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���������� ��� 	������ �	� ������ ������ ��� �	� ������ ����	��� ������������
��� 	��	���� ����� ����	��� 	� ����������� ���� ������� �	� �������	��	��
��� ��� 	��	���� ��	���� ��	�	� ���� �������	� ��� 	����� ������� ��� ������
������� �	��� ��� ��	���������� ��� ������ ������� ����	� �	������ ��� 	��	� ���
����	� �� 	�	��

!����	�����"����� ��� �� ������ ��������� � ���� ��� 	 	�	� �������������
�	���	�������������� ����������#���������������������	��	������	�
������������	�����	���������$�����	��	������������������	����������
�	���������������������	��	�� ���������������� ���	�����������������
���	���� ��� ��������� ��� 	�� ��� ��� �������� ��	� ��� 	�����	�� ��������
�����������	������������������������%�������������������

��������	��� ������%���	������	��$
�&�	�����	����� �%�����#������	� ����	� �������� ���  ��������	�� ���

�������������	��	����������	�����������'��	�����������%���������	���
��������������	�	������ '�����������	�����	����%�������� �����	�������
�	�� ������	���������� ���	����������	���	��	���������(����������	��
�� �����������������������	�������	�

�	���������	�	���� ������	�������� ���	�����������	��������������
� �������������	����� ������������� )	��������� �������������	����	�
������	���������"������������������ ��	������������������������	����� �
���	�����������	������	������������	�����������������	�����������������
��������	���� �����������	����(����	������	����	������	� ����������

'��
���	� ��� !� �  �� ���� ����� ����#���  ��� �	�� 	������ *����� �������	��

��� ���	� ��� ��� �	� ���%���	� ��� 	��	���� ��	����� '�� ��� �	�� �%������
������	����%���	����������	�� ������������������������	�����������



�������	�����	����� ���	�# ������ ���	������# �����	���������������	����
�����	��	����	�������������	��	� ��������������	�������������	������
����� ����� ����� ������� ��� 	��	� ���  ��� ���	���� �	�� ����� 	�������	�
������� �����������	"�����	�������	����������� 	�� ��� � �� �������� �	�  ���
�	�������	������	�����������	����� � %����+���	���!���!���&����

# �������������	��	�����	����
)	���������������������	��� 	�������	� �������	���������	����	�����

����	���������������������������	�����	�	����	����� ,��������������	��
 ������������#�����	���	�	����	�����	��������	�	��������	������������
)�	����	�"	����� 	������������� �������(����	����	�"	�������� 	��������
��#������������	�	���������������*����	���#�������	������������	��
�	��	�������������	��	� �����������������	� ����	����� 	�	�����

#$ �� �������������������������	������	��%�	��	�	���	�����
-���	� ���� ��	� �	����� ���	.	���� �	� ��� �%����#	�� �� ���%����� ����#��

�����	��� ��� ����#	��	��� ��� �	��� ��� ��� ��� ��� �&��� ���� ������ ���
������	��������

#! � � ������������ ������	�� ����#���/����������� �����	� �����������
������������	�������&�	�������������	���	���������������	������	�������
������%�����������������0���������	��������	����������	��������	�����
����%��������	����	����	��	�������

)������������� ������� �����%����������	�����������	��������������
�����������	�������	��	����

#( �����	�� �����������������	�� ��������	������	��	����������	�
��� ��������	�����������	������������	���� '�������	����������������
�������	���	�������	���������������	���

# ���	����������#	�����������	�%��������������%��	���������
# ���	����!��������(������� ���	�������������	���	���������� ������

����	���������	�������#����������	�����	����
)�� ���� �������� ��� �%����� ��� �	��� 	������ 1� ����� �������	��� ���

	����������� ���	�������	�����������
#2 ����� ���  ������ ��� �	��� �� 	����� ��#��� �������	���� �	���� �����

	�	������	���	��������������	�������������
*	�� ����	��� ������ ���%�� 	���� ���� �	� �������� ������� )�	� �� ���

������ �����	���	����� ��� �������%������  ����� 	����	�� �	���	� ������� �	�
 ������������	����������������������������������� �������������	��
��������%���������	�����	���	������������	�%������(�����	������	���
��	���	���� 	��������������	�������	����	����
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#� ��� ����	�����	��	�������	�	������
/����������������	�����������	������ �	������������������� �������	���

�����	��������	�����
)�� ���� 	������� ���� ���� �������	�� �	��� �	� ���	� ����#	������ ���

������������� 	��	���� ���%������ ��	� ����� �	�� ��������	��� ���%�� ���
	�����	���� ����	���������������������"��

#$ � �	�����	����
# �).��������4	�����������	��� �������%���������� ��#����	�������

���������-���	���������������� �	�����	���	�������
$�� ���������������	��	�� ������	���������������������	����������

�	��������	� ��������������	�������	��� ����������������������������
��#�� ����	���� �� 	��������	��� ����� ���  ��� ��� �����	���� �%����%���
��	���	������������������������&��	�

# �'��������������������������������������%�������������
#' � ���������
�������	����	�����������%����������������������	�	������	��������

��	����������*%�������������������� ��	������� ���	����	����� ���������
��� 	������� ����� '�� 	��	� ����� ��� �������$���� ���	�� ����������	�
��������	������	�����	�

# �!����	�������������������������������	������������������������
�	�����	���������	��	���$�%�������	���	������������%����������	�� ����
�����	�����	��	����$�� �� ��������������	����)���������	�����#	��������
	���������������#�����	����������	������������������	���	�

)	���������������������������
#' ����	��	���������
/��������� ���������������� �	������	�������������	��	�������	���

�������������������������������������	������������%�������	���	���������
����� ���%���� ���� ������ 	���� �	������ ��	�� �	�� �	���� 4	�� ������	�
���� ��	��	� ���	� ����	����� �������������� ��� ��� �	� ��	� ���	� ����� ��� ���
����	����� ,���������������	�	��	������	����$��	��	����	����	�����

# �(��	�������	���	�������
# �5	�	���#	����� ,���	����������	���������������������	�� �	�����	�

������	���	�����	��������������5����������	������������6
# �'#	���&� ���� �����������	���
����� �	�� 	���	���� ��� �����	� ������  ���� ��� ��������	���� ��������

���� �%�	����� ����� ��� �������	��	��� 	�� ���������� ��� ���	��������*%#�
�������������	��	��������������
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#' �#��� ���� �	� ��� ������ ��� �	��� ��#9� 	��� ���� ������� �������	�
	����	�������������������	�������.���	������"�����	���������	������
���� 	��	��������	����  ����������� ���� �������� �����:� �	���������	��
�	� ��#	�� � ����� �������� ����� 	����	�� '�#	�  ���� ����� ����������
$�����	�+

#'#	� ����	��������
# �(���������������������������&��������	��������������	���������

���	��������������	��
#( ������	��	+
# �!���	� ��	� 	��� �� ����	��� ��� �	���� !�� �������� ��� ��	� �� �����

��������	��������������)�������	������	���;������	�����������	���	�
	��� ������� ��� �������� �������	�������� ��� ��� ������������ ��������	�
��	��������	�����������	��� �������%��	�%��

)	� ��� 	������� ��� �	�� ������ �� ������� ��� 	���	��� �������
���������

# ���������	��������������
�	�� ������ ������ ��� �����	� ��� ����	� ��� ��� ���	���� )�	� ��� 	���	���

�������������������	��������������	�������������)����������������
�������	��	������"��	�

#�����#���� ��	�	� ��	6� /��� ������� ������� ����� ��� 	� �.���	��
���%������������ ������

�������������	�����������	#��	����������������������������������	���
������	��������:

# �1��������+
)������������	��� �����������������	�� �����	"����
#' � ��������������	���	������������	������������������ ���	�	�%���

��� �%������������������	����������� ���	� ������	��	�  ��%������ �� ��� ���
��	���������&���

#!�	��������6
-���	������	������� ��������������	���
# ��	���	����������������������������
# �'�������������	��������������	�
,���	���� ��� ����� �������� ��� ��� ��	����� ��� ��	���� ���� ��� 	� ����	�

 �������	���� �&�	�� ��� 	������ �%��� ����� ��� 	�	� ����� ��� ��	� ��� �	���
��#�����	�������������	�����������	�����	�	�����������������������	�
�����	��	�������	���������������
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'���	������	�	��'��	���������������	���	�	��	��*	������	������#�
��������	���������	�����	����������������$����	��	�� �������	�������
��������������	����

$������	��	�����	�
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�	���������)�����-

+���� .������ .�� �'/����� ��� ������� 	�� �#� ��	����	� .�� 	��� �
��"��������0����������������	��������#�	#������������������� �
��������#	��������� ��� 	������#��#�"�� �����1�	#��/�#�����#�!��2
 ����� 	�� ����-� ������	#� ����� ���� ��� 	��!�-� ��"���#���� '�	�� � �
!�1��#� ��� �	����#� ���#�����1#$�3����� ���� ���#-� .��� ����� �� �
�������� ����������0�����������	��������1�����������'��#�������!����� �
������������������	��	��	�����#�!�� ��	-�������������.�������!#� �
������#���#�	�����#000

� ��	��� ���������	��	��	��������%������������������������������	���
	� ���������� =	�>�?�������� �&��	����&�	� # � ����	� ������� ����������
	�����	��� ���� �%������ ��� ����� �	��� ������ �������	�	�)  �������#��
	�������� ������������������	�����	�	��������������	��	������������
�	�������	��������	���	��	������	������������������������������	������
����������	.	�����������%��	�	��	��	�������������	����������+

# ����	��	�������������������	���� �#	���	��	����	��	�� ��"	�	������
������	�����	�������%���#	�� ��	�����	����	��	���	�)  �����������	�
�	�� �%����� ��� ��� �	�� � ������� ������ ������ 	� ����������� ���������
�%�����	����1��������� ��	����� �	�	�� )	�	���	�� ��	���	���	� �	� ���
���	 �����	����������������� ��	���	����������������	���� ��������	�

# ��	��	�	����	����+�� �������	�������	���
# ���������������� ���	�	������	���&���	�������	���	��������	����

��� ��� ���%��%��� ��� �%������ ���	� ��� ��	������ ���  	���� 	����� ���
��#	��������������.�����

#' #	� �����.�����	������	� ����@�������=	��������
�	����������������	�	���:



#� � � ��� � ������ @������� =	�������� �	��	� 	�����  �	���� �����
����.�����

#, 	 � ������� ��� ��	����	�� �� ���  �	���� ������� �#	�� �����	�� ��� �	�	�
��#	�������

#�&�	�����	�	��	�����������	��	���	����	�����������������������
	�%�������������	�������	���	���������#	��	���������	�

# �!��������	� �����>��$� ���� ������� ��� ��������# � �	��� ��� �&�	��
���������# � ���	� ��� 	�  ����  �	���� ������ � �� ��� � ��� ���������� ��� �	���
	��	�� ������� ��	�� ������� ��� ������	��	�� ������ ����	� &����%����
���=����	��������%� �����������	��	��

# ���	������	����������#������ ���� �����	�	����@�������=	���������
����	��	��� ���������������	�����������

# �0����+�4�����	��+�!�%�"���	��+
# ��	�����������������	����	����������	����� ����������������%�	�

�	�����%���������������������������	�� ��	������������� ����	����������
����	�	�������	����������	� ���	��������	��	����%�"���	�	���������
�	�� ������	��������	��	���

# ���� 	���� ��� ����� ���	��  ������� ���������� ������"#-� ������ � �	��
��1������- ����� ��������	�

#0 �� � ��� ���  ����������  ��� ���� ������� ���� ����� ���������� ������
�	����� �����1�������������	���	����������	�	������	����������
�	� ��� ��	��� 	���	� ��� �&�	�� ��� �	�� ������� �&�	�� �	��� ���	�� �����
	��	����� ����� �� )  �������� 4	����������  	����	� )  ������� ����� �����
���	� ���������� ��� �������� ������� ��������� ���	��� ��� ��	����	�����
��	��	�������������	���

#$�	�	������������	����	�	� �����������������	�+
����	�����	�������������������� �������
#1 &�� ���� ������������ '�� ��� ��� ������ 	���	�� �	����� ������

��� ���� �	�� ��� ����� �	�� ����� ������	��� ���%��	��  ��  ���� �����	���
'�����)  ��������	������ ���������������������������	��	����������
?�������	� ���� 	�� ������	���	�����	��	��	��	������

# ���������� ��� �	�� ����	���� �������� ���� ���� �	������� ���� ����� ���
���� ����	��� �	���	� �	����	��� 	� ������� ��� �� � ������ ������� 	��	��
��� ��������� �������	�	� �&��	����&�	� )  ������� ��� ���� �������	�
������	�����������!���	�����������=	�>�?��������� ���	�
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,+#���������� � B7

# �!�� ���	� ��	��� ���  ��� ���� �	�� �	��� ��	��	�� ���� �������� �%���	�
	���� 	������ �	������ ���  	���� ��#��  �	���� ����� ��#��� 	�������� ���
������	�����	��	���	���	���� �������������������
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�	��������������
# �(��������	������ ��������� '��	��	��������������	������������������
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�	����� �%����  ��%��� �� �������� ��� ���	���� ��%���� �� ��	����� 	�
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 ����� �������� �%� ������	� ��	� ����#�������%����	�����	� �	�� )���� ���
	�����	��  �	���� �������� ����� ��� ��� ������ �������� �������	��	� 	��
������������� ����������������������	����������	������� ����������
 ���	����E%�����(�� ���������������� ��� 	��������  	����� ��� 	�� ��������
���	�������	���

# �*����������������	�������� �����	"����������������	������	���
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���	� ������ ���� ��� ���������� �������	��	� ��� �� �����	� ������� ����
��	��� ����������	���������������!����������	����	��	�������������
�	�����	�������	��	�������	������%�����	������������	���	�����	��
���	�� �� ������ ����	� ���� �.����	� �	������ ��� ��	�� �	��� ���	�������
�	� 	��	����	 ���	����� �	����� ����	� ��� �����	���� ��	� ����� �	�� �	���
�����������0	���������	����������������	��	���������� ������	��������
�	��������	���� ����	������%����������	������	����
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# � � � ����	� 	��	�� 	�� ����	� ������� ����� 	#��� ������ �.	��� �%���
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# ���� ��	�	� 	���	� ��	� ��� ���� ����������$�� ��� ���� �����	� �����

��������	������	������	�	�����#	���������	��������	���
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��� ��	�	� 	���	� ����������� ��� 	���	��� �������� ��� �� 	���������

���������	��� ��� �	�����	���� �������� �� ���������  ���	����� ������	���
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# � +#������������

#$���+
#� 	 �� ���#��	���0 � ��	���	������ ��#	��&����%���.	������ 	�������

������ ������	�	�����	�=	�>�!�	���>���������� ����������� �����������	�
�.���	�������� ���#��	���0 � �%����#	���������	�	�������	��+

#$ ����	�����=	�������������5	��&	��H��������
'�� ������� ������ ����� ��� �� ������	����� ��� 	 	��� ���  	�����

�%#�����������������	������� �����	��	����������������	���������������
��� �	��� �#�� ���%�	��� �	� ����	���� ��� ����������� ��� ������������ ���
������������ �����	������������������ �/�#�������#�������.��/�����0

#( ������������	����	�	�����=	�>��������#!�>�&����
=������ ?�������� )������- � ��� ��	� ������ ��� ����	�� ��� �	���

��#�� 	��	��� ��� �����	�� ��� ����	�	� �&��	����&�	� )  �������� ���	�
���# �	���� ���� ����	���	�	�# ���� ���	����	 �%���	��  ����������� I��
���	��	� ���� ��� ���������� ��������	������� ���"������� ���	���	� ���	��
��� ��	� ��� 	 ����	��� !�� �%� �	� ��� ����	��� �	�� ������ �������� ���
���������	� ����������	���������#	�� ��	����	����������	������	����
0	����� ��� ��� �������� ����� 	��� �����	�  �������� ��� ��� �����	��� ���
������	��� ���� =����	� ���  ���	� ���%�� ��� 	���������� ����������
���	���������

/������� 	�������%���?��������	�	�����	���#���  	���	�	����	�� ���
��������� ���� �����	����� ���  	������ ��� ���� ���	�� ����	��	� ��� ����	�
�.�������������� �	��������������� 	� ���������������������� ,��������
���������	����������������	��	�������������������������	����������
���	������������������� �	�������������%�����������������	�����	������
�������� ��� ��� �%����� �	��� ��� �����	� �����  ����� ��� ����� ���	�� ���
���	����������	��4	�����������	����� ����������������������� ������
���	�� �� ����� ���������	��������	��	��	��������� �����	����	����	����
�������� ����� 	����� ����� �	��� ��� ����	� ��� ������ ���&�� ��� ����	�����
�&�	���	�����	���	�������������	��

�%��������� �����	��	� ����� ��������	��%� �� ��� ������	����1�������
����	��������������������� �������	��� ����������	������	���������
�	���)�	� �	�������������	���������������	������	����������������������
 ��� �	�� ��������%�������� ��������� ������� ��� ���� �	��� ��	������������
�� ����	��	��������	��	�� �����������

0	����� ��� ��� ���	� ���  ���	���� 	�%���	�� ����������� �	�� ����������
����	�������	���
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4	�� ���� �����	���� ��0 ������������������	���������%���������	�����
������� 	����� ���������&�������������������	���� ���������� ������
���  ����� ��� ����	�� ��� 	�  ��� !�� ������	��� ���	��	���� ��&���	���� ���
 	����� ��� ��	� 	�	� ��� ��� ��� ���	�� ��� ���� ��� ��� ������	��� ��� 	�����
��	� ��� ����������	�  	������� ��� 	����� ��� �%�	�� ���������� �� ����	�
���� �� ��� ������	����	�������.������������������� �����	��� ���������
��	��� ������	� ���%�������� �	�� ��� ��	� ��� 	�����	�� ����	��� )�	� ��	�
�	�� ��������	��� ����	������� �	��� �� ���������������	���� (������
������������������

#( �� �	� �	���� ��� $���� '��� ��� �	� =	�>� ,�	��������� ������ ����	�
�%������	��� ��� 	�����#	�����%�������������������

#� �� �������� �	��6� �	����� ��� ����� �����	������ ��	����� ������ ��
 �.������������	�� '��� � ���������������������#	�������	��

#$ ��  �� ������� ��� �����	��� �%�� ��� ����� ����� ��� ���  �������� ���#�
��#�� �	��� ��� �	�� 	������	��� ����#�� ����������� ����	��� �	�� ����#���
�	��������

����	��%��	������	����	�	�	�	������������������	�����	�	���
����� $����	�  ������ ��������� ��� ��� ���	�� 	�� ��� � �� ��� � 	�%�� ��� �����
��� ��� ���%����	����������������� ��%�"��������� �#9����������� 	����
�&�	����� ���� �	������ �����	�	�  	��� ��� �	��� ����	� ��� �����	��� �����
����������

# �����#	������	�� �����������	��������	������������������ ����������
��	��������	���
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����	�����������

# ���������������������#	��������	+
#� 	 ��������� ����	������� ������� ���������������	�����������"�	���

���� ��	�	�� ��	��� �����	���� ��	��������� ��� ���� ��#��� �	�� ��	�	��
�	�����������������

# �=�����+� ����	����� ������������	������	�������� ��� ����� 	�� ����	�
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 	����.	��������������� �������	������	��������������	���	���� ��	������
����#����������������� �����������������������������	���	���	�������
��	��� ��� ����������	����� �����	���������������%��� ��� �%�������
�	�����#	��	�����	�� �������������	���� �	���� ��� ������� ����� ��� ������
��������%���	�����������������

#�	����6
����	�����������	�������������#�������%��	�����%����
#) �	 ���	������%���� ��� ���	�� ��#	��  �������� �%���� �	������� ��#�

�������� ����������� ���	� ���� '�� ����� �%����� ��������������������� ����
������	�����������������������������#��������������������� ������������
������#���	��������������� �	��������������� ���	������

#$ ��  �� � ����	��� ������ ����	� ����	���� *�� ��� �� ������� ���
����	���	����� �	�	�	��	� ��� �����  �	�����	���� �	��������	�� ����	�
����������

#!��� ��?�������	��	����������+
# ���	�� �� ���	"����� �	��� ��	� ��� ��������	���� ��� ��� �	"�������
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��� �	�	� ��	������ �%�� ������� �	������	� ��	���� �� �	�� ���� ������ ���
*	��&	+

�	���������������������	��
#$ � ��������� ���  ��� ���� ��� ��� �� ��� ��	�� ����	��� ��� 	� ���	��

��� ��� � ������ ��� ��� �%��� �#	�� ������� �	� =����	�� 	�	� ��� �	� ��� �
���� ����� ������������@�#	������� ���	�����#	��	���� ��	������ �%��	��
 ���� ����	��+

�	�����������������
# �������������	��6
# �5����� 	�� ���	�� �� 	�����	���&	�	�	������ ��� ���� ������������ ���

	�  ���� �%�� ��� ��	��� ��� �� ��������� '���� ���	�� �� ��������� ��� 	� ���
�	�� ��	�������/�	��� �����������������������	��  ����	����	��� ������
�	 ������  ���	��� ����	�� ����  ���	��� ������ 	�  ���� ������ �����	� 	�  ����
� ��	����;��	�����	��&	���

# �����	��������������������������������	����	���+
����	� ���������������������������%�	�
#,������������ $�� ��� ��� �������� ��� ���%����� ������	���� �%��� ��

�	��� ����� ��������� � �� ��� � 	�%�� ��� ����� ������ ����  ��������� �&�	��
��� ���	� ��� �	��� �#	��������� 	������� ��� ���� �	"������� ���������
��� ������� ��� �� 	������� ��� 	��	"	���� =#	�� 	��	"	�� ��� ����� �	�� ��� 	�
	��	"	�� �����	�� �� ���	"���� ��� ��� �	�&����$�����	� ��#	�� ���������
��������� �%���	���������%�����	��������������	�������������� ��������
���	��������	�����	 ����	��� ������ ��	�����	�

# �)����������	������	��������������	"������	�����������������	�����
	����������������	��	�������	��������������	���	��	+

#' � � �� ����� �� ������� 	����� 0���������	��� ���  ������ ���������� 	��
	� � � �	�� � ��������� ��	�	��� �	���	�	�����	���������������� ���������
������	�������� ������������	�� ����	������������� �	���4	�������������
�#	� ���	�"	�� �%����� ��� ������� �	���  ����� ��	��	� ��� �	��� ��� ����	�
�	�	�� �����	����	���� ���������������	���.��������

#=#	� � ���%����� ��� �	"������ �%��� 	�� ������� �	��� ������� ���
����%��
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# ������ ��������� ��� 	��	� ����	���� ���	�� �	����� ������� ��� ����
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# ���� ���������� 	�� ������ ��� �.�������	�	� ����&��� �� �������� ���
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������	���� ���2������� ����� �	����� ���� �� �������� 	 	��� ��� ���	�
����	�������&������	�����������"����� %����������	�
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��� 	������	�� ��� 	��  �� � � �� �� �	� ��� ��	�� ��� �� ��� 	 �������� ���	�
�������������	�������������	�����	����	����� 	�������#	�� ����&���	��
���������	�	�����	�

�&�	���	���	��	����	���������������������	����	������	���������
���� ����������������� ��������	��� ��	����	�	��� �%�������	��� ��� �����
�����������������	�����������������	��������������	�����	�	� ��	� �����
�	��� ��� ����%���	������ �	��� ���� ������������� ��� ���&������ ����������
������������ ���	������������ ��	���������	 	�	������������	�� ���.���	��
������� ����������������?����	���?����	��)  ��������  �	�������������
���I�.������&+

��� �������� ��	���� ��#	� ������� 	������� ��������� ������	������
�	�� �	�� ����	��� ����%��������� ����������	� ��	����� �	��� ���
&�������� ���  ���  ������  ���� 	��� ����� 	�����	�� �����	������%��	���	�
��� 	� ��� � ����	� ����� ��� ��� 	� 	��	� �������������� ������������	����
�&�	�� ��� ������	�� ���  �	���� ��� ��� ������ ���� �	��� ��	�� ������� ��� �.�
�������� ����	�� ��� ����	���� 	�������� �	��� ���� ������ ����� �� ��	���
�	����	����� ��� �%���	�� �������������� ��� �.���	� �� �	���	��� �����
���	��������� ������ �������%�������� �������������	����	��������
����� �&������ ��� ���� ������	� �	����	���� ���� ���%�����	� ���������
	����	��� ��� ��� ����� ���	����� ������ �� �	��� ��� �	�� 	������	����
$�������� ���������� �	��� �#������	�������� 	�����	����� ����	� �%���
�	� �&	�����

�������� ��� ������ ��� ������	� �	��� ��� ����	� ����������	� ����
����� �������	��	� ���� �� ����	��	� ��� �	����� �� 	��� ���� ���������
�������� ��� ���&�������� ����� �������� �	����	���� �	�� 	�������	����
��� ��� �	�� ������	� ��� �	��� ��� ����	�  	����� ��� ��	���	� ��� ��� 	����
��	��	���� ��� �%���	� �	��	��� ��� �	������	� ����	� �� ���������� �	��� ���
��������� ��������������� ���� ��	������ �	��  ����� ��� �������� ���� ���
��������	�����	 	���	��	���� �	�����	�  ������ �&	����� ���� �������	����
��	�� 	������	����� �	�� ���������� ������	����%�"���� ������������ �%�%�
�%����������������

4��� ������ ��� ������	���  ������ ��	� �	�� ��	����	��� 	�������� 	�
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;�	�������&���������� 	��������	����)  ���������	��������������
���������� �	������������������	���

=	��	��	������	��6�������	������������������  ���������������� ���
�	"���������	 	������ 	��������������	���� �����������������������
���������	���������	��������������+

��#	� ������� 	������� $��&��>� $������� 2������ !��� !���&�����
���	������� �������� !��� !���&�����  ������ ��� ����� ��	��� ����	����
�� ������ ��� ��������	���� �	�� ����� ��	� 	�%����� �����	���� �	�	��	��	��
!������	��������	��������� �	��������������	����� �	���������	����
���� ����� �	"������ ����� ��������� �����	� ���� ����������������� ��	���
�	������������������ �	�	��	������ ������� �%�����	����������	�� �� ����
	�%�������������������������������	�� �����	���	������������	���������
�������	����������������	����	����������������������������	����������
��� ��	��������	��������������

!�� ���������� ��� ���� ��� ������ ����� ��	�	���� �	���� 	� &��������
���� � ����� ��� ����	�	� )  �������# � ����=	�>�?�������# � ��� 	��	�
���������.����������	�����%���	�������	���� �� ��� �	�������	�����	�
���� ��� ����������� ���� ������ ��� �%��� ��� 	����� � �� ����� ��� ����
������ ������� � �� ��� � �	��� ��� 	 �	� 	���� �	�  �� ����������� �%��� �%���
�	� �	� ��	���	� ��� ��	� ���	� ��������� ��� ����	�� �	�� 	���� ��� �	����
	����������������

!������������	���	 �������������	���� 	��� 	��������	�����	������
��#�����������	 ��� ��� ����������	��������������	������&	����� ����	�
����	�����#������	���������������	����	��������	��������%�������	�
	���	��� �	�  ��� ��� ��������	��� �	� ��� � ���	�	�  	����� ���%�������� ���
��&��	���� ��� �	��� ��� ����	� ������� 	� �������	� �����	� �%������ ��	���
�	��� �	�� ������� �	���	��� ��� ����	�������	��� ���������������� ����
����	.��	���������	#���� ���	� 	�	����	#����	�������� �����������#���
���� ����������������������	����	���������	�	�	��	�����������������
���	��%��������

)�	�����	����������	�	� ������	�����?�������� �	�������	���������
�#	�� ����� ��	���	���	������	������ ���	�� �� ��� 	������������������/��>�
��� �#	��  �� 	 �	�� 	���� ��� 	��	���� ����	����� '�� ���	�� ��� ?������
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��� ����������� ��� ���� ��	�����	�� ��� �&��	����&�	� )  �������� �	��
������������ �� ���	���� �	����	��� ��� � ���� �	�� �� ����	���� ���%��
��������	��	���������� �������	����	 �%������������������ �	���������
���	���� �%������� ��� 	��	������������������ �	���������������	����
�����	�� �������	���	� ������������#����	������  �����������������
��	������� �	���	�����

/��>�	����������������	�������%�%�	���� ���	����	����%�������%��
��	��	���	���	�����?��������/�#	�� ���������%�����������������������
� �	���	���� ������� ������������!	����	��������	���� ���������� 	�
���	��� ��� ��� ��� ����	�� �������� ������	��� ��� ��	���	�� �	�� 	���� ���
� �	���	�������������

# �2�����+�����������=	�>�?�������������	��	��������
/��>�����	�	�"����&��	�����	���	����	� ���������	�"	�����	��������
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# ��	�� ���	�>+
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#!��������	����
)	����������&������������&������	��������������������	����	����	�

�����=	���	��N6� )��	�� ������������� 	���	������������ '�#�������������
����	��� ��	�	� ��� ����������� ������	�� ���  ��� ������� ��� �������� ������
�����	���	�� �����	�������#���	��� �	� 	��	��	�� ��� �	���� ��� 	 	�	������
������	������� �	���������	������	��	�*��������	�����	�	 �%�����	�
"����� �%�� ��� ��������	���� ��� ���O�&�� *	��&������� �	�&����� ��� �����
��������  ��������������� �	����������%��/��>��/��>����� ����	���	�
�	�������������	�&����	����	�����������������	�����������	�� �� ����
��������	������� �������	��	�������%�����	�	����&	��������	�������
����	�����	�����=	�>�?���������	�	� ������������������������������
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1�������/��>�������	����������������� �����	�������� '#	�� �� ��
������ �	� ������ ���  ��� �	�� 	 	��� ��	����� ��� 	#���  �� ���� ��	�� ���	�	��
!�����������=	�>�?�������	�� ������������� ����	��������	�����/�������
�	�����#	�� ��� � �� ��	�����	������	���	������ ������	�����������������
����������	������	�����#9��������	���������	�����������+�1� ������
�	������	��	�������������	� ��������� ����	� ������������1�	�� ���
��� ��������	� �����������������	����� �����������������	�����	�����
������	�����������	����� ����	������	���������	��������
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=	�>�?������� ��� 	����� �	�������� �������� ���� ���� ����� �����	���
�%������ ��	� ������ 	��	� ��	����	� ����� ��	��� ��� &%����� ��� ��������
	�%����/��>������������ 	�	�������������������������%�������	���	���
�����	��	�������������������	"����������	�����	��	�	�������	�����
���� ��� ����� ���� ��� �� �	� ���� ������� �������	� ����� �������#��� �%�����
��������� ��� ��&��� ��� ��� �� ��	����  �	���� ��������	��� ��� 	��	������
�	�������&����� ������	������%���	�����������%�����������&������	�� ��
������������ ����	���� ��������	� ���%�� �� �������� �	����#��"��	������
�	� ����	��� ��� ����#	��	��� �%����� ���� ������������$���	��� �������
�	��� ��	� �������	����� ��� � �� ��� � ��	�� ��� 	��	� �������� ��� ������
����#���&	���� 	����� ��#�����	��	� �	����� )�	��� �������� ��� ������ ���
��� 	��	� ����� �� �����	��� ��� �	� ��	� ���	���� ��� ������ 	��  �� � � �� ��  ��
��������	��	�������

# �2�����������������#������������������	�
)���������������&����������������	���
#� 	 �����	�>+
# �'�����	�����������������.�����
�&�������� ��������������� ���.���������	"����	���� ������ ���������

��	�	�� �����#��� ��������� �	��� ��� ���"���� ����� ��� �������� ��� 	��	��
��� � ����������� ��� 	��	� ������ ��#	�  	��� ��� ������� ������� �	��� ���
	 �	� 	����� !�� ���������� �	� ��� �������� ��������	� ����� �������������
	����� ��� ����	������� 1������ 	��  ��  ����� ���� ��������� ������ ��� ��	�
�����	���	���������#	�� ��� ����	�����?��������	������	�� ��� � �������
�	���	���	 ��������� �� ��� ����

#� 	+
# �)�����	������������������# � ����������������%�	�������&%�����# �

�����	���	���	��'#	���������	��	���	�������������� 	���������
#4���	��#� ��� ���	�>�� �	�� ��� ����� ������ ��� ��������� ������

���������
# �/�	���	���	����	���	��������%����#	���������������������������

������ �����	���� ���� ��� ���	���� !����  	��������� �.��	��� ��� ��������
�	��	��������������������	������	 	���������������������������������
����������?�������� ��� ��������� ����� �	������ �	��# ���� ����	� ��� ���
�����	��	���	�# ������������	���������������������������

# ���	������	���	�������������?�������	������	���
#' � �� ���� )	� 	������ 	 ���	��	� ���� ��� ��� ����� �����������

	�� �%������ *#	�� ���%����� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ��� ��#	� �������
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#� ,+#���������� � #

'�������#	���.����	���&�	����������'��# ��� ����������������������# �
���	��	���������������������	�	�������(��������	����������������������
����������?�������	��	�������������������	����	����	���������

����	���� ��� ����	��� 	��  ��  ���� �� �������  ������� 	��	� ����������
�.��������� ���� ������ ��� �������	� 	��	�� ���� ������� ��� �����	�����
������� )������ �	������� 	���	���� ����?�������� ��� ����	� ��� ���
�&���������� ��	���	���	�������/��>���	�������	���������	�����	��������
�	��� 	����	� ����	�� ��� ��	���	���� ����� ���	� ��� ��� �	���� ���� ���������
�	����/��>���	���	������ ��	���� ��������	��� �	��/��>����������� ���
����� ������	������������������ ������������� ���� 	����������'�������
���	��	����������������������	���	��

# ���	��� 	����	������	��	�����	������	���
#' � �� ���� ������� ����� �	����� ��� ��� �������	� ��� ����� �� ��%������ ���

�������������$����� ��	� �	������	��������#������������ ���������	��
���  ���������� ����� �������	������������&%������� ��� ���������� �	�����
��	�������������:������	����	������������������	 ������������������
� �� ��� ���������	������������

/�������������� ��������������	������	�����������	���������������	�
�������	���	���	�� ���������	����	������%����)�	�	��������������"����
���� ��� ������ ������� ��� 	 ��� ��� ���	�� �	��� ���	� ���	�� ������� ���	� ���
 ���	�����	�������������������������# ��������	�������������	����	��
������	���� ��������������� �������������������

# ���������������������	��	���
# �2������� ��������������&���������������	��	���	+
!����������	��	���������������	��	�����).���	������	����=����	��	���

��� ���  ��+��&�	���	��������	�����������������������	��� ���?�������
��� 	����������	��	���������&�	���	����������%���	�����������������
���������� ����	�������������� ��������������������������������%����
	�� �� ����������� ����������� �� ������������������*������!��������	� ���
���  ��	����������������	���	��	��	���	������	������������	�������
 	����	�)  �������

�&�	�����	�	������	�����������"�����������:
#( ��� �����#	�����������������������%���
)	��������������������:
# �5	���2�������!#	������	���������������	����������������������

������	�����������������#���	���� ������������������������ ����������
�	���	�������������������������	����������� ���������	���	�����

KK



������������ ����������	�	�"	�������� ���	����E%����������	�������
������������������������������������	��	���	� �������������� ���	����
������� ��� ������%����� �������� �	� �������� 	�������	�� �	�����������
�	��������

#$ � �	�����������������	�>��'����#	���	���������	�������
#$������ ����� ��������� �	��� 	�  %���#��� ���� �� ��������� �	��� ���

�����	�����	�������	��	�� ������ �������� 	�������� � �����������������
��������	� ��	�	�  ���� �	������������� ������ �� ��������� �����	���	�
��	��(�������	���	������ ���������	����(�������� ����������	������������
�����	��	�� ��� ��#	��������� ��	�	�� !�� ����� ������� �� ������ �	�����%���
��#	��  �� 	� ������� �	�� ��	��� ������	��� ������������� �	��� �� 	�����
����� ��� 	��	���� ����	����� $���� �������� 	�%���� *#	�� �������  �	����
���������2������� '��	�� �����&�	������������������ 	����	���	��
�	�� �#	�� ����	�  �	���� ����� ��� �	�� ���	��� ���	� ����� �%��� �%���
	��������	� ����� �	�� �.	��� 	��������	� ����� � ������ ��� ������� �	��
���������	��������� ����������������������������%���������E%��������
������	����������������	�����������#	�� ����� ��	��	�����%�������&���
	�������%��������	�	�%�����	�	���/��������������������������������
��	����	�����������������(����������������������������������	��	���	�
	���	���� 0��������&%����������� 	�	������� 	����� ��	��*#	�����	������
������������ ����������	���

# �)�������	�����������������	�>+
'#	�� ������������� ����I� ���������������	����� ������ ��������� 	��

�����	����� ������)�	�������������%�	��	����	���	����������$����	���
����������������.���	�������������	����	���	�� ��� � �� ������������	����
��� 	���	����������������������������������	��

#������� /������� 	��	��	�� ��� �	� 	�� ������	������ ������� �����
	�����=����*	��&	������ ������������������	���������� '�������������
��������������

#) �	 � ���������������%������	�>�� ��� ��� 	��	� ���	���� *������	� ���
����	��	�������������������(�����������	������	����������	�����������
����������������������������������������������������������������

*	�� 	���� ��� ������� *	��&	��� ��� �.���	�� ��� ����� ��� �.���	���
�����	���

#��������� ��������&%���	��$���� ������ ��� ����� �.����� ������������
�	��� ������	����� � ��������������	�����%���	�� ���������������������������
!���������������	��	�����������	����������������
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# �E��+������������ �����������%���	����
!�#���	���	��� ��� ��������� ��������1���� ��	���� �������%������

��	�����	� ���  	��� ��	�� ���������� �	�����  ����� ����� ��� ������	���
	��� ����� ���������� �� ����	����� �	�� 	��	� ��� ��� �� 	�� ���������
���	������ ��� ���	��	� ���� ��	� ���������  	��������/��>���� �����	�
���������� ���������	��������� ������� �������	�����	���	�������������
������ �	�� ������ ���  ����� ��	����	�������	�	� ����� '�� ��������������
��	��� �����	����� ����	����� ���  	���� �� ��������� ��� �	��� �� ��� �������
��������� �	��� ���  	����/��>���#����������������������� ��	�	� ����� �
�	���������������	"�����������	�	�����������	���

# ��	�� 	�	� ������� ���� ���� �	�� ��������� ����� ����������� ��� �����
�	��	������	�������

#$ �  ���� ��� ����� ����� ��� ������ ��	����� ������ ��� ��������
����������������������	��������	�� ������	� �����������%�	�������
	�����!���������������	���	�����	�����������������������

#� ��������2��������������	�������������������������������	����������
�� ����� ������������� ��������� ������������ ��	����	����� � �������� �	�
��&��������;�������������	� ���������	� 	����������	��	�����

# ���������	��	�����	�>���	����
# ������	����	�	��������	�������	�	�����%��������	�� ����������

�	���� ������ �	� ��� ��%������� ��� ����� ��� �������� ��� ����� ��� ����������
������	�����	��������	���������	��������� 	��������������	��	"	�
��	��	 �	� �����������	���

#E��+
!���	������ ����	������	���������������������������	���
# ��	���	���������� ���������������������	����	�
#�&�	�+
$��������������������	����)	�����������	��	����	����
#� 	 �� ��� ���� ����������� ��� ������ ����� ��� �%���	� �	� ���� ���	� ���

����� �	�� �� ����	���� �.�������	� �	� ���� ����  �� ��� �	���  ����� 	����
�%������������������������������������������������ 	���������������
��	�����������������������������������	���

#� 	��������� 	����	������	��	�������
#$ �	� ���� 	�� �	�� ������ ��� 	����� � �� ���� ��� ��� ���� ������

���  	����	� ��	�� �������� �	� ��&������� $�	� ��� ��� ���� �������	�
��������� ��� �����2����������	�� ����%�������	��  ��	������ ��	�����
�%�	��	�
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# �'�+�!������������#���	�����������	��	�������	��
#' � �� ��� ��� ��� ������� �	� �� ���� /������� ��	��� 	���	� �����  �	��

��� �������	��� ��� 	�� ������� ��� 	"����� �	� ��� ��� ���� ��� �������� ����
��������� ���%���������  �����	���� /�	��� ��� ��� �	�� ����������� ���
������	��� ������� �%����� ������������	������� ���  	�� ���������������
���	�� ��� 	�	������� ��� 	�%���	���� ��� �� ���� �	�� ����� ��� �������
$������������	"������������������������	�������	���	�����	���������
�������%������%������������� �������� 	����	��	���� � �����������������
�������������������

4� ����������� ���	������ $��	� � ���� ������ ��� ����	� 	 	������� ����
?�������� )�	����� �	��� 	 	��� ��� �����	��� ��� ��� ����� ���� ������	�
	��	�� '����� � 	��	� ���� ���������� ��	�	� ������������ ����� (�� ��� ��	���
	���	�� �����	�� ��� �����	� ����� �� ����� ������� ��� �����	� ��� �	� 	��	�
�� ���������� ����� 	����1� �� ���� �	�  ������ ��� ��������� �	�����	���	���
�������	�������������������������������	�����?�������

������������������	��	��	���	���������	��� ������������
#2�����+
�������� ����� �	���� ��#�� ������ ��� 	�������� ��� ��� �%����� �����	��

"��%���#�����������(�����������������������������%����������	������	�
���	�������	��	���  ���	��	���������������	���	�	���� ����������������
���	�������	���

# ����� �	����	�	���� 	��	���� 	����	���� ���� ���	��������� ��� �	���
���	�����	��������	����

#1 � ��� ��� 	����� �� �� 	"�������� �%�� ��� ����� �	��#��� �	� ��	� ���
�������

�&�	�����	��	� ����� �� 	�������������	���� �	���  ����� �� ��������� ���
�	�����������	������������ �����	����	����������	������������������
���	��� ���  ��	���	��� 	��� ����?������� �#	������	� ��� ��� ������	����
��� �������������	�����������	�����1������#	����������	��������	����
	���	���.����������� ������������ ����������������	�����	��	����������
�	��� 	��  ��  ���� ���	� �������� �	������ �#	��  �� �	����	�� ���� ?�������
 �������	����������	����

# �*����	�6������������������	�����	��	���������� ������������������
����	����2�������)������	����������������� ��������������

#- �� ���� ������� ��	����� �	�� ������� ��� �������� 	���+� $���
��������	�����	� �������	"��	�����#�������%��	�����	���	�������	��
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# � +#�����������;<

����#	��	�	���������� %��������������%�����������	������	����	���
	�� ���	��������#����������������	�	�

# ���	��� ��� 	���� �����"������� �	����� ����� ��� �� ��������� ��� �	��
�������������	������������������	��	�	���	�����	���������	"����	����
$���� ��	���� �� ��� ��������� ��� �%�� ���� 	�%�	� �	�� ������ ��� 	�%�� �	�
��������	���������	���$����� ��	���������������	�����������	�����
��� 	 	��� ��� 	��	�� ��� ���	� 	�� 	�����	� ��� �	��� ��#��� ����� ��������
�	�� 	�� �����	���� !��  	��� �%����� ��� ��� 	������ ��� ������� �%��� �	��
�������	�����-�����#������������	��	�*����������������	�����������
���	���# ���� ����� �	� ��	���� ������������# ��������� �%���	������ ������
��������	��	������������������	����	���+

# ������������	�����!���������������������������
����  ��������� ��	����������������%�	���� �%�����	�����	���� �	��

������	�������	����	��� �������	���	�����������������������	���	��	��
�� ���	���� �	��� ��� 	��	�� ����� ��� �������� �%��� ��� ��� 	�	�"	� ��� ��#�
��#����������������� ������������� ������������� ��������	���	������	�
�&���������	������� �����������������������	��	�	��������	����	����
 	��������%������������������	�	��� ���	����	�����������(���&�	���	���
�����%�	��	��	�� �� ��� ��� ��� �����	����	� ������ ���������	�������
�.���	�� �������������������	����	��������	�����	������	���	�� ��� � �� �����
��	����	�����%���	���	���	���

#2�����6
!������	����������	:
# ��	�� ���	�>�
#!����#�� ��� �������	���� ��  	� ����� ��� ������� ������ !�� ����� ���

����&��������	������� ���.�����������������	����*������� �	������	��
������ ����������� ���� �	�� ��	�	� ��� ����� 	������� �����������
�	������#����������������%��������������	������������������	��	�
������������������������������������ �	��	���� ��������	�	����������
1�����������	����������������������������%�"��������������������	���
��� ����������%�����������

# �!�������%��	�����������	���������	��	������	��	�������	�>�
# �4	���������������������������������	���
���	����������%���������	����	�����  ������������	�����������	��

��������������	��������&��������
4���� ���� ��������� ��� �	�� 	���	��� �������%���#��� ������ ��������

������	����	�����	��������������������������)�	����	����������������

KF



	�����	������ ��� �.	���	�� ��� �	���� �	����� ����� ������� ��� ����	��
�����������������	���#��������	�	�����	����%��������� ����������	��
������	�������	�����%���������%���	�������	��	�=����	�

*	"�������� ��� ���"���	� ���� ?������� ����	����� ��� ���� �	��	�
������� �	��� �	���  ������  ������ ��������� ���� �� ��� � ��� ��� ��� ��	��	��
�	"	���� ���	��	���������� )�	�� ����������� �	�� ��� �� ���������� �	���
�����	� �������� ��� �����	� �����%�	��� �����	��� ����#����������
����� �	�� ����� ��	���	� ����?����������������� 	���� ������������� ����
�	��� ����	�� ��� 	���	��� ��	���� �	�?������� ���/��>� ������	�� ���  ���
�����"��	�������	������	������ ���	�������	�����������	�������������
�����1	�������� �	�����������	��	����������������������	���	�������
���	���	����������	� ��������	������	���

,���������������������	���	�����?���������	�	� ������������	�
��������������������������������������#��	��	�������������	��	�
� ����� '�������������������� ����	���������	��	�������%�	���������
�������� ���	��	� ����	 �	������.	����������	���(�����	��	�� �������	�
�	�����������������	���	������	�����	�

����&������	������������
# ���	����*�����+
0����	���	�	���	����	��	��������������������	�����������������%��

��������
#� 	+
��	��	�*��������	� ��	���������	����� ������	�������	���������

������	�� �������������� ����������� )�	�	��	"	�	���������������� ����
	�%�	� ����� �	� ��� /��>�� ��� �%��� ����	� ����	� ��#��� ��&����� �� ����
�	��	����	��	� ������������ ��	����&�	���	���������	�����1�����������
�� ������ �����	���� ��� �	� ��  ��������� ������	��� �	� ��  ������ �	�	���
���������� �	����

�������	��	������������� 	��	�	�������� �����  ������	���������
��	� 	������	� ��� � ����� ��  ���� ���  ��� ���	��	����  ���� ��� 	��	���
����� ���	�� �� ���������  ���� ��#��� 	�����	���� �����	� ��� �������	�
���� -%���	� ��� ��	� ���� ������� �����	� ������ ��������� ��� �	������ ���
	����$��	� ������ ��������� ������� ���� 	�� ��� �����	��� �	�� &	������
�����	������������	�� ;�	�������	��	�� ��	��.���� � �������� ������ � ��
������� ���� �	��������	��	��/��>���	� �� �������	��� �	����� ���������
��������%�	��	����
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# � ,+#���������� � #

# �=	�>�?�������������������������	����	������ �����������������
����������	���%������1�������%�������������	�

��	��	�*������������������%���	���
#$&	������%���	����6�$�������������������	�����%������%���#	��

 ��	�����	��
# �������������������������������������?�������������	������ �

��	��� �����	��� /��>������� ��� �����	�� ����������� ��� ������	��	� ���
�����	��	���� �������� ��������� ��� �� � �� ���������� ��� �	������
��� ��	����

��	��	�*�������%���
# �=����������������	�������	����� 	���������� �����������%�����	���

���/��>��(����������������	������������	������	��	�
/��>�������%�����������	�
# �'���%�	����������	��������������
!����� ��� �.���	��� ��� ��� ���� ������%�	� �������� ��� �	��� ���

�������� ����� �	�� ����	� ���?������� 	�� ����	� ���  ��� ����� ��� ��	����
�����	����	�������	��� ������	������ ���������	���#��������������������
�	�� ��� ������������������	������ ,���������������%����� ������ ���
�����	��������	����4��� ��������������������	�� �� ����������	���?���
� ������#	�� �� ����������������.������	������������ �������� ���	���
�&�	��	��  ��  ���� ��� ��	���� =��	���	��	����� 	����������	������  ������
������	���������	������	���

#( ���������� ������ ��	��	�*������  ������	���� ���������� ��� �����
�����������	��

#( ��� � ���?������� ��� ��#	�� ����	� �	�	� ������	���� ��������/��>�
���������

�&	����� ?�������  ������ ���� �	�� ���� �������� 	�� ����� ���  	���
��������� ���� ��������� =���	����� ��������� ��� ������� ����������� ���
�������	���������������� ������������ ����� 	���� �������� 	���	�� �	�#�
�%���#�����	�	������	����	�������������������?���������	�	 	�������
����������������������/��>���	�������	�����������	�����	�	���� ���	���
�������������������	�������� ��������	�	�������������	���

#!����#������*	�����	��������	��%���������	�	��/��>��%�������
"	����)�������	������� ������	���%������%�������������+

��	��	�*���������%���	���	���
# �����	����������

K8



������	��	� ���� ����������	��	���	��	�*��������� �������������
��� �&�������� �	�� ���  ������ ��� ���	� ��� ��������� 	��	� �����	���� �	��
 ����	� ��� ������������ ���  ���	��� �	��� �%��� ��� ����	� ��� ���������
�������	�� �	��������%�	��	�����	��������#	�� ���� ����������������
����� ���	����	�� ��  ���������������������� �	��	���� ���%�%������ ������
����������	���	�������%���������	��	�� ��������	�����)���	�����	�	����
 	������ �%���	����� �	�� �� 	�� ������	������	��� ��� ��	�������� ������
�������� ������� �	��� ����	��� ��� ���������� ����� ���� ����� ���	��	�
� �����������������	��������	������	��	�������

# ���	�������������������������	��������������	���������	��� ���
�������������/��>�������������	����

*	��������� ���������� 	�� ����� ��	����������	���	�����	�� �	�����
��������	������	�� ��������������	�� ���������� ����������	������	 	���
���=	�>�?����������� ���� ��� ���	��	� ���������������	��	�	�����
��	�����	��	�*��������	�������	� ������������������

#; � � ����	�� �������� ��� ��� ��	��� ������ ��� �� �	��� ���� ���
�������� �	� ��� 	���������� ����#�� ������ 	�	� ���� ����� 	��	��O�&��
*	��&������ ��� ��������� ��� ����� ����� ������	� ��	�� ��� ���
���	�� ��� ������� ����� �� �&�����	��� �����	������ *	�� ���  ���� ���
��&���� ��	����� *������� '�� ��� ��� 	�� 	��	� 	���� �	������� �	��� ���
�����������

# ��������������������������������������	������������������	"�����
�%�"��/��>�

# ��	���	�� ���������#������������	�	����������� ��%������	�������
��� �	� ��� ��� ��	�� �.	���	�� ��� ������� ������� *������ ����� 	��  ��  ����
�������

/��>���� *	����&���	������������ �%�� ��������� ��	��	� ����������
��� �� *������ ��	� �� �&�������� ���&��� �	� �&�	�� ��� ����	� �������
�	��	������ 	����.���	������� ��	���	���� ������� ������	����	�������
������������ ��������� ��	�����*������� ���������	� ��� ���	����� ���
	�����	�� �� ��� ���������� � �� ��� ��	�����	��� �����������������������
�� ��� 	���� ������ �������� ��	������ -����	�  ������ �	�� � ����� ������
��������� ��� ��	� �%����� ��� ������  ������ � � � ��� � ��	�	� ���  	������
��� ��	�	� ��� 	��� ���������� �	��� ���  ���	� ��� � 	"����	��	� ����	�
������ ���� ���	��	� ���� ��#�� ������	���� ��� ��� � ���� �����������
�����*������

/��>�������������	����
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# � ,+#����������

# �0����������� ����#�����������������
��	��	�*�������%���
# �'�����	������� 	� � ����	�	��	��!���!���&������������������������

���������#	������%����������������%��	��	����������������
# �)����������������������������������*	�������������
/��>����� �������� ��� �%����� �	��� ��	��	�*��������	� ��� ��������

O�&��*	��&��������	����	��������&�����/��>����*	������	��������
������� ������� ���	��	� ���� ��� ������� ����������� ��� ����� 	���	��
�	��*	����	�����������������������������	���/��>�	�� ��"��	���������
�����������

/��>� �� ���� ��	���� ����� ������������ ,������ �%�������� ���� ��� ���
�����	��� ����� ����	��	� ���������� ��� �	� ���� ���������� ����	����� ���
����������������#�������	�%��������	�����

4����	��� ?������� ������ ��������	�� ��� ���������� 	�������� ����
���� 	���	������ �������	��� ��������	� ����� ������� �� ����	���� 	��
 	�������)  �������� �	�� 	���� 	� �������� ���������� 	� ����	��	��	� �	��
������	�������� �	������������	�	�	������	���	�����������	�����	������
���������������	 �	������������������%����������������	�����������
����� �	��� ��� � �������� ��� ��� ���%����� ����������� ������� ��� �����
�����	���4� �����	� ������������ ������	� 	�������)  ������� ��	�� 	�%��
�����������	��������%���	�����	����	�� 	������� ���	����������������
��� ���	� ��� ���	��	� ������ ������� P������������ )  ������Q� 	�� ��
�	���	�������������	��	������������������	�����	���	�� ��	� �����	��
�&�	�������	�����	��	������������� '��������������	��������	���������
�	�����������������?����������	������/��>���������R������>����������
�����	�����������	��	����������	������������������	�������	��*�������
������ ���).������ ��	��&����%������ 	 ��� �	��� ����#	������	���	������
��	����	���

/��� ���	� ��� 	��	� ?������� ���  ����� ��	� ��� �� �������� ��� ��	�
�������  �����	����� ���%���	��� ����  	����	� )  �������� 	�%��� ���"��
������  	����	�������������	������������ ��� 	���������	��	�����������
;���������	���	������ ���	�������	����������	�������� ������)  �������
��� ����	� �	�	� ���  	�������� 	��	���� ��� �����	�� �	������� ������� ���
����������  	�������� ��	��� �&�	�� ���  	��� �� ������� �	� )  ������� 5	����
��������	� ��� �	� �	��� 	� �������� ��� I�.������&�� 4	�� �	��� ��������
�������	��	��	��� �����	���� ������������� �.���	����	����	�������	����
��� 	�� ����� ������� �������� 	������  	������ ���������� ��� ����	���
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��#������	������	����� ��#��������������	�������� ���	����������������
����	��������?��������������	��	�	� ���������	�� �� ��������������

0������&����%�������	������������	������������	��������������
I�.������&� 	�� �� ��	� �	�� ���������� ������� 	����� ������ =	� ���	�
��������� ��	�� �	� �%���	� �	� �	��� ����	���� ������	�� ��� ��� ��������
��	���� ��� ���	� ��� ��������� �������������� ��� 	� ��� � ����	� ��� ���  ���
������������������������������������������4��� ��������������	��	������
�������	���	�? �������	�� ��� � �� �� ���������������	������������	 ���
 �������������

/��>�  ������ ��������� �%��� ?������� ���� ��������	��� 	�����	�
	����	��������	�����&��	����&�	�)  ����������������	���������	����
����� �	�� ��&�����	��� ���%�����	� ��� ���� �#	�� �� ������ �	�� ��������� ���
���	� ��� ��������� 	��������� ����� ����#��������� ���"�	��� *	�� �����
�������� ���	��	� ��������  �������� �	������ ��� ���	� ��� �	��� ?���
� �������� ����������������	������	���	����������	�����	��������	���
�������� ��� �������	� �����$��������� ���� ��� ������	�� ��� ��	���� ���
��������� ����	�%��������	����

����� 	���	�� ���������� ��� ��������	����� ��� ����	����� ��� ����
��������� ?������� ����������� ���  ������ ����	��	�� ������	�� ���
��������� ��� �%��	��	� ����� �������� )  �������� �������� � �� ��� �
��� 	����� ����� �����������  ���	� �	���� ����  	������� ��� ������	��� ���
 ������	�������������� ���	 	������ ���	����������� ���� ���� ����	�	�
����� ��� ���������� ��� ���� ��� ����� ��������� ��� �	�������� !�&������
��� 	� ��� 	���� ���� ��� �	������ �	��� �����	� ����� 0�	��	�� �	�� �����
�	����� ����� ������������ ���  �������� �������	��� ����� � �	���	�
���� ?�������� '�� �	�� �.���	��� ����� ��� 	��� ����	��� ��� �����	���
��� ������	��� �	���� ��� ����	� � ���������� �	��� 	��� ���	��	� �����
����� ����������� �������� ��	���� !�� ���������	� ��� 	�����	�� �	� ���
?�������� �������	�������� �	�	��� �����������	����������������������
��	���� %�����

$��	� �%��� �%���� ������%�	� ��������� �� 	���� ��������	����  ����
������������������������������	����	����� ��� 	��	����?������� ��
����������� ��� �� ������ ��� ������� �	� ���������� ��� ������ ����� ��� ���
���	��� ��� �	���� 	���	� �����������$���� ��	��� 	�����	� ��� �������
�	��� ����� ����	� ��� �	�	� ����� (�� ��� ����	� ������	��	� �	���� ���  	����
������ ����
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0����������������������	���	���������������������%����2�	�������
����������	�=	�>�?���������	�������������	�����	���������	������	�
 ������ ��� 	����� �	�� ��	��� �&�	����� ���������� �	� �	�� '�� ��� ������
������� ������ ���	������ ����� ���  	���� ��� ����	� ��� =	�>� ?�������
���������� ��������� ����� ��� ��������	���� ����������� ��	�� ��� ������
���������������	���������	����������	��� �	���������

��� ��	��� 	���	�� ������	�����	� ��� �	�=����	� ����������� ��� �� ���
 ���	������������������	���� ����	�����	��� ������������?����������
����	�������	 ������=����	��!��������	�� �����	����������������	���
�	���������������	�&����%����%#9�������������4��� ���������	�� ������
��� � ���	�������	���	�����?��������������	�����	�	���	�����	��	� ���
���� ��� ��� �����	� 	������� ������ ��� ��� ��	�	� ������� ���� 	�� ����	�  �� ���
���������������	�����������������	������������������	 �	����	��	����
����	��������������	�����	�	��������������������������	���������	����
���������������	������������������	����	������	��������	��	���������
����	������ 	� 	���	�����������# ��	������������	�	 �	�����	���	��������
���	����� ��	������	#9����������������	�������	��	�����������	���� �	��
� �������%������	����� ��	� ���������������� �	���	� ����?�������# �
��	����	������	����������������������"�	��������������	��	"	���	������
��������� ���������	����

��	��	� ��� ������	� �.	���	� ������������ ���� ?������� �%���
/��>������� �������������� ���� ��� ���������� /�����	� ��� ������	�����
��	� 	���	������ �	�  ��� ���� ��	� ��� ���	� ���� '������	� ���� ���� ��� ��	� ��
�	���  ���������� ��� ��	��� 	�����	� �&�	�� ��	�� ����� ������ �������
����������	����� �	��	���	�� ��������	�����������	��	���������������
�	�� �������� ������� ����� �	�� ���� �%��� ������	���/��>��%���	�������
	�� ��� ����� �� �	������������������������������=	�>�?�������	��	���
����������� ��� ��&��� �	�� �����	� 	��	� ��� 	���  ���� �	��� 	���	� ��� �����
 �����������#���	��	��������	���������%����#	�� �����&�����������	�

#) ��������2������� ������ ���������������������	�� �	��������	�	�
�������������	������������� ��������

)�� ��������	��������������	�����������$��&��>�!���!���&�������
 ������ ������	������ ��	�	� ���� �����&����� �%���  ����������	� �������
	��������	� ����������� �	�� ��� 	����� ������� &	�	�� ��� 	��	� ��� ���
 	���� !�����%�����������	��+�!�����	����+�!�����	����������������
������+��	��	��	� �#	�� ����������	���	���	���+�'����	�������	���	�
������������������	��������������	�+
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�������� ��#��� ������ ��� "����� 	����	� ��� ��	� ��� ������ �� �����
��� ����	��� 	����� ��� �	��� ��� ������� ��� ������ ��#	� ������� ���������
��� ����	� ����� �	��� ���  	���� �&�	�� ��	� ��� ����� 	�����	�� ���� ���
�	��� ��� ��������� ��� ������� ��� ���������� ������������ �	����	��� ��	��
�� �	������ �	�� ���������� ��� ���������� ����� � � ����� ��������� ��� ���
���� ��� �������  ���	� ���&�������� 	� ����	� ������� ����� �	�� �������
���	���  	������ 	��� $�������� (�� ������� �	��	�	�	� 	��	� 	� ���� �� ���
����� ��� ���	�� ������	���� ��� ����	� ��� �������� ���� ������ ���
����������	��

#/ ������������	������2������� ��� ��� ����	�� ���� ������=	�>�?��#�
� ��������������� '����������	��	������������ ��	�������"���������

# ����	���������	����
/�	��� 	�%���	��� ��� ������� ���� ��� ��	��� ��� �%���� ��� ��� ��� 	�����

�	����	��	���������#���	����	������������	�������	�����������	��������
�	�� �	�� ������� ������� ��� 	���	��� �	���� ��	��� �����	� ������������
��� ��	������ 	�	����

)	����	��������������������%�%���
# �*����	�6���������	������&������������������	��������	�����&%��

�����$�����	���������������	�����	��!���	������� ����������	� �������
���������������������������������	��������	�����������

/�������	� � �����	�� �������	�� ���%�����	�����	��� ���� ��� ��� ��	��
�%���	� ������ ��	� �� ���	�� ��� �&�������	� ������.��# � ��� �	��� ����
���	� �#���������	����# �	�  ��	�����������?�������� �����������������
?���������	���	���	��	�������	���.���������%��������	���	���/��>��
�����������������	����	�������������$���	����������������������	���	�
 ���	����	��������	� ���������=	�>�?���������	��������	�������������
����%��������	� ���	��%���������	�������	��	������	� �������	����&�����
�%����������	� ��� ����� ������ �� ���%���	����	� ����� ��� ��	� �	��  	����
�	�������������	������	����	�������	�������������	������	�����	�������
�	����%���	�

$���	�����	��������	�
;����	�� ����#��� ����� 	�� ������� ��	�������� ��� �������	���

��� ���������� ��� &%���	��� "��������� ��� �������� �	��� ��� ����	�
=	�>� ?������� 	������	� �	�� ������ ���%�� ���	� ��� ��� �	���
�	�����	 	���

(������	��������	����������������	�	�	���������	���������
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# �)�������� ����� ����	� ��������� �������	� ��� ��%���� ��� �	��� �� ���
��	� ���"	��� ������ �������� 	��	��	� ����� ������� ��� �	��� �#	�� �� ������
�#���	�����

2�������� ��������������	����	����	���������:
# �4���	��#������	����
# ���������� 2������� I�	���	� �	� 	�  ���� 	�����������	���� �	��  �����

�����	�����*�������������������������������������%�	�������������
����� ,�����������	���� ��%������� ������ 	���� ��� ����"���� ��� ����	����
��	�������� ��������%��� ��	�������� ��� �	��� ��� ���������� ���	"��
�	�� 0�������� ������ ��%��������%���������	� ����	�� ��� 	������� ����	�
��� ������ �%��� ������� �� ����� ���	���� ����� 	�	���� ��������	�	� 	��  ��
��������� ��� ��	���� 	�����	���� ��� ���� �	�� �	������ ���� ��� ��%��%�
���� �	� �� 	�� ���	���� ��� ���������� �����	���� =	�	��	���� 	���������
����	���������

# �4���	��#�%���������������	������	����	������	�� �������	�������
�	��#������������ ���� ��� 	��	"��� ��� �����	� ��� �� 	"���� ��� ��	��	�
*������ �	� ������� �&����� ����2������ ��	� ������� ��� �.�������� �%�� �	��
	�������������� 	����	��	�

)	���������� �.����������	�����%�����������	����%������ ����	����	����
�%��������	�	������������	�	���������������� ����	����

#$ �� ����� ��� ��������� ��	����� ���� �	�� ������	� �� ������� �	�� ��
���������������	����������������+

#' � ����	���������������������������
# �;�������� �	��������������������������#	������������ ���������

����� � ���.��������
# �I� ������������� ����������	������	���������������� ����
# ��	��������������������� �������.����������	�� �������&��������
!��%�������� ���� ��� �	��� ��� ����	��� ������� ��	����	

��&��	�����:
# ��� �������	���+
# ��%�����	��������"�	�	������	����	��	���	����	����	��	"�����������

������	���������#��	�	+
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#� 	�� ��������� ��� ����	� ���� ��	� �� ��	���� 	��	� ������������� ���
����	���

����	� ��� �����	� �%�����	���� ;�� ����� �� ���� ����%��� ��	��� ���� ���
 	���� �&�	�� ������	�� ��#�� �����	����  �������� �	�� �	� ��� ������	���
������ ��� 	����� ����� �%�� ����� ����	����� ��������� ��� ��	�	� 	��	��
*����	���������	��	� ������	���������	�	����������	��������	���%�����
(�������	���	�����	������%�����������������	����������	��	����� ���
��� ���	� ��� ��������� �����������	� �	�������������� '����� ��� 	�����	��
�� ����	���� ��� ����	� ��	�� ��� ��� ��	� ������	���  �	������������� ����
���	���� 	���

���� ������ �� ��� � �	���$���	��� ���������	�� ��#	�������������
�������:� ����������	������ ���	"�����	������ ���	������ �������	�����
�������� 	������	�����	���	�����	����������	�������&����%����������
�	��� ��	� �	�� ���	������������ �� ��� � ��� �	�&��������� ����%���	���
����������	���������	����$��	��%#����	������# ����� ��#�������	"����# �
��� ����	���� ��� 	�������	� ��� ����	� ��� �	� ��	��	� *������ �� � 	�� �
������� ��� ����������� 0����	� ����	�� ���� ������ � �� ��� � � �������
��#��� ��������� ������� ��� ���	"����� ��	��	� *������ ����	� ������
�������� ��� �&�	�� �	��� ��� ��	� �.	���	�� ��� ��� ���������  ���	� ���
��������	�����	���������������� �����������	����������������������
 ����	�	��	�������������� ���	�������	�������������	����	�	�����
���  	��� 	��	�� ��� ������� ��� ��� �����	���� ���	����������� ��� ��� 	�� ���
����� ��������	����

��� ���	� ��#9� �����	� ���2������� ��� ��� ����	� ��� ���%��� ��� ����
������� �������� 	 �%�� ��� �� �%�� �	� ����� ���� )�	� ������	���� ����� ���
�� � ��� � 	 �� ��� ��	� �������� ��� 	��	� ������� ��� 	��	���� ���"���� �	���
 ������%���	� �����  ���������	��� ��� 	��	� ���  ��� �����	�� ��	��� �������
������ �������	���� ��� 	"�������� �	"������ �	�� ��� 	��� �	�&����	���
��#�� 	������� ����� 	��	"	��	� ����� �	� ��� 	� ��	� ���� *������ ��� 	� ����
*	��&������� ����	� ���� ��	��� ��� 	��	"	� ���� ��� ������	� ��#�� ����
������ $��	�� ��	��� ���� �������	�����	���  	��� ��� ���� ���� ����������
����� ���� ������ ������� ��� �������� ������	�� ��� ��	�� �	���� ����
������������������� ������	�� 	�������� ������%��������� ������	���
�	���#9��������	������������������������������	 �	���������"�	��������
��������	������������������� �������������	����"	�	���	��������	� ����
 	�������	�

����	��������������	���
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,+#���������� � #

# ������%#���������������	���������	����2�����+
1� �	���������������������������:
#� � � �����������	����
#� � � ��#��� �������� �����+� )� ������� ��� �����	�� ���� �	�  ��� �	� ���

� ���	�	�� ��� 	������	�����������	������%�����%�������� �	��������	��
����� ��� 	�� ��� ���� ������� ��� ����� *����� ����	���� �&�	����� ���������
�����	����	���	����������	����������������������	�����������

#* ����� ����� ���	�>�� 0���� �� �	����� 	���%���#��� �%���������
 ���������	����*��	�>��������	����%������	��	�������������������������
������� �	�� �%#��� �������� ������ ��	� �� �������� ������� ����� ���� �	���
	��	�� ���"�	� ��	�� ��������� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ���������
�%��������� � ���	���� ��#��������	�����	� ���%������� ������� ������
�	������� ���������	�����	���	��������	���	���	�

#�%���	���	�+����������"��	����)������������	������	�������	��+
#������� ��	����� ���������  ���� ����	���� $�� ��� 	�� ������

�	������
#$ �	��������%�6����� �����	�
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��"������ ��� �	�	� ��� �	��� �� ���	���*	��&������� �%���	���� ����	�
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����	�������	������ �������
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��������	�����������	� �	�������������������������	������%���	�
����� (������������������������������������ �����%������	������������
�����	����4��� ���������� �������	������	����	�����������������������
���������� ���������	���� ������ ����� �	����������*��	�����������	�
��#���  	������"��������	�������������	������	��	���	�����	��������	���
�	�� ��� ����������������� ����� ������������ ��	����� *	����	����	�����
�	�����������������2��������	����������	���#�����	���	�	��.	������
	������1�����������	������������	��������� ����	���

!�� ����	���� �	� ��	����� ��� ��� ���� ��� ��������� �%��� 	���� �	� ���
2�������������������������������������������������	�����������
����� ���� �&	������ *	�� ��	� � ����� ������� ��������� �	�� ����  ������ ��
������������	����	������&	�����# �	����	� ��0�(����	���������	���� �	��
�	��� ���%���������&��������0���������	���� ��������	������������	�
�	� ���	������� ���������� 	����	�)  �������� �	����� ��	���	�����	���	
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���������	����� )�	�� �	������������������ �� ������  �	�������	����
1� ������ �	�������	�������������������

1� !#��!# �  �	���� ���	���� ��� ��	��� ��������������� �	��� ������ � ����
������	����������	�

(�� ��� ��	��� 	���	�� 	�� �	� ������ ����#�� �������� ������� �	��	� ���
	#����������	�������������	��������	��� �����	�����������������������
�������

1&�������������������	���	�����	�������������	���	������������	����
��������������������� �	������������� ������(�������	��������������������
����	�� �%���������������������������

�&	����� �����������������������������	���������������������� ���
�	���������%������� ���	�	� ��������� �	� ����� ������������� �� ����
����� �	���� ��� ���� ����� �	��� ��� ������	��� ��� ��	���� �	�  	����	� ����
��� �� �� �	��������	������ ����� ������ ��	������� ������ 	���������� 	��
��� ��� ����� ��	��� ���	������ /	���� ���  �	����� ���� ��� �&�������� ���
�����	��� ���	� ��������	���� ����	�	� ����	�����%���	�� ����	������
 	��� ������ ��� ������	��� ���� �	��	� ��	��	������ �� ������ ��� �	���
	��	� ��#�� �����	��� ��������	� ���� ��������� � �� �������� �������
�� )  ������� ��� 	������� 	�������  #� ��0 � ���� ���	� ���������� ��	� ���
���	����� 	������� ��� ������	� ������������ ��� ���� ��� ����	� ��� ���
� %���	���� 	��� ������� ���%�� ����#��� ���	������ ����� �	���  ����
��� �	������ ��� ���� �������� ������� ���  ������ �.������ ��� ��� � �� � ���
������ ��� ��������� ��� 	������	� �	�	���� 	��� 	� �������� ���� �&	�����
 �������	������	���	������	������	���	������������%�������� ��������
�	�������������	������ 	�	� 	����������

$��	��%�������	���� �&	����� ��������������������������	�	�������
�������������������&������ �	���	��������������	�	��.	�����������	�
���  ������� $�� ��� �	��� ��%���#����������	�� !���� ��	��	� 	������� ���
���� ���������	� ����	���� �� ���"�� ����� �	�� �	��� ������� 	����� ���%��
��� ��� ��	�� ��� ����� ��� ����� ��� ��	�����	��� ����	�����	"����	��	�
����	�������	������	������������	�������	�	�� �� ����#��������� 	���
��	��������	����������	����� ����#	�� �� ���������#	#��������� ���	������
�������	�������������

'��� �	���	���������� ��������	���� 	����������� �������	� ��� 	���
���	��  ���	� ����	������ ��� �	��� ��� ���	��� � �� ��� � �� �� ������� ��������
�&	����������������������������	���������	������	������	���	�	�����
��� ���%����� ��� ��� ����	�� �	��� 	��� ��� �	�� ��������� �� ����	���
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��� ��������� ��������� ��� �	��� �� ��	� ��� �� ��� ���������	�����
1� �	��� �	���� ���� ��� �� ��	� ����	��� �	�� �%��� ��	� �%���� �	�� 	 ���� �
����	� ���� ��	� ����������	���� �&�	�� ������ )���	� ��� �������� ��� �	��
�	��&�	��	���	� ���������������� 	 ��� ��� �������	� ���� )�	� �	� ��� �%����
��	������ ��� �������������� �	�� ��� �	�����	� ���	���� ��#	� 	�������	�
������� ��� �	���� 	��  �� ������	�� ���� �	���� �������� ��� �� �����������
(�������	���������

�������	������������������	����������	��  ������	����������%��
�� ����������� /�	��� ����	������ ��� �	��� ��� �������� ��� ������ ��� �#	��
 �� � � �� ���������	� 	 �������	��	���&�	����	�����	�����������	������
1� 	���	� �� �	��� �����	��� ��� ������� ��� ��� �%���	� �	� ������������� ���
	� ��	�	� ���� 	��	���� ������������ ���������	��� ��� �	��� ��� ���������
I���������� ����	� ��� 	� ��� ������	���� �	�  	����	� ��L� 	��  �� ����� �	��
��#���������	����������	�������	�	����������������4	���������� 	����	�
)  ��������������	�������

'���� �&�	��  �������� '��� 	��	� ��� ���%��� ��� �&	������ �	�� �	���
	����������� ������	��������������	���������������	� ������	�����	�
���%������ ���������	��� �����	�� ��� 	���	��� �	���� 	�	����  ����(�� ��������
����	����	��������������������	����	 �������	���������	��������	���
���	�����	��������������������

'�����	���������	�������������	��	������
'���#	�� ��� � �� ���������	���	������	���� �	������������������	�

�� ����������	������������"���� ���������	������	�� ���������������� 	���
������	���� �%���������#��� ��� �	�� ��� ��� ��&���	��� �������� ��	�	��
=%�%��#�����������	����������	�������	��	�����������	���	������������
�	���	�� ����������#������������������#	�� ���������4	���	��������������
���� 	�����	����	���������	���� �����������	������� ������������������
�� �� ���	� ��� 	��  �� � � �� �� ���  ���� ����	� ��� ����	���� ��� 	��	�� '�� 	��	�
���	����

# �=	�>�?��������2�	��������2�����������	�����	������ �	��������
��	� ��� 	������� �	���� ����� ���� '�����	�� ����	�� ���������� ��	�����
��� �������������� 	��� ����� ���%�� ���  ���� ���	"������ �	���������� ��#���
���� ������ ��#���  	�� �	����	������� !��%������������ ��� �������	��� ���
��	����	���&��	������� ���  ���� ��� �	�� ������	�� 4���	��#���� ��	�����
�	�������	������������+

,�������	������������	�	����	������	"�����������	��	���������	������
���������� ����������������=����������	��������������	�����
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#I�������� 2������� ������ 	�����	� ���%�� ��������� ���� ���������
�������	� ���������������������������������������� ���� ���� ��� �����
���� ����%��������	����	��(��� ���� �������������	���	��� 	��� ������
���������������������������������������

#������� ��-���	���� ��	�	�	� ��� �������� ���%������� �����	� ����������
����������� 	���

����� ��� �%���	� � �� ����� �	� ��� ��� ������������� ������%���
��#������	������	������ '�� �	����%���������� ���	�����	��� �� ���	���
����� �	� ����������� � �	���	� ���� �&	������ ��� �&�	�� ��� 	������ ��� ���
����	����	����	��������	����	���	��� �� ��� �����	��� �� ��� ��	���������
0��#	�����  ���� �����������������������������	��6� 4	��	���� �������
��	� 	�� �	����� ��������	��� � �� ��� � ��	���� �	���� ���� � �	���	� ���� 	��
 �� ������������� ����������	����� �	���������������� 	������ ���� ����
�	���������  �����%#9�����	����������� ����	��	�����	����	������ �	���
	��  �� �����#��� 	��  �� �%�����#�� �	��� � � � ��� � �� ���������� 	������� ���
0�	��	+� ,������������ ��	� ��������� ������ 	�����	� ���%����������� ���
��� ��	�������������	���%������	������������	��	������%��� '�����&	�����
����� ��������(����	���� 	� ��������� ��������������	�������	�� ������
������� �	����������	��� ��� �������	� ���� ��������	��� ��� 	��	�� ���
������#	� 	��������	�����	+

/�	��� 	�%��� 	��� ��� ������ �	� ��� ��� �������	���� ��� ������ ���
��������	��:

# �$����� ����������	����2�������	����������������	����#������������
����������  ����	"������������)�����.���� ��������������� �������#	��
������������

#4���	������	����
)	���������������	��2�����������	���� 	�	�����������������.�������

������������������	���
# �!����������������	�>����	��������������	��������������	��������

�	�����	�� ���	 �%�����	��������	����������$���������	��������	"��	����
����������	�����������	����������������	���	�

#! � �	�������� �&�	����� ��	� ��� ��� �	���� �������� ��� ����� �������
��	�����������������	���������������������������%���	������ ��	����	��
����	�������	���������	����������	�� ����	��������

#4���	��#� ��� ���	�>�� �	����� !�� ������ ����%���#��� �	������������
����������� �����	����	�	�����	�	 �	�������#������	�������	�� ��������
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�������"�������	����������������������	���	� 	�����������	�������������
� ���	"������������%��������������������

)	��%��������������������
# �0�	����	�	���������	���	��	��2�������*�#	�� ������"	���� �	����

�	���	"��������#�����������	���	���
# ��	�������	������	��	��������������# ��������������������������# �

�����	�����	���������������	�� ������	����	�����������������������������
��� ������ !����  �	���� ��������� 0���� ���	����� =������ *���&	��� ���
��������	������	��	�����	����� ������	������

���������� �������� ��� �������� ����	�����%#�� ������  �	���������
����� ����	�� �	�2������ ���  	��� �� 	������	� ���������� ���� �.�����
���	� ��������������������	��� �����%�������������	��� ���������������
��	��������	������ 	�����������������	�����������	���� )�	���������
��������	��	� ����������������	���������������������������"���

!	����	�������	���	������	�����	�	����"	���������%����������	����
�����������	������#������	�������	��4	���	���	���������%��������	����
����	���#�� 	�����	������	������������ ��������	���� ������	�������
�	����	� �	�����"��� ��� �������	����%���#��	�������� ���  ��������������
����	��	��������	��	������	�������	�� �������	���������	�������������
�����������������������������������������������	���

��� 	 	��� ��� 	��	�� ������ ������ ��� ��	��	�� ��	� ��	����� ����	��� ���
������������������������	��	��������	��	���	���������������������#���
�����	����������� '�����������	����	��	�����������������������������
���	� �������	��� ��� ������������$��	� �	������ ��� ��&����� �	�� ��������
��������������	��	�I�������	�=	�����������	������������������	������
��� ���	���� �	�  ��� ��� �����%�	����� ��� �����	� ��� ��������� �������
���	� ���� I��������������������#��� ����	���	��� ��� %������������	���
�.������� ���� # � �	�� ��	��� �#���� ����� .�� !���� ���"�� � ��	� �	�� ��������
���%�� �#� ����� � #�� �	��&	�	�� ��� 	��	� ��� �	�  	��� ��� ������� ���� ���
�������	���� ���������	� ��� ����� ���  ��� ��� ����	����� ����	�������
���������	��������������������	��������� ����	������	�����#9�����	�
�������������	������#9�"���	���� 	������	��������	����������	���������
�	����������������������

���	�������	"�������������� �	���������������%���������	�����	�
�����	��:

#-���������������2�������(��	�������	���	�� �����������������	��
�����	����	���������� ��%������������	�����������	���������
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# � ,+#��������� � #

#!���������	�� ��	����
2������ ���� ��������������� ������� ������������������  	�������� ���

������:� �����������	�������&����������� ������� �	���� ��� ����� ��� �	���
��� ������	��� ��� ��� ����� �	��� ���  ���	���	���� ���� ����� ��	����� �����
������	��������

��� ������	� ��� ��������� ���� ��� ����������� ����#���	�� ��� �	���
��	��� ��� ������� %��������&����%��������������	��	"	��	�����2������
��	� ����	���� ���� �	�� ����������� ������ ��� �	��� ���  ������� ��� ����	�
�%������ ����� 	� ���	���� �������%����� ��� �	��� �� 	 ��	� ��� 	� �	��������
����������%�������	�����	���������� ����	��	��������	���	��������� ���
����	��	�	��	����	�������� ��	��������*	��� �������	�������������	�
�����&�	���	�����������	������	���(���������� ���	��	�������������	���
������ 	��������������	������ �����(���	����&�	��	�� �� ��� ���������	�
�������� ����������������������	�� ������	�����	��������	����

���	���������������	����������	����������������������	�	����

)�	���������	���1�����������	��	��"����������	�����
=	�>�?�����������	����	����	���� ��	����	�&%������������ 	�	����

��� ��	� ��������	��� 	����	� ������� ��� �	��� ��  ���	�� ������	�� ����
��	�����%��������������	��	���������	��������������������������=��
���	���������������	���� �����������������	��� ����������%�	��������
����������������	 ��	��	��������������	���� �	����������� �����
����	���� ���	�����������	���	����	�����	���	����������

/��>���	������������������ ���� �����������	��	��	���	��������
��������������������	�	���� ��	�����������������	 	�������������

������ ������ �	�������	����  ���	������ �������	� �	������  ����� ��� ���	��
�����	������������	���������������������	�����?�������

=	�>�?���������	�������	���������������������� 	��	� ��� �������
�	��	������	�������� �������	�����������&�	���������������������������	��
�	����������� 	���� ����%����������������� 	������������� ��	����������
?�������� �	�� 	������� ��	���	� 	���	� ������������ ���	���� �	��+�
/���������������	����������������	��	�����	�������

(�� �	� ������ ��������� ���  ������ �����	� ����  	������ ���	�� �� ����
����� ������+� !����� ���  ������ �������� ��	��	������� �	�� 	����� ������
��� ���%���	������ ������ ����� ��� ������ 0����	�	��	����� ��������� ���
����������	�� ���������	����	���	������������ ���������������	� 	����	�
����� ������ ��� ���  ��� ���������"����� ���� ��� ������������� 	������� ����

CK



�������������	���	�� 	�������)  ���������	�������������� 	������	�����
������&��������

�	����� ��	� �	������ ������	+� '�� ��� ��	� ������ ����	��	� ��� �� ����
��� ������� �����	������� ���� �������� ������	���� ����%�� 	��  ��  ���� ����
���"���� ��	��+

1���	������&�	����	��������������������	����������������"����������
�����	������������� 	����	�)  ���������������	���������������������

'�#������&������� ������	������������	����� ������� �	� �#	������	�
��&���	� ����#��� ���� 	�%�� ��� ������� ��� 	 �%�� ��� �������� ��#��� ���
�&�������������	������	�� ��� � �� ����������	����	�%������	��������#���
���&�������������	�������#	������	�������	�%������� ������������	� ��
������� ��� ��	��� ���������� �	��� ����	��� ���� �	� ���� ���=	�>�?��������
���%�������������	������������������/��>����� ����������	����������
�	����	����������	��	����  ����������	�����������	������������������
'����	�������	�	���������������������	���������	�����	������������
��������%�����	�����	�����#�� 	���������� �������� ��� 	������	��������
���������	������������������	��������������� ���������%�����	�����
���������%���������������������	�������?�������

���  ����� ��#�� �	� �	��	� ��� �������6� =���/��>���� ��	� ��	�� 	���� ���
?��������������� ���	� ���	���� ��� 	�	�������� ��� ����	������������
���������� �������'������	���������	������������������������	������
�����?������������������������������	����������� ����������	�����
���������# ������	������������

��� ������ �	��� ���	�� /��>� 	 �	��� ������ ������� �	�	������� ����
=	�>�?�������� )�	���� ���� ����� 	�	����� ��� ���������$�%��� ������
����� ��#9� ��������	� ��� ��������� �	�� ��� �%����� ����� ���������	���
�	������	� ������	�������� ������	�����	������	���������	����� ����
��	����	�	��	"�������� ����	��	��������	��	� ���	����� ����������������
 ����	 �����	���

=	� �	��	��  ����	� 	��	� ��	� ����������� ��� ��������� (�� �� �� ��� �
������ ��� ������������� ���	� ��� ����� �	� ��� ���	��	� ��� ��� ?�������
���	��	�	���������������������� '����	��������	������ �������������
����	��� �	��� ���� ��� ��� �������� �	�?�������� ��� ���� ������ �	� ���
� ����	��� ��� ����� ���%���	���� ����	��� 	��  ��  ����"�������� �	��� ���"� �
�	�������	�

�	��/��>���	��	����	�����+
# ������	�������	��	���������+
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=������������� ��� �	��� ��� ������� ��� ������� 	���� ��� ����"���� ���
����	������	�������

# �2	�	�����	�>+
#$ �	��	���� ���� �%����������� ���� ����� �����	�����%�	������#���

���������������� �����	����$��������� ��� 	���� ������� ���	������ ����
�&	���������������������������	��	�������	���	������������������	���
������� ��� 	����� ����	�����	��	� �� ��� ��������  	�������� �� ����	�����
���������������������������������������������� ��	����;�	�������	��	��	��
��������	������ ��	���E%���������	���� '��	�� �������� 	���	��	� ����
	"������������2������� ��������� �	���������������	���

#$ � �����������	���	�� ��	����
'�����������������������������������������	�	��%����� �����	�����

�	���� ��� ���������	�����������	����������������������	��	�����/��>�
��� ��	��� �������	��	�  ������� �	��� �%������ ��� ������ ������ �	���
��	��  ������� ������������ �%������	����	��0������������������	����
������	����	����������	����"	���(���	����	����	�����������������	�%��
�	�������

0����	��	����	����������	�������	���������	��������������	��.	���
������ ��� ����������	���	��	�����������	�������#����������

���	�����	��	��	� �����	����������������	����	��	�������������
���������� �%��� ��	����� 	��	�� ������ ��� ����	�� �� ����	���� ����	����
�������������

#' �#� �� ����� ��� ����� �%�� ��� �������	��� 	��  ���� ��	��� 	�����	��
���&������&�����������	�����	 	������	�������	����� 	������������������
�������������

04� ���� �� �%��� ������	� ��� 	� �������� �%�	� ��� 	#��� ������ ���������
��������������������	���

# �*�����������	����	�� ��������"�������	�� ����	������>��%������
�	�������	��������� �����	��0�����������

!�#���%��%����	���	��	�����������%�����	����������	��
#/������� �	� ��� 	� ��������� �#	��  ����� ��� 	�����	�� ����� ���  ���

��������� ������
!�#�������� ����&��� ������������	.%���#�������	���	��	��%����

��������
# ��	������2�����+
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#)�+�-���	�������	������	����	������%��������������������%��
������	�����	��������������	���������%�������	����	�������	������������
������������ ��	���+

��������	����������	������������%���������
#( ����������������+
#$�������������
)	���������������%������
#$�� �� �������� �����������	��� ������� ��� ����	�� ��� �%���	� �	��

2�������1����������	�	�	����	�	����+
!�������������������	����������������������:
# �1���	�������	���������	�>�
#1 � ��	��� ����	����+� ��� �������	��6� /����� ��� �� �.������� �%��

����	��� ��� �&���� ,������ �������	� ��� �� ���%���� ��� 	������ 2������� �����
����	� �	��� ��� �	��� ��� �������� ���	� �	��� ��� ������� ��� ��� ��	�#�
�>����+� ����������� ��� ����� ����������?������� 	�� ������� ��� 	����
������ ������	���������	����� �	��������������������������������������
�	���������������	���#	��	�����������	��	������������� ���	���������
������� ���	������&���������	�����	�	�������������	���	����������	�
	���	��������������	��������	����/�	��������	�������������1���%�����
�������� 	��  ��� ����� ���	� 	���	��� �	� ��� ��� ���� �	� ����	���� *�������
����	����	��  �����	����������� ,�	��>#����#	�	"��	�����������������
��������������������#	������ ��������������

# ��	��#������������	�>�
!�� ������� ��� �����	���� ��	������ ���������	� �������� ��� ����&��

��� ����� ������� �������	����� �����	��� ��#	� ������� ���������� ���"���
�����"����� ����������� ����������� �	 ������� ��� ���� ��� ����� ��� "����
$��������	�	 ��������%����������	&	�������	�	����

# �*����	��� ���	������ ����������	����	������ (��� ��� �������	� ��� ���
���������)�����������	��	�������	��	���	�

#� � � �����������	����
!����&������	��������	�������	��	&	���%������������	������������

����	�����������	��>#�������	&	���������������)	���� �.	�����������	��
������%���#������ �%������=	��	��	6� ;�� �	"������	�����	��	�� ��
 ����������	����!�	����������������	�����	������������	������	�
�	� �%������ ���� ��	���	��� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ��	�	�� ���  ����� 	�
���������������(����	������������������������	�����������	��.	��
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����� ��� ����	���� ��	��>#���� �� �������� ������ ������� ��� ?�������
�&�	�����	��	�������������

;�����������"�������������	&	���� 	�������������������������	����
)	����������&������������������:

# �*����	����	����� 	������	�����	�	������ �����&�	���	���������	��
�	�����������������������������	�������������������� ��������������
 ���� ��	� �.�������	��� ����� ��� �� ������ ������  �.�� ��� �������	� ���&��
�����&�&����	���������	&	���	�����%���	������#	�� ��	 �	��������	��	�
��������������	��������������� ���������������	����������	�������
�	�����������	�����������	��������	�������	������2�����+

#$ �� ��������� �	�� ������� ��� ������� ������	��P����������	��	�����
�����	��	� ����� ��� ��� ����� ��� �����	������� ��� ��� ����� �	�� �������
����	�� ������������ 	������������������	��Q�����������������������	������
!�� ��� ���������� ����� �������� ����������� ��������������	���� 4	��	������
��������������������� ����������	��	�������"�	������������������������
	���������

# �����������������?�������	���������	�������	������2�����+
����	������������������"�:
#' � ������������	���	��������������	����
#( �����������#	��	"��	����������������������	����	�����������	�

�������������	������#	�� ��� 	������������������	���������	��
#' � ��#	��	������	���
#�������6� !�� �����	� ������	��	� ��� ����	� ���� ���� ����"���� ��	���

��� ��� ������ ���� ���%����	&	���� ��� 	�%������ �%������� ������� ��#��
���������� )���� ��� ����	�� ��� �� �.��������� ���	��� ���� ���������� ���
 ���������	����	������������"����������$�����������	������	���	�����	�
�	�����#�������������������������	���������	����������+

#' � �� ���	�>��$�������������
)�	� �����	�� 	�����	�� ������ ��� �	��� ��� �������� ��	��� ��	�	�� ��� ���

���������� ����� �������������/��>�&	�	�����	��������	���� ������	��
����������	�	����������?���������	������������������������	�����	���
�	�����	����	���	������	�����������������������)��������������&�	������
�������������	��	����������	��� ������������������������	���

#( �������	��	��������	�������������	�������������������"�����������
������������	�	���������	�������������	����# �����������	�����������
������# ���� �������
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#I ����	��	� ��� ����� �������	��	� ���	� ��� �	���� ��	����� ������
/��>� ��������	�������������#9�����	�	���	����?������������&�	��
�	������	�� �� ��������	����������	�� �� ���������	������������	������#��
 	����I����	��	�����?���������	���#���������������������������.	���	�
����������	�	�������	�����	���������	������������	�����	����	������	�
����� ����	���� (�� ��������/��>���� �������� �	��� ��#9�"����	��� ���	�
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���������	��:� >���� �#��������������	���������?3���"#������������ �
	�� 	���.�������000?�5�� ����	�������'�	��.�� �����#���� �1�#�? ����� ��#�.� �
�	���������	�������������000

################7 � &�	������'�'�(����� �####################

C3
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����,>�����	����&�	����������	����������	����	�����	��	���	���� 	����
�������������	�������	� ���������
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����������� ��� ����� ��� ���������	� ��	� ����	��� ��� ��� �	����	���
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�������	�������������������

2������ ��� %�!������(*� 3�����	�� ��� ���"�����	� ��� ������	����
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 ����������������	������������	������4�������� ��������	������
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	��������	�������	��!����������,	���� �����	������������������������	�
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�������	����������+��-���� ������	��������	�������������0	������������
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��	����������������������	�	� ��� ��	��	������	��� ��	����� �������*�
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-  Prostii, spuse tatăl repede. Probabil că o aşteaptă o trăsură şi 
sigur se poate întoarce acasă tot aşa cum a venit.

-Mulţumesc, tată. Se simţea complet uşurată.
-  Foarte bine, zise mama ei cu un suspin de resemnare. Cum se 

face târziu, discutăm mâine despre asta.
-  Da, bineînţeles. Delia se forţă să zâmbească amabil. Şi cum 

să nu zâmbească acum? Abia aştept.
Mama ei se aplecă spre ea şi o sărută pe Delia pe obraz:
-E u  n-aş fi nerăbdătoare.
Părinţii ei îşi luară rămas-bun şi se îndreptară spre ieşire.
-  Părinţii dumneavoastră sunt mereu aşa de enigmatici? între

bă St. Stephens.
-D e  regulă sunt foarte deschişi, cum ar trebui să fiu şi eu. 

Totuşi, mama are dreptate. Este mult mai târziu decât mi-am în
chipuit şi trebuie să plec.

-Ş i  ce se întâmplă cu mărturisirea dumneavoastră? Sper că 
nu mă lăsaţi aşa, fără să-mi spuneţi povestea. Nu cred că e posibil 
să mă tachinaţi în acest fel, nu?

-  O, dar ador să vă tachinez, domnul meu. Atitudinea ei era 
degajată, în ciuda zbuciumului interior.

Ar fi fost o chestiune mult mai simplă dacă i-ar fi spus că de 
fapt nu era nicidecum domnişoara cutare, ci mai degrabă Lady 
Wilmont, înainte să sosească părinţii ei. Şi asta era cu siguranţă 
intenţia ei. Dar acum, că el ceruse permisiunea să o viziteze, măr
turisirea ar fi teribil de jenantă. Omul ar putea fi grozav de stânje
nit, ba chiar umilit. Era pe de-a-ntregul posibil să nu mai dorească 
să o vadă niciodată după ce va afla adevărul. A, nu pentru că era 
o văduvă cu un iz de scandal în trecutul ei, ci pentru că îl minţise. 
El era, din câte-şi dăduse ea seama, un bărbat cu un foarte clar 
simţ al onoarei. Iar ea putea măcar să-l scutească de alte situaţii 
jenante în public.

Medită preţ de o clipă:
-Sora... sora mea are câţiva invitaţi la cină mâine-seară, şi 

mi-ar plăcea foarte mult dacă aţi putea să veniţi.
-  Cu o condiţie.
-  Şi dumneavoastră? Suspină. Pe lumea asta toţi îi puneau con

diţii? Foarte bine.

----- ------- - Victoria 'Afexancfcr---- ---------
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-V oi veni numai dacă promiteţi că mărturisiţi, deşi nu-mi în
chipui ce păcate aţi fi putut comite care să necesite mai mult decât 
să fie pur şi simplu menţionate. Ultima dumneavoastră mărturi
sire a fost pur şi simplu datorată memoriei care v-a jucat feste, 
şi de fapt -  zâmbi ca un copil -  a fost isprava mea. Doar dacă nu 
cumva, bineînţeles -  o sfredeli cu privirea doriţi să mărturisiţi 
că nu simţiţi nimic pentru mine.

-  Şi dacă de fapt chiar asta şi este mărturisirea mea?
-îm i veţi frânge inima, domnişoară Effington. Suspină exage

rat de dramatic. Şi nu-mi veţi lăsa altă soluţie.
-Zău?
El scutură din cap cu prefăcută remuşcare:
-  Voi fi obligat să pornesc o campanie care o va face pe oricare 

dintre cele ale lui Wellington să pălească, prin comparaţie.
Ea râse:
-A ş vrea s-o văd şi pe asta.
-O , dacă voi fi nevoit, domnişoară Effington, o veţi vedea. 

Se apropie, cu ochii scânteindu-i. Surprinsă, ea îşi ţinu răsufla
rea. Vedeţi, cei din familia Effington nu sunt singurii care refuză 
să piardă.

— — --------- —  ‘Mărturisirea--------- -------------- --

CapitotuC 12

Dacă erai suficient de norocos să ai în spate resursele unui de
partament al guvernului britanic şi suficient de inteligent să ai 
inspiraţia să laşi trăsura şi vizitiul suficient de departe ca să eviţi 
înghesuiala de vehicule din faţa reşedinţei Puget, reuşeai cu uşu
rinţă să te întorci acasă mult înaintea celorlalţi. Ceea ce era în 
mod special necesar dacă mai aveai nevoie şi de câteva momente 
în plus ca să te transformi dintr-un viconte tânăr intr-un major
dom vârstnic.

Tony aruncă o privire în oglinda aurită de la intrare şi dădu 
din cap satisfăcut. Nici un fir de păr de pe creştetul lui Gordon 
nu era nelalocul lui. Surprinse privirea lui Mac, postat lângă uşa
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din faţă. Bărbatul dădu din cap aproape imperceptibil, în semn de 
aprobare. Tony rezistă tentaţiei de a zâmbi. Nu, rezistă tentaţiei 
de a râde în hohote.

Seara cu Delia decursese mult mai bine decât visase vreodată. 
Cu siguranţă nu-1 recunoscuse, şi fusese de-a dreptul minunat să 
fie el însuşi cu ea. Şi prostia aceea cu părinţii ei -  îşi înăbuşi un 
hohot de râs. Ei bine, o meritase. Să pretindă că este sora ei şi să 
sfideze orice convenţie socială ieşind în public. O, sigur că făcuse 
acelaşi lucru la Effington Hali, dar dacă judecai lucrurile foarte 
simplist, puteai spune că nu prea era loc public. La urma urmelor, 
era căminul familiei ei.

Mac deschise uşa şi Delia apăru în prag.
-Bună seara -  se opri o fracţiune de secundă -  milady.
-Bună seara, Cordon. Dădu din cap cu voioşie. Sora mea este 

în salon?
-  Da, doamnă.
-  Minunat. Porni spre salon. El ajunse la uşă cu un pas înaintea 

ei şi o deschise. Ea păşi peste prag şi se opri brusc. Ştii cine sunt?
-Bineînţeles, Lady Wilmont.
îi aruncă o privire suspicioasă:
-  De unde ştii?
-Privirea din ochi, milady. Este inconfundabilă, replică el ca 

un adevărat majordom, în cel mai imperturbabil mod cu putinţă.
-încântător, murmură ea, şi se întoarse în încăpere. El închise 

uşa în urma ei, lăsând-o crăpată discret, suficient cât să audă cât 
mai mult posibil din conversaţie, după care îşi luă în primire pos
tul lângă ea.

-E i  bine? răsună vocea domnişoarei Effington din bibliotecă. 
A fost...

-O  parte a fost absolut minunat, dar seara nu s-a dovedit 
exact aşa cum plânuisem. Delia oftă. M-am confruntat cu o pro
blemă neaşteptată.

El îşi închipuia expresia de pe chipul surorii ei.
-  Ce fel de problemă? Nu mi-ai distrus complet reputaţia, nu?
-Sigur că nu, nu fi prostuţă. Delia se opri, în mod limpe

de adunându-şi tot curajul. Te rog, stai jos, Cassie. Am multe 
să-ţi spun.

--------------- ------------------------■ Victoria 'Afcxancfcr-------------------------------------- ----
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Delia coborî vocea şi, oricât se strădui Tony, nu reuşi să-i 
desluşească vorbele. Se aştepta ca sora ei să scoată un ţipăt în ori
ce moment.

Evident că se aştepta ca domnişoara Effington să fie tulburată 
de problemele neaşteptate cu care se confruntase sora ei, deşi în 
mod clar şi ea era la fel de vinovată ca şi Delia. Aceasta ar trebui 
să fie pentru amândouă o lecţie despre ce înseamnă să înşeli şi să 
te dai drept altul.

Ignoră latura ipocrită a criticii lui. La urma urmelor, se băgase 
într-o înşelăciune cu substituire de persoană mult mai comple
xă, prin care invadase casa Deliei, intimitatea, chiar încrederea 
ei. Ştia foarte bine că ea va considera păcatele ei mult mai puţin 
importante decât ale lui, deşi el ar fi putut in mod evident să argu
menteze că, în vreme ce mascarada ei era in scopuri pur persona
le, a lui avea un ţel mai înalt, în primul rând propria ei siguranţă. 
De fapt, se putea spune chiar că şiretlicul lui era săvârşit tocmai 
pentru securitatea ţării lui. Păi, privind lucrurile astfel, era de da
toria lui patriotică să o mintă.

Oricum ar fi fost, ea nu-1 va ierta niciodată.
Simţi o greutate în piept. Foarte probabil, îl va dispreţui. Şi de 

fapt, cine ar putea s-o învinovăţească? O înşelase, o minţise, din 
prima clipă când intrase în casa ei. Se folosise de această înşelă
ciune ca să-i câştige încrederea, chiar şi sentimentele. Iar în seara 
asta, pur şi simplu amestecase păcatele.

Din salon se auzi un hohot de râs. Tony şi Mac schimbară 
priviri. Tony habar nu avea dacă râsul era semn bun sau foarte, 
foarte rău.

Tony nu intenţionase să-i spună Deliei că s-ar putea s-o iu
bească; de fapt, încă nu recunoscuse nici în sinea lui. Şi în mod 
sigur nu avusese de gând să aducă vorba despre posibilitatea căsă
toriei. Doar gândul căsătoriei, al unui angajament şi al constrân
gerilor permanente îi dădeau fiori reci prin inimă, deşi cu Delia, 
căsătoria, permanenţa, angajamentul şi constrângerile nu sunau 
aşa de rău. Ba de fapt, totul avea o atracţie destul de interesantă. 
Şi cu toate acestea, nu ştia exact de ce menţionase căsătoria, deşi în 
ultima vreme îl preocupase asta. Răspunsul simplu şi vădit era că 
se lăsase pur şi simplu prins în acel moment. Dăduse o adevărată
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reprezentaţie cu partea în care insistase să-i cunoască părinţii, să 
ceară permisiunea tatălui ei s-o viziteze, totul de dragul de a se 
înfăţişa drept un bărbat onorabil. La gândul ăsta, îi crăpa obrazul 
de ruşine. Chiar avea un simţ al onoarei foarte dezvoltat, dar cu 
certitudine Delia nu va vedea lucrurile aşa.

Va fi norocos dacă Delia îi va permite să trăiască după toate as
tea. Tony mai fusese în situaţii periculoase şi înainte, dar nici una 
la fel de potenţial letală ca jocul în care se afla prins cu Delia.

Bun venit in acest joc.
Atunci, era vina ducelui? Inoculase intenţionat ideea căsători

ei în mintea lui Tony? Nu avea de gând să dea uitării totul, întâi 
de toate dată fiind supărarea că nepoata lui era amestecată în po
vestea asta. Era probabil felul lui de a pune în aplicare răzbunarea. 
Omul acela chiar era diabolic.

Nu, nu era vina ducelui. în fapt, nu era vina nimănui, nici a 
Deliei sau a surorii ei. Soarta era de vină poate, şi bizara înlănţu
ire de evenimente care începuseră cu jumătate de an în urmă cu 
Wilmont şi îi adusese pe toţi în acest punct. Adevărul gol-goluţ 
era că el chiar se îndrăgostise de femeia pe care o amăgea şi, în 
plus, voia să-şi petreacă tot restul vieţii cu ea.

0  viaţă pe care ea s-ar putea foarte bine să i-o sfârşească pre
matur când va afla adevărul. Probabil că era la fel de diabolică 
precum unchiul ci. Păi, doar dacă te gândeai la planul complicat şi 
relativ izbutit pe care ea şi sora ei îl puseseră la cale pentru seara 
asta. Fără îndoială că perfidia era o trăsătură de familie.

Nu exista o cale convenabilă de a ieşi din această încurcătură. 
O mărturisire din partea lui ar fi putut foarte bine să ducă la crimă 
din partea ei. Ducele se aştepta ca Tony să facă tot ce se cuvenea 
dacă şiretlicul lui era dezvăluit public, şi dacă el era dispus, Tony 
punea Ia bătaie toată averea lui că Delia nu ar fi fost. Tony nu se 
îndoia nici o clipă că acum, când avea avere şi independenţă, nu 
va fi deloc înclinată să facă ceva ce nu vrea.

Iar ea dorea să devină femeie experimentată, nu soţie.
Totuşi, în ciuda intenţiilor ei, era convins că nu era genul de fe

meie care s-ar fi lăsat atrasă de latura trupească a experienţei fără 
să se implice şi emoţional. Dacă ar ajuta-o să-şi atingă obiectivul,
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cu puţin noroc, când va veni momentul să-i spună adevărul, va fi 
la fel de îndrăgostită de el cum era el de ea.

Dumnezeule, ăsta era răspunsul. Va lansa o campanie pentru 
cucerirea inimii ei care va rivaliza cu încercarea lui Wellington 
de a-1 înfrânge pe Napoleon. Oricât de greu i-ar fi fost să 
admită că ea îşi croise drum în inima lui, o iubea cu adevărat 
şi nu voia să o piardă. înţelegea prea bine cum fusese posibil 
s-o iubească şi Wilmont.

Şi totuşi... Gândul îl paraliză. Pe Wilmont nu-1 iubise. Atâta lu
cru măcar spusese în seara asta. Dacă era adevărat, atunci era lim
pede ca lumina zilei că nu se măritase cu el pentru că aşa dorise, ci 
pentru că fusese obligată. Pentru că Wilmont o compromisese, iar 
ea nu găsise altă soluţie. Tony ajunsese deja la concluzia că exista 
măcar posibilitatea ca Wilmont să fi ţinut la ea, dar acum se între
ba ce fusese mai întâi: seducerea sau sentimentele.

Dacă Delia nu-1 plângea pe bărbatul iubit, poate că era loc în 
inima ei şi pentru Tony.

Brusc, murmurul vocilor din bibliotecă crescu, şi Tony se dădu 
într-o parte din uşă. O clipă mai târziu, uşa se deschise şi Delia cu 
sora ei ieşiră.

Domnişoara Effington îi aruncă un zâmbet prietenos.
-  Mă bucur să te văd, Cordon. Sper că te simţi mai bine.
-D a, domnişoară. Mulţumesc de întrebare, răspunse Tony

politicos.
Delia se încruntă.
-  Ce tot vorbeşti? Eşti bolnav?
-  Unul dintre servitori m-a informat că Gordon nu se simte 

bine şi s-a dus la culcare. Nu l-am văzut deloc în seara asta.
Domnişoara Effington îl studia atent, şi el nu se putu abţine 

să nu se întrebe dacă crede povestea lui sau îl consideră cine ştie 
ce trântor.

-O , Doamne! Delia îşi întoarse faţa îngrijorată spre el. Te simţi 
bine? N-ar trebui să te retragi?

-  Mă simt foarte bine, doamnă. N-a fost nimic grav. Vocea îi 
era hotărâtă. Precis ceva ce-am mâncat.

-M ă  gândeam că mâncarea este mult mai bună, murmură ea, 
examinându-1 mult prea îndeaproape ca să nu se simtă stânjenit.

— ------------- -- 'Mărturisirea-------------------------
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Atunci e în regulă, dacă eşti sigur. Delia se întoarse spre sora ei. 
încă o dată, mulţumesc. Dacă ai nevoie de mine...

-A , n-o să am nevoie de tine. Domnişoara Effington surâse. 
Mă descurc cu mama. De fapt, abia aştept. în afară de asta, mi s-a 
cam dus entuziasmul de a fi sora cea bună.

-  Mă gândeam eu că aşa va fi, zise Delia mucalit.
Câteva clipe mai târziu, domnişoara Effington plecă.
-A  fost... -  îşi drese glasul -  seara aşa cum trebuie, doamnă?
-Seara a avut părţile ei bune. Delia îşi încrucişă braţele pe 

piept. Nu eşti de acord, nu?
-  Nu se cuvine ca cu să fiu sau nu de acord, milady.
-  înţeleg. în vocea Deliei se simţea preocuparea. Se întoarse şi 

porni spre bibliotecă. Nu vrei să mi te alături la un pahar de bran
dy şi o partidă de table, Gordon? Sunt mult prea surescitată ca să 
dorm. Un brandy şi să mă baţi tu la o partidă sau două ar trebui 
să aibă efect.

-Cum doriţi.
Tony se duse spre uşă, o deschise înainte cu o clipă de a ajunge 

ea, se felicită fiindcă socotise corect, şi o urmă în încăpere. Ea se 
duse spre măsuţa de table, iar el se îndreptă spre bufetul cu bă
uturi. Turnă pentru amândoi câte un pahar, apoi i se alătură la 
măsuţă.

Ea sorbi absentă din paharul pe care i-l dăduse. începură jocul 
într-o tăcere relativă şi continuará cu mutare după mutare. Pen
tru o femeie care pretindea că era prea agitată ca să se culce, era 
neobişnuit de tăcută, şi chestia asta era al naibii de enervantă. 
De fapt, fusese neobişnuit de tăcută de când se întorsese la Lon
dra. în rolul lui de Gordon, Tony credea că stăpânea arta răbdării, 
şi până acum nu o presase să-i afle gândurile, numai că se pare că 
răbdarea lui avea o limită.

-  V-am supărat cumva, Lady Wilmont? Se strădui să dea vocii 
lui o notă de nepăsare.

-  în afară de faptul că m-ai bătut măr în fiecare seară în ultime
le trei zile? Păi, nu. Delia studie măsuţa de table. De ce întrebi?

-Sunteţi extrem de tăcută de când v-aţi întors de la ţară, şi 
extrem de tăcută şi in această seară.

-Credeam că preferi liniştea când joci.
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-D in  partea dumneavoastră, doamnă, liniştea este mai îngri
jorătoare decât gălăgia.

Ea îşi înălţă privirea spre el.
-  Scuză-mă, Gordon, în ultima vreme am fost preocupată de 

alte probleme.
-Dumneavoastră să mă scuzaţi pe mine, milady, dacă am 

depăşit limitele.
-Absolut deloc, spuse ea apăsat. Deja ai permisiunea mea să 

spui ce gândeşti. Nu am de gând să revin asupra acestui lucru doar 
pentru că sunt preocupată de altceva.

-  Pot să am îndrăzneala să vă întreb dacă s-a întâmplat ceva cât 
aţi fost la Effington Hali? Sau poate în această seară?

-S -au  întâmplat multe lucruri la Effmgton Hali. Sorbi din bă
utură, gânditoare. Am aflat că familia mea nu era nici pe departe 
aşa de supărată pe mine din cauza căsătoriei mele şi a scandalului 
iscat pe cât eram eu. De fapt, am aflat că scandalul în sine nu a 
fost atât de mare cum crezusem eu. Ciudat, nu ţi se pare?

-Nicidecum. Suntem personajele principale din propriile 
noastre drame.

-Cred că da. Eşti teribil de isteţ, Gordon.
-Mulţumesc, milady. îşi reprimă un zâmbet. Mă străduiesc 

să fiu.
Ea râse, şi era plăcut s-o auzi.
-Gordon, spuse ea încet, reflectând încă la următoarea ei miş

care. îţi aminteşti când mi-ai spus că ar trebui să-mi găsesc un 
soţ şi eu am zis că nu mă interesează în mod special să găsesc 
un soţ?

-  Foarte bine.
-  Ca să fiu absolut sinceră, nu ştiu dacă mai vreau un alt soţ. 

Nu exclud total acest lucru, dar nu sunt sigură că vreau să mă 
arunc în altă căsnicie. Cel puţin, nu încă. Totuşi, găsesc că este 
îngrozitor de dezolant să trăieşti singur. Ceea ce cred că vreau... 
în fine... adică...

-  Da? o îndemnă el.
-U n  bărbat, Gordon. Oftă din rărunchi, resemnată. Mi-ar plă

cea foarte mult un bărbat în viaţa mea.
-U n  anumit bărbat, milady, sau e bun orice bărbat?

— -------------------- ‘Mărturisirea ----------------------- -
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-  Mă gândesc la un anumit bărbat. în mod clar. Râse, un râs 
ciudat, uşor, ca şi când nu ar fi fost sigură dacă ceea ce urmeazâ să 
spună este amuzant sau supărător. Şi cred -  nu, ştiu -  că şi el se 
gândeşte la mine.

-  Şi acest lucru vă tulbură?
Privirea ei se încrucişă cu a lui.
-Nu. Este minunat. El este minunat.
-  înţeleg. Dădu din cap, gânditor.
-  Atunci vrei să fii aşa de drăguţ să-mi explici şi mie?
-Sunteţi îngrijorată fiindcă nutriţi sentimente pentru acest

bărbat, şi încă nu s-a împlinit un an de când a murit soţul 
dumneavoastră.

-  Deci crezi că e vinovăţie? Se lăsă pe speteaza scaunului, ţin- 
tuindu-1 cu privirea. Foarte bine, Cordon. Ba chiar, aş zice, isteţ? 
E posibil să simt şi un pic de vinovăţie, dar... Se opri, preţ de un 
moment lung. Căsătoria mea a fost o greşeală oribilă. Nici nu prea 
l-am cunoscut pe soţul meu.

-Ş i  nu vreţi să faceţi din nou aceeaşi greşeală?
-O , Doamne, nu! Dădu pe gât brandy-ul din pahar, îl puse pe 

masă cu un pocnet surd şi se aplecă în faţă. în mod sigur nu am de 
gând să mai fac o astfel de greşeală îngrozitoare. Refuz. La urma 
urmelor, căsătoria este o stare permanentă. Şi nu poţi să contezi 
pe faptul că soţul tău va găsi potrivit să moară atât de curând 
după căsătorie. Făcu ochii mari şi icni şocată de cuvintele pe care 
le spusese. N-am vrut să... adică, nici o clipă.... o, Doamne! îşi 
îngropă faţa în mâini. Sunt o persoană demnă de dispreţ.

Tony se ridică în picioare, aduse carafa cu brandy, apoi se 
întoarse la locul Iui.

-  îndrăznesc să spun, doamnă, că nu sunteţi neobişnuită.
-H a! mormăi ea, cu faţă încă ascunsă în mâini. Atunci, lumea

este plină de oameni demni de dispreţ.
-  Presupun că din când în când toţi avem ceva calităţi neplăcu

te, spuse el blând, umplându-i din nou paharul. Şi aproape totul 
este relativ. Ceea ce tu crezi că este, să zicem, ruşinos, altcineva ar 
putea considera că este un rău necesar. în serviciul ţării sale sau 
ceva de genul ăsta.

Ea înălţă capul şi se uită la el derutată.

--------------------- --  Victoria fltexander------------------------
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-  Ce tot spui?
-U n  gând care mi-a trecut prin cap, milady, nimic mai mult. 

îi dădu paharul.
-  Eu am zis întotdeauna despre mine că sunt o persoană destul 

de drăguţă. Este teribil de enervant să-mi dau seama că am greşit. 
Scutură din cap şi luă o înghiţitură lungă din pahar, să se înviore
ze. Nu-mi vine să cred că am spus un asemenea lucru. Nu-mi vine 
să cred că mi-a trecut prin cap un asemenea lucru. Ce fel de femeie 
se gândeşte la asemenea lucruri?

„O femeie care nu l-a iubit pe bărbatul cu care s-a căsătorit."
-O  femeie demnă de dispreţ. Cu un gest hotărât, arătă cu pa

harul spre el. Ea ar face asta.
-Deloc. O femeie tânără spune astfel de lucruri, milady, replică 

el ferm. 0  femeie tânără care se trezeşte într-o situaţie fără ieşire, 
fără nici o posibilitate să scape.

-D ar în mod evident nu am dorit ca el să moară!
-Sigur că nu. O examină atent. însă este în firea oamenilor să 

vadă avantajele implicite chiar şi în cele mai rele împrejurări.
Ea strâmbă din nas.
-Alte panseuri isteţe, Gordon?
-  Facem şi noi ce putem. Oricât de informativă era discuţia, 

nu era chiar ce voia el. Aş putea să vă întreb ce legătură au toate 
acestea cu gentlemanul în chestiune?

-  Gentlemanul in cauză este... Se opri un lung moment, pentru 
a-şi alege vorbele sau poate pentru a-şi limpezi gândurile. Tony îşi 
ţinu răsuflarea. Oricât m-aş teme să nu fac încă o greşeală cu viaţa 
mea, oricât mi-aş da seama că, de fapt, nu-1 cunosc nici măcar 
cât îl cunoşteam pe soţul meu când am fost... când m-am mări
tat cu el, am sentimentul că-1 cunosc foarte bine. îşi sprijini cotul 
pe masă, fără să ia în seamă piesele de joc, şi îşi propti bărbia în 
mâna cealaltă. Nu ştiu ce este, Gordon, dar el mi se pare extraor
dinar de familiar. Poate ceva în felul în care-şi ţine corpul -  este 
extrem de înalt.

Cu un gest reflex, Tony se lăsă uşor în scaunul pe care stătea.
-  Este timbrul vocii lui sau poate intonaţia vorbelor.
-  Nu zău, spuse el, cu vocea o idee mai joasă decât înainte.
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-Sau  poate privirea din ochii lui. Ochii lui au cea mai închisă 
nuanţă de căprui pe care am văzut-o vreodată. Asemănători cu 
ai tăi, spuse ea gânditoare. Deşi ai tăi sunt greu de văzut în 
spatele ochelarilor.

-  Mă tem că e un aspect nefericit legat de vârstă.
Tony trimise o rugăciune tăcută spre cer în semn de mulţumi

re pentru că avusese bruma de prevedere să adauge şi ochelari la 
travestiul său.

Ea agita brandy-ul din pahar:
-  Şi când vorbim, am senzaţia bizară că am mai vorbit şi altă 

dată. Conversaţii lungi, intime. Ştiu că nici măcar nu ne-am 
mai întâlnit. Şi totuşi... Oftă. Este tulburător şi în acelaşi 
timp plăcut.

Ultimul lucru pe care şi-l dorea el era ca ea să se tot gândească 
la motivele pentru care părea aşa de familiar şi să descopere sin
gură adevărul. Şi aşa avea să fie destul de rău când o să-i spună, 
dar măcar atunci va avea situaţia sub control. Nimic nu era mai 
rău, din experienţa lui, decât revelaţiile neaşteptate.

-Su n t oameni pe lume care cred că sufletul nu moare nicioda
tă, spuse el meditativ. Că renaşte la nesfârşit şi că noi ne retrăim 
vieţile la nesfârşit.

-Reincarnare. Ea dădu din cap. Mama mi-a povestit despre 
asta. Este unul dintre multele lucruri în care crede.

-  Se zice că pe aceia pe care i-am cunoscut în această viaţă i-am 
cunoscut şi altă dată şi îi vom cunoaşte din nou. Se zice că de 
aceea oameni pe care nu i-am văzut niciodată ni se par câteodată 
aşa de familiari.

-Pentru că i-am cunoscut în altă viaţă? Nu m-am gândit prea 
mult la asta înainte, dar este o idee încântătoare. Deci cei pe care 
îi iubim în această viaţă...

-  I-am mai iubit altă dată.
-  E grozav de romantic. Sortiţi să fim împreună pentru eter

nitate. Deşi eu cred că e posibil să fii predestinat să faci aceleaşi 
greşeli tot timpul.

-După cum înţeleg eu lucrurile, în fiecare viaţă nouă ai ocazia 
să ispăşeşti păcatele trecutului.
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-A sta e în mod sigur o veste bună. îi aruncă un zâmbet. To
tuşi, se mai pierde din distracţie, nu crezi? Vreau să spun că dacă 
toţi cei pe care îi cunoaştem sunt persoane pe care le-am mai în
tâlnit, persoane pe care suntem meniţi să le întâlnim, atunci viaţa 
este puţin lipsită de aventură.

-  Aventura poate foarte bine să fie ceea ce vrem noi, doamnă.
Ea râse:
-  Chiar că-mi ridici moralul, Gordon.
-Atunci în seara aceasta mi-am îndeplinit sarcina, spuse el 

în glumă.
îi plăcea mult să o înveselească, chiar dacă făcea acest lucru 

mai degrabă în calitate de majordom. îi plăcea felul în care îl as
culta şi felul în care se uita la el ca şi când el ar fi avut răspunsuri 
la toate întrebările vieţii. Şi din nou simţi o înţepătură de gelozie 
faţă de „Gordon".

-  Ei, atunci mai răspunde-mi la încă la o întrebare.
-  O să fac tot ce pot.
-  Lăsând deoparte toată povestea că eu şi gentlemanul poate 

ne-am mai întâlnit cândva, aici pe pământ, în acest moment tre
buie să găsesc o cale de a-i explica... în fine... Strâmbă din nas.

-  Că nu sunteţi sora dumneavoastră?
Ea dădu din cap că da.
-Dacă aş putea să am îndrăzneala să vă fac o propunere 

cam şocantă...
-  Propunerile şocante sunt preferatele mele de multă vreme. 

Ce-mi sugerezi?
-Spuneţi-i adevărul, milady.
Ea se strâmbă:
-A sta chiar că este şocant.
-V eţi fi surprinsă cât de mult apreciază domnii sinceritatea. 

Dacă este bărbatul care speraţi că este, dacă vă merită câtuşi de 
puţin afecţiunea, va fi cât se poate de cavaler.

-  Chiar crezi?
-  Milady, pun rămăşag pe leafa mea pe o lună.
îl studie cu atenţie un lung moment.
-A i dreptate, dar încep să cred că întotdeauna ai dreptate. 

Chiar am încercat să-i explic în această seară, dar -  ridică din

---------------------—  (Mărturisirea — ------------------ -
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umeri -  nimic nu a mers aşa cum plănuisem eu. De fapt, nu văd 
nici o altă cale de a continua, decât să i-1 predau surorii mele şi să 
o las pe ea să meargă mai departe cu mascarada asta. Şi prefer 
să evit acest lucru. Foarte bine, atunci. Se lăsă pe spătarul scau
nului şi îşi ridică bărbia în felul acela hotărât care o caracteriza. 
O să-mi descarc sufletul în faţa lui mâine-seară. O să-i mărturi
sesc totul şi sper să fie bine.

-  Sunt convins că totul va fi bine, doamnă.
De fapt, putea să garanteze. Va face tot posibilul ca să-i 

uşureze ei situaţia cât se poate de mult, fără să-şi dezvăluie el 
secretele. Se va arăta surprins de mărturisirea ei, dar nu ofensat 
de înşelăciunea ei. Va fi politicos, fermecător, ba chiar amuzat. 
Probabil că vor râde de toată povestea. Va fi o seară foarte agreabilă 
şi amuzantă.

-  Cred că am deranjat piesele de joc. Delia aruncă un ochi peste 
masă, apoi zâmbi. Nu ştiu, dar parcă mă amuză ideea de a deran
ja piesele de joc. Aşa că-ţi propun să reluăm jocul de la început, 
îmi dau seama că sunt dornică să joc şi trebuie să te avertizez că 
intenţionez să câştig. Şi In plus -  în ochi îi luci o scânteie de vese
lie -  nu intenţionez să fiu absolut deloc tăcută.

------------------------- Victoria î l CexancCer-------------------------

CapitoCuC 13

Draga mea Delia,

Oricât mi-aş dori să spun că nu sunt absolut deloc surprin
să, trebuie să mărturisesc că sunt mai mult decât puţin şocată 
azi. Purtarea părinţilor m-a adus în această stare, o ironie pe 
care încă nu reuşesc s-o desluşesc.

Nu ştiu exact ce anume s-a petrecut între ei, dar din ce-am 
înţeles, tata i-a spus mamei că ai depăşit vârsta la care ai nevoie 
de consimţământ şi că ţi-ai câştigat dreptul de a face greşeli. 
Mai mult, deşi eu sunt încă nemăritată şi locuiesc sub acoperi
şul lor, tata a declarat că şi eu sunt suficient de matură să fac 
greşeli, deşi te asigur că nu am intenţia să fac aşa ceva.
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Mama a acceptat totul cu o seninătate pe care rareori am
văy.ut-o la ea. Nu pot decât să bănuiesc că astrele şi-au schimbat
alinierea pe cer, sau că a îngheţat iadul, sau că o zbura porcul...

-  Vişiniu sau bej? îşi spuse Delia în barbă, în timp ce străbătea 
salonul, frângându-şi mâinile.

Era absurd. într-o clipă de nebunie îşi închipuise că dacă-şi 
concentrează toată atenţia asupra culorii dominante pentru re
novarea acestei încăperi sau a oricărei alte încăperi, avea să-i dis- 
tragă atenţia de la faptul că St. Stephens va fi aici din moment în 
moment. Ar fi trebuit să fie mai înţeleaptă. Nimic nu i-ar fi putut 
lua mintea de la iminenta sosire a lui St. Stephens, în afară de o 
herghelie de cai tropăind în holul de la intrare sau porcii zburători 
la care se referise sora ei.

Cu siguranţă, Delia era cât se poate de pregătită. Purta rochia 
neagră de dantelă pe care o purtase la balul bunicii ei şi ştia că 
arată splendid în negru. De fapt, nerăbdarea sau teama legată de 
apropiata seară îi adusese o umbră de culoare în obraji. Pe lângă 
asta, îşi petrecuse mare parte din zi repetând de nenumărate ori 
vreo duzină de versiuni ale poveştii pe care urma să i-o spună şi 
cum avea s-o spună. Păcat, în acest moment nu se putea gândi 
la nici una.

-Vişiniu sau bej.
Şi dacă el se hotărâse să nu vină? Cu siguranţă ar trimite un 

bilet dacă n-ar putea sau n-ar dori să vină. Nu era tipul de bărbat 
care acceptă o invitaţie pentru ca apoi să nu apară. St. Stephens 
se considera mult prea rigid pentru asta. Numai gândul acesta o 
făcu să surâdă. Tipul nu era absolut deloc rigid, şi indiferent cine 
îl numise aşa era fără îndoială nebun.

-Vişiniu sau bej, Vişiniu sau bej...
Bineînţeles că dacă aflase că nu este domnişoara Effington, era 

posibil să fie prea supărat ca să vină. Sau umilit. înţelegea foarte 
bine că era posibil ca şiretlicul ci să-l fi făcut să se simtă prost, 
mai ales dată fiind întâlnirea cu părinţii ei. Era chiar posibil să 
creadă că pur şi simplu juca cu el un fel de joc, că flirta. Dumne
zeule, omul ăsta vorbise despre căsătorie şi despre posibilitatea 
iubirii, fără doar şi poate un subiect dificil de abordat pentru orice
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bărbat, în orice situaţie. I se strânse inima la gândul că s-ar putea 
să nu-1 mai vadă niciodată.

Lordul Misterios. Chiar că i se potrivea. Era evident că avea şi 
el secretele lui. Faptul că ştia atât de puţine despre el îl făcea cu 
atât mai interesant. Era foarte posibil ca el să fie începutul noii ei 
vieţi, cu marea aventură. Gândul acesta era deopotrivă captivant 
şi înspăimântător. Deşi bănuia că St. Stephens nu se va mul
ţumi să fie doar primul pas pe drumul ei spre experienţă. Şi mai 
bănuia că nici ea. Ciudat, dar şi acest gând era la fel de captivant.

-Milady. MacPherson intră în salon. A sosit lordul 
St. Stephens.

-  Minunat, spuse ea cu un oftat de uşurare. Pofteşte-1, te rog.
Valetul se întoarse spre uşă. Delia se duse spre marginea

şemineului, loc care hotărâse dinainte că oferă cea mai atrăgă
toare privelişte, îşi împreună mâinile, afişă zâmbetul pe care 
îl repetase în oglindă de mai multe ori azi şi-şi dădu seama că 
lipseşte ceva.

-  Un moment. Unde este domnul Cordon?
-  Nu se simte bine, milady, spuse MacPherson liniştit.
Ea se încruntă:
- E grav?
-N u cred, doamnă. Ar trebui să fie... MacPherson îşi reprimă 

un acces de tuse. Vă rog să mă scuzaţi, doamnă. Domnul Gordon 
se aşteaptă să fie el însuşi mâine-dimineaţă.

-  Mulţumesc.
MacPherson înclină capul şi ieşi. Totuşi, Delia ar trebui să pună 

pe cineva să vadă ce face Gordon, mai târziu. Ar face-o chiar ea, 
dar s-ar putea să fie prea mult dacă s-ar duce în camera lui. Deja 
depăşise bariera între servitor şi stăpână în nenumărate feluri, 
dar bănuia că până şi dragul de Gordon ar considera apariţia ei în 
camera lui absolut nepotrivită. Nu, demnitatea lui nu ar permite 
aşa ceva.

în ultima vreme devenise prietenul ei cel mai apropiat. A, bi
neînţeles că acum când recâştigase bunăvoinţa familiei ei, o avea 
pe Cassie cu care să vorbească şi fără doar şi poate că şi alte rude 
urmau s-o viziteze. Dar Cassie şi restul familiei nu locuiau cu 
ea în această casă, şi oricât de minunat ar fi fost să primeşti
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oaspeţi, aceştia se întorceau la casele lor. îşi dădu brusc seama că 
aici era aproape la fel de exilată ca şi atunci când fusese în Ţinutul 
Lacurilor. Şi îşi mai dădu seama că ea singură îşi impusese 
ambele exiluri.

Poate că întâmplarea din seara anterioară era mult mai impor
tantă decât simpla dorinţă de a-1 revedea pe St. Stephens. Şi poate 
că St. Stephens era mai mult decât prima ei aventură. Poate că era 
chiar începutul noii ei vieţi.

-  Lady Wilmont? St. Stephens păşi în încăpere cu un zâmbet 
care îi merse drept la inimă.

-  Lord St. Stephens. Trase adânc aer în piept şi îl răsplăti cu cel 
mai cald surâs. Sunt încântată că aţi putut să acceptaţi invitaţia.

-Cum  aş fi putut să refuz o invitaţie de la o gazdă aşa de 
fermecătoare? îi luă mâna şi o duse la buze, fără să-şi ia privirea 
de la ea.

-  Chiar vă pricepeţi la cuvinte, domnule. O să-mi suciţi capul 
de-a dreptul. Râse uşor, un râs puţin forţat, în contradicţie cu 
senzaţia că i se strânge stomacul.

El privi în jur.
-  Să înţeleg că sunt primul care a sosit?
-D a. în fine, despre asta...
-  Iertaţi-mă că mă holbez, Lady Wilmont. O examina atent. 

Dar asemănarea dintre dumneavoastră şi sora dumneavoastră 
este remarcabilă.

De data aceasta râsul ei era sincer:
-Toată viaţa mea am auzit acest lucru, domnul meu, dar sunt 

şi deosebiri între noi. Nu semănăm chiar perfect, ci mai degrabă 
fiecare este imaginea reflectată a celeilalte. Imagini în oglindă, 
cum s-ar zice. De exemplu, sora mea preferă mâna stângă, iar eu 
o prefer pe cea dreaptă.

-  Zău? Se încruntă. Mă consider un tip cu un spirit de obser
vaţie destul de bun, şi eram convins că domnişoara Effington o 
preferă pe cea dreaptă.

-Chiar aveţi spirit de observaţie, dar sora mea preferă mâna 
stângă, spuse ea apăsat, dându-şi seama că dacă el înţelege în
semnătatea vorbelor ei, poate că de fapt nu ar mai fi nevoită
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să mărturisească. Iar exerciţiul nu făcea ca mărturisirea să fie mai 
uşoară. Eu sunt cea care preferă mâna dreaptă.

-M ă tem că sunt cam derutat. Privirea i se îngustă. Sau poate 
ar trebui să spun: Mă tem că sunt intr-o situaţie delicată.

-  Ei, e rândul meu, nu? murmură ea, apoi trase adânc aer în 
piept, îşi îndreptă umerii şi îl privi în ochi. Domnul meu, trebuie 
să vă mărturisesc ceva.

-  Şi dumneavoastră?
Ea ridică din sprâncene mirată.
-  Şi eu, ce?
-Sora dumneavoastră mi-a spus aseară că vrea să-mi facă o 

mărturisire.
Ea făcu un gest cu mâna, ignorând comentariul lui.
-Suntem  o familie cu multe secrete.
Delia se întoarse şi începu să străbată încăperea în încercarea 

de a-şi aduna curajul. Ar fi trebuit să spună adevărul pe nerăsu
flate, adineaori. Ar fi trebuit să aibă curaj şi să-l spună. Acum s-ar 
fi terminat totul. Se gândea mult prea mult la reacţia lui şi la scu
zele ei, şi la consecinţe, şi...

-E i  bine?
-  Ei bine, ce?
-Mărturisirea? o ajută el.
-A , da, mărturisirea. îl privi. V-am spus că nu mă pricep să fac 

mărturisiri nici prea bine şi nici prea uşor?
-S ora  dumneavoastră a spus ceva de genul acesta. îşi încrucişă 

braţele pe piept şi se sprijini de poliţa căminului. Lady Wilmont, 
trebuie să vă spun că mi se pare totul foarte amuzant.

-  Zău? Se opri brusc şi-l ţintui cu privirea. Şi ce anume exact 
vi se pare amuzant?

-  Doamna mea, dumneavoastră încercaţi să vă adunaţi curajul. 
Este chiar foarte distractiv.

-M ă bucur că unul din noi se distrează. Vocea îi era puţin mai 
ascuţită decât intenţionase şi îşi dădu seama că enervarea pe el îi 
risipise neliniştea. Ei bine, domnul meu...

-  Probabil că ar trebui să vă scutesc de orice alte eforturi.
îl scrută printre pleoape.
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‘Mărturisirea

-O ricât de mult aş aprecia oferta dumneavoastră, cum naiba 
aţi putea să faceţi acest lucru?

El ridică din umeri.
-Pentru început, aş putea spune că nu este nevoie de nici 

o mărturisire, căci ştiu foarte bine ceea ce vă vine aşa de greu 
să spuneţi.

-Ş tiţi?  îi pieri tot curajul.
-  Ştiu. La colţul buzelor îi înflori un zâmbet şiret. Doriţi să-mi 

spuneţi că femeia cu care am dansat la Effington Hali şi pe care 
am întâlnit-o din nou aseară, femeia pe care o cunosc drept 
domnişoara Effington, domnişoara Cassandra Effington, era de 
fapt Lady Wilmont, fostă domnişoara Philadelphia Effington. 
Adică dumneavoastră.

Ea tresări.
-E i, da, aceasta este, mai mult sau mai puţin, esenţa întregii 

poveşti. De cât timp ştiţi?
-D oar de câteva clipe, când aţi insistat că sunteţi sora care 

preferă mâna dreaptă. Mă mândresc cu spiritul meu de observa
ţie, Lady Wilmont, şi ştiu că femeia cu care am fost o preferă pe 
cea dreaptă.

Brusc, ea se simţi uşurată şi doar un strop enervată de arogan
ţa atitudinii lui.

-Sunteţi foarte încrezător in domnia voastră, domnul meu.
Un zâmbet poznaş îi licări pe chip.
-  Chiar sunt.
îl studie cu atenţie.
-N u  păreţi deloc supărat din această cauză.
-O , trebuie să mărturisesc că am simţit o urmă de enervare 

când mi-am dat seama de înşelăciunea dumneavoastră. Dar sunt 
un om raţional şi este mult mai avantajos să curtezi o văduvă de
cât o femeie care nu a fost căsătorită. Ridică din sprâncene. Doar 
dacă, desigur, nu a fost totul decât cine ştie ce joc crud din partea 
dumneavoastră şi a surorii dumneavoastră.

-V ă asigur că nu aş face niciodată asemenea lucru, spuse ea 
repede. De fapt, la Effington Hali încercam să plec din sala de bal 
când ne-am întâlnit pentru că nu eram deloc sigură că am curajul 
să pretind că sunt altcineva.
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-M ă bucur foarte mult că nu aţi plecat.
Tonul lui era uşor, dar vorbele îi erau subliniate de o intensita

te ciudată, iar inima ei zvâcni.
-  La fel şi eu. Zâmbi. Trebuie să recunosc că sunt foarte uşura

tă. Habar nu aveam cum veţi primi toate acestea şi... Se opri şi-l 
studie. Ce avantaje?

El râse:
- în  primul rând, nu este nevoie să cer permisiunea familiei 

dumneavoastră să vă vizitez.
-  Deşi aţi făcut-o deja, replică ea afectat.
-  Şi tatăl dumneavoastră mi-a spus că nu are nimic de zis în 

legătură cu această fiică. Ar fi trebuit să lămuresc această chesti
une atunci. Făcu o grimasă şi scutură din cap. Cu siguranţă aţi fi 
putut să mă scutiţi de o mare problemă. Aş îndrăzni să spun că 
în momentul acela aveam inima cât un purice. Aveţi idee ce greu 
este pentru un bărbat să ceară permisiunea unui tată ca s-o vizi
teze pe fiica lui?

Ea zâmbi:
-  Dar v-aţi descurcat minunat.
-Ş i  nu voi mai face asta niciodată, spuse el cu ton critic. O dată 

a fost mai mult decât de-ajuns.
-Probabil că a fost bine pentru dumneavoastră. V-a întărit 

caracterul, şi alte asemenea lucruri. Făcu semn cu capul spre o 
carafă şi nişte pahare, aflate Ia îndemână pe o fereastră din apro
piere. Doriţi un pahar cu sherry?

-D a, mulţumesc.
-Spuneţi-mi, domnul meu, mai sunt şi alte avantaje când eşti 

în preajma unei văduve în afară de faptul că eludezi permisiunea 
părinţilor? Turnă un pahar pentru el şi altul pentru ea. Şi cum 
ştii exact?

îi întinse un pahar şi degetele lui le atinseră în treacăt pe ale ei. 
Prin braţ îi trecu un fior. Luă repede o înghiţitură şi se înecă.

-Doamne, ăsta e braridy!
St. Stephens sorbi o înghiţitură şi dădu din cap.
-Chiar brandy este, şi unul excelent, pot să spun.
Ea îl fixă cu privirea şi se încruntă:
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-  'Mărturisirea

-  I-am spus în mod explicit lui Gordon -  Gordon este majordo
mul meu -  să aducă o carafă cu sherry aici.

-  Poate că şi-a dat seama că în general bărbaţii preferă 
brandy-ul.

-  Poate. Clătină din cap dezaprobator. în ultima vreme nu s-a 
simţit bine, şi chiar şi înainte am observat la el o oarecare confu
zie în ceea ce priveşte îndatoririle lui. îmbătrâneşte, şi mărturi
sesc că sunt puţin îngrijorată în legătură cu el.

-  Sunt convins că va fi bine, spuse St. Stephens ferm.
-D a, bineînţeles.
Totuşi, se va asigura că cineva se va duce mai târziu să vadă 

ce face.
-Ş i  când îl voi vedea, cu siguranţă îi voi mulţumi că m-a salvat 

de sherry.
St. Stephens zâmbi, iar ea găsi că e extrem de molipsitor, 

în câteva clipe reuşise să-i risipească toate temerile. Primise măr
turisirea ei mult mai bine decât visase ea vreodată că ar putea 
s-o facă şi înlăturase ideea înşelătoriei ei ca şi când nu ar fi avut 
nici o importanţă de fapt. Fusese extrem de delicat din partea lui. 
Nu era deloc sigură că ea ar fi fost la fel de amabilă dacă situaţia 
ar fi fost invers. Poate că el era pur şi simplu o persoană mai bună 
decât ea. Reacţia lui din această seară, combinată cu purtarea lui 
onorabilă din seara trecută, când insistase să stea de vorbă cu ta
tăl ei, îi încălzea inima. Acest lord misterios al ei era, una peste 
alta, un gentleman foarte drăguţ.

Ea sorbi din brandy şi privirea ei o întâlni pe a lui peste margi
nea paharului.

-  Ce alte avantaje?
-  De a face curte unei văduve?
Ea aprobă printr-o mişcare din cap.
-  Orice văduvă, sau o anumită văduvă? Vocea lui era calmă, dar 

privirea lui pătrunzătoare îi aduse pe chip un val de căldură şi o 
îndrăzneală în purtare.

-  Aş zice că o anumită văduvă.
-Aha, avantajele de a o curta pc Lady Wilmont sunt mult prea 

numeroase ca să le enumăr, dar voi încerca. Sorbi din brandy şi 
o studie într-un fel intim, ca şi când ar fi văzut-o fără avantajele
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dantelei negre. Ei îi plăcea. Ca văduvă, aveţi mult mai multă li
bertate decât alte femei nemăritate. Sunteţi independentă. Aveţi 
propria casă şi în cele mai multe cazuri nu e nevoie de însoţitoare. 
Din multe puncte de vedere, puteţi trăi după propriile reguli.

-Totuşi, sunt reguli de societate care impun constrân
geri, spuse ea cu demnitate. Nu mi-ar plăcea să caut scandalul 
cu lumânarea.

El ridică din sprâncene. în mod evident, bărbatul era la curent 
cu trecutul ei.

-  Foarte bine, atunci. Nu mi-ar plăcea să caut cu tot dinadinsul 
încă un scandal.

-D ată fiind recenta dumneavoastră înşelăciune, mi se pare 
greu de crezut.

-■ Prostii. Am fost discretă, iar jocul meu actoricesc a fost mi
nunat. îi aruncă un zâmbet infatuat. Dumneavoastră, domnul 
meu, habar nu aţi avut de adevăr.

-Spre nesfârşita mea umilinţă. Ridică paharul spre ea. 
Şi probabil că nu-mi veţi permite niciodată să uit asta.

-  Niciodată. Râse. Recunosc că nu sunt deosebit de îngrijorată 
de scandal. Am avut parte de el şi am supravieţuit, şi am ajuns să 
înţeleg că părerea nimănui nu este la fel de importantă ca a mea 
în ceea ce priveşte acţiunile melc. Intenţionez să-mi trăiesc viaţa 
pentru mulţumirea mea, pentru nimeni altcineva.

-A şa şi trebuie. Vocea îi era îndulcită de admiraţie.
-C u toate astea, mă tem că este mai uşor de spus decât de 

făcut. Nu sunt deplin convinsă că am curaj să sfidez convenţiile 
mondene după care m-am ghidat toată viaţa.

-Ş i  asta e bine de ştiut.
-  De ce?
-Păi, nu mi-ar plăcea ca viitoarea mea soţie să fie implicată 

în scandal după scandal. Scutură din cap intr-un fel posomo
rât pe care ea l-ar fi luat în serios dacă nu ar fi fost scânteia de 
amuzament din ochii lui. Gândiţi-vă cât de prost s-ar reflecta 
asupra copiilor.

-A  copiilor? Ridică din sprâncene. N-am spus că mă căsătoresc 
cu dumneavoastră, şi -  dacă memoria nu m-a lăsat ca pe sora mea -  
nici nu-mi amintesc ca dumneavoastră să-mi fi propus asta.
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-  Păi, cred că aveţi dreptate. Făcu ochii mari, cu prefăcută 
surpriză. Nu pot să-mi închipui că aş fi putut să uit un ase
menea lucru cum e să vă cer dc soţie. Foarte bine atunci, îmi 
retrag vorbele.

-  Vă retrageţi vorbele?
-  Puteţi să vă purtaţi cât de scandalos doriţi.
-  0 , mulţumesc pentru amabila ispită, spuse ea sec.
-  N-o luaţi în seamă. Făcu un gest elegant. De fapt, abia aştept 

purtarea dumneavoastră scandaloasă.
Se aplecă înainte până când buzele lui mai că le atinseră pe ale 

ei. Urma s-o sărute?
-Câtă vreme pomenita purtare scandaloasă se rezumă la 

mine.
-  La dumneavoastră, domnul meu?
-Anthony, spuse el mutându-şi privirea de la ochii la buzele ei 

şi înapoi. Prietenii îmi spun Tony.
-Atunci şi eu vă voi fi prietenă? Ea cu siguranţă voia s-o 

sărute.
-Cu siguranţă veţi fi. Se aplecă mai aproape, şi cu buzele la 

o distanţă milimetrică de ale ei.
Iar acest sărut va fi cu totul diferit de ultimul.
-  Delia, spuse ea fără să se gândească. Sau, de fapt, Philadel

phia. Dar prietenii cei mai apropiaţi şi familia îmi spun Delia. 
Dacă eu urmează să-ţi spun Tony, tu trebuie să-mi spui Delia.

Sărutul acesta va fi între Lady Wilmont şi Lordul Misterios.
-  Foarte bine. Delia.
îi rosti numele ca şi când ar fi fost un dar sau răspunsul la o 

rugăciune.
Philadelphia şi Anthony.
-  Desigur, acest lucru în sine este absolut nepotrivit. Adică să 

ne spunem pe numele de botez.
Delia şi Tony.
-  Baţi câmpii, Delia. Zâmbetul lui era molcom şi seducător.
-  Nu bat câmpii niciodată.
Ce mai aştepta?
-  Poate că e timpul să faci nenumărate lucruri pe care nu le-ai 

făcut niciodată. Vocea îi era molcomă şi seducătoare.
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-Poate. îl privi intens în ochii negri, dorindu-şi tot ceea ce 
promiteau. Ce propui?

-  Păi, ca prim pas, înţelegi, aş propune un sărut.
-A , dar am mai fost sărutată şi altă dată. De fapt, am mai fost 

sărutată de tine.
-A şa este. Dădu din cap gânditor. Dar sărutul nostru de la 

Effington Hali nu prea contează pentru că nu credeam că te sărut 
pe tine. în plus, a fost un prim sărut, la urma urmelor, şi ştii cât 
de lipsite de importanţă sunt.

-Lipsite de importanţă? Privirea ei se mută la buzele lui. 
Nu prea le-aş numi lipsite de importanţă. Mie mi s-a părut foarte 
important.

-  Este important în primul rând pentru că a fost primul.
-  Din câte-mi amintesc eu, nu, murmură ea.
-Oricum, n-aş zice că ne-am străduit prea mult.
-  Eu cred că te-ai descurcat minunat.
-  Sunt măgulit, dar pot mult mai bine.
-Su n t convinsă că poţi. Râse. Şi bănuiesc că al doilea sărut a 

fost mult prea rapid ca să-şi merite numele?
-Exact. Nici nu prea merită amintit.
-Ş i  atunci, ce ne rămâne?
-Nimic. Ridică din umeri. Absolut nimic.
-  Doamne, ce ruşine!
-  în orice caz, asta înseamnă că pe lista acelor lucruri pe care nu 

le-ai făcut niciodată chiar trebuie să pui şi să mă săruţi pe mine.
îşi puse paharul pe o masă, i-1 luă pe al ei din mână şi-l aşeză 

alături.
-Zău, chiar aşa este. Inima ei bătea nebuneşte de nerăbdare.
-  Şi e momentul să remediem acest lucru.
0  îmbrăţişă cu o mişcare lentă şi o trase aproape de el. Cu o 

mişcare blândă, dar fermă, buzele li se întâlniră. Buzele lui erau 
calde şi aveau gust de brandy, de secrete şi de promisiuni. Ea îl 
cuprinse cu braţele pe după gât şi sărutul lui deveni mai intens. 
Buzele ei se deschiseră sub ale lui, iar limba lui întâlni şi exploră 
limba ei. Pulsaţia fierbinte a dorinţei izvorî din adâncul ci, şi îşi 
dădu seama vag că era altfel cu el. Era cumva mai profund, mai 
intens... mai mult. Se lipi strâns de el, simţindu-şi bătăile inimii

--------------------- —  Victoria TUexandcr - — ---------------
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în urechi şi bătăile inimii lui în sângele ei. Voia să se piardă în îm
brăţişarea lui, în frenezia gurii lui unite cu a ei, în trupul lui ferm 
lipit de al ei. Voia... totul.

El îşi desprinse buzele de ale ei şi, apropiindu-şi nasul de gâtul 
ei, inspiră adânc.

-A ş zice că asta compensează cu vârf şi îndesat orice neajuns.
-  Eu ştiu că sunt satisfăcută.
-  Ce nu ai mai făcut niciodată, Delia? murmură el cu buzele 

pe gâtul ei.
-  în afară de faptul că nu m-am culcat cu tine? spuse ea fără 

să se gândească.
Anthony înălţă capul şi o privi surprins.
-  Credeam că va trebui să mă străduiesc pentru asta. Ridică din 

sprâncene cu o expresie cu adevărat maliţioasă. Deşi mi-ar plăcea 
să pun asta pe listă.

-O h , poţi s-o pui cu siguranţă pe listă.
îşi lipi din nou buzele de ale lui. Voia să-l simtă, să-l soarbă, 

să se cufunde în senzaţia de a-1 atinge şi de a fi atinsă. Voia să-i 
dăruiască sufletul ei. Acum. Pentru totdeauna.

El îşi desprinse buzele de ale ei şi îi sărută colţul gurii.
-Acum, aşa din simplă curiozitate -  îi sărută conturul bărbiei 

şi locul încântător de sub lobul urechii -  cât de lungă e lista asta şi 
unde se găseşte exact această chestiune?

-  Nu ştiu. Vocea îi suna în mod straniu gâtuită. Dar bănuiesc 
că avansează.

Mâinile lui rătăceau pe spatele ei şi mai jos, spre fund.
-  Eşti sigură că mai sunt şi alte lucruri?
Degetele ei se încleştară în părul lui şi îşi înclină capul pentru 

a-i oferi o poziţie mai bună.
-D a, păi... Gura lui se plimba la baza gâtului ei, făcând-o să 

i se taie respiraţia. Mi-am dorit întotdeauna să am... o viaţă de 
aventuri măreţe.

-  Nu zău! Cu o mână o cuprinse de talie, iar cealaltă se insinua, 
fără grabă şi fără să şovăie pe şoldul ei. Ce fel de aventuri?

-  Măreţe, şopti ea.
-A sta ai mai spus. Ce anume?

------------------------ - 'Mărturisirea-------------------------
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-M i-ar plăcea să... hmm... îi era imposibil să gândească ra
ţional şi spuse primul lucru care îi trecu prin cap: Să călăresc 
o cămilă...

Mâna lui îi mângâia sânul, şi i se tăie respiraţia.
-C e  interesant! Răsuflarea lui era caldă pe gâtul ei. Altceva?
-A ş... Sfârcurile i se întăriseră sub ţesătura corsajului. Să plu

tesc... pe Nil. Şi se întreba dacă el o să-i smulgă rochia de pe ea.
-Am  auzit că Nilul este frumos în această perioadă a anului.
Şi cum l-ar putea încuraja să facă acest lucru.
El îi cuprinse sânul în palmă şi ea crezu că o să i se taie 

genunchii.
-M ai e şi altceva?
-Altceva? Gâfâia şi avea mintea înceţoşată. Da... păi... ar putea 

fi... aş...
îşi lipi din nou buzele de ale lui şi se strânse mai tare în el. Prin

tre straturile de haine, simţi erecţia lui evidentă. Şi mai voia...
Anthony îşi dezlipi gura de a ei.
-  Ce altceva? Vocea lui răsună răguşită în urechea ei. Ce altceva 

n-ai mai făcut niciodată?
-C e ... De-abia reuşea să gândească. Niciodată nu am... 

niciodată...
„Nu m-am culcat cu tine niciodată." Pentru ce nu se putea gân

di decât la acest lucru?
El se retrase şi o cercetă.
-  Ce altceva?
Delia scutură din cap şi îl privi fix.
-V rei un răspuns serios? Acum? în clipa asta?
El zâmbi slab.
-  Pe cinstea mea, cred că da.
-  Spiritul tău de observaţie s-ar putea să nu fie atât de bun pe 

cât crezi, spuse ea aproape neauzit.
Oare omul ăsta nu înţelegea că o putea avea fără doar şi poate 

chiar în clipa aceea? Doamne, era aproape incoerentă, din prici
na senzaţiilor aproape incredibile pe care i le stârniseră buzele şi 
mâinile lui. Nu numai că nu s-ar fi împotrivit, dar ar fi fost dori
toare şi nerăbdătoare. Spre lauda lui însă, el nu se folosi de avan
tajul creat de starea ei de vulnerabilitate.
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Era cu adevărat un bărbat onorabil. Ce păcat!
-  Ei bine. Trase adânc aer în piept şi se depărta cu regret. Acele 

lucruri pe care nu le-am făcut sunt mult mai importante decât 
cele pe care le-am făcut, deşi presupun că nu m-am gândit serios 
la asta până acum.

El ridică paharul ei şi i-1 dădu.
-Atunci asta este şansa ta să le faci.
-Bănuiesc că da. Dacă insişti. Luă o înghiţitură rapidă din 

brandy şi observă că-i tremură mâna şi simte un tremur mult mai 
intens de dorinţă nesatisfăcută, adânc înlăuntrul ei. Mă tem că ar 
putea să sune ridicol.

-  Din experienţa mea, aventurile măreţe par întotdeauna ridi
cole când vorbeşti despre ele.

-  Oh! Deci ai avut numeroase mari aventuri?
Anthony sorbi din brandy şi zâmbi ştrengăreşte.
-  Una sau două.
-  Povesteşte-mi.
El râse şi scutură din cap.
-N u  prea cred. în afară de asta, acum vorbim despre ce 

vrei tu.
-  Foarte bine. Reflectă un moment. N-am declamat niciodată 

versuri de Shakespeare de pe o scenă.
-Ş i?
Ea surâse:
-N u  am luat niciodată masa cu un şeic.
-  Sigur mai sunt şi altele.
Acum, când se gândea, mai erau multe.
-N u am trecut niciodată de ţărmurile Angliei. Nu mi s-a 

cântat niciodată în public. Vorbele îi ieşeau singure din gură cu 
repeziciune. Nu mi-am văzut numele niciodată într-o carte. Făcu 
ochii mari. Nu am scris niciodată o carte.

El zâmbi:
-A sta-i tot?
-  Păi, nu, nu cred că e tot.
-  Lista ta devine din ce în ce mai lungă.
-E ste  numai vina ta fiindcă mă încurajezi. Ridică din sprân

cene şi încercă să desluşească mulţimea de idei care îi umpleau
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capul. Nu am pozat niciodată singură pentru un tablou, fără fami
lia sau sora mea. Şi n-am făcut-o niciodată fără veşminte.

El râse:
-  E bine de ştiut.
-D e  ce?
El ridică din sprâncene.
-  Nu contează. îi aruncă un zâmbet poznaş. Ştiu de ce. Totuşi -  

luă o poză clasică -  cred că ar fi de-a dreptul fascinant să fii pictată 
fără veşminte, ca o zeiţă greacă.

-Z eiţa dragostei, poate?
-  Doar dacă nu există o zeiţă a marilor aventuri. Râsul gâlgâia 

înlăuntrul ei.
-  Mă întreb unde ai putea să atârni un asemenea portret, mur

mură el.
Delia se aplecă înainte şi buzele ei le atinseră în treacăt pe 

ale lui.
-  Mă gândesc că în dormitor.
El râse şi întinse mâna spre ea. Delia se feri cu repeziciune din 

calea lui.
-  Ei, ei, domnul meu, tu ai început toate astea.
-Ş i  mi-ar plăcea să termin, mormăi el într-un fel deopotrivă 

ameninţător şi grozav de excitant. Mai este ceva ce n-ai făcut ni
ciodată şi ţi-ar plăcea să faci?

-  Da, spuse ea hotărât. Tot felul de lucruri, de fapt.
Anthony mormăi şi ridică privirea spre tavan.
-  Mă tem că am deschis cutia Pandorei.
-  Exact asta ai făcut. Bău ultima înghiţitură de brandy, puse 

paharul deoparte şi numără pe degete. Nu am condus nici
odată o trăsură pe străzile Londrei. Nu am dansat niciodată 
într-o fântână...

-  Cu sau fără veşminte?
-  Nici cu, nici fără. Şi vorbind despre haine, nu m-am îmbrăcat 

niciodată în bărbat şi nu m-am furişat pe holurile sacre ale unui 
club de gentlemeni.

-  Da’ ştiu că de data asta m-ai şocat, spuse el pe un ton caustic. 
Nu au toate femeile dorinţa ascunsă de a invada acele locuri ce le 
sunt interzise?
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-Probabil, deşi personal nu vreau să fac asta în mod speci
al. Dar cum este ceva ce nu am făcut niciodată şi ar fi o oarecare 
aventură, m-am gândit că ar trebui să o menţionez. îl privi. Sau 
ar trebui să limitez lista asta nu la ce nu am făcut, ci mai degrabă 
la ce vreau să fac?

-  Cred că da. Undeva trebuie să pui nişte limite.
-  Limitele, dragul meu Lord St. Stephens -  Tony -  nu-şi gă

sesc locul pe lista marilor aventuri. Reflectă o clipă, apoi zâmbi. 
De pildă, mi-ar plăcea foarte mult să stau pe acoperişul lumii să 
văd răsăritul sau apusul soarelui, sau orice. Poate să ating stelele. 
Improbabil, dacă nu imposibil, dar totuşi o dorinţă.

-A şa deci. O prinse de braţ şi o trase lângă el. Acum că ţi-ai 
alcătuit lista cu aventuri...

-Aventuri măreţe, te rog!
-C e anume deosebeşte o aventură măreaţă de o aventură 

obişnuită?
-Nu-mi pot închipui că o adevărată aventură poate fi obişnu

ită. Cât despre ceea ce o face măreaţă, nu ştiu foarte sigur, dar 
sunt convinsă că o voi recunoaşte când se va întâmpla. Presupun 
că o va face să fie măreaţă ceva ce nu am făcut niciodată. îl studie 
cu atenţie. îţi dai seama că aceasta este doar o listă superficială? 
Sunt convinsă că pot să adaug mult mai multe aventuri.

-Ş i  în clipa asta unde se încadrează împărţitul patului cu 
mine? Privi în jos spre ea şi îi zâmbi. Am avansat pe listă sau m-ai 
înghesuit la coadă de tot?

-E  greu de spus, îl tachină ea, strecurându-şi braţele pe după 
gâtul lui. Dacă-ţi spun că ai ajuns în capul listei, firea ta încreză
toare te va face doar mai arogant. în afară de asta, ai putea să crezi 
că sunt prea dornică, şi îndrăznesc să spun că bărbaţii nu aprecia
ză ceea ce obţin prea uşor.

-  în cazul ăsta, un asemenea bărbat ar fi un prost.
-  Cu toate astea, dacă-ţi spun că eşti pe un loc sub plimbarea 

pe cămilă, ai putea fi foarte dezamăgit.
-Su n t dezamăgit în fiecare clipă când nu eşti în braţele mele.
O sărută din nou cu o impetuozitate care îi tăie răsuflarea, 

după care îi dădu drumul fără tragere de inimă.
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-N -aş vrea să fii dezamăgit, murmură ea. Avea un efect 
devastator asupra capacităţii ei de a respira. Al patrulea, spuse 
ca brusc.

-A l patrulea? Ridică din sprâncene derutat.
-  Pe lista mea. Zâmbi. Eşti numărul patru.
-  Patru? Înţeleg. Dădu din cap meditativ. E acceptabil.
-  Ce vrei să spui?
-A r trebui să plec, spuse el hotărât.
-S ă  pleci? Acum? înainte... îl privea neîncrezătoare. Acum eu 

sunt dezamăgită. Nu poţi să mă săruţi aşa şi pe urmă să-mi spui 
noapte bună.

-  Crede-mă, şi pentru mine este la fel de greu ca şi pentru tine. 
Cu toate acestea -  zâmbi -  îţi va întări caracterul.

-D ar încă nu am......avut o minunată şi pasională întâlnire
sub cearşafuri". Cina. Da, sigur, încă nu am mâncat. Ai fost invitat 
la cină.

Nu voia ca el să plece. Nu acum, nu încă. Niciodată.
-  Mi-am dat seama că pofta mea pentru -  îşi drese glasul -  cină 

s-a dus. Şi am planuri de ticluit.
-C e fel de planuri? îl examină cu atenţie.
-  Planuri pentru aventuri măreţe. îi luă mâna şi o duse la buze. 

Parte din distracţia aventurii este surpriza inerentă. Şi n-aş vrea 
să o stric.

-  Te asigur că n-ai putea. Privirea ei o întâlni pe a lui şi expresia 
ochilor lui negri promitea mai multă aventură decât ar fi putut 
conţine orice listă.

-  Mă voi întoarce in trei -  nu, în patru zile şi....
-Patru zile? ÎI apucă de haină cu ochii scânteind: Patru zile 

întregi? Eşti nebun?
El zâmbi slab.
-Probabil.
-  Patru zile? Pare mai degrabă o viaţă.
-  Delia. O cuprinse în braţe şi o trase mai aproape de el. Viaţa 

ta s-a schimbat mult în ultimul an. îţi dai seama sau nu, do
rinţa ta pentru aventuri măreţe, intenţia de a face exact ceea 
ce doreşti -  şi la naiba cu urmările -  ar putea să-ţi provoace un 
rău ireparabil.

-------------------------Victoria ‘Alexander------------------------ --
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-  Nu-mi pasă de reputaţia mea sau de scandal ori de...
-M ie îmi pasă. Nu vreau să arunci cu nepăsare ceea ce nu 

poate fi recuperat. în afară de asta... Privirea lui o căută pe a ei. 
La naiba, Delia, te doresc mai mult decât am dorit vreodată o 
femeie, şi faptul că te părăsesc acum, în această clipă, este unul 
dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut în viaţa mea. Dar 
simt că este ceea ce trebuie să fac.

-S -ar putea să te înşeli, spuse ea plină de speranţă.
-N u mă înşel. Scutură din cap. Nu vreau să regreţi nimic din 

ceea ce se petrece între noi. Nu-1 cunoşteai prea bine pe soţul tău 
când te-ai măritat cu el. Vreau să mă cunoşti înainte de a te hotărî 
dacă vrei să te căsătoreşti cu mine. Vreau să fii sigură că doreşti 
să-ţi petreci restul vieţii cu mine, şi, te previn, intenţionez să fie o 
perioadă foarte lungă de timp.

- 0 ,  Doamne! Făcu un efort să se stăpânească. Nu ştiu ce 
să zic.

-Urează-mi o seară bună. O sărută pe vârful nasului, apoi se 
răsuci şi porni spre uşă.

-Som n uşor, spuse ea fără nici măcar un dram de sinceritate.
-  Mă îndoiesc că ar putea fi posibil. Ajunse la uşă, apoi se răsuci 

către ea. Vreau să împart patul cu tine, Delia, dar mai mult îmi do
resc să impărtăşim aventurile tale, viaţa ta. îi aruncă un zâmbet 
poznaş. Şi în patru zile intenţionez să fac exact acest lucru.

------------------------- Mărturisirea------------------------

CapitoCuC 14

Scumpa mea Cassie,

Am nevoie disperată de ajutorul tău. Trebuie să vii să mă 
vezi cât poţi de repede.

Te rog nu întârzia. Timpul este esenţial...

-Asta-i tot ce voiai? Cassie o privea intens, nevenindu-i să 
creadă. Dumnezeule mare, mă gândeam că ţi-e cel puţin în peri
col viaţa.
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-Chiar aşa şi este, spuse Delia ferm. în fine, poate că nu viaţa, 
dar în mod sigur viitorul.

Delia aruncă o privire de jur împrejurul dormitorului uriaş care 
fusese odinioară al lui Charles şi care acum era al ei. Ferestrele 
erau goale, la fel cum era şi patul. Toate draperiile şi aşternuturile 
pe care le sfâşiase fuseseră îndepărtate cât fusese ea plecată de 
personalul cel nou, foarte eficient. Pe pat se afla numai o saltea 
de puf. Observă că este o gaură într-o parte -  de fapt, mai degrabă 
o tăietură -  şi se întrebă cum de n-o văzuse înainte. Nu avea nici o 
importanţă, fără doar şi poate salteaua se prinsese în ceva.

-Trebuie să facem ceva cu încăperea asta, şi avem la dispoziţie 
trei zile.

Cassie îşi încrucişă braţele pe piept.
-D e  ce?
-A  fost dormitorul lui Charles, şi nu mă simt pe deplin confor

tabil dormind aici. Dar este dormitorul cel mai mare şi acum este 
casa mea, camera mea şi vreau să fie a mea.

De fapt, deşi luase hotărârea de a transforma această încăpere 
în camera ei, nu făcuse asta încă. Gândul de a dormi în patul pe 
care îl împărţise cu Charles aşa de puţin timp era neliniştitor, şi 
nu putea să-şi ia inima-n dinţi s-o facă.

-  Presupun că are o oarecare logică. Cassie o examină cu aten
ţie. Dar de ce trei zile?

-  Mi se pare o idee bună să termin pur şi simplu cu asta.
Explicaţia părea străvezie chiar şi pentru urechile Deliei.

Cassie o studie printre gene, iar Delia oftă resemnată:
-  Ei bine, în patru zile Tony -  ăăă, lordul St. Stephens...
-Tony? Acum îi spui Tony?
-  Mi s-a părut potrivit, spuse Delia şoptit.
Cassie o scrută, iar Delia rezistă imboldului de a se foi în timp 

ce era examinată minuţios. După o clipă, sora ei făcu ochii mari 
şi rosti şuierat:

-  Philadelphia Effington!
-Lady Wilmont! replică Delia repede. Pentru care regulile de 

comportare sunt complet diferite.
Cassie n-o băgă în seamă:
-Bărbatul acesta, acest Tony, este primul tău... viitorul tău...
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-Viitorul meu, ce? Privirea Deliei se îngustă. Dacă aş fi în locul 
tău, mi-aş alege cu grijă cuvintele.

-  Ei bine, nu eşti în locul meu, deşi în mod absolut sigur ai fost 
în locul meu. Cassie icni. Nu mai crede că tu eşti eu, nu?

-Nu, bineînţeles că nu! Delia păru indignată. Nu ţi-aş pune 
niciodată reputaţia în primejdie.

-  lartâ-mă, mi-am pierdut capul pentru o clipă. Probabil că 
incidentul acela când v-aţi sărutat în dreptul fereastrei la o pe
trecere m-a făcut să uit cât de extraordinar de grijulie eşti cu 
reputaţia mea.

-  Nu-i nevoie să fii sarcastică!
-îndrăznesc să spun, draga mea soră, că măcar sarcastică pot 

să fiu. Cassie făcu o pauză dramatică, fulgerând-o cu privirea. 
Victimă!

Delia se încruntă.
-  Poftim?
-Victimă. Acesta este cuvântul pe care voiam să-l folosesc. 

St. Stephens este prima ta victimă în drumul tău spre experienţă.
-  Nu prea l-aş numi victimă. Delia nu-şi putu reţine un zâmbet 

mulţumit. Şi chiar dacă e aşa, este o victimă foarte dornică.
-  Delia!
-N u  e cazul să pari atât de şocată.
-N u sunt şocată, i-o reteză Cassie. în fine, suspină ea, bă

nuiesc că sunt un pic. Ştiu că ai spus că vrei să devii o femeie 
experimentată, dar nu mi-am dat seama că vrei s-o faci imediat. 
Cu primul gentleman care-ţi iese în cale.

-  Nici eu nu mi-am dat seama, şi în mod cert nu e o chestiu
ne planificată. Pur şi simplu aşa s-a întâmplat. Mama ar zice că 
e destinul.

-  Mama ar zice multe lucruri, dar mă îndoiesc că destinul s-ar 
număra printre ele, mormăi Cassie.

-  Probabil că nu, dar cu mama nu poţi fi niciodată sigur. Păi 
dacă ar crede că la mijloc este destinul, s-ar putea nici măcar să 
nu fie şocată.

Cassie pufni.
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-  Fără doar şi poate, acest lucru este imposibil. Delia îi aruncă 
o privire spăsită surorii ei. Zău că-ţi înţeleg reacţiile. Probabil că 
şi eu aş fi şocată dacă rolurile noastre ar fi inversate.

-  Da, dar tu întotdeauna te-ai aşteptat la o asemenea purtare 
din partea mea, chiar dacă pe nedrept.

-Ş tiu  că este îngrozitor de nedrept. Delia îşi petrecu braţul 
pe sub al surorii sale, conducând-o în mijlocul încăperii. Dar cum 
nu putem să facem nimic în legătură cu asta, hai să vedem ce 
facem aici.

Cassie măsură încăperea:
-N u ştiu exact cum decorezi o încăpere cu gândul să seduci 

pe cineva.
-N u  decorezi cu acest scop, replică Delia ferm. Decorezi pen

tru mine. Seducţia este în plan secund.
-Aşadar, intenţionezi să-l seduci. Vezi? Cassie strâmbă din 

nas. Cu ajutorul meu.
-O , nu prea cred că voi avea nevoie de ajutorul tău, replică 

Delia.
Cassie n-o băgă în seamă:
-  Doar dacă n-ai făcut-o deja.
-N u  fi absurdă. Delia ridică din umeri, alungând ideea. Nici 

nu-1 prea cunosc pe acest bărbat.
-A sta nu...
-  Ştiu, ştiu. Dar nu voi face aceeaşi greşeală de două ori. Zâmbi 

la această amintire. Nu o să mă lase el.
-Zău? Chipul lui Cassie vădea scepticism. Ce noroc ai că prima 

ta victimă este un exemplar excepţional.
-  Poate că este, spuse Delia cu emfază. Poate că este perfect.
-U n  bărbat perfect? spuse Cassie în derâdere. Nu există

aşa ceva.
-  Poate. Dar el este minunat.
-  Numai că nu ştii nimic despre el.
-Ş tiu  destul. Tata spune că unchiul Philip vorbeşte frumos 

despre el, şi la urma urmelor el este ducele, aşa că poţi avea în
credere în el. în plus, Tony a insistat să cunoască familia. Toate 
acestea sunt semne excelente privind caracterul lui.
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-  Presupun că da. Cassie se duse spre pat şi se aşeză, schim
bând subiectul: Atunci, vrei să schimbi mobila? S-o înlocuieşti cu 
ceva mai puţin îngrozitor, presupun?

-  E îngrozitoare, nu?
Era închisă la culoare şi masculină şi te ducea înapoi în timp, 

în epoca Tudorilor.
-  Este însă foarte preţioasă. Cassie arătă cu capul spre stâlpii 

baldachinului. Sculpturile de pe stâlpi sunt foarte elaborate.
-  Charles avea gusturi excelente.
-  Şi extrem de confortabile. Cassie mângâie patul.
Delia ezită, apoi trase adânc aer în piept şi se aşeză pe pat lân

gă sora ei.
-A r fi păcat să te dispensezi de el. Cassie se trânti pe spate. 

Aş zice că a fost martor la multe poveşti.
-  Presupun că da. Delia o urmă pe sora ei, se aşeză pe pat pe 

spate şi privi în sus, studiind plafonul în chesoane. Pur şi simplu 
prefer să nu retrăiesc povestea mea în el, mulţumesc foarte mult.

Era de-a dreptul plăcut să stea aici, lângă Cassie, să privească 
în gol şi să pălăvrăgească, aşa cum făcuseră în adolescenţă. Petre
cuseră ore întregi vorbind despre vieţile şi speranţele lor, despre 
visurile lor, despre ceea ce ar putea sau nu să li se întâmple în vii
tor. Deliei îi trecu brusc prin minte că închideau cercul acum.

-P o ţi să-ţi închipui numărul neştiut de poveşti de seducţie 
care au avut loc în acest pat în ultimii vreo trei sute de ani? spuse 
Cassie gânditoare.

-Inocenţi distruşi. Virgine deflorate, adăugă Delia. Căsătorii 
consumate, chestii de genul acesta.

-Su n t chiar surprinsă că este într-o stare aşa de bună. Este un 
pat uimitor de robust.

-  De fapt, nu intenţionez să-l seduc, să ştii, zise Delia absentă.
-N u?
-  Deloc. Delia zâmbi spre tavan. Intenţionez să-l las pe el să 

mă seducă.
Şocul făcu să se lase tăcerea preţ de o clipă, după care în încă

pere răsună râsul lui Cassie. I se alătură şi Delia, şi pentru câte
va minute încăperea se umplu de râsetele acelea frivole de care 
nu se mai bucuraseră de mult. Genul acela de râs de care te poţi
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bucura doar împreună cu cineva care te cunoaşte la fel de bine 
cum te cunoşti tu însuţi. Trecuse foarte mult timp de când nu mai 
fuseseră împreună în acest fel. Deliei îi lipsise atât de mult sora 
ei geamănă.

-  Delia. Cassie se rostogoli pe o parte, se sprijini într-un cot şi 
o studie pe sora ei. Cum a fost? Atunci când ai fost sedusă?

-  Cassie! Delia îşi acoperi faţa cu mâinile. Nu poţi să mă întrebi 
aşa ceva.

-  Ba sigur că pot, şi chiar vreau să ştiu. Cred că ar trebui să fiu 
pregătită.

-Pregătită pentru ce? Delia o privi printre degete. Nu ai de 
gând să faci ceva nesăbuit, nu?

-N u  chiar acum, dar nu se ştie niciodată. Cassie ridică din 
umeri. Am aceeaşi vârstă ca tine, şi deşi mi-ar fi drag să mă mărit, 
nu există nimeni interesant la orizont. Nu înţelegi că, după căsă
toria ta, toţi bărbaţii aceia îngrozitori şi anoşti care nu te intere
sau şi-au îndreptat atenţia asupra mea?

Delia râse şi se rostogoli ca s-o privească în faţă, sprijinindu-şi 
capul într-o mână -  imaginea în oglindă a poziţiei în care şedea 
sora ei.

- îm i pare sincer rău.
-A şa şi trebuie. Cassie pufni indignată. Aşa că ai putea măcar 

să-mi spui ce pierd.
-A  fost excitant şi un pic ciudat, de fapt, dar plăcut. Este foar

te... Delia căuta cuvintele potrivite. Ciudat, presupun că este sin
gurul cuvânt la care mă pot gândi, când eşti în intimitate cu un 
bărbat. Dar a fost... plăcut.

-  Mi-ai spus că promitea mult.
-  Nici asta nu sunt sigură c-o pot explica. Delia trăgea absentă 

de salteaua de puf. Cu Charles, am ştiut mereu că ceea ce m-a 
atras în patul lui a fost mai degrabă dorinţa de aventură decât 
orice altceva. Oh, cu siguranţă l-am plăcut mult, dar nu m-am 
gândit niciodată că mă voi şi mărita cu el. O privi pe sora ei. 
E teribil de scandalos, nu-i aşa?

Cassie aprobă cu o mişcare din cap:
-  Categoric. Continuă.
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Delia zâmbi.
-întâlnirile noastre pe furiş şi chiar faptul că am împăr

ţit patul cu el au făcut parte dintr-o mare aventură. Singura pe 
care credeam că o voi avea vreodată. Ştiam că făcând ceea ce fă
ceam s-ar putea să nu mă mărit niciodată, şi nu-mi păsa de fapt. 
Am acceptat mereu că mariajul este inevitabil, dar nu m-a fasci
nat în mod special niciodată. Probabil ca urmare a calităţii pre
tendenţilor mei.

Cassie o examină curioasă.
-  De ce nu mi-ai spus niciodată despre dorinţa asta profundă 

de aventură?
-N ici eu nu cred că mi-am dat seama până când nu s-a 

ivit ocazia.
-  în persoana lui Wilmont?
-A şa se pare. Delia ridică din umeri. în ultimele şase luni am 

avut timp din belşug să-mi analizez acţiunile şi deciziile. De fapt, 
mult prea mult timp. Am ajuns să mă cunosc mult mai bine decât 
m-am cunoscut vreodată. Mi-am dat seama că deveneam din ce în 
ce mai neliniştită cu fiecare an care trecea.

-  Ca şi mine, dar asta nu m-a făcut să mă arunc în patul primu
lui crai pe care l-am întâlnit.

-  Poate pentru că tu ai avut mereu ocazii, în vreme ce eu nu. 
Delia surâse obosit. înainte de toate astea nu m-am considerat 
niciodată deosebit de aventuroasă, dar acum sunt atât de multel
lucruri pe care vreau să le fac, să le văd şi să le încerc.

-  Cum ar fi Lordul Misterios.
Delia râse:
-  Şi el este pe listă.
-  Ştii ce faci?
-Absolut deloc. Delia se încruntă, încercând să găsească vor

bele potrivite. Cu el este altfel decât era cu Charles. însuşi faptul 
că întreaga poveste era secretă, ideca că era ceva complet scanda
los şi total interzis făcea totul atât de fascinant. Cu Tony nu este 
nici un risc, şi totuşi e cumva mai incitant.

-  Eşti încă în doliu. Dacă ai fi văzută cu el ar fi de-a dreptul 
scandalos.
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-  Da, dar !n acest moment asta contează prea puţin. Am pro
vocat deja un scandal, şi acum nu mai reprezintă ameninţarea 
de odinioară. Şi cred că el merită efortul. Delia se ridică în şezut, 
câutându-şi cuvintele. Cu Tony, o simplă conversaţie este inci- 
tantă, şi un simplu vals este o aventură. Bănuiesc că şi o plim
bare in parc cu el ar fi magnifică. Inima mea bate mai repede 
numai când îl văd. Simt cum freamăt toată şi respiraţia mi-e agi
tată şi vreau tot felul de lucruri pe care pur şi simplu nu pot să 
le numesc.

-Pare mult mai periculos decât Wilmont, murmură Cassie.
-E ste  foarte posibil. Cassie. Privirea Deliei se încrucişă cu a 

surorii ei. S-ar putea să nu fie el primul meu pas.
-Victim ă, ricană Cassie.
-Pas, replică ferm, ţinându-şi răsuflarea. S-ar putea să fie 

ultimul.
Cassie o studie preţ de o clipă lungă, după care dădu din cap 

gânditoare.
-Albastru.
Delia se încruntă.
-Albastru, ce?
-Pentru cameră, desigur. Aş zice un albastru marin. Intens, 

dar nu prea închis. Cassie se dădu jos din pat şi se duse în mijlo
cul încăperii, examinând pereţii şi mobila cu ochi critic. Ţine cont 
însă, nu ştiu dacă putem să facem totul în trei zile. Se uită la sora 
ei. Va costa foarte mulţi bani să faci totul aşa de repede.

Delia râse:
-A m  foarte mulţi bani.
-D a, ştiu. Cassie îi aruncă un zâmbet poznaş. Iar eu mă voi 

distra minunat cheltuindu-i. Ei, hai, nu avem timp de pierdut, aşa 
că-ţi propun să mergem prin magazine, să vedem şi să începem 
să facem aranjamente. Cu puţin noroc şi cu bani, mâine vom avea 
muncitorii aici.

-Splendid. Delia strălucea. Bănuiam asta, aşa că l-am pus pe 
Gordon să-i spună vizitiului tău că va fi nevoie de el imediat. Delia 
sări în picioare şi porni spre uşă. De ce albastru?

-E ste  o culoare minunată pentru dormitor. Deopotrivă li
niştitoare şi intensă, cred eu. în afară de asta, merge foarte bine
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cu ochii tăi. Cassie dădu din cap spre sora ei, cu un zâmbet sa
tisfăcut pe chip. O să-l facem pe Lordul Misterios să te seducă 
intr-o clipită.

Tony se depărtă de uşă şi îşi compuse o morgă care să-i ascun
dă zâmbetul mult prea mulţumit ce i se lăţise pe chip ascultând 
conversaţia dintre cele două surori. însăşi ideea că Delia reno
va această cameră cu gândul la seducţie -  şi unde mai pui că era 
vorba de el -  era poate cel mai încântător lucru pe care îl auzise 
vreodată. Planul lui de a o face pe Delia să se îndrăgostească de el 
funcţiona mult mai bine şi mai rapid decât se aşteptase. Era bun. 
Era foarte bun.

-Gordon. Delia ieşi pe coridor, cu sora ei in urmă. Vom fi ple
cate o vreme, probabil până după-amiază.

-  Foarte bine, milady.
-  în următoarele câteva zile aici va fi o activitate intensă, dar 

te asigur că va merita efortul. Delia deborda de entuziasm. Crezi 
că vor fi probleme?

-Absolut deloc, doamnă, spuse cu o voce de majordom perfect 
competent.

-Minunat! Delia se aplecă spre el, confidenţial. Ne-am hotărât 
la albastru, aşa cum ai sugerat tu.

-Su n t bucuros că am putut fi de folos, doamnă.
-T e  simţi mai bine azi, Gordon?
Privirea atentă a domnişoarei Effington îl măsură rapid, iar el 

îşi dădu seama că nu are încredere în el şi mai înţelese că probabil 
nu ştie foarte sigur din ce cauză. Era înţelept din partea ei, dar 
foarte enervant.

-M ă  simt foarte bine. Mulţumesc de întrebare, domnişoară.
-  Bun. Nu mi-ar plăcea deloc să ţi se întâmple ceva.
Delia îi aruncă un zâmbet afectuos, iar el avu mustrări de con

ştiinţă, dar îşi ignoră conştiinţa.
-  Hai, Cassie! Delia o luă de braţ pe sora ei şi practic o târî pe 

coridor, apoi pe scări. Avem multe de făcut şi trebuie să realizăm 
cât putem de mult azi.
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Domnişoara Effington mormăi ceva ce Tony nu reuşi să audă, 
dar se gândi că era mai bine aşa. Tonul domnişoarei Effington nu 
era nici pe departe la fel de entuziast ca al Deliei.

Mac le ajută pe doamne în holul de la intrare, şi după o scurtă 
agitaţie, cele două plecară. Tony oftă uşurat. Avea multe de rea
lizat şi nu putea face nimic până când Delia nu avea o ocupaţie. 
De pildă, se gândea că era cel mai bine să discute faţă în faţă cu 
lordul Kimberly azi, mai degrabă decât să-i răspundă prin mesa
ger la ultimul bilet. Un alt motiv era că avea de făcut numeroase 
aranjamente privind aventurile extraordinare ale Deliei, şi nu era 
timp de pierdut.

Nu era absolut sigur ce fel de aventuri urma să-i ofere, deşi 
avea câteva idei extraordinare. Totul depindea pe care dintre ele 
putea să le ducă la îndeplinire fără s-o atragă intr-un scandal 
public. în ciuda faptului că declarase că nu o preocupă scandalul, 
nu voia să fie el cauza altor greutăţi în viitor.

Nu luă în seamă faptul că însăşi prezenţa lui atât în rolul lui 
Gordon, cât şi ca St. Stephens reprezenta o permanentă amenin
ţare de scandal.

-  Nu vă place, nu-i aşa, domnule? rosti Mac cu blândeţe. Vreau 
să zic, sora.

-  Nu, nu cred că mă place.
Domnişoara Effington reprezenta o mică problemă. Era bănui

toare în ceea ce-1 privea pe Gordon şi, din ce auzise fără să vrea, nu 
era nici foarte mulţumită de interesul Deliei pentru St. Stephens. 
îşi dădu subit seama că s-ar putea să fie extrem de stânjenitor 
când va deveni membru al familiei lor.

Sigur, cu puţin noroc, domnişoara Effington nu va cunoaşte 
niciodată identitatea lui ca Gordon.

-  Domnule. Mac se încruntă. Nu se cade să mă amestec -  dum
neavoastră răspundeţi de toate acestea, dar...

-  Dar ce?
-Ş i  eu, şi ceilalţi ne întrebăm... Mac se opri un moment. 

E înţelept să... în fine...
-S ă -i fac curte lui Lady Wilmont?
Mac dădu din cap, aprobându-1.
-Aceasta ar fi întrebarea, domnule.
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-  Probabil că nu. Tony se frecă obosit la ochi. Dacă ar fi să mă 
justific, aş spune că a petrece timpul cu ea, fie ca valet, fie ca eu 
însumi, face parte din sarcina de a-i asigura protecţia.

-Ş i?
-Ş i  ar fi o minciună. Tony încrucişă braţele, sprijinindu-se de 

cadrul uşii. Aşa a început, ştii bine. Totul era absolut nevinovat şi 
chiar necesar, dar acum...

-Acum?
Tony făcu o grimasă.
-Acum o să mă însor cu ea.
-N u sunteţi un pic cam bătrân pentru ea, domnule?
-  Bătrân?
Mac făcu semn din cap spre oglindă, şi Tony îşi surprinse chipul 

cu sprâncene stufoase, mustaţă, păr alb şi ochelari. Râse trist:
-  înţeleg unde baţi.
-Dacă-mi permiteţi, ce crede lordul Kimberly despre acest 

lucru?
-D e fapt, încă nu i-am spus. Tony tresări doar la acest gând. 

Nici nu sunt sigur că-i voi spune.
-Domnule! Mac ridică din sprâncene. Oare este înţelept?
- î n  clipa de faţă se pare că nu prea fac lucruri deosebit 

de inteligente. Tony scutură din cap. Ai fost vreodată îndrăgos
tit, Mac?

-  Depinde cum definiţi dragostea, domnule.
-  Dar tu cum ai defini-o?
-  Păi, am avut şi eu parte de femei. Ba chiar, din când în când, 

am petrecut o grămadă de timp cu una sau cu alta. Dar n-am sim
ţit niciodată nevoia să mă las încătuşat pe viaţă de vreuna. Mac 
ridică din umeri. Aş spune că aşa o definesc.

-Poate că ai dreptate. Trebuie să recunosc că însăşi ideea 
de fericire conjugală m-a speriat de moarte întotdeauna. Dar 
cu ea, pare, nu ştiu... Se îndreptă şi oftă adânc, a resemnare. 
Magnific.

-  Mie îmi sună a dragoste. Mac făcu o pauză. Şi cc-o să faceţi cu 
Gordon, domnule? A ajuns să ţină mult la el.

-A sta e o problemă spinoasă şi nu prea ştiu cum s-o rezolv, 
deşi va trebui să fac ceva curând. Suntem aici de mai bine de două
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săptămâni şi nu s-a întâmplat absolut nimic, şi nici nu există 
vreun indiciu că Lady Wilmont este de fapt în vreun pericol 
oarecare.

Şi totuşi, avea o ciudată senzaţie că încă mai exista posibili
tatea unui pericol pentru ea, dar nu mai era deloc sigur dacă era 
rezultatul acelui instinct pe care se bizuise aproape toată viaţa 
sau al dragostei lui pentru Delia.

-  în ultimul său bilet, lordul Kimberly arată că s-ar putea să fi 
venit momentul să oprim totul. Nici tu, nici altcineva nu a obser
vat nimic care să dea de bănuit.

-Absolut nimic, domnule.
-Ţ ine cont, eu cred că am procedat înţelept ţinând-o sub su

praveghere, însă acum regret, dar trebuie să fiu de acord cu el.
-  Ei cum îi veţi spune?
-V rei să zici, adevărul? Tony scutură din cap. în acest moment 

nu am nici cea mai vagă idee, dar îmi dă mie ceva prin minte. în
totdeauna a fost aşa în trecut.

-Icrtaţi-m ă că vă spun, dar situaţia asta nu e oarecum diferită 
de celelalte din trecut?

-Cam , mormăi Tony, privindu-1 în ochi pe celălalt. Şi cu toate 
astea, nu putem face nimic, nu? îi voi spune totul lui Kimberly şi 
sper că el este mai înţelept decât mine şi că are o soluţie de a ieşi 
din această încurcătură.

-  Domnule, ştiţi că n-ar trebui să fie deloc ciudat dacă per
sonalul cel nou îşi va da demisia, spuse Mac gânditor. Nu sun
tem de prea mult timp în serviciul ei. Iar Gordon va putea 
oricând să invoce vreo rudă îndepărtată, vreo mătuşă bătrână, 
să zicem...

-A r trebui să fie matusalemică.
-Poate care locuieşte lângă Edinburgh...
-  Edinburgh?
-  Gordon este un vechi nume scoţian, şi chiar eu am o mătuşă 

în vârstă care locuieşte lângă Edinburgh. Puteţi să vă folosiţi de 
ea. Mac zâmbi. E o scorpie bătrână şi foarte pricepută la chestii 
din astea.

-  Mulţumesc pentru ofertă, spuse Tony cu un chicotit sarcas
tic. Dar Gordon i-a zis deja că nu are familie.
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-  Chiar şi aşa, ce vreau eu să subliniez este că de ce sâ-i spunem 
adevărul? Demisionăm. Gordon se duce să aibă grijă de biata mă- 
tuşică bătrână sau orice altceva vă trece prin minte, iar ea nu va 
bănui nimic.

-  E o idee interesantă, dar -  Tony clătină din cap -  nu mi se 
pare corect. Mi se pare...

-  Că e ca şi cum aţi minţi-o, domnule?
Tony îl studie pe celălalt.
-Ş tiu  ce încerci să-mi spui, dar nu pot să amestec o minciună 

cu alta. Merită să cunoască adevărul.
-  Scuze, domnule, dacă nu vă e cu supărare că vă spun, dar este 

unul dintre cele mai prosteşti lucruri pe care le-am auzit. Mac scu
tură din cap, cu o privire plină de compasiune. în mod clar, pentru 
lipsa de inteligenţă a lui Tony. Din experienţa mea cu femeile, cu 
cât mai puţin cunosc din adevăr, cu atât mai puţin o să vă poarte 
pică sau o să vă ameninţe că dă totul în vileag. Şi sincer, domnule, 
femeia asta în mod special vă poate face viaţa amară pentru tot 
restul zilelor.

-Mulţumesc, Mac, nu mă gândisem la asta, spuse Tony sec. 
Tu chiar vezi lucrurile dintr-o perspectivă interesantă.

-Când vine vorba despre femei, sunt momente pentru sinceri
tate şi momente când cel mai înţelept lucru este să-ţi ţii gura.

-Probabil că ai dreptate. O să mă gândesc la acest lucru. 
Până acum este cea mai bună soluţie pe care o am pentru toată 
situaţia asta.

Până acum, de fapt, singura lui soluţie era un plan vag şi 
complicat de a o face pe Delia să se îndrăgostească de el pe prin
cipiul că pe urmă îi va ierta totul. Un plan despre care încă mai 
credea că are o oarecare valoare, deşi până şi el vedea că poate 
duce la dezastru. Totuşi, nu i-ar fi plăcut să-şi înceapă viaţa lor 
împreună cu o minciună atât de importantă între ei. Şi chiar 
o iubea.

Poate că lordul Kimberly va avea o sugestie, asta dacă bineîn
ţeles, nu va ordona împuşcarea lui Tony pentru toată complicaţia 
pe care o provocase.

Pe de altă parte, poate că să fie împuşcat era cea mai bună so
luţie dintre toate.
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-  Nu s-a întors încă?
Tony închise uşa de la intrare în urma lui. Fusese plecat cea 

mai mare parte din zi. Ca întotdeauna, Mac era la postul lui.
-N u, domnule. Mac îl studie curios. Pot să vă întreb cum a 

mers cu înălţimea sa?
-N u bine, deloc bine, răspunse Tony îndreptându-se spre ca

mera lui.
în acest moment nu voia nimic altceva decât să fie puţin 

singur ca să-şi adune gândurile şi să decidă care va fi următo
rul pas.

De fapt, să zici că lordul Kimberly nu primise bine mărturi
sirea lui Tony era puţin spus. Chiar şi acum, multe ore mai târ
ziu, Tony încă mai spumega după critica severă adusă de şeful 
lui. Sigur că o merita cu vârf şi îndesat. Nu reprezenta niciodată 
vreo problemă în mod special dacă în cursul unei investigaţii te 
încurcai cu o femeie, nici chiar dacă te culcai cu ea, mai ales dacă 
asta îţi aducea informaţiile necesare. Dar aceasta nu era o femeie 
oarecare. Aceasta era nepoata ducelui de Roxborough, care nu era 
numai puternic, ci şi şeful organizaţiei. Un bărbat care era deja su
părat că nepoata lui fusese folosită într-o investigaţie ce tărăgăna 
de peste jumătate de an, costase viaţa unui om, ruinase reputaţia 
unei tinere, o pusese în pericol de a fi în toiul unui nou scandal şi 
de a-i face realmente rău şi blocase mult mai multe resurse decât 
îşi putea permite departamentul.

Tony făcuse prostia să sublinieze că prima parte a planului nu 
era vina lui.

Kimberly primise informaţia aceea chiar şi mai rău, dacă asta 
era posibil. Totuşi, ce era al lui, dovedise un dram de înţelegere 
pentru situaţia jenantă în care se afla Tony şi credea că în final so
luţia cea mai elegantă ar fi fost căsătoria cu Lady Wilmont. Măcar 
în ceea ce-1 privea pe duce. în plus, voia ca Tony şi ceilalţi să conti
nue farsa aceea. Kimberly avea ca şi Tony sentimentul că lipseşte 
ceva, deşi nici el nu avea ceva concret pe care să-şi bazeze ideea. 
Ambii bărbaţi aflaseră cu mult timp în urmă cât e de important 
să-ţi urmezi instinctul acela vag.

------------------------ Victoria TUexander------------------------
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—  'Mărturisirea

Kimberly nu fusese deloc bucuros să afle că Tony părăsea de
partamentul la finalul acelei misiuni. Una peste alta, nu fusese o 
întâlnire deosebit de plăcută.

Tony ajunse în camera lui, intră ţii închise uşa în urmă. Era 
mică, dar destul de potrivită pentru nevoile lui, sau mai degrabă 
ale lui Gordon, cu un pat, un scrin şi o masă de scris. închiria 
camere care nu erau mult mai mari decât aceasta, dar la urma 
urmelor nu era mai niciodată acolo. Doar în ultima vreme petre
cuse mai mult timp la Londra decât oriunde altundeva. E drept 
că avea o casă undeva în oraş, ce făcea parte din moştenire, dar 
nici măcar nu călcase pe acolo. Şi asupra acestui lucru trebuia 
să mediteze.

Cu toate astea, ziua lui Tony nu fusese un dezastru total. 
Aranjase totul pentru a-i oferi Deliei suficiente aventuri astfel în
cât ea să mute pe primul loc în listă dorinţa de a împărţi patul cu 
el. Zâmbi gândindu-se la ce-i pregătise. Va avea parte de o zi pe 
care n-o va uita niciodată. Dacă lucrurile nu ieşeau bine între ei, 
măcar atât putea să-i ofere. O zi de neuitat.

Se aşeză la masa de scris, alese o coală de hârtie simplă, reflec
tă un moment, apoi aşternu câteva rânduri. împături biletul şi îi 
puse sigiliul. Ar trebui să funcţioneze frumuşel.

Tony îşi potrivi mustaţa în mica oglindă de deasupra lavoaru- 
lui, verifică dacă sprâncenele sunt încă bine aranjate, se scărpina 
în creştet, după care îşi mai pudră puţin părul. Se obişnuise cu 
tamponul de vată în maxilarul superior şi cu ochelarii, şi chiar 
putea sâ-i ignore, dar, la naiba, ura pudra, mustaţa şi sprâncenele, 
în momentul ăsta ura tot ce-1 reprezenta pe Gordon. Mai că meri
ta să-i mărturisească totul Deliei şi să-şi asume riscurile.

Bineînţeles că aceste riscuri erau în clipa de faţă mici, dar o 
iubea pe Delia şi voia să-şi petreacă restul vieţii cu ea. Niciodată 
în viaţa lui nu renunţase la ceva fără luptă şi nu avea de gând să 
înceapă acum.

Tony ajunse în holul de la intrare exact la timp pentru so
sirea Deliei şi a surorii ei, pline de entuziasm şi de numeroase 
pachete uriaşe.

-C e zi splendidă am avut, Gordon! Privirea Deliei scânteia 
de însufleţire. Am cumpărat nenumărate ţesături şi aşternuturi,
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şi nici nu mai ţin minte ce. Vrei te rog să pui să fie duse pachetele 
acestea sus?

-D e îndată, milady. îi înmâna biletul. A sosit când eraţi 
plecată.

Delia îl ţintui cu privirea o clipă ca şi când medita dacă să-l 
citească acum sau să aştepte până când era singură.

-  Hai, deschide-1 acum, Delia, spuse domnişoara Effington ne
răbdătoare. Cu siguranţă este de la lordul tău misterios.

Tony îi aruncă o privire lui Mac care se străduia să-şi reprime 
un zâmbet.

-  Foarte bine. Delia despături biletul şi-l citi, în timp ce pe chip 
i se aşternea încet, încet un surâs plin de afecţiune.

-  Ce scrie? întrebă energic domnişoara Effington.
-E ste  foarte scurt, murmură Delia, examinând încă biletul. 

Va veni o trăsură după mine în zori, peste trei zile. Delia ridică 
privirea. Este semnat St. Stephens, şi asta-i tot ce scrie.

Nu era tot ce scria, dar Tony se bucura că nu-i împărtăşise şi 
restul surorii ei.

-N ici un indiciu legat de ceea ce intenţionează? Domnişoara 
Effington se încruntă, evident dezamăgită. Aş zice că este destul 
de enervant din partea lui.

-E u  cred că este foarte incitant, insistă Delia. O parte din dis
tracţia aventurii este surpriza inerentă.

-  Presupun că da, mormăi domnişoara Effington.
Delia o privi fix pe sora ei.
-  Cred că eşti geloasă.
-Dumnezeule, Delia, n-am fost niciodată în viaţa mea mai 

geloasă. Domnişoara Effington surâse poznaş. Trebuie să-mi 
promiţi că după aceea îmi vei spune toate amănuntele.

-  Toate amănuntele?
Delia ridică din sprâncene. Privirea ei o întâlni pe cea a surorii 

ei, şi amândouă râseră ca de o glumă pe care o ştiau doar ele.
Tony spera din suflet ca Delia să nu-i împărtăşească surorii ei 

toate amănuntele. Şi aşa era destul de greu să încerce să câştige 
inima uneia dintre femei, fără ca cealaltă să-i pună sub lupă efor
turile. Mai ales o femeie care nu-1 plăcea în mod deosebit. Nu, dacă

-------------------------Victoria 'Alcxandcr---------------------------
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ar fi vorba despre un eveniment sportiv, fără îndoială domnişoara 
Effington ar face galerie cu toată inima pentru tabăra adversă.

-  Păi, atunci cam asta ar fi. Trebuie să plec. Domnişoara Effing
ton o îmbrăţişă scurt pe sora ei. Mă întorc mâine-dimineaţă de
vreme cu o echipă de muncitori şi croitorese, şi mai văd eu ce.

- î ţ i  sunt foarte recunoscătoare, să ştii, spuse Delia.
-A i şi pentru ce. Din vocea domnişoarei Effington răzbătea o 

fermitate plină de dragoste.
Doamnele îşi luară bun-rămas, iar domnişoara Effington ple

că. Mac şi ceilalţi doi valeţi duseră pachetele sus.
-Su n t lihnită, Gordon, şi aş vrea cina cât se poate de, repede. 

Zâmbi. Să ştii că să cheltuieşti bani cere mult efort.
-  îmi închipui, doamnă.
Ea râse şi porni pe scări, apoi strigă peste umăr:
-Table după cină, Gordon?
-Abia aştept, doamnă.
- Ş i  eu la fel. Brusc se opri şi se întoarse spre el, încruntată. 

Cum te simţi?
El ignoră o înţepătură de vinovăţie:
-  Foarte bine, mulţumesc de întrebare.
-B ine. Dădu din cap în semn de mulţumire, porni din nou, 

după care se opri şi se răsuci. Viaţa se dovedeşte mult mai fru
moasă decât am îndrăznit să sper vreodată. Chipul îi era luminat 
de o expresie asemănătoare cu uimirea, iar lui i se strânse inima 
la această privelişte. Cine şi-ar fi imaginat vreodată?

-  Vă doresc numai fericire, milady, spuse el fără să se gândeas
că. O meritaţi din plin.

-  Mă îndoiesc, dar îţi mulţumesc, Gordon. Râse blând şi conti
nuă să urce scările.

Se uită intens după ea un moment lung. Avea aerul unei femei 
care se îndrăgosteşte. Ciudat, dar când îşi dădu seama de asta, nu 
avu aceeaşi satisfacţie înfumurată ca altă dată.

Undeva în minte încă îi răsuna discuţia avută cu Mac. Tony se 
temea să-i spună adevărul. Oare ar fi posibil să-l iubească vreo
dată suficient, pe el sau pe altcineva, incât să-i ierte o asemenea 
înşelătorie? Dumnezeule mare, spera că da. Se ruga pentru asta. 
îşi paria viitorul pe asta. Şi inima.

------------------------ 'Mărturisirea----------------------- -
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Şi totuşi, între dragoste şi ură era o graniţă foarte fină, şi 
era perfect posibil ca, ştiind adevărul, Delia să treacă de cea
laltă parte.

Draga mea Delia,

Ţi-am lăsat acest bilet pentru că nu eram absolut sigură că 
altfel mă vei asculta.

Ştiu că eşti foarte nerăbdătoare să afli ce ţi-a pregătit Lordul 
Misterios, dar deşi îţi doresc binele, te implor să fii prudentă, 
draga mea soră. înţeleg faptul că îţi doreşti să fii o femeie ex
perimentată, dar mă tem că eşti în pericol de a-ţi pierde ini
ma pentru acest bărbat. Bănuiesc că ai rezistat pierderii lui 
Wilmont aşa cum ai rezistat pentru că nu a fost vorba de iubire 
şi mai bănuiesc şi că acum eşti periculos de aproape să descoperi 
pentru prima dată dragostea.

îţi mărturisesc deschis că în ultimele luni m-ai surprins 
de multe ori, dar cu toate astea te cunosc destul de bine 
ca să ştiu că, odată ce ţi-ai dăruit inima, aceasta poate fi zdro
bită cu uşurinţă. Mă tem că sfatul meu s-ar putea să vină prea 
târziu, dar fii cu băgare de seamă, dragă surioară. Nu lăsa 
ca nou descoperita ta pasiune pentru aventură să-ţi îndurere
ze inima.

Trecând la altele, am tot felul de idei minunate pentru 
renovarea restului casei tale. Ştiu că eşti la fel de mulţumită 
ca mine de rezultatele eforturilor noastre în ceea ce priveş
te camera albastră la care mă gândesc acum cu duioşie, deşi 
prefer să nu zăbovesc prea mult asupra celor ce s-ar putea pe
trece acolo.

Curiozitatea o făcea pe Delia nici să nu stea comod pe per
nele trăsurii. Era singură în vehiculul închis şi rămăsese puţin 
surprinsă când îşi dăduse seama că Tony nu găsise de cuviinţă

CapitoCuC 15
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să fie alături de ea. Şi totuşi, absenţa lui dădea o notă minunată 
întregii situaţii şi sporea misterul. Zâmbi în sinea ei. Nu că ar fi 
fost nevoie. Cu fiecare metru parcurs, aşteptarea şi entuziasmul 
deveneau mai intense.

Faptul că ieşea din casă îi făcea bine, cu toate că în această di
mineaţă era o linişte binecuvântată. în ultimele zile, casa fusese 
plină de tot felul de oameni; zugravi şi cei care puneau tapetul, 
cărăuşi de mobilă şi lenjerese, toţi acţionând sub privirea vigilen
tă a lui Cassie.

într-adevăr, sora ei fusese ca un general care îşi comanda în 
luptă forţele înarmate cu ciocane, vopsele şi materiale. Deliei i se 
păruse că era ca la spitalul de nebuni, deşi Cassie o tot asigurase 
că haosul era în întregime organizat şi lucrurile decurgeau bine. 
Deşi nu lipsea nimic, Delia observase că unele dintre lucrurile ei 
din dormitorul pe care încă îl folosea păreau să fi fost rearanjate. 
Probabil că nu era vorba decât de isprava noilor servitoare, cu toa
te că avea un sentiment ciudat că nu era ceva în regulă.

Amândouă surorile fuseseră surprinse să descopere un adevă
rat talent pe care îl avea Cassie pentru decorare, constatare care îi 
sporise acesteia entuziasmul şi hotărârea. într-adevăr, rezultatul 
final fusese o simfonie plină de gust în tonuri albastre şi aurii de 
mătăsuri şi satinuri. Dormitorul perfect nou al unei femei inde
pendente. O femeie hotărâtă să seducă.

Delia aruncă o privire pe fereastră şi observă că intraseră în 
Hyde Park. Parcul era cu totul pustiu la această oră matinală, şi nu 
era nici o îndoială că pentru asta fusese ales ca destinaţie.

Grija lui Cassie o mişcase cu adevărat, dar nu era necesară. 
La fel ca şi în cazul lui Charles, era perfect conştientă în ce se băga. 
Cu Charles ştiuse perfect că îşi punea în joc reputaţia şi pierderea 
virtuţii. Cu Tony era vorba pur şi simplu de inima ei. îşi dădea sea
ma care era riscul şi era doritoare să şi-l asume de dragul aventurii 
care mergea mult mai departe decât orice ar fi avut el de gând cu 
ea. Şi ce avea ea de gând cu el.

Trăsura se opri. Portiera se deschise şi Tony îşi băgă capul 
înăuntru.

-  Ce dimineaţă minunată pentru o aventură, Lady Wilmont.

--------------------- --  ‘Mărturisirea — -----------------~

2 0 9



-  Victoria 'Afexancfer

Zâmbi larg şi o ajută să coboare din trăsură. Erau într-o zonă 
izolată a parcului, aproape de capătul îndepărtat al lacului, în care 
nu mai călcase niciodată până atunci. Aproape ca pe un teritoriu 
străin. Cât de palpitant! Oare ce avea bărbatul de gând?

-  într-adevăr, Lord St. Stephens. Ea îi reţinu mâna o clipă mai 
mult decât s-ar fi cuvenit şi privi în sus spre el. Inima îi batea pu
ţin mai tare. Şi unde este aventura mea?

El îi puse mâna sub braţul său.
-V rei să spui măreaţa ta aventură?
-Cred că asta rămâne de văzut.
-în ţeleg  că n-ai de gând să faci lucrurile prea uşoare. O con

duse prin spatele trăsurii. Cred că aventura ta -  şi pot spune cu 
deplină convingere că intră în categoria măreaţă -  este pe cale 
să înceapă.

Delia îi urmări privirea şi se opri brusc. Ochii i se lărgiră 
de mirare.

-  Ce este aceea?
-  Hai, Delia, ştii foarte bine ce este.
Buzele lui se arcuirâ într-un zâmbet de satisfacţie.
-  E o cămilă, spuse ea încetişor.
Lângă alee stătea un animal mare, maro-deschis, care părea 

să rumege foarte satisfăcut, dar Delia bănui că era un şiretlic. 
Nimic atât de mare nu putea fi atât de supus. Pe deasupra, citise 
că aceste animale nu erau deloc agreabile. Era ţinută de frâu de un 
îngrijitor zâmbitor, şi ea speră că o ţine bine. Nu văzuse cămile 
decât în desenele din cărţi sau ocazional în vreun tablou care ilus
tra misterele deşertului. Nu-şi închipuise niciodată că erau atât 
de mari şi nici atât de înfricoşătoare.

-Chiar aşa. Tony se trase într-o parte şi desfăcu larg bra
ţele într-un gest ostentativ, ca şi când ar fi fost un moment de 
glorie. Iar aceasta -  într-adevăr, cred că este o ea -  este prima ta 
aventură măreaţă.

-  încântător, murmură ea.
-A i spus că vrei să călăreşti o cămilă. Făcu din nou un gest cu 

mâna, iar ea ar fi putut jura că auzise trompetele unei fanfare în 
depărtare. Şi iat-o!
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-A sta văd şi eu. Dumnezeule, ar fi fost şi greu să n-o vezi. Era 
enormă. Aş putea să-ţi vorbesc o clipă? între patru ochi?

-  Sigur. Privi spre îngrijitor şi îşi coborî vocea în mod confiden
ţial: Este absolut entuziasmată de toată povestea asta.

- îm i dau şi cu seama, milord, spuse bărbatul care încă 
zâmbea.

Delia se retrase în partea cealaltă a trăsurii, cu Tony pe urme
le ei. Era absurd. Ridicol. Era cu adevărat smintit dacă îşi închi
puia vreun moment că ea o să încalece pe lucrul acela. Se răsuci 
spre el.

-  Eşti nebun?
-Nebun de dorinţă, de pasiune. Ridică maliţios din sprâncene. 

Poate chiar de iubire.
-  Păi, da, iubirea este singurul lucru care m-ar face să mă urc pe 

acel... acel... animal!
El îşi încrucişa braţele la piept şi se sprijini de trăsură.
-  Draga mea Lady Wilmont, eşti sigură că nu ţi-e frică de un 

biet animal de povară?
-N u  mi-e chiar frică, minţi ea. Doar că e teribil de -  îşi căută 

cuvintele -  nepotrivit.
El râse.
-  Nu prea există lucruri potrivite pe lista aia a ta. îndrăznesc să 

spun că lipsa de cuviinţă face parte din aventură tot atât de mult 
ca surpriza. O cercetă o clipă. Ai fost surprinsă, nu-i aşa?

-  Dumnezeule mare, da!
-A i spus că-ţi doreşti să călăreşti o cămilă. îmi amintesc cu 

exactitate. A fost chiar primul lucru pe care l-ai spus. De aceea am 
crezut că asta era aventura pe care ţi-o doreai cel mai mult.

Ea pufni.
-  A fost primul lucru care mi-a venit în minte, nu cel pe care 

mi-1 doream cel mai mult. Şi sunt sigură că am vrut să spun că 
vreau să călăresc o cămilă în deşert, într-o ţară exotică şi foar
te, foarte îndepărtată, nu să călăresc o cămilă în Hyde Park. Una 
este o aventură şi alta este o... o... o glumă. Ar fi trebuit să-ţi 
dai seama.

-  Dar nu ai vorbit de deşert, spuse el apăsat.

--- ----------------------------------- -- 'Mărturisirea-------------- ---------------------------
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-D in  câte îmi amintesc, exact în acel moment mi-era greu să 
spun sau să gândesc ceva despre orice. îşi împreună mâinile şi le 
strânse. Cu greu aş putea da socoteală pentru ce am spus probabil 
printre gâfâieli, fără să gândesc, cuprinsă de...

El zâmbi cu înţeles. Delia refuza cu îndârjire să-i dea satisfacţie 
pronunţând cuvântul pasiune.

-Cuprinsă de orice oi fi fost cuprinsă. De-abia îmi aduc aminte 
ce-am spus.

-D in  fericire pentru amândoi, eu îmi aduc aminte.
-O h , ce noroc! îl privi. Eşti un bărbat cu adevărat viclean, 

St. Stephens.
-  Deloc. Zâmbetul îi deveni şi mai larg, dacă asta era posibil. 

Sunt un bărbat minunat.
-  Eşti mult prea încrezător în tine şi foarte, foarte arogant.
El ridică din umeri cu o umilinţă care nu o convinse nici 

măcar o clipă.
-Ştiu .
Bineînţeles că probabil aroganţa lui avea un pic de umor. încre

derea lui stârnea o fărâmă de admiraţie. Zâmbetul lui era molipsi
tor. Ea se strădui să-şi reprime zâmbetul de pe faţă şi îşi încrucişă 
braţele la piept.

-  Nu mă urc pe creatura aceea.
-Cum  vrei, spuse el cu blândeţe. Deşi, trebuie să-ţi spun că 

sunt surprins că unei Effington îi este teamă de o biată cămilă, 
în timp ce în multe părţi ale lumii cămilele sunt călărite în fiecare 
zi. De către bărbaţi, copii şi chiar -  făcu o pauză pentru a subli
nia şi mai bine cuvântul -  femei.

Era bun.
Tony clătină din cap:
-T o t timpul am auzit că femeile din familia Effington sunt o 

specie cu totul diferită de alte femei, dar se pare că această afirma
ţie este inexactă. Probabil că era vorba doar de nesocotirea unor 
convenienţe sociale. Ceva care, ca să fim sinceri, nu presupune 
nici un risc real provocat de vreun pericol adevărat şi nici măcar... 
vreo aventură măreaţă.

Era foarte bun.

-------------------- ---  Victoria 'Ălexandcr-------------------- -
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Delia lăsă braţele în jos, îşi strânse pumnii şi privi din nou 
spre cămilă.

-  St. Stephens, dacă nu voi supravieţui, o să-ţi bântui gânduri
le pentru tot restul vieţii tale.

îi auzi râsul în spate. Se apropie de animal şi se opri brusc.
-  îi cade părul. Blana arată în mod sigur ca mâncată de molii. 

Este în regulă? Nu cumva e bolnavă, nu-i aşa?
-  E ceva perfect normal. Vocea lui Tony era relaxată. înţeleg că 

năpârlesc în această perioadă a anului.
-  Oh, minunat! Delia strânse din dinţi şi continuă să se apro

pie de cămilă. Mi-ai adus o cămilă care năpârleşte.
-A m  luat ce-am găsit. Nu este prea uşor să găseşti în pri

pă o cămilă în Londra. Tony i se adresă celuilalt bărbat: Are 
un nume?

-B ess, milord.
-  Bess, spuse Tony ceremonios, dâ-mi voie să ţi-o prezint pe 

Lady Wilmont.
Bess îl ignoră. Delia procedă şi ea la fel.
-Lady Wilmont, acesta este domnul Thomason, un tip pe 

cinste. Foarte priceput la cămile.
Domnul Thomason îşi scoase respectuos pălăria.
-  încântat de cunoştinţă, doamnă.
Delia zâmbi vag, concentrată asupra lui Bess. Se părea că era 

cel mai bine să fii mereu cu ochii pe animal.
Tony îi făcu un semn din cap domnului Thomason, care dădu 

imediat un ordin scurt şi de neînţeles cămilei. Din cc-şi dădea 
seama Delia, putea să-i fi spus să şadă, să se ridice sau să ucidă. 
Bess îngenunche fără tragere de inimă, coborându-şi capul enorm 
la acelaşi nivel cu Delia.

Delia se apropie precaută. Bess avea cei mai frumoşi ochi, 
enormi, bineînţeles, căprui-închis şi tiviţi cu gene lungi şi ondula
te. Părea mai degrabă afectuoasă şi avea chiar un aer cochet. Delia 
nu se lăsă păcălită.

Domnul Thomason puse un soclu cu câteva trepte de lemn 
lângă animal. Pe spatele cămilei fusese aruncat un mic covor 
peste care se găsea o şa ciudată din piele şi lemn, care părea 
însă solidă.
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Brusc, Deliei îi veni ideea salvatoare.
-  Mi-aş fi dorit să ştiu dinainte de toate astea. Ar fi trebuit să 

mă previi, domnule. Mi-aş fi pus costumul de călărie. Clătină din 
cap cu regret şi se retrase. Ce păcat, rni-e imposibil să o călăresc 
pe Bess cu rochia asta.

Delia purta o rochie de zi verde-închis, un alt vestigiu de di
nainte de măritiş. Nici prin cap nu-i trecuse să se îmbrace astăzi 
în negru şi nu-i păsa deloc de consecinţele pe care le-ar fi avut 
încălcarea regulilor doliului, una dintre acele convenienţe sociale 
periculoase de care Tony amintise cu atâta îngâmfare.

-E ste  într-adevăr o rochie minunată, spuse Tony gânditor. 
Dar chiar şi aşa, cred că te poţi lansa în aventură.

-  Oh, dar numai şi gândul ăsta mă ne...
Fără nici un avertisment, el o luă în braţe şi înainte ca ea să se 

poată împotrivi urcă treptele şi o puse în şaua Iui Bess. Omul era 
surprinzător de rapid.

-Aşa, stai cam la fel ca într-o şa pe care călăreşti lateral. Ştii să 
călăreşti, nu-i aşa?

-  Nu, îl repezi ea, apoi oftă. Sigur că ştiu să călăresc.
-  Excelent.
O ajută să se aranjeze în poziţia cuvenită, gest care îl aduse 

foarte aproape de ea, ceea ce ar fi fost destul de excitant dacă ea 
nu ar fi fost copleşită de teamă. Şi totuşi, chiar şi în situaţia asta, 
era încrezătoare şi hotărâtă. N-o să-i permită lui St. Stephens sau 
cămilei lui să o domine.

Domnul Thomason îi dădu frâiele, dar slavă Domnului că o 
ţinea încă bine de zăbală.

-  Milady, dacă vreţi să vă ţineţi de partea din faţă a şeii o fac să 
se ridice în picioare.

Delia îşi înălţă capul şi se strădui să dea o notă nepăsătoare 
vocii ei.

-Aştept cu cea mai mare nerăbdare.
îl auzi pe Tony pufnind în râs cu neîncredere, dar nu avea de 

gând să se întoarcă şi să-i arunce privirea sarcastică pe care o me
rita. Dacă supravieţuia, era hotărâtă să-i facă ceva urât.

Fără nici un avertisment, animalul se ridică în picioare clă- 
tinându-se. Delia fu azvârlită înainte, spre pământ, dar se ţinu
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straşnic, închise ochii strâns şi rezistă imboldului de a ţipa. Bess 
îşi însoţi această mişcare cu un fornăit teribil de înfricoşător care 
nu inspira încredere.

- Ia  uite, n-a fost deloc rău, spuse Tony de undeva dintr-o 
parte.

Delia deschise ochii cu băgare de seamă. Tony era alături, 
călare pe un cal şi un pic mai jos decât ea.

-  De unde a apărut calul ăsta?
El râse înfundat.
-A  fost aici tot timpul. E clar că nu l-ai observat.
-Am  fost ocupată, spuse ea cu demnitate.
Nu era cu totul sigură pentru ce era atât de înspăimântată. 

Nu era la o înălţime mult mai mare decât dacă ar fi fost pe un cal. 
Bineînţeles că gâtul unui cal ar fi fost mult mai aproape. Gâtul 
lui Bess părea la kilometri depărtare, şi avea un sentiment acut 
şi neplăcut de agorafobie. Poate că o speria faptul că nu era obiş
nuită cu animalul. Sau poate că nu era croită pentru aventuri 
cu animale.

-Atunci e-n regulă. Tony clătină aprobator din cap. Pornim.
-  Cum adică pornim ?
-  Păi, aventura era o partidă de călărie, nu-i aşa? Ţi-ai dorit să 

călăreşti o cămilă, nu numai să stai pe o cămilă. Zâmbi larg. Aven
tura de-abia începe.

-Minunat!
Trase adânc aer în piept. Dacă mersese până aici, o să reuşeas

că să treacă şi peste o scurtă partidă de călărie.
îngrijitorul conducea cămila, iar ea fu brusc recunoscătoare 

că nu îi dăduse drumul şi în acelaşi timp puţin stânjenită. Era 
o călăreaţă excelentă. Cel puţin pe cal. Totuşi, cât de diferită putea 
să fie o cămilă?

-M ă simt ca un copilaş pe un ponei, mormăi ea.
Diferenţa deveni imediat evidentă. Cămila nu se mişca deloc 

ca un cal. Avea o legănare ciudată în mişcări care te făcea să te 
simţi ca pe o barcă. E adevărat că nu era deloc neplăcut. Delia 
se mai relaxă. Era foarte posibil să se obişnuiască să călărească 
pe cămilă. S-ar putea chiar să-i placă.

- Ia  te uită, ce interesant, murmură Tony.
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Delia tresări.
-C e s-a întâmplat?
El râse.
-Absolut nimic. Tocmai am observat că îşi mişcă simultan pi

cioarele de pe o parte şi apoi pe cele din partea cealaltă. Nu sea
mănă deloc cu un cal. E fascinant.

-Fără îndoială.
Câteva minute mai târziu, Delia îşi dădu seama că nu era de

loc fascinant. De fapt, mişcarea unduitoare a mersului lui Bess, 
legănarea ritmică încoace şi încolo declanşă o senzaţie foarte ne
plăcută în stomacul ei.

-  Domnul meu. Tony. Respiră încet şi cu măsură, într-un efort 
de a-şi calma măruntaiele îngreţoşate. Aş vrea să mă dau jos.

-  De ce? Arăţi foarte impresionant acolo sus. Exact ca o regină 
a deşertului.

-  Cu toate astea, mi-a fost de ajuns.
-  Dar de-abia ai făcut câţiva metri.
-  Da, dar am călărit o cămilă. Delia ura să recunoască faptul 

că nu se simţea deloc bine şi se strădui să râdă, dar râsul răsună 
mai degrabă ca un soi de chiţăit ciudat. Şi a fost într-adevăr o 
aventură. Cu adevărat măreaţă. Sunt cât se poate de recunoscă
toare. Acum...

-Ş tiu  şi eu, spuse Tony, clătinând cu seriozitate din cap. 
Nu sunt sigur dacă asta poate trece drept o adevărată aventură, 
aşa scurtă cum a fost. Plănuisem o plimbare în pas vioi. Poate 
chiar la galop sau ce-o fi însemnând galop pentru o cămilă.

-Apreciez oferta ta, dar...
-Am  întâmpinat o grămadă de greutăţi şi mi se pare păcat...
-Tony, se răsti ea, dă-mă jos de pe acest animal! în clipa asta!
-  Hai, Delia... O studie preţ de o clipă. Ştii că arăţi destul de râu?
-  Mă simt destul de rău.
Tony îi făcu semn domnului Ihomason, şi Bess se opri greoaie, 

apoi îngenunche. Tony descălecă imediat şi se grăbi să o ajute pe 
Delia să coboare de pe cămilă. în clipa în care picioarele ei atinseră 
pământul, genunchii i se înmuiarâ.

-  La naiba! Tony o luă în braţe. Dumnezeule, Delia, îmi pare 
foarte rău.
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Ea gemu şi îi mulţumi cerului că nu mâncase încă în acea zi. 
El o aşeză bine pe treptele de lemn şi îngenunche în faţa ei.

-Lasă-ţi capul în jos şi respiră adânc.
-  Nu capul este problema mea.
Oricum, îi urmă instrucţiunile. După câteva respiraţii profun

de, stomacul i se linişti şi se simţi mult mai bine.
-  Delia?
Mâna lui se odihnea blând pe ceafa ei. Ea îşi ridică capul şi îl 

privi. Avea o expresie plină de regrete, spăsită şi aproape îngrijo
rată, care fu de ajuns să o facă sâ-1 ierte imediat. Aproape.

El clătină din cap.
-Sincer îmi pare rău. Nu mi-am închipuit niciodată că ai 

putea... să...
Delia îl scrută cu privirea.
-  Am crezut că pe faţa ta este doar reflexia rochiei tale verzi.
în vocea lui se simţea o notă de disperare care era aproape

înduioşătoare. Aproape.
-Sp er cu adevărat... Se opri cu o expresie de nehotărâre pe 

faţă. Adică vreau să spun...
-D a?
-N -o să-mi porţi pică, nu? Se încruntă. Am aranjat ches

tia asta cu bună credinţă. Am vrut numai să fie o zi de neuitat 
pentru tine.

-Până acum ai reuşit admirabil. Cu siguranţă n-o voi uita 
niciodată.

Faţa lui se lumină.
-Atunci nu eşti supărată?
Ea îl cercetă cu privirea o clipă nesfârşită. Era extrem de ten

tată să-l lase să sufere. Cel puţin până când stomacul ei îşi va fi 
revenit pe deplin. Şi totuşi, spusese că şi-ar fi dorit să călărească 
o cămilă. El nu avusese cum să ştie că nu fusese decât o remar
că spontană, primul lucru care îi trecuse prin minte, şi cu sigu
ranţă nu avusese cum să ştie consecinţele unei astfel de partide 
de călărie asupra stării ei fizice. Era surprinzător că nici ea nu 
le cunoscuse.

-N u, bineînţeles că nu. îi zâmbi forţat. E evident că te-ai stră
duit din greu. Totul a fost într-adevăr bine gândit.
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El se încruntă.
-Ş i  măreţ?
Ea nu-şi putu reţine râsul.
-Poate.
-  Te simţi mai bine?
-M ult. ’
-Excelent. Se aplecă, îşi sprijini mâinile de scări de o parte 

şi de alta a ei, îi prinse privirea şi vorbi cu voce joasă şi intimă: 
Atunci am avansat pe lista ta? Sunt pe locul trei acum?

Buzele lui erau la numai câţiva centimetri de ale ei. Dacă ea 
s-ar fi mişcat cât de puţin în faţă, l-ar fi putut săruta. L-ar fi 
putut cuprinde cu braţele şi s-ar fi putut prăbuşi la pământ 
cu el, aici şi acum. Chiar în faţa domnului Thomason, a lui Bess 
şi a oricui altcuiva ar fi trecut din întâmplare pe acolo. Iată, asta 
ar fi putut fi într-adevăr o aventură şi în cel mai sigur mod ziua 
aceasta ar fi fost una memorabilă. Poate că era nevoie să-şi revi
zuiască lista.

-A sta depinde, domnul meu.
Se aplecă în faţă şi îşi trecu buzele peste ale lui într-un mod 

excitant.
-  Depinde de ce?
Tonul Iui, ochii lui, chiar şi linia trupului erau mult prea se

ducătoare pentru o oră atât de matinală. Era evident că bărbatul 
acesta nu avea deloc simţul decenţei. Ce încântător!

îi zâmbi într-un mod ademenitor, în ton cu expresia feţei lui.
-  De ce aventuri ai mai plănuit pentru restul zilei.
El râse şi o ridică în picioare.
-M ă tem că este mult prea devreme pentru următoarea ta 

aventură.
-A şa să fie? Privi în sus spre el şi chiar regretă că s-ar fi putut 

să fie prea devreme pentru nenumăratele aventuri care îi treceau 
prin minte. Şi ce ne facem?

-  Delia -  privirea lui rătăci pofticioasă asupra ei -  mă ispiteşti.
Sau poate că nu era deloc prea devreme. Ea zâmbi maliţioasă.
-Ştiu .
El o fixă o clipă cu privirea, scutură din cap ca şi când ar fi vrut 

să-şi limpezească mintea şi se întoarse spre domnul Thomason.
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-  Domnule, ai recunoştinţa mea veşnică.
-Su n t bucuros că v-am putut fi de folos, milord. Doamnă. îşi 

atinse pălăria într-un salut vesel. Domnule, dacă mai aveţi nevoie 
vreodată de o cămilă...

-N -o să aibă, spuse Delia hotărâtă, dar ai şi mulţumirile 
mele.

Tony râse, îi ură domnului Thomason o zi bună şi apoi puse 
braţul Deliei pe sub al lui.

-Cred că o plimbare ne-ar face bine. Vocea lui era impasibilă, 
dar în mod clar ochii îi scânteiau. Adică după efortul făcut în lun
ga noastră partidă de călărie.

-Tony, te-am iertat, am stabilit că această aventură te-a fă
cut într-adevăr să avansezi pe lista mea, dar în locul tău n-aş mai 
insista pe acest subiect, îi spuse ea cu răceală.

El chicoti.
-  Probabil că nu.
Merseră fără nici o ţintă, în direcţia copacilor de lângă lac.
-Unde ai găsit cămila? îl întrebă ea visătoare.
-  Oh, cunosc un gentleman care cunoaşte un gentleman care 

cunoaşte un gentleman.
-  Cum era dacă aş fi dorit să călăresc pe un elefant?
-  Cunosc un gentleman care poate aranja şi asta.
-  Nu e un răspuns foarte exact.
-N u mi-ar plăcea absolut deloc să-mi cunoşti toate secretele, 

îi zâmbi larg. Unde ar mai fi aventura?
-  Eu ţi-am destăinuit secretul meu.
-  îndrăznesc să spun că faptul că nu erai sora ta a fost un secret 

doar pentru mine.
Ea râse.
-Poate.
Era minunat să fii în compania lui aşa cum era în clipa aceea. 

Amândoi erau într-un mod plăcut conştienţi de prezenţa celui
lalt, lucru care ei îi ascuţea simţurile şi în acelaşi timp îi dădea 
un sentiment confortabil că îl cunoaşte bine. Aşa cum sugerase 
şi Gordon, probabil că asta se întâmplase în altă viaţă. în această 
viaţă, de-abia îl cunoştea.

-Care sunt secretele tale, domnul meu?
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-Secretele mele? Adică altele în afară de locul unde găsesc 
cămile? Clătină din cap cu regret. Pentru că asta nu pot să dezvă
lui niciodată.

-înţeleg, spuse ea pe un ton pe jumătate glumeţ, pe jumătate 
serios. De fapt, mă gândeam la ceva un pic mai banal. Acele detalii 
obişnuite din viaţa ta pe care încă nu le-ai dezvăluit.

-  Pentru că viaţa mea este într-adevăr şi banală şi obişnuită, 
mi-ar părea rău să te plictisesc.

-  în clipa asta, plictiseala ar fi un răgaz bine-venit. îi aruncă un 
surâs maliţios. Poate că am supraestimat valoarea aventurii.

-  Poate că nu ar fi trebuit să începem cu cămila. Râse. Ce vrei 
să ştii?

-Totul. Vocea ei era fermă. S-ar putea prea bine să sfârşesc 
prin a mă mărita cu tine şi chiar tu ai subliniat că ar trebui să te 
cunosc înainte de a lua o astfel de decizie.

-C e înţelept din partea mea, murmură el.
-N -am  de gând să mă mărit cu alt bărbat despre care nu 

ştiu nimic.
-N ici dacă mă găseşti irezistibil?
-  Mai ales dacă te găsesc irezistibil.
-C e înţelept din partea ta. Se rezemă cu spatele de trunchiul 

unui copac, îşi încrucişă braţele la piept şi zâmbi larg. Sunt cu 
totul al tău, doamna mea. întreabă-mă tot ce doreşti.

-Excelent. Acum, cât priveşte întrebările... îşi împreună mâi
nile la spate şi păşi în faţa lui ca o şcolăriţă. Unchiul meu vorbeşte 
frumos despre tine, astfel încât nu există nici un dubiu în privinţa 
caracterului şi a familiei. îl privi. înţeleg că ai fost în război? Ce-ai 
făcut acolo?

El şovăi o clipă ca şi când s-ar fi decis ce anume să spună, apoi 
oftă nehotărât.

-  Am fost implicat în strângerea de informaţii.
Ea se opri brusc şi îl fixă cu privirea.
-  Ai fost spion?
-  Poţi să spui şi aşa.
-N -am  mai cunoscut până acum un spion.
-Găseşti acest lucru irezistibil?
în ochii lui se ivi o strălucire maliţioasă.
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Ea râse. Era mai degrabă irezistibil, sau cel puţin incitant, dar 
în mod sigur n-o să i-o spună.

-  Eşti încă spion?
-  Din păcate, zilele spionilor în serviciul armatei britanice au 

luat sfârşit odată cu războiul.
-Atunci cum îşi petrece timpul un spion care s-a retras?
-Sincer, face ce poate, deşi adevărul este că foştii spioni 

nu sunt la mare căutare. Cel puţin nu în ţara noastră. Ridi
că din umeri. Am călătorit puţin de la sfârşitul războiului şi 
mi-am ocupat timpul cu diverse activităţi. în momentul ăsta mă 
găsesc în ciudata situaţie de a prelua un titlu pentru care nu 
sunt pregătit.

-  Pe care înţeleg că l-ai moştenit de la fratele tău.
-F ra te  vitreg. Tatăl meu s-a însurat cu mama la o vârstă 

înaintată. Ea a murit la naşterea mea. Fratele meu este, sau mai 
degrabă era, cam cu şaisprezece ani mai mare ca mine. Tata a 
murit când eu eram plecat la şcoală, iar la scurt timp după ace
ea fratele meu mi-a cumpărat un post în armată. A fost extrem 
de generos din partea lui. Vocea lui Tony era impasibilă, ca şi 
când această poveste n-ar fi fost povestea vieţii lui, ci a altcuiva 
pe care de-abia îl cunoştea. Ca şi când faptele povestite n-ar fi 
fost nimic altceva decât informaţii pe care le relata cu aceeaşi 
emoţie cu care ar fi recitat tabla înmulţirii sau ar fi înşirat lista 
memorată a continentelor lumii. Soţia fratelui meu a murit cu 
câţiva ani în urmă. Cum nu au avut copii, eu am fost singurul 
lui moştenitor.

-Ţineaţi unul la celălalt?
-  Nu ţineam în mod deosebit, dar nici nu exista vreun resen

timent anume între noi. Tony clătină din cap. Eu şi fratele meu 
n-am fost apropiaţi. în realitate, între noi nu a fost nimic mai 
mult decât o legătură de sânge. Bineînţeles că mi-a părut rău când 
a murit, dar de-abia îl cunoşteam.

-C e  trist, murmură ea.
-  Pentru ce? întrebarea fusese pusă fără premeditare, dar în 

ochii lui se citea o expresie ciudată. Nu mi se pare ceva extrem de 
trist. Pur şi simplu aşa e viaţa.

-  Probabil că te simţi teribil de singur.
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-  Nu m-am gândit niciodată la asta.
-Adevărat? Ce ciudat! îl cercetă curioasă. Nu-mi pot închipui 

cum este să nu ai o familie cu care să-ţi împărţi viaţa. Am avut 
întotdeauna pe cineva cu care să vorbesc, căruia să-i împărtăşesc 
necazurile mele sau...

-Aventurile? o tachină el.
-Mai  ales aventurile. Zâmbi şi clătină din cap. Trebuie să 

recunosc că mi s-a părut destul de descurajant să rămân fără 
oameni sau familie în jurul meu, cărora să le împărtăşesc gân
durile mele. După moartea soţului meu am petrecut luni întregi 
cu o rudă a mamei mele în Ţinutul Lacurilor. în mod sigur era 
cea mai discretă persoană şi nici pe departe atât de sociabilă pe 
cât eram eu obişnuită. Şi totuşi, era acolo dacă aş fi avut nevoie 
de ea.

-  Şi ai avut nevoie?
-  Nu. în mod destul de ciudat, nu mi-am dorit nimic altceva 

decât să fiu cu mine însămi. Am avut o grămadă de lucruri de ana
lizat. Faptele mele...

-V rei să spui căsătoria cu Lordul Wilmont?
Ea încuviinţă din cap.
-Ş i  mai presus de asta, motivele pentru care am făcut ceea 

ce-am făcut.
-  Dragostea ne face pe toţi nebuni.
-D a. Bănuiesc că aşa este.
îşi stăpâni impulsul de a-i spune că în cazul lui Charles nu 

fusese vorba de dragoste, ci de nevoia de aventură, de ispita nou 
descoperită şi de o dorinţă de pasiune carnală pe care tinere
le decente, respectabile şi bine-crescute se presupune că nu le 
cunoşteau şi, Doamne fereşte, doreau. Ce-ar fi crezut el despre 
ea? O văduvă, o femeie experimentată, ar fi ştiut prea bine tot 
soiul de lucruri şi ar fi avut tot soiul de dorinţe care nu ar fi fost 
acceptabile pentru o femeie care nu mai fusese măritată. Fap
tul că în realitate nu exista nici o diferenţă între cum era acum 
şi cum fusese înainte de căsătorie, în afară de faptul că acum ştia 
cu precizie la ce să se aştepte şi era, cu voia Domnului, puţin mai 
deşteaptă, nu era o informaţie pe care considera că era înţelept 
să o dezvăluie.
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Cu toate acestea, dorea ca el să ştie că sentimentele pe care le 
nutrea pentru el erau unice în viaţa ei. Un amestec ciudat de tan
dreţe şi dorinţă pe care încă nu voia să îl numească iubire, cu toate 
că bănuia că exact asta era.

-  Şi eu mă simt puţin nebun.
Se întinse leneş spre ea şi o trase în braţele lui.
-  S-ar putea să ne vadă cineva, domnul meu.
-Aici n-o să ne vadă nimeni. îşi plecă uşor capul şi îşi plimbă 

buzele pe partea laterală a gâtului ei. O trecu un fior pe şira spi
nării. Nimeni care se pretinde cineva n-ar îndrăzni să fie văzut în 
parc la această oră scandaloasă a dimineţii.

-Tocmai pentru asta ai ales-o. Oftă, delectându-se de apropie
rea lui, de căldura lui... de promisiunea subînţeleasă.

-  Exact, murmură el, iar buzele lui îi ofereau cea mai minunată 
senzaţie pe gât.

-Tony. Se trase înapoi şi îl privi direct în ochi. Mă gândesc la 
lunile petrecute în Ţinutul Lacurilor ca la un fel de exil pe care 
mi l-am impus singură. O pedeapsă, dacă vrei. N-am dormit bine 
acolo şi nu am dormit bine nici după ce m-am întors.

-  Pedeapsă prelungită? zâmbi el, arcuindu-şi colţurile gurii.
-  Probabil. Nu am ajuns la o concluzie până când nu am lămu

rit complet problema cu Charles...
-  Poftim? se încruntă el nedumerit.
Ea clătină din cap.
-  E o prostie şi nu are cu adevărat importanţă, dar ceea ce în

cerc să-ţi spun este că am hotărât că o să-mi trăiesc viaţa după 
propriile reguli.

-  Cred că ai mai amintit acest lucru.
Delia respiră adânc ca să prindă curaj. Dacă vorbea serios când 

spunea că o să-şi trăiască viaţa aşa cum dorea, iar acest bărbat 
urma să facă parte din viaţa ei, va trebui să accepte acest lucru. Iar 
dacă nu putea, cel mai bine era să afle acum.

-  Asta înseamnă printre altele şi că o să devin -  se strădui să 
nu-i rămână vorbele în gât -  o femeie experimentată.

El făcu ochii mari de mirare.
-  Chiar aşa?

- —  ------------- - ‘M ărturisirea---------------------- --



-  Exact. îşi înălţă capul, îl privi drept în ochii lui întunecaţi şi îi 
adresă cel mai seducător zâmbet cu putinţă. Cum este prea devre
me pentru următoarea mea aventură, mă ghidez după propriile 
reguli şi introduc pe lista mea şi faptul că o să te culci cu mine, sau 
mai degrabă eu cu tine.

Faţa lui se lumină încet de un zâmbet larg.
-  Ştiam eu că ideea cu cămila a fost nemaipomenită.
-  într-adevăr, cămila a fost cea care m-a convins. îşi ridică ochii 

spre ceruri. Totuşi, există şi nişte condiţii.
El oftă, dar o ţinu în continuare strâns în braţe.
-  întotdeauna există condiţii.
-  Prima -  se apropie şi îşi atinse buzele de ale lui -  este că 

totuşi accept orice aventură rămasă dintre cele plănuite de tine 
pentru astăzi.

-  De acord.
-  Iar a doua, mi-a trecut prin cap că mai este un lucru pe care 

nu l-am făcut niciodată şi am uitat să-l amintesc. O scăpare pe 
care o poţi remedia cu uşurinţă.

-  Şi o să conteze ca aventură măreaţă?
-  încă o dată, dragul meu Lord St. Stephens, acest lucru de

pinde în exclusivitate de tine. Vezi tu -  îi încolăci gâtul cu bra
ţele şi îi apropie buzele de ale ei -  nu am fost sedusă niciodată 
într-o trăsură.

CapitoCuC 1 6
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Delia îl ducea să se culce cu ea. Chiar acum, în această clipă. 
Tony se foi stânjenit pe canapeaua trăsurii.

Bineînţeles că îşi dorea acest lucru, şi-l dorise aproape de la 
început. Şi totuşi se simţea oarecum, ei bine, împins de la spate şi 
nu era deloc sigur că acest lucru îi plăcea.

Delia se întoarse de la geam şi îi adresă un zâmbet care promi
tea multe.

Deşi probabil că o să înveţe să-i şi placă.
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Ea îşi schimbă poziţia şi se întoarse spre el.
-  Ei bine?
-  Ei bine, ce?
-  Păi... Gesticulă fără nici o ţintă. N-ai de gând să... adică... n-ar 

trebui să...
El îşi dădu seama imediat că nu era atât de încrezătoare pe cât 

o arătase purtarea ei directă. Stânjeneala lui dispăru.
-S ă  te seduc? spuse el cu un zâmbet plin de înţeles.
Ea scoase un oftat de uşurare şi dădu afirmativ din cap.
O privi în ochi.
-  Draga mea Delia, seducţia nu se face la comandă. Vocea lui 

era liniştită; nu-şi dezlipi privirea din ochii ei. Ii luă mâna şi îi 
trase mănuşa cu o mişcare lentă şi studiată. Ei bine, seducţia 
este o artă.

-  Chiar aşa?
-C h iar aşa. îi scoase mănuşa şi îi mângâie palma cu m iş

cări domoale, circulare. In consecinţă, nu trebuie să grăbeşti 
lucrurile.

Atmosfera dintre ei vibra plină de promisiuni.
-  Nu trebuie?
în vocea ei răsună o dulce nostalgie care aproape că îl dădu 

gata. Tony se îmbărbătă să-i reziste.
-N u.
îşi păstră tonul scăzut şi aluziv din voce. îi mângâie degetele 

unul câte unul, cu o atingere ceva mai intensă decât o şoaptă. Res
piraţia ei deveni sacadată.

-  Nici măcar un pic?
-N ici măcar un pic. Tony îi duse mâna la buze şi îi sărută 

palma. Ea tremură uşor la atingerea lui. Trebuie să existe o evo
luţie naturală.

-Zău?
Cuvintele ei erau ceva mai mult decât un suspin.
-  Chiar aşa.
El începu să-i sărute încheietura mâinii. Vocea ei deveni 

tremurătoare:
-  Şi ce urmează în această evoluţie?
-Buzele mele îti simt bătăile inimii, murmură el.
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-  Le simt?
Delia simţi un nod în gât. El îi puse mâna pe pieptul lui şi i-o 

ţinu apăsat, acoperind-o cu mâna lui.
-Tu  Ic simţi pe ale melc?
Ea încuviinţă din cap, cu ochii mari de... ce? în mod sigur nu de 

teamă. Poate de mirare? De iubire?
-Tony, spuse ea respirând greu, cred că în evoluţia naturală a 

seducţiei acum ar fi momentul potrivit să mă săruţi.
-A şa crezi?
îi duse mâna înapoi la buze şi îi sărută fiecare deget. Ea se înfi

ora şi îşi umezi buzele cu limba.
-  Oh, Doamne, da.
El îşi strecură braţul pe după spatele ei, o trase încetişor şi o 

lipi strâns de el. îi luă bărbia în palmă şi îi sărută buzele. Ea în
chise ochii, îşi desfăcu buzele şi respiraţia ei se îmbină cu a lui. 
O sărută cu blândeţe, uşor, savurând-o aşa cum ai savura o mân
care fină, rezistând impulsului de a o devora şi de a o termina. 
Ea gemu şi îl cuprinse cu braţele, iar el îşi lipi gura de a ei, gustând 
şi sorbind din ea.

Mâna lui porni în jos, iar degetele coborâră până pe şold. 
Pe sub ţesătura rochiei simţi cum se încordează, şi îl strânse şi 
mai tare în braţe. El îşi schimbă poziţia şi o trase şi mai aproape, 
ţinând-o pe jumătate în poală, iar apropierea ei îl făcu să se întă
rească. Mâna lui trecu mai departe în jos pe piciorul ei adunând 
materialul rochiei până când degetele îi atinseră ciorapul. Ea gâ- 
fâia, iar gura ei deveni tot mai nesăţioasă.

Mâna lui o luă în sus pe piciorul bine făcut până ajunse la 
jartieră. îi mângâie pielea de deasupra panglicii, iar ea îşi ţinu 
respiraţia în aşteptare. El rezistă impulsului, nevoii de a o avea 
chiar aici, chiar acum şi se strădui să continue într-un ritm lent şi 
constant. Ca să o facă să-l dorească şi mai mult şi fără îndoială să 
înnebunească şi el. în plus, în trăsură era mult prea riscant.

îşi trecu mâna uşor în sus pe piciorul ei până pe rotunjimea 
fesei şi o trase mai bine în poală. Coapsa ei îl apăsa pe mădularul 
umflat din pantaloni. La fiecare balans al trăsurii, ea se freca de el, 
iar el lupta să-şi păstreze controlul.



îşi plimbă degetele pe şoldul ei până în partea de sus a pi
ciorului şi în jurul locului în care se îmbinau coapsele, pe lân
gă smocul de păr aspru care contrasta cu pielea ei catifelată. 
Ea inspiră scurt şi îşi smulse buzele de pe gura lui. Capul îi căzu 
pe spate, iar pieptul îi tresălta şi se încorda sub ţesătura rochiei. 
Doamne, Dumnezeule, el ar fi vrut să i-o smulgă de pe ea, să 
sfâşie materialul şi să-i dezvelească pielea ca porţelanul. Să-i 
atingă, să-i guste şi să se desfete cu sânii ei şi sâ-i simtă văpaia 
trupului strâns lipit de al lui. La naiba cu toate, pentru ce avea 
atâtea haine pe ea?

O ţinu cu o mână de spate şi se aplecă să o sărute pe ceafă. 
Cu cealaltă mână făcută căuş o cuprinse şi îşi plimbă degetele pes
te locul umed, alunecos şi doritor. Ea gemu, iar degetele lui ex
plorară pliurile catifelate de came inflamată de dorinţă, şi găsiră 
punctul mic şi dur care ştia că este centrul plăcerilor ei. îl mângâie 
uşor, iar ea ţipă şi se arcui, iar el îşi încleştă gura peste a ei pentru 
a-i înăbuşi strigătul. Mângâindu-i cu degetul mare centrul plăce
rilor, îşi strecură un deget şi apoi şi pe al doilea în ea. Era strâmtă 
şi fierbinte, şi muşchii i se strânseră în jurul lor. Ea se agăţă de el, 
se zvârcoli sub atingerea lui şi se frecă de mădularul lui până când 
gemetele lui le însoţiră pe ale ei.

Riscul nu făcea oare parte dintr-o aventură tot atât de mult ca 
şi surpriza?

îi ridică rochia până în talie, apoi o prinse şi o puse călare peste 
picioarele lui. începu să-şi descheie pantalonii, dar Delia îi împin
se deoparte mâinile şi o făcu chiar ea.

Privirile li se întâlniră, şi el văzu că era excitată, plină de do
rinţă şi de freamăt. Ea zâmbi uşor, îşi apăsă buzele de ale lui, apoi 
puse mâinile peste umflătura din pantaloni. O simţi cum pul
sează. îşi strânse uşor vârfurile degetelor peste stofă, iar el icni. 
Simţi cum i se deschide un nasture, apoi altul, apoi...

Trăsura se opri. Curmarea bruscă a zgomotului potcoavelor pe 
caldarâm şi a huruitului vehiculului fu la fel de surprinzătoare ca 
orice alt zgomot.

Delia se trase brusc înapoi şi privirea ei uimită o întâlni pe 
a lui.

-  Ce Dumnezeu facem acum?

------------ - 'Mărturisirea--------------
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-  Mişcă-te repede, dragostea mea, mişcă-te repede. El respiră 
adânc, ca să se liniştească. Se pare că am ajuns.

-  Nu sunt sigură că ajuns este cuvântul potrivit, murmură ea şi 
se desprinse din poala lui.

în ciuda disconfortului, el râse şi se încheie la pantaloni. Delia 
zâmbi şi îşi dădu părul pe spate.

-  Cred că aveam o pălărie când am plecat.
El privi împrejur, o luă de pe jos, se pregăti să i-o dea şi se opri. 

Părul ei era ciufulit, faţa îi era îmbujorată, ochii învăluiţi în mister 
şi buzele umflate. Era cea mai ispititoare fiinţă pe care o văzuse 
vreodată. Era fascinantă, încântătoare şi orice şi-ar mai fi putut 
dori vreodată un bărbat. Poate că ar trebui să-i spună vizitiului 
să-şi continue drumul.

-  Pălăria mea?
-  Desigur. îşi scutură capul ca să şi-l limpezească, îi dădu pălă

ria şi apoi apucă mânerul portierei, deopotrivă ca să fie sigur că 
nu intră nimeni de afară şi ca să o deschidă el. Eşti gata?

Ea îşi aranjă pălăria, respiră adânc şi aprobă din cap.
-D a.
-  Bine.
îi aruncă un zâmbet încurajator şi începu să deschidă portiera. 

Ea îl apucă de braţ.
-  Tony.
-D a?
Ea îi zâmbi, un zâmbet molatic al femeii încrezătoare în 

acţiunile ei şi în acelaşi timp încrezătoare în cele ale bărbatului de 
lângă ea.

-A  fost cu adevărat măreţ.
-N u  până la capăt. El se aplecă şi o sărută scurt. Dar o să 

fie. Promit.
-  O să te fac să te ţii de cuvânt, domnul meu.
-  Chiar îmi închipui că aşa o să faci.
Tony se dădu jos din trăsură şi o ajută şi pe Delia să coboare, 

îi fu surprinzător de greu să-i dea drumul şi îşi dădu seama că 
această femeie devenise atât de mult parte din el încât nu conce
pea că ar putea să-i dea drumul vreodată. Sau să trăiască fără ca. 
Totuşi, acum nu era momentul să se gândească la viitor.

2 2 8



Porniră spre casă, dar ea ezită.
-Tony. Se încruntă îngrijorată. Nu sunt prea sigură cum o să 

facem chestia asta.
El chicoti.
-  Credeam că eram gata s-o facem în trăsură.
-N u pe aia. Faţa i se îmbujoră fermecător. Am o idee foarte 

clară cum o să facem chestia aia, dar, ei bine, mi-ar displăcea să-l 
scandalizez pe Gordon. Chiar este rigid şi plin de prejudecăţi în 
privinţa comportamentului femeilor. Şi îndrăznesc să spun că 
aducerea unui gentleman în dormitorul meu înainte de prânz...

-Su n t sigur că va avea obiecţii în privinţa orei.
Delia îl ignoră.
-  Mi-ar displăcea să aibă o părere proastă despre mine.
-  Delia, sunt sigură că bătrânul gentleman ţine la tine, dar, sin

cer, draga mea, el este servitor, iar tu eşti stăpâna casei. Asta este 
casa ta şi viaţa ta, iar Gordon va trebui pur şi simplu să accepte că 
eşti o femeie în toată firea şi poţi lua singură decizii.

-A  devenit prietenul meu, Tony, spuse ea fermă. în multe pri
vinţe, confidentul meu. Am încredere în sfatul lui.

-Ş i  el ce te-a sfătuit?
-  Crede că ar trebui să mă mărit din nou.
-  S-ar putea să avem ceva in comun.
Porni spre uşă şi îşi dădu seama că Delia nu se mişcase deloc. 

Privi înapoi.
îl fixa cu privirea cu o expresie amestecată de supărare şi 

exasperare pe faţă. Nu era sigur ce făcuse, dar era mai mult decât 
evident că făcuse ceva. Ceva rău.

-  Cred că îmi este de-ajuns, domnul meu.
El habar n-avea despre ce vorbea ea.
-  Ce îţi este de-ajuns?
-A i tot vorbit despre cum s-ar putea să-ţi doreşti să te însori cu 

mine sau cum ar fi posibil să vrei să-mi ceri mâna sau...
El se apropie şi spuse cu voce joasă:
-  Eşti sigură că vrei să discutăm acest lucru acum? Chiar aici, 

în stradă?
Ea îşi coborî vocea la acelaşi nivel cu a lui:
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-N u am avut intenţia să discutăm acest lucru deloc, dar -  da! 
Chiar aici şi chiar acum.

în trecut, Tony fusese în situaţii periculoase, mortale chiar, şi 
instinctul îl avertiză că acest „chiar aici şi chiar acum" s-ar putea 
să fie cel mai înşelător din viaţa lui. Şi cel mai important.

-  Domnul meu, este timpul să încetezi să despici firul în patru 
pe marginea acestui subiect şi să-mi răspunzi prin da sau nu. Vrei 
sau nu vrei să te însori cu mine?

El îşi alese cu grijă cuvintele:
-A i spus că în acest moment nu eşti interesată de căsătorie.
Ea i-o tăie cu un gest al mâinii.
-N u despre mine este vorba aici. Despre tine.
-  Am făcut mai mult decât să-mi arăt interesul pentru căsăto

rie. Am spus că doresc să împart cu tine viaţa, aventurile tale -  îşi 
coborî vocea cu o notă şi se aplecă şi mai aproape de ea -  şi patul.

-D a, bine, acum am ajuns şi la asta, nu-i aşa?
-Am  ajuns la ce? Tony se considera un om inteligent, dar n-o 

înţelegea deloc pe Delia. Aşa de nebune erau toate femeile, sau 
soiul ăsta de nebunie era numai al Deliei?

-Suntem  gata să pătrundem cu dezinvoltură în casa mea şi 
să-l scandalizăm pe bietul şi dragul de Gordon...

-  O să supravieţuiască, spuse Tony hotărât.
-  Iar eu vreau să ştiu care sunt intenţiile tale.
El clătină nedumerit din cap.
-Astea sunt intenţiile mele. Le enumeră pe degete. Să împart 

cu tine viaţa, aventurile, patul...
-Şşşt!
El coborî vocea:
- Ia r  în acest moment, intenţia mea este să duc la bun sfârşit 

ceea ce am început în trăsură.
-Dragul meu Lord St. Stephens, am înţeles -  destul de brusc, 

aş putea spune -  că, în timp ce planul meu era să devin o femeie 
experimentată şi să duc o viaţă cu aventuri măreţe, nu mai sunt 
sigură că doresc să câştig acea experienţă sau să trec prin acele 
aventuri cu altcineva în afară de tine.

-  Şi asta e rău? întrebă el încet.

------------------------- Victoria ‘ACcxandcr---------------------- -
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-  Da! Nu. Nu chiar, dar mi-ai dat peste cap planurile de viaţă şi 
nu sunt deloc mulţumită, pentru că habar n-am care sunt planu
rile tale pentru viaţa mea.

-Credeam că am de gând să mă însor? Am crezut că am amin
tit acest lucru? Nu era sigur pentru ce tot ce spunea îi ieşea ca o 
întrebare. Cu tine?

-  N-ai vrea să fii puţin mai explicit?
Habar nu avea ce vrea să spună şi bănuia că orice i-ar fi spus 

acestei nebune fermecătoare, nebuna care pusese stăpânire pe 
inima lui, ar fi fost greşit.

-  Crezi că nu sunt sigur?
-Foarte bine, St. Stephens. Este foarte clar că următoarea 

mişcare trebuie să fie a mea. îşi încleştă pumnii pe lângă corp. Din 
priviri îi scăpărau flăcări. Vrei să-mi faci marea onoare de a-mi 
deveni soţ?

Rămaseră amândoi şocaţi. Delia era evident la fel de surprinsă 
ca şi el de cuvintele ei impulsive. El îşi încrucişă braţele la piept 
şi o cercetă, rezistând impulsului de a râde tare, de uşurare şi de 
ceva ce părea în mod suspect bucurie.

-N u  ştiu.
Ea făcu ochii mari.
-  Nu ştii? Ce vrei să spui prin nu ştiu?
-O  să ai grijă de mine aşa cum sunt obişnuit?
-  Mai mult ca sigur nu. Privirea ei scăpăra. Dar o să-ţi permit 

să ai tu grijă de mine.
-  înţeleg. Dar dacă o fi să accept cererea ta curtenitoare -  făcu 

o pauză -  o fac cu nişte condiţii.
-  Exact la asta mă aşteptam, murmură ea.
-  în primul rând, începând din această clipă, toată experienţa 

ta se va rezuma la mine.
El se strădui să dea o notă de severitate vocii lui şi îşi reprimă 

un zâmbet. Ea se gândi o clipă.
-D e  acord.
-  în al doilea rând, începând din această clipă, toate aventurile 

tale se vor petrece alături de mine.

»



-Ş i  în schimb îţi garantez că vor fi cu adevărat aventuri. Zâmbi 
încet. O să mă străduiesc să fac din fiecare zi o aventură.

-  Măreaţă?
în vocea ei răzbătea o veselie reţinută.
-  Draga mea, acest lucru depinde în totalitate de tine.
-  înţeleg, spuse ea gânditoare. în cazul acesta, găsesc condiţiile 

tale acceptabile.
- în  cazul acesta, draga mea Lady Wilmont, te poţi considera o 

femeie logodită. Se aplecă mai tare spre ea. Te-aş strânge în bra
ţe chiar aici pe stradă şi te-aş săruta până când albastrul ochilor 
tăi s-ar întuneca precum marea pe timp de furtună, aşa cum am 
observat că au tendinţa în clipele destul de delicate, dar asta ar 
putea fi sursa unui scandal, şi bănuiesc că noi doi s-ar putea să 
provocăm o grămadă de scandaluri în viitor. în căutarea aventu
rilor, bineînţeles.

-Bineînţeles.
Ea se uita în sus spre el cu o pasiune la fel de mare ca a lui.
-D e  aceea, cel mai bine ar fi dacă am rezista imboldului de a 

începe să cultivăm scandalul din acest moment.
- în  interesul copiilor?
-Exact. Şi exact de aceea trebuie să intrăm înăuntru imediat.
-  De acord.
Ea îl luă de braţ şi se grăbiră spre scara de la intrare. Mac le 

deschise uşa.
-Bună ziua, înălţimile voastre, spuse Mac. A fost o partidă de 

călărie plăcută?
-  Da. Chiar de neuitat, spuse Delia râzând şi îşi scoase mănuşi

le şi şalul pe care i le dădu lui Mac.
Tony râse înfundat. Delia îşi scoase pălăria şi îşi aranjă pârul, 

uitându-se în jur.
-  Gordon este pe-aici?
-  Nu, milady, a... Privirea lui Mac alunecă de la Delia spre Tony 

şi în ochii lui sclipi o scânteie de hotărâre. îşi îndreptă umerii. 
A plecat, doamnă. Şi-a împachetat lucrurile şi s-a mutat.

-A  plecat? repetă Delia consternată, ridicând vocea.
-A  plecat? zise şi Tony, ridicând vocea surprins.
-D a , doamnă. A spus ceva de o mătuşă.
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-  Probabil că te înşeli. Mi-a spus că nu are familie.
La dracu’! Pentru ce îi spusese că Gordon n-are familie? într-o 

clipă scurtă şi glorioasă, văzuse o portiţă de scăpare elegantă cu 
care nu avusese nimic de-a face. Mac i-o servise pe tavă. Iar Tony 
nu avea absolut nici o vină.

-  Poate că ai înţeles greşit, spuse Tony optimist.
-C u  siguranţă nu. îmi amintesc exact. Pe deasupra, n-ar fi 

plecat niciodată fără să-şi ia rămas-bun.
în ochii ei se citea durerea adevărată.
Era rândul lui Tony să îndrepte lucrurile. Clătină neîncrezător 

din cap.
-  Mă îndoiesc că a plecat.
-O h , nu, domnule, clătină Mac din cap cu hotărâre. în mod 

sigur a plecat.
-S u n t sigur că nu a plecat. Tony scrâşni din dinţi. De fapt, aş 

putea să pariez pe asta.
-  Nu? Mac îl privi în ochi. Atunci nu aveţi nici un dubiu?
-N u.
Delia îi aruncă o privire curioasă.
-  Cum poţi fi atât de sigur?
Tony îşi alese cuvintele cu grijă.
-A i spus că tu şi cu el aţi devenit prieteni. De aceea omul n-ar 

fi plecat fără să anunţe.
-Are dreptate, doamnă. Mac oftă. Probabil că l-am confundat 

pe Gordon cu altcineva. îmi pare rău, milady.
-Cum  Dumnezeu ai putut să... Nu-i nimic. Avea o privire 

nedumerită. Atunci, este în camera lui?
-N u, rosti repede Tony. Delia îl ţintui cu privirea. Păi, omul 

tocmai a spus că a plecat.
Delia se încruntă.
-A  spus că şi-a strâns lucrurile şi a plecat din cauza unei 

mătuşi.
-  Pălăria, doamnă, spuse Mac prompt. A împachetat o pălărie. 

Asta a făcut. Să o ducă undeva pentru... pentru...
-  Reparaţii? sugeră Tony.



-Asta era. Reparaţii. Mac dădu drumul unui oftat de uşurare. 
Domnul Gordon a împachetat o pălărie să o ducă la reparat, iar 
acum este plecat, dar se va întoarce.

-înţeleg, spuse încet Delia. Cred.
-Am  încurcat pălărie cu mătuşă1, doamnă. De fapt, am în

curcat pălărie cu Pat, pentru că acesta este numele unchiului 
meu, care normal că mi-a adus aminte de mă tuşa mea. Mac clăti
nă din cap cu regret. Mai fac uneori astfel de lucruri. Am fost rănit 
în război şi, în fine, ştiţi.

-Cred că putem trece cu vederea acest lucru, Lady Wilmont. 
Până la urmă, omul este veteran. Tony îl bătu pe spate pe Mac, o 
idee mai tare decât era necesar. Probabil că a trecut prin multe, 
nu-i aşa, bătrâne?

-  Mai multe decât aş vrea să povestesc, domnule.
Delia îşi plimbă privirea de la unul la altul.
-A sta înseamnă că Gordon se întoarce?
-  După câte ştiu eu, da, inilady.
în vocea lui Mac răsuna o undă distinctă de regret.
-  Bine. îl cercetă cu atenţie pe Mac. Sper că te simţi mai bine, 

MacPherson.
-A şa sper, doamnă, murmură Mac.
Delia se opri ca şi când şi-ar fi cântărit următoarele cuvinte. îşi 

îndreptă uşor umerii, în semn de sfidare sau de hotărâre.
-Lordul St. Stephens şi-a exprimat interesul să vadă renovări

le pe care eu şi sora mea de-abia le-am terminat.
îi făcu un semn complice cu capul lui Tony, iar în ochii ei ne

răbdarea se îmbina cu nehotărârea. Nu era atât sigură pe ea, atât 
de sigură de ceea ce dorea de la el sau cu el, aşa cum ar fi vrut să-l 
facă să creadă. Şi probabil aşa cum i-ar fi plăcut şi ei să creadă. 
Privirea ei avea un farmec nevinovat şi onest care îi merse direct 
la inimă lui Tony. Poate că îşi dorea să fie o femeie experimentată 
căreia să nu-i pese de reguli şi de convenienţe, dar acest lucru nu-i 
venea la îndemână în mod natural şi de aceea îi cerea destul de 
mult curaj. Era chiar impresionantă.

-Domnul meu? ridică ea întrebător din sprâncene.
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-V ă  voi însoţi in scurt timp. Vreau să vorbesc o clipă cu 
MacPhcrson. Să mă asigur că şi-a revenit de pe urma -  Tony în
cercă să nu se înece cu vorbele -  rănii sale din război.

-C âtă grijă!
Le zâmbi şi porni pe scări, legănându-şi şoldurile la fiecare 

treaptă, cu pălăria atârnându-i în mână. însăşi chintesenţa sen
zualităţii nevinovate.

Ambii bărbaţi o priviră până când dispăru în capătul de sus 
al scărilor.

-Cred că renovările le-aţi văzut deja, domnule, remarcă 
Mac cu nevinovăţie.

-  Nu în felul ăsta, murmură Tony. Şi-acum altceva. Trase adânc 
aer în piept şi dădu deoparte gândurile cu privire la ceea ce îl aş
tepta în dormitorul redecorat al Deliei. în timp ce eu am încercat 
să fiu cu ochii pe adevărata armată care a invadat această casă 
în ultimele zile şi care acum a plecat, tu îţi aminteşti să fi văzut 
ceva neobişnuit?

Tony, Mac şi doamna Miller, împreună cu ceilalţi „servitori", 
avuseseră grijă să-i ţină tot timpul sub observaţie pe cei care lu
craseră în casă. Dacă cineva ar fi dorit să găsească ceva ascuns aici, 
n-ar fi putut exista o acoperire mai bună decât aceea de zugrav 
sau de alt muncitor.

-  Nimic important, domnule, deşi doamna Miller a găsit astăzi, 
când eraţi plecat, o nişă ascunsă în lambriurile de lângă şemineul 
din salon, unde s-ar fi putut ca Wilmont să păstreze lucruri de 
valoare. Era goală.

-  Doamna Miller a găsit-o?
- în  timp ce făcea curăţenie, domnule. Mac făcu o grimasă. Sau 

cel puţin aşa îi spune ea.
-  Desigur. Tony se stăpâni să nu zâmbească. Şi femeile care au 

lucrat la renovare?
Printre muncitori fuseseră şi câteva femei a căror sarcină 

fusese să coasă toate tipurile de materiale, cuverturi, draperii 
şi orice altceva decretase domnişoara Effington că era necesar 
pentru încăpere.

-Dommile, nici ele nu s-au comportat suspect, deşi trebuie 
să adaug că acea soră a lui Lady Wilmont le-a condus cu o mână
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aproape de fier. Mac rânji. Ne-ar fi fost de folos în timpul războiu
lui. Probabil că i-am fi învins mult mai repede pe francezi dacă am 
fi avut mai multe ca ea.

-Floarea femeilor britanice. Reprezintă o forţă de luat în 
considerare.

Tony râse şi porni spre scări.
-  Domnule? Mac se încruntă dezaprobator. Probabil că nu este 

treaba mea...
-  Probabil.
Tony îl studie pe celălalt bărbat. în mod evident, falsul ma

jordom al lui Lady Wilmont nu era singurul care ţinea la ea. Sau 
chiar o proteja.

-Oricum... Mac se opri. Eu şi ceilalţi oameni am discutat şi 
credem că nu ne-am ocupat deloc cum trebuie de Lady Wilmont.

-A şa credeţi?
-  în privinţa afacerii aceleia cu Wilmont şi a scandalului, şi în 

realitate a fost vina serviciului, iar noi ne simţim cu toţii oarecum 
responsabili, iar acum înşelătoria cu noi, cu dumneavoastră...

-  Iar eu apreciez încercarea ta de a mă scoate din acest joc.
-  Nu e nici o problemă. Mac îl privi direct în ochi. Suntem în

grijoraţi pentru Lady Wilmont.
-  Oh? Tony ridică o sprânceană.
-E a  ne crede servitori, domnule, dar ne-a tratat bine pe 

absolut toţi. N-a fost deloc aşa cum ne aşteptam, şi detestăm să o 
vedem că suferă.

-D a?
-Domnule, am căzut cu toţii de acord, şi ştim că s-ar putea să 

ajungem pe eşafod pentru asta, dar suntem o echipă de indivizi 
inteligenţi şi e posibil ca nimeni să nu afle vreodată. Să nu fie găsit 
nici un cadavru şi aşa mai departe.

-V rei să treci la subiect, Mac?
-Domnule, n-am vrea să o facem, dar dacă o să-i faceţi rău, să 

provocaţi alt scandal sau să-i zdrobiţi inima -  Mac îşi îndreptă 
umerii -  va trebui să vă omorâm.

-  înţeleg. Tony îl studie pe celălalt. Nu avea nici o îndoială că 
Mac şi ceilalţi îşi puteau duce până la capăt ameninţarea. Bineîn
ţeles că vor avea şi ceva remuşcări, dar nu era un gând deosebit
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do reconfortant în momentul ăsta. Şi dacă ea o să-mi zdrobească 
inima?

-  O să vă ajutăm să vă înecaţi necazurile. Mac rânji. Pentru ori
cât de mult timp va fi necesar şi indiferent câţi dintre noi vor fi 
doborâţi în această acţiune.

-Apreciez acest lucru. Lui Tony nu prea îi venea să-l certe pe 
Mac. Chiar înţelegea atitudinea oamenilor faţă de Delia. într-ade- 
văr, Tony mai degrabă şi-ar fi primejduit viaţa decât să o rănească, 
deşi prefera să ducă o viaţă lungă şi fericită alături de ea. Te-ai 
simţi mai uşurat să ştii că a acceptat să-mi fie soţie?

-  Desigur, domnule. Mac scoase un oftat de uşurare. Uram fap
tul că trebuia să vă facem de petrecanie.

-  Mă bucur că am aflat.
-Când?
-  Când ce?
-  Când vă însuraţi cu ea?
-  De îndată ce toate astea se vor încheia, spuse Tony cu hotă

râre. De îndată ce găsesc o soluţie de a încheia cu eleganţă înşelă
toria noastră.

-  Bineînţeles că o să fim alături de dumneavoastră indiferent 
ce veţi decide, dar v-aţi mai gândit la...

-  Sugestia ta să nu-i spun nimic? Ideea încă mai stăruia prin 
străfundurile minţii lui. Dar păstrarea acestui secret, a acestei 
minciuni, pentru totdeauna, era până la urmă greşită. M-am gân
dit la asta, dar dacă o să fie soţia mea, dacă o iubesc, cum pot să-i 
ascund aşa ceva?

-  Domnule, mie mi se pare că -  vocea lui Mac era fermă -  dacă 
o iubiţi, trebuie să-i ascundeţi acest lucru.

Tony îşi trecu mâna prin păr.
-  Pur şi simplu nu ştiu, Mac.
Mac îl cercetă timp de o clipă.
-E u  vă doresc tot binele, domnule. Aruncă o privire în sus pe 

scări. Şi mult noroc.
-  Mulţumesc. Am nevoie de tot norocul din lume. Tony porni 

in sus pe scări. Şi o rugăciune sau două ar fi la fel de bune.
-  într-adevăr, domnule, se auzi vocea lui Mac în urma lui. Bă

nuiesc că o să aveţi nevoie.

----------------------- -- 'Mărturisirea---------------------- --
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CapitoCuC 17

-  Mă simt obligată să fiu sinceră cu tine. Delia măsura încăpe
rea cu pasul, frângându-şi mâinile. Un obicei mai degrabă supă
rător in privinţa căruia trebuia să facă ceva. Cred că sinceritatea 
este importantă atunci când porneşti într-o întreprindere atât de 
serioasă, de permanentă cum este căsătoria. Tu nu crezi?

Bineînţeles că nu primi nici un răspuns. Tony nici măcar nu era 
în încăpere. Orice poveşti de război ar fi depănat cu MacPherson 
ţineau un pic cam mult. Nu că asta ar fi deranjat-o. Timpul acesta 
petrecut în singurătate îi prindea bine. în mod surprinzător, era 
destul de nervoasă.

Delia nu se răzgândise în privinţa a ceea ce urmau să facă 
ea şi Tony. Numai gândul că o să se culce cu el făcea ca undeva în 
adâncul ei să simtă o durere de năzuinţă, dorinţă şi, Dumnezeu să 
o ajute, de iubire. Sigur era iubire. Nimic altceva nu putea explica 
pentru ce ii ceruse să se însoare cu ea. Pentru ce era dispusă -  nu, 
dorea -  să renunţe la viaţa ei independentă pe care de-abia apuca
se să o guste. Să renunţe la aventurile după care tânjea pentru a-şi 
petrece restul vieţii măritată cu el. Nu şi-ar fi închipuit niciodată 
că mariajul în sine îi va părea o aventură. Dar înainte nu şi-ar fi 
imaginat nici că s-ar fi putut mărita cu bărbatul pe care îl iubea.

-Aş vrea să-ţi spun... adică... să-ţi explic...
Cerule, chiar şi ei toate astea îi sunau absurd. Ce avea de gând 

exact să spună?
„Tony, nu l-am iubit pe Charles, ci numai m-am culcat cu el 

pentru că am simţit că viaţa mea era sortită plictiselii, iar el repre
zenta o aventură incitantă, periculoasă şi interzisă."

Oh, asta ar fi făcut-o cu siguranţă să pară o femeie de mora
vuri uşoare. O curvă în cel mai bun caz. Tony se caracterizase ca 
fiind rigid şi plin de prejudecăţi şi, deşi cu siguranţă nu dezvăluise 
prea mult din această latură a personalităţii lui -  într-adevăr, nu 
dăduse deloc dovadă de rigiditate în plimbarea lor cu trăsura - , 
se putea să fie scorţos şi plin de prejudecăţi când venea vorba de 
femeia cu care avea de gând să se însoare.
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Desigur, nici măcar nu clipise când ca spusese că intenţiona să 
devină o femeie experimentată. Se încruntă gânditoare. Ce ciu
dat! Şi totuşi, fără doar şi poate el bănuia că avea o experienţă 
destul de bogată. Şi cum Dumnezeu avea să-i explice acest lucru?

-  Ce să-mi explici?
Delia se întoarse. Tony stătea relaxat în cadrul uşii deschise, 

cu braţele încrucişate la piept şi cu un zâmbet teribil de plin de 
înţelesuri pe faţă.

-  De când stai acolo?
-  De destul de mult timp ca să te aud spunând ceva despre cum 

ar trebui să-mi explici ceva. Continuă.
-  Nu e nimic important, zău. îi adresă cel mai strălucitor zâm

bet şi îşi deschise larg braţele. Ce părere ai de cameră?
- E  albastră. Intră în cameră, închise uşa cu hotărâre in urma 

lui şi o privi fix, slăbindu-şi lavaliera. Se asortează cu ochii tăi.
-  Exact. încercă să ignore faptul că se apropia în continuare de 

ea. Sau că îşi scosese lavaliera lăsând-o să cadă pe singurul scaun 
din încăpere. O cuprinse cel mai ciudat sentiment interior de pa
nică. îmi place destul de mult materialul ales de Cassie, deşi îţi 
închipui că şi eu am ajutat la alegere, şi tapetul, şi...

-  Baţi câmpii, Delia.
Era ceva intim în tonul cu care spuse aceste cuvinte. Ca şi când 

în realitate ar fi spus ceva cu totul diferit.
Mă doreşti, Delia.
îşi scoase haina şi o aruncă pe spătarul scaunului.
-N u bat niciodată câmpii, murmură ea, păşind spre el. îl do

rea, dorise acest lucru mai mult decât îşi dorise orice altceva, dar 
nu îşi putea stăpâni un soi de tremur uşor. Şi siguranţa că toate 
acestea, că Tony erau mult mai importante decât orice altceva de 
până atunci.

-  Baţi câmpii în clipa asta.
El se aşeză pe marginea scaunului şi îşi scoase ghetele.
Vrei să te ating, să te mângâi.
Ea nu-1 băgă în seamă.
- îm i plac în mod deosebit tonurile de auriu ici şi colo. Nu prea 

mult, iţi închipui, doar atât cât să confere întregului o anumită 
atmosferă. Un aer de...

------------------------- ‘Mărturisirea------------------------
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-  Seducţie?
Se ridică în picioare, îşi scoase cămaşa şi o lăsă să cadă pe 

podea. Avea umerii laţi şi destul de impresionanţi, pieptul şi 
braţele musculoase şi mijlocul atrăgător de îngust. Ea înghiţi 
cu greutate.

Să te fac să simţi ce nu ai mai simţit niciodată până acum.
Delia continuă ca şi când nu ar fi observat că el era pe jumătate 

dezbrăcat:
-Totuşi, chiar după tot ce-am făcut, încăperea pare extrem de 

mare şi destul de goală. Bineînţeles că nu este terminată. Mare 
parte din mobilă încă nu a sosit.

-  Cu excepţia patului, zâmbi el foarte maliţios. Este de-a drep
tul impresionant.

-  Impresionant?
Se întoarse spre pat şi îşi dădu imediat seama de greşeala ei.
Patul era într-adevăr impresionant. Până acum Delia nu rea

lizase cât de impunătoare era piesa de mobilier franţuzească, cu 
baldachinul ei albastru-închis şi auriu şi cu draperiile de mătase, 
în comparaţie cu patul lui Charles, nu păruse deloc masiv, dar în 
clipa asta părea enorm, imens, nesfârşit. O mare unduitoare şi 
înspumată de satin care te îmbia către necunoscutul unei călăto
rii în lumea plăcerilor trupului. Era imaginea lipsei de pudoare. 
O viziune a decadenţei. Un decor potrivit pentru seducţie.

-D e-a dreptul impresionant, răsună vocea lui foarte aproape 
în spatele ei.

-  Chiar aşa? Nu mi-am dat seama.
Atât de aproape încât jură că putea simţi cum căldura trupului 

lui radia în valuri menite să o topească până în măduva oaselor. 
Atât de aproape încât îi simţea mişcarea pieptului la fiecare res
piraţie. Atât de aproape încât, dacă s-ar fi întors, ar fi fost strâns 
lipită de el.

- î ţ i  creează o iluzie.
îşi puse mâniile uşor pe umerii ei.
-  O iluzie?
De-abia reuşi să pronunţe cuvintele. Degetele lui rătăceau 

în sus şi în jos pe braţele şi pe umerii ei, uşor, ca în vis, într-un
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contrast ciudat cu lumina puternică a dimineţii care se revărsa 
pe geamuri.

-  Poate iluzia perfecţiunii.
îşi plimbă uşor buzele pe ceafa ei. Ea închise ochii şi îşi 

înclină capul.
-Albastrul şi auriul merg perfect? şopti ea ţinându-şi respira

ţia şi savurând atingerea gurii lui pe pielea ei.
-  Ochii tăi sunt albaştri. Ea simţi o uşoară smucitură la cor

sajul rochiei şi ştiu că îi desfăcuse panglica din partea de sus. 
îi desfăcu apoi şirul de nasturi care mergea de la gât până în 
talie atât de uşor încât Delia nu simţi decât cum corsajul devine 
mai larg pe ea, apoi îi desfăcu complet, cu o mână de expert, 
panglica de jos. Era clar că mai făcuse acest lucru. Iar părul tău 
este auriu.

îi desfăcu rochia, şi spatele îi fu mângâiat de un uşor curent de 
aer de la fereastră. Se înfioră de plăcere şi de adierea aerului.

El o sărută pe ceafă, îşi plimbă buzele pe unul din umerii ei goi 
şi o muşcă uşor. îi trase rochia de pe braţe până când ea se scutură 
cu nerăbdare ca să se elibereze, iar aceasta îi căzu la picioare, lă
sând-o numai în cămăşuţă, ciorapi şi pantofi.

O strânse din nou cu blândeţe în braţe. Lipit de pielea ei, piep
tul lui gol era fierbinte şi tare, şi simţi cum o apasă erecţia lui 
puternică. îşi lăsă capul pe umărul lui, înclinându-1 într-o parte, 
iar el îi sărută recunoscător scobitura gâtului şi ii muşcă uşor ro
tunjimea umărului. îşi strecură mâinile sub braţele ei şi o cuprin
se de mijloc îmbrăţişând-o şi mai strâns. Ea nu mai simţea decât 
senzaţia trupului lui lipit de al ei, atingerea gurii lui pe pielea ei şi 
palmele lui mari care îi acopereau pântecul.

Apoi îşi ridică mâinile şi îi cuprinse încet sânii cu palmele, 
iar căldura degetelor lui trecu prin materialul vaporos al cămâ- 
şuţei ei. îşi ţinu răsuflarea. Degetele lui mari îi mângâiară de jur 
împrejur sfârcurile, iar acestea se întăriră sub atingerea lui.

Rămaseră aşa o clipă sau o veşnicie, ea cu spatele lipit de piep
tul lui, în timp ce mâinile lui o explorau blând. Senzaţiile extra
ordinare pe care i le producea o făceau să-şi simtă fiecare nerv 
din trup. Atingerea lui era uşoară, tandră, aproape respectuoasă 
şi foarte, foarte expertă. Simţurile ei îşi luaseră zborul. îşi simţea
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bătăile inimii şi bătăile inimii lui lipită de a ei. îşi simţea gâfâitul 
uşor şi respiraţia lui calmă şi stăpânită. Cu ochii închişi, îşi închi
pui umbre albastre şi aurii care se învolburau, imaginea mângâie
rilor lui. Măreţ. Şi nici pe departe de ajuns.

El se dădu puţin înapoi şi o întoarse cu faţa spre el. Ea deschise 
ochii ca sâ-i întâlnească privirea şi respiraţia i se opri. Ochii lui 
adânci şi negri mocneau de dorinţă şi emoţie. îşi desfăcu braţe
le, şi ea se lăsă îmbrăţişată, desfătându-se în sfârşit de apropie
rea corpului lui. îşi înălţă capul şi buzele ei se contopiră cu ale lui 
într-un sărut lung, pasional şi îmbătător ca alcoolul.

El o luă în braţe, o duse spre pat, o aşeză, apoi îi scoase în
cet pantofii. Ea nu-şi închipuise vreodată că un lucru atât de 
simplu putea fi atât de intens. Sau atât de excitant. îi desfăcu jar
tierele şi îi scoase pe rând ciorapii cu aceleaşi mişcări lente şi sen
zuale cu care îi scosese mănuşile în trăsură. înfiorată, trase adânc 
aer în piept.

El începu să-şi descheie pantalonii, iar ea îşi dădu seama că, 
dacă trebuia să-i mărturisească ceva, acum era momentul.

-Tony?
Privirea lui întunecată o întâlni pe a ei.
-  Delia.
Ea se ridică în coate şi respiră adânc.
-  Cred că a sosit momentul sincerităţii totale.
Degetele lui se opriră pe nasturi.
-Acum?
-  Chiar e mai mult decât o confesiune, şi ştii că nu sunt bună 

la aşa ceva.
-Acum? întrebă el ridicând vocea.
-Cred că e cel mai bine, spuse ea cu glas stins. Ştii, nu vreau să 

fii dezamăgit.
El râse neîncrezător.
-  Mi-e imposibil să fiu dezamăgit vreodată de tine. De noi.
-N u sunt chiar atât de -  se ridică şi îl privi atentă -  experi

mentată pe cât ai putea să crezi.
-  Dar ai fost căsătorită, spuse el încet.
-P ăi, da, dar nu pentru foarte mult timp sau foarte -  se ru- 

şină -  des.
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—  Mărturisirea

-D ar bineînţeles că... adică ai...
-  Bineînţeles că... şi sigur că am... Nu ştiu cum să-ţi explic, 

mormăi ea.
-A r fi bine repede, bodogăni el.
Delia îl privi.
-  Este destul de dificil pentru mine şi ceva mai mult decât stân

jenitor şi este destul de egoist din partea ta.
- în  clipa asta mă simt destul de egoist. Nu prea mă poţi 

condamna. Habar n-aveam că odată ajunşi aici ne vom apuca să 
discutăm. Sincer, nu asta era intenţia mea.

-N u  era nici intenţia mea, dar vreau să fiu sinceră cu tine. 
Căută să îl privească în ochi. Mi-am propus categoric ca tu să fii 
ultimul meu soţ şi nu mi se pare drept să încep o căsătorie sau 
orice altceva fără o oarecare doză de onestitate.

-  Poate că o oarecare doză de onestitate are meritele ei, spuse 
el fără tragere de inimă.

-A şa cred. Şi cred că ar trebui să ştii -  trase adânc aer în 
piept -  că eu şi Charles, ei bine, nu am făcut-o...

-  Nu aţi făcut-o? se înroşi el la faţă.
-Taci şi ascultă-mă! Am făcut-o, dar -  îşi ţinu respiraţia -  

numai o dată.
-O  dată? ridică glasul. Adică cum o dată?
-Adică o dată. Cred că „o dată“ este destul de explicit. 0  dată. 

O singură dată. O noapte. O, hmm, aventură. Făcu un gest dispe
rat cu mâna spre pat. O dată.

-D ar cât timp aţi fost căsătoriţi? Aproape o săptămână?
-  De fapt, au fost patru zile, înainte ca el să moară.
-Ş i  el nu a... voi nu aţi... Se încruntă total nedumerit, ca şi 

când ar fi fost ceva ce el nu putea pricepe pe deplin. O dată?
Ea aprobă din cap.
-  Dumnezeule mare, când vom fi căsătoriţi de patru zile, poţi 

fi sigură că vom fi făcut-o mai mult de o dată. în realitate, cred că 
până în a patra zi de căsătorie vom fi pierdut socoteala şi nu vom 
şti de câte ori am făcut-o.

în ciuda stânjenelii, ea zâmbi.
-Extrem  de drăguţ din partea ta să spui asta.
-Poate, dar este numai şi numai adevărul.



-  Victoria !AÎexatufcr -•

-D ar -  trase adânc aer în piept -  nu cred că mă pricep foar
te bine la asta. S-ar putea să nu-ţi placă. Sau, mai degrabă, să 
nu-ţi plac.

El o privi neîncrezător, apoi izbucni în râs. Ea se ridică în pi
cioare, îşi puse mâinile în şolduri şi îl fulgeră cu privirea.

-N u  e deloc comic!
-O h , ba este, scumpa mea. îşi înăbuşi râsul. S-ar putea prea 

bine să fie cel mai comic lucru pc care l-am auzit vreodată.
-Tony!
-S ă  nu-mi placi? Clătină din cap. Dacă este adevărat, Wilmont 

a fost fie nebun, fie idiot, sau amândouă.
-Ş i  asta este foarte drăguţ că o spui, dar...
El râse.
-N u  e numai drăguţ, este adevărat. Se apropie de ea şi o luă 

în braţe. Uite ce-i, oricât aş vrea să pun capăt discuţiei referitor 
la orice altceva în afară de cât de interesantă găsesc rotunjimea 
gâtului tău sau cât eşti de ispititoare când îţi ţii respiraţia când te 
ating într-un anumit fel...

-Tony!
Râse, deşi se străduise să se abţină.
-Ş i  în ciuda faptului că nu vreau decât să te duc în braţe în acel 

pat şi să-ţi alung, iar şi iar, temerile că nu o să te plac -  îi mângâie 
pielea gâtului - ,  bănuiesc că nu putem continua până când nu-mi 
spui totul.

-D e  fapt, nu sunt prea multe de spus. Deşi era surprinzător 
de uşor de vorbit când el o ţinea în braţe. M-am culcat cu Charles, 
ne-am căsătorit...

-  După ce v-aţi culcat?
-  Da. îşi înălţă capul şi-l privi drept în ochi. După aceea, spuse 

ea fermă. Presupun că nu vei comenta acest lucru, pentru că nici 
noi doi nu suntem căsătoriţi încă şi la fel, şi în situaţia noastră, 
căsătoria va veni după aceea.

-  Nu aveam de gând să scot o vorbă. Făcu ochii mari cu o ex
presie de nevinovăţie. Şi mă simt ofensat că te-ai gândit că aş 
putea fi.

-Scuzele mele. Se desprinse din braţele lui. După cum spu
neam... Se opri ca să-şi adune gândurile şi curajul, îşi încrucişă
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braţele şi se plimbă prin încăpere. Nu recunoscuse acest lucru 
faţă de nimeni, nici chiar faţă de sora ei. După ce ne-am căsătorit, 
a părut total neinteresat de mine. Era preocupat, morocănos în 
comportament, chiar rece cumva. Era mai mult plecat de acasă.

-  Iar tu ai crezut că era din pricina faptului că noaptea petrecu
tă împreună fusese o dezamăgire.

-  Da. Nu. Nu ştiu. Oftă din toată inima şi privi spre el. Ştiu că 
pare absurd, dar la început la asta m-am gândit, şi dacă faptul 
că m-am culcat cu el nu a fost, hmm, ceva măreţ, aşa cum îmi în
chipuisem, nu a fost nici... neplăcut.

Tony îşi reprimă un zâmbet.
-  Ce interesant!
-  M-am gândit că povestea promitea mult, murmură ea.
-  Chiar aşa şi este, spuse el încet.
-M -am  gândit că poate a fost din cauza faptului că nu-1 

iubeam...
-  Deci nu-1 iubeai?
Vocea îi era indiferentă, dar în ochii lui se vedea o strălu

cire intensă.
-  Ştiu că este îngrozitor din partea mea, şi o să mă crezi teribil 

de superficială, dar nu. Delia îşi îndreptă umerii şi îl privi în ochi. 
Nu-1 iubeam. Nici el nu mă iubea, deşi cred că ne plăceam unul pe 
altul. Sau cel puţin la început. Clătină din cap. Totul a fost o gre
şeală cu adevărat îngrozitoare şi cu fiecare zi a căsătoriei noastre 
care trecea eram din ce în ce mai conştientă, dar...

-  Nu ţi-ai fi dorit să moară, rosti el încet.
-Niciodată. Oftă. Pentru o bună perioadă de timp m-am învi

nuit pe rnine însămi. Ca şi când moartea lui ar fi fost o consecinţă 
directă a unui lucru făcut de mine. Un fel de pedeapsă, poate o 
moarte cumplită pentru că eu nu eram ce-şi dorea. Sau pentru că 
l-am alungat. Sau poate numai din cauza faptului că m-am mări
tat cu el. Sau că nu-1 iubeam.

-N -a fost vina ta. Nici pentru felul lui de a se purta, nici 
pentru moartea lui.

-  Ştiu, spuse ca cu hotărâre. Dar mi-au trebuit luni întregi ca să 
accept asta, şi nu am fost sigură că am reuşit pe deplin până când 
nu m-am întors în această casă. Casa lui, iar acum casa mea.
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-înţeleg.
Vocea lui era gânditoare.
-Asta e. îl studie cu atenţie. Mai vrei să te însori cu mine?
-N u ştiu.
Ei i se strânse inima.
-Foarte bine, eu...
-  Prefer să amân decizia până... după. Vocea lui era impenetra

bilă, dar ochii lui străluceau maliţioşi. în caz că eşti intr-adevăr 
o dez...

-Tony!
-C u siguranţă detest să accept să mă însor numai ca să 

descopăr...
-  Eşti un bărbat teribil de viclean, Lord St. Stephens.
-A i mai spus chestia asta şi ar trebui să fii atentă, pentru că 

încep şi eu să cred acest lucru.
-  Aşa să faci, i-o trânti ea. Mi-am uşurat inima in faţa ta. Ţi-am 

spus tot felul de lucruri pe care nu le-am mai spus niciodată...
-  Ştiai că atunci când stai în acel loc în care lumina ferestrei îţi 

vine din spate, cămaşa ta, care îmi permit să adaug, este teribil de 
diafană, devine practic transparentă?

-  Dumnezeule mare! Ea icni şi se întoarse imediat cu spatele 
spre el. Cel puţin ai putea să nu te uiţi.

-N u fi absurdă! Am de gând să mă uit pe îndelete. Şi aş putea 
adăuga că priveliştea nu este deloc urâtă.

-Dacă ai fi un adevărat gentleman nu te-ai uita, îi spuse ea 
peste umăr.

-E şti a naibii de norocoasă că nu sunt. înainte ca ea să se 
poată împotrivi, o luă in braţe şi o duse din nou în pat. Mi-am 
dobândit de curând titlul de lord fără să am nici cea mai vagă idee 
cum e să fii un proaspăt lord, aşa că expresia „adevărat gentle
man" este in cel mai bun caz discutabilă. O puse în pat. în plus, tu 
ai spus-o. Se aplecă peste pat şi se sprijini cu mâinile de o parte şi 
de alta a ei. Sunt un bărbat extrem de viclean.

-T u  ai spus că eşti scorţos şi plin dc prejudecăţi.
El rânji.
-Am  minţit.

■--------------------- -- Victoria ‘Afcxancfcr-------------------------
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-  Nu sunt sigură că te cred. Se întinse, îi cuprinse gâtul cu mâi
nile şi îl trase pe pat. Poate că ar trebui să mi-o dovedeşti.

-  Poate că ar trebui.
O cuprinse în braţe şi o strânse până când buzele li se întâlni

ră. Ea îşi desfăcu buzele şi oftă adânc cuprinsă de dorinţă. Gura 
lui se lipi şi mai tare de a ei, iar ea îi răspunse la fel şi pasiunea 
care se aprinsese între ei in trăsură se dezlănţui din nou. Dorinţa 
o cuprinse din nou cu o intensitate pe care nu o mai cunoscuse 
niciodată. Savura atingerea buzelor lui, nerăbdătoare, nesăţioase 
şi insistente.

Delia îşi trecu mâna peste conturul umerilor lui, peste carnea 
fierbinte, tare şi excitantă. îşi plimbă alene buzele peste bărbia lui 
spre linia puternică a gâtului. El îngheţă sub această atingere a ei 
şi excitaţia ei spori. îşi trecu limba peste scobitura gâtului şi peste 
claviculă şi îl muşcă uşor de umăr.

Mâna ei îi mângâie suprafaţa netedă şi tare a pieptului, mi- 
nunându-se de încordarea trupului lui sub atingerea ei. Mâinile 
lui îi mângâiau neobosite spatele. Delia îşi plimbă uşor vârfurile 
degetelor în jurul sfârcului lui, apoi îşi schimbă poziţia şi se aplecă 
să îl gâdile cu limba, iar el oftă adânc.

îi copleşi pieptul cu sărutări, iar mâna ei alunecă peste abdo
menul lui şi încă mai jos către pantaloni. îşi trecu uşor unghiile 
peste materialul întins. înfiorat, el trase brusc aer în piept. Delia 
îi desfăcu nasturii pantalonilor cu o nerăbdare crescândă. Voia 
să-l simtă, să-l vadă, să-l atingă.

-Stai!
Icni şi o îndepărtă, apoi se ridică din pat şi îşi scoase pantalonii.
Timp de o clipă, ea nu făcu altceva decât să-l privească. Când se 

culcase cu Charles, o făcuse în întunericul nopţii.
Tony era într-adevăr splendid şi ar fi ieşit în avantaj dacă ar fi 

fost comparat cu orice statuie de zeu grec pe care o văzuse vreo
dată. Avea picioare lungi şi zvelte, umerii largi şi abdomenul plat. 
Iar acolo unde ar fi trebuit să aibă frunza de smochin era într-ade
văr cât se poate de impresionant.

-Delia? Se încruntă. Te simţi bine?
-N u  ştiu. Ar fi trebuit să se simtă stânjenită, măcar puţin,

dar nu simţea nimic de acest fel. Numai un val cald de nerăbdare>
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-  înţeleg.
Vocea lui era gânditoare.
-A sta e. îl studie cu atenţie. Mai vrei să te însori cu mine?
-N u ştiu.
Ei i se strânse inima.
-  Foarte bine, eu...
-  Prefer sâ amân decizia până... după. Vocea lui era impenetra

bilă, dar ochii lui străluceau maliţioşi. în caz că eşti intr-adevăr 
o dez...

-Tonyl
-C u  siguranţă detest să accept să mă însor numai ca să 

descopăr...
-  Eşti un bărbat teribil de viclean, Lord St. Stephens.
-A i mai spus chestia asta şi ar trebui să fii atentă, pentru că 

încep şi eu să cred acest lucru.
-A şa să faci, i-o trânti ea. Mi-am uşurat inima în faţa ta. Ţi-am 

spus tot felul de lucruri pe care nu le-am mai spus niciodată...
-Ş tia i că atunci când stai în acel loc în care lumina ferestrei îţi 

vine din spate, cămaşa ta, care îmi permit să adaug, este teribil de 
diafană, devine practic transparentă?

-Dumnezeule mare! Ea icni şi se întoarse imediat cu spatele 
spre el. Cel puţin ai putea să nu te uiţi.

-N u fi absurdă! Am de gând să mă uit pe îndelete. Şi aş putea 
adăuga că priveliştea nu este deloc urâtă.

-D acă ai fi un adevărat gentleman nu te-ai uita, îi spuse ea 
peste umăr.

-E şti a naibii de norocoasă că nu sunt. înainte ca ea să se 
poată împotrivi, o luă in braţe şi o duse din nou în pat. Mi-am 
dobândit de curând titlul de lord fără să am nici cea mai vagă idee 
cum e să fii un proaspăt lord, aşa că expresia „adevărat gentle
man“ este in cel mai bun caz discutabilă. O puse în pat. în plus, tu 
ai spus-o. Se aplecă peste pat şi se sprijini cu mâinile de o parte şi 
de alta a ei. Sunt un bărbat extrem de viclean.

-  Tu ai spus că eşti scorţos şi plin de prejudecăţi.
El rânji.
-Am  minţit.
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-  Nu sunt sigură că te cred. Se întinse, îi cuprinse gâtul cu mâi
nile şi îl trase pe pat. Poate că ar trebui să mi-o dovedeşti.

-  Poate că ar trebui.
O cuprinse în braţe şi o strânse până când buzele li se întâlni

ră. Ea îşi desfăcu buzele şi oftă adânc cuprinsă de dorinţă. Gura 
lui se lipi şi mai tare de a ei, iar ea ii răspunse la fel şi pasiunea 
care se aprinsese între ei în trăsură se dezlănţui din nou. Dorinţa 
o cuprinse din nou cu o intensitate pe care nu o mai cunoscuse 
niciodată. Savura atingerea buzelor lui, nerăbdătoare, nesăţioase 
şi insistente.

Delia îşi trecu mâna peste conturul umerilor lui, peste carnea 
fierbinte, tare şi excitantă. îşi plimbă alene buzele peste bărbia lui 
spre linia puternică a gâtului. El îngheţă sub această atingere a ei 
şi excitaţia ei spori. îşi trecu limba peste scobitura gâtului şi peste 
claviculă şi îl muşcă uşor de umăr.

Mâna ei îi mângâie suprafaţa netedă şi tare a pieptului, mi- 
nunându-se de încordarea trupului lui sub atingerea ei. Mâinile 
lui îi mângâiau neobosite spatele. Delia îşi plimbă uşor vârfurile 
degetelor în jurul sfârcului lui, apoi îşi schimbă poziţia şi se aplecă 
să îl gâdile cu limba, iar el oftă adânc.

îi copleşi pieptul cu sărutări, iar mâna ei alunecă peste abdo
menul lui şi încă mai jos către pantaloni. îşi trecu uşor unghiile 
peste materialul întins. înfiorat, el trase brusc aer în piept. Delia 
îi desfăcu nasturii pantalonilor cu o nerăbdare crescândă. Voia 
să-l simtă, să-l vadă, să-l atingă.

-  Stai!
Icni şi o îndepărtă, apoi se ridică din pat şi îşi scoase pantalonii.
Timp de o clipă, ea nu făcu altceva decât să-l privească. Când se 

culcase cu Charles, o făcuse în întunericul nopţii.
Tony era într-adevăr splendid şi ar fi ieşit în avantaj dacă ar fi 

fost comparat cu orice statuie de zeu grec pe care o văzuse vreo
dată. Avea picioare lungi şi zvelte, umerii largi şi abdomenul plat. 
Iar acolo unde ar fi trebuit să aibă frunza de smochin era într-ade- 
văr cât se poate de impresionant.

-  Delia? Se încruntă. Te simţi bine?
-N u  ştiu. Ar fi trebuit să se simtă stânjenită, măcar puţin, 

dar nu simţea nimic de acest fel. Numai un val cald de nerăbdare
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şi poate de posesiune. Se întinse repede şi îşi scoase peste cap 
cămăşuţa, o aruncă deoparte şi îi zâmbi timid. Nu vii înapoi?

în mai puţin de o clipă era în braţele lui, strâns lipită de 
trupul lui, cu bărbăţia lui tare între ei. Se rostogoliră înapoi 
pe pat şi orice reţinere dintre ei dispăru în nebunia pasiunii. 
Ea îşi dorea să-l muşte, să-l atingă, să-şi contopească trupul cu 
al lui. Mâinile lui, gura lui, limba lui erau peste tot, explorând fie
care părticică din ea.

îi luă sânul în gură, şi ei i se tăie respiraţia. O aţâţă cu limba şi 
cu dinţii, o tachină până când din ea nu mai rămase decât senzaţia 
fizică. Tot ce ştia, tot ce îşi dorea să ştie, era senzaţia gurii lui pe 
trupul ei fierbinte şi mult prea sensibil la atingerile lui. Se întrebă 
dacă cineva murise vreodată din plăcere pură. Şi în acelaşi timp se 
îndoia că îi păsase.

Mâna lui care îi mângâia abdomenul alunecă în jos către câr- 
lionţii dintre picioarele ei, iar ea se arcui în sus ca să-l primească 
şi să-l încurajeze să continue. Degetele lui alunecară mai departe, 
iar ea gemu, se întinse să găsească mădularul şi-l apucă. El respi
ra şuierător. Era fierbinte în palma ei, tare ca piatra şi catifelat. 
Degetele lui trecură peste locul mult prea sensibil pe care îl desco
perise în trăsură, iar ea icni. O mângâia într-un ritm care se înte
ţea continuu, iar ea începu să gâfâie repede. Fără să se gândească, 
mâna ei se mişca pe mădular în acelaşi ritm cu al lui. Fu cuprin
să de o tensiune interioară din ce în ce mai intensă, ca şi când 
s-ar fi străduit să se îndrepte către ceva inaccesibil, tânjind după 
ceva de neatins. Auzi un sunet ciudat, ca un scâncet, şi îşi dădu 
seama că era ea.

El se opri brusc şi înainte ca ea să se poată împotrivi, îşi schim
bă poziţia şi îngenunche între picioarele ei. Rămase nemişcat, 
suspendat deasupra ei şi o privi în ochi.

-Delia, eu...
-Tony.
Suspină plină de dorinţă şi mâna ei îl conduse în ea.
El o pătrunse încet, cu o mişcare uşoară şi fermă. Perfectă 

şi la ţintă. Ca şi când ar fi fost construit exact pentru ea. Des
tinat numai pentru ea. Timp de o clipă nesfârşită el rămase ne
mişcat în ea, iar ea se minună de senzaţia stranie şi minunată
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de afinitate şi împlinire. Apoi el se mişcă, se retrase uşor şi 
reveni împingând mai adânc. Apoi se retrase din nou, apoi o pă
trunse iar şi iar, cu fiecare mişcare tot mai adânc, mai tare şi mai 
intens. Ea îl încolăci cu un picior şi se împinse în sus pentru a-i 
ieşi în întâmpinare.

El crescu ritmul. Ea îl strânse şi mai tare. Se sincroniza cu fi
ecare mişcare a lui cu o pasiune care izvora de undeva din interi
orul ei. El împinse, iar ea îşi arcui coapsele în sus ca să-i vină în 
întâmpinare. Era un soi de dans, conştientiză ea undeva în adân
cul ei. Şi în acest dans se mişcau împreună la fel de perfect pe cât 
o făcuseră în sala de bal. Ca şi când ar fi fost contopiţi aşa dintot- 
deauna şi pe vecie. El se adâncea în ea tot mai tare şi mai repede. 
Căldura radia din trupul lui către al ei, învăluind-o şi înghiţind-o. 
Ea gemea de o plăcere insuportabilă şi de durerea implacabilă 
a dorinţei.

El împingea şi se retrăgea, purtând-o fără împotrivire către un 
moment pe care ea şi-l dorea, după care tânjea, pentru care şi-ar 
fi dat viaţa, dar la care nu putea ajunge. Către vârful unui pisc 
necunoscut, pe înălţimile unei lumi nou descoperite, aflată chiar 
lângă stele.

Fără nici un avertisment, tensiunea care devenise tot mai in
tensă şi mai toridă în interiorul ei explodă şi se transformă intr-o 
senzaţie de uşurare minunată. Ţipă, corpul i se convulsionâ, valuri 
de senzaţie pură ţâşniră din împreunarea lor pentru a-i aprinde 
toţi nervii din trup de un extaz care îi tăie răsuflarea, îi făcu inima 
să bată să-i spargă pieptul şi îi inundă mintea în culori albastre şi 
aurii. Şi îi copleşi sufletul.

El o strânse şi mai tare şi o pătrunse iar şi iar până când gemu, 
corpul îi vibră şi căldura eliberării lui o umplu. Iar ea se agăţă de 
el până când se linişti şi rămase nemişcat peste ea, iar tremurul 
propriului ei corp se opri. Şi mai rămaseră aşa clipe nesfârşite.

în cele din urmă el se ridică şi o privi, cu un zâmbet buimac 
pe faţă.

-E i  bine...
-Dumnezeule mare! Ea încercă să-şi recapete răsuflarea. 

A fost într-adevăr...
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El se retrase încetişor, iar ea conştientiza un regret de-o cli
pă la pierderea lui. El se întinse lângă ea şi îşi sprijini capul 
într-o mână.

-D a?
-  Oh, Doamne! A fost...
îşi plimbă ezitantă un deget peste pieptul lui.
-  Măreţ?
Ea simţi o dorinţă ciudată să chicotească.
-  Dacă îţi spun, pur şi simplu o să ţi se urce la cap.
-  Probabil, zâmbi el. Ţi-am spus că îmi plac patul şi camera ta?
-A şa şi trebuie. Râse. A fost decorată cu gândul să te seduc.
-  Şi a funcţionat extrem de bine, murmură el.
-  Atunci pot să presupun că nu ai fost dezamăgit?
-  Cu siguranţă poţi să presupui acest lucru. Dar pot şi eu, la 

rândul meu, să presupun că eu, sau, mai degrabă, chestia asta, s-a 
ridicat la înălţimea -  îşi drese glasul -  aşteptărilor?

-Absolut sigur. Deşi... îl fixă un moment cu privirea, apoi îi 
aruncă un surâs la fel de maliţios ca al lui. Bănuiesc că aşteptările 
ar putea fi mult mai mari decât mi-am imaginat. îşi lipi din nou 
gura de a lui. Şi cred că descoperirea acestui lucru este de cea mai 
mare importanţă pentru o aventură măreaţă.

— ----------------- Victoria ‘Alcxander — ------------------

CapitoCuC 18

-  Nu crezi că este cam exagerat să mă legi la ochi? întrebă Delia 
care îl ţinea de mână pe Tony pentru a se sprijini şi a fi condusă. 
Urcau ceva ce păreau a fi rânduri nesfârşite de trepte: unele curbe, 
unele în spirală, unele şerpuitoare. Cel puţin asta fusese impresia 
ei de până atunci. Mă simt cam caraghioasă.

-  Prostii, pari mai degrabă fascinată. în orice caz pentru mine, 
deşi adevărul este că s-ar prea putea să existe bărbaţi cărora să 
nu le placă o femeie legată la ochi, spuse Tony de undeva un pic 
deasupra ei. Nu, stai, nu-mi pot imagina un bărbat căruia să nu-i
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placă iluzia că are sub control o femeie. Oricum, nu una încăpăţâ
nată şi combativă ca tine.

-  Sunt atât de fericită că unuia dintre noi îi place acest lucru.
-  Prostii, Delia, şi ţie îţi place la fel de mult. Faptul că nu ştii 

unde eşti face lucrurile şi mai incitante. O strânse de mână. 
Pe deasupra, această aventură în mod special nu va avea efectul 
scontat dacă nu este o surpriză.

-D ar în mod sigur oamenii au observat un bărbat trăgând 
după el o femeie legată la ochi. Este imposibil să fie atâtea femei 
legate la. ochi pe străzile Londrei.

-A i fi surprinsă, râse Tony înfundat. Oricum, mi-am luat mă
suri de prevedere pentru a limita posibilitatea de a atrage o aten
ţie nedorită. Porţi o pălărie cu borurile deosebit de mari, iar la 
cererea mea...

-O rice pentru o aventură, murmură ea.
-  Legătura de la ochi seamănă cu bandajele; aş putea adăuga că 

am fost cât se poate de atent; şi am mers de la trăsură direct la...
-L a ... ce?
Adoptase în această clipă acelaşi ton nevinovat pe care îl avu

sese în cele vreo zece dăţi când îl întrebase. El râse.
-  Eşti o fiinţă încăpăţânată, ţi-o spun eu. Doar nu te-ai aştepta 

să-ţi zic acum când suntem atât de aproape de final?
-  Nu ştii niciodată la ce să te aştepţi în cursul unei aventuri, 

răspunse ea solemn.
-După cum spuneam, datorită orei târzii nu ne-am întâlnit 

cu prea mulţi oameni, cu excepţia remarcabilului gentleman cu 
care am organizat această aventură deosebită şi a celui la fel 
de îndatoritor care ne arată drumul cu un felinar chiar acum. 
Le-am explicat că ai avut un soi de accident. Se întrerupse, coborî 
vocea şi se trase mai aproape. Cu o cămilă. Foarte tragic. Te bucuri 
de toată compasiunea lor.

-  Chiar merit compasiunea lor, râse ea.
La urma urmei, refuzul lui de a-i spune ce se petrecea îi spo

rea într-adevăr curiozitatea. în afara faptului că nu mai ajungeau 
odată în vârful a orice o fi fost ceea ce urcau, faptul că nu ştia şi 
că nici nu putea să vadă era un amănunt care nu făcea decât să-i 
sporească entuziasmul.

-------------------------- (Mărturisirea------------------------- -
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Zâmbi în sinea ei. Nu că ar fi avut nevoie să-i supună pe amân
doi la astfel de cazne pentru emoţie şi aventură. Astăzi îi oferise 
din belşug din amândouă.

-D e  ce zâmbeşti?
- î ţ i  dai seama că, dacă mi-aş fi propus, aş fi putut afla cu 

exactitate unde suntem socotind numărul de trepte pe care 
le-am urcat şi apoi eliminând clădirile care nu corespund calcu
lelor mele?

-îndrăznesc să spun că ai putea. Aşadar, ai numărat treptele?
-N -am  spus că le-am numărat, am spus că aş fi putut să 

le număr.
De fapt, Delia era puţin tulburată şi mult prea entuziasmată 

pentru a face ceva atât de raţional ca socotitul numărului nesfâr
şit de trepte. Pe deasupra, nu se gândise la acest lucru decât după 
ce urcaseră o porţiune considerabilă. Totuşi, remarcase că nu fu
sese un urcuş continuu. Drumul lor în sus se oprea brusc pentru 
a înainta pe o suprafaţă plană, apoi urcau din nou spre înălţimi. 
Era sigură că la un moment dat urcaseră pe o scară în spirală şi 
chiar în acest moment se aflau pe o scară abruptă şi şerpuitoare. 
Cu toate acestea, era dificil să acorde o atenţie deosebită locului în 
care se afla când era concentrată să urce fără să i se întâmple ceva 
în timp ce gâfâia ca un ogar agitat.

După urcuşul circular, în prima fază bănuise că era posibil ca 
el s-o fi dus într-un far, dar chiar dacă făcuseră o oră bună până 
să ajungă la destinaţie, se gândi că se înşelase pur şi simplu şi era 
sigură că nu ieşiseră din oraş. De aceea, probabil că erau într-o 
clădire din Londra. O clădire foarte înaltă. Una cu scări nesfârşite, 
care şerpuiau şi se răsuceau în sus. Către ceruri.

Ceruri. Bineînţeles. Răspunsul îi veni brusc în minte şi fu oa
recum enervată că nu se gândise la asta până atunci. Trebuia să 
fie St. Paul. Ştia că se poate urca sus până la o galerie, din exte
riorul bisericii, dar nu avusese niciodată ocazia sau dorinţa să o 
facă. Singura întrebare rămasă era pentru ce o adusese Tony aici. 
Nu-şi putea aminti nici în ruptul capului despre ce aventuri lăsase 
să-i scape faţă de el în focul pasiunii. Deşi, în realitate, nu conta. 
Cum nu conta nici întâlnirea de dimineaţă cu Bess. Simplul fapt 
că bărbatul era dispus la astfel de eforturi ca să-i aranjeze lucruri

---------------------- -  Victoria ‘Alexancier------------------------
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pe care nu le mai făcuse niciodată era cel mai grozav lucru pe 
care îl făcuse vreodată cineva pentru ea. Cel mai grozav lucru 
pe care şi-ar fi putut imagina că l-ar face cineva vreodată pentru 
ea. Şi era foarte clar că era gestul unui bărbat îndrăgostit.

-Am  ajuns.
Vocea lui Tony era slabă, dar ea bănui că şi el era uşurat că ajun

seseră în sfârşit la destinaţie. Delia auzi zgomotul făcut de o uşă 
grea care se deschidea şi simţi cum o învăluie o briză răcoroasă.

-  Poftiţi, milord, spuse cel care îi conducea şi vocea fu însoţită 
de clinchetul unor chei. Eu o să rămân aici în spate, dar o să fiu 
chiar lângă uşă dacă aveţi nevoie de mine. Bărbatul coborî vocea, 
dar nu suficient încât ea să nu audă. îmi cer iertare, domnule, dar 
credeţi că este înţelept să aduceţi într-un loc ca acesta o doamnă 
care nu vede?

-E ste  ceva ce nu a mai făcut niciodată, şi i-am promis că o să 
o aduc aici cu mult timp înaintea -  în vocea lui Tony răsună regre
tul -  accidentului.

-D ar o să fie vina mea dacă va cădea, domnule. Şi cum nu poa
te vedea deloc se poate prăbuşi peste balustradă cât ai zice peşte.

-N u  te teme, omule, o să iau toate măsurile ca aşa ceva să nu 
se întâmple.

Tony îi cuprinse mijlocul cu braţul şi avansară împreună.
Chiar şi fără scârţâitul uşii care se închise la mică distanţă in 

spatele lor, şi-ar fi dat seama că erau afară. Poate că era o diferenţă 
în sunetul vocii lui Tony sau o senzaţie nemijlocită de deschidere, 
dar ştia că erau în exteriorul cupolei catedralei.

-  Lasă-mă să mă gândesc. El se opri, apoi o întoarse şi o trecu 
peste câteva trepte. Perfect. Acum nu te mişca.

Trecu în spatele ei fără să-i dea drumul de tot, lucru pen
tru care îi fu extrem de recunoscătoare. Nu îi era teamă în mod 
special de înălţimi, dar ideea că se afla acolo, legată la ochi, nu 
era de natură s-o liniştească. Deşi trebuia să admită că era destul 
de palpitant.

- în  primul rând, asta trebuie să dispară. îi desfăcu cu grijă 
panglicile pălăriei şi i-o dădu jos de pe cap. îi auzi vocea din spate, 
mângâindu-i auzul. Eşti pregătită?

-  Chiar sunt.
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Vocea ei era nerăbdătoare şi fu străbătută de un fior de 
anticipaţie.

-  Foar te bine.
Delia simţi cum degetele lui desfăceau nodul de la spate al 

legăturii, apoi fâşia de material se desprinse. Deschise ochii, şi 
surpriza îi tăie respiraţia.

Lumea se întindea la picioarele ei.
-O h , vai!
El o prinse ferm cu un braţ în jurul taliei, ţinând-o strâns li

pită de el, şi fu cuprinsă de un val cald de siguranţă şi tandreţe. 
Cu mâna liberă, el arătă spre vest.

-Uite, Delia, acolo se vede apusul tău.
Soarele tocmai coborâse sub linia orizontului, lăsând în urma 

lui raze de lumină şi culoare. O urmă, o zvâcnire sau o amintire a 
zilei care de-abia se sfârşise. La marginea cerului, la graniţa dintre 
zi şi noapte, se amestecau albul strălucitor cu nuanţe orbitoare de 
galben, urmate de roz care apoi se stingeau în albastru.

-Este... De-abia reuşea să vorbească. Este magnific!
-A i spus că-ţi doreşti să stai pe acoperişul lumii şi să urmăreşti 

cum apune soarele.
-Bineînţeles, murmură ea, amintindu-şi vag să fi spus aşa 

ceva.
Fără să-şi fi imaginat vreodată că el ar fi putut să facă posibil 

acest lucru. Fără să fi visat vreodată că o va face.
-Atunci, îţi place? o întrebă Tony încetişor.
Fu copleşită de ceva asemănător veneraţiei.
-Văd eternitatea.
-  Nu chiar eternitatea.
-D ar aproape. Vocea îi răsuna de exaltare. Uite, Tony, acolo 

e British Museum, iar acolo Westminster Abbey, oh, văd bineînţe
les Tamisa şi Palatul Buckingham, cred.

Se desprinse din îmbrăţişarea lui, îl luă de mână şi începu să 
înconjoare coridorul strâmt.

-F ii  atentă, Delia. însoţitorul nostru nu mă va ierta in veci 
dacă vei cădea peste balustradă.

-N u  am deloc intenţia să fac aşa ceva. Privi înapoi către el. 
Nu cumva ţi-c frică de înălţimi?
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-în a in te  nu mi-a fost niciodată. Păşi mai aproape de ba
lustradă, privi peste ea şi se înfioră. Bineînţeles că nu am mai 
fost vreodată la înălţimea asta. Suntem cam la optzeci şi cinci 
de metri.

- Ş i  este absolut fantastic, nu-i aşa? De necrezut, de aici am 
impresia că aş putea face orice, chiar să zbor dacă mi-aş dori.

-  Numai pentru că de-aici, de sus, nimic nu pare prea real.
-  Exact. Ai senzaţia că orice este posibil. Ca şi cum am fi într-o 

lume complet diferită. Privi peste oraş. Luminile tocmai începu
seră să pâlpâie. într-o zi mi-ar plăcea să zbor. Chiar ar trebui să 
adaug asta pe lista mea.

-  Iar eu va trebui să ard acea listă, mormăi Tony. Eu, personal, 
nu cred că omul a fost sortit să zboare. Cred că a fost sortit să-şi 
ţină picioarele ferm pe pământ.

-Ş i  eu sunt de acord că oamenii trebuie să stea cu picioarele 
bine înţepenite pe pământ, dar numai când vine vorba de cămile.

Delia râse şi îşi agăţă braţul de al lui. Coridorul pe care mer
geau avea aproape un metru lăţime, suficient cât să le permită să 
meargă unul lângă altul.

-O h , vezi şi Turnul? Casa mea e prea mică să fie văzută de 
aici, sunt sigură, dar îmi închipui că putem descoperi probabil 
Effington House. Dacă nu se lăsa întunericul, îndrăznesc să spun 
că probabil am fi putut vedea cu claritate marea şi dincolo de ea. 
Şi aş putea crede, chiar până în America.

-  Şi în partea opusă, fără îndoială, până în Franţa.
Delia ignoră tonul maliţios al vocii lui.
-  Fără îndoială. Ce păcat că lumina scade. Există atât de multe 

lucruri pe care mi-ar plăcea să le văd de aici, de sus. îl strânse de 
braţ. Asta chiar e o aventură măreaţă.

-  Mai e un lucru pe care aş vrea să-l vezi. Tony o conduse în 
partea de est a coridorului. în această direcţie orizontul era deja 
colorat în albastrul mai întunecat al nopţii, iar stelele tocmai 
începuseră să apară. El păşi în spatele ei, o îndreptă spre est, apoi 
o cuprinse în braţe. Iată-le.

Ea privi în întunericul care se adâncea.
-Tony, e minunat, dar nu înţeleg.

- —  -------------- - 'Mărturisirea----------------------- -
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-  Stelele, Delia, ai spus că vrei le atingi. Mă tem că mai aproape 
de ele nu pot să te duc.

I se tăie respiraţia şi simţi o durere în ceafă. Se împotrivi im
boldului de moment de a începe să plăngă. Nu mai fusese atât de 
impresionată vreodată de un dar. Bineînţeles că nici nu mai pri
mise vreodată un dar ca acesta. El îi aşternuse Londra la picioare, 
îi oferise stelele. Era într-adevăr o aventură măreaţă. îşi înghiţi 
nodul din gât.

-  E perfect.
El râse încetişor şi îşi puse bărbia pe capul ei.
-  Cred că de aici, de sus, totul pare perfect. Din ceruri este im

posibil să vezi problemele celor care trudesc pe străzi. De aici, de 
sus, lucrurile şi oamenii par insignifianţi.

-Atunci, cel puţin până revenim pe pământ, totul este perfect, 
spuse ea hotărâtă.

-  Perfecţiunea este o iluzie.
-  Prostii! Trase adânc aer în piept. Chiar în această clipă, viaţa 

mea este perfectă şi acest lucru nu este deloc o iluzie. S-ar prea 
putea să fie un soi de miracol. Ştii, a fost o perioadă când nu cre
deam că viaţa ar mai fi putut fi vreodată la fel de plăcută ca înain
te. Acum, mă aflu pe acoperişul lumii, şi bărbatul pe care îl iubesc 
mi-a oferit şansa de a atinge stelele.

El o strânse şi mai tare în braţe.
-  Delia, mă iubeşti?
-D a, Anthony St. Stephens, cred că da. Aşteptă replica lui. 

Tony?
-D a?
-  E rândul tău.
-  Rândul meu să ce?
-Tony!
-  Credeam că faptul că ţi-am aşternut lumea la picioare spune 

mult mai mult decât pot spune vreodată nişte biete cuvinte.
- Ş i  cuvintele dau câteodată o notă plăcută.
-Atunci, foarte bine. Oftă din adâncul sufletului şi o întoar

se cu faţa la el. Philadelphia Effington Wilmont, te iubesc foarte 
mult. Tony îi luă mâinile într-ale lui. îţi iubesc dorinţa nebună de 
aventură şi dorinţa la fel de arzătoare de a încălca regulile chiar

— --------------- -- Victoria 'AÎcxancCer ------------------------
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dacă îţi vine greu să o faci. îţi iubesc bunătatea şi simţul respon
sabilităţii faţă de cei pe care îi ai în slujba ta. O privi în ochi. îţi 
iubesc curiozitatea, felul în care îţi ridici capul când eşti hotărâtă 
şi felul în care îţi frângi mâinile când eşti neliniştită. îţi iubesc 
mintea ageră şi sufletul bun. îţi iubesc felul în care îţi recunoşti 
greşelile şi mergi mai departe şi, mai presus de orice, îţi iubesc 
curajul pe care nu cred că ştii că-1 ai. Şi nu cred că există ceva care 
mă va face vreodată să încetez să te iubesc.

Privi în ochii lui şi văzu stelele oglindindu-se în ei, stelele ei.
-  Şi nu există nimic care m-ar putea împiedica vreodată şi pe 

mine să te iubesc.
-E ş ti sigură de asta? întrebă el, cu un zâmbet maliţios pe buze, 

dar cu o voce ciudat de intensă.
-  în viaţa mea nu am fost mai sigură de ceva.
El se încruntă.
-  Ce-ar fi dacă aş face ceva cu adevărat urât?
-Te-aş ierta, spuse ea cu nobleţe.
-Ce-ar fi dacă am făcut deja ceva cu adevărat urât? în trecut, 

vreau să spun?
-  Bănuiesc că foştii spioni au unele lucruri urâte la activ de care 

nici nu vreau să aud şi nici nu este treaba mea să le aflu. Oricum, 
cu excepţia cazului în care mi-ai mărturisi că ai o soţie şi şapte 
copii lăsaţi pe undeva -  ridică cu graţie din umeri -  nu-mi pot 
imagina că ai făcut ceva ce nu aş putea să-ţi iert.

-  Chiar nimic?
O cercetă un timp. Prea mult timp. Ea simţi că neliniştea îi 

strânge inima.
-  Ce-ar fi dacă aş avea, oh, să zicem...
-  Da? îşi ţinu ea respiraţia.
-  Ceva în genul, oh, o grămadă de copii, nu numai şapte, şi mai 

mult de o soţie? Şi asta ar putea fi iertat?
-  Nu ştiu.
îşi înăbuşi un hohot de uşurare şi clătină solemnă din cap.
-Atunci, nu-ţi plac copiii? Speram să facem o grămadă.
-O h , chiar îmi plac copiii, deşi o grămadă s-ar putea să fie opt 

sau cam aşa ceva. Cu nevestele aş avea probleme. îl studie curioa
să. Ai pe undeva vreo nevastă sau vreun copil?

------------------------ Mărturisirea-------------------------- -
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-N u prea cred aşa ceva, dar... Se încruntă gânditor, apoi clă
tină din cap. Sunt cât se poate sigur că nu am vreo nevastă sau 
vreun copil rătăcit pe undeva.

-A r mai trebui să aflu şi altceva? Probabil că acesta este un 
moment excelent şi un loc destul de prielnic pentru mărturisiri.

El râse.
-Cred că nu sunt mai bun decât tine când vine vorba de 

confesiuni.
-Chiar şi aşa, acum ai ocazia. Poate singura pe care ţi-o voi 

acorda vreodată. îşi lăsă mâinile să alunece şi îl prinse de gât. 
Mărturiseşte-ţi păcatele, Lord St. Stephens, uşurează-ţi sufletul, 
spune-mi totul!

Din nou, el rămase tăcut o idee mai mult decât ar fi considerat 
ea necesar. Fu tulburată, dar probabil că nu era vorba de nimic 
mai mult decât de munca lui din trecut care îl făcea să nu pară 
prea dispus să spună tot. Perfect de înţeles. Era mai mult decât 
probabil că trecuseră ani fără ca acest om să dezvăluie ceva. Poate 
că într-o bună zi o să-i poată împărtăşi secretele lui ascunse atât 
de mult timp.

-N u  am nimic altceva de mărturisit decât faptul că te voi 
iubi întotdeauna. O strânse şi mai tare în braţe. Indiferent 
ce se va întâmpla de acum înainte, orice ar fi, te voi iubi pen
tru totdeauna.

-Ş i  eu te voi iubi pentru totdeauna, spuse ea cu o ardoare care 
izvora de undeva din adâncul ei.

Buzele lui le descoperiră prin întuneric pe ale ei şi o sărută cu o 
intensitate care aproape că îi tăie răsuflarea. Ca şi când acest sărut 
ar fi pecetluit o promisiune. Sau ar fi durat o veşnicie. în cele din 
urmă, gura lui se desprinse de a ei.

-  Probabil că ar trebui să plecăm. Bănuiesc că însoţitorul nos
tru a devenit destul de nerăbdător de-acum.

Ea se răsuci în braţele lui şi mai aruncă o ultimă privire pes
te oraş. Stelele de deasupra străluceau peste luminile oraşului de 
sub ei.

-Tony, nu-mi pasă dacă este sau nu o iluzie dar chiar în acest 
moment cred că totul este absolut, absolut perfect. Oraşul care se 
întinde în faţa noastră, această aventură măreaţă şi însăşi viaţa.

------------------------- - Victoria rA fexandcr---------------------------
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Şi mai cred că, în timp ce perfecţiunea s-ar putea să fie o iluzie sau 
pur şi simplu să fie trecătoare, noi vom trăi pe deplin fericiţi până 
la sfârşitul zilelor noastre.

-  Iar eu cred că ai perfectă dreptate, iubirea mea. Chiar în acest 
moment totul este într-adevăr perfect şi este numai începutul. 
Cu toate astea, mi-a trecut prin cap -  o mângâie cu buzele pe 
gât -  că şi felul în care dormitorul tău se asortează cu ochii tăi 
este perfect.

-  Eşti sigur?
-N u. De fapt, nu-mi amintesc exact ce culoare are încăpe

rea. Clătină din cap cu un regret jucat. Ar trebui să compar din 
nou culorile ca să fiu sigur. Şi o să înnebunesc până când o voi 
putea face.

-Păi, atunci, asta este. încercă să nu râdă, fierbând de nerăb
dare în interiorul ei. Se părea că pentru el nu era de ajuns că îşi 
petrecuseră mare parte din zi în patul ei, şi lucrurile merseseră 
deosebit de bine, după cum nici ei nu îi era de ajuns. Nu mi-ar 
plăcea să văd că înnebuneşti.

-  înnebunesc de dorinţă, murmură el cu gura pe gâtul ei.
Ea se înfioră de plăcere.
-  Ce păcat că nu putem zbura cu adevărat. O să ne ia o veşnicie 

să coborâm toate scările alea.
-Atunci trebuie să pornim imediat. Haide!
Tony o prinse de mână şi porniră cu grijă înapoi spre uşă. 

Acum era întuneric deplin, dar lumina stelelor era suficientă 
să-i călăuzească.

-Aşadar, milord, cum o să-i explici gentlemanului care aşteap
tă să ne conducă înapoi jos că nu mai sufăr de pe urma groaznicu
lui accident de călărie pe cămilă?

-Scumpa mea Lady Wilmont, în mod surprinzător voi fi com
plet sincer cu el. în tonul vocii lui Tony se simţea un zâmbet. O 
să-i spun că s-a produs un miracol.

Câteva ore mai târziu, Tony stătea întins cu Delia lipită de el. 
Erau amândoi obosiţi, dar fericiţi, într-o stare de satisfacţie pe 
care el n-o crezuse posibilă.



-  Victoria ‘AÎcxandcr -

Tony nu crezuse niciodată în mod deosebit în miracole, în 
destin sau în magie şi nu se gândise niciodată la dragoste. Dar 
în această noapte, cu Delia în braţe, nu avea nici o îndoială că fu
seseră împinşi unul către celălalt de ceva dincolo de orice expli
caţie raţională. Erau împreună în urma unei serii de întâmplări 
unice şi oarecum incredibile care în realitate n-ar fi trebuit să 
aibă loc nicicum. Destinul, magia şi miracolele păreau la fel de 
puţin probabile ca şi dragostea, dar dragostea era ceva extrem 
de adevărat.

-  Cred că potenţialul acestui tip de activitate nu poate fi supra
estimat, murmură Delia cu ochii închişi, deja aproape adormită.

După cămilă, urcatul în vârful catedralei şi cealaltă activitate 
pe care le făcuseră împreună astăzi, era epuizată.

Tony râse înfundat.
-  îndrăznesc să spun că potenţialul nu are limite.
Ea deschise ochii şi îi zâmbi.
-  Mi-a trecut prin minte că încă un lucru pe care nu l-am mai 

făcut până acum, domnul meu, este să adorm în braţele bărbatu
lui pe care îl iubesc.

-Atunci ne vom încheia ziua cu încă o aventură măreaţă.
O sărută uşor pe frunte.
-  Perfect, murmură ea, închise ochii şi se cuibări mai aproape 

de el.
El o strânse şi mai tare şi îi mângâie părul până când respiraţia 

ei regulată îi spuse că în sfârşit adormise.
Drăcia dracului, cum naiba se complicaseră toate aşa? Cum 

ar mai putea acum să-i spună adevărul despre toată înscenarea? 
In seara asta, la catedrală, cochetase cu această idee. Fusese în- 
tr-adevăr un loc potrivit pentru a mărturisi şi a cere iertare. Ea îi 
oferise ocazia perfectă, deşi la optzeci şi cinci de metri deasupra 
pământului nu era probabil cel mai potrivit loc pentru o aseme
nea dezvăluire. Cine ştie cum ar fi putut ea reacţiona? Oh, cu si
guranţă nu era genul de femeie care să se arunce de pe clădire, dar 
s-ar fi putut prea bine să încerce să-l împingă pe el peste balustra
dă. Şi cine ar fi învinuit-o?

Şi mai rău, orice recunoaştere din partea lui nu s-ar fi oprit 
aici. Un adevăr ar fi condus către altul. Nu şi-ar fi putut dezvălui
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înşelătoria fără alte explicaţii în legătură cu Wilmont. Chiar dacă 
o femeie nu este îndrăgostită, tot nu-şi doreşte să afle că i s-a 
făcut curte pur şi simplu pentru că era parte dintr-un plan lipsit 
de înţelepciune al guvernului. S-ar prea putea să o distrugă. S-ar 
prea putea ca el să o distrugă.

Prin natura meseriei lui, Tony îşi trăise o mare parte din viaţa 
lui de adult în penumbră şi nu realizase acest lucru până când nu 
o întâlnise pe ea. Până când Delia nu îl adusese la lumină.

Mac avea dreptate: Tony nu-i putea spune adevărul. Şi va face 
orice va fi necesar pentru a se asigura că ea nu va descoperi nimic. 
Pentru a se asigura că nu va fi rănită niciodată.

O să fie uşor să se descotorosească de ceilalţi servitori, dar ma
jordomul era o problemă mai grea. Delia nu va accepta în ruptul 
capului ca Cordon să plece pur şi simplu din serviciul ei. Era prea 
bătrân ca să-şi găsească alt post. Ei bine, probabil că ea va insista 
ca el să se retragă la pensie şi, într-un fel oarecare, să aibă grijă de 
el pentru tot restul vieţii lui.

Doar dacă nu...
Nu era decât un singur lucru de făcut. O singură cale de scăpa

re. Nu vedea altă soluţie.
Gordon trebuia să moară.

CapitoCuC 19

-------------- --------------------------  ‘Mărturisirea ------------------------------------ -

-  Şi ai venit la mine pentru un sfat? Ducele de Roxborough îl 
cercetă curios pe Tony. Sau ai venit să-mi ceri consimţământul?

-Cred că ambele, excelenţă, îşi alese Tony cu grijă cuvintele. 
Cei doi bărbaţi stăteau în biblioteca impresionantă de la 

Effmgton House, ţinând fiecare câte un pahar cu brandy în mână. 
Tony venise într-adevăr să-i ceară sfatul bărbatului mai în vârstă. 
Nu avea unde altundeva să se ducă.

-  Nu mâi există nimeni altcineva care ştie totul despre această 
situaţie, cu excepţia lordului Kimberley, bineînţeles.
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-Ş i  cum doamna în cauză face parte din familia mea, nu 
este la fel de competent ca mine să-i hotărască soarta. Aşa este, 
St. Stephens?

-  Cam aşa ceva, domnule.
-  S-ar prea putea ca faptul că ai venit la mine să fie cea mai 

înţeleaptă mişcare pe care ai făcut-o de când a început acest 
dezastru. Ducele răsuflă din greu. Bineînţeles că Kimberly m-a 
pus la curent cu simţămintele tale.

-Bineînţeles.
Tony ar fi trebuit să ştie că Kimberly se asigurase că unchiul 

Deliei era ţinut la curent cu orice apărea nou în evoluţia situaţiei.
-A  acceptat să se mărite cu tine?
Ducele îl scrută gânditor.
-D e  fapt, domnule, eu am acceptat să mă căsătoresc cu ea.
Ducele ridică mirat din sprâncene.
-E ste  o poveste lungă.
-Ş i  aş prefera să n-o ascult. Ducele clătină din cap. Femeile 

Effington! Mormăi ceva ce Tony nu reuşi să înţeleagă şi se gândi 
că probabil era cel mai bine aşa. Ştii în ce te bagi cu ea? Cu această 
întreagă familie afurisită?

-N u  în întregime, domnule, dar chiar dumneavoastră m-aţi 
prevenit ce provocare reprezintă legătura cu o femeie din fami
lia Effington.

-  Şi eşti pregătit pentru o astfel de provocare?
-N u  ştiu, domnule. Tony îl privi drept în ochi pe duce. Dar o 

să fac tot ce pot.
-A sta e tot ce putem pretinde pentru moment. Ducele se în

trerupse o clipă. St. Stephens, nu ai făcut niciodată cu adevărat 
parte dintr-o familie. Şi după câte ştiu, şi consider că este foarte 
important să ştiu totul despre cei care lucrează pentru mine, nu ai 
avut niciodată o legătură serioasă cu o femeie. Ai fost întotdeauna 
la fel de singuratic ca Wilmont. De fapt, mai mult decât atât. El cel 
puţin era recunoscut în societate -  avea o reputaţie foarte proas
tă, îţi închipui, dar oricum era cunoscut. Tu nu ai avut niciodată 
o viaţă în afară de munca ta. Roxborough îl studie cu atenţie. Eşti 
sigur în această privinţă? în privinţa ei?

■---------------------- --  Victoria 'AÎcxandcr --------------------------
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-  In viaţa mea n-am fost niciodată mai sigur de ceva. Tony ridi
că neajutorat din umeri. O iubesc, domnule.

-  Dumnezeu să ne ajute! Ducele dădu peste cap restul de bran- 
dy, se ridică în picioare, traversă încăperea şi îşi reumplu prompt 
paharul. Atunci fă-o chiar acum.

-S ă  o fac...
Tony se ridică în picioare.
-  Insoară-te cu ea! Acum. Cât de repede este posibil.
-  Dar nu a ieşit oficial din doliu, domnule.
Roxborough pufni cu dispreţ.
-  Dacă este ca restul femeilor din această familie, un lucru ne

însemnat ca încălcarea perioadei cuvenite de doliu n-o va opri. 
Doar dacă, bineînţeles... Se încruntă. L-a iubit pe Wilmont?

Tony făcu o pauză.
-N u, domnule.
-  Pe tine te iubeşte?
-  Da, domnule.
-  Bine. O să aranjez pentru un permis special, şi până mâine la 

ora aceasta vei fi însurat.
-  Credeţi că este înţelept?
-  Crezi că e înţelept să fii şi logodnicul, şi majordomul ei în ace

laşi timp? Nici chiar tu nu poţi fi în două locuri deodată. Fiindcă 
veni vorba, ea unde este acum?

-înainte de a veni aici am condus-o să facă o vizită familiei 
ei. Am crezut că era cel mai bine pentru ea să fie plecată de acasă 
dacă eu nu eram acolo.

-Foarte bine, dar nu mai poţi continua aşa. Toate au un sfâr
şit, şi o să ai mari probleme. îl scrută printre gene. Nu e nevoie 
să-ţi amintesc că, indiferent ce s-ar întâmpla, ea nu trebuie să ştie 
niciodată ce rol am jucat în toate aceste lucruri, nu-i aşa?

-  Nu, domnule.
Ducele chibzui o clipă.
-  O să facem nunta aici.
-  Aici? Tony făcu ochii mari de surpriză. Acest lucru nu o să i se 

pară cam ciudat lui Lady Wilmont?
-Băiete, tot ce este legat de această afacere e cam ciudat. 

Dar eu sunt unchiul ei şi capul familiei. Spune-i că sunt un vechi
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prieten al tatălui sau al fratelui tău. Cred că m-am întâlnit cu 
unul din ei întâmplător. Ducele se încruntă în timp ce se plim
ba prin încăpere. Cum ai fost invitat la Effington Hali, ştie deja 
că ne cunoaştem şi eşti în graţiile noastre. Spune-i... că ai venit 
să-mi ceri sfatul ca unui părinte. Da, asta era. Iar eu am încura
jat căsătoria grabnică oferindu-mă să organizez nunta aici, pen
tru... pentru...

-Pentru ce, domnule?
-Pentru... pentru a-şi pune din nou ordine în viaţă. Asta era. 

Să lase în urmă întreaga afacere cu Wilmont şi să-şi refacă viaţa. 
Pare rezonabil. Da, îmi place. Pe deasupra, ţinerea ceremoniei aici 
va da un semnal că familia este de acord cu acest lucru şi va mini
maliza orice scandal.

-  Dar n-ar trebui să vorbesc cu tatăl ei? Să-i cer mâna?
-  La prima căsătorie, nimeni nu s-a deranjat să facă acest lu

cru, aşa că nu văd de ce ar fi necesar la a doua. Dacă doreşti, poţi 
vorbi cu el la nuntă. De fapt, întotdeauna te-am lăudat în faţa 
tatălui ei. Şi îndrăznesc să spun că, aşa cum îmi cunosc eu fratele, 
o să fie mulţumit să o vadă aşezată în cele din urmă la casa ei cu 
bărbatul potrivit. Ducele îl privi în ochi pe Tony cu fermitate. 
Şi în ciuda modului în care au luat-o lucrurile îngrozitor de aiurea, 
St. Stephens, eu chiar cred că eşti bărbatul potrivit.

-  Domnule, apreciez acest lucru, dar nu e cam prea repede?
Ducele ridică din sprâncene.
-Te-ai răzgândit, asta e?
-  Deloc, răspunse Tony cu hotărâre.
într-adevăr, căsătoria cu Delia cât mai curând posibil nu era 

numai o soluţie, ci şi dorinţa inimii lui. Nu-şi putea imagina viaţa 
fără ea. Doar că pur şi simplu nu era complet sigur că dorea să 
se însoare cu ea atât de curând. Mâine. în mai puţin de douăzeci 
şi patru de ore din acest moment. într-adevăr, cu mai puţin de o 
lună în urmă nici măcar nu se gândea la căsătorie. Acum stătea 
exact pe marginea abisului, pregătit să se arunce în el.

-B ine. Din experienţa mea, cu cât lucrurile înaintează mai 
repede, cu atât oamenii au mai puţin timp să se gândească la 
întrebări prosteşti, cum ar fi de pildă de ce. Bineînţeles că vor

---------------------- -- Victoria 'Alexander---------------------- -
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fi speculaţii că este însărcinată. Nu-i aşa că nu există vreo şansă 
să fie adevărat?

-  N-aş crede, domnule.
Bineînţeles că exista, dar intervalul era de câteva zile şi nu prea 

merita băgat în seamă.
-A şa deci. Ducele pufni cu scepticism. Nu, în acest caz răspun

sul la întrebarea de ce este pur şi simplu iubirea. Oricât de ridicol 
pare, nimeni nu pune la îndoială iubirea. Ducele chicoti cu regret. 
Este o armă puternică. în concluzie, soţia mea se va ocupa de tot 
ceea ce priveşte nunta. O să fie înnebunită şi le va face viaţa un 
iad tuturor celor care vor îndrăzni să-i stea în cale de azi până 
mâine, dar se va bucura de fiecare clipă. Ducesa se pricepe grozav 
la treburi de acest fel.

-Iertaţi-m ă că vă spun, domnule, dar chiar ar trebui să facem 
din asta un eveniment? Adică, în împrejurările date. Poate că ar fi 
mai bine doar să ne căsătorim, fără să mai facem atâta zarvă.

-E s te  clar că nu ştii nimic despre femei, St. Stephens. Pen
tru femei, o nuntă necesită o anumită doză de agitaţie. Este în 
firea lor. Un soi de ritual ancestral. Dar nu va fi un eveniment 
în sine. Vor participa doar membrii familiei care sunt în oraş şi 
pot fi găsiţi, deşi bănuiesc că în perioada asta a anului vor 
fi destui.

-Domnule, nu sunt sigur că o căsătorie grabnică rezolvă 
totul.

-B a  rezolvă totul şi încă destul de frumos. Pleci cu ca într-o 
lungă călătorie de nuntă. Pentru a evita scandalul, bineînţeles. 
Până la întoarcerea voastră, totul va fi uitat şi iertat. înţeleg că 
în această perioadă a anului Grecia este frumoasă. Fratele meu 
Harry şi soţia lui se duc acolo luna viitoare să facă săpături la niş
te ruine sau aşa ceva. Sau şi mai bine, du-o în Italia. Din anumite 
motive, femeilor le place Italia. Probabil că e influenţa ştrengaru
lui de Byron.

-  I-ar plăcea să călătorească, spuse Tony gânditor.
-  Sigur că i-ar plăcea. Şi în timp ce sunteţi plecaţi, veţi primi o 

scrisoare prin care vi se va comunica că dragul ei prieten majordo
mul -  îşi îndreptă privirea spre tavan -  a trecut în nefiinţă. Tu vei 
fi chiar acolo pentru a o alina şi a-i abate gândurile de la -  îşi drese
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glasul -  moartea lui. Este greu să jeleşti când debordezi de fericire. 
Şi bănuiesc că o poţi face fericită.

-A sta este şi intenţia mea.
-  Pe deasupra, dacă va afla vreodată adevărul -  şi cu fiecare 

zi în care înşelătoria continuă există cu adevărat această posibi
litate -  o să fie măritată cu tine. Legată de tine pentru toată viaţa. 
De fapt, prinsă în capcană.

-  Faceţi ca totul să pară atât de tentant, murmură Tony.
-  Ceea ce încerc să-ţi spun este faptul că mariajul o va aduce de 

partea ta. Cu puţin noroc, nu va afla niciodată adevărul, dar dacă 
îl va afla, va trebui să te ierte la un moment dat. Desigur că acest 
lucru s-ar putea să dureze ani întregi, dar în cele din urmă nu va 
avea de ales.

-  Pentru că va fi prinsă în capcană.
Cuvântul nu suna atât de rău când se referea la Delia şi la el. 

în realitate, îi plăcea ideea ca ea să fie prinsă în capcană cu el. 
La bine şi la rău. Pentru tot restul vieţii lor.

-Trebuie să recunosc, St. Stephens, că de fapt sunt destul de 
mulţumit de turnura pe care au luat-o lucrurile. După cum prea 
bine ştii, nu am fost deloc încântat când am aflat că nepoata mea 
a fost în centrul unui scandal din vina serviciului meu, a guver
nului meu. Că viaţa i-a fost schimbată irevocabil. Tot ce trebuie 
să faci acum pentru ca totul să iasă bine este să o convingi să se 
mărite imediat cu tine.

-  O să mă străduiesc.
-  Kimberly mi-a spus că plănuieşti să părăseşti serviciul după 

ce această afacere se va încheia.
Tony aprobă din cap.
-Acum am îndatoriri pe care înainte nu le aveam. Nu văd altă 

alternativă.
-  într-adevăr, nu ai altă alternativă. Un om inteligent înţelege 

acest lucru. Ducele îl studie pentru o clipă, apoi îl gratulă cu un 
zâmbet uşor de aprobare. Serviciul va fi mai sărac fără tine, dar 
presupun că pierderea pe care o va suferi ţara va aduce un câştig 
familiei mele.

-V ă  mulţumesc, excelenţă.
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- în  acelaşi timp, să sperăm că totul va fi bine. Guvernul brita
nic v-a băgat pe tine şi pe nepoata mea în această încurcătură, iar 
eu, jur pe Dumnezeu, ca reprezentant al guvernului britanic, o să 
vă scot naibii din ea cu bine.

-V ă  sunt recunoscător, domnule.
-însoară-te cu fata! Omoară-1 pe majordom! Ducele ridică 

paharul. Şi o să dormim cu toţii mai bine noaptea.

Se repeta oare istoria?
Delia măsura cu pasul biblioteca îngustă, frângându-şi mâi

nile absentă.
Era blestemată să facă încă o dată o greşeală uriaşă? Şi de data 

aceasta va fi mult mai rău pentru că era implicată sentimental? 
Habar nu avea şi, Dumnezeu să o ajute, nu era nici măcar sigură 
că-i păsa.

-A ţi dorit să vorbiţi cu mine, milady? întrebă Gordon din ca
drul uşii.

-D a, intră, te rog.
îi făcu semn cu mâna să intre.
-  Păreţi tulburată, doamnă.
Gordon merse spre dulap şi turnă două pahare cu brandy. 

Ea îşi reprimă un zâmbet. Brandy-ul şi tablele deveniseră un soi 
de ritual între ei, şi îi plăcea că Gordon îşi luase singur sarcina să 
toarne brandy fără să aştepte ca ea să i-o ceară. O să ducă dorul 
acestor seri.

-Mulţumesc. Luă paharul oferit de el şi sorbi adânc din el. 
Poate că nu tulburată este cuvântul potrivit. Sunt... Nu ştiu exact 
cum sunt.

Delia se aşeză pe scaunul ei obişnuit la masa de table şi îi indi
că apoi celălalt scaun. El se aşeză şi o cercetă atent.

-  Jucăm, doamnă?
-  Nu în această seară, Gordon. Vreau doar să stăm de vorbă. 

Privi fix brandy-ul din pahar ca şi când acolo s-ar fi aflat răspunsu
rile pe care le căuta, apoi îşi ridică privirea spre el. O să mă mărit 
cu lordul St. Stephens. Mâine.

-Felicitările mele, doamnă.
Ea fu mirată.
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-  Nu crezi că e prea devreme? N-au trecut decât şapte luni de 
la moartea soţului meu. Nu crezi că este teribil de necuviincios să 
mă mărit aşa repede? Adică, înainte ca perioada de doliu cuvenită 
să ia sfârşit?

-  într-adevăr, este cam necuviincios, şi scandalos in acelaşi 
timp. Totuşi...

Majordomul se opri ca şi când şi-ar fi cântărit cuvintele.
-Continuă.
-  Ei bine, milady, mi-aţi spus că doriţi să trăiţi după propriile 

dumneavoastră precepte. Dacă vorbeaţi serios...
-Am  vorbit serios.
-Atunci este ocazia perfectă să faceţi exact acest lucru. După 

cum înţeleg, lordul Wilmont nu avea familie, deci nu există in
terdicţii din această direcţie. în plus, familia dumneavoastră este 
puternică şi bogată. Din experienţa mea, nebuniile celor bogaţi şi 
puternici sunt iertate mult mai repede decât ale celorlalţi. Cum 
scandalurile trec, mă îndoiesc că acesta va conta atât de mult. 
Lady Wilmont, cred că trebuie să faceţi ce vă îndeamnă inima. 
Ochii din spatele ochelarilor îi întâlniră pe ai ei. Este St. Stephens 
alesul inimii dumneavoastră?

-  Da. îşi retrase privirea şi se uită fix fără să vadă ceva în se
miîntunericul încăperii. îl iubesc, Cordon. Pare atât de ciudat să 
recunosc acest lucru cu voce tare. M-am îndoit foarte mult în le
gătură chiar cu existenţa iubirii, dar altă explicaţie nu există. Ceea 
ce simt când sunt cu el şi, de asemenea, ceea ce simt când nu sunt 
cu el.

-  Iertaţi-mă dacă vă atrag atenţia, doamnă, dar nici pe primul 
soţ nu l-aţi cunoscut bine. îl cunoaşteţi mai bine pe acest bărbat?

-  îl cunosc, sau cel puţin aşa cred. Râse încetişor. Unchiul meu, 
ducele de Roxborough, şi-a dat consimţământul. De fapt, ne-a in
vitat să ne căsătorim la Effington House, astfel încât presupun că 
recomandările lui St. Stephens sunt mai mult decât acceptabile. 
Nu sunt prea apropiată de unchiul meu, dar am încredere în dis
cernământul lui. Şi -  trase adânc aer în piept -  presupun că ar 
trebui să am încredere şi în inima mea. St. Stephens este cel mai 
minunat... şi mă face să mă simt...

-D a?

------------------------ - Victoria ‘Afexancier -— -----------------
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-C a  şi cum aş fi cea mai importantă de pe pământ. în vocea ei 
răsuna uimirea faţă de toate aceste lucruri. Ca şi când pentru 
el nimic nu ar conta în afară de mine. Ca şi când aş fi deosebită 
şi unică.

-Draga mea Lady Wilmont, sunteţi şi deosebită, şi unică.
Privirea ei o întâlni pe a lui şi îi zâmbi afectuoasă.
-  Este foarte frumos că spui aşa ceva.
-  Şi adevărat, rosti el cu convingere.
Ea râse.
-  Nu este tocmai adevărat când sora ta arată exact la fel. Când 

eşti obişnuită să se facă referire la tine ca la „una dintre geme
nele Effington“. De-abia când m-am măritat am devenit, cum să 
spun, o individualitate. Medită o clipă. Poate că decizia pe care 
am luat-o se datorează în parte acestui lucru. Nici Wilmont şi nici 
St. Stephens nu m-au perceput vreodată ca făcând parte din 
această pereche. De fapt, St. Stephens nici măcar nu s-a întâlnit 
vreodată cu sora mea.

-Pare un băiat de treabă, doamnă.
Ea ridică mirată din sprâncene.
-  Nu ştiam că l-ai cunoscut.
-D oar in trecere, milady. Gordon tuşi. A fost de multe ori aici 

şi a fost oarecum inevitabil să ne întâlnim.
Faţa Deliei se îmbujoră de căldură, dar ignoră acest lucru. Până 

la urmă îşi dorise să devină o femeie experimentată, iar dacă acest 
efort nu durase decât o zi, nemaivorbind de faptul că acum urma 
să se căsătorească cu gentlemanul în cauză, nu avea pentru ce să 
se simtă stânjenită. Şi totuşi, îi era greu să facă abstracţie de fap
tul că în întreaga ei viaţă lumea aşteptase de la ea să aibă un com
portament cuviincios.

-  După căsătorie, St. Stephens mă duce în Italia. Strâmbă din 
nas. Cred că în parte pentru a evita orice scandal ar putea provoca 
căsătoria noastră grăbită, dar şi pentru că ştie că asta va fi o aven
tură măreaţă.

-A ţi avut întotdeauna de gând să călătoriţi.
-O  să fie magnific, Gordon, până în cel mai mic detaliu. 

Să călătoresc şi să mă căsătoresc cu un om care mă iubeşte aşa 
cum şi eu îl iubesc şi în cele din urmă să am copii şi să îmbătrânesc
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alături de el. O viaţă de aventuri. Toate măreţe. îşi îndepărtă o 
şuviţă de păr de pe faţă şi observă că mâna îi tremura de emoţie. 
Totul este absolut perfect. De fapt, cred că e un soi de miracol, 
spuse ea clătinând din cap.

-  Şi vă sperie, spuse el încet.
-D e  fapt, chiar foarte mult. Sunt atât de fericită şi atât de în

spăimântată în acelaşi timp că totul îmi va fi luat. Sorbi din bran- 
dy şi medită o clipă nesfârşită. Când a fost vorba de bărbaţi şi de 
căsătorie, nu prea am luat hotărâri înţelepte. Aceasta este a doua 
oară când mă mărit în grabă.

-  Dar acum vă măritaţi din cu totul alte motive, nu-i aşa?
Ea aprobă din cap.
-M~am măritat cu lordul Wilmont pentru că, în împrejurările 

date, mi s-a părut o idee excelentă. Opţiunile mele erau limitate 
odată ce...

Clătină din cap. Delia era destul de sigură că Gordon înţelesese 
de mult că se culcase cu Charles înainte de căsătorie, dar prefera 
să nu o spună cu glas tare.

- Ş i  totuşi acum aveţi o serie de opţiuni. Aveţi propria dum
neavoastră casă, dispuneţi personal de averea dumneavoastră şi 
ca văduvă aveţi o independenţă pe care n-o aveaţi înainte. Sim
plul fapt că dumneavoastră şi lordul aţi devenit -  Gordon îşi drese 
vocea -  apropiaţi nu înseamnă că e obligatoriu să vă căsătoriţi. 
Mie mi se pare că detaliul care este prezent acum şi care a lipsit 
din prima dumneavoastră căsătorie este singurul care ar trebui să 
semnaleze viitoarea fericire.

-  Dragostea?
-Dragostea. Gordon dădu aprobator din cap. Mărturisesc că 

nu sunt un expert în privinţa acestui sentiment subtil, dar am vă
zut destule ca să ştiu că, atunci când este prezent, nu există nimic 
pe lume mai puternic.

-înţelepciunea ta continuă să mă uimească, Gordon, spuse 
ea râzând.

-Atunci aş putea adăuga, doamnă, că viaţa, chiar în momente 
ca acesta, este rareori perfectă. Prin natura lor, mai ales bărbaţii 
sunt nişte creaturi imperfecte. Gordon se opri pentru a-şi alege 
cuvintele. Toţi bărbaţii, chiar şi cei căzuţi în mrejele iubirii, sau
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mai ales cei căzuţi în mrejele iubirii, fac greşeli. Uneori greşeli în
grozitoare, tragice, adesea şi atunci când cred cu adevărat că fac 
ce este bine pentru familia, afacerea sau ţara lor. La prima vede
re, astfel de erori de judecată pot părea de neiertat, dar rareori 
este aşa.

- Ş i  evident că toţi bărbaţii gândesc la fel. Clătină din cap. 
Eu şi lordul St. Stephens am avut o discuţie asemănătoare des
pre iertare.

-  Chiar aşa? Păi, fără îndoială că este bine de ţinut minte acest 
lucru bun, murmură el. Probabil că nu poate fi amintit de su
ficiente ori.

-  Probabil. Se întrerupse o clipă. Despre altceva doresc să stau 
de vorbă cu tine. O să fie multe schimbări când eu şi St. Stephens 
ne vom întoarce din Italia.

- Ş i  eu m-am gândit la acest lucru, doamnă.
-A re o casă în oraş pe care nu a văzut-o niciodată, deşi nu prea 

înţeleg acest lucru, dar toate astea au legătură cu moartea fratelui 
său şi cu moştenirea titlului şi a bunurilor. Pe deasupra, are şi o 
moşie pe undeva. Ceea ce încerc să spun este că mă îndoiesc că eu, 
sau noi, vom continua să trăim aici.

-Su n t sigur că eu şi restul personalului ne putem găsi slujbe 
potrivite în altă parte, doamnă, spuse Gordon cu un ton foarte 
ciudat în voce, care putea fi luat drept uşurare.

-  Nu fi caraghios. îl privi fără să-i vină să creadă. Doar nu crezi 
că o să vă arunc în stradă pe tine, pe MacPherson, pe doamna 
Miller şi pe ceilalţi.

-N u  am...
-  N-am nici cea mai mică intenţie să vă las să plecaţi. Doam

ne, Dumnezeule, mai ales tu ai devenit ca un membru al familiei 
mele. Gordon, sunt hotărâtă să rămâi în slujba mea cât vei dori. 
Iar atunci când va veni vremea şi vei dori să te retragi din ser
viciu, intenţionez să-ţi găsesc o căsuţă pe una dintre moşii, ale 
familiei mele sau ale soţului meu, unde vei trăi liniştit pentru tot 
restul zilelor.

El o privi fără să spună nimic.
-C e este? N-ai nimic de spus, Gordon? Nici o observaţie 

inteligentă? Nici o vorbă înţeleaptă? Te-am şocat atât de tare
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că ai amuţit? îi zâmbi. îmi place chestia asta. E la fel de bine ca şi 
când te-aş fi. bătut la table.

El clătină încetişor din cap.
- Pur şi simplu nu ştiu ce să spun, milady. Sunt impresionat de 

bunătatea dumneavoastră.
-  Prostii, Gordon, pentru mine ai fost mult mai mult decât un 

angajat. îşi puse mâna peste a lui. Mi-ai fost prieten atunci când 
aveam cu adevărat nevoie de unul. Nu te voi putea răsplăti nicio
dată pentru asta.

-Mulţumesc, milady. El îşi retrase încet mâna, iar ea încercă 
să nu zâmbească. Dragul de bătrân putea să bea un brandy cu ea, 
dar nu putea depăşi niciodată bariera omniprezentă dintre stăpâ
nă şi servitor. Vă sunt cât se poate de recunoscător.

-Totuşi, nu sunt absolut sigură că partidele noastre vor con
tinua. îşi căută cuvintele potrivite. St. Stephens s-a declarat 
scorţos şi plin de prejudecăţi şi presupun că ar putea crede că 
faptul că bem brandy şi jucăm table împreună nu este întru 
totul cuviincios.

-Atunci poate că mariajul nu este o idee bună, spuse Gor
don solemn.

-  Haide, aş fi crezut că dintre toţi oamenii tu ai înţelege această 
atitudine, îl tachină ea. Păi nu te-am auzit spunând despre tine că 
eşti rigid şi plin de prejudecăţi?

-  în cazul meu este cu totul altceva.
Ea râse.
-De ce?
-Rolul meu este să fiu rigid şi plin de prejudecăţi. Se opri. 

Milady, aş putea să vă propun să mai jucăm o dată, să-i sfidăm pe 
cei scorţoşi şi plini de prejudecăţi?

-Excelentă idee!
El deschise sertarul din partea laterală a mesei, scoase pulurile 

şi le puse pe tabla de joc. Era atent la ceea ce făcea, iar tonul vocii 
lui era degajat.

-Aşadar, sunteţi fericită, milady?
-Acum câteva luni n-aş fi crezut că este posibil... Clătină din 

cap, fără să poată înţelege pe deplin tot ce se schimbase în viaţa 
ei. Cred că mi s-a oferit un soi de a doua şansă. Mama ar spune
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că stelele mele s-au realiniat. Oricât ar părea de ciudat, s-ar prea 
putea să cred că are dreptate. Mă simt ca şi cum ceva, un fel de 
mână nevăzută, m-a adus până în acest punct.

-Soarta, vreţi să spuneţi?
-  Bănuiesc. De fapt, nu ştiu şi nici nu-mi pasă în mod deose

bit. Ridică din umeri. Indiferent dacă a fost soarta sau stelele, sau 
ceva complet diferit care m-a adus până aici şi pe St. Stephens 
în viaţa mea, îi voi fi veşnic recunoscătoare. Aşadar, ca să-ţi răs
pund la întrebare -  îl privi în ochi cu fermitate - sunt cu adevărat 
fericită. înţelegi tu, am găsit un bărbat care mă iubeşte în ciuda 
defectelor şi greşelilor mele. Presupun că acest lucru este extrem 
de rar pe lumea asta. Ţinând cont de toate astea, nu mă văd decât 
fericită pentru tot restul vieţii.
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Când trecu pragul bibliotecii de la Effington House, muşchii 
cefei lui Tony se tensionară. Instinctul îi spunea că tocmai intrase 
într-o capcană întinsă cu grijă. Era posibil ca însăşi viaţa lui să fie 
în joc, sau cel puţin viitorul lui.

-Intră, St. Stephens, nu sta aşa acolo. Ducele se sprijinea de 
marginea biroului său avându-1 alături pe tatăl Deliei, amândoi 
cu câte un pahar în mână. La numai un metru distanţă de ei, se 
afla un trio format din trei tineri gentlemeni. Să ştii că nimeni nu 
e înarmat. Roxborough sorbi din băutură. Pentru moment.

Tony adoptă un aer încrezător şi relaxat şi păşi în încăpere. 
Nu se făcea să se arate temător mai ales în faţa acestei adunări.

-Whisky sau brandy? Ducele îi făcu un semn cu mâna unui 
lacheu care stătea alături cu o tavă cu carafe şi pahare. Sau ori
ce altceva ai dori. Probabil că este un moment potrivit pentru 
aşa ceva.

-Vreau ce beau şi ei, spuse Tony calm.



-  Foarte bine. Ducele râse înfundat. Nu ştiu dacă ai cunoscut 
pe cineva de aici, cu excepţia fratelui meu, tatăl Deliei, lordul 
William Effington.

-într-adevăr, ne-am întâlnit în nişte împrejurări destul de 
neobişnuite.

Lordul William îl măsură cu o privire care nu îi era ostilă.
Tony trimise în gând o rugăciune de mulţumire cerului pentru 

că ascultase sugestia Deliei atunci când îl pusese la încercare şi îi 
ceruse tatălui ei voie să o viziteze. Sau mai degrabă, să o viziteze 
pe domnişoara Effington.

-St. Stephens, dă-mi voie să ţi-i prezint pe fiii mei. Lordul 
William făcu un semn cu capul către tinerii care îşi schimbaseră 
poziţia pentru a forma ceea ce ar fi putut fi descris drept un front 
unit. Un front unit bănuitor, ameninţător şi redutabil. Aceştia 
sunt Leopold, Christian şi Andrew.

Fraţii semănau bine cu surorile lor, deşi nici unul nu era la fel 
de blond. Aveau ochii albaştri ai Deliei, deşi ai ei nu erau nici pe 
departe atât de duri şi de reci. Toţi trei aveau aceeaşi constituţie 
fizică şi înălţime ca Tony, şi o singură privire îl asigură că erau 
tipul de bărbaţi pe care ţi i-ai fi dorit alături într-o luptă. Loiali, 
aprigi şi de neclintit. Bănuia că o confruntare cu oricare dintre ei 
s-ar fi putut termina prea bine la egalitate.

-  Domnilor, spuse Tony calm. Privirile lui se mutară de la unul 
la altul. Sora dumneavoastră mi-a povestit o mulţime de lucruri 
despre dumneavoastră.

-Chiar aşa? Leopold îl scrută cu privirea. Ce ciudat, nu-mi 
amintesc să o fi auzit vorbind de dumneavoastră.

-Adevărat? Tony acceptă paharul oferit de lacheu şi sorbi din 
el gânditor. Whisky. Scoţian şi de o calitate excelentă. Bănuia 
că o să aibă nevoie de el. Aşadar, numele meu nu a fost pome
nit când aţi vizitat-o?

Bărbaţii schimbară între ei priviri stânjenite.
-Am vorbit cu ea la Effington Hali, spuse Christian cu hotărâ

re. Şi atunci nu a amintit de dumneavoastră.
-  Bineînţeles că nu. Tony zâmbi într-un mod agreabil. Abia ne 

cunoscuserăm.
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-Atunci poate că este mult prea devreme să vă căsătoriţi. 
Andrew îşi încrucişa braţele la piept. Nu credeţi că ar fi prudent 
să aşteptaţi cel puţin până când doliul ei se va încheia? Mai sunt 
numai câteva luni.

-Nu, adevărul este că nu cred. Vocea lui Tony deveni mai fer
mă. Vă înţeleg grija născută din iubire pentru sora dumneavoas
tră. Delia este femeie în toată firea, extrem de inteligentă şi ştie 
ce vrea. Eu doresc să mă însor cu ea şi ea doreşte să se mărite cu 
mine. De fapt, este foarte simplu.

Christian se încruntă.
-N u ne-ar plăcea să o vedem implicată într-un alt scandal.
-Dacă asta s-ar întâmpla, ne-am simţi datori să facem ceva, 

adăugă Andrew, cu o notă clară de ameninţare în voce.
-  Sper că aceasta nu este o ameninţare voalată, la fel ca şi exis

tenţa unui alt scandal numai pentru că este la a doua căsătorie 
într-un an, spuse Tony cu blândeţe. Ea este conştientă şi pregătită 
pentru acest eveniment, la fel cum sunt şi eu.

-  Fraţii mei sunt puţin mai - Leopold îl privi fix în ochi pe 
Tony -  vehemenţi decât este probabil necesar în acest moment. 
Trebuie să înţelegeţi că nu am ştiut nimic de legătura Deliei cu 
Wilmont decât după ce faptul a fost împlinit. Dacă am fi cunos
cut intenţiile lor, cu siguranţă ne-am fi ocupat de acest lucru 
sau cel puţin am fi discutat cu el despre viitorul ei. Aveţi surori, 
domnul meu?

-Nu.
Tony ar fi putut să parieze o avere că Leopold şi ceilalţi cu

noşteau dinainte răspunsul la această întrebare, ca şi practic 
orice alt detaliu legat de noul viconte St. Stephens. Rezistă im
pulsului de a zâmbi ştiind că nu existau prea multe informaţii dis
ponibile în această privinţă.

-Atunci nu puteţi înţelege cât de, oh, responsabili ne-am simţit 
când Delia a fugit cu Wilmont, spuse Leopold.

-Ar fi trebuit să fim mai atenţi la ea, murmură Christian.
-Sau chiar să ne concentrăm asupra ei, pufni Andrew dispre

ţuitor la adresa propriei persoane. Eram prea ocupaţi să o urmă
rim pe Cassie.
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-  Şi nu avem deloc intenţia să-i permitem să mai facă încă o 
greşeală, zâmbi Leopold. înţelegeţi?

-  Nu, mă tem că nu. Tony sorbi gânditor din whisky-ul său. 
Sunt ferm hotărât să mă căsătoresc cu Delia într-o oră. Dacă cre
deţi că acest lucru este o greşeală -  ridică din umeri -  asta e.

Leopold îşi privi tatăl. Lordul William clătină din cap.
-Nu aştepta ajutorul meu în privinţa asta. Nu suntem de ace

eaşi părere. Eu cred că s-ar putea ca mariajul cu St. Stephens să 
fie cel mai bun lucru pe care l-ar putea face sora voastră. De fapt, 
sunt foarte încântat.

Christian se încruntă.
-  Pentru ce?
-înainte de toate, fratele meu garantează pentru caracterul 

lui St. Stephens, ca şi pentru familia lui, respectabilitatea titlu
lui lui şi averea lui. Lordul William îi aruncă fratelui său o privire 
ciudată de respect şi de curiozitate. Habar n-am cum procedează, 
dar din experienţa mea, informaţiile lui nu sunt niciodată false. 
Pe deasupra, atunci când Delia s-a dat drept sora ei...

-  Poftim?
Leopold îşi ridică privirea spre tavan exasperat.
-Categoric nu o urmăream pe sora care trebuia, mormăi 

Christian.
-  După cum spuneam, atunci când Delia a participat la o petre

cere pretinzând că este sora ei, St. Stephens mi-a cerut permisi
unea să o viziteze. Ca să fiu foarte sincer, am rămas impresionat. 
Şi am fost la fel de impresionat pentru că în mod evident a ier- 
tat-o pentru farsa ei, spuse lordul William aruncându-i un zâmbet 
de dezvinovăţire.

Tony zâmbi uşor şi rezistă imboldului de a întâlni privirea 
pătrunzătoare a ducelui.

-  Pe lângă asta, părerea mea este că, după ce au ajuns la o anu
mită vârstă, copiii mei ar trebui să fie responsabili pentru faptele 
lor, bune sau rele, şi ar trebui lăsaţi să ia singuri decizii.

-  Şi totuşi, tată -  Leopold clătină din cap -, hotărârile ei, mai 
ales în materie de bărbaţi, n-au fost deosebit de inteligente.
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-  Mie mi se pare că hotărârile tale în privinţa femeilor nu au 
fost deosebit de inteligente, spuse lordul William nonşalant.

Christian şi Andrew se priviră între ei zâmbind.
-Asta e cu totul altceva, spuse Leopold şi îşi înălţă capul 

intr-un gest exact ca al Deliei. La urma urmei, eu sunt bărbat, 
în consecinţă, judecăţile mele greşite cu privire la femei sunt 
scuzabile. Societatea judecă mult mai aspru greşelile femeilor. 
De fapt, bărbaţilor le revine sarcina să le apere pe femei de labili
tatea judecăţilor lor, pentru că ele se lasă conduse mai adesea de 
sentimente decât de inteligenţă.

-Aş vrea să-l văd spunându-i asta bunicii, îi zise Andrew cu 
voce scăzută lui Christian.

-înţelegeţi aşadar, domnul meu -  Leopold îşi îndreptă din 
nou atenţia spre Tony -, că nu ne gândim decât la binele suro
rii noastre.

Tony îl privi direct în ochi.
-  Nu credeţi că este un pic cam târziu pentru asta?
-Bineînţeles că nu, spuse Christian încruntându-se. S-ar

putea să fi greşit o dată, dar nu vom mai greşi din nou.
-  Când spuneţi o dată -  Tony îşi alese cuvintele cu grijă -  vă 

referiţi la Wilmont?
Andrew pufni.
-  Bineînţeles.
-  Ce interesant! Timp de o clipă, Tony îi cercetă cu privirea pe 

fraţi. Mă gândeam că poate vorbeaţi de perioada de după moartea 
lui Wilmont, mai ales după întoarcerea ei la Londra, pentru că, 
după ştiinţa mea, nici unul dintre voi nu a vizitat-o. Nu i-aţi tri
mis nici un bilet şi nici nu v-aţi ostenit să vă asiguraţi în vreun fel 
oarecare dacă se simţea bine. Oricât de mişcătoare ar fi grija pen
tru sora dumneavoastră în acest moment, o găsesc cam ipocrită.

-Am aflat că era bine. Leopold îi aruncă o privire urâtă. Ne-am 
închipuit că ne va da de veste dacă va avea nevoie de ceva. De fapt, 
ne-am aşteptat ca ea să ne viziteze în caz că ar fi avut nevoie de 
orice fel de ajutor.

-De fapt, v-aţi aşteptat ca ea să stea în casa soţului ei mort 
timp de un an întreg şi să reflecteze asupra păcatelor ei. Simţi
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cum se naşte în el o furie pe care nu îşi dăduse seama că o nutreşte 
faţă de aceşti bărbaţi. Ceea ce aţi crezut era faptul că Delia era izo
lată în siguranţă şi nu mai era nevoie să vă faceţi griji în privinţa 
ci. Şi ceea ce v-a convenit atât de mult să înţelegeţi a fost greşit, 
în acea casă, a fost la fel de exilată ca în Ţinutul Lacurilor.

-Pe legea mea, nu-i cinstit. în vocea lui Christian se sim
ţea indignarea. Fiecare dintre noi s-a dus să o vadă cât timp a 
fost plecată.

-Câtă solicitudine din partea dumneavoastră. Cuvintele lui 
Tony erau pline de sarcasm. Şi cu toate astea, acum când este 
la câteva minute distanţă, nici unul dintre dumneavoastră nu a 
avut timpul sau dispoziţia să o viziteze. Aveţi idee cât de singură 
a fost? în afară de sora ei şi de mine, nu a văzut pe altcineva decât 
pe servitorii ei. Doamne, Dumnezeule, cel mai apropiat prieten al 
ei în aceste zile, confidentul ei, este un nenorocit de majordom! 
Tony îi privi cu dezgust. Ea vorbeşte cu mândrie despre voi toţi, 
despre nenumăraţii membri ai familiei Effington şi despre cât de 
apropiaţi sunteţi cu toţii. Pentru ea, familia este extrem de im
portantă, şi totuşi familia ei, mai ales fraţii ei excesiv de protec
tori aproape că au abandonat-o. Eu nu am o familie despre care să 
vorbesc şi până în acest moment am fost puţin neliniştit că o să 
intru într-a dumneavoastră. Mi se părea că a fi un Effington este 
o mare responsabilitate, chiar şi prin căsătorie. Acum înţeleg că 
sunt bine pregătit pentru acest rol, pentru că se pare că tot ceea 
ce trebuie să fac este să ameninţ ocazional, să ridic un pic glasul şi 
să ignor pe oricine îmi tulbură viaţa mea bine rânduită.

-Bine spus, murmură ducele.
Lordul William îşi reprimă un zâmbet.
Fraţii Deliei făcuseră ochii mari într-o tăcere uimită.
-N u cred că este chiar corect, spuse Christian pe un ton 

defensiv.
- Deşi este mai corect decât mi-ar plăcea să recunosc, rosti în

cet şi Andrew. Nu am fost atât de grijulii pe cât s-ar fi cuvenit.
-N u i-am acordat nici o atenţie de când s-a întors la Londra. 

Am lăsat-o cu totul singură. Leopold oftă adânc. Are dreptate. 
Ne-am sustras de la responsabilităţile noastre din prezent aşa
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cum am făcut şi înainte. îl cântări cu o privire atentă pe Tony. 
Nu vom mai repeta greşeala.

Tony îl privi cu hotărâre în ochi.
- Nici eu.
Se uitară lung unii la alţii. Tony avea senzaţia foarte ciudată că, 

în alte împrejurări, acesta era un om care îi putea fi prieten. Poate 
chiar frate, într-o bună zi.

-O  iubeşti, aşa e, spuse Leopold, cuvintele lui fiind mai mult o 
afirmaţie decât o întrebare.

Tony aprobă cu o mişcare a capului.
-Da.
Leopold dădu şi el afirmativ din cap.
-Ş i intenţionezi să mergi mai departe cu această nuntă?
-Categoric.
-Atunci nu mai este nimic de spus. Totuşi, înainte de a te 

primi cum se cuvine în familie, ar trebui să înţelegi că eu şi fraţii 
mei am hotărât că -  Leopold îi adresă un zâmbet cordial în care 
Tony nu se încrezu nici o clipă - dacă Delia aduce pe lume un copil 
în mai puţin de nouă luni de acum înainte...

-O  să fim siliţi să te sugrumăm, rânji Andrew.
Leopold îl scrută printre pleoape.
-Ş i dacă îi faci vreodată vreun rău, o să...
-Trebuiască să te ucidem, spuse Christian pe un ton voios care 

îi contrazicea spusele. Sau poate le dădea mai multă greutate.
-De ce nu sunt deloc surprins? murmură Tony.
-Acum că totul s-a aranjat, vă propun să ne alăturăm 

celorlalţi.
Ducele porni spre uşă, urmat de fraţii Deliei. Lordul William 

rămase mai în spate şi se apropie de Tony.
-Anthony te cheamă, băiatul meu, nu-i aşa?
-Tony, domnule.
-Ei bine, atunci, bine ai venit în familie, Tony! Lordul William 

se aplecă spre el şi îi şopti la ureche: Trebuie să înţelegi, Tony, 
noi ne simţim cu toţii responsabili pentru precedenta căsătorie 
dezastruoasă a Deliei, şi indiferent de cuvintele pe care ţi le-am 
spus, dacă într-adevăr îi vei face vreun rău fiicei mele, mă voi
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alătura fiilor mei şi te voi face să regreţi şi ziua în care ai cunos- 
cut-o. Să ţii minte asta! Acum hai -  lordul William îl bătu pe spate 
şi îl privi radios pe viitorul său ginere -  cred că trebuie să mergem 
la o nuntă.

-  Crezi că am făcut o greşeală? Delia sorbi din şampanie şi cer
cetă grupul de oameni care se perinda prin salonul de la Bffington 
House înainte de dineu.

Era un eveniment fără pretenţii, cu majoritatea membrilor fa
miliei prezenţi, dar probabil că pentru cineva neobişnuit cu mă
rimea şi legăturile strânse ale unei familii ca Effington nu părea 
deloc fără pretenţii. Erau prezente probabil douăzeci de persoa
ne, printre care fraţii ei, ducele şi ducesa, unchi şi. mătuşi, şi o 
mulţime pestriţă de veri cu perechile lor. Din păcate, nu era pre
zentă şi bunica, dar nu fusese timp să ia legătura cu ea şi ca ea 
să vină la Londra. Pe lângă asta, în prezent ea părăsea rareori 
Effington Hali. Singurul de aici care nu era nici un fel de rudă 
era un anume Lord Kimberly, care se pare că se cunoştea atât cu 
Tony, cât şi cu ducele. Ţinând cont de faptul că Tony nu avea 
familie şi nici măcar prieteni, fără îndoială ca urmare a naturii 
secrete a fostei sale profesii, Delia se întrebă cum o să se adapte
ze noul ei soţ cu zgomotoasa, irezistibila şi mai mult decât inti- 
midanta familie Effington.

Cassie ridică din umeri.
-Nu sunt eu în măsură să o spun. Sunt pur şi simplu bucu

roasă că particip. Făcu o pauză ca să dea o greutate şi mai mare 
cuvintelor. De data asta.

-  Iar eu sunt extrem de bucuroasă că participi. Delia îi zâmbi 
larg. De data asta.

Desfăşurarea şi durata ceremoniei fuseseră exact ca la prima 
căsătorie. De fapt, Delia avusese strania senzaţie că preotul care 
oficiase îi era cunoscut şi se întreba dacă nu fusese tot el cel 
care oficiase la căsătoria cu Charles, deşi s-ar fi putut prea bine 
să nu fie altceva decât nervii care îi dădeau fiori în stomac, 
imaginaţia ei debordantă şi faptul că ei i se părea că toţi preoţii 
arată la fel.
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Dar atmosfera evenimentului fusese cu totul alta. Bineînţeles 
că fusese încântată atunci când se măritase cu Charles, dar avea 
puţine speranţe pentru viitor şi multe scrupule în ceea ce privea 
reacţia familiei ei şi a întregii societăţi. Acum nu-i păsa nici cât 
negru sub unghie de societate. Avea familia de partea ei, iar spe
ranţele pentru viitor erau infinite.

Astăzi, când jurase că o să-l iubească pe Tony pentru tot restul 
vieţii, iar el făcuse la fel, fusese cuprinsă de un sentiment formi
dabil de fericire. Astăzi, bărbatul cu care se căsătorise era cel pe 
care îl iubea. Astăzi, era fericită şi în adâncul sufletului ei ştia că şi 
mâine va fi la fel de fericită.

în cealaltă parte a încăperii, Tony era angajat într-o conver
saţie cu Leo şi ambii bărbaţi păreau cordiali. Era un semn bun. 
Nu vorbise cu nici unul dintre fraţii ei înaintea ceremoniei -  de 
fapt, nu vorbise cu nici unul dintre ei de când se întorsese de la 
Effington Hali -, dar era destul de sigură că toţi şi fiecare în parte 
îl supuseseră pe Tony la un soi de probă de bărbăţie.

-  Hai, Cassie, sigur ai o părere, mi-aş dori s-o aud.
-  Nu ştiu de ce, dar cred că n-o să ţii cont de ea. Te-ai măritat. 

Din nou. Cassie îl cercetă o clipă cu privirea pe Tony. Şi el nu pare 
tipul care să moară la momentul oportun.

-Cassie!
-Dacă nu vrei să-mi auzi părerea sinceră, n-ar fi trebuit să 

mi-o ceri. Oh, foarte bine. Cassie oftă. Nu ştiu dacă asta este sau 
nu o altă greşeală. Ştiu că tu îl iubeşti, ceea ce măreşte considera
bil şansele. îşi privi sora drept în ochi. Iar dacă şi el te iubeşte -  şi 
bănuiesc că aşa este, dat fiind cât de repede a dorit să se însoare 
cu tine când cu siguranţă ar fi putut continua să se culce cu tine 
fără binefacerile căsătoriei...

-Cassie! şuieră Delia. Vorbeşte mai încet.
-  Oare eşti aceeaşi persoană care declara că vrea să devină o 

femeie experimentată? pufni Cassie. Evident că aşa ceva nu-ţi 
stătea în fire. Toate acestea fiind spuse, probabil că este cel mai 
bine că te-ai măritat cu primul bărbat...

-Cassie, o avertiză Delia.

------------‘M ărturisirea------------
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-De care te-ai îndrăgostit. Cassie îi zâmbi dulce, apoi redeveni 
serioasă. Pur şi simplu, vreau să fii fericită. Iar dacă St. Stephens 
te poate face fericită, atunci are binecuvântarea mea. îi aruncă o 
privire lui Tony şi în ochii ei sclipi o strălucire maliţioasă. în mod 
sigur este suficient de arătos.

-Aşa este, nu? Mama lor veni din spate şi o prinse pe Delia de 
braţ. Aparenţele nu sunt totul, dar întotdeauna am crezut că este 
mai înţelept să-ţi petreci zilele cu un bărbat arătos decât cu unul 
pe care ai prefera să nu-1 priveşti la lumina zilei.

-  Mamă! râse Delia.
-Sunt pur şi simplu practică, draga mea. Fără îndoială că 

poate deveni plictisitor să-ţi petreci întreaga viaţă cu un bărbat 
urât chiar dacă în alte privinţe ar avea numai mici imperfecţi
uni, aşa cum sunt majoritatea bărbaţilor. în general, bărbaţii din 
familia Effington sunt frumoşi. Privirea i se opri asupra soţului 
ei şi zâmbi satisfăcută. Tatăl vostru este încă extrem de atrăgă
tor. în mod surprinzător, găsesc că până şi faptul că îşi pierde din 
ce în ce mai mult părul nu face decât să-i adauge un aer de distinc
ţie în înfăţişare.

-  Poate că îl vezi cu ochi de îndrăgostită, mamă. Cassie îşi stu
die tatăl. Deşi pare să fi îmbătrânit frumos.

-Aşa este, într-adevăr, şi mă aştept ca St. Stephens să îmbă
trânească la fel. Georgina îl evaluă cu privirea pe Tony. Ar trebui 
să facă nişte copii minunaţi, Delia. Trăsăturile se transmit, să ştii. 
îşi strânse fiica de braţ cu afecţiune. Pe deasupra, găsesc că are o 
fire plăcută şi curtenitoare.

-Atunci eşti de acord? o întrebă Cassie.
-întru totul. Georgina clătină din cap. Chiar dacă nu aş fi 

fost, tatăl vostru este şi ceea ce este mai important şi astrele sunt 
de acord.

-  Mamă, Delia, bombăni.
Georgina o ignoră.
-  în clipa în care am aflat ieri de această căsătorie, am chemat-o 

pe doamna Prusha. Primul lucru pe care l-am făcut azi-diminea- 
ţă a fost să mă consult cu ea. Delia, ţi-a studiat stelele şi spune 
că mariajul cu acest bărbat a fost predestinat. Mai mult, a fost
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de acord cu mine că ce a citit în stele înainte despre tine s-a 
adeverit întru totul până acum. Că te vei mărita cu un bărbat 
misterios...

-S t. Stephens, evident, murmură Cassie.
-Ş i vei suferi o mare pierdere, pentru care nu trebuie să te în

grijorezi, căci am convenit cu doamna Prusha că este vorba despre 
moartea lui Wilmont, spuse Georgina sigură pe ea.

-Sigur, şi Wilmont era un pic misterios, ţinu să sublinieze 
Cassie.

-Ş i vei trăi foarte fericită pentru tot restul vieţii.
Georgina strălucea privindu-şi fiica.
Privirea Deliei se încrucişă cu a lui Tony, care, aflat în cealaltă 

parte a încăperii, îi ¿adresă un zâmbet confidenţial, destinat nu
mai ei. Chiar şi de aici putea simţi dorinţa şi dragostea adevărată 
din privirea lui misterioasă care aproape că îi tăia răsuflarea.

-Mâine plecăm cu vaporul în Italia, spuse Delia, nedezlipin- 
du-şi privirea de a lui.

Tony îi spuse ceva fratelui ei, apoi porni prin încăpere spre ea.
-Sunt extrem, extrem de geloasă, zise Cassie.
-O  să vină şi vremea ta, scumpo, ii spuse Georgina apăsat. 

Madame Prusha a avut câteva lucruri de spus şi despre viaţa ta.
-N u sunt sigură că vreau să le aflu. Cassie se opri, apoi oftă 

resemnată. Era de bine?
Georgina râse, iar Delia porni către soţul ei.
Se întâlniră în mijlocul salonului. îl privi, şi încăperea şi toţi cei 

prezenţi în ea se estompară.
-  Ce mai faceţi, Lady St. Stephens?
Vocea lui Tony era joasă şi intimă.
-Vai, Lord St. Stephens, câtă grijă din partea dumneavoastră 

să mă întrebaţi, spuse răsuflând emoţionată. Sunt fericită.
El fu nedumerit.
-  Doar fericită?
Ea izbucni în râs.
- Când e vorba de fericire nu există doar, dar dacă vrei, sunt 

nebuneşte, glorios şi incredibil de fericită. De-abia mai pot respi
ra de bucurie.
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-  Şi eu o să te fac fericită tot restul zilelor tale. îi prinse mâini
le. De fapt, dacă nu reuşesc, fraţii tăi au promis că mă omoară.

-Aşa au promis? Câtă grijă din partea lor! Se încruntă. Dar ce 
se întâmplă dacă eu nu te fac fericit? Nu o să sufăr nici o conse
cinţă dacă vei fi nefericit?

-Nu există nici o şansă să se întâmple aşa ceva. Vocea lui era 
scăzută, dar privirea lui o căută pe a ei. Faptul că eşti prezentă în 
viaţa mea este suficient ca să mă facă fericit. Chiar dacă vreodată, 
din anumite motive, mă vei dispreţui, tot voi fi bucuros ştiind că 
eşti soţia mea. Dragostea mea. Pentru totdeauna.

-O, Doamne! Cuvintele ei fură ceva mai mult decât un oftat.
-Acum putem să plecăm? Ne-am îndeplinit obligaţiile pentru 

ca marea ta familie să fie sigură că ne-am căsătorit definitiv şi 
irevocabil? Avem o grămadă de lucruri de făcut până când pleacă 
vaporul mâine. îi strânse mâinile şi ochii lui întunecaţi mocneau 
de promisiuni. Şi o grămadă de treburi de făcut în noaptea asta.

- Mă tem că nu. Clătină din cap cu un regret nedisimulat. S-a 
organizat un supeu pentru care mătuşa mea s-a străduit din greu. 
Mă tem că se va considera ofensată dacă plecăm înainte.

-Aş paria că ducesa va înţelege.
-  Probabil, dar -  ridică neajutorată din umeri -  nu putem pleca 

încă. Părinţii mei, fraţii mei şi chiar...
-N u contează. Te înţeleg, şi sigur că ai dreptate. Nu ar fi o 

manevră înţeleaptă să abandonez primul eveniment în familie. 
Presupun că toţi cei din familia Effington sunt foarte exigenţi.

-  Pot fi. Râse uşurată. Iar tu faci acum parte din ea.
-Sunt un om norocos, spuse el mucalit. Oricum, dacă intrarea 

în familia ta este preţul pe care trebuie să îl plătesc ca să exişti în 
viaţa mea -  zâmbi el larg -, atunci preţul este într-adevăr mic.

-Cred că pot să fac ca aşteptarea ta să merite. Delia zâmbi 
nonşalant. Când toate acestea se vor termina şi ne vom retra
ge acasă.

-Oh?
-Vezi tu, Lady St. Stephens n-a făcut niciodată dragoste îna

inte cu soţul ei, Vicontele St. Stephens. îl privi în ochi cu toată
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pasiunea pe care el, şi numai el, i-o putea stârni. Va fi o aventură 
extraordinar de măreaţă.

CapitoCuC 21

Tony închise cu putere uşa de la dormitorul ei -  dormitorul 
lor -  în urma lui şi scutură din cap:

-A  fost o zi îngrozitor de lungă.
-  Nesfârşită. Delia veni spre mijlocul încăperii plină de bucurie 

şi se răsuci. Minunată însă. A fost neaşteptat de plăcut să-i am în 
jurul meu pe cei din familia mea. Mi-a lipsit acest lucru.

-Ştiu că ţi-a lipsit. Tony îşi scoase vestonul şi-l aruncă pe 
un scaun.

-Ţi s-au părut prea covârşitori?
-  Sunt o forţă a naturii destul de înfricoşătoare. Se aşeză şi-şi 

trase cizmele. îţi dai seama că absolut toţi membrii de sex mas
culin sub patruzeci de ani din familia ta rn-au fulgerat cu privirile 
înainte, în timpul şi după ceremonie? Dacă privirile ar putea uci
de, acum aş fi mort de-a binelea.

-  Şi ar fi mare păcat, domnul şi soţul meu.
-Ştiu bine că eu aş regreta, doamna -  se ridică şi îşi deznodă 

lavaliera - şi soţia mea.
-Tony? îşi răsucea absent inelul nou de pe deget.
-Da?
-  Mă duci în pat acum?
El zâmbi:
- Asta intenţionam.
Era îngrozitor de greu de spus asta. Nu voia ca el să creadă că 

nu se bucurase de fiecare moment minunat petrecut cu el până 
atunci. Felul în care făceau dragoste era mult mai mult decât s-ar 
fi aşteptat vreodată. Şi totuşi...

-Ai de gând să fii, cum să zic, civilizat?
El ridică din sprâncene a nedumerire.
-  Cum adică civilizat?
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-Vreau să spun... Se îndreptă spre celălalt colţ al încăperii, pu
nând între ei marea albastră a patului. Păi, aşa cum ştii, aveam de 
gând să devin o femeie experimentată.

-Aşa, şi?
-Dar până acum n-am experimentat decât... ăăă... cu tine.
-  Până acum şi pentru totdeauna, mormăi el.
-Se înţelege de la sine, dar mă aşteptam ca partea asta din 

viaţa mea să fie un pic mai.... făcu semn cu mâna spre pat.
-Un pic mai cum? El îşi încrucişâ braţele la piept. Dacă spui 

incitant, chestia asta nu prevesteşte nimic bun pentru viaţa noas
tră împreună.

-  Nu voiam să spun incitant. Să fiu cu tine a fost în fiecare clipă 
mai mult decât pur şi simplu incitant. Este mai mult decât am 
visat vreodată. Mi-a îndreptăţit toate speranţele. Aş vrea doar ca 
seara aceasta, prima noastră noapte ca soţ şi soţie, să fie... unică.

-Să  mă costumez în tâlhar? Tu ai putea fi o prinţesă fugară, 
îşi mişcă sprâncenele ameninţător. Te-aş putea forţa cu pistolul.

-Cu pistolul? Nu era chiar ceea ce avea ea în minte. Nu în 
noaptea aceasta.

El râse:
-Atunci, ce vrei?
-Vreau ca tu... Trase adânc aer în piept. Vreau să nu te mai 

porţi ca şi când m-aş putea sparge. Aş vrea să nu mai fi aşa de 
blând şi atent, şi grijuliu. Nu mai fi atât de al naibii de gentil.

-Stai aşa! Se încruntă. Nu sunt prea sigur că aş zice că până 
acum felul în care am făcut dragoste a fost deosebit de gentil. 
Remarcabil este un cuvânt mai potrivit. De fapt, credeam că totul 
a fost extrem de pătimaş şi oarecum înflăcărat.

-A  fost remarcabil, dar...
-M i s-a părut că ţi-a făcut plăcere. în vocea lui se simţea 

indignarea.
-O, da. Mai mult decât pot spune, dar... Reflectă o clipă. Lasâ-te 

pradă sentimentelor.
El pufni:
-M-am lăsat pradă sentimentelor. De mai multe ori. Şi cu 

mult entuziasm.
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-Vreau să mă posezi. Vreau să te laşi transportat de dorinţă. 
Vreau să fi aventuros, lipsit de ruşine şi -  se aplecă în faţă şi se 
propti cu mâinile de pat -  să-mi sfâşii veşmintele. Vreau să-ţi sfâ- 
şii şi eu ţie veşmintele.

El se uită la cămaşa lui.
-  Dar este cămaşa mea preferată.
-  Şi îmi place grozav această ţinută, dar... îşi îndreptă spinarea. 

Acum crezi că sunt o târfă, nu?
-Deloc.
- Dar te simţi ofensat.
-Nu. O studie gânditor. De fapt, sunt foarte intrigat.
-Vreau să zic că până acum ai fost... te-ai purtat exact ca un 

viconte. Şi cred că, doar în noaptea asta, ţine cont, ceea ce mi-ar 
plăcea cu adevărat ar fi - îşi ţinu răsuflarea - un spion.

-Spion, repetă el calm.
-Dumnezeule! Obrajii îi ardeau de ruşine. Se întoarse cu spa

tele la el şi-şi îngropă faţa în mâini. Nu-mi vine să cred că am spus 
toate astea.

-Ar trebui să poţi să-mi spui orice.
-Chiar şi aşa. Ce-oi crede despre mine...
-Cred -  îşi măsură vorbele -  că eşti cea mai fascinantă femeie 

pe care am cunoscut-o.
Ea îşi înălţă capul.
-Zău?
- Şi mai cred că sunt un bărbat extraordinar de norocos.
Subit, încăperea fu scufundată în beznă.
-Tony?
-Spionii acţionează mai bine la adăpostul întunericului.
-Zău?
- Iar acest spion în mod deosebit şi-a neglijat misiunile. Vocea 

lui răsuna tot mai aproape.
Ea îşi ţinu respiraţia.
-  Chiar?
-Se  pare că nu ţi-a dovedit pe deplin cât de mult te doreşte.
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O înşfacă pe la spate şi o răsuci, luând-o în braţe. îi strivi buze
le cu ale lui, şi pentru o clipă ea se întrebă dacă nu cumva făcuse 
o greşeală.

Era pe punctul de a-1 cuprinde cu braţele, dar el o apucă de 
mâini, ţinându-i-le strâns.

-Nu, nimic din toate astea acum. Tonul lui era blând, dar era 
în el un subînţeles categoric lipsit de inhibiţii. Şi extraordinar 
de incitant.

înainte să apuce ea să protesteze, el îi înfăşură ceva în jurul 
mâinilor, legându-i-le. Lavaliera lui oare?

- Tony?
- Taci.
O ridică şi o aruncă pe pat. Ea încercă să scape, dar el o luă, o 

aruncă înapoi, şi o încălecă şi ţintuind-o de pat. îi luă mâinile le
gate şi le fixă de pat. Un tremur delicios de teamă o străbătu.

-Tony?
-Ai vrut un spion. Vocea îi era joasă, aproape un mormăit. 

Ai vrut să fiu aventuros şi rău. Ei bine, asta o să ai.
-  Poate că am greşit?
-  Vom vedea.
Ea îl auzi coborând din pat, apoi auzi sunetul distinct al hala

tului pe care şi-l desfăcea. Inima îi bătea cu putere în piept şi îşi 
dădu seama că într-adevăr voia un pic de aventură. Măcar o dată. 
Şi îşi mai dădu seama că acest bărbat care făcuse atâtea ca să o 
mulţumească nu i-ar face rău niciodată. îşi ţinu răsuflarea, plină 
de nerăbdare.

O clipă mai târziu el era din nou în pat. Şi din nou o încălecă, 
dominând-o cu statura lui, nimic altceva decât o siluetă întuneca
tă în noapte.

-Tony, eşti...
-  O să fac exact ce poftesc, când poftesc.
Se aplecă şi îi sărută scobitura de la baza gâtului, iar ea rămase 

nemişcată. Gura lui îi urmări linia gâtului, apoi a obrazului, până 
într-un loc chiar sub ureche, după care îi ciuguli lobul urechii. 
Cu braţele legate deasupra capului, cu sânii avântaţi în sus, de
părtaţi, era ca o ofrandă păgână. Tony îi cuprinse ferm în palme
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şi îi mângâie prin ţesătura rochiei. Urmări c.u limba linia gâtului, 
apoi coborî spre decolteul adâncit datorită poziţiei ei. Sărutări
le lui zăboviră pe conturul corsajului, iar ea se undui uşor, cu o 
dorinţă crescândă. Brusc, mâinile lui se mutară la răscroiala ro
chiei şi o sfâşiară până la talie, deodată cu cămăşuţa de dedesubt. 
Ea icni şocată, dar excitată. Simţi cum o învăluie un aer răco
ros. Era complet dezgolită şi vibra cu totul. El îi cuprinse sânii în 
mâini, apoi luă unul în gură, şi sfârcul se întări la atingerea lui. 
îl prinse cu dinţii şi îşi plimbă limba peste el până când ea gemu 
şi se întinse. Apoi îşi îndreptă atenţia de la un sân la celălalt şi din 
nou la primul până când ea se contorsionă răscolită de plăcere şi 
cu răsuflarea tăiată de dorinţă.

Se mută mai jos şi îi cuprinse genunchii cu ai lui, imobilizân- 
du-i picioarele. Apucă ce mai rămăsese din rochie şi din lenjerie 
şi le sfâşie, lăsând-o complet goală. Se aplecă şi îi sărută golul 
dintre sâni, plimbându-şi limba din ce în ce mai jos, savurând-o, 
sorbind-o. Se ridică, îşi strecură mâna între picioarele ei, iar ea 
scânci în timp ce gura lui rătăcea pe pielea ei, fierbinte, dornică, 
tânjind să fie atinsă. Era cu mâna între picioarele ei, şi ea voia 
să le desfacă pentru el, numai că el o ţinea strâns. O mângâia cu 
mâinile şi cu degetele transportând-o într-un târâm al dorinţei 
iraţionale, oarbe.

Brusc, se mişcă, îi depărtă coapsele şi îngenunche între picioa
rele ei. îşi înclină capul şi desenă cu limba arabescuri pe abdome
nul ei, coborând încet, dar inexorabil. O deschise cu degetele iar 
cu limba atinse uşor partea ei cea mai sensibilă. O inundă o plă
cere tulburătoare, intensă şi primitivă, iar ea scăpă un strigăt, în 
timp ce într-un colţ al minţii, raţional şi perfect decent, îşi spuse 
că ceea ce se întâmpla nu era deloc decent şi că ar trebui să-i spună 
să se oprească. Nu băgă în seamă gândul. Nu-şi închipuise nicio- 
dată un asemenea păcat delicios, îngrozitor şi minunat deopotri
vă, care pulsa şi palpita din gura lui pe ea. Adânc înlăuntrul ei era o 
revărsare de foc care izbucnea mereu şi ardea, o febră impetuoasă 
ce creştea şi exploda, din ce în ce mai fierbinte până când se gândi 
că va răbufni, toată numai flăcări.
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Brusc, el se opri, iar ea se arcui instinctiv, căutându-i atinge
rea. El se propti în mâini de o parte şi de cealaltă a trupului ei şi o 
pătrunse, o posedă aşa cum îşi dorise ea. O declaraţie de posesiu
ne, de putere şi de pasiune. Ea îi strigă numele şi trase de legătu
rile care o încătuşau, dar nu putea face altceva decât să se desfete 
de forţa trupului lui unit cu al ei. Era neputincioasă, iar el făcea ce 
voia cu ea, şi era minunat.

îşi unduia coapsele deodată cu el. De fiecare dată când el îm
pingea, îl întâmpina cu o înfrigurare neruşinată care nu avea ni
mic de-a face cu poziţia ei sau cu jocul acesta din noaptea nunţii, 
ci numai cu inima ei. Era parte din ea, şi asta nu avea nimic de-a 
face cu uniunea dintre trupurile lor, ci numai cu contopirea sufle
telor lor. Nu mai ştia unde se oprea el şi începea ea, şi nici nu-i mai 
păsa. Cu fiecare mângâiere, de fiecare dată când el împingea, pa
siunea pură, plăcerea absolută o transporta tot mai departe, până 
credea că nu mai poate suporta, şi totuşi nu voia să se mai termi
ne. Până când el gemu şi mai împinse încă o dată, şi o inundă o 
căldură minunată de eliberare, explodă în jurul lui, cu el, val după 
val de senzaţii voluptuoase, de bucurie şi încântare absolute.

Se prăbuşi deasupra ei, respirând greu lângă urechea ei. Şi ea 
se străduia să-şi recapete suflul. Inima lui batea tare lângă a ei, 
şi era la fel de minunat ca şi uniunea lor fizică -  ba nu, mai mult. 
Inima lui bătea în acelaşi ritm cu al ei. Iar ea ştia, cu profundă 
certitudine care venea din adâncul sufletului ei, că aşa va fi 
pentru totdeauna.

El înălţă capul, dar ea nu-i distinse trăsăturile în întuneric, 
însă simţi zâmbetul din vocea lui:

-A  fost suficient de neruşinat şi aventuros pentru tine?
-Chiar cred că a fost foarte... foarte... O pufni un râs ce venea 

dinăuntrul ei. Foarte.
-Aşadar, nu drăguţ?
Ea râse:
-Nu, categoric nu drăguţ.
-Splendid. Se rostogoli şi se întinse lângă ea.
-Cred că acum poţi să mă dezlegi.
-N u ştiu dacă ar fi înţelept. îşi plimbă degetul peste sânul ei.
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-  Tony!
-D e fapt, îmi place să te ştiu legată. Consideră că este o 

aventură.
-A fost o aventură. Chicoti. Şi de fapt îmi şi place să fiu legată. 

Să fiu complet neajutorată.
-Dragostea mea, tu n-o să fii niciodată complet neajutorată.
-La urma urmelor, poate că sunt o târfă.
-  Poate că eşti.
-  Dar sunt târfa ta.
-  Chiar aşa este, acum şi pentru totdeauna. O sărută apăsat.
-  Poate că într-o bună zi o să te leg şi eu.
-  Poate. Râse, întinse mâna peste capul ei şi dezlegă lavaliera.
îl cuprinse cu braţele, învăluindu-1:
-Sau poate eu o să fiu tâlharul şi tu un prinţ fugar. îl trase 

lângă ea şi adăugă, ciugulindu-i urechea: Ziceai ceva de amenin
ţarea pistolului.

Tony se trezi brusc şi se ridică în şezut în pat. Preţ de o clipă se 
chinui să-şi dea seama unde se află, apoi realiză ce-1 făcuse să sară 
din somnul profund şi mulţumit.

în aer plutea mirosul acru specific de fum de la lemnul ce 
arde.

-  Fir-ar al dracului! Sări din pat, cotrobăi după pantalonii arun
caţi undeva pe podea.

-  Ce s-a întâmplat? se auzi din pat vocea adormită a Deliei.
-Arde casa! Scoală-te! Găsi pantalonii şi îi trase rapid pe el.

Acum, Delia!
-Cum?
-Hainele, ştii unde-ţi sunt hainele? Vocea lui răsuna tare şi 

ascuţită, ca s-o facă să înţeleagă situaţia.
-  Pe undeva este un halat, nu....
El bâjbâi pe întuneric lângă pat, găsi neglijeul şi i-1 aruncă:
-  Uite! Fumul nu era din cale-afară de gros, dar nu avea nici cea 

mai vagă idee cât de rău putea să fie. Repede, Delia!
-  Tony! în glasul ei se simţea confuzia şi şocul, dar se ridică în 

picioare şi-şi puse halatul. Nu pot să merg...

*
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-Taci! O înşfacă, o aruncă pe umăr şi o scoase din încăpere.
De la etajul inferior se auzeau voci furioase. Pe la jumătatea 

scărilor observă lumină în salon şi îşi dădu seama că era de la lu
mânări şi nu un incendiu infernal. Răsuflă profund uşurat şi o 
lăsă pe Delia jos.

- Stai aici, îi porunci.
Ea se chinuia să se ridice:
-De ce? Este casa mea şi dacă arde vreau să văd cât este de 

grav. Nu poţi să mă laşi aici.
-Pentru prima oară în viaţa noastră împreună, şi foarte 

probabil, ultima, fă exact ce-ţi spun. îi prinse bărbia în palmă şi 
o privi intens fix în ochi. înţelegi? Vreau să rămâi aici până când 
aflu precis ce s-a întâmplat. în afară de asta -  vocea i se înmu- 
ie -  aş prefera ca soţia mea să nu se prezinte în faţa servitorilor 
îmbrăcată atât de scandalos.

îl ţintui cu privirea un moment, apoi dădu din cap fără tragere 
de inimă că înţelege şi se aşeză pe o treaptă.

-Te previn că nu voi aştepta prea mult.
-Fără îndoială. O sărută fugitiv şi se grăbi pe scări spre salon.
în aer plutea mirosul greu de fum. Peretele din celălalt capăt 

era înnegrit şi pe podea se formase o baltă de apă, dar focul fusese 
stins. Pagubele incendiului păreau mici.

-Am avut noroc, domnule. Istovit, Mac îşi trecu peste frunte o 
mână murdară. L-am descoperit imediat după ce a izbucnit.

Doamna Miller, cu priviri furioase, stătea între alţi doi 
bărbaţi.

- Doamna Miller a fost. Mac o privi ameninţător pe femeie. 
Am prins-o chiar când încerca să fugă, după ce a pus focul. încă 
mai mirosea a petrol lampant.

Doamna Miller răspunse cu o privire sfidătoare.
-  Este adevărat? întrebă Tony încet, nevoind să creadă că unul 

dintre oamenii lui ar putea să acţioneze împotriva lor.
-Domnule, când am găsit-o, avea cu ea valiza, şi am găsit as

tea. Mac îi dădu lui Tony un pachet cu documente.
Tony dezlegă pachetul şi răsfoi câteva pagini, apoi o privi pe 

doamna Miller.
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-Presupun că sunt documentele Effington? îşi întoarse din 
nou atenţia asupra documentelor, şi maxilarul i se îndeştă. Ori
cât ar fi fost de dezamăgit de ea, era mai dezamăgit de el însuşi. 
Ameninţarea la adresa Deliei fusese tot timpul chiar aici, sub na
sul lui, iar el nu o văzuse. Unde sunt banii?

Ea ridică din umeri.
-Ai multe explicaţii de dat.
Doamna Miller îl privi pentru o clipă, apoi râse:
-  De ce ţi-aş da explicaţii ţie?
-Chiar aşa. De ce ai face-o? Adevărul este evident. îşi cobo

rî privirea la documente. Sunt false, nu-i aşa? Şi le-ai avut tot 
timpul, ceea ce înseamnă că nu asta căutai. Dintr-odată, îi trecu 
răspunsul prin minte. Este vorba despre carnet, nu? Asta căutaţi.

-  Ei, hai, St. Stephens, ştiu cum merge treaba asta. M-am mai 
aflat în asemenea situaţii. în acest moment, crezi că mă voi pră
buşi şi voi mărturisi tot. Doamna Miller pufni, dispreţuitoare. 
Al naibii de puţin probabil.

-N-am ridicat mâna asupra unei femei niciodată, domnule, 
dar în acest caz, aş fi mai mult decât dornic, spuse Mac cu voce 
joasă şi ameninţătoare.

-  Nu este nevoie, Mac. Tony o studie pe doamna Miller preţ de 
un moment lung. Indiferent ce încearcă să găsească, se află încă 
în această casă, sau cel puţin aşa crede ea. Numai că în această 
seară era ultima ocazie să acţioneze. De îndată ce eu şi soţia mea 
vom pleca mâine, operaţiunea ia sfârşit, iar tu vei primi misiuni 
noi. Cum se pare că doamna Miller n-a reuşit să găsească ceea ce 
căuta în casă, singura ei soluţie era să incendieze locul. Privirea i 
se îngustă. Cu noi aici.

-  Nu ai nimic semnificativ, St. Stephens, ricană doamna Miller 
cu îngâmfare. Incendiul n-a fost nimic altceva decât un accident 
nefericit. Pur şi simplu mi-a scăpat o lampă. Neîndemânare din 
partea mea, dar...

-Accident, pe naiba! exclamă Mac indignat. Am prins-o asu
pra faptului, domnule.

- Dimpotrivă, doamnă Miller, aş zice că avem multe. Cel pu
ţin incendierea şi tentativa de a ne ucide pe toţi. Dat fiind că eşti
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în posesia documentelor Effington, presupun că putem adăuga 
tentativa de extorcare de bani de la guvern, fals şi - brusc înţe
lese, şi stomacul i se strânse -  asasinarea lui Charles Wilmont. 
E mort, nu?

Femeia ridică din sprâncene.
-Aveai vreun dubiu? Chiar ai crezut vreo clipă că Wilmont 

te-ar fi trădat pe tine şi departamentul ăla nenorocit? S-o fi pur
tat el ca un ticălos, dar loialitatea lui faţă de coroană şi simţul 
onoarei erau mult mai mari decât mi-am închipuit vreodată. Iar 
dacă ai crezut altminteri, chiar şi pentru un moment, atunci nu 
eşti un prieten atât de bun cum credeai că eşti.

-Eu...
-Nu pe tine te-a trădat. Expresia ei deveni mai dură. Nu tre

buia să se însoare cu ea. N-ar fi trebuit să se întâmple asta. Scopul 
lui era să afle adevărul despre documente şi să le cumpere. Nimic 
altceva. Şi totul ar fi mers strună dacă ar fi acţionat aşa cum ar fi 
trebuit. N-ar fi ştiut niciodată nimic despre mine. Aş fi avut banii, 
şi el şi cu mine... în vocea ei se simţea amărăciunea. Mi-a făcut 
promisiuni pe care le-am crezut. Am fost o proastă, iar el a meri
tat ce i s-a întâmplat.

-  L-ai ucis? Vocea neîncrezătoare a Deliei răsună din uşă. L-ai 
omorât pe Charles?

- Da, şuieră doamna Miller. Şi mi-a făcut mare plăcere.
-  Nu înţeleg. Delia păşi în încăpere, cu privirea fixată asupra 

doamnei Miller. De ce?
-Din cauza ta. Doamna Miller aproape că scuipa vorbele. 

Wilmont trebuia să fie al meu. Tu nu erai nimic altceva decât o...
-  Decât o ce? spuse Delia ridicând vocea.
-  Mac, scoate-o de aici, spuse Tony în grabă.
-  Stai, i-o tăie Delia. Decât o ce?
Doamna Miller rânji.
-întreabă-1 pe proaspătul tău soţ. Şi dacă tot o faci, întreabă-1 

şi despre majordom.
-  Mac! strigă Tony furios.
-  Da, domnule.
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Mac făcu un semn din cap către ceilalţi bărbaţi, care o scoaseră 
în grabă din încăpere pe doamna Miller.

-Nu înţeleg. Delia scutură din cap. Menajera mi-a ucis soţul, 
iar acum -  îşi roti privirea prin cameră şi făcu ochii mari -  a încer
cat să-mi dea foc la casă?

-  Pot să-ţi explic, spuse Tony îndreptându-se spre ea.
Ea se dădu înapoi.
-  Şi ce zicea despre Gordon? Delia privi prin încăpere. Nu este 

aici. Unde este?
-  Delia. Tony porni spre ea din nou.
Ea se răsuci pe călcâie şi o luă spre coridor. Mac păşi înaintea 

ei, blocându-i drumul.
-Milady...
-  Las-o să plece, Mac.
Delia îi aruncă o privire ciudată, plină de îndoieli şi confuzie, 

apoi se îndreptă spre camera lui Gordon.
-O  să afle totul, domnule, rosti Mac liniştit.
-Ştiu.
Tony luă un sfeşnic de argint de pe o masă şi-l aprinse cu un 

lemn din şemineu. Chiar şi lui i se părea că se mişcă extraordinar 
de încet, în mod evident şovăind să se confrunte cu ceea ce ştia 
că-1 aşteaptă. Şi totuşi, nu mai putea fi amânat. Trase adânc aer în 
piept şi se duse după ea.

Delia era în mijlocul camerei majordomului.
-N u este aici, Tony. Dar tu ştiai asta, nu?
- Delia. Tony puse lumânarea pe scrin.
-  Unde este?
Era posibil să nu-şi fi dat încă seama de adevăr? Era posibil să 

mai aibă o cale de a ieşi din povestea asta fără să-i spună totul?
-A  plecat? Acum, în toiul nopţii? Este bătrân, Tony. Dacă ne

mernica aceea i-a făcut vreun rău... Se întoarse spre scrin.
-  Delia, stai!
-Dacă lucrurile lui sunt aici -  trase cu putere de sertar -  

atunci este limpede că are probleme şi... Se holbă la sertar o 
clipă nesfârşită.

-  Delia. Păşi spre ea.

----------------------- - !'Mărturisirea — -----------------
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Cu două degete, ea scoase mustaţa din sertar, ţintuindu-1 
cu privirea:

-  Ce este asta?
-  Pot să-ţi explic. Se străduia să-şi reprime nota de disperare 

din voce.
Dădu drumul mustăţii pe scrin, apoi scoase sprâncenele şi 

ochelarii şi le puse alături. Se uită multă vreme la articolele de 
deghizare. In cele din urmă privirea ei o întâlni pe a lui. Vocea 
ei era rece:

-  Cum am putut să fiu aşa de proastă?
-  Nu e ce crezi, spuse el grăbit.
-  Cine eşti?
-  Sunt exact cine crezi tu că sunt. Anthony St. Stephens, vicon

tele St. Stephens.
-Poate că nu am formulat corect întrebarea, spuse ea încet. 

Ce eşti?
El inspiră adânc:
-Sunt agent al guvernului Majcstăţii Sale.
-Spion?
-Spion chiar nu este cuvântul potrivit. Agent ar fi mai exact. 

Lucrez pentru un departament al guvernului al cărui scop este să 
apere şi să investigheze şi... Ea îl fulgeră cu privirea. Presupun că 
în acest moment spion merge la fel de bine ca oricare alt cuvânt.

-Iar Gordon, acest bătrânel simpatic şi scump, majordomul 
meu, confidentul meu, prietenul meu, nici nu există, nu-i aşa?

-  Mă tem că nu.
-Ar trebui să-ţi fie foarte frică.
Delia trecu vijelios pe lângă el, întorcându-se în salon. Mac 

stătea în prag. Ea se opri şi îi aruncă o privire dezgustată.
-  Şi tu eşti spion?
-Nu aş folosi cuvântul spion, milady, răspunse Mac. Cred că 

agent este de fapt...
Ea mormăi ceva ca un soi de ţipăt bizar şi se năpusti în încă

pere. Tony o urmă îndeaproape, fără să bage în seamă zâmbetul 
anemic de încurajare al lui Mac.
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-Ţi-aş spune să închizi uşa, dar presupun că acest MacPher- 
son al tău şi-ar lipi pur şi simplu urechea de ea. Şi în afară de asta, 
ne-am sufoca amândoi aici din cauza fumului. Se răsuci brusc spre 
el, ţinându-şi strâns halatul pe lângă ea. Deci, ce eşti, de fapt? 
Viconte arogant? Majordom incompetent? Spion?

-Soţul tău. Era primul lucru care îi venise în minte, şi 
ştiu, în momentul în care vorbele îi ieşiră din gură, că ora o gre
şeală îngrozitoare.

-A sta rămâne de văzut, i-o tăie ea. Vreau adevărul. Tot.
-  Poate dacă te-ai calma...
-S ă  mă calmez? Vrei să mă calmez? La dracu, menajera mi-a 

ucis soţul! M-am căsătorit cu majordomul şi toţi servitorii mei 
sunt spioni! Spioni! Privirea îi scânteia de furie. N-o să mai fiu 
niciodată calmă!

-Poate că un pahar de brandy o să te ajute...
Porni spre uşă. Imediat, în prag apăru o mână care ţinea o 

carafă, iar Tony o înşfăcă. Discret, Mac nu era la vedere. Şi nici 
în vizor.

- Brandy? Crezi că brandy-ul o să mă ajute? Nici o sticlă în
treagă nu ar fi de ajuns să mă calmez! Ar trebui să fiu de-a dreptul 
beată şi inconştientă, şi chiar şi aşa trupul meu inert s-ar zvârcoli 
de furie!

Mâna fără trup a lui Mac întinse două pahare. Recunoscător, 
Tony le luă, se duse spre o masă şi turnă într-un pahar.

-  Din experienţa mea, în momente de mare tulburare, 
brandy-ul te ajută cumva să gândeşti mai raţional, ba chiar 
mai limpede.

întinse un pahar cu grijă. Delia i-1 smulse din mână, îl dădu pe 
gât dintr-o înghiţitură şi strânse din dinţi.

-  Sunt raţională.
Cu mare grijă, Tony îi luă paharul, îl umplu din nou şi i-1 dădu 

înapoi. Niciodată în viaţa lui nu mai încercase deliberat să înşele o 
femeie, dar acum părea un moment potrivit să înceapă.

-  Sunt raţională, spuse ea din nou, subliniind fiecare cuvânt. 
Şi acum, domnul meu viconte-majordom-spion, aştept răspun
suri. în acest moment!
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-Foarte bine. Trase adânc aer în piept. Ar fi trebuit sâ repe
te toate astea, dar sperase să nu fie obligat să le spună vreodată. 
Poate ar fi bine să te aşezi,

Ea îl scruta printre pleoape.
-Foarte bine, atunci, nu te aşeza. Singurul mod de a rezolva 

lucrurile era pur şi simplu să înceapă cu începutul. Anul trecut, 
acum vreo opt luni, departamentul meu era implicat într-o inves
tigaţie privind o serie de documente -  corespondenţă, de fapt - 
în care se presupune că se găseau amănunte legate de relaţiile 
din timpul războiului dintre francezi şi membri ai unei influente 
familii britanice.

- Presupun că te referi la familia mea?
El aprobă printr-o mişcare din cap.
-  Mai exact la duce sau la tatăl tău, sau la unul dintre unchii 

tăi. în orice caz, documentele au fost oferite spre vânzare. Noi am 
intenţionat să le cumpărăm, dar trebuia totodată să aflăm dacă 
sunt adevărate. S-a hotărât că una dintre modalităţile de a face 
acest lucru era să cunoaştem bine familia şi astfel să fim primiţi 
la Effington Hali şi la alte reşedinţe, ca să putem investiga fără să 
dăm naştere la bănuieli.

-  Este cel mai absurd lucru pe care l-am auzit vreodată.
-  Recunosc că nu a fost unul dintre momentele noastre de glo

rie, dar atunci părea să aibă logică.
Delia pufni şi dădu pe gât restul de brandy.
-Ş i prin cunoaştere, vrei să zici flirt? Curte? Seducere?
-Nu! Nu seducere. Doamne, Dumnezeule, drept ce ne iei?
Ea făcu ochii mari de indignare.
-  Nu contează, spuse el cu grabă. A fost o întrebare prostească, 

dar să ştii că Wilmont nu trebuia să meargă atât de departe. încă 
nu ştim de ce s-a căsătorit cu tine.

-  O să-mi suciţi capul flatându-mă aşa, domnul meu. Scrâşni 
din dinţi. Continuă.

-Când s-a scufundat vaporul, am presupus că Wilmont a 
murit şi că documentele s-au pierdut odată cu el. Trebuia să le 
achiziţioneze când era pe vas.
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-Aţi presupus că a murit? Se albi la faţă şi se prăbuşi pe sofa. 
Aţi presupus? Atunci este...

-Nu, e mort. Tony se gândi că e mai bine să omită faptul că 
pentru scurt timp bănuiseră că Wilmont trăieşte. Doamna Miller 
l-a omorât.

-Tot nu...
-Wilmont a mai descoperit ceva. N-am ştiut de acest lucru 

până de curând. Credem că era în posesia unui carnet care nu 
are nimic de-a face cu documentele Effington, Se încruntă. Acum 
cred că ne-ar fi dus la doamna Miller şi Dumnezeu ştie la cine 
altcineva. Oricum, am crezut că, odată cu naufragiul vasului, s-au 
pierdut atât documentele Effington, cât şi carnetul. Apoi am aflat 
că Wilmont fusese văzut cu o femeie la docuri, înainte să plece va
sul, şi mai mult, că acea femeie s-a întors la Londra cam în acelaşi 
timp cu tine. Ne-am temut că ar putea să creadă că tu, conştient 
sau inconştient, eşti în posesia carnetului, şi ne-am gândit că s-ar 
putea să fii în primejdie.

-Aşadar, ca să mă aperi, ai devenit majordomul şi mi-ai um
plut casa de spioni. îi aruncă o privire rece, şi lui îi trecu un fior pe 
spinare. Bineînţeles că unul dintre ei mi-a ucis soţul şi era hotă
rât, fără nici un dubiu, să mă ucidă şi pe mine.

-  Da, în fine, din nefericire.
îi crăpa obrazul de ruşine în timp ce spunea asta. Chiar şi 

pentru urechile lui toată povestea suna prost gândită şi complet 
de mântuială.

-Din nefericire? Din nefericire? Delia râse. Un sunet violent şi 
fals, lipsit de veselie. E ceva în toată povestea asta care nu-i „din 
nefericire"?

-  Păi, în fine, cred că da, spuse el calm.
-  Zău, lordul meu cel misterios? îl privi lung. Ochii îi strălu

ceau de dezgust şi de sentimentul trădării. El se întristă. Am avut 
încredere în tine. Ţi-am făcut confidenţe. Te-am primit în casa 
mea. Nu, am primit un bătrânel drag şi simpatic care, la naiba, 
nici nu există. De fapt, ce intenţionai să faci cu el?

-  Urma să moară în timp ce noi eram în Italia.
-  Ce convenabil!



-Părea o idee bună, murmură el. Avusese o viaţă bună, împli
nită şi urma să moară liniştit în somn.

-Al naibii de decent din partea ta. Mă surprinde că nu l-ai îm
pins pur şi simplu de pe acoperişul unei afurisite de biserici. Delia 
scutură din cap. Ar fi trebuit să-mi dau seama. Ar fi trebuit să 
ghicesc toată povestea. Au fost tot felul de indicii, nu?

-Adevărul este că am crezut că am fost destul de atent.
Ea nu-1 luă în seamă:
-Dar le-am observat totuşi, deşi nu le-am dat atenţie. Am re

marcat asemănarea dintre ochii voştri în ciuda ochelarilor. Mâini
le tale nu erau cele ale unui bărbat în vârstă, şi asta am remarcat. 
Şi în ambele posturi te refereai la tine ca fiind scorţos şi plin de 
prejudecăţi. M-am gândit că nu e decât o simplă coincidenţă. Toa
te acestea ar fi trebuit să te dea de gol, dar eu nu am înţeles.

-  Oamenii nu caută niciodată ceea ce nu se aşteaptă să vadă.
-Ce abil din partea ta, domnul meu. Vocea îi era dură, vorbele

mai degrabă acuzaţii decât observaţii. Mai ai şi alte cuvinte pe 
care ai dori să mi le împărtăşeşti? în calitate de viconte, sau ma
jordom, sau spion?

-Da. Se aşeză lângă ea, şi îi luă mâna. Ea şi-o retrase cu putere. 
Te iubesc, Delia şi mi-aş da şi viaţa să nu ţi se fi întâmplat toa
te astea. Dacă aş putea, aş schimba lucrurile, dar nu este posibil. 
Ar mai trebui să ştii că am vrut mereu ca aceasta să fie ultima 
mea misiune. Am o poziţie şi responsabilităţi de care trebu
ie să mă ocup acum şi vreau ca tu să-mi fi alături. în calitate de 
Lady St. Stephens. Ca soţie a mea.

- Chiar crezi că acest lucru este posibil? îl privea fix, cu neîn
credere. Tocmai mi-ai spus că tot ceea ce credeam despre Charles, 
despre tine, despre Gordon a fost minciună. Cum aş putea acum 
să-ţi fiu soţie? Cum pot să mai am vreodată încredere în tine? 
Şi, Dumnezeule, cum pot să mă mai încred în mine? în ce priveşte 
dragostea... îl studie un moment, iar el avu senzaţia că i se rupe 
inima văzând durerea ce-i umbrea ochii albaştri. Mă tem că este 
o iluzie, la fel ca oricare aparenţă de perfecţiune. îi puse brusc 
paharul în mână, se ridică şi porni spre uşă.

El se ridică de îndată şi o urmă:

��������������������������� Victoria 'AÎcxancfer� � ������������������������ �

300



-  Delia.
-  Ştiu unde este afurisitul tău de carnet.

� ������������������������ � 'M ărturisirea � � � �

CapitoCut 22

-E  clar că sunt un spion mai bun decât tine. Din vocea Deliei 
răzbatea dispreţul. Dar din ce-am văzut până acum, asta nu în
seamnă mare lucru.

Delia traversă holul, smulse sfeşnicul oferit de Mac, îi aruncă 
acestuia o privire critică şi merse în bibliotecă. Se duse direct la 
nişte rafturi cu cărţi, apropie lumânarea de ele ca să le poată ve
dea titlurile, apoi alese o carte. Se duse la birou, puse sfeşnicul 
jos şi deschise cartea. întoarse o pagină sau două şi se opri.

-  Delia?
Ea privi fix către cartea din mâna ei.
- Atât mi-aş fi dorit să mă fi înşelat. Cred că am nutrit speranţa 

stranie că, dacă m-aş fi înşelat în această privinţă, atunci poate că 
şi restul nopţii ar fi fost o iluzie şi nu o... realitate, bănuiesc. Nimic 
mai mult decât un vis urât din care m-aş fi putut trezi şi... închise 
cartea cu zgomot şi o aruncă pe birou. Poftim! Ia-o!

El luă cartea. Era un volum cu poeziile lui Byron.
-Asta-i cartea pe care mi-ai dat-o mie?
-  Nu. Dacă îţi aduci aminte, ţi-am spus că mai am un exemplar. 

Acesta este exemplarul meu. Respiră adânc. Charles mi l-a dat.
Tony deschise cartea şi o frunzări. Pe câteva pagini erau 

într-adevăr lucrările lui Byron, dar partea din mijloc a volumu
lui fusese înlocuită cu atenţie cu pagini acoperite cu rânduri dese 
scrise de mână.

-  Evident că Charles a făcut asta după ce ne-am căsătorit. Ştiu 
că, atunci când mi-a dat-o, era doar o carte cu poezii. Am luat-o cu 
mine în Ţinutul Lacurilor, dar nu am mai dcschis-o niciodată.

-  Categoric asta căuta doamna Miller, murmură Tony, parcur
gând cu privirea scrisul. Nu sunt absolut sigur, dar parc a fi o listă 
cu însemnări şi informaţii despre lorzi şi politicieni proeminenţi
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care poate fi folosită pentru a extorca bani de la ei sau de la Coroa
nă. Se parc că familia Effington nu a fost singura ţintă a acestei 
stratageme. O să fie interesant de constatat câte sunt adevărate 
şi câte sunt la fel de false ca documentele Effington. Oricum, e o 
chestie al dracului de deşteaptă.

-Am pus cartea pe raft când m-am întors la Londra.
-Şi cum doamna Miller căutase deja aici, nu s-a gândit să ca

ute din nou. Să sperăm că asta ne va conduce şi la oricine ar fi cel 
pentru care lucra doamna Miller.

- Domnul meu, acum ai ce doreşti, aşa că îţi sugerez...
-Stai, Delia, mai e şi altceva aici. Tony scoase o bucată de hâr

tie împăturită. O citi rapid şi regretă că făcuse asta. Este de la 
Wilmont. Adresată mie, de fapt. I se strânse stomacul şi se strădui 
să o privească în ochi. în caz că avea să moară.

-  în momentul ăsta nu prea îmi mai pasă.
Vocea ei era obosită, resemnată, şi îi săgetă sufletul lui Tony.
-Totuşi, ar trebui să afli. Descrie în detaliu implicarea doam

nei Miller şi explică cum a dat peste carnet...
-Ţi-am spus că nu-mi pasă.
-Vorbeşte şi despre tine.
Ea îl privi fix.
-Chiar crezi că doresc să aflu ce scrie?
-Da.
Era cel mai greu lucru pe care îl avusese de spus vreodată. Fără 

îndoială că ştia că această mărturisire a lui Wilmont ar fi putut 
prea bine să schimbe totul între el şi femeia pe care o iubea. Şi ştia 
la fel de bine că ea merita să afle ce scrisese Wilmont.

Tony respiră adânc ca să se calmeze şi citi:
-„în  ceea ce o priveşte pe soţia mea, a fost o greşeală pe care 

n-ar fi trebuit să o fac niciodată, dar pe care aş face-o din nou. 
O greşeală măreaţă. Sau, după spusele ei, o aventură măreaţă. 
Cu totul prea scurtă şi cea mai bună din viaţa mea. A atins ceva 
din interiorul meu pe care îl credeam mort de mult."

Tony se strădui să continue:
- „Ştiu că te-ai întrebat pentru ce m-am căsătorit cu ea, ce mer

sese aiurea în planurile noastre. Răspunsul este copleşitor prin
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simplitatea lui. O iubeam. Din păcate, nici nu i-am spus-o şi nici 
nu i-am arătat-o. în realitate, după prima noastră noapte împreu
nă, nu am mai atins-o. Am simţit că era neapărat necesar să închei 
această ultimă investigaţie astfel încât să mă pot desprinde de 
munca mea şi să încep o viaţă nouă alături de ca, iar gândurile şi 
timpul mi-au fost ocupate în întregime de acest scop. Până atunci 
nu aş fi putut fi soţul pe care l-ar fi meritat. îi las averea mea, iar 
pe ea ţi-o las ţie, prietene. Ocupă-te şi ai grijă de ea! Merită mult 
mai mult decât ceea ce i-am oferit eu."

Delia privea fix, cu ochii strălucind de lacrimi. în vocea ei se 
citi surprinderea.

- Mă iubea?
-Aşa s-ar părea, spuse Tony încet, punând scrisoarea şi cartea 

pe birou.
-  Şi a acţionat aşa din pricina mea?
-Delia...
Tony porni spre ea.
-  Nu. Ea întinse mâna şi se retrase. Nu te apropia de mine!
-  Nu tu eşti de vină pentru ceea ce i s-a întâmplat.
-B a numai eu sunt de vină. Ridică vocea, Nu ar fi fost aco

lo unde era dacă nu aş fi fost eu. Ea nu l-ar fi omorât dacă nu 
eram eu.

-Nu. L-a omorât pentru că o descoperise.
-L-a omorât pentru că se însurase cu mine. Pentru că mă 

iubea. Vocea i se sparse. Iar eu nu îl iubeam.
-Delia...
îl copleşi un sentiment de neputinţă. Pentru prima dată în via

ţa lui, nu ştia ce să facă.
- Doamne, cât se înşela. Eu eram cea care nu merita mai mult. 

îşi înghiţi un suspin. El merita mai mult decât mine.
-  Delia, s-a sfârşit! Trecutul nu poate fi reînviat. Moartea lui 

Wilmont a fost o tragedie, dar nu a fost din vina ta. Nu era nevoie 
să termine cazul la care lucra. Ar fi putut transmite treaba alt
cuiva. Mie, de exemplu. Ştia acest lucru şi cunoştea la fel de bine 
riscurile meseriei lui. A murit făcând ceva în care credea.

- Ar fi în viaţă dacă nu aş fi fost eu.
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-  Nu ai de unde să ştii..
-B a ştiu. Ştiu de aici. îşi încleşta mâinile în dreptul inimii. 

Nu am fost niciodată mai sigură de ceva ca de asta.
Tony şi-ar fi dorit să o ia în braţe şi să o consoleze, să o asi

gure că totul va fi bine, dar ştia în mod sigur că ea nu va accepta 
să o aline. Se temea că nu o să mai accepte niciodată nimic din 
partea lui.

-Trebuie să-ţi continui viaţa. Trebuie ca noi să ne conti
nuăm viata.i

-Noi? spuse ea mânioasă. Nu există nici un noi! Noi este un 
paravan, o înşelătorie la fel de mare ca... ca Gordon!

-Sunt soţul tău.
-Ş i Charles a fost soţul meu. Şi a fost prietenul tău. Ea îşi 

strânse pumnii şi respiră adânc, înfrigurată. în cele din urmă îl 
privi în ochi. Inima lui se strânse şi îngheţă. Vocea ei era deliberat 
calmă, iar privirea îi era glacială. Este aproape ziuă. Doresc ca tu 
şi banda ta de spioni, sau agenţi, sau complici, sau cum vrei să le 
spui, să părăsiţi casa mea până la răsăritul soarelui.

El îi căută privirea.
-  Şi dacă refuz să plec?
Ea ridică din umeri.
-  Atunci voi pleca eu.
-înţeleg, spuse el încet. Pentru cât timp?
-Nu vreau să te mai văd vreodată. Vocea şi privirea ei erau 

ferme. Ochii ei albaştri nu trădau nici o urmă de emoţie. Vreau să 
dispari din viaţa mea.

-  Deocamdată o să plec, dar eşti soţia mea, eşti sufletul meu şi 
nu renunţ la tine.j

-N u ai de ales.
-Poate că nu în această clipă. Vocea lui era la fel de calmă ca 

a ei. înţeleg că îţi trebuie timp să accepţi ce s-a întâmplat, dar te 
previn, Delia, chiar dacă mi-ar lua tot restul vieţii, o să te recâş
tig. Nu lăsă ca disperarea din sufletul lui să i se citească în voce. 
Am spus că te voi iubi întotdeauna.

-Ai mai spus o mulţime de lucruri neadevărate, replică, prăbu- 
şindu-se pe scaunul din spatele biroului.

— — ----------- —  Victoria 'Alcxancfcr----------------------- —
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Vocea ei avea un ton obosit.
-  Nimic din ceea ce simt pentru tine nu a fost minciună. îl cu

prinse o mânie izvorâtă din frică. Cu un gest hotărât îşi propti 
palmele pe birou şi se aplecă spre ea. Şi să-ţi fie clar un lucru, 
Lady St. Stephens, am dezvăluit mai multe despre mine când mă 
dădeam drept Gordon decât am dezvăluit vreodată cuiva. Când 
mă dădeam drept altcineva am fost mai sincer cu tine decât cu 
oricine. Nu m-am prefăcut că sunt prietenul tău, am fost prietenul 
tău, iar în viaţa mea nu au existat mulţi pe care să îi pot numi prie
teni. Şi ca prieten al tău m-am îndrăgostit de tine. Nu voi sacrifica 
această iubire din cauza acţiunilor pe care le-am întreprins pen
tru ca tu să fii în siguranţă. Acţiuni prin care de fapt mi-am slujit 
ţara. Nu a fost intenţia mea să mă îndrăgostesc de tine, dar odată 
ce-am făcut-o, am făcut tot ce mi-a stat în puteri să nu ţi se întâm
ple nimic rău. Am sperat că nu vei afla nimic din toate acestea.

-Nici măcar despre Charles?
-  Până în această noapte nu am ştiut nici cine l-a ucis şi nici 

pentru ce. Dar răspunsul este da, dacă aş fi ştiut ţi-aş fi ascuns.
-Ş i dacă ai fi cunoscut sentimentele lui pentru mine? Mi-ai 

fi spus?
El o privi drept în ochi.
-Nu.
-  înţeleg.
Vocea ei glacială îi îngheţă sufletul.
-  Lucrurile nu s-au terminat între noi, Delia, şi nu se vor sfârşi 

niciodată. Şi nu numai pentru că te iubesc. Se îndreptă de spate. 
Ci pentru că şi tu mă iubeşti. Şi ştii la fel de bine ca mine cât de 
greu este să descoperi dragostea.

Ea îşi împreună mâinile pe birou şi privi în sus către el ca şi 
când ar fi discutat o chestiune tot atât de lipsită de importanţă 
ca meniul pentru cină. Ca şi când s-ar fi detaşat de conversaţie. 
Ca şi când nu i-ar fi păsat.

-Ieşi afară!
-  Pentru moment.
-  Pentru totdeauna.
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O oră mai târziu, Tony era singurul din tot personalul rămas în 
casă. Delia stătea încă la biroul din bibliotecă, acolo unde o lăsase, 
fără să vadă nimic şi fără să se clintească.

El rămase în cadrul uşii mult timp şi o privi. Ea nu îi dădu nici 
o atenţie, iar el nu ştia dacă o făcea intenţionat sau din alte moti
ve. Bănui că nici nu prea mai conta.

Tony nu mai avusese niciodată o legătură serioasă cu o femeie, 
în mod sigur nu mai fusese îndrăgostit. Sufletul lui nu mai fusese 
niciodată zdrobit, dar acum era clar că i se rupea inima pentru 
ea. Delia era rănită, lovită şi îndurerată şi nu întru totul, dar în 
mare parte, din pricina lui. O compătimea şi habar nu avea cum 
să o ajute.

O să se asigure că nu rămânea singură, dar o să-i dea timp. Atât 
cât avea nevoie, sau poate numai atât cât putea suporta el. între 
timp, o să-şi preia titlul. O să înveţe ceea ce era necesar pentru a 
administra o moşie, pentru a fi viconte şi soţ şi chiar membru al 
unei familii.

încercă să reţină fiecare trăsătură a ei, linia feţei şi a bărbiei, şi 
îşi dădu seama că nu era necesar. îi cunoştea deja chipul la fel de 
bine cum şi-l cunoştea pe-al lui. O să rămână în mintea şi în inima 
lui până când vor fi din nou împreună. Chiar dacă nu ştia nimic 
altceva despre viitorul lui, de acest lucru era sigur. N-o să permită 
să fie altfel.

-  Rămâi cu bine, Lady St. Stephens, doamna şi soţia mea, spu
se el liniştit. Pentru moment.

Părăsi casa, închise uşa cu hotărâre în urma lui şi jură că o să 
se întoarcă.

Sunetul scurt şi puternic al uşii de la intrare care se închidea 
răsună în casă. în casa goală. Era complet singură şi asta era exact 
ceea ce îşi dorea.

Delia rămase aşezată pentru mult timp, copleşită, incapabilă 
să se mişte. îngheţată, amorţită... moartă.

în cele din urmă se ridică în picioare şi rătăci prin salon. Du
hoarea de fum încă stăruia în încăpere, dar ea de-abia remarcă. 
Găsi carafa cu brandy, paharul şi porni înapoi spre bibliotecă.

—-------- Victoria ‘AÎcxancfcr-----------
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Peretele ars îi reţinu privirea, se opri şi se uită. Focul fusese stins 
în mod evident înainte de a face mari stricăciuni. Totuşi, dacă ar 
mai fi durat câteva minute ar fi aprins draperiile şi covorul. De aici 
toată încăperea ar fi fost distrusă şi poate toată casa. în mod sigur 
era nevoie de reparaţii, dar ar fi putut fi mult mai rău.

Ar fi putut muri cu toţii.
Alungă acest gând şi se întoarse în bibliotecă. Observă în trea

căt că, chiar şi în lumina dimineţii, totul în jurul ei părea tulbure 
şi ireal. Foarte asemănător cu un vis în care se mişca fără să facă 
vreun efort conştient. Era un sentiment extrem de ciudat, ca şi 
când toate simţurile şi senzaţiile s-ar fi retras sau ar fi fugit, sau 
ar fi evadat într-un loc sigur, protejat, foarte departe. Pe moment 
nu prea simţea nimic, dar ştia că va simţi şi va fi devastator. Bran- 
dy-ul îi va amorţi durerea. Oh, nu pentru mult timp şi nu pentru 
totdeauna, dar în clipa aceea părea o idee bună.

îşi turnă un pahar şi luă o înghiţitură. Delia pierduse numărul 
paharelor cu brandy pe care le băuse în această încăpere. Al serilor 
lungi şi plăcute. Al partidelor de table...

Se prăbuşi din nou în scaun şi nu băgă în seamă că băutura se 
varsă peste marginile paharului pe degetele ei. Cu numai câteva 
ore înainte fusese atât de fericită. Viitorul i se întindea în faţă, 
luminos, plin de promisiuni şi de bucurie. Cea mai măreaţă aven
tură a vieţii ei.

Cum luaseră lucrurile o turnură atât de neaşteptată? Din mo
mentul în care îl întâlnise pe Charles, viaţa ei fusese o minciună. 
Nu dorise altceva de la ea decât să-şi facă intrarea în cercul fa
miliei ei. Numai şi acest lucru era greu de acceptat. Faptul că se 
însurase cu ea pentru că o iubea şi în cele din urmă fusese ucis din 
această pricină era un gând aproape de neîndurat.

Dar Tony? Devenise prietenul ei când era singură şi nu avea 
către cine să se îndrepte. Făcea asta parte din planul lui sau era 
vreo întorsătură neaşteptată a soartei? Ştia bine că existau puţine 
femei printre cunoştinţele ei care şi-ar fi petrecut serile cu un ser
vitor în vârstă. Dacă începuse să se dea drept altcineva cu intenţia 
de a-i deveni confident, numai norocul fusese cel care îi permisese 
să reuşească. Gândul acesta îi aducea o consolare mult prea mică.
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Cât despre toate celelalte... nu ştia ce să creadă, nu ştia la ce să 
se gândească şi habar nu avea ce să facă în acest moment.

Tony avea intr-adevăr dreptate în privinţa unui lucru: avea ne
voie de timp să-şi pună ordine în gânduri. în ea se dădea o luptă 
între mânie, suferinţă, vinovăţie şi durere. Era furioasă pe Tony 
că o înşelase şi supărată pe Charles pentru acelaşi lucru. Delia 
chiar se simţea responsabilă pentru moartea lui Charles şi pro
babil că, într-o anumită măsură, întotdeauna se va simţi aşa. 
Şi totuşi, dacă el i-ar fi dezvăluit sentimentele pentru ea, poate că 
rezultatul final ar fi fost altul.

Charles ar fi fost viu şi sănătos, iar ea ar fi fost soţia lui. Şi nu 
l-ar fi cunoscut deloc pe Tony. îşi dădu seama cât de mult ar fi re
gretat acest lucru şi o cuprinse un val proaspăt de vinovăţie.

Delia auzi cum se deschide uşa de la intrare şi inima Si tresări.
Pentru moment.
Inimă trădătoare. Nu conta ce jurase Tony când ieşise pe uşă, 

viaţa ei împreună cu el se sfârşise.
-Doamne, Dumnezeule! răsuna vocea lui Cassie din hol. 

Murmură ceva ce Delia nu auzi şi apoi îşi făcu apariţia în uşa bi
bliotecii. Ce pute aici, cu toate că pagubele nu par prea mari.

Delia oftă. Ultimul lucru pe care şi-l dorea în acea clipă era să-i 
explice totul surorii ei. De fapt, nici nu era complet sigură că putea 
explica totul.

-  Ce cauţi aici?
-  Soţul tău a venit la noi şi a cerut să fiu trezită. Este scandalos 

de devreme, să ştii. A spus că a avut loc un incendiu sau aşa ceva 
şi a insistat să vin aici imediat. Cassie îşi scoase mânuşile şi se în
dreptă spre Delia, apoi se opri. O privi scrutător. Arăţi îngrozitor. 
Privirea îi căzu pe carafă şi apoi se întoarse asupra Delici. Bei la 
ora asta? Ce s-a întâmplat?

-Am făcut-o din nou, Cassie. Am făcut din nou o greşeală în
grozitoare cu această căsătorie.

-  Ce Dumnezeu vrei să spui? De necrezut, ieri erai mai fericită 
decât te-am văzut vreodată.

-  Ieri nu aflasem ce ştiu acum. în ciuda hotărârii ei, ochii De- 
liei se umpluseră de lacrimi şi vocea o trăda că e gata să plângă.
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Menajera mea mi-a ucis bărbatul. M-am măritat cu majordomul 
meu şi casa mea este plină de spioni.

Cassie făcu ochii mari.
-  Poftim?
Delia îşi înghiţi o lacrimă.
-  E o poveste lungă.
Cassie îşi trase un scaun şi se aşeză pc el.
.-Excelent. Am o grămadă de timp. La această oră sunt de obi

cei în pat.
—Şi este o poveste foarte ciudată. Delia îşi linse brandy-ul de 

pe degete. Destul de complicată.
-Aşa mi-am închipuit şi eu.
-De fapt, chiar destul de fantezistă, spuse Delia gânditoare, 

îndrăznesc să spun că nu aş fi crezut-o deloc dacă nu...
-Delia, i-o tăie Cassie. Spune-mi-o, chiar acum. Cu fiecare 

amănunt ciudat, fantezist sau complicat.
-  Foarte bine. Delia făcu o pauză. Dar mai întâi cred că poate ar 

trebui să juri că n-o să spui niciodată nimic nimănui.
-  De ce?
-Aş zice că la mijloc sunt interese de stat, spuse Delia solem

nă. Pe deasupra, aş prefera ca restul lumii să nu ştie niciodată ce 
proastă am fost.

-Acest lucru îl înţeleg prea bine. Şi promit că n-o să dezvălui 
nimic din povestea ta ciudată, complicată şi fantezistă.

-  Mă întreb dacă ar trebui să te determin să faci un jurământ 
de sânge sau ceva de felul ăsta, murmură Delia, mai mult pentru 
sine decât pentru sora ei.

-Delia!
-Scuze.
Delia medită o clipă, trase aer adânc în piept şi îi povesti totul 

lui Cassie, începând cu Charles şi încheind cu doamna Miller şi 
cu incendiul.

-Dumnezeule mare! Cassie se lăsă să cada pe spate în scaunul 
ei şi îşi privi fix sora, cu ochii mari de neîncredere. Cu siguranţă 
nu e... adică, eu niciodată... ceea ce vreau să spun...

Delia împinse carafa cu brandy peste birou, spre ea.
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Pentru mine nu, mulţumesc. Una din noi trebuie să-şi păs- 
I roze mintea limpede.

Mintea mea e limpede. Delia privi fix paharul. Tony spunea 
i .t I >r.mdy-ul susţine gândirea raţională şi chiar luciditatea în clipe 
do mare tulburare. Şi cred că are dreptate.

• Am ştiut că majordomul ăla al tău era ciudat. Cassie clătină 
din cap. Era ceva la el care nu-mi inspira încredere.

Delia scoase un oftat din adâncul sufletului.
Eu am avut încredere în el.
Da, ştiu. Cassie îşi studie sora gânditoare. Cu siguranţă înţe

leg pentru ce eşti puţin dată peste cap.
Delia pufni.

Puţin?
Aşa... când îl vei ierta?
Pe Tony? Delia îşi înălţă capul. Este o creatură mincinoasă şi 

iui îl voi ierta în veci.
-Nu fi absurdă!

-Nu sunt deloc absurdă. M-a minţit. S-a folosit de mine. 
A devenit prietenul meu pretinzând că este altcineva. Cum l-aş 
I iuţea ierta vreodată?

-  Cum ai putea să nu-1 ierţi? îl iubeşti. Pe deasupra -  Cassie 
;;e încruntă, şi Delia putu practic să vadă cum mintea surorii ei 
gemene lucrează - mie mi se pare că, iniţial, înşelătoria nu a fost 
opera lui. Iar soluţia găsită de el a fost să se însoare cu tine, să 
l e ia pe sus în Italia, să-ţi ofere aventurile măreţe şi viaţa la care 
intr-adevăr ai visat şi să te facă fericită pentru tot restul zilelor. 
Mi-aş dori şi eu să găsesc o astfel de creatură.

-Tu nu înţelegi.
-  înţeleg că doi bărbaţi, amândoi în serviciul coroanei, s-au în- 

drăgostit de tine. Şi amândoi te-au luat de soţie, fapt care nu a 
avut nimic de-a face cu munca lor. Biată, biată Delia.

-Dar Tony m-a înşelat.
Cassie o luă în râs.
-  Bărbaţii le înşală tot timpul pe femei. De obicei, cu alte femei. 

Ţinând cont de faptul că singura femeie amestecată în acest caz a 
fost o menajeră asasină care înţeleg că lucra pentru actualul tău

-------------------------------- ---  Victoria flfexander -— --------------------------
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soţ, dar nu a fost, cum să spun, combinată cu el dincolo de... Scu
tură din cap ca pentru a şi-l limpezi. Este teribil de confuz, dar în 
această privinţă am dreptate, nu-i aşa?

Delia bătu cu degetul în carafă în mod sugestiv.
-  Limpede precum cristalul.
-  Cred că, totuşi, cel mai bine este ca una din noi să nu vadă 

lucrurile oarecum atât de tranşant, spuse Cassie cu umor. Detest 
să spun acest lucru, pentru că bănuiesc că pe moment nu îţi do
reşti în mod deosebit să-l auzi, dar delictul de care se face vinovat 
St. Stephens nu mi se pare deloc atât de îngrozitor.

-  Mi-am uşurat sufletul în faţa lui. Am vorbit cu el despre... el. 
I-am cerut sfatul şi i-am spus ce simt pentru el. A profitat în mod 
incorect de mine. Delia pufni indignată. I-am spus lucruri pe care 
nu i le-aş fi spus niciodată dacă aş fi ştiut cine era. Despre viaţa şi 
sentimentele mele. Mă cunoaşte la fel de bine ca tine.

-Cu atât mai bine. Odată ce această mică problemă dintre voi 
va fi rezolvată, nu vor mai exista secrete între voi.

-  Dar... Delia privi neîncrezătoare. Cum rămâne cu Charles? 
în vocea ei răsună o notă de triumf. Nu-i datorez nimic?

-Absolut nimic.
-Cassie!
-Hai, Delia. Nu a refuzat să se culce cu tine, deşi cu siguranţă 

ar fi putut face acest lucru, evitând astfel căsătoria voastră şi tot 
ce a urmat. Apoi, nu ţi-a mărturisit niciodată ce simţea pentru 
tine; de fapt, te-a tratat ca şi când aparent nu i-ar fi păsat deloc de 
tine. Iar tu erai cu totul pregătită să-i fii o soţie bună. De fapt, nu 
mi-ai spus că tu credeai că dragostea o să vină cu timpul?

-S-ar putea să fi spus ceva de genul ăsta, recunoscu Delia.
-N u ai fost responsabilă pentru felul în care şi-a trăit viaţa 

până te-a cunoscut pe tine şi nici nu ai fost responsabilă în vreun 
fel pentru moartea lui.

-Ş i totuşi...
-  Nu există nici un totuşi aici.
-Dar... Dar... Delia se ridică în picioare şi îşi îndreptă umerii. 

Tony mi-a zdrobit inima. Cum oare aş putea să-l iert?
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-  Prostii! Cassie desfiinţa întrebarea cu un gest al mâinii. Pro
babil că ţi-a rănit un pic mândria. Eu însămi mă simt complet 
proastă pentru că nu am înţeles adevărul. Cât despre inima ta - 
se aplecă spre ea -  chiar acum, în această clipă, ce îţi provoacă cea 
mai mare durere?

-De fapt, chiar în clipa asta, nu sufăr prea tare, murmură 
Delia.

-Fii sinceră, Delia, o repezi Cassie. Ce te face să te simţi mai 
rău acum? Ce ţi-a făcut St. Stephens sau posibilitatea de a nu mai 
fi niciodată împreună?

Delia fusese atât de supărată şi de rănită, încât nu se gândise 
cu adevărat la acest lucru. La ce urma să renunţe. Sau să arunce la 
gunoi. Sau să piardă pentru totdeauna. I se opri răsuflarea.

-  Cerule, i-am spus că nu vreau să-l mai văd niciodată.
-Iar el ţi-a spus că era majordom, i-o întoarse Cassie ridicând 

din umeri.
-  Poate că nu mi-a frânt inima şi poate că nici eu nu am inten

ţionat să spun cu adevărat că vreau să dispară din viaţa mea, rosti 
Delia încet. Dar sunt supărată pe el. De fapt, furioasă.

-Ş i ai tot dreptul să fii. Nu există nici un motiv pentru care 
trebuie să-l ierţi astăzi şi nici chiar mâine. De fapt, cred că trebuie 
să-l faci să sufere şi să pretinzi o doză bine cuvenită de umilinţă 
din partea lui înainte de a-1 reprimi.

Delia se însenină.
-Exact asta o să fac. în mod surprinzător, faptul că nu l-aş 

mai fi văzut niciodată nu urma decât să mă facă pe mine să mă 
simt jalnic.

Cassie încuviinţă din cap.
-  Dacă era aici cu tine, l-ai fi putut face să se simtă mizerabil. 

Măcar aşa, puţin, când şi când. Acum, gândeşte-te la puterea pe 
care o vei avea asupra lui pentru tot restul vieţii. Ori de câte ori va 
face ceva cât de puţin supărător, ai putea... Cassie se gândi o clipă, 
apoi zâmbi. Ai putea să-i spui Gordon. Nici n-ar trebui să mai faci 
cine ştie ce în plus.
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-Absolut genial! Delia ridică paharul către sora ei. Modul tău 
de a gândi este exact motivul pentru care tu eşti sora de la care 
toată lumea se aştepta...

Cassie ridică din sprâncene.
-Poate că nu e aşa, date fiind împrejurările... Delia oftă şi 

îşi sprijini bărbia în palmă. îl iubesc atât de mult, Cassie. Şi cu 
excepţia acestei prostii cu majordomul-spion-viconte, este cu ade
vărat minunat.

-  Cu siguranţă că ai fi putut proceda şi mai rău.
-  într-adevăr, şi dacă mi s-ar fi oferit ocazia probabil că aşa aş 

fi făcut. Delia întâlni privirea surorii ei şi ambele femei zâmbiră. 
Cassie, trebuie să-ţi spun că mă simt mult mai bine.

-  Bun. Cassie se ridică în picioare. Acum, cred că primul lucru 
pe care ar trebui să-l facem este să te trimitem din nou la culcare, 
pentru că arăţi de parcă n-ai fi dormit niciodată.

Delia se ridică şi căscă.
-Sunt extrem de obosită.
-  Şi extrem de raţională. Cassie îşi petrecu braţul peste umărul 

surorii ei şi o conduse spre uşă. Vreau să trimit trăsura acasă cu 
un bilet pentru mama...

Delia gemu.
-  N-o să-i spun nimic despre falşi majordomi sau spioni, şi nici 

nu o să amintesc că ţi-ai dat proaspătul soţ afară pe uşă. O să-i 
spun pur şi simplu că a fost o mică problemă şi toţi servitorii tăi 
au plecat.

-  Până la urmă, ăsta e adevărul.
-  Până după-amiază ar trebui să-ţi facem rost de nişte servitori 

temporari. Iar restului familiei o să-i spunem doar că St. Stephens 
a fost solicitat să plece pe neaşteptate. Nişte probleme legate de 
moştenirea lui. Bănuiesc că nu vrei ca ei să afle totul.

-Ultimul lucru pe care mi-1 doresc este ca ei să creadă că 
această căsătorie este o altă greşeală, oftă Delia.

-Iar când o să te trezeşti, o să discutăm ce este de făcut 
cu salonul tău.

-  Purpuriu sau crem, murmură Delia, apoi îşi privi sora. Cât 
timp, Cassie?
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-  Cât timp ce?
-Cât timp ar trebui să-l fac să sufere înainte de a-1 reprimi?
Cassie râse.
-Cât timp suporţi să stai fără el?
-O  lună? Delia clătină din cap. Nu, poate doar două săptă

mâni. Da, asta e. Două săptămâni. Este suficient de mult ca el să 
sufere. îi aruncă surorii ei un surâs viclean. Şi suficient de mult şi 
pentru mine să sufăr.

După numai o săptămână, Delia hotărî că era gata să-şi ierte 
cu mărinimie soţul şi să-l reprimească binevoitoare în viaţa şi în 
patul ei.

La o zi după această decizie capitală, îşi dădu seama şi de fap
tul că habar nu avea unde să-l găsească.

Două luni mai târziu

Draga mea Delia,

Veşti excelente. Chiar în această dimineaţă am aflat că 
St. Stephens s-a întors la Londra şi în plus am şi adresa casei lui 
din oraş. Mai sunt şi alte veşti pe care ţi le voi spune personal.

Trebuie să-ţi spun că această informaţie a fost obţinută prin 
amabilitatea fraţilor noştri, deşi amabilitate nu este cel mai 
bun termen. Leo, Chris şi Drew sunt turbaţi dacă ar fi să te iei 
oarecum după aparenţe. Ei l-au găsit pe St. Stephens şi, după 
cum am putut prea bine constata, şi-au asumat sarcina de a-l 
vizita cu scopul expres de a-i aplica o corecţie corporală. Mi-au 
spus că St. Stephens a fost asistat de un scoţian şi cred că se 
refereau la unul dintre foştii tăi lachei. în ciuda faptului că soţul 
tău şi prietenul lui erau în inferioritate, se parc că au făcut tot 
ce au putut, după cum o dovedesc feţele vinete şi tumefiate ale

CapitoCuC 23
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fraţilor noştri. Se pare că meciul s-a cam încheiat la egalitate 
după care s-a consumat o grămadă de băutură şi toţi cei prezenţi 
au promis să facă tot posibilul ca să te încurajeze să-ţi ierţi soţul.
A fost într-adevăr extrem de generos din partea fraţilor noştri, 
mai ales că ei încă nu ştiu exact ce ţi-a făcut St. Stephens.

De aceea, bănuiesc că Leo, Chris şi Drew vor readuce în dis
cuţie subiectul împăcării cu soţul tău la următoarea vizită pe 
care ţi-o vor face. Este ciudat cât de des au făcut acest lucru în 
ultima vreme...

-M ă întreb când are de gând să-mi dea de veste, spuse Delia, 
mai mult pentru sine decât pentru sora ei.

Cassie stătea pe una din cele două canapele asortate, în stil 
grecesc, şi îşi cerceta amuzată sora.

-Bănuiesc...
-Sau dacă de fapt are de gând să-mi dea de veste.
Delia se plimba prin salonul ei proaspăt renovat şi redecorat 

în nuanţe de rubiniu şi galben. Puţin ieşit din comun, dar destul 
de impresionant. Cassie făcuse o treabă excelentă în salon, aşa 
cum făcuse în toate celelalte încăperi din casa Deliei. într-adevăr, 
Cassie luase hotărârea să termine casa Deliei cât mai repede po
sibil, iar insistenţa ei ca Delia să fie implicată în fiecare detaliu o 
salvase mai mult decât probabil pe aceasta să nu o ia razna. 

-Cred că el...
-Sunt două luni, Cassie. De fapt, sunt două luni şi patru zile. 

Două luni foarte lungi şi patru zile nesfârşite. Cu siguranţă s-ar fi 
putut întoarce de mult.

Nu fusese deloc greu să afle că Tony se dusese la moşia lui de la 
ţară, evident pentru a-şi prelua îndatoririle noului său titlu. Era 
admirabil şi în acelaşi timp îngrijorător că el îşi preluase cu serio
zitate noile responsabilităţi. Delia nu-şi imaginase niciodată că va 
părăsi în realitate Londra. Când îi spusese să iasă afară se referise 
numai la casa ei, nu şi la oraşul ei. Ţinând cont de declaraţiile lui 
de dragoste nemuritoare şi de jurământul lui de a se întoarce, se 
aşteptase la o campanie susţinută din partea lui de a o recuceri, 
în loc să facă acest lucru, bărbatul practic dispăruse.
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-Cum era să ştie că e bine-venit să se întoarcă? întrebă 
Cassie pe un ton doar aparent relaxat. Numai dacă i-ai scris, 
bineînţeles.

-  Ştii prea bine că nu i-am scris, o repezi Delia.
Pentru că, în ultimele şase săptămâni cel puţin, Cassie o în

demnase zilnic pe sora ei să-i scrie lui Tony, arătându-i într-un 
mod perfect logic că acesta nu va afla niciodată că exista posibili
tatea de a fi iertat dacă ea nu-i comunica. Delia refuzase categoric. 
Pur şi simplu nu corespundea planului de a-1 face să se târască în 
genunchi în faţa ei pentru a fi reprimit. Pe deasupra, el îi datora 
nişte nenorocite de scuze şi ar fi trebuit ca el să facă prima miş
care. Ea era cea înşelată în toată această afacere. Totuşi, dacă ar fi 
ştiut că o să-i ia atât de al naibii de mult...

-Ş i dacă s-a hotărât că pur şi simplu nu merit să-şi dea 
osteneala?

Cassie dădu ochii peste cap.
-Ştiu, ştiu, probabil că am mai amintit acest lucru, spuse 

Delia repede. Dar nu-mi dă pace. Chiar şi tu trebuie să recunoşti 
că tot ce este legat de întreaga noastră relaţie, încă de la început, 
a fost mai degrabă special şi într-adevăr destul de ciudat, şi mi-e 
teamă că...

-Ajunge! rosti Cassie hotărâtă.
Delia se prăbuşi pe cealaltă canapea.
-  Ce o să mă fac acum?
-Nu mă aventurez să ghicesc. Oricum -  Cassie afişă un zâm

bet scurt cu subînţeles -  sunt destul de convinsă că ştiu ce are el 
de gând să facă.

Delia sări drept în picioare.
-Ce?
Cassie trase din săculeţul ei de mână o bucată de hârtie 

împăturită.
-Asta -  o flutură tentant în faţa surorii ei - este de la 

St. Stephens.
-Pentru mine? Pentru ce Dumnezeu ţi-ar trimite ţie un bilet 

pentru mine?
Delia se întinse după bilet.
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-  Nu aşa repede, dragă surioară. Cassie trase biletul din faţa 
Deliei şi zâmbi cu superioritate. Nu e pentru tine, e pentru mine.

-Oh? Delia se încruntă mirată. Şi a fost însoţit de trandafiri?
-  De data asta nu. Cassie zâmbi larg şi îi dădu biletul. Totuşi, 

poţi să-l citeşti.
-  Ce drăguţ din partea ta! Delia parcurse biletul scurt. Se în

cruntă gânditoare. Spune că vrea sâ-1 sfătuieşti în legătură cu 
renovarea casei lui din oraş şi îţi cere să-i faci o vizită în aceas
tă după-amiază. Privirile li se întâlniră. Nu crezi că este destul 
de ciudat?

Cassie râse.
-  Draga mea Delia, faptul că eşti îndrăgostită şi nu eşti cu soţul 

tău ţi-a tulburat în mod sigur minţile.
-  în mod sigur. Delia o privea nedumerită. Pentru că nu am 

nici cea mai vagă idee în privinţa intenţiilor tale.
-  Este evident că omul nu este sigur cum o să-l întâmpini şi 

doreşte să discute cu mine mai întâi pentru a se lămuri în privinţa 
sentimentelor tale sau poate să-mi ceară sfatul cum ar fi cel mai 
bine să te abordeze.

-  Chiar crezi asta? Numai ideea în sine era minunată. Dar de 
ce te-a ales pe tine? De-abia l-ai cunoscut. Şi nu cred că ţi-a plăcut 
în mod deosebit.

-  Cine ar fi fost mai potrivit ca mine? Poate Leo? Cassie pufni 
dispreţuitoare. Chiar şi un om care şi-a pierdut complet minţile 
ar fi mai inteligent de atât. Şi nu mi-a displăcut. De-abia îl cunosc; 
pur şi simplu n-am fost excesiv de încântată de legătura voastră. 
Cassie ridică din umeri neputincioasă. Totuşi, tu îl iubeşti, iar tot 
ce a făcut arată că şi el te iubeşte. Pe deasupra, găsesc destul de 
înduioşător faptul că el speră să afle de la mine cum să-ţi reintre 
în graţii.

-  E înduioşător, nu-i aşa?
Delia se uită fix la semnătura lui de pe bilet, scrisă cu mână 

fermă, sigură şi puternică. Dacă îşi dăduse seama măcar de un 
lucru în ultimele două luni fără el era cât de mult îi lipsea şi cât de 
goală era viaţa fără el.

-  Doreşti să-i spun ceva în mod deosebit?
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-Nu sunt prea sigură că doresc să-i spun ceva, răspunse gândi
toare Delia. Dar sunt o serie de lucruri pe care aş vrea să le aflu.

-  Foarte bine. Ce să-l întreb?
-Dragă surioară, tu n-o să-l întrebi nimic.
Cassie făcu ochii mari o clipă, apoi zâmbi.
-  înţeleg.
-  Ştiam eu. Zâmbetul Dcliei fu identic cu cel al surorii ei. Tony 

se folosea de Cordon pentru a afla ce simţeam pentru el. Mi se 
pare cinstit să folosesc aceeaşi strategie.

Tony privi poate pentru a cincisprezecea oară în ultimul sfert 
de oră spre ceasul încastrat în bronz, excesiv de ornamentat, de 
pe şemineu. Undeva în subconştient, îşi dădu seama încă o dată că 
ceasul şi aproape toate obiectele din casa aceea nu erau pe placul 
lui. Bineînţeles că ar fi fost pe placul lui odată ce ar fi avut un dor
mitor albastru care să se asorteze cu ochii albaştri ai stăpânei.

Odată ce ar fi avut stăpână.
Domnişoara Effington era primul pas în direcţia asta şi singu

ra modalitate care îi trecuse prin cap pentru a se apropia de Delia. 
Şi-ar fi dorit să fi bătut pur şi simplu la uşa Deliei, dar habar nu 
avea dacă atitudinea ei faţă de el se mai îndulcise. Trecuseră două 
luni interminabile de când n-o mai văzuse, dar dacă ar fi fost ne
cesare încă două luni şi încă două după aceea şi aşa mai departe 
pentru tot restul vieţii, în mod categoric tot nu ar fi renunţat.

Oricum, unde era domnişoara Effington? O să-i onoreze in
vitaţia şi o să-şi facă apariţia? Şi dacă o va face, o să aibă aceeaşi 
atitudine ca a fraţilor ei?

Tony îşi frecă cu băgare de seamă bărbia. Fraţii Deliei nu şti
au nimic despre cele întâmplate între el şi Delia. Ei ştiau numai 
că sora lor era supărată şi evazivă şi, dintr-un motiv oarecare, 
soţul ei nu era prezent. Fără să le dezvăluie cea mai mare parte 
din circumstanţele legate de căsătoria lor, Tony reuşise să-i con
vingă pe bărbaţi că plecarea nu fusese alegerea lui, ci a ei. Se înţe
lege de la sine că, pentru a-i convinge, strădania lui avusese nevoie 
de argumente atât de natură fizică, cât şi verbală, ca şi de o mare 
cantitate de alcool, dar rezultatul final meritase. Acum se bucura

318



‘M ărturisirea � � �

de ajutorul fraţilor Deliei, chiar dacă nu era acordat cu toată 
inima.

Totuşi acest lucru nu era nici pe departe atât de important ca 
sprijinul surorii Deliei. Surorii gemene a Deliei.

Ca la comandă, o auzi cum intră în hol. împotriva voinţei 
lui, inima i-o luă un pic razna. Cassandra Effington chiar părea 
sora ei.

O clipă mai târziu, Mac intră în încăpere.
-  Domnule, a sosit domnişoara Effington.
Tony respiră adânc.
-  Excelent.
Când Tony părăsise serviciul, Mac îl urmase. Spusese că pe

trecuse atâta timp cu Tony încât nu era sigur ce va face fără el. 
Pe deasupra, îi plăcuse destul de mult să-l ajute pe Tony să condu
că gospodăria Deliei şi se gândise să-şi încerce mâna pe cont pro
priu, subliniind că în mod sigur va reuşi să se descurce şi să facă 
această treabă la fel de bine ca Tony. Nu era deosebit de clară nici 
adevărata poziţie ocupată de Mac: era în aceeaşi măsură tovarăş 
şi servitor. De fapt, ambii bărbaţi îl vedeau pe scoţian în principal 
ca al doilea om la comandă în gospodăria lui Tony, pe moşia lui şi 
probabil la fel de bine şi în viaţa lui.

-Domnule...
Mac ezită, cu o privire uimită pe faţă. Tony îl scrută.
-  Ce este?
-Nu sunt prea sigur. Mac clătină gânditor din cap. Probabil că 

nu e nimic mai mult decât faptul că a trecut ceva timp de când nu 
am mai văzut-o pe domnişoara Effington. Asemănarea cu Lady 
St. Stephens este remarcabilă.

-  Da, ei bine, să sperăm că amândouă şi-au îndulcit considera
bil atitudinea faţă de mine. Pofteşte-o înăuntru, Mac!

Mac ieşi din încăpere şi o clipă mai târziu reapăru, ţinând uşa 
deschisă pentru sora Deliei. Domnişoara Effington pătrunse în 
salon şi lui i se tăie răsuflarea. Ştia prea bine că aceasta nu era 
soţia lui, dar asemănarea era într-adevăr remarcabilă.

- Bună ziua, milord.
Atitudinea ei era directă, dar nu neplăcută.
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-Domnişoară Effington. Tony înclină capul, fără să fie abso
lut sigur cum să o întâmpine pe sora soţiei de care era separat, 
îţi sunt foarte recunoscător că ai fost de acord să te întâlneşti 
cu mine.

-Nu aş fi putut rata această ocazie, zâmbi ea politicoasă arcu- 
indu-şi uşor colţurile gurii.

-Doreşti un ceai? Am o bucătăreasă excelentă.
-Adevărat? Şi mai -  domnişoara Effington se opri pentru a-şi 

accentua spusele -  omoară şi soţi?
Mac se abţinu să nu tuşească.
-  încă nu. Tony zâmbi şi îi făcu semn cu capul scoţianului. Ocu- 

pă-te de asta, Mac!
-  Un ceai ar fi minunat! Dacă rănile din război ii permit, spuse 

ea într-un mod foarte amabil.
-M ă descurc, domnişoară, mulţumesc că vă interesaţi, spuse 

Mac aproape pentru sine, şi se grăbi să iasă din încăpere ca şi când 
ar fi fost recunoscător că scăpa.

Domnişoara Effington aruncă priviri iscoditoare în jur.
-  Cu siguranţă înţeleg pentru ce ai probabil nevoie de pu

ţin ajutor.
-Poftim? Tony se încruntă nedumerit. Ştia ce dorea el? Oh, 

vorbeşti despre casă. Desigur. Este jalnic de demodată sau, în ori
ce caz, aşa mi s-a spus. Sunt aici de numai câteva zile şi nu i-am 
dat prea multă atenţie.

Ea ridică mirată din sprâncene.
-în  mod evident, chiar şi eu pot vedea... Dădu drumul unui 

oftat resemnat. Cred că m-ai prins, domnişoară Effington.
-Nici nu era prea greu, milord, spuse ea blând, aruncă o privire 

dezaprobatoare către canapeaua uzată, apoi se aşeză precaută pe 
marginea ei. Bănuiesc că nu renovarea te-a preocupat în cel mai 
înalt grad în aceste zile.

-Nu. Se aşeză şi el pe un scaun din apropiere şi se aplecă în 
faţă. Sora dumitale m-a preocupat în cel mai înalt grad. în fiecare 
oră din fiecare zi şi în fiecare minut din fiecare noapte. Mă con
sider un om inteligent, dar habar n-am cum să o abordez şi nici 
dacă în clipa de faţă doreşte măcar să mă vadă. Sări în picioare
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şi se plimbă prin faţa ei. Doamne, Dumnezeule, domnişoară 
Effington, au trecut două luni lungi şi afurisite şi patru bleste
mate de zile. Nu pot dormi, nu pot mânca, nu mă pot concentra, 
nu mă pot gândi la nimic altceva decât la ca. Şi am o grămadă de 
lucruri la care să mă gândesc în clipa de faţă.

-La meseria de spion, poate? spuse ea amabilă.
-Agent este termenul preferabil, răspunse el fără să se gân

dească, apoi o privi scrutător. Ştiai?
Ea dădu afirmativ din cap.
Ar fi trebuit să-şi dea seama că Delia îi povestise ceea ce se 

petrecuse din clipa în care amintise de menajera ucigaşâ.
-Ţi-a povestit tot?
-Chiar şi detaliile îngrozitoare.
Vocea domnişoarei Effington era impasibilă, dar în mod evi

dent îşi reţinea un zâmbet. Fără îndoială că femeia era încântată 
de stânjeneala lui. Ochii ei albaştri licăreau de veselie. Ochii Deliei. 
îşi scoase din minte acest gând.

-Cred că înţelegi caracterul confidenţial al tuturor acestor 
lucruri?

Ochii ei se lărgiră de indignare.
-  Dar dumneata înţelegi că nici eu şi nici altcineva din familia 

mea nu ar face niciodată ceva care să lezeze interesele Coroanei?
-Desigur, eu numai...
-Ş i mai cred că dezvăluirea comediei erorilor care s-a des

făşurat în casa mea -  a surorii mele -  intră în mod sigur în 
acea categorie.

-Poate că nu a fost cel mai bun moment al nostru. Cu toate 
acestea, intenţiile noastre...

-Intenţiile? pufni ea într-o manieră total nepotrivită unei 
doamne.

El se stăpâni să nu-i dea o replică tăioasă. La urma urmei, 
dorea ca această femeie să fie de partea lui.

-Iartă-mă, domnişoară Effington. Tony îşi trecu mâna prin 
păr. Bineînţeles că ai dreptate. Totul a fost un dezastru, de la în
ceput până la sfârşit. Imprudent, prost planificat şi in multe pri
vinţe aproape nebunesc. Sunt de acord cu toate aceste lucruri.
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Şi mai trebuie să recunosc că-mi este foarte greu şi că regret cea 
mai mare parte a acestor lucruri.

Ea îl privi neîncrezătoare.
-  Cum e posibil să spuneţi aşa ceva?
-Pentru că este adevărat. Se aşeză şi o privi ferm în ochi. 

într-adevăr, scopul meu iniţial a fost în principal să o apăr pe De- 
lia jucând rolul majordomului ei, dar în acest timp am devenit şi 
prietenul ei. Iar ea a devenit prietena mea.

-  Dar totul era o minciună.
-Poate unele detalii, dar nu sentimentele şi emoţiile, ca să 

spunem aşa. Se strădui să-şi găsească vorbele potrivite. în unele 
discuţii ale noastre am spus mai multe adevăruri -  cel puţin eu -  
decât am spus oricui altcuiva. Poate că nu are nici un sens. Nici 
măcar eu nu pot spune că înţeleg. în privinţa surorii dumitale... 
Clătină din cap. A fost. deschisă, onestă şi atentă. M-am îndră
gostit de ea tocmai în acele momente petrecute împreună jucând 
table, discutând despre probleme importante sau fără nici o sem
nificaţie. Atunci când mă prefăceam a fi altcineva, ca servitor al ei, 
am văzut-o în adevărata ei lumină. Şi atunci mi-a cucerit inima. 
Nu, domnişoară Effington. Clătină din cap. Indiferent cum ţi s-ar 
părea dumitale, nu pot să regret acest lucru. Şi nici nu regret că o 
iubesc. Totuşi, îmi pare teribil de rău pentru durerea pe care i-am 
provocat-o, şi-ţi promit că o să-mi petrec tot restul vieţii încer
când să îndrept acest lucru.

-O  să faci asta? întrebă ea blând.
-Ai cuvântul meu. O privi direct în ochi. Domnişoară Effing

ton, o să mă ajuţi?
-Milord, eu... îşi înălţă capul. Mă tem că trebuie să-ţi mărtu

risesc ceva...
-Ceaiul! Mac intră în încăpere purtând o tavă cu diferite 

chestii care însoţeau ceaiul şi cu o expresie hotărâtă pe faţă. Puse 
tava jos atât de viguros încât ceştile zăngăniră şi se aplecă spre 
Tony, coborând vocea în mod confidenţial: Domnule, trebuie să 
vă vorbesc.

-Nu acum. Tony îşi îndreptă din nou atenţia spre domnişoara 
Effington. Spuneai...
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-  Domnule! Vocea lui Mac părea de două ori mai puternică de
cât ar fi fost necesar. Poate că domnişoara Effington ar dori să 
toarne în ceşti?

-Bineînţeles. Tony îi adresă un zâmbet. Dacă eşti atât de 
amabilă.

Domnişoara Effington fu gata să întindă mâna, apoi se opri.
-Aş prefera mai degrabă să n-o fac, dacă nu te deranjează. 

Cred că sunt un pic cam neîndemânatică astăzi.
Buzele lui Mac se arcuiră într-un zâmbet uşor de triumf. Pen

tru ce Dumnezeu se simţea atât de satisfăcut de sine?
Mac îi oferi o ceaşcă domnişoarei Effington şi privirile li se în

tâlniră. Zâmbetul scoţianului se lărgi şi mai mult. Domnişoara 
Effington nu părea absolut deloc agitată. Totul era extrem de ciu
dat, ca şi când cei doi ar fi împărtăşit un secret pe care Tony nu 
îl cunoştea.

-Ceaşca dumneavoastră, domnule.
Mac îi dădu ceaşca brusc, şi Tony ar fi putut jura că omul o 

făcuse intenţionat. Lichidul fierbinte îl împroşcă pe Tony.
-Au!
Tony sări în picioare, iar rezultatul fu că restul de ceai i se vărsă 

pe pieptul cămăşii, pe haine şi pe podea.
-Dumnezeule! sări domnişoara Effington. Ai păţit ceva?
-La naiba, omule, ce faci aici? spuse Tony holbându-se la Mac.
-  îmi pare rău, domnule.
Tonul lui Mac era spăsit, dar era clar că încerca să nu zâmbeas

că. Tony luă un şervet de pe tavă şi îşi frecă neîndemânatic petele 
umede de pe haine.

-Este în regulă. Domnişoara Effington îi smulse şervetul. 
Lasâ-mă pe mine! Tu, MacPherson, du-te şi adu ceva să curăţăm 
mizeria de pe jos.

Se apucă să tamponeze petele de lichid de pe pieptul lui Tony.
-Domnişoară Effington, chiar nu este nevoie.
Oh, dar treaba mergea în mod sigur bine. Pe deasupra apăsa 

şi un pic mai tare decât era necesar. Privi în jos către ea şi i se 
tăie respiraţia. Tony aruncă o privire rapidă peste capul ei. Mac 
zăbovea în cadrul uşii, cu un zâmbet superior aşternut pe faţă.
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Tony înclină din cap aproape imperceptibil şi îşi înăbuşi şi el 
un zâmbet.

-  Domnişoară Effington. îi strivi mâna pe pieptul lui. Mâna ei 
dreaptă. îi prinse privirea. Nu am băgat niciodată de seamă cât 
de bine semeni cu sora dumitale.

- Păi, sunt câteva deosebiri, spuse ea nu tocmai în largul ei şi 
încercă să îşi tragă mâna.

El refuză să-i dea drumul.
-Nu se văd. De fapt, sunt nesemnificative. Ai părul ca al ei. 

Ochii ca ai ei. O prinse brusc în braţe. Te potriveşti în braţele mele 
la fel de bine ca ea.

-  Milord, dă-mi drumul imediat!
-Nu pot. Lipsa ei m-a făcut să înnebunesc. Iar dumneata îi 

semeni atât de mult... Privirea îi căzu pe buzele ei.. Mă întreb dacă 
şi buzele dumitale au acelaşi gust ca ale ei?

Ea gâfâia.
-  N-ai îndrăzni.
-  Oh, ba da, aş îndrăzni.
-Dumneata... Dumneata... Mă tem că mă pui într-o situaţie 

delicată.
-  Sper din toată inima.
-  Milord, eu sunt...
- Domnişoară Effington, o să te sărut şi o să mă săruţi la rân

dul dumitale. O strânse şi mai tare în braţe şi se aplecă să-i sărute 
gâtul. Dacă nu preferi să ne jucăm de-a brigandul şi...

Ea rămase nemişcată.
-... şi prinţesa fugară.
Delia îşi ţinu respiraţia pentru o clipă, apoi oftă.
-Eşti un bărbat foarte, foarte viclean, St. Stephens.
-Tu m-ai făcut să fiu viclean.
-Trebuie să-ţi mărturisesc ceva, spuse ea repede.
- De ce? murmură el cu buzele pe pielea ei caldă şi mătăsoasă. 

Nu eşti bună la aşa ceva.
-Asta o să-ţi placă. Delia respiră adânc. M-am hotărât să te 

iert oarecum.
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El se trase înapoi şi o privi insistent în ochii ei albaştri care îi 
bântuiseră zilele şi nopţile.

-  Oarecum?
- Păi, cu siguranţă nu intenţionez să te las să uiţi pentru tot

deauna tot ce s-a întâmplat. îşi înălţă capul în modul acela în 
care o făcea atunci când credea câ are toată lumea la picioare. Sau 
în clipa asta, poate doar viitorul. O să-mi rămână tot timpul în 
amintire şi o să mă folosesc de acest lucru pentru a obţine orice 
doresc de la tine până în ziua morţii mele.

-înţeleg. Spui că o să mă faci să plătesc pentru păcatele mele 
câte zile voi mai avea.

-  Indiscutabil, aprobă ea cu fermitate din cap.
El tăcu o clipă, apoi făcu şi el un gest de aprobare din cap.
-  Cred că merită.
-Ai fost un bătrân fermecător. îşi petrecu braţele pe după gâ

tul lui şi îi zâmbi făcând să-i apară gropiţa din obrazul drept. Dar 
ai fost un majordom groaznic, să ştii.

-Iar tu, iubirea mea, ai fost cea mai necuviincioasă văduvă.
-  Eşti încă spion?
-Agent, spuse el. Nu. Doar vicontc. Şi am o nevoie disperată 

de o vicontesă.
-  Păcat, spuse ea cu un zâmbet larg.
-  De ce?
-Păi... Oftă cu un regret exagerat. N-am avut şansa să devin 

o femeie experimentată. Şi ultima dată când m-am culcat cu un 
spion, m-am trezit cu casa în flăcări. Asta chiar a fost o aventură.

El râse.
-  Măreaţă?
-  Oh, absolut sigur măreaţă. îl privi în ochi şi deveni serioasă. 

Mi-ai lipsit mai mult decât îţi pot spune. Şi indiferent de ceea ce 
ne-a adus până aici, nici eu nu regret prea multe pentru că m-a 
făcut să te descopăr pe tine. Pe noi. Şi o fericire care bănuiesc că 
va fi cea mai măreaţă aventură dintre toate.

-Ş i mie mi-a fost dor de tine. Am...



Clătină din cap. Nu fusese niciodată prea bun la mânuitul vor
belor, iar cuvintele îl trădau in clipa de faţă. Ea râse cu o bucurie 
la fel de mare ca a lui.

-înţeleg că te-am pus într-o situaţie delicată.
-  Şi mă tem că o să faci acest lucru pentru tot restul vieţii 

mele.
El o trase mai aproape, se aplecă să o sărute şi fu conştient că 

ea va avea întotdeauna un ascendent asupra lui. Şi mai ştiu la fel 
de bine că ea era dragostea lui, viaţa lui, iar de acum înainte va fi 
pentru el, şi numai pentru el, singura femeie care va conta.
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