră aten iileţ  a doi marinari care au acostat-o 
pe stradă oferindu-i bani şi o noapte de un extaz extrem 
de îndoielnic. Cump ră ă două bilete de la un cinematograf 
cu mai multe ecrane, urm rind  maiă  întâi un film, apoi 
mutându-se la cel lalt.ă  Primul fu  sl bu ,ă ţ  iar al doilea 
aproape că o f cuă  să adoarm .ă

După ce pierdu destul timp, se întoarse acas .  Intră ă 
foarte încet. R mânândă  lângă uş ,ă  în untru,ă  îşi  scoase 
sandalele şi se îndreptă spre scar .ă

C ruciorulă  lui Adam ap ruă  deodată din camera de zi şi 
aproape că se ciocni de ea, f când-oă  să scoat  ună  ip tţ ă  de 
spaim .ă

— Ai grijă pe unde mergi, da? se r stiă  ea. Erai gata să 
mă calci pe picior.

— Te-ai distrat? 
— De minune.
— Unde ai fost?
— La Lahaina.
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—  Lahaina! Ai condus singură atâta drum până la 
Lahaina? 

— Conduc din ziua în care am împlinit şaisprezece ani, 
Adam. În majoritatea locurilor unde mă duc,  conduc 
singur .ă

— Nu face pe deşteapt .ă
— Şi tu nu fi posesiv. Da, m-am dus la Lahaina pentru 

că n-am mai fost acolo niciodat .ă  E un loc  frumos, 
etcetera. Am v zută  multe lucruri încânt toare, am mâncată  
o cin  minunat  şi m-am distrat foarte bine. A fost exactă ă  
genul de activitate care îmi trebuia. Dar m-a obosit foarte 
mult, aşa c  m  duc la culcare. Noapte bun .ă ă ă

— Stai pu in. Unde ai fost? ţ
— i-am spus doar.Ţ
— Adic , unde „te-ai distrat atât de bine”? ă
— Nu mai in minte.ţ
Nici în ruptul capului nu avea s -i spun  c -şi petrecuseă ă ă  

seara singur  într-un cinematograf.ă
—  i-ai  pierdut  memoria  din  cauza  b uturii  şiŢ ă  

drogurilor?
— Acum cine  face  pe  deşteptul?  Nu-mi  aduc aminte 

cum se numea locul respectiv. Ce conteaz ? Parc  aveaă ă  
un acoperiş de paie.

Îşi scormoni mintea pentru a-şi aminti numele barului 
pe lâng  care trecuse la ieşirea din oraşul turistic.ă

— Shack nu mai ştiu cum.
— The Sugar Shack! Ai fost singur  la ă Sugar Shack? 
— Aceeaşi poveste.
— Este principalul local de pe insul . De acolo po i luaă ţ  

orice, de la cocain  la boli venerice.ă
— Vorbeşte cumva glasul experien ei. ţ
Privirea lui arunc  pumnale în întuneric.ă
— Dar te-ai potrivit foarte bine, nu? Te-ai  şi îmbr cată  

corespunz tor.ă
Ea îşi l s  capul într-o parte şi spuse cu tupeu:ă ă
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— S  zicem aşa, t ticule. Am avut câteva partide, dară ă  
n-am cunoscut  pe  nimeni  cu  care  s  între in  o  rela ieă ţ ţ  
durabil .ă

— Te-ai culcat cu cineva?
Lilah luă foc, întâi de jen ,ă  apoi de furie. Era prea 

sup rată ă ca să vorbeasc ,ă  aşa că Adam profită de ocazie 
pentru a turna sare pe rana pe care tocmai i-o produsese.

— De-asta ai ieşit, nu? întrebă el şi îşi lipi mâna pe 
partea inferioară a abdomenului ei. Ca să laşi pe altul să 
stingă focul pe care eu l-am aprins aici asear ?ă

Aruncându-i o privire duşm noas ,ă ă  ea se îndep rt  şi,ă ă  
sco ându-şiţ  cununa, i-o aruncă în bra e.ţ  Abia atunci 
observă paharul din mâna lui.

— Eşti beat. Deci, o să ignor întreb rileă  şi jignirile tale. 
Dar, pentru pura ta curiozitate, dacă m-aş duce să mă 
culc cu cineva, aşa cum atât de urât ai spus, n-ar fi treaba 
ta.

Ajungând sus, îi strig :ă
— Domnul să aibă milă de tine mâine dacă o să fii 

mahmur.

*
Domnul nu avu mil ,ă  îns .ă
A doua zi diminea ,ţă  când intră în camera lui  Adam, 

Lilah îl g siă  sprijinit de perne, cu o tent  verzuieă  a pielii şi 
o expresie îngrozitoare.

— Nu baschet în diminea aţ  asta? întrebă ea cu un glas 
sub ire.ţ  Nu Whitney Houston?

Adam îi aruncă o privire ucig toareă  pe sub sprâncenele 
sale întunecate, dar ea execută o piruet  cam stângace,ă  
îns  plin  de entuziasm şi spuse:ă ă

— M  simt grozav! E o diminea  superb . Ai mâncată ţă ă  
omleta special  a lui Pete?ă

Adam gemu.
— A fost delicioas . Cu mult  brânz . A...ă ă ă
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— Taci, Lilah, spuse el printre din i.ţ
— Ce s-a întâmplat? întreb  ea uguindu-şi buzele. Îlă ţ  

doare burtica pe Adam?
— Pleac  naibii de aici şi las -m -n pace.ă ă ă
— Te-am prevenit, spuse ea râzând. S  nu dai vina peă  

mine. Ce-a fost? Gin? Vodc ? Whisky? Coniac?ă
El gemu nefericit şi se inu de burt .ţ ă
— Coniac, nu? O b utur  foarte scump . Dar î i permi i,ă ă ă ţ ţ  

nu-i aşa, rege Midas? 
— Te omor.
— Mai întâi va trebui s  m  prinzi, Cavanaugh, şi n-o să ă ă 

reuşeşti s-o faci stând acolo. Hai, ridic -te şi s -ncepem.ă ă
Îl lu  de mân  şi încerc  s -l ridice, dar el r mase lipită ă ă ă ă  

de pern . ă
— Nu m  clintesc din locul sta. ă ă
Proptindu-şi mâinile în şold, ea îl privi dezgustat .ă
— O aspirin , dou  i-ar fi de ajutor?ă ă ţ
— Nu. Moartea mi-ar fi.
— Din câte ştiu eu, nimeni n-a murit de mahmureal ,ă  

deşi  presupun  c  au  existat  milioane  de  rug ciuni  înă ă  
sensul sta.ă

Vocea ei mai avea înc  o not  de veselie.ă ă
— Ai putea s  mai spui una pân  î i aduc eu aspirina...ă ă ţ  

aşa, în eventualitatea c  Dumnezeu se face c  n-aude şiă ă  
te las  s  tr ieşti.ă ă ă

Se duse la baie de unde se întoarse peste un minut cu 
trei aspirine şi un pahar cu ap . ă

— Poftim.
— Nu vreau nici o afurisită de aspirin .ă
— Dacă le iei, o să te sim iţ  mult mai bine în timpul 

şedin ei.ţ
— Nu fac nici un exerci iuţ  în diminea aţ  asta. M  simtă  

îngrozitor.
— Din vina cui? întrebă ea pierzându-şi r bdarea. Nuă  te 

mai purta ca un copil şi ia aspirinele.
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Le l să ă să cada în palma lui, dar el le azvârli cât colo şi 
pastilele c zură ă pe jos ca nişte mingi de ping-pong, care 
ar fi putut fi la fel de bine nişte bombe. Lilah îşi pierdu 
complet cump tulă  şi îi v rsă ă paharul  cu apă rece pe 
picioare.

Acest lucru îl f cuă  să se dezlipească de pern . S riă ă  în 
capul oaselor r mânândă  cu gura c scată ă de uimire, după 
care începu să înjure, uitându-se neîncrez toră  la apa care 
se strânsese în V-ul format de  pulpele lui. Înainte să 
apuce s -şiă  revin ,ă  soneria de la intrare r sună ă în toată 
casa.

Pentru că Pete se dusese în cel mai apropiat oraş după 
cump r turi,ă ă  Lilah trebui să meargă s  deschid .ă ă  După ce 
îi mai aruncă lui Adam o privire furioas ,ă  coborî scara în 
fugă şi deschise uşa larg. Ar fi fost greu de spus care din 
cele două femei a fost mai surprins .ă

Vizitatoarea îşi rec p taă ă  glasul întâi şi o întrebă pe 
Lilah:

— Cine eşti?
— Nu dorim nimic.
— Ce anume?
— Din ce vinzi dumneata, doamn .ă
Bruneta  se  îndrept  imediat.  Pielea  de  pe  structuraă  

osoas  clasic  a fe ei sale se întinse pân  când nu se maiă ă ţ ă  
v zu nici o cut  şi nici un rid.ă ă

— Te-am întrebat ceva, zise ea pe un ton glacial.
— Acum eu te întreb. Cine eşti?
Dar Lilah ştia deja. Bagajele din jurul femeii costau mai 

mult  decât  maşina  ei.  Hainele  nu  aveau  nevoie  de 
etichete pe care s  scrie c  erau scumpe. Avea o pieleă ă  
alb  ca laptele, ochi de un albastru deschis, p rul negruă ă  
ca abanosul şi buzele roşii ca rubinul.

— Afurisita de Alb  ca Z pada, morm i Lilah. ă ă ă
— Poftim?
— Nimic. Intr .ă
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Lilah  se  d du  într-o  parte  şi  o  l s  s  intre  în  hol.ă ă ă ă  
Femeia avu grij  ca fusta s  nu ating  picioarele goale aleă ă ă  
lui Lilah, gest care pe aceasta o amuz .ă

— Unde e Pete? întreb  femeia. ă
Deci mai fusese acolo.
— La cump r turi. ă ă
— Şi Adam?
— Sus, în camera lui.
— Şi, pentru ultima oar , cine eşti dumneata?ă
— Lilah Mason.
— Lucre ia von Elsinghauer.ţ
Lilah nu spuse nimic. Evident, femeia se aşteptase ca 

ea s  cad  în genunchi şi s -i fac  temenele. În schimb, oă ă ă ă  
privi doar, neimpresionat , şi men inându-se pe pozi ie.ă ţ ţ

— Ce cau i aici, domnişoar  Mason?ţ ă
Lilah îşi coborî pleoapa, f cândă  uşor cu ochiul.
— Nu-i aşa că mori, de curiozitate? întrebă ea şi sim iţ  o 

pl cereă  perversă când v zuă  acei muşchi ai fe eiţ  
încordându-se din nou. Linişteşte-te, Lucre ia.ţ  Sunt 
medicul fizioterapeut al lui Adam.

Ochii albaştri şi reci ai femeii o m surar ,ă ă  v zându-iă  
picioarele goale, pantalonii scur i,ţ  tricoul f ră ă mâneci - 
care f ceaă  reclamă unui post de radio rock - şi  cerceii 
mari, nepotrivi i.ţ

— Vreau s -lă  v dă  pe Adam. Imediat, spuse ea.
— Să te conduc? întrebă Lilah cu dulceaţă în glas.
— Cunosc drumul.
— Sunt convins ,ă  zise ea şi îi ar tă ă scara cu o mişcare a 

bra ului.ţ
Lucre iaţ  îşi puse pe um ră  poşeta Louis Vuitton şi începu 

să urce. Exact când ea ajunse sus, Lilah îi strig :ă
— Ah, cred că ar fi bine să te previn. Tocmai a avut un 

mic accident în pat.
După care ridică din umeri şi ad ug :ă ă
— Se mai întâmpl .ă
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*
— Nu bine pentru şef, spuse Pete filozofic, cl tinând dină  

cap. Ea zis „Şterge aici”. Agitat în jurul lui. Eu  şters. 
Schimbat pat. Ea zis „Acum pleac ”.ă  Eu plecat. Nu bine 
pentru şef.

— Vrei să încetezi odat ?ă  spuse Lilah îmbufnat . Nu-iă  
nevoie s -miă  vorbeşti despre defectele domnişoarei von 
Elsinghauer. Probabil c -i vreo urmaş  a lui Hitler.ă ă

Pete îşi plesni iar genunchii, ceea ce însemna c  g siseă ă  
ceva grozav de amuzant.

— N-am spus-o ca glum , s  ştii. Sunt cât se poate deă ă  
serioas .ă

Lilah ştiuse din clipa în care îi deschisese uşa Lucretiei 
c  sosirea acesteia avea s  le îngreuneze vie ile tuturor.ă ă ţ  
Poate c  o judeca pe nedrept, dar nu credea. Femeia eraă  
sub  acelaşi  acoperiş  cu  ei  numai  de  câteva  ore  şi 
provocase deja neîn elegeri.ţ

Dup  ce  Pete  adusese  jos  aşternutul  ud  şi  Lilahă  
aşteptase destul pentru ca Adam şi Lucretia s  se bucureă  
de revedere, b tu la uşa lui. Lucretia îi strig :ă ă

— Intr .ă
Pentru  prima oar  de la  sosirea lui  Lilah,  camera luiă  

sem na  cu  cea  a  unui  bolnav.  Jaluzelele  erau  l sate,ă ă  
blocând orice privelişte şi absolut tot în afar  de cele maiă  
îndr zne e raze de soare. În locul muzicii rock pe care elă ţ  
şi Lilah preferau s  o asculte tare, o muzic  de cameră ă ă 
r zb tea încet dinspre casetofon. Posterul nostim pe careă ă  
ea  i-l  cump rase şi  îl  pusese pe peretele opus patului,ă  
fusese dat jos. Atmosfera era funebr .ă

—  Aş  avea  nevoie  de  un  câine  ca  s -mi  pot  g siă ă  
pacientul  în  bezna  asta,  spuse  ea  îndreptându-se  spre 
pat. Ce naiba ai p it?ăţ

Când ajunse lâng  pat,  îl  v zu pe Adam rezemat deă ă  
perne şi cu o pung  de ghea  pe frunte.ă ţă
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— Adam nu se simte bine, spuse Lucretia ap rând dină  
întuneric ca o fantom .ă

—  Era şi de aşteptat. A b ută  foarte mult aseară şi a 
avut o mahmureală de care numai un Bloody  Mary  şi 
câteva aspirine îl pot sc pa.ă

— Nu cred că ar trebui s -iă  d mă  medicamente înainte 
să vorbim cu medicii lui.

— Medicamente! Dar eu vorbesc doar de trei aspirine 
nenorocite.

— Lilah, te rog, gemu Adam. Vorbeşte mai încet. 
Ea se aplecă deasupra lui.
— Eşti dr guă ţ s -miă  spui ce se întâmplă aici? E ora 

tratamentului şi tu faci pe muribundul.
El  şi acoperi fa aţ  cu mâinile şi apoi îşi împreună 

degetele în jurul capului.
— Oh, Doamne, îmi plesneşte capul.
— Îmi pare r u,ă  asule, dar trebuie s - iă ţ  faci exerci iile.ţ
Lucretia se strecură între Lilah şi pat.
— Doar nu te aştep iţ  ca un om suferind să fac  terapie.ă
— Pentru propria dumitale informare, domnişoar  nuă  

ştiu cum, majoritatea pacien ilorţ  mei sunt suferinzi, iar eu 
îi ajut să scape de dureri. Cel pu inţ  am f cut-o  până ă 
acum. Aşa că te rog să ne scuzi pe pacientul meu şi pe 
mine. Avem treab .ă

— Este evident că ai o experienţă limitată în domeniul 
ales şi dai dovadă de exces de zel.

Lilah scrâşni din din i.ţ
— Sunt o profesionistă şi am o vastă experienţă atât în 

ceea ce priveşte pacien iiţ  cât şi în a trata cu prietenii, 
rudele sau iubi iiţ  acestora, care pot fi bine inten iona i,ţ ţ  
dar habar n-au de nimic când e vorba de fizioterapie.

— Te lauzi c  eşti profesionist , dar îmbr c mintea şiă ă ă ă  
comportamentul dumitale m  fac s  m  îndoiesc, ce zici?ă ă ă
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— Cineva s-ar putea trezi expediat la cel mai apropiat 
motel dac  nu-şi mişc  fundul elegant de aici. Adam, ziseă ă  
Lilah apoi, spune-i s  se care pân  termin m şedin a.ă ă ă ţ

Plictisit,  el  îşi d du la o parte de pe frunte punga cuă  
ghea  şi se uit  când la una, când la alta, pân  când, înţă ă ă  
cele din urm , privirea i se opri asupra lui Lilah.ă

— Într-adev r, nu m  simt bine, Lilah. N-am putea faceă ă  
pauz  pân  dup -amiaz ?ă ă ă ă

Sângele  curgea  prin  venele  ei  direct  propor ional  cuţ  
furia crescând . Îi arunc  o privire dispre uitoare, ignoră ă ţ ă 
expresia de îngâmfare a Lucretiei şi ieşi val-vârtej f cândă  
s  zdr ng ne toate geamurile din cas  când trânti uşa înă ă ă ă  
urma ei.

Acum, stând în buc t rie şi aşteptând s  se fac  oraă ă ă ă  
prânzului,  înc  mai  tremura de furie  ori  de câte ori  îşiă  
amintea  scena.  Pete  trebui  s  repete  ceea  ce  maiă  
spusese de câteva ori.

— Iart -m , te rog, ce-ai spus?ă ă
— Prânz gata.
— Bun. M  duc s -i chem.ă ă
— Nu-i nevoie, domnişoar  Mason, spuse Lucretia dină  

prag. Am venit s  iau o tav . Adam prefer  s  m nânce înă ă ă ă ă  
camera lui.

— Ei bine, ceea ce prefer  Adam şi ceea ce o s  facă ă ă 
Adam  sunt  dou  lucruri  total  diferite,  spuse  Lilahă  
categoric, ridicându-se şi înfruntând-o. De s pt mâniă ă  
întregi ia masa jos. Nu i s-a mai dus mâncare pe tav  deă  
când a-nv atăţ  să se aşeze în c rucior.ă  Are nevoie  de 
exerci ii.ţ  De cât mai multă mişcare. Şi, fir-ar să fie, n-o să 
stea acolo să fie hr nită  cu linguri a.ţ

— Nu- iţ  pun la îndoială priceperea... 
— La naiba!
— ... dar Adam nu arată deloc bine. Am de gând s -lă  

sun pe doctorul Arno dup -amiază ă s -lă  întreb ce crede c -ă
i trebuie lui Adam. Pete, de ce nu preg teşti tava?ă

— Spus nu.
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—  Uf, preg teşteă  afurisita aia de tav ,ă  spuse Lilah 
furioasă şi ieşi trecând pe lângă Lucre ia.ţ

*
— Eşti sigur că în elege?ţ
— Absolut, îi spuse doctorul Arno la telefon lui Lilah. I-

am explicat domnişoarei von Elsinghauer câte progrese a 
f cută  Adam de când lucrezi cu el şi i-am mai spus c ,ă  
dacă acest program continu ,ă  ar putea  s -şiă  revină la 
normal sau aproape la normal peste câteva s pt mâni,ă ă  
dar că este extrem de important ca tratamentul să nu fie 
întrerupt şi optimismul pacientului să fie men inutţ  la un 
nivel ridicat.

Lilah se relaxa pentru prima oară de când îi deschisese 
uşa frumoasei Lucretia.

—  Î iţ  mul umesc,ţ  Bo. Aveam de gând să mă lupt 
singură aici.

—  Pun  pariu  c  ai  câştiga  orice  lupt  în  care  te-aiă ă  
anagaja,  Lilah,  spuse  el  râzând  uşor.  Dac  ai  vreoă  
problem , te rog s  m  anun i. Dar cred c  am rezolvat-oă ă ă ţ ă  
pe cea mai important .ă

— Î i mul umesc din nou c  m-ai sprijinit.ţ ţ ă
Imediat dup  ce închise, se duse în camera lui Adam,ă  

dar fu oprit  brusc de ceea ce v zu.ă ă
Lucretia st tea pe marginea patului.  Se schimbase şiă  

acum purta  o  pereche  de  pantaloni  de  pânz ,  dar  totă  
ar ta  pus  la  punct  şi  p rea departe  de  ceea ce Lilahă ă ă  
considera „obişnuit”.

Lucretia îi  inea mâinile  lui  Adam într-ale  sale,  iar  elţ  
râdea. Lilah fu şocat  când v zu cât de frumos era cândă ă  
râdea astfel. La fel de tare o şoca şi gândul c  îi fuseseă  
foarte dor de el. Petrecuser  foarte pu in timp împreună ţ ă 
în ultimele dou  zile. Iar când o f cuser , se certaser .ă ă ă ă
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De asemenea, o uimi faptul c  îi venea s -i scoat  ochiiă ă ă  
Lucretiei  von  Elsinghauer  şi  nu  numai  pentru  c  seă  
amesteca în tratamentul lui Adam.

Lilah era geloas . Pe Lucretia.ă
Uf, la naiba, se îndr gostise.ă
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Opt

Când o observă pe Lilah stând în prag, Lucre iaţ  se 
aplecă şi îl s rută ă pe Adam uşor.

— Ne vedem mai târziu, dragul meu.
Privirea ostilă a lui Lilah o înso iţ  până ieşi din camer .ă  

Apoi, când se întoarse spre Adam, v zuă  că şi  el fixa 
spa iulţ  gol al uşii pe unde disp ruseă  Lucre ia, numaiţ  că 
expresia lui era melancolic .ă

— Ce faci, transmi iţ  semnale de disperare? îl întrebă ea 
sup rat .ă ă

— Ce vrei să spui?
— N-ai chemat-o tu să te salveze din ghearele mele?
F r  nici un ajutor din partea ei, el se d du jos din pată ă ă  

şi se instal  în c rucior.ă ă
— Nu m  bazez pe al ii, mai ales pe femei, ca s  mă ţ ă ă 

scoat  din  situa ii  nepl cute.  Sosirea  Lucretiei  a  fost  oă ţ ă  
surpriz  pentru mine.ă

— Face adesea chestii din astea, apare neinvitat  şi peă  
neaşteptate?

— E  o  femeie  independent .  Face  ce  vrea,  spuse elă  
privind-o,  dup  care  ad ug :  Ştie  c  e  bine  venită ă ă ă ă 
oricând.

— Mai bine ai grij , Cavanaugh. Lucretia ta ar putea să ă 
apar  la un moment dat şi s  te surprind  într-un momentă ă ă  
nepl cut.ă

— Ca de exemplu?
— S  te g seasc  în pat cu alt  femeie, deşteptule.ă ă ă ă
— Eh, spuse el încruntat, n-a existat asemenea pericol 

acum, nu?
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— Nu.
— Atunci, de ce eşti sup rat ?ă ă
— Am fost sup rat ?ă ă
— Aşa mi s-a p rut.ă
— Pu in îmi pas  dac  ii  un harem întreg aici  s  teţ ă ă ţ ă  

cocoloşeasc , dar nu vreau s  v d nici o muiere când eă ă ă  
ora tratamentului.

— O muiere nu înseamn  un harem.ă
—  Una  sau  cincizeci,  nu-mi  pas ,  dar  în  timpulă  

şedin elor, va trebui s  munceşti din greu ca s  termin mţ ă ă ă  
odat  şi s  plec acas . Cum începi s  mergi, am şi şters-oă ă ă ă  
de aici. Între timp, dac  Alb  ca Z pada nu-mi mai st  înă ă ă ă  
cale, o s  ne-n elegem foarte bine.ă ţ

— Albă ca Z pada?ă
— Nu conteaz .ă
— Şi eu cine sunt, prin ul?ţ
— Tu eşti Prostu ul.ţ
—  Ei bine, e foarte simplu de v zută  cine eşti tu. 

Moroc nosul.ă
Intrând în pielea personajului respectiv, ea spuse:
— i-auŢ  în epenitţ  to iţ  muşchii şi toate încheieturile.
— Au! Înceteaz .ă
— Să n-aud că te doare, Cavanaugh. E numai şi numai 

vina ta. Te-ai adus singur în halul staă  stând două zile 
f ră ă să faci nimic. Acum trebuie să ajungem în faza în 
care te aflai înainte să te hot r ştiă ă  să devii leneş.

După aceea nu prea mai avură ce s -şiă  spun . Lilahă  nu 
reduse num rulă  exerci iilor,ţ  chiar dacă el îşi  pierduse 
antrenamentul după două zile de inactivitate.

— Po iţ  să faci mai mult de-atât, Adam.
Se apropiau de sfârşitul şedin ei,ţ  când ea întrerupse 

t cereaă  cu acea mustrare. De obicei, glumeau în timpul 
celor mai dureroase exerci ii,ţ  f ceauă  schimb de insulte şi 
de aluzii sexuale. Liniştea o c lcaă  pe  nervi. Dorea să 
restabilească pu inţ  din spiritul de camaraderie de care se 
bucuraseră înainte de s rut,  deă  sosirea neaşteptată a 
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Lucretiei şi de constatatrea că sim eaţ  pentru Adam mai 
mult decât preocupare profesional .ă

— Am spus să împingi.
— Dar împing, fir-ar să fie.
Fa a îi era asudat .ţ ă
— Mai tare.
— Nu pot. 
— Ba po i. Haide.ţ
El f cu înc  un efort.ă ă
— E mai bine. Aşa. Putin mai tare, Adam. Mai sus.
— Când o femeie îmi spune s  împing mai tare şi maiă  

sus, de obicei m  simt mult mai bine.ă
Privirile  li  se  întâlnir  ca  doi  magne i.  Sub  impactulă ţ  

privirii lui, r suflarea lui Lilah deveni la fel de anevoioasă ă 
ca a lui. Ea îşi relax  bra ele ă ţ şi îi l s  piciorul jos, pe masaă ă  
înclinat .ă

—  Prin  compara ie,  asta  nu te  face  s  te  sim i  preaţ ă ţ  
bine,  nu?  Îmi  pare  r u  c  nu- i  pot  oferi  mai  multă ă ţ ă 
pl cere.ă

El îi sus inu privirea şi ridic  din umeri.ţ ă
— Nu-i vina ta c  am c zut în pr pastia aia.ă ă ă
Ori de câte ori vorbea despre accident, devenea grav şi 

întunecat.  Lilah  sim ea  mereu  mil ,  ştiind  c  înc  maiţ ă ă ă  
suferea din cauza pierderii prietenilor.

— Ai muncit mult dup -amiaza asta, aşa c  ai dreptul laă ă  
o recompens .ă

— Un masaj? întreb  el plin de speran .ă ţă
— Cu lo iune.ţ
— Grozav.
— D - i jos chilotul şi întoarce-te.ă ţ
Se înv ase s  fac  acest lucru şi îl reuşea foarte bine.ăţ ă ă  

Ea  îl  felicit  acoperindu-l  cu  un  cearceaf.  Sim indu-seă ţ  
mândru  de  sine,  îşi  vârâ  mâinile  sub  obraz  şi  o  privi 
intrând în baie.

— S  ă ştii c  ai şocat-o pe Lucretia.ă
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— Cum?
Aduse un burete umed cu care începu s -iă  spele 

bra ele,ţ  picioarele şi spatele. După ce îl şterse, îşi turnă în 
mâini pu inţ ă lo iuneţ  de corp şi începu s -i masezeă  partea 
din spate a gambelor. El gemu de pl cereă  şi închise ochii.

— Concentreaz -teă  asupra relax riiă  muşchilor acum, îi 
spuse ea cu o voce hipnotizant .ă  Gândeşte-te la muşchii 
relaxa i.ţ  Ce-a spus Lucretia despre mine?

Strecură acea întrebare pe nesim ite,ţ  sperând că el nu 
avea să o ia drept o curiozitate prea mare.

— Se aştepta ca doctori iaţ  mea să fie gras ,ă  cu degete 
dolofane şi p ră  c runt.ă  Să aibă o uniform  albă ă scrobit .ă  
Pantofi cu talpă de cauciuc. Nu se  aştepta deloc la 
picioare lungi în pantaloni scur i,ţ  p r blondă  şi unghii roşii 
la picioare.

— Dacă am voie s -miă  exprim p rerea,ă  prefer cea de-a 
doua descriere.

Îi masă partea din spate a pulpelor şi fesele. Gemetele 
lui deveniră mai profunde, mai frecvente şi mai sexuale.

— Lilah, crezi în reîncarnare?
— Nu ştiu sigur. De ce?
— Pentru că tocmai mi-am dat seama ce ai fost într-o 

altă via .ţă
— Z u,ă  ce?
— Nu sunt sigur că ai vrea să ştii.
Ea se aplecă şi îl b tuă  uşor pe um r.ă  El deschise ochii.
—  Precedenta mea ocupa ieţ  are vreo leg tură ă cu 

p cateleă  carnale?
Privirea lui  se opri  asupra p rului ei care îi  c dea peă ă  

umeri în dezordine.
— Numai cu p catele carnale.ă
— Atunci m  bucur c  am fost acolo.ă ă
— Neruşinato, murmur  el râzând şi închizând ochii dină  

nou.
Lui Lilah îi pl cea cum i se ondulau genele când intrauă  

în contact cu obrajii. De fapt, îi pl cea totul la fa a lui. I-oă ţ  
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admira în tain , în timp ce mâinile ei îi întindeau lo iuneaă ţ  
pe  spate.  Ap sa  exact  cât  trebuia  pe  fiecare  muşchi,ă  
încordându-şi şi relaxîndu-şi degetele. O tulbura atingerea 
pielii lui, îi sim ea vitalitatea în fiecare muşchi.ţ

Era atât de absorbit  de ceea ce f cea, încât nu o auziă ă  
pe Lucretia decât când aceasta închise uşa în urma ei. 
Lilah  trase  repede  cearceaful  peste  spatele  gol  al  lui 
Adam.

— Va trebui s  vii mai târziu, spuse ea cu r ceal , încă ă ă ă 
n-am treminat. Îl fac s  se relaxeze.ă

— V d.ă
În ciuda cuvintelor spuse de Lilah, Lucretia se apropie 

de mas .ă
— Am ceva care îl va relaxa mai bine decât un masaj. 

Vrei un Martini, dragul meu? Aşa cum î i place ie.ţ ţ
Adam se sprijini în coate şi întinse mâna spre pahar.
— Mul umesc, spuse el şi sorbi. Hmmm. Perfect. ţ
Îşi  zâmbir  şi  apoi  se  uitar  la  Lilah.  Aceasta  seă ă  

men inu, îns , pe pozi ie şi ţ ă ţ îi spuse lui Adam:
— Vei avea nevoie de ajutor ca s  te aşezi din nou înă  

c rucior.ă
— Pot s -lă  ajut şi eu foarte bine, spuse Lucretia cu 

dulceaţă în glas.
Lilah se consultă cu Adam din priviri. Acesta îşi sorbea 

b uturaă  cu aprecierea unui cunosc tor.ă  Îi venea s -iă  dea o 
palmă care s -iă  arunce paharul din mână şi s -iă  şteargă 
zâmbetul de pe fa .ţă

— Bine, spuse ea pornind spre uş .ă  Ne vedem înainte 
de culcare, Adam.

— Nici de asta nu va fi nevoie, îi spuse Lucretia cu acea 
voce modulat ,ă  de pension elve ian,ţ  pe care  Lilah 
ajunsese să o urasc .ă  Voi dormi aici cu Adam şi  voi fi 
lângă el toată noaptea. Te vom chema dae  vom aveaă  
nevoie de tine. Altfel, Adam te va vedea mâine dimineaţă 
pentru terapie. Bună seara, domnişoar  Mason.ă
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Lilah îi aruncă pacientului ei o privire ucig toareă  şi ieşi 
trântind uşa.

*
— Ce-s astea?
— Cam a ce arat ?ă
— Seam nă ă cu un set de bare paralele.
— Felicit ri,ă  îi spuse Lilah lui Adam. Ai r spuns corect.ă  

Ca premiu, vrei inelul de ziroconiu, ustensilele  de 
buc t rieă ă  antizgârieturi sau o excursie la sfârşit de 
s pt mână ă ă în Ozarks?

— Ai un simţ al umorului nemaipomenit. 
—  Asta m-a  ajutat să fiu simpatizat ,ă  spuse Lilah, 

montând barele în locul unde le voia, dup  care se d duă ă  
pu in în spate şi îşi admir  opera. Aşa. ţ ă

— Pentru ce sunt?
— Cu siguran  nu ca s  dau eu un spectacol pentruţă ă  

distrac ia ta. ţ
— Atunci, pentru ce?
— Ca s  dai tu un spectacol pentru distrac ia mea. ă ţ
El p ru şocat şi speriat.ă
— Nu e prematur? De ce le-ai adus acum?
—  Pentru  c  a  venit  vremea  s  începi  s  exerseziă ă ă  

mersul între ele.
—  Aşa  cum  i-am  mai  spus,  ai  un  sim  al  umoruluiţ ţ  

teribil.
— Nu glumesc deloc.
—  Nici  eu,  izbucni  el  uitându-se  la  aparat  de  parcă 

acesta ar fi fost posedat de nişte duhuri rele. Nu pot s-o 
fac.

— Po i s  încerci.ţ ă
— O s  m  fac de râs chiar şi aşa. Ea scoase un geam tă ă ă  

profund. 
— Scuteşte-m , te rog, Cavanaugh. Chestia asta o spuiă  

de  fiecare  dat  când  î i  aduc  ceva  nou.  Scripe ii,ă ţ ţ  
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c ruciorul, masa înclinat . Am mai auzit toate astea şi amă ă  
început s  m  plictisesc. Hai. Fundul sus. Jos din pat şi înă ă  
c rucior.ă

— În c rucior, bine. Chiar şi pe masa înclinat . Dar nuă ă  
te aştepta s  stau pe propriile mele picioare c  nu pot.ă ă

— Te desfid.
— Poftim?
Ea se aplec  pân  când fa a îi ajunse la acelaşi nivelă ă ţ  cu 

a lui.
— Te desfid, Minune Fricoas ,ă  să încerci m car.ă
Îi v zuă  irişii ochilor strângându-i-se în jurul pupilelpr. O 

privi îndelung, după care se uită din nou la bare. Îşi umezi 
buzele.

— Bine. O s -ncerc,ă  acceptă el nesigur. Dar dac  dauă  
greş...

— O să încerci din nou.
Se duse cu c ruciorulă  până la cap tulă  barelor neştiind 

ce să mai facă apoi. Lilah p şiă  între bare. Îi legă o centură 
în jurul mijlocului şi, cu ajutorul ei, îl trase din c rucior.ă  În 
acelaşi timp el îşi f cuă  avânt cu bra ele.ţ  St tuă  între cele 
două bare, în vreme ce Lilah  se l să ă în jos şi îi puse 
genuncherele.

Când se ridic ,ă  îl întreb :ă
— Cât de tare eşti? 
— Poftim?
— Burta, Cavanaugh, burta. Ai nevoie de o leg tură ă 

abdominal ?ă
Ochii lui sclipiră de gânduri n struşnice.ă
— Atinge-o şi vezi cât de tare e.
— Pun pariu că spui chestia asta tuturor femeilor, zise 

ea r spunzându-iă  cu un zâmbet la fel de n struşnic.ă
Acceptându-i provocarea nerostit ,ă  Lilah îi puse mâna 

pe burt .ă  Muşchii de sub pielea acoperită de  p r,ă  se 
încordară instantaneu. Stând aproape unul de  altul, 
amândoi sim irţ ă for aţ  acelui contact. Ea ap să ă cu 
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vârfurile degetelor şi muşchii stomacului lui se înt rir ,ă ă  
spunându-i ceea ce voia să ştie. Medicul din ea era 
satisf cut.ă  Dar femeia dorea mai mult. Îşi retrase mâna 
regretând.

— Eşti tare, spuse ea îmbufnat .ă
— Da.  Ultimul lucru de care am nevoie e ceva care să 

m  înt reasc  şi mai mult.ă ă ă
Se privir  câteva secunde, dup  care Lilah îşi întoarseă ă  

privirea.
— Hai s  începem.ă
— Arat -mi ce s  fac.ă ă
Ea îl cert , îl înv , îl linguşi. El strig  la ea. Ea url  laă ăţă ă ă  

el.  Se înjurar .  Dar înainte ca şedin a s  se încheie,  elă ţ ă  
izbutise s -şi târasc  picioarele uşor între bare. ă ă

— Nemaipomenit, asule, începi s ...ă
— Dumnezeule!
Strig tul Lucretiei îl sperie pe Adam f când ca muşchiiă ă  

bra elor s -i cedeze. Ar fi  c zut dac  Lilah nu ar fi  fostţ ă ă ă  
acolo s -l sus in . Luîndu-şi toat  greutatea asupra ei, îlă ţ ă ă  
inu şi îl l s  încet în c rucior. Apoi se r suci s  o înfrunteţ ă ă ă ă ă  

pe Lucretia.
— Pleac  de-aici!  Cum îndr zneşti  s  ne  întrerupi  înă ă ă  

timpul şedin ei?ţ
— Nu-mi po i comanda ce s  fac, domnişoar  Mason.ţ ă ă
— Ba s  fii sigura c  ă ă pot. Domnul Cavanaugh se afl  înă  

sarcina  mea.  Cât  suntem  în  camera  asta,  aten ia  luiţ  
trebuie s  fie numai la mine şi la ce ă fac eu.

—  Faptul  c  se  afl  în  sarcina  dumitale  poate  fiă ă  
remediat, amenin  Lucretia cu un glas care ar fi  pututţă  
r ci  ă Martini-urile pe care îi  pl cea atât  de mult  s  i  leă ă  
preg teasc  lui  Adam.  Am  de  gând  s  discut  această ă ă ă 
problem  cu  medicul  lui.  Într-adev r,  solicitarea  altuiă ă  
medic ar fi o idee. Mi se pare că ceea ce faci dumneata 
pentru Adam la recomandarea doctorului Arno îi face mai 
mult r uă  decât bine. Este evident c  sufer .ă ă
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Lilah se întoarse şi v zuă  ca pacientul ei avea o expresie 
de suferin . ţă

— Adam?
Se l să ă să cadă în genunchi în fa aţ  c rucioruluiă  şi 

începu s -iă  maseze muşchiul gambei, care era strâns într-
un nod la fel de rotund şi de tare ca o minge de baseball.

Lucretia veni lângă el şi îi şterse fruntea asudată cu o 
batistă cu monogram .ă

— Las -lă  acum, domnişoară Mason. N-ai f cut  destulă  
pentru o diminea ?ţă

— Eu? Nu eu am dat buzna aici unde nu era nevoie de 
mine, f cându-lă  să nu se mai concentreze.

Trecură câteva minute până când muşchiul lui Adam îşi 
reveni. Chipul contorsionat i se relax ,ă  dar Lilah îşi d duă  
seama că acea c dereă  îi provocase stânjeneal  şiă  durere 
în egală m sur .ă ă  Îi r niseă  mândria. Îi venea să o omoare 
pe Lucretia pentru că stricase în câteva secunde tot ce se 
chinuise ea să facă într-o or .  Încredereaă  lui Adam era 
zdruncinat .ă  Când avea s -i  maiă  propună să folosească 
barele, trebuia s  pornească ă de la zero, convingându-l că 
putea să o fac .ă  Naiba s-o ia pe femeia aceea!

— Te rog frumos să pleci, spuse ea cu r ceal . ă ă
— Timpul a expirat.
Lilah se uită la ceasul de pe noptier .ă
— Nu mai spune? Mai avem încă un sfert de or .ă
— Doar n-ai de gând s -l faci s  stea iar în picioare?ă ă
— Nu, o s  facem o serie ce exerci ii pentru relaxareaă ţ  

muşchilor.
— Atunci o s  stau s  m  uit.ă ă ă
— Nici vorb . Asta e între mine şi pacientul meu. Adam,ă  

nu vrei s  stea aici, nu-i aşa?ă
Lucretia puse o mân  pe um rul lui.ă ă
— Nu crezi c  ar fi o idee bun  s  înv  cum se faceă ă ă ăţ  

asta?
Acest lucru o înfurie pe Lilah şi mai mult.
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— Aici  nu  e  vorba  despre  turnarea  ceaiului,  Alb  caă  
Z pada.  Nu  înve i  s  „faci  asta”  într-o  dup -amiaz .  Eă ţ ă ă ă  
nevoie de ani de studiu şi practic .ă

— Nu poate s  fie atât de greu, spuse Lucretia râzândă  
dispre uitor. Ar trebui s  ştiu cum se face ca s -l pot trataţ ă ă  
pe Adam eu îns mi când ne vom c s tori.ă ă ă

Inima  lui  Lilah  tres ri  violent.  O  privi  pe  Lucretia  cuă  
gura c scat  şi apoi se uit  la Adam.ă ă ă

— S  v  c s tori i? întreb  ea uimit .ă ă ă ă ţ ă ă
— N-ai ştiut? spuse Lucretia plimbându-şi degetele cu 

afec iune prin p rul lui Adam. Mi-a cerut mâna abia ieri,ţ ă  
deşi a fost cât pe-aci s-o fac  ultima oar  când am fostă ă  
împreun , cu cîteva zile înainte de accident.ă

Lilah se uit  la el cu durere şi neîncredere.ă
— I-ai cerut mâna?
— Discut m în mod serios în acest sens.ă
— Chiar vrei s  te însori cu ea? De ce?ă
— Poftim? spuse Lucretia ofensat . Adam...ă
— Taci, Lucretia, o întrerupse el cu asprime. Vreau să 

aud ce are Lilah de spus.
Nu îşi luase ochii de la ea. O privea fix, dar expresia lui 

nu era r ut cioas .ă ă ă  Era chiar amuzat.  Sau, cel pu in,ţ  
curios.

— De ce crezi că n-ar trebui să mă însor cu Lucretia? 
Suntem cunoştin eţ  apropiate de câ ivaţ  ani.

—  Pu inţ  mai mult decât atât, dragul meu, interveni 
Lucretia şi Adam îi aruncă o privire care îi cerea s  tac . ă ă

Apoi se întoarse spre Lilah.
— Lucretia este în eleg toareţ ă  faţă de starea în care mă 

aflu şi, indiferent cum vor ieşi lucrurile, e gata s  tr iască ă ă 
al turiă  de mine.

— Cum adică „indiferent cum vor ieşi lucrurile”?
—  Mă refer la posibilitatea de a nu mai func ionaţ  

sexual.
—  Chiar e nevoie să discu iţ  asemenea lucruri cu 

angaja ii?ţ  întrebă Lucretia iritat .ă
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Adam o f cuă  să tacă atuncându-i o altă privire aspr .ă
— Discut cum vreau eu, Lucretia. Dacă nu po i s  taci,ţ ă  

pleac .ă
Ea hot rîă  să r mân ,ă ă  dar buzele ei roşii se uguiarţ ă 

dezaprobatoare.
— Lucretia e gata să se m riteă  cu mine în ciuda faptului 

că nu pot avea copii, îi spuse el calm lui Lilah. E bun .ă  
Frumoas .ă  O femeie cultivat ,ă  inteligent .ă  De ce n-ar fi 
orice b rbat,ă  mai ales unul în situa iaţ  mea, încântat că a 
acceptat să se m riteă  cu mine?

Lilah îşi în lă ţă b rbiaă  pu inţ  şi îşi d duă  p rulă  pe spate 
sfid tor.ă

— Dacă vrei să faci cea mai mare greşeală a vie ii tale,ţ  
nu m  amestec.ă

Lucretia deschise gura din nou s  protesteze, dar Adamă  
îi  arunc  o privire atât de amenin toare, încât din ii  eiă ţă ţ  
albi, perfec i, se ciocnir  cu zgomot.ţ ă

—  De  ce  crezi  c  aceast  c s torie  ar  fi  o  mareă ă ă ă  
greşeal ?ă

— Nu uita c  tu ai vrut-o, îl preveni Lilah.ă
— N-o s  uit.ă
— Bine, spuse ea tr gând aer în piept. Nu ac ioneaz  înă ţ ă  

interesul t u. Te trateaz  ca pe un copil, te d d ceşte, teă ă ă ă  
cocoloşeşte, te r sfa .ă ţă

— Şi ce-i r u în asta? ă
— Totul.
— Nu crezi c  so ii ar trebui r sf a i?ă ţ ă ăţ ţ
— Nu cei care sunt în situa ia ta şi, mai ales în aceastţ ă 

faz  a tratamentului.  Când o s - i  revii  1a normal,  po iă ă ţ ţ  
avea  orice  dorin  îndeplinit  şi  îi  voi  da  permisiuneaţă ă  
oric rei femei care e destul de proast  s  fac  aşa cevaă ă ă ă  
pentru un b rbat. Dar acum, trebuie s  fii stimulat, certat,ă ă  
îndemnat...

— Cu alte cuvinte, ar trebui s  se poarte cu mine aşaă  
cum te por i tu.ţ
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— Exact! Ce face ea e foarte bine dac  te mul umeştiă ţ  
s  stai în pat, s  bei ă ă Martini-urile pe care i le aduce şi s -iţ ă  
m nânci din mân . Dac  asta-i via a pe care i-o doreşti,ă ă ă ţ ţ  
nu vreau nici în ruptul capului s  m  opun. Dac  vrei s - iă ă ă ă ţ  
vezi burta frumoas  şi tare transformându-se în gr simeă ă  
şi muşchii  picioarelor înmuindu-se, bra ele fleşc indu-seţ ă  
nefolosite, ca s  nu mai vorbim de b rbie şi piept, atunci,ă ă  
foarte bine. Du-te cu ea la altar şi spune „da”. Dar, dacă 
vrei s  fii Adamă  Cavanaugh, dacă vrei să mergi, să alergi, 
s  urciă  pe munte, aşa cum mi-ai spus că vrei, atunci ai 
face bine să l mureştiă  lucrurile cu ea sau s -iă  dai papucii. 

— Adam!
Lilah ignoră exclama iaţ  Lucre ieiţ  şi continu : ă
— Totuşi, înainte să iei o hot râre,ă  gândeşte-te la asta. 

Când o să înceapă sezonul de schi şi to iţ  vor pleca spre 
Saint-Moritz, ce crezi că or să fac ?ă  Hm? Î iţ  spun eu. Or să 
te lase singur. Abandonat. Pentru că şi ea se va duce la 
Saint-Moritz. Şi o vei îndemna să se ducă fiindcă te vei 
gândi să s-a sacrificat atâta pentru tine. O să fii l sată  într-
un dormitor sufocant, cu un servitor şi mai sufocant, care 
te va dispre ulţ  pentru  sl biciuneaă  ta şi va veni cât va 
putea de încet la chemarea clopo eluluiţ  de pe noptiera ta. 
În timp ce superba- iţ  so ieţ  va înfrunta pârtiile de schi şi, 
probabil, câ ivaţ  instructori, pentru că noutatea gestului ei 
nobil  va disp reaă  gândindu-se că a f cută  o afacere 
proast  -ă  tu vei zace neputincios şi inutil. Te vei chinui 
întrebându-te cu cine este şi ce face. Î iţ  vei aminti cu 
am r ciuneă ă  de zilele când ag aiăţ  femei pe  pârtie şi le 
duceai acasă să te distrezi. Vei plânge după vremurile 
când controlai o corpora ieţ  de talie mondială şi l saiă  
oamenii f ră ă suflare cu energia ta. În cele din urm ,ă  te va 
l saă  singur din ce în ce mai des ducându-se să se plimbe 
cu vreun iaht sau s -şiă  întâlnească vreun amant şi apoi va 
veni vremea când nu va mai fi la modă să fii m ritată ă cu 
un paraplegic, va divor aţ  şi va lua, probabil, câteva din 
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milioanele tale, pe care va sim iţ  că le merită pentru că i-ţ
a d ruită  din timpul ei.

— Nu pot s  suport...ă
— Eşti liber  s  pleci când vrei, Lucretia, îi spuse Adamă ă  

simplu.
— Poftim? Nici nu m  gândesc s  te las cu o asemeneaă ă  

persoan . E evident c  e dereglat  psihic.ă ă ă
— Nu sunt deloc aşa, spuse Lilah. Cât despre a m  l saă ă  

singur  cu el, in s - i aduc aminte c  am fost cu el aiciă ţ ă ţ ă  
câteva s pt mâni bune înainte s  apari dumneata.ă ă ă

Alb  ca Z pada roşi.ă ă
— Ce vrea s  spun  cu asta, Adam?ă ă
— Foloseşte- i imagina ia, Lucretia, îi spuse el.ţ ţ
— Te-ai angajat în... în...
— Jocuri  sexuale.  De ce  nu  po i  s-o  spui?  o  tachinaţ  

Lilah. M-a s rutat. De mai multe ori.ă
— Nu numai c  am s rutat-o, dar mi-a şi pl cut, ad ugă ă ă ă ă 

Adam încet. Foarte mult.
Lucretia amu i în fa a for ei ascunse în spatele acelorţ ţ ţ  

cuvinte şoptite.  La fel  şi  Lilah.  Îl  privi  pe Adam şi  abia 
peste câteva clipe putu s  continue.ă

— Ceea ce ne face s  ne întoarcem la subiectul sex.ă
— Z u?  întreb  el  aruncându-i  acel  zâmbet  minunată ă  

care îl f cea s  semene cu un pirat.ă ă
— P i, despre asta-i vorba, nu? întreb  Lilah retoric, deă ă  

parc  ar fi fost singuri. Te temi c , dac  nu pui mâna peă ă ă  
prima femeie care în elege în ce situa ie te afli, ai puteaţ ţ  
s  le pierzi pe toate. Adam, spuse ea apoi cu sinceritate,ă  
dac  aş  fi  crezut  c  e  sincer ,  i-aş  fi  dat  eu  îns mi  oă ă ă ă  
medalie pentru sacrificiul de sine. Dar, dac  aş fi în loculă  
t u, m-aş gândi de ce a acceptată  cu atâta uşurinţă faptul 
că nu po iţ  avea copii.

Amândoi ignorară sunetul scos de Lucretia şi Lilah 
continu .ă
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— Te-ai gândit vreodată că ar putea r sufla uşurat ?ă ă  
Poate că se bucură că nu va avea un so  careţ  s -iă  ceară 
s -iă  ofere un copil. Mă îndoiesc că ar vrea s -şiă  sacrifice 
silueta sau timpul pentru un copil.  Nu pare genul de 
femeie care să al ptezeă  şi s  schimbeă  scutece. Şi, dacă o 
guvernantă poate face  unul din aceste lucruri, cu 
siguranţă nu poate s -l facă ă şi pe al doilea.

— Al ptareaă  nu e esen ial ,ţ ă  îi aminti el încet.
— Pentru mine ar fi.
— Adev rat?ă
În sinea ei, Lilah se cutremur .ă
— Nu asta-i problema acum. Mă faci să deviez de la 

subiect, zise ea şi apoi continu .ă  Nu cred că vei avea vreo 
problemă în patul conjugal, nici în ceea ce  priveşte 
distrac ia,ţ  nici în ceea ce priveşte procrearea.  Orice 
femeie care te iubeşte cu adev rată  n-ar g si acestă  lucru 
important. Dar ştiu că e important pentru tine. Aşa c ,ă  
dacă eşti îngrijorat că nu func ioneaz ,  aşţ ă  prefera să 
încerci întâi cu mine decât să rişti să nu meargă şi să te-
nsori cu Albă ca Z pada.ă

Urmă o t cereă  plină de uimire. Nimeni nu era mai uluit 
ca Lilah. Îşi auzise propriile cuvinte, dar nu-i  venea să 
creadă că ea fusese cea care le rostise.  Fusese ceva 
impulsiv. Deşi, acum dacă st teaă  să se  gândeasc ,ă  îşi 
d duă  seama că era adev rată  şi îi  exprima cele mai 
profunde sentimente.

Nu-i p saă  ce credea Lucretia despre faptul c  spuseseă  
ceea ce sim ea, dar îi p sa ce credea Adam. Nu putea s -lţ ă ă  
priveasc  în  ochi.  Aceştia  nu  tr dau  nimic  în  afar  deă ă ă  
intensitatea reac iei lui. Reac ia în sine r mase, îns , unţ ţ ă ă  
mister.

Se întoarse şi ieşi din camer .ă
Trecur  câteva secunde pân  când Lucretia îşi  dreseă ă  

glasul şi vorbi.
—  Î i  vine  s  crezi  c  o  angajat  are  tupeul  sţ ă ă ă ă 

vorbeasc  astfel despre ceva care nu o priveşte absolută  
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deloc? Ce greu trebuie s - i fi fost, dragul meu, zise eaă ţ  
cutremurându-se. M  mir c  ai suportat-o atât. O s  amă ă ă  
grij  s -şi fac  bagajele şi s  dispar  de aici pân  disear .ă ă ă ă ă ă ă

Adam o prinse de bra  când trecu pe lâng  el, iar ea îlţ ă  
privi, uimit  de for a cu care o strângea.ă ţ

— Nu Lilah o s -şi fac  bagajele, ci tu. ă ă
Ea p li.ă
— Nu  se  poate  s  vorbeşti  serios,  Adam.  Doar  n-aiă  

ascultat  ce-a  spus  nebuna aia?  Nu se poate.  Eşti  mult 
prea inteligent.

— Sunt foarte inteligent Tocmai de aceea in o evidenţ ţă 
în leg tur  cu fiecare cunoştin , prieten, duşman, spuseă ă ţă  
el şi f cu o pauz  înainte s  adauge: Şi iubit .ă ă ă ă

Îi d du drumul bra ului şi se l s  pe spate în c rucior.ă ţ ă ă ă
—  Lilah  n-a  spus  nimic  ce  nu  ştiam  deja,  zise  el 

zâmbind de parc  s-ar fi gândit la altceva. În ceea ce teă  
priveşte, oricum.

Când  îşi  îndrept  din  nou  aten ia  asupra  Lucretiei,ă ţ  
redeveni serios.

— Ştiu c  ă au început s - i vin  creditoriiă ţ ă  la uş .ă
— Cât de nepoliticos e să vorbeşti despre bani, Adam. 
—  N-aş fi f cut-oă  dacă nu acesta ar fi fost motivul 

pentru care ai venit, spuse el înainte ca ea să apuce să 
nege. Am avut vremuri bune, Lucretia.

— Un sex bun.
El f cuă  un gest nep s tor.ă ă
— Era atât de uşor de ob inutţ  încât îşi pierdea valoarea 

chiar înainte să ajungem în pat.
— Eşti un... 
El ridică din umeri f ră ă s -iă  pese de insulta ei.
— N-am vrut niciodată să mă însor cu tine. Din clipa în 

care ne-am cunoscut, am ştiut de ce m  urm reaiă ă  tot 
timpul.

— M-am îndr gostită  instantaneu, strigă ea. 
— De portofelul meu gras.
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— Nu-i adev rat.ă  inŢ  la tine foarte mult. Am venit aici 
ca s ...ă

— Exact ce a spus Lilah. Voiai să mă sufoci cu aten iaţ  
ta până când m-ai fi f cută  să m -nsoră  cu tine  din 
recunoştin .ţă  Ar fi fost un târg pentru amândoi. Eu aş fi 
avut o so ie,ţ  care s -miă  tolereze neputin a,ţ  iar tu ai fi avut 
un soţ care să te scape de necazurile financiare. Numai 
că ai calculat greşit, continuă el. N-am de gând să mă las 
îngrijit tot restul vie ii. Totdeaunaţ  m-am descurcat singur. 
Refuz să las ca starea în care mă aflu acum să dureze o 
veşnicie. S-ar putea să fiu nevoit s -mi ă conduc corpora iaţ  
din c rucior,ă  dar în nici un caz n-o să devin un invalid 
intuitţ  la pat, mul umitţ  s -miă  las creierul să se atrofieze, 

în timp ce iubitoarea mea so ie profit  de pe urma mea.ţ ă
— În ultimele dou  zile am avut impresia c  i-a pl cută ă ţ ă  

s  fii invalid, remarc  ea cu r ceal .ă ă ă ă
— M-ai prins într-un moment nefavorabil,  spuse el cu 

triste e. Eram sup rat pentru c  Lilah m  respinsese. Şi,ţ ă ă ă  
pe  urm ,  voiam s  v d  cât  de  departe  po i  s  mergi.ă ă ă ţ ă  
Speram s  m  fi înşelat în privin a ta. E un clişeu, dar i-ă ă ţ ţ
am întins destul  frânghie şi tu te-ai spânzurat cu ea.ă

— Deci, am fost supus  unui test prostesc, nu?ă
— Nu, de fapt Lilah a fost supus  testului şi l-a trecută  

cu bine. Tu ai picat.
Lucretia se strâmb  dispre uitoare.ă ţ
—  Fiindc  veni  vorba  de  clişee,  atrac ia  ta  fa  deă ţ ţă  

femeia asta spurcat  la gur  e de râs şi demn  de mil .ă ă ă ă  
Orice b rbat în situa ia ta îşi închipuie c  e îndr gostit deă ţ ă ă  
doctori a lui.ţ

— Şi  ea a spus aproape la fel,  dar nu cred c  ave iă ţ  
dreptate.

—  Şi  te  mai  mândreşti  cu  intelectul  t u,  zise  eaă  
dispre uitor.  Nu  vezi  c  e  singura  femeie  disponibilţ ă ă 
pentru tine? 

— Şi tu ai fost disponibil ,  Lucretia, îi aminti el încet.ă  
Dar nu te-am vrut, nu?
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— Tic losule. ă
El p ru surprins. ă
— Şi o mai acuzai pe Lilah c  e spurcat  îa gur ?ă ă ă
— Se îmbrac  de zici c -i târf !ă ă ă
— Tu ai fost cea care voia s  se vând  pe sine.ă ă
— Nu-mi vine sa cred c  o vrei pe ea cu adev rat.ă ă
— Da, o vreau, spuse el zâmbind uşor. Şi am de gând 

s -iă  iau în considera ieţ  oferta.

*
De la fereastra dormitorului ei, Lilah privi cum Pete îi 

ineaţ  portiera deschisă Lucre iei,ţ  care era cât se poate de 
âfnoas .ţ ă  După ce urc ,ă  el se aşeză pe scaunul şoferului. 

Bietul Pete. Era nevoit să facă tot drumul până la aeroport 
în compania Lucre iei,ţ  care nu p reaă  să fie în cele mai 
bune toane.

Cât despre Lilah, era în culmea fericirii.
Doborâse toate obstacolele din calea vindec riiă  lui 

Adam: furia lui ini ial ,ţ ă  iubirea lui de adolescent fa  deţă  
ea, aliatul lui comp timitor.ă  Totdeauna se întâmpla  ca 
pacien iiţ  să aibă câte un prieten, un soţ sau o so ie careţ  
înc lcauă  instruc iunileţ  medicului. Deşi o f ceau  dină  
dragoste şi mil ,ă  împiedicau progresul pacientului.

Din fericire, ea şi Adam nu aveau să o mai vad  peă  
Lucre iaţ  von Elsinghauer. De acum lucrurile aveau  să 
meargă uşor.

Mai era un mic am nunt,ă  dar Lilah preferă să nu se 
gândească la problema aceea deocamdat .ă

Aşteptă până când farurile maşinii disp rură ă în 
semiîntunericul amurgului şi se duse la Adam, b tândă  
întâi la uş .ă  Ob inândţ  permisiunea intră în înc pere,ă  dar 
r maseă  lângă uş ,ă  cuprins ,ă  deodat ,ă  de o ciudată 
timiditate.

— A plecat.
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— C l torieă ă  sprâncenat .ă
Ea cl tina din cap nedumerit .ă ă
— Nu eşti sup rat?ă
— Sunt extrem de uşurat. 
— Vrei s -mi explici? ă
— Nu.  
— V-a i certat, nu?ţ
— N-o s - i spun nimic.ă ţ
— La naiba! Speram s  aud toate detaliile.ă
— Îmi pare r u c  te dezam gesc, zise Adam zâmbind,ă ă ă  

dar p strez explica ia pentru mai târziu. Am avut destulă ţ ă 
parte de Lucretia în aceast  zi.ă

Radiind de bucurie la auzul vorbelor lui, Lilah spuse:
— A întors  toat  casa cu susul  în jos în timp ce şi-aă  

f cut  bagajele  şi  preg tirile  de  drum.  Am hot rât  s - iă ă ă ă ţ  
amân şedin a pân  dup  plecarea ei.ţ ă ă

— Am b nuit c  sta a fost motivul amân rii, dar acum,ă ă ă ă  
c  eşti aici, n-am putea s  mai exers m la bare?ă ă ă

Ea se b tu de câteva ori peste ureche şi întreb :ă ă
— Am auzit bine? Nu eşti acelaşi pacient care a f cută  

g l gie în privin a barelor de azi-diminea ?ă ă ţ ţă
— Între timp am suferit o modificare de dispozi ie. ţ
— Aha. P i...ă
— Ah, stai pu in. Unde mi-e posterul? Cel despre careţ  

Lucretia  a  spus  c  e  o  „tortur  pentru  ochi”  care  îmiă ă  
murd rea pere ii.ă ţ

—  Tic loasa!  exclam  Lilah  punându-şi  mâinile  laă ă  
şolduri. A spus aşa ceva despre posterul meu? Ce-a g sită  
atât de r u în fotografia unei tinere cu un coş de fructe?ă

—  Nu cred că a avut vreo obiec ieţ  faţă de subiect. 
Pozi iaţ  tinerei şi a bananei o deranja.

— Unii oameni n-au gust deloc.
— Unde e? întrebă el râzând de mutra pe care o f ceaă  

ea.
— În camera mea. I-a spus lui Pete s -lă  arunce, dar el 

mi l-a dat mie.
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— Adu-l înapoi.
P rândă  sup rat ,ă ă  dar, în realitate, fiind încântat , Lilahă  

se duse în camera ei, de unde se întoarse cu posterul, 
ag ându-lăţ  de cuiul pe care îl b tuseă  cu mâna  ei în 
perete.

— Aşa e mult mai bine. Acum putem să începem, spuse 
Adam după ce ea îl îndrept .ă

Reîncepură exerci iileţ  la bare. Bra eleţ  îl sus ineau maiţ  
bine decât diminea ,ţă  dar se baza mai mult şi pe picioare. 
Ea fu nevoită s -lă  roage să se opreasc .ă

— Adam, te oboseşti prea mult.
— Încă cinci minute.
— La ce-o să mai fii bun mâine dacă te extenuezi în 

seara asta?
— Nu sunt extenuat, ci fericit.
În cele din urm ,ă  îl convinse s -şiă  reia locul în c rucior. ă
— Nu mai lucr mă  cu masa. Urc -teă  înapoi în pat. O s - iă ţ  

fac masaj acolo. Cred, că i-ar prindeţ  bine şi o baie cu 
buretele.

După ce îi f cuă  baia şi masajul, când ea îi spunea 
noapte buna, el o privi cu inocenţă şi o întreb :ă

— Şi celelalte? 
— Ce anume?
— Activit ile distractive şi de procreere la care o s  fiuăţ ă  

atât de bun cu ajutorul t u, spuse el încet. Când începemă  
s  exers m?ă ă
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Nouă

Lilah nu spuse nimic.
El aşteptă câteva clipe, după care întreb :ă
— Ei bine?
— Ei bine ce?
— Terapia aia când o începem? întrebă el şi, întinzând 

mâna, o luă pe după gât. Eu aş spune c  acum.ă
Ea se sili să râd .ă
— Doar nu m-ai luat în serios, nu?
El f cuă  ochii mici şi zâmbi, dând afirmativ din cap. 
— Ba da, cred că ai vorbit serios.
—  Asta  demonstreaz  cât  de  mult  se  poate  înşelaă  

cineva. Am vorbit când eram nervoas , f r  s  gândescă ă ă ă  
ce  spun.  A  fost  o  tactic  doar  ca  s  scap  de  Alb  caă ă ă  
Z pada. Aş fi spus orice ca s  scap de ea, pentru c  stricaă ă ă  
tot ce realizasem noi. Submina... De ce clatini din cap?

— Toate scuzele astea sunt valabile doar pân  la ună  
punct,  Lilah,  dar  ai  fost  implicat  sentimental.  Eraiă  
sup rat .  F r  s  vrei,  ai  spus  exact  ce  gândeai.ă ă ă ă ă  
Cuvintele  au  ieşit,  pur  şi  simplu,  sub  influen aţ  
momentului.

În mod reflex şi, într-un fel, nervoas , Lilah îşi muşcă ă 
buzele, iar Adam îşi trecu degetul mare peste buza ei de 
jos. Ea îşi trase capul într-o parte, dar el nu-şi lu  mânaă  
de pe gâtul ei.

— Uite ce e, Cavanaugh, am glumit, în elegi? Nu ştii deţ  
glum ?ă

— Ştiu, atunci când cineva glumeşte, dar tu n-ai glumit.
— De unde ştii?
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El se ridic  în capul oaselor şi se aplec  înainte, până ă ă 
când ea îi sim i r suflarea pe fa .ţ ă ţă

— Pentru c  m  doreşti foarte mult.ă ă
— Nu-i adev rat!ă
— Dai spectacolul sta de s pt mâni întregi. N-am avută ă ă  

de  ales  şi  te-am  l sat  s  preiei  conducerea,  spuse  elă ă  
s rutând-o uşor pe buze. Acum e spectacolul meu. Preiauă  
eu conducerea.

— N-o s  te las... ă
— Taci, Lilah.
O trase brusc, coborându-i fa a spre el. Buzele lui  seţ  

frecară de cîteva ori cu putere de ale ei înainte s  seă  
linişteasc .ă  Sorbindu-i buzele îi spuse: 

— Deschide gura.
— Adam... 
— Mul umesc.ţ
Limba lui îşi f cuă  loc în c lduraă  umedă a gurii ei.
Lilah scânci, mai întâi în semn de protest, apoi de 

dorinţă şi, în final de recunoştin .ţă  Se relaxă şi se l s  peă ă  
el. Muşchii gâtului, care opuseseră rezisten ,  devenirţă ă 
maleabili, aşa încît el nu o mai inuţ  şi îşi strecură toate 
cele zece degete în p rulă  ei, împingându-le la spate.

Înclinându-şi capul într-o parte, el îi devoră gura cu o 
blândă ardoare. Lilah îşi puse mâinile pe pieptul lui gol. 
P rulă  era cre ,ţ  dar moale şi i se înf şură ă în jurul degetelor. 
Îi pl ceaă  la nebunie acea senza ie.ţ

Când se dep rtară ă unul de altul, ea îi rosti numele cu 
r suflareaă  t iată ă şi buzele lui porniră în c utarea  celoră  
mat gustoase p r iă ţ  ale gâtului ei.

— Eşti ca un paratr snet,ă  îi spuse el.
— Adev rat?ă  întrebă ea şi îşi l să ă capul într-o parte, 

dându-i voie s -iă  mângâie urechea cu buzele şi limba.
— Atragi b rba iiă ţ  oriunde te-ai duce. 
— N-o fac inten ionat.ţ
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— Scumpa mea, n-ai fi fost mai clară nici dacă ai fi avut 
tatuat pe piept cuvintele „N scuta pentru pat”.ă

— Nu-mi ofer favorurile cu prea multă uşurin .ţă
— Tocmai asta te face să fii al naibii de sexy. Afişezi, 

dar nu d ruieşti.ă  Înnebuneşti un b rbată  pân  apucă ă să te 
vad .ă  Să te ating .ă  Să te guste.

Rosti acele ultime cuvinte în şoapt ,ă  cu gura lipit  deă  
buzele ei, cu o clip  înainte ca limba lui s  pun  st pânireă ă ă ă  
pe gura ei.  Îşi  vârî  mâna pe sub tricoul  ei,  ridicându-i-l 
deasupra sânilor, dup  care o împinse destul de departeă  
pentru a o privi.  Sânii  ei erau irita i  şi frumoşi,  plini  deţ  
dorin . Îi cuprinse în mâini şi scoase o înjur tur  uşoar .ţă ă ă ă  
Fr mântându-i, şopti:ă

— Dumnezeule, cât de dor mi-era s  ating o femeie. Seă  
aplec  în fa  şi îşi lipi buzele de sfârcul ei. Lilah îi sim iă ţă ţ  
limba,  cald  şi  sinuoas ,  mângâindu-i,  înt rindu-i  şiă ă ă  
preg tindu-i pentru gura lui umed .ă ă

În  mod involuntar,  ea  îşi  înfipse  mâinile  în  p rul  lui,ă  
capul îi c zu pe spate şi scoase un ip t slab. Ar fi vrut s -ă ţ ă ă
i in  capul lipit de ea o veşnicie. Când el se desprinse, eaţ ă  
gemu, sim indu-se p r sit . Îl privi z p cit .ţ ă ă ă ă ă ă

— Nu te opri, spuse ea r guşit, şi el o s rut  repede şiă ă ă  
ap sat. ă

— Vreau s  te v d. Te dezbraci pentru mine? ă ă
Lilah se dezmetici imediat.
— Hm?
— Mi-ar face mare pl cere s  te dezbrac cu mâna mea,ă ă  

spuse el vis tor, dar aş vrea s  stau pe picioarele meleă ă  
când o fac.

O s rut  din nou şi inându-şi buzele lipite de ale ei,ă ă ţ  
şopti tulburat:

— Dezbrac -te pentru mine, Lilah. Încet. Sexy.ă
Ea se l s  s  alunece pe marginea patului pân  cândă ă ă ă  

atinse  p mântul  cu  picioarele  şi  se  ridic .  Aceea  eraă ă  
şansa  ei.  Sc pase  de  mâinile  lui  mângâietoare  şi  deă  
buzele lui conving toare. Aceea era ultima şans  de a-şiă ă  
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rec p ta detaşarea profesional . Era timpul s  renun e laă ă ă ă ţ  
sentimentele  pe  care  le  avea  fat  de  acel  pacient.  Peă  
scurt, era timpul s  fug .ă ă

Dar  r mase  acolo,  lâng  pat,  de  parc  prinseseă ă ă  
r d cini. Focul din ochii lui Adam, ca şi propria ei nevoieă ă  
de a  iubi  şi  de a  fi  iubit ,  o  f cur  s  r mân  pe loc.ă ă ă ă ă ă  
Profesionista din ea f cuse un pas uriaş înapoi, p r sindă ă ă  
femeia din ea, care era mult mai vulnerabil , s  rezolveă ă  
singur  problema. Ştia ce va alege.ă

Ne se d duse nici  o  lupt  în  ea.  Chiar  înainte s  seă ă ă  
desprind  din bra ele lui ştia c  avea s  se întoarc  la ele.ă ţ ă ă ă  
Goal  şi plin  de dorin .ă ă ţă

Priyindu-l fix, îşi scoase tricoul şi îşi inu bra ele ridicateţ ţ  
cîteva secunde, dup  care le l s  încet în jos, sc pândă ă ă ă  
tricoul pe podea. P rul i se aranj  singur, pe umerii goi.ă ă  
Adam îi  urm rea fiecare mişcare şi în ochii  lui  se citeaă  
aprobarea fa  de sânii cu sfârcuri trandafirii şi tari. ţă

Lilah întinse mâna în spate, spre nasturele pantalonilor 
scur i.ţ

Degetele  ei  îşi  pierduser  obişnuita  dexteritate,  dară  
izbuti s -i descheie şi s  le desfac  fermoarul. Ezit  pu ină ă ă ă ţ  
înainte  de  a-i  coborî  încet  peste  picioare.  Ieşi  din  ei, 
r mânând doar cu o pereche de bikini sumari. Obişnuitaă  
ei arogan  disp ruse şi zâmbetul îi era timid, şi nesigur.ţă ă  
Teribil de tulbur tor pentru b rbatul din pat.ă ă

— Vino mai aproape, îi spuse el r guşit.ă
Lilah f cu câ iva paşi  şov itori  pân  ajunse lâng  el.ă ţ ă ă ă  

Adam întinse mâna şi atinse cicatricea alb  şi vag , semnă ă  
al unei opera ii de apendicit  din copil rie.ţ ă ă

Tras  un cerc în jurul buricului ei. Degetul lui contură ă 
apoi încet triunghiul bikinilor.

—  Frumos,  spuse  el  referindu-se  la  dantela  de  un 
albastru deschis şi la peticul blond şi delicat de sub ea. 

Îşi  strecur  mâna pe sub banda elastic  ce îi  treceaă ă  
peste  osul  şoldului.  Mâna  lui  era  foarte  cald  înă  
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compara ie cu pielea rece de care se lipi şi degetul mare iţ  
se roti peste os. Chiar şi dup  ce îşi retrase mâna, se maiă  
juc  pu in cu elasticul îmbr cat în dantel .ă ţ ă ă

— Termin .ă
— Nu... nu pot, Adam.
— De ce? 
— Sunt agitat .ă
— Doar te-ai mai dezbr cat în fa a unui b rbat. ă ţ ă
Ea f cu un gest a neputin .ă ţă
— Dar a fost totdeauna... adic ... ă
— Te rog, Lilah.
Expresia rug toare de pe chipul  lui  îi  topi  şi  ultimeleă  

r m şi e  de  pudoare.  Doar  cu  o  uşoar  rezerv ,  îşiă ă ţ ă ă  
strecur  degetele pe sub banda elastic  şi trase bikinii înă ă  
jos pân  putu s -i scoat  complet. Apoi, ea, care nu aveaă ă ă  
nici  pic  de  pudoare  şi  care  râsese  mereu  de  cei  care 
aveau, care nu avea nici o prejudecat  în privin a corpuluiă ţ  
omenesc, se îndrept  şi îl privi ruşinat .ă ă

Adam înjur  încet.ă
— Ştiam c  trebuie s  fii frumoas , dar... ă ă ă
Era prea ocupat s -şi bucure ochii, pentru a mai încheiaă  

fraza. 
— Întinde-te.
Bra eleţ  lui, care c p taseră ă ă putere în urma exerci iilorţ  

f cuteă  în ultima vreme, îi înconjurar  mijloculă  şi o traseră 
lângă el. Înnebunit, îi s rută ă p rul, tîmplele,ă  nasul, obrajii 
şi, în cele din urm ,ă  gura.

Gemând în buşit,ă  el spuse atunci:
— Ah, ce bine e. 
— Goliciunea?
— Nu. Asta.
Îi luă mâna şi i-o strecură sub cearceaf. Foarte firesc şi 

de bună voie, degetele lui Lilah se strânseră în  jurul 
c lduriiă  de fier a sexului lui. El scoase o altă serie  de 
înjur turiă  şi îi c ută ă buzele. S tutulă  lor fu profund şi 
lacom, iar limbile, carnale şi egoiste.
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Adam îi aşeză apoi coapsa în aşa fel încât să stea 
întinsă peste a lui. Palma sa îi netezi şoldul şi dosul 
pulpei. Oftară amândoi odat .ă

— Sim i?ţ  vru ea s  ştie.ă  
— Simt ap sarea.ă  Î iţ  simt pielea. Şi mai simt asta, zise 

el şi, strecurând mâna între trupurile lor, atinse 
moliciunea dintre pulpele ei.

Ea parcă fu electrocutat ,ă  atât de violent se cutremur .ă  
El ezit .ă

— Te-am lovit?
— Nu, nu. Nu m-ai lovit.
Îşi lipi fruntea de pieptul lui, în timp ce degetele lui îi 

cercetau moliciunea ud .ă  Strângându-i umerii atât de tare 
încât unghiile i se înfipseră în pielea lui, închise ochii şi se 
l să ă pradă senza ieiţ  stârnite de degetele lui 
mângâietoare. Îşi freca trupul în mâna lui şi valuri de 
pl cere o cuprinser , pân  când fu mistuit  de ele.ă ă ă ă

Chiar  şi  dup  aceea,  unde mici  de  şoc  luminoase şiă  
pline de extaz îi zguduir  trupul.ă

Când  deschise  ochii,  în  sfârşit,  şi  îşi  în l  capul,ă ţă  
observ  c  bra ele lui nu o mai înconjurau, ci erau întinseă ă ţ  
pe lâng  el. Adam st tea sprijinit de perne, iar chipul îiă ă  
era  inexpresiv  şi  rece.  Ochii  îi  erau  deschişi,  dar  nu 
vedeau  nimic.  Şi  mai  r u  era  faptul  c  excitarea  îiă ă  
disp ruse. ă

— Adam? 
Abia  avu  aer  s -i  rosteasc  numele,  dar  ştia  c  oă ă ă  

auzise. Pentru c  el nu spuse nimic, ea îi repet  numele. ă ă
— Ar fi  mai bine s  pleci acum, spuse el scurt.  Suntă  

obosit. 
Lilah îl privi f r  s  priceap  nimic, dar se dep rta deă ă ă ă ă  

el. Se opri pu in, îns  când v zu c  nu face nici o mişcareţ ă ă ă  
pentru a o opri, se d du jos din pat. Şocat  şi z p cit , îşiă ă ă ă ă  
adun  lucrurile de pe jos şi ieşi repede.ă
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*
Era  bucuroas  c  în  camera  de  oaspe i  exista  ună ă ţ  

ventilator pe tavan, ceea ce însemna c  avea la ce s  seă ă  
uite.  Îi  urm rise ore în şir  paletele  rotindu-se deasupraă  
patului, punînd în mişcare aerul şi uscându-i lacrimile de 
pe obraji.

Rev zuse în gând de cel pu in o mie de ori totul, dar totă ţ  
nu  putea  g si  o  explica ie  logic  pentru  purtarea  luiă ţ ă  
Adam. Sângele îi culese prin vene atât de fierbinte. Ce îl 
f cuse, oare, s  se r ceasc  atât de iute? Ce anume? Ceă ă ă ă  
f cuse? Ce nu f cuse? ă ă

Trist  şi ab tut , se întoarse pe o parte. O lacrim  eraă ă ă ă  
prea grea s  o poat  usca ventilatorul, aşa c  îi alunecă ă ă ă 
pe obraz, pe vârful nasului şi c zu pe pern . O şterse... laă ă  
fel  ca  pe  toate  predecesoarele  şi  succesoarele  ei. Nu 
plângea  niciodat .  Absolut  niciodat  nu  plânsese  dină ă  
cauza  unui  b rbat.  O  înfuria  gândul  c  înc lcase  aceaă ă ă  
regul  şi  plângea  din  cauza  lui  Adam  Cavanaugh.  Ceă  
tic los lipsit de inim  fusese de o azvârlise, practic, dină ă  
pat.

Şi, totuşi, nu fusese dispre uitor. Nu era c  şi cum ar fiţ ă  
folosit-o şi apoi ar fi  aruncat-o ca pe o lam  de ras deă  
plastic.  P ruse  mult  mai  zguduit  decât  ea.  Dar,  de  ceă  
când ea îi d ruise ceea ce voise şi avusese nevoie, cândă  
el se dovedise capabil de...

Gândul o f cu s  încremeneasc .ă ă ă
Se întoarse din nou pe spate,  încet  şi  deschise gura 

surprins .  De  ceă  nu  se  gândise  mai  înainte?  Acum  îi 
vedea chipul foarte clar, aşa cum ar tase în clipa în careă  
ea l-a p r sit.  Nu triumf tor.  Dimpotriv .  Pe fa  lui  seă ă ă ă ţă  
citea eşecul. Nu ca nu voia s  se uite la ea. Nu voia ca eaă  
sa se uite la el. 

Îşi şterse lacrimile absent  şi şopti ceva foarte nedemnă  
de o doamn  în întuneric.ă

— Nu-i de mirare c  era sup rat.ă ă
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Îi  cunoştea foarte bine trupul  lui  Adam. Avea un mic 
semn din naştere de forma statului Utah sub bra . Cândţ  
era mic c lcase pe o cutie de tabl  pe plaj  şi t ietura îiă ă ă ă  
l sase o cicatrice pe c lcâi. În scobitura spatelui avea ună ă  
smoc de p r moale.ă

La fel de bine, îi cunoştea şi modul de a gândi. Ştia cum 
s -l fac  s  vibreze. În orice împrejurare ar fi ştiut care ară ă ă  
fi fost reac ia lui Adam.ţ

Şi, pentru c  îl cunoştea atât de bine, în elegea acumă ţ  
ce anume îl sup rase.ă

Îşi mai d du seama şi ce trebuia s  fac . Avea s-o costeă ă ă  
pu in  mândrie,  dar  acest  lucru nu era important  cândţ ă  
calitatea  vie ii  unui  om  era  în  joc.  Metoda  la  care  seţ  
gândea nu era deloc etic ,  fiind de ajuns pentru a i seă  
retrage  autoriza ia.  Cu  toate  acestea,  avea  s  fac  ceţ ă ă  
trebuia. Motivul era cel mai cunoscut de om în afar  deă  
supravie uire: iubirea.ţ

*
Lilah  intr  în  camera  lui  Adam a  doua  zi  diminea ,ă ţă  

ar tând atât de vesel  cât o puteau face s  par  rujulă ă ă ă  
Flamingo  Wing  şi  jum tate  de  tub  de  crem  pentruă ă  
ascunderea cearc nelor. ă

— 'Nea a, asule. Cum merge?ţ
Adam st tea  în  c rucior  şi  se  uita  pe  fereastr .  Eraă ă ă  

posomorât, aşa cum b nuise ea. ă
— Bine 
— Ai dormit bine?
— Destul de bine.
— Pete a zis c  n-ai mâncat prea mult.ă
— Dar cine eşti tu, mama? 
Ea râse vesel.
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— P i,  dac  aş fi,  ar  însemna c  am p c tuit  teribil,ă ă ă ă ă  
spuse ea f cându-i cu ochiul uşor, dar el nu schi  nici ună ţă  
zâmbet. Nu-i amuzant?

— Nu. 
— Ce-ai p it?ăţ  Nu vrei nişte prune?
— Adu-mi nişte prune şi o s ...ă
— Ce-o să faci? O să mă ba iţ  cu b ul?ăţ
— Vrei să taci şi s - iă ţ  faci meseria?
— Ce sup r cios,ă ă  morm iă  ea şi, aşezându-se chiar în 

fa aţ  lui, îşi ridică bra eleţ  deasupra capului şi se întinse, 
ştiind că astfel, tricoul i se ridica, dezvelindu-i burta. Am 
dormit minunat. Micul dejun a fost excelent.  Acum aş 
vrea să înot pu in.ţ  Nu vrei să vii cu mine?

— Nu, o să stau aici.
— Şi să laşi frumuse eţ  de bronz să se ştearg ? întrebaă  

ea pref cându-seă  uimit .ă  O să pun masa afar ,  peă  
verandă şi o să facem şedin aţ  acolo ast zi.ă  Ce zici?

— Vreau să lucrez din nou la bare.
— Mai târziu. 
— De ce nu acum?
— Pentru că am spus nu.
— Pentru că vrei să te b l ceştiă ă  în piscina mea şi să te 

bronzezi.
Ea îi aruncă o privire furioas .ă
— N-o să bag în seamă asta, Cavanaugh, deşi astfel de 

comentarii mă înfurie peste m sur .ă ă  Când o s - iă ţ  bagi în 
eastaţ  aia groasă gândul că eu sunt  medicul, tu eşti 

pacientul şi, până când vei putea să te  ba iţ  cu mine, 
facem cum spun eu?

El izbi cu pumnii în bra eleţ  c rucioruluiă  şi strig : ă
— Vreau să scap de porc riaă  asta... 
—  Foarte bine, zise ea. Aşa că ne pierdem timpul stând 

aici şi discutând, în loc s  facem ceva ca s  scapi, spuseă ă  
ea cu dulcea  în glas.ţă

Ocolindu-l,  debloc  frâna şi  împinse c ruciorul,  ieşindă ă  
din camer .ă
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Când ajunser  pe teras , îi umplu un pahar de suc deă ă  
ananas dintr-o caraf  pe care Pete o preg tise pentru ei.ă ă  
I-1 d du şi îl s rut  dr g stos pe obraz.ă ă ă ă ă

— Poate c  asta te va face s  fii mai bine dispus până ă ă 
m -ntorc.ă

El p rea prea uimit de acel s rut spontan pentru a maiă ă  
spune ceva. Ea îşi scoase tricoul aruncându-l neglijent pe 
teras , dup  care se duse pân  în cap tul trambulinei şiă ă ă ă  
execut  o s ritur  perfect . Înot  câteva lungimi de bazină ă ă ă ă  
şi apoi ieşi scuturându-şi apa din p r.ă

— Excelent! Nu vrei s  stai şi tu pe trepte?ă
— Nu vreau.
Ea ridic  din umeri cu indiferen . ă ţă
— Alt dat .ă ă
Privirea lui Adam era fixat  asupra ei, deşi ea se f cuă ă  

c  nu observ  când se duse spre dulapul unde se aflauă ă  
mereu prosoape împ turite cu grij .  Apa îi  str lucea peă ă ă  
piele, exact cum inten ionase ea. Uleiul pe care îl folosiseţ  
f cea minuni.ă

Şterse  acele  pic turi  sclipitoare  cu  prosopul  pufos  şiă  
apoi îşi frec  p rul cu el. Stând cu spatele la Adam, îşiă ă  
desf cu sutienul, înlocuindu-l cu tricoul pe care îl scoseseă  
cu cîteva minute în urm . Bumbacul ă moale i se lipi imediat 
de pielea umeda.

Întorcându-se din nou spre Adam, observ  c  trucul eiă ă  
d duse  rezultate.  Strângea  bra ele  c ruciorului  atât  deă ţ ă  
tare, încât încheieturile degetelor i se albiser .ă  P reaă  gata 
să sară din c rucior.ă  Ochii îi erau întuneca iţ  datorită unui 
foc care ardea în interior. Şi era excitat. Pantalonii scur iţ  
de gimnastică nu puteau ascunde acest lucru.

— V dă  că Pete a montat masa, spuse ea. Po iţ  să te urci 
pe ea singur?

El îşi conduse c ruciorulă  spre mas .ă  Sprijinindu-se cu o 
mână de marginea acesteia şi cu cealaltă de  bra ulţ  
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c ruciorului,ă  reuşi să se urce, după care îşi  aşeză 
picioarele în pozi iaţ  necesar .ă

— În curând nu vei mai avea nevoie de mine, spuse 
Lilah şi, aplecându-se spre el, ad ugă ă mai încet: Nu 
pentru asta, oricum.

— Sunt gata.
Ea îi privi poala cu subân eles.ţ
— V d.ă
— Lilah, o preveni el.
— Bine, bine. Arzi de ner bdareă  să lucrezi din nou la 

bare. Dar nu po iţ  să condamni o fată pentru că e 
impresionată de celelalte... calit iăţ  ale tale.

Începură o serie de exerci iiţ  de întindere şi înt rire. Eaă  
se opuse fiec reiă  mişc riă  a lui şi, deşi el o înjura pentru 
sârguin aţ  de care d deaă  dovad ,ă  la sfârşit  zâmbea 
mândru.

— A fost mai bine azi, nu-i aşa? 
— Mâine o să po iţ  s -miă  dai un picior şi să m  azvârliă  în 

piscin ,ă  zise ea privindu-l cu coada ochiului. Pun pariu că 
i-arţ  pl cea,ă  nu?

El râse trist.
— Ba mai mult, mi-ar face mare pl cereă  să te in sub...ţ
— Sub ce? 
Încântat  în sinea ei, Lilah v zu un muşchi al fe ei luiă ă ţ  

zvâcnind de dorin  şi sup rare. ţă ă
— Sub ap .ă
—  Ah,  spuse  ea  uitându-se  în  alt  parte,  de  parcă ă 

r spunsul ar fi dezam git-o. Eşti ner bd tor s  te întorciă ă ă ă ă  
în camer ?ă

— Nu chiar De ce?
— Ar fi frumos s  st m aici pu in şi s  facem plaj .ă ă ţ ă ă
— Po i s  faci ce vrei. i-ai terminat programul.ţ ă Ţ
— Ma refeream la amândoi. De ce nu stai aici cu mine?
— Pentru ce?
— Pentru soare, prost nacule. Unele culturi sus in c  ară ţ ă  

avea puteri t m duitoare.ă ă
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— Supersti ii.ţ
— Dar nici r u nu poate s  fac , spuse ea în epat . Fă ă ă ţ ă ă 

cum vrei.
Întinse un prosop pe teras  şi se aşez  pe burt , dar nuă ă ă  

înainte s -şi scot  tricoul.ă ă
— Ce naiba! exclam  Adam. N-ai pic de bun sim ? ă ţ
Ea se întoarse.
— Acum ce te-a mai sup rat? ă
El f cu un gest spre sânii ei.ă
— Ar putea s  apar  Pete. ă ă
— I-am dat liber.
— Tu i-ai dat liber angajatului meu?
— În cas  e curat, rufele sunt sp late, de g tit pot să ă ă ă 

g tesc şi eu. Bine, atât cît s  nu murim de foame, ad ugă ă ă ă 
ea. Voia să se ducă la aniversarea verişoarei lui, aşa că i-
am dat voie.

Înainte ca  Adam să apuce să lanseze o mul ime  deţ  
proteste, ea stoarse pu inţ ă cremă în palm .ă

— Vrei s -miă  întinzi asta pe spate, te rog?
— Nu ajung de aici. 
— Atunci, vino mai aproape, spuse ea întorcându-se din 

nou pe burtă şi culcându-şi obrazul  pe mâinile 
împreunate. 

Exact cum se aşteptase, el începu să se lase în jos, pe 
teras .ă  Cu câteva s pt mâniă ă  în urm ,ă  trebuise  să 
folosească trepte de diferite în l imiă ţ  pentru a se l saă  de 
pe scaunul c rucioruluiă  pe covorul pe care f ceauă  unele 
exerci ii.ţ  Acum o putea face doar cu  ajutorul bra elor,ţ  
pieptului şi muşchilor spatelui. Ea avu grijă s -şiă  ascundă 
zâmbetul de satisfac ie.ţ

— Unde vrei s - iă ţ  dau? întrebă el îmbufnat.
— Peste tot, zise ea, iar peste cîteva secunde, strig :ă  

Hei! Nu aşa tare şi nici aşa repede. Hmm, aşa-i mai bine.
Peste pu in,ţ  el începu s -şiă  folosească şi cealalt  mân ,ă ă  

mişcându-le pe spatele ei încet. Din când în când, 
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vârfurile degetelor îl atingeau sânii şi el f ceaă  o pauză 
înainte s  înceapă ă masajul. Când sim i cţ ă se preg tea să ă 
se opreasc ,ă  ea îi spuse: 

— Şi dosul picioarelor, te rog. 
Murmură rug minteaă  somnoroas ,ă  dar niciodat  nuă  

fusese mai treaz . ă
El nu îi îndeplini dorin aţ  imediat, ezitând mult timp. 

Inima ei b teaă  cu putere în pavajul tersei de sub ea.
Închise ochii strâns şi sper  din tot sufletul c  el aveaă ă  

s  fac  ce voia ea, atât pentru binele lui, cât şi pentru ală ă  
ei.

Ra iunea  lui  disp ru  în  fa a  dorin elor  fireşti  şi  ea  îiţ ă ţ ţ  
sim i mâinile pe spatele gambelor. Apoi pe pulpe. Urcauţ  
din ce în ce mai sus ap sând şi masând. Fu nevoit  s -şiă ă ă  
muşte buzele ca s  nu geam  de pl cere când degeteleă ă ă  
lui îi strângeau carnea.

Mult prea curând pentru amândoi, el se retrase. Lilah 
se mişc  destul cât s  i se vad  pu in din sân.ă ă ă ţ

— Gata?
Adam încuviin a,  dar  privirea  îi  era  atras  de sfârculţ ă  

tare şi trandafiriu.
— Poate ar fi trebuit s  te faci medic fizioterapeut, îiă  

spuse ea cu un glas r guşit. Ai priceperea necesar .ă ă
Folosind metodele înv ate de la ea, el se întoarse înăţ  

c rucior şi se instal  pe scaun. Dup  ce se aşez , se uită ă ă ă ă 
la ea şi spuse:

— Nu şi asprimea.
Jignit , Lilah îşi lu  tricoul şi îşi acoperi sânii.ă ă
— Nu sunt aspr .ă
— Atunci, crud .ă
— Nu sunt nici crud .ă
— Ah,  nu? întreb  el  şi  r sucindu-se cu c ruciorul,  îiă ă ă  

întoarse spatele.
— Unde te duci? îl întreb  ea. ă
— În camera mea.
— O s - i aduc prânzul.ă ţ
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— Nu te deranja.
— Nu m  deranjez. E sarcina mea..ă
— A naibii sarcin ,ă  îi strigă el peste um r.ă  Mai bine mor 

de foame decât să fiu hr nită  de tine.
C ruciorulă  disp ruă  în untruă  şi Lilah r maseă  privind în 

urma lui mult timp, sim indţ  nevoia disperată de a plânge 
din nou. Se pricepea să facă planuri. P cat,  îns ,ă ă  că 
acestea d deauă  greş adesea.

*
La început, nu distinse zgomotul care o trezise, înainte 

să deschidă ochii, st tuă  nemişcată în pat şi îşi  alungă 
pânzele somnului din creier. Când deschise  ochii, în 
sfârşit, v zuă  cu surprindere că înc pereaă  era sc ldată ă în 
lumina violetă a amurgului. Dormise mai  mult decât 
inten ionase.ţ

Când venise de la piscină mai devreme, era sleit  dină  
toate punctele de vedere. După ce f cuseă  un duş şi se 
sp laseă  pe cap abia avusese puterea să se vâre  în 
aşternut. Adormise instantaneu, fiind epuizată atât fizic 
cât şi psihic după o noapte de nesomn.

Dar avusese de gând să se trezească mai devreme de 
ora aceea. Trecuse demult timpul destinat şedin ei  luiţ  
Adam. Cuprinsă de un sentiment de vinov ie,ăţ  se întoarse 
pe spate şi azvârli cearceaful de pe ea.

Atunci auzi din nou zgomotul. De data aceasta, 
recunoaşterea îi str punseă  creierul ca o aşchie ascu it .ţ ă

— Ce naiba?
Se d duă  repede jos din pat, înşfacă kimono-ul de pe 

pat, îl puse pe ea şi alerg  spre uş . Pân  când ajunse laă ă ă  
uşa  lui  Adam,  pe  care  o  deschise  larg,  abia  îşi  legase 
cordonul cât de cât.

Dar era tot r v şit , cu p rul încâlcit şi ochii  umfla i,ă ă ă ă ţ  
când el îi vorbi stând în picioare între barele paralele.
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— Era şi timpul.
— Adam! strig  ea ducându-se repede spre el. Ce naibaă  

crezi c  faci?ă
— Priveşte.
Ea r mase cu gura c scat  când îl v zu cum, îndoindu-ă ă ă ă

se  de  la  mijloc  şi  sus inându-se  cu  o  mân ,  atinseţ ă  
podeaua cu cealalt . Fu nevoie de un efort extraordinar,ă  
dar se ridic  perfect drept.ă

— Cum ai înv at s  faci asta?ăţ ă
— Ai l sat cartea aici, spuse el f când un semn din capă ă  

spre  manualul  de  pe  noptier .  E  pentru  întindereaă  
tendoanelor de la genunchi şi a muşchilor gambei.

—  Ştiu  foarte  bine  pentru  ce  e  exerci iul  sta,  îlţ ă  
r spunse ea. Şi mai ştiu c  nu eşti preg tit pentru el.ă ă ă

— Cine spune asta?
—  Eu.  Cum  ai  f cut  de-ai  reuşit  s  stai  singur  înă ă  

picioare? Unde- i sunt genuncherele?ţ
Ignorându-i întreb rile, el îi spuse:ă
— Priveşte ce mai pot s  fac. F r  tine, aş putea spune.ă ă ă
Se concentra atât de tare, încât broboane de sudoare îi 

ap rur  deasupra  sprâncenelor.  Muşchii  bra elor  şi  aiă ă ţ  
pieptului  se  umflar .  Pulpele  i  se  contractar .  Gra ieă ă ţ  
acelor eforturi reuşi s  fac  câ iva paşi târşâi i.ă ă ţ ţ

Lilah se strecură pe sub una din bare şi r mase întreă  
ele, la numai câ ivaţ  centimetri de el.

— E minunat, Adam, dar nu mai face acum. O s - i faciă ţ  
r u.ă  Adam! Ai auzit ce-am spus?

— Da.
—  Atunci, opreşte-te. În clipa asta. Vorbesc foarte 

serios. Nu mai face, i-amţ  spus!
El mai f cuă  un pas, ceea ce îi aduse faţă în fa . Seţă  

repezi s -lă  prindă de mijloc, dar descoperi că era  mai 
puternic. Îşi încleştă degetele unei mâini în p rul  ei,ă  
strânse pumnul şi îi trase capul cu putere spre el.

— Ce joc joci? întrebă el furios.
— Nu mă joc deloc.
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— Pe naiba. Te joci cu mine şi vreau să ştiu de ce. Ai un 
simţ ai umorului denaturat? Aşa te distrezi tu? Sau e o 
s pt mână ă ă de tortur ?ă

O trase de p ră  până o f cuă  să i se umple ochii de 
lacrimi.

— De ce ai f cută  tot ce i-aţ  stat în putinţă ca să mă 
men iiţ  tare?
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Zece

Zâmbind seduc tor, Lilah îşi ciocni abdomenul de al luiă  
şi v zu cum i se întunec  privirea. Se ridic  pe vârfuri şi îlă ă ă  
s rut  pe gur , şoptind:ă ă ă

— Te vreau tare.
Sco ând un sunet înfometat, gura lui se n pusti asupraţ ă  

gurii ei şi o s rut  s lbatic.ă ă ă
— Ştiai ce-mi faci, nu?
— Da, spuse ea sfid toare.ă
— M-ai torturat inten ionat.ţ
— Nu te-am torturat, te-am ispitit.
— De ce?
— Pentru că te vreau, Adam.
El o s rută ă din nou într-o izbucnire de violen , furieţă  şi 

pasiune. Mâna lui liberă îi desf cuă  kimono-ul şi îi atinse 
sânul, plimbându-şi degetele peste sfârc, coborându-şi-o 
apoi de-a lungul trupului ei sub ire,  înconjurându-iţ  
mijlocul cu bra ul.ţ  Îi cuprinse şezutul şi o trase mai sus, 
lipind-o de el. Când ea îi r spunseă  cu  o unduire a 
şoldurilor, el îi d duă  drumul imediat.

Dar era departe de a fi terminat. Folosindu-şi bra ele,ţ  
se d duă  înapoi şi se l să ă să cadă în c rucior. Pesteă  câteva 
clipe, se afla în pat, întins pe spate, tr gând-oă  deasupra 
lui.

— D -miă  tot ce ai mai bun, scumpa mea, spuse el încet.
Ea îl ascult .ă  Se s rutară ă la nesfârşit, cu o dorinţă 

puternic ,ă  izvorâtă din adâncul sufletului. Când se 
desprinser ,ă  în cele din urm ,ă  el îi trase kimono-ul peste 
umeri. Ea îl f cuă  să alunece şi se aşeză în genunchi în fa aţ  
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lui, mândră şi f ră ă să se ruşineze,  întinse mâna spre 
cordonul pantalonilor lui scur i.ţ

În clipa aceea, v zuă  cea dintâi sclipire de îndoială 
ap rândă  în ochii lui şi el îi prinse mâna.

— Lilah, stai pu in,ţ  eu...
Ea îi îndep rtă ă mâna şi intiţ  cu degetul ar t tor spreă ă  

pieptul lui.
— Să nu îndr zneştiă  să mă mai opreşti vreodat , Adamă  

Cavanaugh. Te-am l sată  asear ,ă  dar a naibii s  fiuă  dacă o 
să te mai las.

— Eu... 
— Taci şi ascult -m .ă ă
Furioas , îşi trecu mâna prin p r pentru a şi-l da la oă ă  

parte de pe fa .ţă
— i-e team  c  n-o s  po i termina cu bine, dar nu veiŢ ă ă ă ţ  

şti niciodat  dac  nu vei încerca.ă ă
Trase adânc aer în piept şi sânii îi frem tar  de emo ie.ă ă ţ
— S  nu- i faci griji c  o s  te tachinez dac  eşti încet,ă ţ ă ă ă  

stângaci sau dai greş. N-o s -mi dau seama. N-o s  ştiuă ă  
dac  performan a  ta  e  bun  sau  proast ,  pentru  c ...ă ţ ă ă ă  
pentru c  vei fi primul meu iubit.ă

El o privi surprins. Peste câteva secunde, când începu 
s  râd , era un sunet amenin tor.ă ă ţă

— Mincinoas  mic . Ai mai mult tupeu decât am v zută ă ă  
vreodat . Faci orice, spui orice, numai ca pacientul t u să ă ă 
r spund  terapiei.  Ei  bine,  n-am  chef  s - i  ascultă ă ă ţ  
minciunile. Şi, cu siguran , nu- i vreau nici mila.ţă ţ

Lilah îşi propti mâinile în şolduri.
— Uite ce e, asule, nu exist  decât o singur  modalitateă ă  

ca s  afli dac  mint sau nu.ă ă
Îi scoase pantalonii şi i se urc  în bra e, întinzându-şiă ţ  

bra ele peste pieptul lui, se aplec  şi îl s rut  uşor.ţ ă ă ă
— Te provoc s  încerci, spuse ea s rutându-l serios şiă ă  

trecându-şi limba peste din ii lui. Te provoc, Cavanaugh.ţ  
Încearc .ă
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L sându-şi  capul  în  jos,  îi  adulmec  pieptul  p ros  şiă ă ă  
apoi  îi  atinse  sfârcul  cu  buzele  desf cute.  El  şopti  oă  
înjur tur  şi îşi înfipse mâinile în p rul ei, dar ea nu îşiă ă ă  
trase capul şi îşi trecu limba peste sfârcul lui. 

— Te provoc.
Abia rosti acele cuvinte, că el îi şi cuprinse şoldurile în 

mâini şi o trase în jos peste sexul rigid. Nu fu blând deloc.
Rezisten .ţă
Un mic geam tă  de durere. El încremeni.
— Oh, Doamne, Lilah. Îmi pare r u.ă
Pe chipul lui se citeau două emo iiţ  - regret şi uimire.
— N-am vrut s ...ă  Nu în elegţ  cum... Este... Eşti,  într-

adev r.ă  De ce nu mi-ai spus?
— i-amŢ  spus, zise ea privindu-l în ochi. sta-i adev rul.Ă ă  

Eşti primul. Şi ai face bine să crezi şi asta: dacă te opreşti 
acum, te omor.

Un zâmbet ap ruă  în col ulţ  buzelor lui, dar îi mângâie 
obrazul cu în elegereţ  şi delicate e.ţ

— Eşti sigur ?ă
— Da, spuse ea. Dar nu cred că o să te pot privi în faţă 

în timp ce o facem. Adic ,ă  e atât de... Şi eu...
— Lilah? 
— Ce este? 
— Taci.
O trase în jos pentru un s rută  îndelung. Limba îi cercetă 

gura în mod repetat, în timp ce mâinile îi mângâiau sânii, 
spatele, picioarele. Ea r spundeaă  la fiecare sugestie a lui 
şoptită până când, f ră ă nici o alt  durereă  şi cu o nespusă 
încântare, el o penetr  complet.ă

Continu  s  o  înve e.  O  atingere  uşoar ,  o  mână ă ţ ă ă 
îndrum toare,  un  cuvânt  de  iubire  şoptit.  Joac .ă ă  
Conversa ii sexuale. Erotic şi tulbur tor. Pân  când nu seţ ă ă  
mai ştia cine pe cine înva .ţă

Funda iile lumilor lor începur  s  se cutremure şi, pânţ ă ă ă 
la urm , se d râmar . Se ag ar  unul de cel lalt.  El îiă ă ă ăţ ă ă  
strig  numele. Ea îl rosti pe al lui.ă
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Istovit ,  sleit  de putere, ea se pr buşi  deasupra lui.ă ă ă  
Membrele îi erau atât de moi, încât nici nu le mai putea 
mişca.  Pielea  îi  era  asudat .  Mâinile  lui  continuau  s -iă ă  
mângâie încet spatele şi şezutul, dar ea nu putea decât 
s  zâmbeasc  încântat , cu fa a ascuns  în um rul lui. Îiă ă ă ţ ă ă  
lu  mult timp pân  îşi adun  for ele ca s -şi ridice capul.ă ă ă ţ ă

Adam zâmbea.
Zâmbi şi ea şi spuse:
— Pentru început n-a fost r u.ă

*
— ... nu ştiu decât c  alunecam şi nu puteam s  facă ă  

nimic. Am c utat s  m  ag  de ceva, de orice, dar nuă ă ă ăţ  
întâlneam nimic în afar  de aer, îmi spuneam tot timpulă  
„Hai, Adam, f  ceva. Opreşte asta. F  s  nu se-ntâmple.ă ă ă  
Dar n-aveam nici o putere.

— Şi nu suportai gândul sta.ă
— Nu.
Adam oft ,  strecurându-şi  degetele absent  prin  p rulă ă  

lui Lilah, care îi era r sfirat pe piept ca o cuvertur .ă ă
— Îmi aduc aminte ip tulţ ă  lui Pierre. Sau poate era al lui 

Alex. Sau poate chiar ipeteleţ  mele, pentru că mi s-a spus 
mai târziu că au murit pe loc.

— Te-a durut?
Discu iileţ  în leg tură ă cu accidentul erau bune. Oricât de 

greu ar fi fost pentru el, Lilah îl încuraja s -şi  exprimeă  
sentimentele legate de acel moment.

— Nu cred. Nu-mi amintesc să fi sim itţ  vreo durere 
atunci. Poate că eram într-o stare de şoc.

— Probabil.
— Mereu îmi pierdeam cunoştin a.ţ  Nu-mi vedeam nici 

unul din prieteni, dar îmi amintesc c -iă  strigam şi  nu 
primeam nici un r spuns.ă  Cred că am plâns.
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Ea îl inuţ  în bra eţ  câteva clipe şi el îşi drese glasul 
înainte să vorbească din nou.

— Pe urmă îmi amintesc de elicopterul care m-a dus la 
spital. Era o agita ieţ  extraordinar .ă  Sim eam tulburareaţ  
celor din jurul meu. Când mi-am rec p tat  cunoştin aă ă ţ  
complet, mi s-a spus că fusesem operat  ca să mi se 
repare oasele rupte ale spatelui.

— Îmi pare nespus de r u,ă  spuse ea s rutându-lă  cu 
dragoste pe piept. Trebuie să fi fost o experienţă 
îngrozitoare.

— Nu-mi amintesc să fi fost speriat, doar furios. Totul 
mi se întâmpla mie şi nu-mi venea să cred. Mai aveam 
încă atâtea de f cută  în via ,ţă  spuse el cl tinând dină  cap cu 
am r ciune.ă ă  Ştiu că era o nebunie s  gândescă  aşa ceva în 
momentul acela, dar asta îmi trecea prin minte.

— Î i spuneai „Cât de nedrept”, nu-i aşa? ţ
El îi puse mâna pe cap.
—  Da.  Pe  scurt.  Tragediile  trebuiau  s  se  întâmpleă  

altora,  nu  lui  Adam  Cavanaugh.  Auzeam  tot  felul  de 
lucruri  la  televizor,  dar  eu  îmi  continuam  via aţ  
nestingherit  şi  netulburat.  Nu par  un tip  prea simpatic, 
nu?

Ea îşi lipi pumnii de pieptul lui şi îşi propti b rbia în ei. ă
— Eşti un tip normal, îi spuse ea privindu-l. Aşa simt to iţ  

în situa ia ta. Sindromul „de ce eu?” Şi e foarte firesc. ţ De 
ce tu?

El era gânditor.
— Nu ştiu. Dumnezeu m-a favorizat sau m-a pedepsit? 

M-am  gândit  mult  la  asta  de  când  mi-am  rec p tată ă  
cunoştin a. De ce am fost eu cel care a supravie uit?ţ ţ

— Nu te sim i vinovat c  ai supravie uit. Aha, deja teţ ă ţ  
sim i, zise ea citindu-i corect expresia trist  de pe chip.ţ ă  
Uneori, supravie uitorilor le e cel mai greu.ţ

— Şi eu m-am gândit  la asta. Mai ales înainte s  fiuă  
adus  aici.  Nu puteam suferi  s  stau  în  spitalul  la  dină ă  
Roma, neputincios, incapabil s  m  mişc, speriat.ă ă
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— Ce te speria cel mai mult?
El se gândi o clip  înainte s  r spund .ă ă ă ă
—  Faptul  c  nu  aveam  s  mai  fiu  niciodat  Adamă ă ă  

Cavanaugh.  Aveam impresia c  mi se furase nu numaiă  
abilitatea de a m  mişca, dar şi propria identitate.ă

— Şi asta e ceva firesc pentru starea în care te afli, 
spuse ea s rutându-l uşor pe buze. Ce este? Ai un zâmbetă  
ciudat pe chip.

— Ştiu c  pare o tâmpenie, dar eram şi jenat. Prima ziă  
când m-au pus pe..., spuse el f când un gest descriptiv cuă  
mâinile.

— Masa înclinat .ă
—  Da.  Am  v rsat.  închipuie- i,  Adam  Cavanaugh,ă ţ  

proprietarul  lan ului  de  hoteluri  ţ Cavanaugh,  f cându-seă  
de ruşine într-un asemenea hal.

Ea se în l  pu in şi îl  s rut  din nou, mai ap sat deă ţă ţ ă ă ă  
ast  dat .ă ă

—  Erai  singurul  care  nu  ar tai  în elegere  fa  deă ţ ţă  
situa ia ta.ţ

— Ştiu. Le-am dat tuturor b taie de cap.ă
— Nu z u?ă
El râse cu triste e, dar apoi redeveni serios.ţ
— Unul  din  defectele  mele  e  c  nu  suport  eşecurileă  

personale.
— Nu supor i ca lucrurile s - i scape de sub control.ţ ă ţ
Se uit  în jos spre ea.ă
— Cred c  tu intri în categoria asta. Eşti foarte departeă  

de controlul meu.
Ea chicoti.
— De aceea nu m  placi.ă
— Ba te plac, spuse el cu o sinceritate care îi atrase 

imediat aten ia.ţ
— Adev rat? De când?ă
— De... nu ştiu.
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— Pun pariu c  ştii. Ai început s  m  placi în clipa înă ă ă  
care i-am dat pantalonii jos şi m-am urcat pe tine.ţ

— Nu. Adic , da, mi-a pl cut. Chiar foarte mult, zise elă ă  
cu o sclipire de neastâmp r în privire. Dar, cu o secundă ă 
în  urm ,  mi-am  dat  seama  c  te  plac  şi  pe  tine,  caă ă  
persoan .ă

— De ce?
— Poate  pentru  c  ai  ascultat  cu  r bdare  când  amă ă  

povestit despre accident.
Ea îşi trecu unghia uşor peste buzele lui.
— M  bucur c  ai împ r it asta cu mine. Sim eai nevoiaă ă ă ţ ţ  

s  discu i cu cineva. Mi-au spus c  ai refuzat ajutorul unuiă ţ ă  
psihiatru la spital.

El ridic  din umeri.ă
— M  sim eam ca un idiot.ă ţ
— Eşti prea tare ca s  ceri ajutorul cuiva, nu? îl întrebă ă 

ea tachinându-l pentru a-i smulge un zâmbet.
—  Î i  mul umesc  c  m-ai  ascultat  şi  n-ai  f cutţ ţ ă ă  

comentarii, Lilah.
— Cu pl cere.ă
Ridic  mâna şi îşi înf şur  pe deget o şuvi  din p rulă ă ă ţă ă  

ei.
— Am ajuns la un subiect foarte dificil, dar mi-e greu să 

filozofez când o tip  sexy st  întins  deasupra mea.ă ă ă
— Z u?ă
— Hmm, spuse el  şi  o  privi  cu curiozitate  şi  interes, 

ad ugând: Da, acum, c  i-am dezv luit toate secretele,ă ă ţ ă  
hai s  d m c r ile pe fa . Spune-mi de ce şi cum?ă ă ă ţ ţă

Luînd un aer nonşalant, ea îl trase uşor de lobul urechii. 
Era un lob frumos, ce-i drept, dar nu necesita  acea 
aten ieţ  absolută pe care i-o acorda ea.

— De ce şi cum ce anume?
— De ce eşti încă virgin ...ă
— Cât de repede ui i. Elţ  o privi încruntat.
— De ce eşti încă virgină şi cum de a fost posibil aşa 

ceva?
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— Teoretic, e posibil pentru că n-am avut niciodat  oă  
aventură amoroas .ă

—  Asta r spundeă  la a doua parte a întreb rii.ă  Dar 
prima? Ca s - iă ţ  reîmprosp teză  memoria, e partea 
referitoare la de ce.

— Pentru că n-am vrut până acum.
— Lilah, spuse el ca un p rinteă  care îşi mustr  copilulă  

fiindcă nu recunoaşte adev rul.ă  Vreau să aud adev rul.ă
— Dar sta-iă  adev rul.ă  Cunoscându-mă atât de bine, 

crezi că mi-aş fi p strată  virginitatea pentru un alt motiv?
El tot p reaă  nedumerit.
— Nu se potriveşte cu felul t uă  de a fi. Faci sau spui 

orice f ră ă nici un fel de scrupule. Îmi vine greu s  credă  că 
ai o atitudine atât de libertină şi relaxată în  privin aţ  
sexului, dar că n-ai participat niciodat .ă

—  Merg la meciuri de fotbal şi fac galerie pentru 
juc tori,ă  dar n-am jucat niciodat .ă

— Asta nu-i o compara ie. Eaţ  oftă exasperat .ă
— Ce vrei, s -mi însemn un V mare şi roşu pe frunte?ă
El îşi împreun  mâinile pe ceafa ei şi o inu strâns.ă ţ
— E prea târziu acum, spuse el adulmecându-i gâtul.
— Exact. Atunci, de ce faci atâta caz?
— M-a mirat faptul. Nu, şocat ar fi un cuvânt mult mai 

potrivit. Şi înc  nu mi-ai dat un r spuns sincer.ă ă
— N-am vrut niciodat  s  fac dragoste, pur şi simplu.ă ă
El cl tin  din cap.ă ă
— Nu, e ceva mult mai profund.
Încerc  s  i se uite în ochi pentru a afla adev rul, dară ă ă  

ea nu îi sus inu privirea prea mult timp.ţ
—  Are  vreo  leg tur  cu  discu ia  noastr  despreă ă ţ ă  

sentimentele tale de nepotrivire?
— Bineîn eles c  nu!ţ ă
— Evrika.
Ea îl privi furioas .ă
— Ei bine, poate c  are, şi ce-i cu asta?ă
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— Eşti o femeie frumoas , nostim , senzual  şi sexy,ă ă ă  
asta  e.  De  ce  te-ai  privat  de  cea  mai  satisf c toareă ă  
experien  pe care o poate tr i fiin a uman ?ţă ă ţ ă

— Pentru c , dac  ar fi existat o modalitate în care să ă ă 
stric şi cea mai satisf c toare experien  pe care o poateă ă ţă  
tr i fiin a uman , aş fi g sit-o cu siguran .ă ţ ă ă ţă

Adam îşi îndulci tonul.
— Vrei s  te explici?ă
— Nu, dar o s-o fac pentru c  am impresia c  ai insistaă ă  

până aş face-o.
— Exact.
Trase adânc aer în piept, resemnat ,ă  şi îl expir  încet.ă
— Mi-am închipuit c  şiă  în privin aţ  sexului aş fi la fel de 

neîndemânatică şi stângace ca în orice altă privin . Nuţă  
mă refer strict la pat, ci la tot ce implică aceasta no iune.ţ  
Mă temeam să nu r mână  îns rcinat ,ă ă  în ciuda precau iilor.ţ  
Aş fi fost acel unu şi jum tateă  la sut  asupraă  c ruiaă  
pastilele nu au nici un efect. M  temeamă  să nu mă 
îndr gostescă  de tip şi el nu, sau invers.

Ochii ei mari şi albaştri îl rugau să în eleag .ţ ă
— Ştiu că acum pare ridicol, dar n-am reuşit nimic din 

ce-am încercat.
— În afară de tenis şi baschet. Mi-a spus Elizabeth.
—  Da, eram talentat ,ă  dar am fost dată afara din 

echipa de baschet a liceului.
— Pot să întreb de ce?
— Pentru că mi-am cusut paiete pe şort. Echipamentele 

alea erau groaznice, Adam, accentua ea când el începu să 
râd .ă  Iar b rba iiă ţ  se înfuriau teribil când îi b teamă  la tenis, 
aşa că m-am l sat.ă  Vezi? Mai r mâneaă  să ratez şi la sex.

O undă de vulnerabilitate i se strecurase în glas, f ră ă ca 
ea s -şiă  dea seama.

— Nu mai voiam un alt eşec. Când eram destul de 
matură ca să spun da sau nu oric ruiă  tip care s-ar fi 
întâmplat să arate interesat, Elizabeth era c s torită ă ă cu 
John Burke. Era so iaţ  perfect .ă  So ulţ  ei o adora. A dat 
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naştere unor copii superbi şi deştep i. Dac  aş fi avut oţ ă  
rela ie cu vreun b rbat, ar fi fost o groaz  de încurc turi.ţ ă ă ă

— Dar te-ai întâlnit cu b rba i.ă ţ
— Da, cu o mul ime. Dar întotdeauna îi opream înainteţ  

de num r toarea invers .ă ă ă
— Bie ii de ei.ţ
— Hei, nu-mi garanta nimeni c  erau grozavi. Nu era caă  

şi cum aş fi f cut promisiuni şi nu mi le-aş fi inut. Nu l-amă ţ  
iubit  pe  nici  unul,  aşa  c  nu-mi  p sa  dac  în elegeauă ă ă ţ  
greşit, pe urm  f ceau g l gie, scandal, îmi spuneau înă ă ă ă  
toate felurile şi plecau îmbufna i, nemaic utându-m .ţ ă ă

—  Bine,  Lilah,  dar  dup  felul  cum  te  por i  şi  cumă ţ  
vorbeşti, nu po i condamna un b rbat pentru c  se simteţ ă ă  
dus de nas, dac  nu mergi pân  la cap t.ă ă ă

— Cred c  nu, recunoscu ea. Dar erau prea multe înă  
joc.  Riscam  tot  ce  eram  eu  îns mi  şi  niciodat  n-amă ă  
crezut c  ar fi ceva care s  merite riscul.ă ă

Privirea ei deveni scânteietoare.
— Pân  în dup -amiaza asta. Acum ştiu ce-am pierdut.ă ă
— Nu te uita aşa la mine, ho oman  mic . Ar fi trebuitţ ă ă  

s  lucrezi în publicitate. Ai fi ştiut sigur cum s  prezin i ună ă ţ  
produs  sau  s  lansezi  o  campanie  conving toare.  Aiă ă  
transformat un mecanism de autoap rare într-o art .ă ă

O m sur  din privire, observându-i p rul ciufulit, buzeleă ă ă  
roşii din cauza s rut rilor lui şi lic rirea din ochii ei careă ă ă  
parc  spunea sunt-gata-de-orice.ă

— Dumnezeule, cît de sexy eşti.
— Ai crezut că sunt o uşuratic .ă
— Nu chiar, spuse el chicotind, dar, cu siguran , cevaţă  

care merita efortul.
Îşi ap să ă palmele peste şezutul ei.
—  Datorită naturii tale senzuale, erai înc rcată ă şi 

preg tit .ă ă  Nu-i de mirare că ai tras atât de repede ieri.
Lilah roşi.
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— Când îmi f ceaiă  ce-mi f ceai,ă  nu m-am putut ab ine,ţ  
spuse ea şi el zâmbi larg. Eşti mândru de tine, nu-i aşa, 
Cavanaugh? Ei bine nu te împ unaă  atât. Aşa cum ai spus 
şi tu foarte politicos, eram preg tit .  Oriceă ă  b rbată  ar fi 
putut ap saă  pe tr gaci.ă

— Dar n-ai l sată  orice b rbat,ă  îi aminti el încet. M-ai 
l sată  pe mine. De ce?

Netezindu-i sprânceana cu degetul mare, ea se gândi 
ce r spunsă  s -iă  dea.

— Poate că m-am gândit că ai fi recunosc tor pentruă  un 
cobai şi nu te va sup raă  nepriceperea mea. De fapt, ştiam 
că te-ai sim iţ  mult mai încrez toră  cu o amatoare.

— Nu eşti deloc amatoare. Ai un talent înn scut. Mi-eă  
milă de to iţ  acei indivizi care au încercat să se culce cu 
tine şi n-au reuşit. Dar m  bucură  pentru mine.

Îi cuprinse  capul în mâini şi o forţă s -lă  priveasc .ă  
Buzele fiindu-le lipite,  limba lui îi penetra  gura cu 
îndr zneal .ă ă  Îi îndep rt  pulpeleă ă  cu mâinile mângâietoare. 
Atingerea lui era delicată şi periculoas  pentru sim urileă ţ  
ei.

—  Adam,  spuse  ea  oftând,  putem  s-o  mai  facem  o 
dat ? Înc  o dat  cu pasiune.ă ă ă

— Da, da, gemu el. Pot s-o mai fac o dat . Acum ştiu că ă 
pot s  fac orice.ă

*
Încrederea în sine nu îi disp ru când se trezi a doua ziă  

diminea .  D du  cearceaful  la  o  parte  şi,  timp  de  oţă ă  
secund ,  avu  de  gând  s -şi  treac  picioarele  pesteă ă ă  
marginea patului  şi  s  fac  pu in  gimnastic  suedez ,ă ă ţ ă ă ă  
cum f cea în fiecare diminea  înainte de accident.ă ţă

Dezmeticindu-se,  îi  reveni  şi  deprimarea.  Totuşi,  în 
diminea a aceea, zâmbi şi o alung .ţ ă

Era invincibil. Putea s  fac  orice. F cuse dragoste cuă ă ă  
succes. Rec p tarea puterii sexuale era doar începutul. Înă ă  
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curând avea s  poat  şi  s  mearg .  Apoi  s  alerge.  Şiă ă ă ă ă  
totul datorit  femeii care se afla lâng  el.ă ă

Zâmbind cald, întoarse capul, dar fu dezam git v zândă ă  
c  Lilah  nu  mai  era  acolo.  Toat  noaptea  st tuseră ă ă ă 
îmbr işa i  pe  patul  îngust  de  spital.  Perna  purtaăţ ţ  
amprenta capului ei, aşternutul, parfumul trupului ei, dar, 
probabil c , la un moment dat, spre diminea , dup  ce elă ţă ă  
adormise epuizat, ea se furişase în propria-i camer .ă

Adam  râse  în  sinea  lui.  Dac  f cuse  acest  lucruă ă  
gândindu-se la Pete, îşi pierdea timpul. Cu 3 s pt mâniă ă  în 
urm ,ă  Pete îi d duseă  un sfat f ră ă ca el să i-l cear ,ă  
spunându-i „Să o inţ ă pe Lilah în pat. Să fac  dragosteă  
toată ziua. Atunci ea nu vorbit atât de mult, nu atât de 
nervoas ”.ă

Râse din nou, de data aceasta tare, gândindu-se de 
câte ori se întâmplase noaptea trecută ca Lilah să 
deschidă gura ca să spună ceva, dar fusese împiedicată 
de s rut rileă ă  lui. De multe ori acele s rut riă ă  o f cuseră ă să 
tac .ă  Sau aproape. Scotea acel sunet în buşită  din gâtlej 
care îl excita întotdeauna.  Chiar şi când se gândea, îşi 
sim eaţ  sângele îngroşat şi înfierbântat.

Era ca o tigroaic .ă  Când o mângâiai, torcea. Când era 
excitat ,ă  mârâia. Ferească sfântul să fie vreodată 
îmblânzit .ă

Lilah virgin ,ă  îşi spuse el râzând uşor şi cl tinândă  din 
cap. Îşi puse şortul şi f ră ă să se mai îmbrace cu altceva, 
se aşeză în c rucior.ă  Nici nu mai trebuia s  seă  gândească 
la mişc ri.ă  Acestea deveniseră din imposibile în aparen ,ţă  
o a doua natur ,ă  sub neobosita ei îndrumare. Adesea ar fi 
dorit să o alunge de pe planetă când îl punea să mai facă 
un exerci iu oribil.ţ  Acum, îns ,ă  îi era recunosc toră  pentru 
insisten .ţă  F cuseă  extrem de mult pentru el.

Ajungând în hol, aruncă o privire spre uşa ei şi v zuă  că 
era închis .ă  Îşi îndreptă c ruciorulă  în direc ia opus ,ţ ă  spre 
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lift, şi coborî la parter. Pete nu era nici în buc t rie,ă ă  nici în 
apartamentul lui.

— Afurisit ce e, morm iă  Adam zâmbind.
Pete le d deaă  mai mult timp împreun .ă  Nu s-ar fi mirat 

dac  nu  cumva  Lilah  fusese  cea  care  pusese  şi  acestă  
lucru la cale.

F cu cafea şi o puse pe o tav  al turi de dou  ceşti şiă ă ă ă  
dou  cornuri.  Micul  dejun  la  pat.  Dup  ce  vor  terminaă ă  
cafeaua şi cornurile, el îşi va lua desertul. Pe Lilah. Goală 
şi plin  de dorin .ă ţă

Fu  trezit  din  visare  de  propriul  geam t  de  dorin .ă ţă  
Gândurile îi deveniser  delicios de murdare. Era atât deă  
bine s  pun  la cale un act de seduc ie pe care ştia c  îlă ă ţ ă  
poate duce la cap t.ă

Dup  un drum în grab  pân  pe teras , de unde culeseă ă ă ă  
o  floare  mare  şi  roşie  de  hibiscus  care  avea  s  arateă  
grozav în p rul lui Lilah, pe lâng  alte p r i ale trupului ei,ă ă ă ţ  
puse tava în bra e şi se duse din nou sus. Nu b tu la uşaţ ă  
ei, ci rezem  c ruciorul de ea şi ap s  pe clan .ă ă ă ă ţă

Când  se  r suci,  având  pe  chip  un  zâmbet  prostesc,ă  
cunoscu o dezam gire echivalent  cu o lovitur  mortal .ă ă ă ă

Nici  urm  de  Lilah.  Nici  un  semn c  Lilah  ar  fi  fostă ă  
vreodat  acolo.ă

Camera era la fel de steril  ca în ziua când venise ea.ă  
Cuvertura de pe pat nu avea nici o cut . Nu erau sandaleă  
aruncate  aiurea  pe  covor;  din  sertare  nu  se  z rea  niciă  
urm  de lenjerie dantelat . Aerul purta mirosul p r sirii,ă ă ă ă  
nu al parfumului ei. Suprafa a l cuit  a m su ei de toaletţ ă ă ă ţ ă 
nu  era  acoperit  cu  pudr .  Nu  se  vedea  nimic  dină ă  
mul imea de cosmetice şi bijuterii aruncate la întâmplare.ţ  
Adam ştia, f r  s  mai fie nevoit s  se uite, c  dulapul deă ă ă ă ă  
haine  era  gol.  Din  înc pereaă  aceea lipsea via a,ţ  lipsea 
Lilah.

Urletul lui de furie îşi avu originea în suflet. Îi vui în 
piept, c p tândă ă  forţă şi r sună ă în casa goală ca un strig tă  
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nocturn în jungl ,ă  fiind înso itţ  de zgomotul  carafei cu 
cafea fierbinte azvârlite cu putere.
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Unsprezece

— Nu-mi vine s  cred c  ai plecat aşa, pur şi simplu.ă ă
— Ei bine, asta am f cut.ă
— F r  s  spui nimic? F r  s  anun i peă ă ă ă ă ă ţ  nimeni unde te 

duci?
Lilah  p rea  nervoas .  Deă ă  jum tate  de  ora  suportaă  

întreb rile lui Elizabeth şi seă  s turase.ă
— i-am spus c  am fost laŢ ă  San Francisco.
— Şi noi de unde era s  ştim ?ă
— Nici nu trebuia! strig  Lilah, Tocmai asta e. Voiam să ă 

fiu un timp singur . Sunt mare. Nu ştiam c  trebuieă ă  să cer 
voie s -miă  iau o vacan .ţă

Thad ridică mâna pentru a opri urm toarea contribu ieă ţ  
a so ieiţ  sale.

— În elegem şiţ  î iţ  apreciem nevoia de vacan , Lilah,ţă  
dar trebuie să recunoşti că momentul nu e prea potrivit.

—  Impulsivitatea e  una din tr s turileă ă  mele 
caracteristice.

De ce nu se duceau acas ,ă  oare, să o lase în pace, se 
întreb  ea.ă  Tot  nu avea  chef  să vadă pe  nimeni.  Cu 
siguran  cţă ă nu avea de gând s -şiă  justifice acea ultimă 
escapad . Niciă  ea îns şi nuă  în elegea motivulţ  pentru care 
plecase din casa lui Adam, darmite să le mai explice şi 
altora.

—  Impulsivitatea a mers mân -nă  mână cu 
iresponsabilitatea de data asta, spuse Elizabeth 
mustr tor.  L-aiă  p r sit  peă ă  Adam când avea mai multă 
nevoie de tine. F ră ă s -iă  spui un cuvânt. F ră ă o demisie 
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oficial ,ă  f ră ă un simplu la revedere, i-aiţ  luat t lp şi a,ă ă ţ  pur 
şi simplu.

— Adam va supravie ui.ţ  Mi-a spus-o el însuşi. Înainte să 
plec a spus că poate să fac  orice.ă  Îl cred.

—  Dar  treaba ta nu era terminat .ă  Încă mai avea 
nevoie de tine.

— Nu de mine. De un fizioterapeut. Orice fizioterapeut 
ar fi bun. Suferise o schimbare de atitudine. Se descurca 
uluitor de bine. Înainte s  p r sesc Oahu,ă ă ă  am trecut pe la 
doctorul Arno, care m-a asigurat c -miă  va g siă  imediat un 
înlocuitor excelent.

— Din câte am auzit, doctorul Arno a reuşit şi Adam se 
simte excep ional, le spuse Thad. Ba chiar a preluat dinţ  
nou controlul companiei.

— Vede i? spuse Lilah. Totul e-n regul .ţ ă
— Asta nu scuz  faptul c  i-ai neglijat datoria.ă ă ţ
— Atunci, nu m  pl ti. M-am sim it grozav. Am petrecută ă ţ  

minunat.
— Nu fi neserioas  cu mine, Lilah.ă
Şi tu nu mai fi  atât  de enervant ,  se r sti  ea. M-amă ă  

s turat s  stau în vârful acelui munte tropical. Sim eamă ă ţ  
nevoia de schimbare.

— Şi de ce tocmai San Francisco?
— Pentru c  n-am mai fost niciodat  acolo şi voiam să ă ă 

v d oraşul.ă
În realitate, fusese primul oraş în care ajunsese după 

zborul din Honolulu. Era un loc la fel de bun ca oricare 
altul  pentru  a-şi  pierde  urma  şi  a-şi  înghi i  sup rarea.ţ ă  
V zuse îns  foarte pu in din oraş, deoarece îşi petrecuseă ă ţ  
mare parte din timp într-o camer  de hotel. Dar nu voiaă  
ca ei s  ştie acest lucru.ă

—  Ce-ai  f cut  acolo  în  tot  acest  timp?  o  întrebă ă 
Elizabeth.

— M-am distrat de minune.
— Singur ?ă
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— N-am spus c  am fost singur .ă ă
— Ai spus c  te-ai dus acolo ca s  fii singur .ă ă ă
— Eh, m-am r zgândit, spuse Lilah cu înc p ânare.ă ă ăţ
— Ai fost cu un b rbat?ă
Zilele  acelea,  Lilah f cuse tot  posibilul  s -şi  p strezeă ă ă  

controlul. Proasta ei dispozi ieţ  nu se îmbun t iseă ăţ  deloc 
când se trezise cu Elizabeth şi Thad la uş ,ă  imediat după 
ce venise acas .ă

—  A iţ  avut spioni pe urmele mele? îi întrebase ea 
poftindu-i în untruă  f ră ă prea multă tragere de inim .ă

După aceea,  conversa iaţ  deviase. Acum îşi  înfrunta 
sora furioas .ă

— De ce te interesează dacă mi-am petrecut timpul la 
San Francisco cu unul sau cu o duzină de b rba i?ă ţ

— Ah, Lilah, spuse Elizabeth şi izbucni în lacrimi, iar 
Thad se duse repede să o ajute să se aşeze în cel mai 
apropiat fotoliu.

— Nu te sup ra,ă  Elizabeth. Nu-i bine nici pentru tine, 
nici pentru copil.

— Cum să nu mă sup r?ă  Sora mea total iresponsabilă a 
fost într-o vacanţă sexuală de dou  s pt mâni,ă ă ă  la San 
Francisco. Ce se petrece cu ea?

— Întotdeauna ai spus că e aeriană şi ciudat .ă
— Ar fi trebuit să treacă de faza asta până acum, dar e 

mai r uă  ca oricând. De ce?
—  Am o idee grozav ,ă  îi întrerupse Lilah cu falsă 

amabilitate. Dacă tot ave iţ  de gând să discuta iţ  despre 
mine ca şi când nici n-aş fi de fa ,ţă  aş prefera s-o face iţ  
acasă la voi. Sunt obosit .ă  Vreau s  despachetez.ă  Trebuie 
să dau telefon la spital ca să le  spun că sunt gata să 
reîncep lucrul. Pe scurt, aş vrea să pleca i.ţ

Elizabeth p ruă  jignit ,ă  dar se ridic .ă
— Bucuroşi. Dar mai întâi aş vrea să mă duc până la 

baie.
— Te rog,  spuse Lilah  ar tându-i  drumul  cu  un gestă  

larg.
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Dup  ce plec  Elizabeth, Lilah se întoarse şi observ  că ă ă ă 
Thad o studia cu aten ie. Se aşez  în fa a lui, dar privireaţ ă ţ  
lui o deruta.

El rupse t cerea primul.ă
— Întotdeauna ai  fost  aerian  şi  ciudat ,  dar  tot  îmiă ă  

placi.
Erau cuvinte pe care le mai auzise nu cu mult timp în 

urm .  Amintirea  era  dulce-am ruie.  Îşi  sim i  ochiiă ă ţ  
umplându-i-se de lacrimi, dar se sili s  râd .ă ă

— Î i mul umesc. Cred.ţ ţ
El se l s  pe spate în fotoliu şi îşi împreun  mâinile laă ă ă  

ceaf .ă
— Ştii, e cam ciudat.
— Ce anume?
— Faptul c  eşti  atât de irascibil  în seara asta, maiă ă  

ales când te întorci dintr-o vacan .ţă
— Drumul a fost foarte obositor.
— Nu, ciudat  e coinciden a.  Am vorbit  cu Adam deă ţ  

nenum rate ori în ultimele dou  s pt mâni şi de fiecareă ă ă ă  
dat  a p rut Ia fel de irascibil. Nu pare fericit, dar sus ineă ă ţ  
c  este.  De  fapt,  p rea  important  pentru  el  s  mă ă ă ă 
conving  de fericirea lui. Cam aşa cum ai f cut tu în searaă ă  
asta cu Elizabeth şi cu mine.

— Sunt cât se poate de fericit .ă
— Da, spuse Thad zâmbind. Şi acelaşi lucru v-a f cută  

pe amândoi ferici i.  În orice caz, sunte i  cei  mai ferici iţ ţ ţ  
oameni pe care i-am v zut vreodat . M  întreb, îns , deă ă ă ă  
ce face i tot posibilul s  afle toat  lumea.ţ ă ă

Thad o privi comp timitoră  şi, în clipa aceea, lui  Lilah 
chiar îi venea să plâng .ă  Numai că nu apuc . Elizabethă  
ap ruă  deodată şi spuse cu calm.

— Tocmai mi s-a rupt apa.
Amândoi s riră ă de parcă ar fi deschis foc asupra lor cu 

un Uzi. Thad âşniţ  imediat în picioare şi o apuc  deă  umeri.
— Eşti sigur ?ă  Te sim iţ  bine? Ce-ar trebui s  facem?ă

~ 165 ~



SANDRA BROWN

— Ar trebui să merg la spital şi să nasc, îi spuse ea 
râzând. Lilah, doamna Alder este cu Matt şi Megan. Sun-o, 
te rog, şi întreab-o dacă poate să r mână ă toat  noaptea.ă

— Da, sigur. Altceva?
— Desprinde-i mâinile lui Thad de pe umerii mei. Îmi 

blochează circula ia.ţ
Cu tipicul ei aplomb, Elizabeth d duă  naştere unei feti eţ  

cu pu inţ  înainte de ivirea zorilor.

*
— Eşti atât de mic ,ă  şopti Lilah cu respect. Şi atât de 

moale, ad ugă ă ea frecându-şi obrazul de p rulă  micu ei eiţ  
nepoate.

inândŢ  bebeluşul în îndoitura bra ului,ţ  Lilah se minuna 
în fa aţ  unei vie iţ  atât de mici.

— Nu- iţ  face griji. Când m micaă  ta o s -nceapă ă s  teă  
îmbrace în salopeta cu ursule iţ  şi r uşte,ăţ  m tuşa Lilahă  o 
s - iă ţ  sară în ajutor. O s - iă ţ  cump ră  ceva foarte aiurit de 
îmbr cat.ă

Guri a bebeluşului scoase un balon de saliv , iar Lilahţ ă  
consider  acest lucru o aprobare a ideii ei. Tocmai râdeaă  
când uşa salonului se deschise încet. Zâmbetul îi disp ruă  
îns  imediat  ce  îl  v zu.  Se  sprijinea  cu  o  mân  într-oă ă ă  
cârj , iar în cealalt  inea un buchet de flori.ă ă ţ

Pe chipul lui Adam se v zu aceeaşi uimire când o z riă ă  
pe Lilah stând pe marginea patului de spital, cu feti a laţ  
piept.  Dar numai o clip ,  c ci  imediat fa a îi  împietri  şiă ă ţ  
c p t  un aer ostil.ă ă ă

— M  aşteptam s-o v d pe Elizabeth.ă ă
—  Eh,  vezi  ce  norocos  eşti?  M-ai  g sit  pe  mine,  înă  

schimb.
— Ce cau i aici?ţ
— Aş putea s  te întreb acelaşi lucru.ă
— Eu te-am întrebat primul.
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Ea  ced  ridicând  din  umeri.  Sper  c  nu  observaseă ă ă  
faptul c  i se t iase r suflarea.ă ă ă

— Sunt aici datorit  unor încurc turi care se întâmplă ă ă 
adesea  la  ieşirea  din  spital.  Copilul  fusese  dat  deja 
ferici ilor  p rin i  când s-a descoperit  o  chichi .  Aşa cţ ă ţ ţă ă 
Lizzie şi Thad s-au dus s  rezolve lucrurile şi m-au rugată  
s  stau aici cu feti a.ă ţ

— Înseamn  c  n-o iubesc prea mult.ă ă
— Ce lucru oribil po i s  spui!ţ ă
El nu îşi  ceru scuze,  în  schimb,  înaint  încet şi  puseă  

buchetul pe o m su .ă ţă
— Cum o cheam ?ă
— Milly.
— Milly, hm? Dr gu .ă ţ  Cât a cânt rit?ă
— Patru kilograme şi o sută patruzeci de grame. Unde 

i-eţ  c ruciorul?ă
— Peste patru kilograme? Grozav. Nu mai am nevoie de 

c rucioră  acum.
— Şi ce faci cu cârja?
— Merg.
— Cu o singură cârj ?ă  F ră ă proptele? Medicul laă  al t uă  

are nisip în loc de creier?
— P reaă  să creadă că sunt preg tit.ă
— Ei bine, eu nu cred asta.
— Dar tu nu mai eşti fizioterapeutul meu, nu? Vocea îi 

era cald ,ă  dar privirea, t ioas .ă ă
— Cum de s-au gândit la numele sta?ă
— Hm? Ah, l-au l sată  pe Matt s -iă  dea un nume.
— Pe Matt?
— Era sup rată  că nu-i b iat.ă  Ar fi preferat un fr ior. Caăţ  

s -lă  împace, l-au l sată  s -iă  dea el un nume. I-a zis Milly 
pentru că se potrivea foarte bine cu Matt şi Megan. To iţ  
cu „M”. E pu inţ  cam prea dr g laşă ă  pentru gustul meu, dar 
ei nu sunt... Uite ce e, n-oi mai fi eu fizioterapeutul t u,ă  
dar ştiu să deosebesc o recomandare medicală bună de 
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una proastă şi nu cred că eşti preg tită  pentru cârje, cu 
atât mai pu in pentruţ  una singur .ă

— De unde ştii pentru ce sunt preg tit?ă  Nu m-ai mai 
v zută  de două s pt mâniă ă  şi trei zile.

Şapte ore şi cincizeci şi două de minute, ar fi putut 
ad ugaă  Lilah, dar nu o f cu.ă  În schimb, spuse:

— N-ai avut timp s - iă ţ  înt reştiă  muşchii atât de mult 
încât s  te poat  sus ine.ă ă ţ

— Am lucrat zi şi noapte.
— Alt  greşeal  din partea medicului. Ştiam c  Bo Arnoă ă ă  

e un şarlatan, spuse ea furioas . Dac - i for ezi muşchii,ă ă ţ ţ  
ai putea face o întindere sau s -i distrugi complet. N-ară  
trebui  s -i  for ezi  s  fac  un lucru pentru care nu suntă ţ ă ă  
înc  preg ti i.ă ă ţ

—  P reai  s  ştii  instinctiv  pentru  ce  eram  preg tit,ă ă ă  
spuse el str pungând-o cu privirea. Nu-i aşa?ă

Milly îşi agit  bra ele, lovindu-şi m tuşa în b rbie. Lilahă ţ ă ă  
îi mul umi în gând. Era bucuroas  c  îi oferea un motivţ ă ă  
s -i evite privirea. Profit  de ocazie şi schimb  subiectul.ă ă ă

— Cum ai suportat zborul?
— M-am descurcat  foarte  bine,  spuse el.  Echipajul  a 

avut mare grij  de mine.ă
Ea întoarse capul brusc şi zâmbetul lui încrezut o f cuă  

sa scrâşneasc  din din i.ă ţ
— Sunt convins .ă
— Nişte fete minunate. S-au priceput foarte bine când 

m-au ajutat s  m  aşez pe scaun şi  s  m  ridic.  Mi-auă ă ă ă  
îndep rtat  cârceii  din  picioare.  Mi-au  stimulat  circula iaă ţ  
încordat .ă

— Da, într-adev r.ă
— Ai fi putut s  mai aştep i, s  ştii. Elizabeth şi Thad ară ţ ă  

fi în eles. Nu trebuia s  te gr beşti s  traversezi oceanulţ ă ă ă  
doar ca s-o vezi pe Milly.

— Sunt naşul ei. Abia aşteptam s-o v d.ă
— Chiar dac  asta te-ar duce înapoi în c rucior?ă ă
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— N-o s  m  mai întorc niciodat  în c rucior. Asta teă ă ă ă  
face să fii la mâna unor oameni lipsi iţ  de scrupule şi 
nedemni de încredere.

— Te referi la mine, b nuiesc.ă
— Dacă pantoful se potriveşte.
— Du-te naibi.
Milly protestă în fa aţ  acelor cuvinte r stiteă  şi începu să 

plâng .ă
Lilah o leg n ,ă ă  dar ea continuă să plâng .ă  Îi arunc  oă  

privire furioasă lui Adam.
— Poftim, uite ce ai f cut.ă
El veni până la marginea patului şi se aşez , proptindă  

cârja de saltea.
— N-ai nici un fel de instinct matern?
— Bineîn elesţ  că am. Orice femeie are.
— Atunci, f -oă  să nu mai plâng .ă
— Ce propui?
— Poate e ud .ă
— Thad a dus deja scutecele la maşin .ă
— Poate că îi e foame.
— Nici aici n-are noroc. Nu sunt echipată cu ce trebuie.
— Ba eşti.
Privirile li se întâlnir .ă  O clip ,ă  o privire cald  le înlocuiă  

pe cele furioase pe care şi le aruncaseră pân  atunci.ă  Îşi 
amintiră de clipele când gura lui tr sese cu poftă ă de sânii 
ei.

Lilah f cuă  un efort să se uite în altă parte, temându-se 
că dacă nu o f cea,ă  se pr buşeaă  la pieptul lui, rugându-l 
să o inţ ă în bra eţ  şi să nu-i mai dea drumul niciodat .ă

— Se potoleşte, observ  ea. ă
— Da.
Când  Milly  t cu,  în  cele  din  urm ,  Lilah  studie  cuă ă  

aten ie chipul lui Adam.ţ
— Pari obosit.
— Şi eu te-am v zut ar tând mai bine.ă ă
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— Mul umesc, spuse ea zâmbind într-o parte. Nu pot sţ ă 
m  sup r pentru c  ştiu c  ai dreptate. Ultimele câtevaă ă ă ă  
zile  au  fost  haotice.  Am  f cut  o  mul ime  de  drumuriă ţ  
pentru Lizzie, am încercat s -l in pe Thad cu picioareleă ţ  
pe  p mânt  şi  s -i  mai  uşurez  munca  doamnei  Alder,ă ă  
femeia  care  st  cu  copiii.  Megan  şi  Matt  au  fostă  
neastâmp ra i ca nişte indieni, sim indu-se amenin a i deă ţ ţ ţ ţ  
bebeluş, sunt sigur . Vor s  se asigure c  atrag aten iaă ă ă ţ  
tuturor şi se poart  ca nişte draci împieli a i.ă ţ ţ

— Cunoşti şi tu psihologia asta, nu?
Ceva din felul în care pusese acea întrebare o f cu să ă 

strâng  din din i imediat.ă ţ
— Uneori, spuse ea calm.
— Dar mai ales cu pacien ii. Î i închipui ce le trebuie şiţ ţ  

le dai, fie c  e bun  dispozi ie sau mustr ri, sau... orice.ă ă ţ ă
— Dac  ai ceva în minte,  Cavanaugh, de ce nu spuiă  

deschis?
— Bine. De ce ai fugit?
— Îmi atinsesem scopul.
— De a m  seduce? ă
Ochii ei devenir  furioşi.ă
— De a te face să mergi.
— Încă nu mergeam.
— Dar nici mult nu mai aveai. În diminea aţ  când am 

plecat ai spus că po iţ  să faci orice.
— Asta nu trebuiau să hot rască ă doctorii? Sau eu? Sau 

eşti mai deşteaptă decât toată lumea?
— Nu aveam de gând să stau să pierd vremea.
— Cu o mie de dolari pe zi?! întrebă el nevenindu-i să 

cread .ă  Probabil că ai avut un motiv cât se poate  de 
întemeiat să renun i.ţ

— Mă plictisisem de atâta vreme frumoas .ă
— De ce te-ai culcat cu mine, Lilah? o întrebă el brusc. 

Ca un dar de bun r mas?ă  Ai fost o medalie de merit pe 
care am câştigat-o? Sau eu am fost una pentru tine?

Ea reac ionaţ  ca şi cum ar fi primit o palm .ă

~ 170 ~



CADEREA LUI ADAM

— Cum îndr zneştiă  să spui aşa ceva?
— Atunci de ce? Spune-mi.
— Ştiam că aveai nevoie să iţ  se dovedească faptul că 

eşti un b rbată  adev rat.ă
El râse, dar era un zgomot total lipsit de umor.
—  Nu-i o dep şireă  a atribu iilor?ţ  To iţ  pacien iiţ  sunt 

îngrijora iţ  pentru asta. Şi amândoi ştim că nu le-ai oferit 
nici o dovad .ă  Ce m-a deosebit de ei? De ce te-ai culcat 
cu mine?

— Pentru că aşa am vrut, strigă ea şi micu aţ  Milly 
tres riă  speriat .ă

— De ce?
—  Din curiozitate, spuse ea simplu. A trecut destul 

timp. Voiam să v dă  despre ce era vorba.
— Min i,  spuse  el  şi  ea  r mase  cu  gura  c scat .  Aiţ ă ă ă  

r spuns atrac iei care s-a format între noi de prima dată ţ ă 
când ne-am v zut, spuse Adam apropiindu-şi fa a de a ei.ă ţ  
Înc  de când ai întrebat „Cum fac ce?ă u, am vrut s  mă ă 
culc  cu tine ca s  aflu.  Şi  tu te sim eai  atras  fa  deă ţ ă ţă  
mine, dar nici unul din noi nu voia s  recunoasc . Pân  laă ă ă  
urm , tot s-a întâmplat. Am cedat şi a fost extraordinar,ă  
dar  te-ai  speriat  de  moarte.  Pentru  c  ai  dat  greş  cuă  
succes în tot ce ai vrut s  faci în via , n-ai putut s  faciă ţă ă  
fa  realit ii. Când ai v zut despre ce era vorba, i-ai luatţă ăţ ă ţ  
t lp şi a.ă ă ţ

— Eşti un tic los, Cavanaugh.ă
— Şi tu eşti  o laş . Ai  fugit  înainte s  mearg  greşită ă ă  

ceva.
— De ce nu? Doar nu era s  stau acolo, s  te îngrijescă ă  

pân  când  aveai  s  te  întorci  la  Alb  ca  Z pada  vonă ă ă ă  
Elsinghouse...

— Hauer. Von Elsinghauer.
— M  rog. Doar nu era s  stau s  te v d întorcându-teă ă ă ă  

la ea cu aripi la picioare!
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Îngrozit ,  Lilah îşi  d du seama c  plângea. Îşi  şterseă ă ă  
lacrimile furioas .ă

— Lua-te-ar naiba, irlandez idiot! Ştii foarte bine de ce 
m-am culcat cu tine. Pentru c  m-am îndr gostit de tine.ă ă  
Şi,  da,  aş  fi  f cut  orice,  absolut  orice  ca  s - i  redauă ă ţ  
posibilitatea de a- i folosi picioarele şi stilul de via  deţ ţă  
dinainte. Mai mult decât orice altceva, voiam s  te v dă ă  
f când  primii  paşi  cu  mine.  Dar  n-am  vrut  s  te  v dă ă ă  
plecând.  Nu puteam s  stau cu  tine  şi  s  fiu  alungată ă ă 
când nu mai aveai nevoie de mine. Nu voiam să te las să 
faci dragoste cu mine, luînd recunoştin a  dreptţ  mare 
pasiune şi antrenându-te pentru alte femei. Şi, în sfârşit, 
nu cred că eşti preg tită  pentru cârje. Nu- i daiţ  seama cât 
r u... ă

— Lilah...
— ... î iţ  po iţ  face? Prostule. Şi...
— Lilah...
— ... medicul staă  care m-a înlocuit trebuie să fie şi el 

la fel de prost. Pentru că orice expert ar fi de p rere că ă te 
gr beşti.ă

— Lilah...
— Şi încă un lucru, spuse ea ştergându-şi ochii, ştiam 

că o să se întâmple ceva r uă  dacă mă culc cu un b rbat.ă  
Ceva s-a întâmplat, cu siguran .ţă  Ciclul mi-a întârziat deja 
o s pt mân .ă ă ă  Îmi vine să te omor, Cavanaughl

El îi strânse maxilarul între degete.
— Fir-ar să fie, numai într-un singur fel pot să te fac să 

taci.
Îşi ap să ă gura pe a ei. Atâta fu de ajuns. O clip  maiă  

târziu, se aplecau peste micu aţ  Milly s rutându-se  cuă  
poft .ă  În cele din urm ,ă  desprinzându-se, Adam mârâi:

— Îmi vine să te strâng de gât pentru că m-ai f cut să ă 
trec prin asemenea chinuri. Să nu mă mai  p r seştiă ă  
niciodată aşa. Niciodat .ă

— i-aŢ  fost dor de mine?
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— La naiba, nu. Mi-a fost dor de zgomotul şi agita iaţ  
care te înconjoar .ă

— i-aŢ  fost dor de cineva cu care să te cer i.ţ
— Hmm. Îmi place s  m  cert cu tine.ă ă
— Z u? De ce?ă
— Pentru c , atunci când te înfurii,  i  se mişc  sânii.ă ţ ă  

Ocoli feti a şi îşi strecur  mâna pe sub bluza ei ap sându-ţ ă ă
i sfârcul cu palma.

— Destul ca s ...ă
— Deranj m?ă
Lilah şi  Adam se uitar  spre uş , unde se aflau so iiă ă ţ  

Randolph.  Elizabeth  se  uita  la  ei  cu  ochii  mari  şi  gura 
c scat ,  în  timp  ce  Thad  încerca  din  r sputeri  s -şiă ă ă ă  
st pâneasc  un hohot de râs. Adam îşi retrase mâna deă ă  
sub bluza lui Lilah, dar f r  nici o grab .ă ă ă

Nici unul din cei patru nu prea ştia cum s  umple aceleă  
clipe penibile. În cele din urm , Lilah spuse:ă

— Eh, ce-a i  r mas aşa? Lua i  copilul  odat  ca eu şiţ ă ţ ă  
Adam s  putem merge la mine.ă

*
— Ce-o s  m  fac eu cu gura ta spurcat ? ă ă ă
Zâmbetul lui Lilah era plin de neastâmp r.ă
— A m  o idee minunat . El o privi cu team .ă ă
— Nu vreau s  aud.ă
— Ba da. Arzi de curiozitate s  auzi, spuse ea şi îi şoptiă  

ideea  la  ureche,  f când  ca  marginile  acesteia  să ă 
roşeasc .ă

— Ai dreptate, spuse el r guşit, e o idee minunat . O s-ă ă
o  punem în  practic  imediat,  dup  ce  l murim  câtevaă ă ă  
lucruri. Ca, de exemplu, ce mă fac cu gura ta când tu nu 
eşti goală în pat şi ne afl mă  în prezen a altora?ţ  Oameni 
importan i,ţ  influen i,ţ  boga i,ţ  care îmi conduc hotelurile?

— O să fiu atât de mult în prezen aţ  lor?
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— Dacă o să fii doamna Cavanaugh, o să fie nevoie să 
te iiţ  după mine tot timpul.

— O să fiu doamna Adam Cavanaugh?
— Fireşte. O întârziere de o s pt mână ă ă a ciclului e un 

motiv de c s torie,ă ă  dacă nu m -nşel.ă
— Numai pentru asta te însori cu mine?
— Doar nu crezi că m-aş însura cu tine dacă n-aş fi 

obligat, nu?
Ea îşi frecă trupul de al lui, f cându-lă  să geam .ă
— Dacă stau să mă gândesc mai bine, poate aş face-o.
Ea îşi plimbă mâna peste partea frontală a trupului lui, 

iar el gemu de pl cereă  când ea îl g si netedă  şi tare.
— Bine, bine, m-aş însura, cu tine oricum.
— Iar eu promit să fiu cuminte mereu.
— Sper că nu prea cuminte. Doar să mă anun i cândţ  

faci sau spui ceva şocant, ca să apuc să m  ascund.ă  Şi 
niciodat ,ă  absolut niciodată să nu fii cuminte în pat.

O rostogoli pe spate şi se ridică deasupra ei.
— Interesantă mişcare, asule, spuse ea zâmbind. Cine 

te-a înv at?ăţ
—  Un nesuferit de fizioterapeut pe care l-am avut 

odat .ă
— Dac -mi amintesc bine, tu erai cel nesuferit. Î i aduciă ţ  

aminte de b şicile alea?ă
— De pe spate?
—  Au  disp rut,  spuse  ea  trecându-şi  mâinile  pesteă  

fesele lui.
Se s rutar . Când, în cele din urm , el îşi în l  capul,ă ă ă ă ţă  

ochii îi erau tulburi.
— Ce este? întreb  ea repede. Te doare? ă
El scutur  din cap.ă
— Nu, nu-i vorba de asta, spuse el privind dincolo de 

capul  ei  o  clip ,  uitându-se  apoi  din  nou  la  ea.ă  
Perspectivele mele sunt înc  nesigure, Lilah. Am vorbit cuă  
Arno acum dou  zile. M-a supus la o mul ime de teste.ă ţ  
Înc  e convins c , într-o bun  zi, o s  fiu ca nou, dar maiă ă ă ă  
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exist  posibilitatea  de  a  merge  întotdeauna  sprijinit  înă  
baston şi cu un uşor şchiop tat. Cred c , dac  aş fi fostă ă ă  
nevoit, aş fi aruncat naibii cârja aia şi te-aş fi fug rit peă  
culoarele spitalului  pân  te-aş  ă fi prins,  zise el şi  f cu oă  
pauz . Dar cred c  n-o s  te pot fug ri niciodat . Voiamă ă ă ă ă  
doar s  ştii.ă

Ea îşi înclin  capul într-o parte.ă
— Cavanaugh,  chiar  m  provoci.  Nu i-ai  dat  seamaă ţ  

pân  acum c  te-aş iubi chiar dac  tot restul vie ii te-aiă ă ă ţ  
târî  pe  burt ?  Dac  tu  treci  cu  vederea  gura  meaă ă  
spurcat ,  pot şi eu s  trec cu vederea un baston şi ună ă  
şchiop tat.ă

El  îşi  împleti  degetele  în  p rul  ei  şi  îi  inu  capulă ţ  
nemişcat cât o s rut  ap sat.ă ă ă

— Dumnezeule, cât te iubesc.
— Slavă Domnului. Credeam că n-o s-o spui niciodat .ă  

Şi, pentru propria ta informare, să ştii c  n-amă  ag atăţ  pe 
nimeni la „Sugar Shack”  în seara aceea când am fost în 
Lahaina.

El o s rutaseă  până ajunsese la piept şi buzele lui 
tr geauă  uşor de un sfârc.

— Ştiu.
— Ştii?
— Hmm. Ne îndreptam serios spre asta pe atunci şi 

singurul b rbată  pe care îl doreai eram eu.
Limba lui agilă îi l saă  urme umede pe sâni. Gemând şi 

arcuindu-şi spatele, ea oft .ă
— Eşti foarte sigur de tine, nu?
— Deloc.
Era un sacrificiu, dar se opri din ce f ceaă  şi o privi.
— C dereaă  în pr pastieă  n-a fost nimic fată de c dereaă  

ta cu tronc, Lilah Mason. Ştii cum spune Elizabeth că sunt 
mereu în mişcare, cum îi las pe to i f rţ ă ă suflare în urma 
mea?
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Vr jită ă de sinceritatea din privirea lui, Lilah încuviinţă 
mut .ă

— Eh, tu m-ai f cută  nu numai să încetinesc, ci s  mă ă 
opresc brusc. Şi nu mă refer la perioada când st teamă  
întins pe spate şi nu puteam să fac nici o mişcare. L-ai 
învins pe marele Adam Cavanaugh de prima dată când 
te-am v zută  în pantalonii aceia negri de piele. Din clipa 
aceea n-am mai avut nici o şans  şiă  am ştiut asta. De 
aceea m-am împotrivit atât de mult.

Lilah descoperi că abia putea să înghită şi îi era 
imposibil să vorbeasc .ă  El râse uşor.

— S  nu-mi spui c  te-am l sat f r  grai. Vorbele lui îiă ă ă ă ă  
provocar  un zâmbet şi o replic  spiritual .ă ă ă

— Deloc, Cavanaugh, dar m-am s turat s  tot vorbesc.ă ă  
Î i las timp pân  num r la trei ca s  termini spectacolulţ ă ă ă  
sta.ă
— Altfel?
Ea îi f cu cu ochiul.ă
— Altfel, num r pân  la patru.ă ă

---- Sfârşit ----

~ 176 ~


	Prolog
	Unu
	Doi
	Trei
	Patru
	Cinci
	Şase
	Şapte
	Opt
	Nouă
	Zece
	Unsprezece

