
CHRISTINE CROSS

Ar trebui 
s` fii orb

Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

FILOFTEIA ISCRU

ALCRIS



Capitolul 1

Ca \n fiecare diminea]`, mii de sunete diferite ca intensitate
[i tonalitate se amestecau \n forfota activit`]ii imensului ora[
care se trezea la via]` [i Park Avenue avea exuberan]a
obi[nuit` care \i pl`cea atât de mult Cassandrei Winters.

Se g`sea \n fa]a intr`rii cl`dirii \n care locuia, briza matinal`
r`v`[indu-i u[or p`rul blond. Ascult` atent` râsetele vesele ale
copiilor care se jucau \n Central Park [i zâmbi amuzat`. Un
tân`r trecu pe lâng` ea, fluier` admirativ [i ea zâmbi din nou.
Sim]ind \n permanen]` nevoia de a fi sigur` c` arat` bine, fu
\ncântat` de acea confirmare, chiar dac` i se p`rea un pic cam
\ndr`znea]`.

{i cu toate acestea, complimentele nu-i erau de-ajuns a se
convinge c` era dr`gu]`: \[i \nchipuia mereu c` este urât` [i
slut`. De[i tat`l ei \i spunea mereu c` este o fat` fermec`toare,
ea nu se sim]ea deloc sigur` pe sine. Doar era tat`l ei… Nu
putea s` fie obiectiv.

– Miss Cassie! |mi pare nespus de r`u. Nu v-am v`zut când
a]i trecut.



– Nu e nici o problem`, Robert.
{i \i zâmbi cu simpatie portarului. B`trânul f`cea parte din

via]a ei de când se [tia.
– Da, dar tat`lui dumneavoastr` nu-i place s` v` vad`

singur` aici. Oh! Sunt consternat, miss, nici acum nu reu[esc
s`…

– {tiu, Robert, nici eu, \i r`spunse cu blânde]e \n glas.
– Era un om atât de simpatic [i nu m` pot obi[nui cu ideea

c` nu mai este printre noi… Ne-a p`r`sit atât de repede, atât
de… Ah! V-a sosit ma[ina, miss Cassie. Hot`rârea
dumneavoastr` a r`mas aceea[i?

– Da, Robert.
– {ti]i desigur c` tat`l dumneavoastr` s-ar fi opus, insist` el

cu un glas [ov`itor.
– |[i f`cea prea multe griji pentru mine. Acum a murit [i a

venit \n sfâr[it vremea s` \nv`] s`-mi port singur` de grij`.
Cred c` sunt singura tân`r` din lume care la dou`zeci [i cinci
de ani mai are \nc` d`dac`.

–   Ah, miss! Nu lua]i lucrurile \n felul acesta…
– Dar asta este realitatea, Robert, [i a[a a fost

dintotdeauna! Tat`l meu avea grij` de mine, eu m` ocupam de
tat`l meu [i angaja]ii… de amândoi.

Dându-[i seama c`-l jignise, tân`ra \i \ntinse mâna.
– Promite-mi c` n-o s`-]i faci griji pentru mine, Robert. O

s` fiu tare nec`jit` dac` o s` fii \ngrijorat din pricina mea. Am
s`-]i scriu.

Cassandra \l mângâie pe obraz [i-l s`rut`.
– |]i mul]umesc pentru tot, Robert…
Avu impresia c` simte urma unei lacrimi pe mân`.
Se a[ez` pe bancheta din spate a limuzinei [i auzi cum

[oferul \nchide \ncet portiera. Se \ntoarse [i flutur` mâna \n
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direc]ia lui Robert, \ntrebându-se dac` el o vedea. „Asta e
problema când e[ti orb, \[i spuse ea. Nu [tii niciodat` dac`
oamenii \]i r`spund“.

Drumul pân` la Windrow dur` dou` ore. Bine\n]eles c`
le-a luat o or` s` ias` din New York, dar acest lucru n-o
deranj` pe Cassie deoarece era bucuroas` s` asculte
zgomotele permanente care-i povesteau mii de \ntâmpl`ri
diverse. Apoi ma[ina se dep`rt` de ora[ [i, deoarece
monotonia câmpiei pe care o traversau \ncepea s-o
plictiseasc`, a]ipi. Se trezi abia atunci când ma[ina se opri.

„Ei bine! \[i spuse ea. Cu siguran]`, este ultima mea
c`l`torie cu limuzina“. {oferul deschise portiera, o ajut` s`
coboare [i-i puse bagajele lâng` ea, pe trotuar.

– Sunte]i chiar \n fa]a casei, Miss. Urca]i treptele [i ve]i
ajunge \n fa]a u[ii.

Plec` foarte repede, ca [i cum orbirea ar fi fost o boal`
contagioas` de care risca s` se molipseasc` dac` ar mai fi stat
mult lâng` ea. Ea [tia c` unii oameni reac]ionau \n felul acela.
Erau accese care o f`ceau s`-[i \nchipuie c` era urât`.

Mark nu era a[a. N-ar fi l`sat-o niciodat` singur` [i
neajutorat`. Ar fi condus-o pân` \n cas` [i s-ar fi asigurat c`
totul era \n ordine \nainte de a pleca. Dar dup` moartea
tat`lui s`u, se hot`râse s`-l concedieze pe Mark – fusese
[oferul familiei de atâta vreme \ncât devenise un prieten
pentru ei – [i la fel procedase [i cu ceilal]i angaja]i, inclusiv cu
doamna Carmody.

Acum trebuia s` urce sc`rile… Dar \n ce parte se g`seau [i
câte erau? |nclin` capul, \ncercând s` sesizeze cel mai mic
zgomot care ar fi putut s-o c`l`uzeasc` spre direc]ia corect`.
Un corb zbur` pe deasupra ei… foarte departe se trânti o
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u[`… |ncepu s` mearg` \ncet, cu pa[i mici, pân` când
piciorul i se lovi de valiz`, pe care se a[ez` cu b`gare de
seam`.

– Minunat! exclam` ea cu voce tare, numai din pl`cerea de
a auzi un glas omenesc. Iat`-m` \n fa]a unei [coli de nev`z`tori
[i nu exist` nimeni care s`-mi serveasc` drept ghid.

– De ce nu \ncerci singur`? \i propuse un glas de b`rbat
care se auzea venind de undeva de sus.

Ea tres`ri speriat`, [i r`sturn` valiza \ntr-o parte.
– Cine e[ti? Unde e[ti?
– Tocmai ]i-am spus: „De ce nu \ncerci singur`?“
Se ridic` hot`rât` drept \n picioare.
– {i eu ]i-am spus: „Cine e acolo?“
|ntrebarea fu urmat` de câteva secunde de t`cere. Apoi i se

p`ru c` aproape aude cum necunoscutul zâmbe[te
– M` numesc Wyatt Field, \i r`spunse b`rbatul \n cele din

urm`
– |ncepusem s` cred c` este un loc pustiu. E[ti amabil s`

m` aju]i?...
– A[ fi \ncântat s-o fac, cu atât mai mult cu cât e meseria

mea. Spune-mi doar \n ce fel?
– Ei bine, spuse ea pe un ton hot`rât, pentru \nceput ai putea

s` m` \nso]e[ti pân` la scar` [i s` m` conduci pân` \n cas`.
– |n privin]a sc`rilor, pari a fi \ntr-o form` perfect`, a[a c`

e[ti \n stare s` le urci [i singur`.
Ea zâmbi cu \ng`duin]`.
– Tare mi-e team` c` nu m-a]i \n]eles, domnule Field. Eu

sunt oarb`…
– Posibil, dar nu e[ti infirm`, te-am v`zut mergând.
– Vrei s` spui c` [tiai c` sunt oarb`? \l \ntreb` ea cu

ne\ncredere.
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– Bine\n]eles…
– {i ai stat acolo uitându-te la mine f`r` s` \ncerci s` m`

aju]i?
Oft` furioas` [i \ncepu aproape s` urle din cauza

indign`rii:
– {tiu c` \n acest loc se presupune c` ochii sunt

independen]i, acesta este [i motivul pentru care m` aflu aici.
Dar abia am sosit [i am crezut c` vei face m`car câteva concesii
[i m` vei ajuta s` intru \n cas`.

|i tremura b`rbia de furie. Stând \n cap`tul sc`rilor,
b`rbatul se \ncrunt`. {tia c` cel mai greu era s` le priveasc` \n
timp ce urcau sc`rile.

– Bine, voi face o excep]ie de data asta.
Razele soarelui f`ceau s` str`luceasc` p`rul lung al tinerei.

Acesta era splendid [i el se \ntreb` dac` ea era con[tient` de
acest lucru. Cassie \ncepu s` mearg` prudent, cu bra]ele
\ntinse \nainte.

– Opre[te-te! Parc` ai fi oarb`.
– Dar sunt oarb`! \i r`spunse ea enervat` la culme.
– ~sta nu e un motiv s-o ar`]i cu tot dinadinsul… {i acum

las` bra]ele \n jos. Nu e nimic \n fa]a ta, ai \ncredere \n mine.
– |ncredere? Oi fi eu oarb`, domnule Field, dar nu [i

nebun`!
Hohotele lui de râs o exasperar`. |ncepu s` mearg` pân`

d`du cu piciorul de prima treapt`. Urc` \ncet [i sim]i prezen]a
b`rbatului \n stânga ei atunci când ajunse la o nou` treapt`.
Dup` ce atinse cu degetele zidul de piatr`, \ncepu s` pip`ie
pentru a g`si clan]a u[ii. Cu un zâmbet triumf`tor, intr` \n
cas` [i-l auzi pe individ aplaudând.

– Dumnezeule, dumneata trebuie s` fii domni[oara
Winters! exclam` o tân`r`. |mi pare \ngrozitor de rau!
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Se gr`bi s`-i vin` \n \ntâmpinare de-a lungul holului de la intrare.
– Bun` ziua, domni[oar` Winters, nici nu [tiu ce s`-]i spun.

Ar fi trebuit s` fac prezent`rile necesare sosirii tale, dar \n
diminea]a asta timpul a trecut atât de repede… Nici nu [tiu
cât e ceasul…

Pe umerii lui Cassie se a[ezar` dou` mâini mici dar
puternice.

– E[ti foarte frumoas`… Dar eu stau la taclale, pe când tu
cred c` te sim]i speriat` ca un mielu[el. M` numesc Maggie
O'Shea [i sunt o irlandez` cu p`rul la fel de str`lucit ca [i
numele.

– E[ti profesoar`? \ntreb` Cassie.
– Oh, nu! Sunt… s` zicem un fel de confident`. Datoria

mea de serviciu este aceea de a-i \ntâmpina pe invita]i, de a-i
face s` se acomodeze… Ah, doctore Field, ai uitat [i tu!

Zâmbetul de pe buzele lui Cassie disp`ru.
– Constat c` deja v` cunoa[te]i. Dânsul te-a ajutat s` intri

\n cas`?
– Ajutat, ai zis? repet` Cassie cu o voce ne\ncrez`toare. Mai

degrab` ar trebui s`-i mul]umesc lui Dumnezeu c` nu mi-a
pus vreo piedic` \n cale pe când urcam sc`rile…

Maggie \i f`cu cu ochiul doctorului Field, dar se pref`cu
scandalizat`.

– Oh, este incorigibil, nu-i a[a? Doctore, dumneata ceri
\ntotdeauna prea mult de la oameni [i mult prea repede.

– Cum arat` doctorul? \ntreb` Cassie cu o voce aprig`.
Doctorul Field \ncrunt` din sprâncene [i se \ntoarse spre

Maggie.
– Tu ce p`rere ai? o \ntreb` Maggie.
Figura rotund` [i \mbujorat` a irlandezei fu luminat` de un

zâmbet. Se amuza \ntotdeauna la sosirea noilor-veni]i; \nc`
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tunând [i fulgerând fa]` de indiferen]a manifestat` de Wyatt,
[i-l imaginau de obicei la fel de slut [i resping`tor ca un
balaur.

Cassie f`cu câ]iva pa[i [ov`itori [i ajunse \n fa]a lui. |i pip`i
tr`s`turile, cu mi[c`ri u[oare dar precise. Insist` pu]in asupra
obrajilor [i sim]i o stare de \ncordare \nainte de a-[i l`sa
mâinile \n jos.

– Are \n`l]imea de un metru optzeci [i [apte de centimetri,
spuse ea. P`r negru, ochi mari alba[tri, cu gene dese, b`rbia
foarte p`trat` cu gropi]`, nas drept [i fin… destul de frumos
[i pome]ii proeminen]i. Cu ceva vreme \n urm` a jucat
fotbal… cred c` extrem` dreapt`, \ncheie ea descrierea.

Se l`s` t`cere, care fu \ns` \ntrerupt` de Wyatt.
– Ce vârst` crezi c` am?
– Treizeci de ani, nu… treizeci [i unu.
Hohotele de râs ale lui Maggie r`sunar` \n tot holul.
– M-am \n[elat oare, Maggie? V` rog s` nu râde]i de mine.

Tata avea obiceiul s` glumeasc` atunci când m` \n[elam… E
lucrul cel mai crud cu putin]`.

Maggie redeveni serioas`.
– Noi nu râdem niciodat` de nev`z`tori aici… niciodat`.

Ai fost foarte aproape de realitate, Cassie. Doar c` doctorul
este [i mai frumos decât ]i-l \nchipui, nu-i a[a Wyatt?... E un
adev`rat seduc`tor… Dar… cum i-ai ghicit culoarea ochilor?

– Are vocea prea rece ca s` aib` ochii de culoare \nchis`.
Am [tiut asta \nc` de când mi-a vorbit prima oar`.
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Capitolul 2

Maggie o conduse \n camera ei de la primul etaj [i \i ar`t`
cum este dispus` mobila.

– {i acum \ncearc` s`-]i aranjezi hainele \n a[a fel \ncât s`
[tii unde se g`se[te fiecare, \i propuse Maggie.

– Deci… Dar eu practic nu cunosc nici culoarea, nici
forma… Doamna Carmody se ocupa de toate astea \n locul
meu.

– Dumnezeule! Dar ce-ai \nv`]at tu pân` acum?
– Nimic, Maggie, absolut nimic… ~sta este motivul pentru

care m` aflu aici.
– Nu e prea grav, Cassie, o lini[ti Maggie cu blânde]e. Vei

vedea c` vom \ndrepta toate astea foarte repede. Acum trebuie
s` notez câteva lucruri despre tine pentru ca profesorii s` te
cunoasc` mai bine. De când e[ti oarb`, Cassie?

– De la vârsta de [apte ani, ca urmare a unui accident de
ma[in`, cel pu]in a[a mi s-a explicat. N-am nici o amintire
legat` de accident. Nu-mi amintesc nici m`car dac` am fost \n
ma[in`… Mama a murit…



– Fi[ele tale medicale au fost transferate aici?
– Da, dar n-am avut nici o problem` de s`n`tate [i nu m-a

mai consultat un doctor de cel pu]in zece ani.
Maggie \ncrunt` din sprâncene, iar ochii i se \ntunecar`

brusc.
– A trecut o perioad` foarte lung` f`r` s` fii consultat`,

Cassie. Ce ]i-a spus atunci doctorul \n leg`tur` cu vederea ta?
Ochii lui Cassie se umplur` brusc de lacrimi.
– Nici un motiv fiziologic nu poate explica orbirea de care

suf`r. Doctorii spun c` de vin` este mintea mea.
Maggie d`du u[or din cap, ca [i cum era obi[nuit` cu astfel

de r`spunsuri.
– {i altceva?
– Am mai fost sf`tuit` s` consult un psihiatru.
– {i ai f`cut-o?
– Desigur… r`spunse Cassie sec. |]i \nchipui c` am chef s`

r`mân oarb` pentru totdeauna?
– Oh, Cassie, iart`-m` dac` ]i s-a p`rut c` am fost prea dur`

cu tine!
– |mi repet mereu c` nimic nu explic` orbirea mea [i \n

fiecare zi lumea este la fel de neagr` pentru mine.
– Continu`, Cassie. Nu te gr`bi, spuse Maggie cu blânde]e.
Cassie oft` adânc.
– Am fost la un psihiatru o dat` pe s`pt`mân` timp de un

an. A fost o perioad` foarte dureroas`. Tata vroia s` renun],
pentru c` nu mai suporta s` vad` cât de tare suf`r. Dar eu am
insistat pân` \n momentul \n care psihiatrul mi-a spus c` nu
eram \nc` preg`tit` din punct de vedere emo]ional s` \nfrunt
traumatismul care-mi provocase orbirea. M-a sf`tuit s` mai
a[tept pu]in [i mi-a recomandat [coala voastr`.

– {i au trecut zece ani din ziua aceea, Cassie? o \ntreb`
Maggie pe un ton ne\ncrez`tor. Abia acum ai venit la noi?
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– Tata era foarte protector. Dup` p`rerea lui, dac` a[ fi
venit la voi, a[ fi considerat c` orbirea mea este definitiv`. {i
\n afar` de asta…

Ea [ov`i câteva clipe.
– Continu`, te rog, o \ncuraj` Maggie.
– Nu putea accepta infirmitatea mea. Se sim]ea vinovat de

producerea accidentului… Mama murise atunci [i eu
r`m`sesem oarb`… Mult` vreme n-a putut s` rosteasc` acest
cuvânt. Trimiterea la Windrow ar fi \nsemnat c` n-a[ mai fi fost
niciodat` \n stare s` v`d din nou.

– Dac` am \n]eles bine, tat`l t`u era la volan [i, dup`
p`rerea lui, tot ce s-a \ntâmplat a fost din vina lui.

– Sentimentul culpabilit`]ii l-a distrus. Aveam o proprietate
pe malul râului Hudson, nu departe de aici. Mamei \i pl`cea
foarte mult casa aceea.

Zâmbi u[or la amintirea unei imagini fericite, apoi starea
de \ncordare \i reveni.

– Tata a \nchis casa [i a cump`rat un apartament chiar
\nainte de a ie[i din spital. B`nuiesc c` nu mai putea suporta
s` locuiasc` \n acea cas` f`r` prezen]a mamei [i credea c`
traiul \ntr-un apartament ar fi mai u[or pentru mine. Era
hot`rât ca niciodat`  s` nu cunosc inconvenientele cu care se
confrunt` majoritatea orbilor. Asta devenise o adev`rat`
obsesie pentru el. A angajat mai mul]i oameni care „s` fie
ochii mei“ [i s` se ocupe de mine permanent, \n a[a fel \ncât
n-aveam nici o dificultate s` formez un num`r de telefon, s`
m` \mbrac, s` citesc, s` m` plimb…

– Vrei s` spui c` n-ai \nv`]at alfabetul Braille?
– Acesta este singurul lucru pentru care m-am luptat cu el.

Dac` mi-ar fi dat voie s` \nv`] Braille, ar fi \nsemnat c` eram
oarb` [i el nu suporta aceast` idee. Dar \n cele din urm` a
cedat [i am luat lec]ii acas` cu un profesor \n fiecare zi.
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– Venea un profesor la tine?
– Da. {tii, eu nu prea ie[eam decât uneori s` fac o plimbare

prin parc.
– Cu o \nso]itoare…
Maggie puse jos stiloul, str`duindu-se s`-[i st`pâneasc`

furia ce o cuprinsese.
– Deci, cu toate bunele sale inten]ii, tat`l t`u te-a ]inut

prizonier` \n to]i ace[ti ultimi optsprezece ani.
– Nu vorbi pe tonul `sta, Maggie. O f`cea spre binele meu.
– A[a spun to]i, oft` Maggie ridicându-se de pe scaun. {i-atunci,

de ce s-a hot`rât \n cele din urm` s` te trimit` aici?
– Eu am luat hot`rârea asta, Maggie. El a murit \n urm` cu

dou` s`pt`mâni.
– Oh! |mi pare r`u.
Ea [ov`i câteva clipe.
– Tu doreai s` vii aici de mul]i ani, nu-i a[a?...
– Da, vroiam din tot sufletul.
– Dar \]i era team` s` nu-]i superi tat`l.
– Cred c` da.
Maggie \[i trecu mâna peste ochii obosi]i.
– Uneori mi-e greu s` \n]eleg acest gen de sacrificii… Dar

sunt sigur` c` totul va fi bine de-acum \nainte.
|[i schimb` brusc tonul vocii [i adopt` din nou o atitudine

vioaie [i profesional`.
– Bun! Trebuie s` te supui unor examene medicale

\ncepând din dup`-amiaza asta [i vei \ncepe imediat cu
doctorul Field.

Cassie deveni reticent`, intrând imediat \n panic`.
– Doctorul Field? Nu mai exist` [i alt medic?
Maggie zâmbi \n]eleg`toare.
– {tiu c` \nceputul e greu, dar crede-m`, când pleac`,

majoritatea oamenilor \l ador`. El este psihiatrul institu]iei [i
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\n primele dou` s`pt`mâni practic n-o s` ai de-a face decât cu
el. {i cu mine, bine\n]eles. {i acum s` mergem s` mânc`m,
\nainte de \ntâlnirea cu doctorul.

– S` mergem, Maggie, aprob` Cassie zâmbind.
Maggie o conduse pân` la imensa scar` care ducea la

parter. Pe drum, \i descria cu lux de am`nunte configura]ia
zonei pe care o parcurgeau.

– Intrarea \n sala de mese este \ncadrat` de dou` ferigi
uria[e, \i explica ea.

– Oh, da! Sunt ferigi din Boston, le recunosc dup` miros.
Tata avea o ser` splendid` pe teras` [i \mi ]inea predici
interminabile despre identificarea plantelor…

– Asta va fi un atu \n plus pentru tine.
– Ce vrei s` spui?
– Nu are prea mare importan]`, vei \nv`]a treaba asta

destul de curând... Acum ne afl`m \n fa]a unei poteci cu o
l`]ime de circa doi metri, \n jurul c`reia se g`sesc [aisprezece
mese. Acum suntem singure \n camer`, a[a c` profit` de acest
lucru pentru a te obi[nui cu zona [i a-]i alege locul care-]i
place.

U[or speriat`, Cassie se ag`]` de bra]ul lui Maggie.
– Nu m` l`sa singur`, Maggie.
– Nu-]i fie team`, r`mân cu tine. Hai, du-te, Cassie.
Tân`ra \ncepu s` mearg` cu pa[i [ov`itori [i bra]ele

\ntinse. Gra]ia fireasc` a trupului ei zvelt disp`ruse brusc.
– Aici, ca [i peste tot \n aceast` cl`dire, \n`l]imea la care se

situeaz` obstacolele pe care le vei \ntâlni este mult mai joas`,
a[a c` n-are rost s` le cau]i cu mâinile ridicate.

Cassie l`s` ascult`toare mâinile \n jos [i g`si imediat
sp`tarul unui scaun de care s-ar fi lovit \n cazul \n care [i-ar fi
p`strat pozi]ia ini]ial`. Se \ntreb` de ce nimeni nu fusese \n
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stare s`-i explice un lucru atât de simplu [i evident. Continu`
s` mearg` pe lâng` [irul de mese din ce \n ce mai sigur` pe
sine [i \ncântat` de progresele pe care le f`cea.

– S` nu \ncerci \n nici un caz s` numeri pa[ii dintre fiecare
obstacol sau s` cau]i puncte de reper, pentru c` \n felul acesta
\]i vei crea temeri suplimentare [i inutile. Oricum, pentru
masa de sear` dispunerea meselor va fi schimbat`… Pentru c`
te afli aici ca s` \nve]i s` \nfrun]i necunoscutul, nu-i a[a,
Cassie? ad`ug` ea cu blânde]e observând privirea speriat` a
tinerei.

Cassie se a[ez` descurajat` pe un scaun.
– Vrei s` spui c` mobilele vor fi deplasate \n mod

inten]ionat?
– Bine\n]eles. |n felul acesta, dup` ce vei pleca de la noi,

vei fi \n stare s` te duci oriunde f`r` ajutorul cuiva [i mai ales
f`r` s`-]i fie fric`. Vei avea \ncredere \n tine.

– Nu [tiu dac` voi putea suporta asemenea antrenament,
Maggie, [opti ea. Nu mi-am \nchipuit c` va fi atât de dificil…

Maggie se apropie de ea cu \n]elegere [i o lu` de mân`.
– N-o s` fie atât de groaznic. Cu atât mai mult cu cât vei fi

\ncurajat` repede de succesele pe care le vei repurta, crede-m`.
Dac` asta te mai lini[te[te pu]in, pot s`-]i spun c` totu[i
camera ta nu va face parte din „joc“. Ea va r`mâne sanctuarul
t`u privat \n care nimeni nu va avea dreptul s` mi[te din loc
nici cel mai mic obiect.

– {i plantele?...
– Wyatt nu vrea s` le deplaseze. Zice c` sunt foarte

sensibile [i nu suport` s` le fie schimbat locul ini]ial.
– |ncep se cred c` plantele se bucur` de mai multe

privilegii decât m` voi bucura eu vreodat` \n casa asta, observ`
Cassie cu am`r`ciune.

Maggie izbucni \n râs.
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– Mie mi-e foame, Cassie, ]ie nu? Poftim meniul! Alege.
Cassie pip`i cu vârful degetelor meniul scris \n alfabetul

Braille [i fa]a \i fu luminat` de un zâmbet.
– Dar felurile astea de mâncare par a fi foarte rafinate!

Trebuie s`-]i m`rturisesc c` nu [tiu mare lucru despre
Windrow. Doctorul care mi-a vorbit despre el n-a fost prea
vorb`re]. {tiam c` institu]ia voastr` e luxoas` [i foarte bine
\ntre]inut`, dar nu aveam nici o informa]ie despre metodele
folosite aici.

Se opri \n momentul \n care auzi zgomot de pa[i.
– Bun` ziua, domni[oar` O'Shea… Ah! Presupun c` dânsa

este domni[oara Winters.
– Eu sunt singura pacient`? se mir` Cassie \ncruntându-se.

Se pare c` toat` lumea [tie cine sunt…
– A[a este, \i r`spunse Maggie. Wyatt prefer` s`-[i consacre

tot timpul unei singure persoane, pentru c` el consider` c` \n
felul acesta rezultatele sunt mai bune. Ceea ce explic`
oarecum [i faptul c` tarifele sunt atât de mari… Cassie, ]i-o
prezint pe Helen. Ea se ocup` de sala de mese de aici, unde
vei r`mâne dou` s`pt`mâni, [i de cl`dirile anexe unde te vei
\ntâlni apoi cu ceilal]i pacien]i. Ea \]i va servi toate mesele \n
\nc`perea asta sau \n camera ta, dup` cum dore[ti. Ea este
buc`t`reasa, Mannie, [i lucreaz` \mpreun` cu Helen.

– M` bucur de cuno[tin]`, Helen, spuse \ncet Cassie. Dup`
voce pari foarte tân`r`.

– V` mul]umesc, domni[oar` Winters, \i r`spunse ea
râzând, dar nu sunt a[a de tân`r` cum crede]i. Uneori vocile
sunt \n[el`toare.

– Ai grij`, Helen, spuse Maggie, Cassie se pricepe foarte
bine s` ghiceasc` vârsta oamenilor.

– Ah, da? Vrei s` facem o \ncercare, Cassie?
– F`r` s` te pip`ie e cam greu, dar s` zicem… treizeci

[i trei!
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– Fantastic! Tocmai i-am \mplinit s`pt`mâna trecut`! Ar fi
trebuit s` m` obi[nuiesc cu genul acesta de reu[ite, dar cred
c` oamenii ca dumneavoastr` vor continua s`-mi stârneasc`
uimirea…

Cassie se sim]i u[or jenat`. Sim]ise o u[oar` ranchiun` \n
modul \n care rostise cuvintele „oamenii ca dumneavoastr`“,
pe un ton u[or ironic [i invidios. Probabil c` imagina]ia \i juca
o fest`: era de neconceput ca cineva s` poat` fi invidios pe un
orb!

– A]i \n]eles, domni[oar` Winters? o \ntreb` Helen,
adoptând din nou tonul profesional [i distant.

– De ce n-am l`sa-o pe Helen s` aleag` \n locul nostru,
Cassie?

– E o idee excelent`, Maggie.
Se sim]i tulburat` la gândul c` n-ar putea avea niciodat`

\ncredere \n femeia aceea atât de ciudat`.
– Foarte bine, domni[oar` O'Shea, spuse Helen \nainte s`

plece.
– Am spus ceva care a deranjat-o? \ntreb` Cassie \n [oapt`,

având sentimentul c` Helen nu p`r`sise \nc` \nc`perea [i
st`tea la pând`.

– Deloc! Pur [i simplu Helen este… altfel. Nu pune totul
la inim` [i nu-]i imagina fel de fel de probleme acolo unde ele
nu exist`. Helen are \ntr-adev`r ni[te probleme reale pe care
trebuie s` [i le rezolve ea \ns`[i, asta e tot. Dar asta nu
afecteaz` cu nimic munca pe care o presteaz` [i noi suntem
ferici]i s-o avem \n mijlocul nostru.

– Cum arat`?
– N-ai ghicit?
– Nu, n-am nici cea mai vag` idee. N-am pip`it-o [i de altfel

cred c`  mi-ar fi destul de greu s-o fac. A[ avea impresia c`
jignesc o regin`!

|nveselit`, Maggie izbucni \n râs.
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– |n privin]a asta cred c` ai dreptate! Helen este o persoan`
foarte hot`rât`, dar [i foarte orgolioas`… |n ceea ce prive[te
\nf`]i[area… Are p`rul la fel de negru pe cât de blond este al
t`u [i ochii migdala]i de un negru \ntunecat. Este destul de
\nalt` [i are o siluet` la care ar putea visa multe manechine…
Are o frumuse]e sumbr`…

– Nu chiar…
– Ei bine, diferit` de a ta care este proasp`t`, limpede,

inocent`. Cea a lui Helen e mai degrab` \ntunecat`,
misterioas`, aproape tragic`…

Cassie r`mase nemi[cat`, cu mâinile a[ezate pe genunchi.
Maggie observ` starea ei tensionat` [i se \ncrunt`.

– Te nec`je[te ceva anume, Cassie?
– Ei bine… Modul \n care mi-ai descris-o…
– Crezi cumva c` te-am p`c`lit? Din cauza asta?
Observând t`cerea descump`nit` a lui Cassie, Maggie \[i

d`du seama c` a[a era.
– Dumnezeule, dar e de necrezut ca nimeni s` nu-]i fi spus

pân` acum cât e[ti de frumoas`.
– Ba da, cei care m` iubesc.
– Dar, Cassie, ]i-ai fi putut da [i singur` seama pip`indu-]i

fa]a!
– Maggie, e imposibil s`-]i faci o p`rere despre frumuse]ea

fizic` a cuiva doar prin pip`it. Un orb nu poate nici m`car s-o
simt` din punct de vedere emo]ional.

Maggie d`du din cap \n t`cere.
– {i cu toate astea, ai ghicit c` Wyatt e un b`rbat frumos.
– E prea crud ca s` fie urât.
Râsul melodios al lui Maggie r`sun` \n toat` \nc`perea.
Helen aduse primul fel de mâncare [i conversa]ia se ab`tu

de la subiectul abordat \nainte, comentându-se felurile
gustoase pe care le mâncau cu pl`cere [i apoi discutând
despre istoria a[ez`mântului Windrow.
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– Era un loc \ngrozitor de snob, \i spuse Maggie. Harlan
Windrow construise casa asta pentru necesit`]ile unicului s`u
fiu, atunci când acesta a devenit orb ca urmare a unui
accident. Dup` moartea fondatorului, casa a fost transformat`
\n [coal` pentru orbii foarte boga]i. Bine\n]eles c` \n timp am
mai evoluat, dar [coala r`mâne \n continuare un privilegiu
pentru cei care dispun de mijloacele financiare necesare
pentru a sta aici. Nu-i mai \nv`]`m pe oameni, ca alt`dat`, cum
s`-i struneasc` pe servitori sau cum s` danseze… A r`mas
totu[i rezervat` celor care tr`iesc \ntr-un anumit tip de societate.
De fapt, trebuie s` \nve]i cum s` profi]i \n mediul \n care
tr`ie[ti de obicei [i acest lucru nu-l vei g`si \n nici o alt` [coal`.

– Vrei s` spui c` nu voi \nv`]a nimic practic? \ntreb` Cassie
\ngrijorat`.

– S` fim serioase, Cassie, fii realist`! {tii foarte bine c` dup`
ce vei ie[i de aici nu-]i vei c`uta o slujb` de vânz`toare sau
buc`t`reas`. Factura pe care o vei avea de pl`tit la plecare va
fi suficient` ca s` achite salariul pe doi ani al unei secretare!
Dar tu [tii toate lucrurile astea…

„Ai fi mirat` de cât de pu]ine [tiu, \[i spuse Cassie \n sinea
ei, [i probabil a fi [i mai mirat` dac` ]i-a[ spune c` nu voi mai
r`mâne cu nici o lescaie la sfâr[itul [ederii mele la Windrow“.

– O s` vezi, Cassie, \i spuse Maggie punându-[i mâna cu
blânde]e pe mâna acesteia, c` totul o s` fie bine.

Dup` ce terminar` de mâncat. Maggie \i spuse c` venise
vremea s` mearg` la clinic` pentru a se \ntâlni cu medicii.

– Sunt preg`tit`, spuse \ncet Cassie [i se ridic` de pe
scaun.

Lui Maggie nu-i sc`p` \ns` spaima de care era dominat`
Cassie.
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Capitolul 3

Doctorul Franklin dep`rt` aparatul nesuferit al scaunului
pentru consulta]ii pe care st`tea Cassie, ridicând mânerele de
pe fiecare parte, precum periscopul unui submarin.

– Foarte bine, domni[oar` Winters, acum relaxeaz`-te.
Numai dup` ce se sprijini de sp`tarul scaunului Cassie \[i

d`du seama cât de \ncordat` era. |[i desprinse u[or bra]ele de
mânerele scaunului pe care le strânsese cu putere [i râse de
felul \n care se comportase.

– Deci, domnule doctor Franklin, \l \ntreb` ea cu o
nep`sare pref`cut`, care este diagnosticul dumneavoastr`?

Doctorul trase lâng` ea un taburet \nalt [i se coco]` pe el,
\ncruci[ându-[i bra]ele pe piept.

– Cred c-ar fi mai bine s`-mi poveste[ti mai \ntâi ce ai
\nv`]at \n to]i ace[ti ani, Cassie. Sper c` nu te superi dac`-]i
spun Cassie.

– O, nu, dimpotriv` \i r`spunse ea zâmbind. Nimeni nu
mi-a spus vreodat` acas` domni[oara Winters. |n afar` de
[ofer, dar nu m` sim]eam \n largul meu. |mi face impresia c`
am optzeci de ani.

Doctorul Franklin râse de gluma ei.



– Bun. Spune-mi tot ce [tii despre situa]ia ta [i eu voi
completa lacunele dup` ce vei termina de vorbit.

Ea oft` adânc [i \nchise ochii, \ncepând s` depene povestea
ca pe o lec]ie bine \nv`]at`.

– Se pare c` dup` accident suf`r de o orbire isteric`. Ochii
puteau s` vad`, \ns` creierul meu refuza s` accepte semnalele.
Traumatismul emo]ional pe care l-am suferit a provocat
amnezia: mintea mea a renun]at s` se confrunte cu realitatea
\ngrozitoare. S-a opus amintirilor prin intermediul uit`rii… [i
lumii prin orbire. Nu e prea complicat? \ntreb` ea cu
nervozitate \n voce.

– Deloc, o lini[ti el cu blânde]e. Continu`, te rog.
– N-a[ mai avea prea multe de ad`ugat. |n afar` de un mic

am`nunt, spuse ea cu ironie amar` \n glas. A[a cum [ti]i,
desigur, orbirea isteric` nu deranjeaz` de obicei decât câteva
zile, cel mult câteva s`pt`mâni. Dup` aceea mintea \ncepe din
nou s` func]ioneze, iar bolnavul \[i recap`t` vederea. |n cazul
meu, concluzia este evident` [i o cunosc de ani de zile.

Tân`ra \ncerca s`-[i st`pâneasc` emo]ia.
– {i care este acea concluzie, Cassie? o \ntreb` el cu

blânde]e.
– Orbirea mea nu este de natur` isteric` [i n-a fost

niciodat`. E o orbire real`, având o cauz` fizic`. Acum zece ani
medicii n-au putut s` fac` aceast` descoperire, dar datorit`
progreselor tehnologice care s-au \nregistrat de atunci,
presupun c` acum poate fi identificat` u[or. Din cauza asta
consulta]ia a durat a[a de pu]in. Nu trebuie s` v` teme]i s`-mi
spune]i adev`rul, domnule doctor, \ncheie ea cu glasul
tremurând. De mult` vreme am acceptat inacceptabilul.

Doctorul Franklin tu[i u[or, se aplec` [i puse o mân` pe
um`rul lui Cassie.
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– D`-mi voie s`-]i spun despre orbirea isteric` ceva ce sunt
convins c` nu [tii, Cassie… |n timpul efectu`rii testelor,
orchii orbilor reac]ioneaz` la lumin` – chiar [i nem`rginita
putere a creierului e inacapabil` s` se opun` acestui reflex. |n
mod normal ei nu reac]ioneaz` la stimulentele vizuale, cum ar
fi de exemplu un obiect aruncat brusc \n fa]a pacientului.
Prinde!

– Ce „s` prind“? repet` ea uluit`.
– Ai tres`rit! exclam` el triumf`tor.
– Poftim?
– Concentreaz`-te, Cassie. Concentreaz`-te asupra

corpului t`u. Mai ales asupra capului
Ea sim]i un curent de aer \n timp ce mâna lui Franklin se

repezea spre ea [i apoi se retr`gea rapid.
– Vezi? Ai reac]ionat.
– Bine\n]eles c` am reac]ionat! Ripost` ea enervat`. E un

reflex absolut normal, pentru c` am sim]it ceva pe fa]a mea.
Doctorul Franklin \ncepu s` râd`.
– Se poate… Dar atunci când te aflai la ad`postul

aparatului [i am f`cut s`-]i apar` dinaintea ochilor imagini cu
ajutorul unui proiector, f`r` nici un zgomot sau mi[care a
aerului, ai avut de fiecare dat` acela[i reflex.

Cassie se \ncrunt`, sim]indu-[i deodat` buzele uscate.
– Ceea ce \nseamn` c`…
– C` po]i s` vezi, Cassie. Nu e[ti oarb`. Probabil c` n-ai fost

niciodat`.
Ea \ncerc` s`-[i calmeze b`t`ile inimii [i se str`dui s`

pronun]e cuvintele care p`rea c` i se blocaser` \n gâtlej.
– |n cazul acesta, a]i putea s`-mi explica]i [i mie, domnule

doctor, de ce tr`iesc  \n \ntuneric de optsprezece ani?
Glasul lui Franklin era lini[titor, aproape suav.
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– Lumea este neagr`, Cassie, doar c` mintea ta refuz` s` o
vad`…

Ea cl`tin` violent din cap, extrem de tulburat`.
– Nu \n]eleg.
– Nici noi. Mai avem \nc` foarte multe de descoperit \n

leg`tur` cu misterele creierului uman… Ai dreptate \n ceea
ce prive[te orbirea isteric`. Este o experien]` care nu dureaz`
prea mult timp. A ta sunt convins c` s-a terminat dup` câteva
zile, sau câteva s`pt`mâni dup` accident. {i creierul a \nceput
s` primeasc` imaginile pe care i le transmiteau ochii t`i, exact
a[a cum trebuia s` fac`. Nu putea proceda altfel. Numai c` el
le refuza, deci s-a \nchis. A ac]ionat ca [i când ar fi primit acele
imagini pentru a le a[eza imediat \ntr-o cutie, f`r` s` doreasc`
s` le vad`. |n]elegi?... E pentru prima oar` când \ntâlnesc un
caz ca al t`u, dar \mi \nchipui c` mai exist` probabil [i
altele…

Nemaisim]indu-se \n stare s`-[i controleze tremurul care
pusese st`pânire pe ea, Cassie \[i d`du capul pe spate,
nemai\ncercând s`-[i re]in` lacrimile care-i [iroiau pe
obraji.

– Ai crezut \ntr-adev`r  c` e[ti condamnat` la orbire
permanent`, [opti el punându-i mâna pe genunchi. |n to]i anii
ace[tia…

Revenindu-[i, Cassie \[i sprijini capul de pieptul doctorului
[i \ncepu s` plâng`, \n timp ce el o mângâia pe p`r ca s-o
lini[teasc`.

– Cred c` acum e [i mai r`u, spuse tân`ra dep`rtându-se
de el. Am impresia c` sunt o impostoare, o ipocrit`. De fapt
n-am fost niciodat` oarb`, puteam s` v`d!

|[i re]inu un nou hohot de plâns [i Franklin a[tept`  s`-[i
recapete calmul \nainte de a vorbi din nou.
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– Orbirea ta este real`, Cassie. Chiar dac` nu este creat`
decât de o iluzie. Dar m`car po]i s` tragi speran]a c`-]i vei
rec`p`ta vederea. Nu ai altceva de f`cut decât s` deschizi u[a
pe care creierul t`u a \nchis-o \n urm` cu optsprezece ani.
S-ar putea ca treaba asta s` fie foarte dificil` pentru c`, dup`
câte se pare, mintea ta \[i imagineaz` c` ceea ce exist` \n
spatele acestei u[i e mult mai r`u decât \ntunericul \n care
tr`ie[ti. Dar toate astea reprezint` domeniul de activitate al
doctorului Field.

Se uit` câteva clipe la fa]a trist` a tinerei, apoi o conduse
spre o canapea situat` lâng` u[`.

– Stai aici câteva minute [i relaxeaz`-te. M` duc s` stau de
vorb` cu doctorul Field, dup` care va veni el s` te ia de aici.
Totu[i… Cassie…

– Ce este? \l \ntreb` ea \ncet.
– Pari anormal de trist` pentru un om c`ruia tocmai i s-au

dat speran]e c`-[i va rec`p`ta vederea. Haide nu mai plânge.
Viitorul e al t`u…

Ea \i adres` un zâmbet for]at care disp`ru brusc dup` ce
auzi c` se \nchide u[a \n urma lui.

***

– Deci, totul se g`se[te aici, Wyatt, \l anun]` Franklin
ar`tându-i dosarul. E incredibil. Nu m-am mai \ntâlnit cu un
asemenea caz.

Wyatt nu-[i \ntoarse imediat privirea de la u[a de sticl` de
care se sprijinea.

– {i chiar crezi c` nu se preface?…
Era mai mult o constatare decât o \ntrebare, rostit` pe un

ton neutru.
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– Oh, s` fim serio[i, Wyatt! exclam` Franklin privindu-l cu
repro[. Cinismul t`u m` ia mereu prin surprindere. M` [i mir
c` ai atâta succes purtându-te \n felul `sta. Cum reu[esc s` te
suporte pacien]ii?

Wyatt \ntoarse capul spre el, zâmbind ironic.
– E posibil ca metodele mele s` aib` succes tocmai datorit`

acestui cinism [i nu din cauza lui. Sunte]i destul de mul]i aceia
care le plânge]i de mil`. Voi face]i ca orbirea s` par` aproape
agreabil`. Dar eu sunt cel care o face de nesuportat, ai uitat
treaba asta?

Franklin ridic` mâna vrând s`-l lini[teasc`.
– {tiu, [tiu, Wyatt. Nu m` mai certa. Doar c` nu-mi place

s`-]i dau pe mân` ni[te oameni nevinova]i care ies din biroul
meu ca s` tr`iasc` dou` s`pt`mâni de iad cu tine. Nu, nu-mi
mai spune nimic, \l opri el din nou. {tii totul pe dinafar`.
Umilin]a, demnitatea [i disciplina pe care le impui pacien]ilor
sunt indispensabile. Aceste lucruri \i fac puternici,
independen]i.

Lu` un prespapier de pe birou [i se uit` la cochiliile
\ncastrate \n plexiglas.

– Numai c` tare m` tem c` \ntr-una din zile vei da poate
peste un elev care nu va avea curajul s` suporte toate astea,
continu` el c`zut pe gânduri. Un orb care a fost prea protejat,
crescut sub un clopot de sticl`, care, \n loc s` se r`zvr`teasc`
\mpotriva autorit`]ii tale \nvingându-[i anxiet`]ile, ar ie[i de
aici cu o depresie nervoas`. Tare mi-e team` c` tocmai Cassie
Winters ar putea fi genul `sta de elev`… 

– E mai rezistent` decât \]i \nchipui. To]i sunt a[a…
Franklin puse la loc prespapierul [i privi cu aten]ie chipul

confratelui s`u, c`utând, a[a cum f`cea adeseori, s` descopere
un cât de mic semn de emo]ie \n spatele acelei m`[ti dure [i
nep`s`toare. {i, ca de obicei, nu constat` nici o schimbare.
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|nv`]ase s`-l aprecieze pe Wyatt \n cei opt ani de când erau
colegi [i chiar sperase s` g`seasc` \n el pe fiul pe care nu-l
avusese niciodat`. Dar, din nefericire, fiica lui, Marianne nu
r`spunsese a[tept`rilor lui. „Wyatt Field este b`rbatul cel mai
rece pe care l-am \ntâlnit vreodat`, tat`“, \i r`spunsese ea,
spulberându-i astfel speran]a de a-i conduce pe amândoi \n
fa]a altarului. „Chiar m` \ntreb ce g`se[ti atât de interesant la
el“ mai ad`ugase ea. {i Franklin \[i pusese adesea aceast`
\ntrebare. Nici un pic de afec]iune, cel pu]in \n aparen]`,
nu-[i f`cuse apari]ia \n rela]iile dintre cei doi. Dar, \n timpul
eforturilor comune, mul]i elevi de la Windrow se \ntorseser`
\n lumea lor \ntunecat` cu o \ncredere mult mai mare, [i
succesele celor doi medici creaser` \ntre ei o leg`tur`
profesional` \ntemeiat` pe respect reciproc [i prietenie,
sentimente care nu trebuia demonstrate.

– Matt?...
Franklin ridic` ochii spre el, mirat.
– Scuz`-m`, Wyatt. M` gândeam…
– Mai e [i altceva ce-ar trebui s` [tiu \n leg`tur` cu mielul

nevinovat pe care urmeaz` s` mi-l aduci spre sacrificare?
– Desigur, dar ea a invocat secretul profesional referitor la

psihanalistul care a tratat-o \n urm` cu zece ani, ceea ce
\nseamn` c` n-o s` ob]inem nimic de la el. Totu[i, acesta mi-a
m`rturisit la telefon c` domni[oara Winters a reprezentat
e[ecul lui cel mai r`sun`tor.

– Despre cine este vorba?
– Despre Van De Meir.
Wyatt se \ncrunt`.
– Ah, nu \ncepe iar`[i, Wyatt, \l opri Franklin. {tii foarte

bine c` e cel mai bun din New York.
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– La patru sute de dolari pe or`, \[i permite s` fie!
– Nu te subestima, Wyatt… Date fiind pre]urile practicate

la Windrow, nici tu nu lucrezi cu mult mai ieftin…
Maxilarele tân`rului medic se contractar` brusc.
– Haide, relaxeaz`-te! \i spuse Franklin râzând. N-a fost o

glum` r`ut`cioas`. {tiu c` nu tu stabile[ti pre]urile aici. {i-]i
cunosc [i generozitatea, cu toate eforturile tale de a o
ascunde. Acesta este motivul pentru care nu te-am considerat
niciodat` un monstru…

Wyatt Field adopt` un aer nevinovat [i Franklin \i spulber`
mirarea pref`cut` doar prin câteva cuvinte.

– N-o s` m` faci s` cred c` Martin Hansmeyer [i-a pl`tit
cheltuielile de [colarizare singur. |nv`]`torii nu dispun de
mijloacele necesare unei [ederi la noi.

– Ce te face s` b`nuie[ti c` l-am ajutat? \l \ntreb` Wyatt cu
precau]ie.

Franklin a[tept` câteva minute \nainte de a satisface
curiozitatea colegului s`u, sprijinindu-se lini[tit de sp`tarul
fotoliului \n care st`tea.

– De când e[ti aici, avem cel pu]in doi elevi pe lun` care
n-ar putea achita nici m`car cheltuielile pe un singur trimestru
la Universitatea ora[ului. Tot personalul b`nuia c` \n spatele
acestor afaceri se ascundea cineva anume. Dar nu [tiam cine.
|n cele din urm` Hansmeyer, a ridicat v`lul care acoperea
misterul. El mi-a spus.

O expresie de furie st`pânit` ap`ru deodat` pe chipul lui
Wyatt.

– Nu te sup`ra pe el, se gr`bi s` adauge Franklin.
Hansmeyer este un om cinstit [i mândru. Voia s`-]i dea banii
\napoi, dar l-ai refuzat. Sim]ea nevoia s` \n[tiin]eze pe cineva
despre aceast` problem`, a[a c` a semnat un act prin care
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jum`tate din bunurile lui ]i-ar fi revenit ]ie \n cazul \n care
ar fi avut un accident \nainte de a-[i pl`ti datoria fa]` de tine.

– Dar este ridicol, [opti Wyatt.
– Nu e nici o ru[ine s`-i aju]i pe oamenii nevoia[i, Wyatt.

Nu v`d de ce te \nc`p`]ânezi s` ascunzi acest lucru.
– Cine mai [tie despre treaba asta, \n afar` de tine?
– Nimeni, stai lini[tit.
Wyatt adopt` o expresie v`dit u[urat` [i-i zâmbi lui

Franklin.
– Trebuie s` m` pun pe treab`, Matt. Te rog s`-mi

comunici imediat dac` vei descoperi un caz asem`n`tor cu cel
al lui Cassie Winters \n cursul cercet`rilor tale. {i transmite-i
toate cele bune lui Katy.

– Nu uita c` e[ti invitatul nostru la mas` vineri seara, Wyatt.
– Nu. Doar am promis.
Se preg`ti de plecare [i, din pragul biroului, spuse:
– |]i mul]umesc, Matt…

***

Cassie auzi u[a deschizându-se [i, prin intermediul
multiplelor sale percep]ii senzoriale, [tiu c` doctorul Field
tocmai intrase \n camer`.

– Domni[oar` Winters, v` rog s` veni]i cu mine, \i ceru el
f`r` nici o introducere prealabil`.

Ea se ridic` ascult`toare [i r`mase pe loc, a[teptându-se s`
vin` el s-o ajute. Dar Wyatt nu f`cu nici un pas spre ea.

– Unde mergem? \l \ntreb` ea.
– La plimbare. Vom ie[i din incinta clinicii. Vei face \n sens

invers drumul pe care l-ai parcurs la venire.
– Dar n-am fost atent` la drum, \i r`spunse ea imediat.

M-a condus Maggie.
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– Mai \ntâi, continu` el f`r` s` ia \n seam` protestele ei,
vom traversa curtea pân` la fântân`, apoi vom parcurge vreo
cinci sute de metri pân` la un mic golf, unde exist` o banc`
sub un stejar b`trân. Ne vom instala acolo [i vom sta de vorb`.

– Ce program romantic, \l ironiz` ea.
– Asta este [i p`rerea mea. Hai, porne[te, eu te urmez.
– M` urmezi?... Glume[ti!
– Eu nu glumesc niciodat`, domni[oar` Winters.

Niciodat`.
Cassie \[i \ncruci[` bra]ele, furioas`.
– Nu e de mine a[a ceva, doctore Field! N-am de gând s`

m` \mpiedic mergând pe un drum necunoscut numai ca s`-]i
satisfac sadismul t`u pervers. Vrei s` te plimbi? Perfect. |n
cazul `sta ori m` conduci, ori f`-o singur.

Nici nu terminase \nc` de rostit ultimele cuvinte, c`
mâinile lui Wyatt o strânser` puternic de umeri.

– Domni[oar` Winters, nu te afli aici ca s` te joci de-a copiii
r`sf`]a]i, \i spuse el cu asprime \n glas. Timp de dou`
s`pt`mâni, te vei supune f`r` crâcnire ordinelor mele. Vei face
\ntocmai ceea ce \]i voi spune eu, când \]i voi spune [i n-o
s`-mi pierd nici timpul meu [i nici banii t`i menajându-]i
sensibilitatea delicat`. E clar?

Sim]indu-se profund jignit`, Cassie \[i ridic` b`rbia cu
mândrie.

– Doctore Field, m-am hot`rât s` nu mai r`mân la
Windrow. A[a c` va trebui s` g`se[ti o alt` victim` asupra
c`reia s`-]i exerci]i cruzimea. Voi pleca chiar \n seara asta.

– Serios?... o ironiz` el.
Ea d`du din cap, felicitându-se pentru prima oar` \n

aproape dou`zeci de ani c` nu poate vedea expresia de pe fa]a
partenerului ei de discu]ie.
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– Probabil c`-]i \nchipui c-o s` te po]i \ngriji singur`, acum
când ]i s-a spus c` orbirea ta nu este de natur` fizic`, continu`
el pe un ton glacial. {i c` nu mai ai nici un interes s` \nve]i s`
devii independent` din moment ce urmeaz` s`-]i recape]i
vederea. Despre asta este vorba, nu-i a[a?

– Exact, \i confirm` ea cu arogan]` \n glas.
El o strânse [i mai tare de umeri [i ea se strâmb` u[or din

cauza durerii.
– Ei bine, domni[oar` Winters, d`-mi voie s`-]i amintesc c`

ai avut la dispozi]ie optsprezece ani ca s` te vindeci, dar
eforturile tale n-au prea fost \ncununate de succes. {i atunci,
ce vei face de acum \nainte? Te vei \nmormânta \n groapa
aceea numit` Park Avenue [i te vei l`sa r`sf`]at` [i protejat`
pân` când nu vei mai avea nici un dram de personalitate?
Crezi cumva c` un asemenea mod de via]` \]i va reda vederea
\n mod miraculos? Ei bine, te \n[eli! exclam` el zgâl]âind-o de
umeri.

Apoi o respinse f`r` nici un menajament [i-[i vâr\ mâinile
\n buzunare. Cassie f`cu un pas \napoi, speriat` de violen]a
gesturilor lui [i tulburat` de adev`rul cuvintelor rostite de el.

– Nu reu[esc s`-i \n]eleg pe cei afla]i \n situa]ia ta, continu`
el la fel de impetuos. V` mul]umi]i s` v` tr`i]i via]a de azi pe
mâine \n coliviile voastre de aur! S-ar putea crede c` \ncerca]i
s` ie[i]i din \nchisoarea voastr`, dar sunte]i prea speria]i ca
s-o face]i, nu-i a[a? V` \ngroze[te ideea c` ve]i deveni
r`spunz`tori pentru propria via]` [i propriile fapte. Oh,
domni[oar` Winters, citesc \n mintea ta ca \ntr-o carte… |]i
este team` de ce-ai putea face. |]i este team` s` eliberezi acel
demon care te \mpiedic` s` vezi. S` vezi, domni[oar` Winters!
Refuzi s`-]i asumi riscul de a vedea din nou! E mult mai sigur
[i mai u[or s` fii bogat` [i oarb`!...
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Numai [ocul provocat de vorbele lui Wyatt o \mpiedicase
pe Cassie s` izbucneasc` \n plâns. Tremura din cap pân` \n
picioare, dar r`mase \ntr-o stare de amor]eal` când constat`
cu cât` cruzime o judeca. |i venea s` urle de furie, s`-i spun`
c` nu avea nici o proprietate, nici un servitor, nici o colivie de
aur. Dar sim]i pu]in` satisfac]ie amestecat` cu orgoliu l`sându-l
s` cread` c` era \n continuare posesoarea averii tat`lui ei.
Acest secret reprezenta singura ap`rare \mpotriva acelui om
f`r` mil` al`turi de care trebuia s` se prefac` dou` s`pt`mâni
parc` f`r` sfâr[it. Pentru c` nu exista alt` solu]ie. Ea avea
nevoie atât de el, cât [i de Windrow. Era singura ei [ans`.

– Dac` te vei da la o parte, doctore Field, spuse ea lini[tit`,
dup` ce inspir` adânc aer \n piept, voi \ncerca s` g`sesc ie[irea
din cl`dire.

Wyatt o privi cu u[urare dar [i cu uimire. Pân` \n
momentul acela nu-[i d`duse seama cât de important` era
pentru el hot`rârea pe care o va lua tân`ra nev`z`toare.
Credea c` o pierduse, c` ar fi fost primul lui e[ec. |nchise
pentru pu]in timp ochii, luptându-se cu emo]ia care amenin]a
s` se elibereze brusc din \nchisoarea \nghe]at` \n care o
ferecase. Dar de ce oare ideea de a o pierde i se p`rea de
neconceput? se gândi, prost dispus. Goni gândurile agasante
\n`l]ând din umeri [i se apropie de ea.

– Haide, domni[oar` Winters… Voi fi \n spatele t`u.
Cassie se \ndrept` spre coridor cu pa[i [ov`itori. Ecoul

pa[ilor ei, care se izbea de pere]ii netezi, \i indica faptul c`
zona era lipsit` de obstacole. F`r` prea mult` greutate, ajunse
la prima intersec]ie a celor dou` coridoare [i o lu` la dreapta,
\nregistrând \n mod automat drumul \n memorie f`r` s`-[i dea
seama. Wyatt b`nui câte eforturi face pentru a-[i p`stra bra]ele
la nivelul taliei.
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– |n mod instinctiv, ne protej`m mereu ochii, coment` el
mergând \n spatele ei. Ironia sor]ii este c` orbii nu au ochi [i
cel mai adesea se r`nesc la picioare. Dar instinctul poate fi [i
el orb uneori. Te vom \nv`]a cum s` te lup]i cu el.

Cassie sim]i c` Wyatt o ia \naintea ei ca s` deschid` u[a [i
deodat` avu impresia c` picioarele n-o mai ascult`.

– Nu-]i fie team`, o \ncuraj` el. }in eu u[a deschis`, po]i s`
ie[i.

Dar nu era vorba despre team`. Era surprins` c` g`sise
drumul spre ie[ire \ntr-o cl`dire necunoscut`. F`r` s-o
conduc` nimeni, f`r` s` se sprijine de mâna cuiva. Nimic.
Nimic \n afar` de Cassie Winters [i intui]ia ei, neascultând
decât de propriile sim]uri. {i iat` c` reu[ise. Victoria era
pl`cut`, reconfortant` [i  apar]inea numai ei \ns`[i.

Acesta era \ns` numai \nceputul [i u[a aceea deschis` larg
\n fa]a ei ducea c`tre o lume nou`. Era pasionant… dar \n
aceea[i m`sur` [i \nsp`imânt`tor.

Cassie p`[i peste prag cu un calm pref`cut, p`strându-[i
toate emo]iile ascunse cât mai adânc \n ea \ns`[i.
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Capitolul 4

|ncrederea \n propriile for]e i se spulber` imediat ce ajunse
\n afara a[ez`mântului [i se sim]i cuprins` de spaima comuna
tuturor orbilor: teama de spa]ii deschise. F`r` pere]i care s-o
c`l`uzeasc` prin intermediul ecoului, f`r` puncte de reper,
Cassie se sim]i dintr-o dat` dezorientat`. Se opri \n fa]a u[ii [i
Wyatt \n]elese c` nu se va mi[ca din loc f`r` s` i se dea ni[te
indica]ii. |ncrederea care o st`pânea dup` ce reu[ise s`
traverseze clinica disp`ruse brusc [i el [tia din experien]` c`
se g`sea \n pragul disper`rii.

– Este necesar` o anumit` doz` de pruden]`, se gr`bi el s`
spun` venind lâng` ea. Mai ales când te afli \n afara casei.
Exist` triciclete, ma[ini de tuns gazonul, greble [i alte capcane
mortale care te pândesc, ca peste tot \n lume.

Ea râse, u[or enervat`.
– Afar`, vei avea aproape \ntotdeauna nevoie s` fii condus`

de cineva, continu` el. Nu trebuie s`-]i fie ru[ine din cauza
asta. Doar c` trebuie s` mergi \ncet. Acum \]i voi testa sim]ul
de orientare [i nu capacitatea de a anticipa prezen]a



obiectelor \n calea ta, asta vei \nv`]a mai târziu. Te voi anun]a
atunci când ri[ti s` te love[ti de vreun copac. Te rog s` ai
\ncredere \n mine.

– Mi-ai mai spus treaba asta, observ` ea cu ironie \n glas.
– {i o s`-]i mai spun o dat` [i \nc` o dat`. Este lucrul cel

mai important pe care trebuie s`-l \nve]e orbii – [i cel mai
greu, de altfel. S` ai \ncredere \ntr-un baston, \ntr-un câine, \n
propriile sim]uri sau \ntr-o persoan` care \ncearc` s` te ajute.
Asta este principala condi]ie ca s` cape]i \ncredere \n tine
\ns`]i. {i-acum, mergi \nainte.

– Nu prea sunt \mbr`cat` adecvat pentru o plimbare pe
câmp, spuse ea \ncet, \ncercând s` câ[tige timp.

Wyatt arunc` o privire la taiorul ei din in de culoare
albastr`, observând, u[or amuzat, dantela de pe gulerul bluzei
ei de m`tase. Persoana care se ocupase ani de zile de aceast`
tân`r` femeie o considerase \ntotdeauna o feti]`. Hainele ei
erau croite \n a[a fel \ncât s`-i ascund` cât mai mult formele
trupului.

– Pe acolo pe unde mergem noi nu exist` câmpuri, \i
r`spunse el pierzându-[i r`bdarea. Windrow are \n proprietate
trei hectare de paji[te perfect \ntre]inute. Deci nu ri[ti s` cazi
\n vreo groap` noroioas` sau s` te \mpiedici de m`r`cini. |n
schimb, este cald, ar trebui s`-]i sco]i jacheta.

Ea \[i strânse instinctiv jacheta \n jurul trupului. El se
a[tepta s` fac` acel gest. {i hainele constituiau o ap`rare
pentru orbi. Cu cât puneau mai multe haine \ntre ei [i lumea
necunoscut`, cu atât se sim]eau mai \n siguran]`.

Cassie inspir` adânc, \ncepu s` coboare treptele ezitând [i
se \ndrept` spre zgomotul f`cut de fântân`.

Dup` ce parcurse o distan]` care i se p`ru lung` de câ]iva
kilometri, de[i nu era vorba decât de vreo doisprezece metri,
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Cassie sim]i r`coarea produs` de câteva pic`turi c`zute pe fa]a
ei [i zâmbi mul]umit`. Se apropie [i mai mult, pân` când
atinse baza bazinului cu piciorul. Atunci \[i cufund` mâinile \n
apa rece [i izbucni \n râs.

Wyatt nu-[i putu re]ine un zâmbet.
– {tii s` \no]i?
– {tiam când eram mic`.
– Vei \nota din nou s`pt`mâna viitoare, atunci când vei

avea mai mult` \ncredere \n tine.
Ea ridic` speriat` privirea spre el.
– Fii lini[tit`, o asigur` el. |]i promit s` nu te arunc ast`zi

\n râu.
Ea clipi sceptic` din ochi, apoi o lu` la stânga, sperând c`

se \ndreapt` spre vest. R`maser` t`cu]i \n timp ce ea
parcurgea foarte \ncet \ntinderea uria[` a paji[tilor. Trebuia s`
se concentreze pentru a termina cu bine aceast` prim`
c`l`torie pe un teritoriu necunoscut, localizând arbu[tii dup`
fo[netul frunzelor produs de vântul u[or [i ghicind
apropierea copacilor dup` ciripitul p`s`relelor.

La un moment dat, p`mântul se \nclin` u[or, deveni
sf`râmicios sub picioare [i  auzi clipocitul apei cu mult
\naintea lui Wyat.

– Ce susur pl`cut, [opti ea.
– Care?
– Cel al pârâului, desigur.
Razele soarelui se strecurau printre crengi, luminându-i

fa]a cu nuan]e multicolore. Cu buzele u[or \ntredeschise, ea
asculta \ncântat` zgomotele naturii.

– Atunci când mergi, faci pasul cu piciorul stâng mai mare
decât cu cel drept. |n consecin]`, ai tendin]a s` deviezi spre
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dreapta. Trebuie s`-]i corectezi traseul pentru a ajunge la
banca despre care ]i-am vorbit. De la fântân` trebuie s` mergi
\n linie dreapt`.

Lini[tea de pe chip \i disp`ru [i tr`s`turile i se crispar` \n
momentul \n care porni din nou \ncet spre dreapta.
Zgomotul produs de ap` se amplifica [i Wyatt o supraveghea
cu aten]ie \n timp ce Cassie se apropia din ce \n ce mai mult
de mal.

Deodat` se opri din mers.
– Stejarul e chiar acolo, spuse ea ar`tând cu degetul. Dar

nu [tiu la ce distan]` se g`se[te banca fa]` de el…
El ridic` mirat din sprâncene.
– De unde [tii c` e un stejar?
Ea \[i atinse nasul cu degetul.
– E singurul stejar de care ne-am apropiat. Dac` mai merg

pu]in, voi c`dea \n ap`.
– Vrei s` spui c` po]i s` miro[i un stejar de la distan]`?
– Tat`lui meu \i pl`cea horticultura.
– |n]eleg…
– {i acum ce facem? \ntreb` ea, u[or enervat`.
– Cum adic`?
– Nu m` aju]i s` m` a[ez pe banc`?
– Nicidecum.
– Fii blestemat!
B`tu furioas` din picior, dar gestul ei nu produse efectul

scontat datorit`  ierbii de pe paji[te. R`sucindu-se pe c`lcâie
cu p`rul fluturându-i \n jurul umerilor, \[i scoase pantofii din
picioare, azvârlindu-i la mare dep`rtare.

– }i-ai aruncat pantofii, observ` el amuzat.
– {i ce dac`? strig` ea peste um`r pe un ton de sfidare

copil`reasc`.
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– O s`-i g`se[ti cu greu, asta e tot!
Ea \[i mu[c` buzele [i \nchise ochii enervat`, str`duindu-se

s` numere \n minte pân` la zece. Cel mai greu era c` gre[ise
\n mod instinctiv [i nu mai era lâng` ea doamna Carmady ca
s-o ajute. |i era interzis chiar [i acel banal acces de r`bufnire…
Num`r` pân` la treizeci [i [apte pân` s` se calmeze din nou.

– |i voi g`si, [i o voi face singur`.
– Evident!
Zâmbea cu o u[oar` tandre]e  când \i privea profilul

\nc`p`]ânat, dar nu f`r` s`-i apar` acest sentiment \n tonul
vocii.

– Ni s-a \ntâmplat s` \ntâlnim [i [erpi la Windrow, spuse el
cu nep`sare \n glas.

Ea s`ri imediat \n picioare, cu ochii ie[i]i din orbite. Auzi
apoi râsul lui u[or [i se \ntoarse, cu o expresie de furie pe
chip.

– Ei bine! exclam` ea. O s` g`sesc blestemata aia de banc`!
Se \ndrept`, mergând \n genunchi, spre copac, cu mâinile

\ntinse \nainte, pân` când d`du cu degetele de lemnul aspru
al b`ncii. Apoi se ridic` \n picioare [i se a[ez`.

Satisf`cut, Wyatt veni lâng` ea. Se sprijini de sp`tarul
b`ncii, \ntinse picioarele \naintea lui [i se \ntoarse spre Cassie.

– Mi s-a rupt ciorapul, bomb`ni ea.
– Ei bine, data viitoare va trebui s` mergi \n picioare, nu \n

genunchi, \i r`spunse el.
– B`nuiesc c` oamenii te ur`sc, \i spuse ea.
– Da.
– {i treaba asta nu te deranjeaz`…
– Deloc.
Se \ntoarse spre el [i vreme de câteva secunde nu spuse

nimic. Ochii ei \l priveau cu mare aten]ie [i, cu toate c` \[i
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d`dea seama c` a[a ceva nu era posibil, el avea senza]ia
nepl`cut` c` este studiat, ca [i când ea l-ar fi putut vedea.
Atunci \i privi fa]a cu aten]ie, \nregistrând [i cel mai mic
detaliu. „Asta face parte din meserie, \[i aminti el. S` [tii s`
recuno[ti orice nuan]` a expresiei pentru a putea prevedea
reac]iile pacien]ilor“.

Tr`s`turile ei erau atât de des`vâr[ite, \ncât \n cele din
urm` \ntinse mâna pentru a se asigura c` sunt reale. Avea un
chip sincer, deschis, cu ochi mari, alba[tri [i limpezi, ca apa
unui izvor de munte, pome]ii roz, nasul fin [i drept cu n`ri
care frem`tau atunci când era furioas`. Buzele ei senzuale, cu
un contur delicat, puteau s` se arcuiasc` \ntr-un zâmbet subtil
ca al Monei Lisa, s` fie mu[cate \n momentele de furie sau s`
adopte un aer copil`resc. Arareori mai \ntâlnise o femeie atât
de atr`g`toare.

– Ce faci? \ntreb` ea nelini[tit` de t`cerea lui.
– |]i studiez fa]a, \i r`spunse el cu sinceritate.
– {i cum ar`t?
– Asta o s` mi-o spui tu.
Ea d`du din cap [i p`rul \i mângâie umerii.
– Nu. Nu vreau s` m` joc de-a psihiatrul. Vreau s` [tiu cum

m` vezi tu.
El izbucni \n râs.
– Dar pl`te[ti o sum` uria[` de bani ca s` „te joci de-a

psihiatrul“, cum spui tu…
Ea \ntoarse capul pentru o clip`, apoi \l privi din nou.
– |mi dai voie s` te pip`i?
– Bine\n]eles.
Primea adesea din partea pacien]ilor lui aceast` cerere [i

era obi[nuit s` simt` atingerea degetelor lor pe fa]`.
Cassie se a[ez` pe banc` \n genunchi.
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– Nu te dor genunchii? \ntreb` el.
– E o \ntrebare ciudat` din partea unui om care toat` ziua

s-a comportat \n a[a fel \ncât a vrut s` m` vad` c`zând lat` la
p`mânt.

El zâmbi pân` \n momentul \n care mâinile ei i se a[ezar`
pe piept. Atunci, tr`s`turile lui rec`p`tar` caracteristicile unei
m`[ti impenetrabile. Mâinile ei \i \ncadrar` chipul pentru câteva
momente, apoi i se a[ezar` pe frunte. Modul de a-l examina
era acum total diferit de acela pe care-l practicase \n prezen]a
lui Maggie [i Wyatt se sim]i \n mod curios u[or jenat.

Degetele ei \l mângâiar` cu blânde]e, aproape languros,
trasând mici cercuri pe fruntea [i tâmplele lui, urm`rind linia
fin` a nasului [i atingându-i barba neras` care d`dea b`rbiei o
nuan]` \ntunecat`. }inea ochii deschi[i [i a]inti]i asupra fe]ei
lui, ca [i când atingerea cu mâinile nu era suficient` pentru a
trage o concluzie. |n general, elevii lui \nchideau ochii \n mod
instinctiv pentru a-[i putea cerceta \ntreaga putere de
percep]ie \n vârful degetelor. Nu era obi[nuit s` fie cercetat \n
felul acela, chiar dac` acea persoan` era oarb`.

El \[i umezi nervos buzele chiar \n momentul \n care ea \i
atingea gura. Cassie ezit` o secund` \nainte de a urm`ri cu
degetul ar`t`tor conturul buzelor, apoi, ap`sând u[or,
constat` c` erau pl`cute [i robuste.

Deodat`, Wyatt sim]i c` este invadat de un val de c`ldur`.
|ntredeschise u[or buzele pentru a respira. Ca [i când ar fi
r`spuns instinctiv gestului s`u, deschise [i ea buzele. Wyatt se
\ncord` imediat, nemaifiind \n stare s`-[i desprind` privirea
de pe gura ei aflat` atât de aproape, sim]indu-se \n mod
inexplicabil tulburat de acea examinare prin care mai trecuse
de sute de ori. Atingerea ei era extrem de senzual`, dar total
inocent`. Tân`ra habar n-avea cât` emo]ie stârnea \n sufletul lui.
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Mâinile lui Cassie coborâr` de-a lungul gâtului, urm`rir`
linia curb` a umerilor lui largi, apoi alunecar` peste bra]e,
ap`sându-i u[or mu[chii [i ajunser` la  mâini. El se \nfior`
când degetele ei \i mângâiar` palmele, apoi se crisp` \n
momentul \n care  i se a[ezar` pe coapse.

– Ce s-a \ntâmplat? \l \ntreb` ea cu inocen]` \n glas,
devenind con[tient` de \ncordarea care pusese brusc
st`pânire pe el.

El \[i drese glasul cu nervozitate.
– Nimic, numai c` n-am fost niciodat` obiectul unei

examin`ri atât de minu]ioase.
– Ce vrei s` spui?
– |n principiu, elevii mei se limiteaz` la studierea fe]ei,

eventual [i a bra]elor.
– Dar e absurd, spuse ea pip`indu-i mu[chii \ncorda]i ai

coapselor. Doar ai [i un corp.
Pulsul i se acceler`  când mâinile ei coborâr` spre

genunchi [i pulpe, pân` la picioare. |n sfâr[it, spre marea lui
u[urare, Cassie se ridic` [i izbucni \n râs.

– De ce râzi? o \ntreb` el pe un ton aspru.
– Pentru c` mi se pare pur [i simplu caraghios ca un

psihiatru s` poarte adida[i. Genul `sta de \nc`l]`minte nu
corespunde imaginii pe care mi-o f`cusem despre ei.

Wyatt avu impresia c`-i scap` situa]ia de sub control [i-i
r`spunse cu o iritare crescut`:

– {i ce imagine ]i-ai creat  despre psihiatri?
Ea \[i ridic` mâinile spre fa]a lui. Surprins, Wyatt \[i d`du

capul pe spate [i se izbi de trunchiul copacului.
– Ce te-a apucat? o \ntreb` el furios.
– Vreau s` te pip`i atunci când e[ti mânios, \i spuse ea cu

calm [i-i trase u[or capul spre ea, masându-i u[or locul \n care
se lovise. |mi pare r`u, mai spuse ea.
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Chipul ei era atât de aproape de al s`u, \ncât Wyatt \i
sim]ea r`suflarea cald` pe obraz. Deodat`, nemaiputând
suporta, \i prinse  mâinile \ndep`rt` cu violen]`. Imediat,
tr`s`turile tinerei exprimar` dezam`girea [i \l fix` cu privirea
ei moart`.

Atunci, l`sându-se prad` unui impuls lipsit de ra]iune, f`r`
s` se gândeasc` la urm`rile gestului s`u, o prinse de gât [i o
trase la pieptul lui, \mpreunându-[i buzele cu ale ei. La
\nceput, ea opuse rezisten]` dar apoi,  treptat, [ov`ind \nc`,
p`ru c` se las` invadat` de o senza]ie nou` pentru ea. Sim]ind
c` se sufoc` din cauza pl`cerii produse de s`rut, el \[i
desprinse bra]ele de ale ei. Respirând cu greutate, el \nchise
ochii, realizând \n sfâr[it ce se \ntâmplase.

– Pe to]i dracii! strig` el gâfâind.
Ea se ridic` \ncet [i r`mase \n picioare lâng` banc`,

leg`nându-se stângace de pe un picior pe altul.
„{i-acum ce-o s` se-ntâmple? se \ntreba ea. |n romane

acesta este momentul \n care b`rbatul \[i m`rturise[te
dragostea. Urmeaz` c`s`toria, fericirea, doi copii, un câine [i
o cas` la ]ar`. Dar cum se petrec lucrurile \n realitate, Cassie?
se dojeni ea. Vei \ndr`zni oare s` te prefaci c` e[ti o femeie
normal` de dou`zeci [i cinci de ani, cu mult` experien]`, care
a fost deja s`rutat` de sute de mii de ori [i care se pricepe la
b`rba]i? Nu. Atunci ce s` fac`?“

Ea auzi zgomotul produs de stofa pantalonilor lui când se
desprinse de lemnul b`ncii, dar nu [tia c`  se ridicase \n
picioare [i o privea cu du[m`nie.

Atunci când vorbi, vocea lui era caustic` [i aspr`:
– Stai jos, domni[oar` Winters.
Domni[oar` Winters? Nu-i mai spunea Cassie, dup` ce o

s`rutase?
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Tân`ra se a[ez` cu team` lâng` el. Wyatt \[i d`du seama cât
de tulburat era [i \ncerc` s` lupte cu furia care punea
st`pânire pe el. Era pentru prima oar` \n \ntreaga lui via]`
profesional` când \[i pierduse autocontrolul [i din cauza asta,
constat` cu am`r`ciune c` subtila rela]ie medic-pacient fusese
compromis` destul de grav.

– Ce p`rere ai despre mine, domni[oar` Winters? o \ntreb`
el \ncercând s` par` indiferent.

Ea oft` adânc.
– Nu [tiu! Ce a[tep]i s`-]i r`spund?... La \nceput ai fost

arogant, jignitor,sadic, dup` aceea…
Glasul i se stinse, pân` deveni o [oapt`.
– Dup` aceea m-ai s`rutat…
D`du din umeri, disperat`, [i-[i mu[c` buzele.
– |mi pare r`u c` te-am tulburat, \i spuse el cu blânde]e.

N-am avut inten]ia asta. Rolul meu este acela de a-]i da
\ncredere \n propriile for]e, nu de a te descuraja.

Obrajii lui Cassie se \mbujorar` imediat. |nseamn` c`
s`rutul acela f`cea parte din tratament, \[i spuse ea cu triste]e.
Le s`ruta pe tinerele nev`z`toare pentru a le crea impresia c`
sunt normale, atr`g`toare.

Tân`ra cl`tin` din cap, prea sup`rat` ca s` mai poat` vorbi.
|[i aminti ce-i spunea tat`l ei:

„Fii atent` cu b`rba]ii, Cassandra. Mai ales tu, mai mult
decât oricare alt` femeie, pentru c`  le vei inspira mil`“.

{i iat` c` recomandarea \n]eleapt` a tat`lui ei se adeverea.
B`rbatul acesta nu sim]ea pentru ea decât mil`; se \n[elase
sperând c` era vorba de ceva mai mult de-atât.

Uit` de am`r`ciunea [i dezam`girea care o dominau [i-[i
d`du frâu liber furiei. Ce era mai r`u? S` fie s`rutat` din mil`
sau s` fie victima unei stratageme inventate de un psihiatru?
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– Bine. E[ti preg`tit` s` continui, domni[oar` Winters?
Auzi la el! E[ti preg`tit` s` continui? M` \ntreab` ca [i când

nu s-ar fi \ntâmplat nimic…
– Sunt foarte ner`bd`toare! \i r`spunse ea ironic. Ce

urmeaz`? Vom trece direct de la s`rut la scena violului sau mai
exist` [i alte elemente premerg`toare?

Wyatt se \ncrunt`.
– Exagerezi, domni[oar` Winters…
– Bine\n]eles! strig` ea. Nebunii exagereaz` \ntotdeauna!

{i a[a cum ai putut constata, sunt nebun`. Sunt o fat` care
vede perfect, dar crede c` e oarb`!

– Nu e chiar a[a, o corect` el. E[ti o fat` care vede perfect,
dar care vrea s` fie oarb`. |ncep s` cred c` lucrul acesta chiar
te amuz`.

Ea r`mase f`r` replic` observând cruzimea cu care o trata
[i-i veni s`-l p`lmuiasc`, s`-l pedepseasc`, s`-l r`neasc` [i ea la
rândul ei.

– |mi dai voie s`-]i mai pip`i \nc` o dat` tr`s`turile fe]ei,
doctore Field? \l \ntreb` ea cu calm.

– Desigur, \ncuviin]` el \ncercând s` \n]eleag` toanele
acelei tinere ciudate.

Cassie puse mâna dreapt` pe obrazul lui, apoi \l plesni cu
sete.

– Nim`nui nu-i face pl`cere s` fie orb, doctore Field, \i
spuse ea foarte lini[tit`.

Wyatt clipi din ochi, surprins de for]a loviturii. Scrâ[nind
din din]i, \[i vâr\ mâinile \n fundul buzunarelor pentru a evita
o replic` la gestul ei agresiv.

– S` nu \ndr`zne[ti s` mai faci vreodat` a[a ceva,
domni[oar` Winters, o avertiz` el cu r`ce al` \n glas. Nu voi
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avea nici o re]inere s` pun la punct o fat` de bani gata
capricioas`, chiar dac` este oarb`. {i aici, nimeni nu-]i va s`ri
\n ajutor.

Se ridic` \ncet de pe banc`, sim]indu-se dintr-o dat`
extrem de obosit. Ea tocmai se preg`tea s`-l urmeze, când \i
auzi pa[ii \ndep`rtându-se \n direc]ia clinicii.

– Ne vedem la masa de sear`, \i arunc` el peste um`r. {i s`
ai pantofii \n picioare!

– A[teapt`-m`, strig` ea disperat`. A[teapt`-m`!
C`zu \n genunchi [i \ncepu s` caute furioas` cu mâinile

prin iarba din jurul ei.
– Doctore Field! \l strig` ea. Nu-mi g`sesc pantofii!
Auzi mult` vreme \n urechi râsul lui r`sunând \n lini[tea

parcului. Se a[ez` pe p`mânt, uluit` de faptul c` Wyatt pur [i
simplu o abandonase \ntr-un loc aflat departe de clinic`.

Revenindu-[i \ncet-\ncet, sim]i n`scându-se \n mintea ei o
u[oar` furie care se transform` curând \n ur`, sentiment pe
care \l l`s` s` creasc` \n ea cu o oarecare voluptate. Amintirea
gustului buzelor lui \i travers` pentru o clip` gândurile, dar o
izgoni imediat din memorie.

|n cele din urm` se apuc` s` \ndeplineasc` dificila sarcin`
de a-[i c`uta pantofii, explorând metodic paji[tea cu mi[c`ri
ample ale bra]elor.

|n momentul acela nu-[i mai dorea altceva decât s`-[i
g`seasc` pantofii [i s` se \ntoarc` \n camera ei. Asta ar fi
\nsemnat o victorie pe care ar fi aruncat-o \n obrazul
doctorului Wyatt Field cu o pl`cere asem`n`toare aceleia
resim]ite atunci când \l p`lmuise.

Dar cu toate acestea, sim]ea cum frica pune st`pânire pe ea.
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Capitolul 5

Maggie se aplec` \ngrijorat` peste balustrad`, cercetând cu
privirea liziera parcului. Oft` u[urat`  când z`ri silueta lui
Wyatt apropiindu-se, apoi strânse din pumni când observ` c`
era singur. Cu mâinile \n [olduri, \l \ntâmpin` cu o privire
furioas`.

– Unde este?
Wyatt ridic` ochii spre ea [i \i zâmbi obosit.
– La golf, c`utându-[i pantofii pe care i-a aruncat cât colo

ca urmare a unui acces de furie.
– Ai l`sat-o acolo singur`? \l \ntreb` Maggie, nevenindu-i s`

cread`. Ce te-a apucat, Wyatt? N-ai dreptul s` faci a[a ceva!
– {i ce dac`?
– Ei bine, eu m` duc s-o caut, spuse enervat` Maggie [i

\ncepu s` coboare sc`rile cu pa[i hot`râ]i.
– Maggie, \i spuse Wyatt cu blânde]e. D`-i fetei `steia o

[ans`. E mai puternic` decât \]i \nchipui,  chiar mai puternic`
decât \[i imagineaz` ea \ns`[i. Asta este prima prob` la care
este supus`. Va sc`pa neatins` dac` nu vei strica totul.



– {i dac` o s` cad`? \l \ntreb` Maggie disperat`. Dac` \[i
zdrobe[te capul de stânci? Niciodat` nu i-ai tratat pe
pacien]ii no[tri cu atâta incon[tien]`. Sau m`car ar fi trebuit
s` dai dovad` de mai mult` pruden]` [i s` fi r`mas \n
preajma ei.

– Metoda asta n-ar duce la nici un rezultat \n cazul
domni[oarei Winters. E prea sensibil` s` fi remarcat prezen]a
mea.

Maggie \l privi câteva clipe \n t`cere.
– E[ti un dur, Wyatt. Nu exist` \n tine nici cea mai mic`

scânteie de omenie [i dup` p`rerea mea, fata asta ar avea
nevoie de a[a ceva.

– Vorbe[ti la fel ca Matt… Dac` tu crezi c` simte nevoie de
comp`timire, n-ai decât, e treaba ta, nu a mea.

P`rul buclat al lui Magfgie vibr` de indignare.
– Dar nu este decât prima ei zi petrecut` aici! De ce o

chinui \n halul `sta? Ai trei luni la dispozi]ie!
– Nu-i adev`rat! N-am decât dou` s`pt`mâni \n care trebuie

s`-i descop`r mecanismele gândirii. Nu uita, Maggie,  ea este
altfel decât ceilal]i. Eu nu \ncerc s-o \nv`] s` tr`iasc` precum o
infirm`. |n schimb, o voi for]a s` vad`.

Maggie \ncrunt` din sprâncene.
– Chiar dac`, pentru a-]i atinge scopul, o vei distruge?
Wyatt d`du din umeri.
– Exact.
Ea se preg`tea s` protesteze vehement, când expresia din

ochii lui o f`cu s` renun]e. Scoase un geam`t care exprima
dezaprobarea [i se a[ez` pe treptele peronului.

– E[ti un om nemilos, Wyatt, bomb`ni ea. N-are nici un
rost s` mai discut cu tine. Absolut nici unul.
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– Dr`g`l`[eniile nu panseaz` toate r`nile, Maggie, \i spuse
el blând, cu zâmbetul pe buze. {i cu atât mai pu]in pe cele de
o asemenea gravitate. Oare când o s` \ncerci s` ai \ncredere \n
mine?

Maggie \i \ndep`rt` enervat` mâna care-i ciufulea p`rul cu
afec]iune.

– Las`-m` \n pace, Wyatt.
– Cum vrei, \i r`spunse el a[ezându-se lâng` ea.
Maggie se uit` la el pe furi[, cu un amestec de simpatie [i

enervare, amintindu-[i de zilele nu prea \ndep`rtate \n care  \l
credea \n stare s` r`stoarne mun]ii. Gre[eala ei fusese foarte
fireasc`, se consol` ea. Trebuia s` fii chiar cretin` s` nu te
\ndr`goste[ti pe loc de un b`rbat atât de frumos ca el. Dar ar
fi fost [i mai cretin` dac` ar fi luat acea leg`tur` \n serios.

Wyatt era un individ singuratic, cu toane la fel de
\ntunecate precum o noapte f`r` lun` [i cu un suflet mult prea
misterios pentru a putea fi dezv`luit cu u[urin]`. Ea scoase
ceea ce mama ei ar fi numit un oftat „irlandez“, c`ci, dup`
p`rerea acesteia, nici un alt popor nu cuno[tea atât de bine
sentimentul melancoliei.

– S-ar putea s` a[tep]i destul de mult, Maggie, \i spuse
Wyatt nep`s`tor, scrutând [i el paji[tea care cobora \n pant`
lin` spre golf.

– Nu m` gr`besc, \i spuse calm`, urm`rindu-i privirea. Sunt
\nc` tân`r`.

|n timp ce Maggie [i Wyatt a[teptau ner`bd`tori la câteva
sute de metri distan]` de ea, Cassie pip`ia neputincioas` iarba
din jurul b`trânului stejar \n c`utarea celui de-al doilea
pantof. |l g`sise cu u[urin]` pe primul, care aterizase nu prea
departe de ea [i, \n momentul \n care \l prinse cu degetele,  \l
strânse la piept cu un sentiment de triumf. Dar cel de-al doilea

AR TREBUI S~ FII ORB 49



era de neg`sit. Treptat, bucuria i se transform` \n enervare.
Mergând \n patru labe, sim]ea cum i se rup ciorapii [i
pietricele \i zgârâie genunchii.

Tot c`utându-[i pantoful, se apropia din ce \n ce mai mult
de pr`pastie [i, pe m`sur` ce avansa descriind cu bra]ele largi
cercuri disperate \n fa]a ei, pleoapele \ncepeau s` i se umple
de lacrimi.

– La naiba, \njur` ea \n [oapt`, sim]ind un nod dureros \n
gât din cauza eforturilor pe care le f`cea s` nu plâng`.

Era nedrept. Ce [tia atotputernicul doctor Field despre
orbire? Cum \ndr`znea s-o lase singur` [i s`-i ordone s`-[i
g`seasc` pantofii [tiind foarte bine c` nu era \n stare?

Se ridic` \n picioare cu mare greutate [i-[i frec` bine de
tot fusta, gândindu-se cât de murdar` [i ciufulit` trebuia s`
fie. Deodat`, \[i aminti de glasul doctorului [i \[i f`cu
repro[uri amare din cauz` c` acesta i se p`ruse la un
moment dat blând [i grav. De fapt avea o voce dur`, plin` de
dispre] [i perspectiva de a o auzi din nou i se p`ru de
neconceput.

|ngenunche din nou, animat` de o nou` hot`râre [i \ncepu
din nou s` caute. Se g`sea la numai câ]iva centimetri de
marginea pr`pastiei pe care mâna ei o pip`ia acum cu mare
aten]ie. |[i calcula foarte metodic fiecare mi[catre,
deplasându-se dup` o schem` prestabilit`. Nici nu-i trecea
prin minte eventualitatea ca jur`mântul s` cedeze sub
greutatea ei… Atunci când se produse nenorocirea, fu luat`
prin surprindere. Picioarele ei zgâriar` adânc p`mântul
mi[c`tor de pe panta abrupt` care cobora spre ap`. Prea
speriat` ca s` mai aib` puterea s` ]ipe, se ag`]` disperat` de
marginea micii faleze.

50 CHRISTINE CROSS



Nu cuno[tea adâncimea h`ului ce se c`sca sub ea, nici dac`
panta era abrupt` sau mai domoal`. Tot ce [tia era c` mâinile
\i alunecau \n continuare [i c` dintr-o clip` \ntr-alta urma s` se
pr`bu[easc`.

Apoi, f`r` s`-i pese  de eforturile ei, pip`ind mai departe
pietricelele de pe mal,  Cassie \ncerc` s` calculeze distan]a fa]`
de ap` luându-se dup` clipocitul u[or [i vesel pe care-l auzea.
S` fi fost un metru? Doi? Cinci? Era suficient de mare pentru
ca, \n c`dere, s`-[i rup` un picior? Risca oare s` se \nece?

Primul fior de spaim` sim]i c`-i sfâ[ie pântecele [i-i urc`
pân` la nivelul gâtului de unde izbucni \ntr-un geam`t
\nfundat \n momentul \n care mâinile i se desprinser` de
marginea falezei. Deschise gura mare ca s` urle [i ochii i se
umplur` de spaim`.

C`zu… mai jos cu dou`zeci de centimetri. {ocul produs
de faptul c` se afla atât de aproape de p`mânt o dobor\ mai
mult decât o c`dere de la o mare \n`l]ime. Stând total
nemi[cat`, cu gura c`scat`, respira des [i sacadat. Apoi \[i
imagin` cum trebuia s` arate  ag`]at` cu disperare de
marginea falezei, \n timp ce picioarele se g`seau la numai
câ]iva centimetri de p`mânt.

|ncepu s` râd` ca o isteric`, afundându-se cu genunchii \n
nisip [i l`sându-[i lacrimile s`-i curg` pe obraji. Râse [i plânse
strângându-[i bra]ele \n jurul trupului, \n timp ce printre
sentimentele contradictorii care o cuprinseser`, se strecura
treptat acela al urii \mpotriva aceluia care o supusese unor
asemenea chinuri.

Se ghemui tulburat` [i-[i strânse obrajii plini de lacrimi cu
dosul palmei. Un potop de blesteme \ndreptate \mpotriva
doctorului Wyatt Field \i venir` pe buze, dar se ab]inu. Apoi
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tres`ri dându-[i seama c` era prima oar` \n optsprezece ani
când era departe de orice fiin]` uman`. Absolut singur`.

Nici urm` de doamna Carmady, de tat`l ei sau de servitori.
Numai Cassie, Cassandra Winters, singur` pe lume. Se d`dea
o mare lupt` \ntre fiorul aventurii [i sim]ul de r`spundere,
sentimente \nc` necunoscute de ea. Se ridic` \ncet \n picioare,
având impresia c` \n orice clip` se putea deschide p`mântul
\n fa]a ei [i s-o \nghit`.

– Va fi o treab` foarte dificil`, spuse ea cu voce tare,
prezicându-[i cu pesimism viitorul.

***

– Cassie?
Vocea vesel` a lui Maggie \i p`trunse prin cea]a gândurilor

[i brusc, tân`ra auzi clipocitul fântânii. Ajunsese la cap`tul
drumului. Reu[ise. |[i g`sise cei doi pantofi [i nimerise
drumul spre [coal`. F`r` nici un ajutor.

Cu o demnitate cam compromis`,  \[i \ndrept` umerii [i-[i
ridic` mândr` fa]a spre Maggie.

– Dumnezeule, [opti Maggie când \i v`zu ciorapii rup]i,
p`rul \n dezordine [i hainele murdare. Bravo, Wyatt! [opti ea.
Sper c` acum e[ti mul]umit!

Pleoapele lui Wyatt se \ngustau pe m`sur` ce Cassie se
apropia de ei cu pa[i mici. Apoi observ` contractarea
maxilarelor [i u[orul dar rebelul aer de siguran]` din mersul
acesteia.

– Da, sunt, Maggie, \i r`spunse el \ncet. Sunt pe deplin
mul]umit. V`d c` ]i-ai g`sit pantofii, domni[oar` Winters, zise
el cu voce tare.

52 CHRISTINE CROSS



– Bine\n]eles, doctore, \i spuse ea pe un ton emfatic, iar
din ochi parc` \i ]â[neau fulgere. N-a fost un lucru
extraordinar de greu de f`cut.

– {i cum a decurs prima ta plimbare de una singur`?
continu` el.

– A fost mult mai pl`cut` decât \n compania ta, \i r`spunse
ea cu dispre], provocându-i un zâmbet lui Maggie.

Wyatt \i \ntâmpin` r`spunsul ostil cu un oftat [i \i ar`t` lui
Maggie c` se bucura de succesul muncii sale din dup`-amiaza
aceea f`cându-i cu ochiul.

Luând-o protectoare pe Cassie pe dup` umeri, Maggie o
conduse \n camera ei, neluând \n seam` faptul c` astfel \nc`lca
o regul` capital` a a[ez`mântului.

Ceva mai târziu, stând gânditoare pe marginea patului \n
a[teptarea lui Cassie care f`cea du[,  se mir` pentru a o suta
oar` de duritatea necru]`toare a lui Wyatt.

Cassie ie[i din baie \ngrijorat`, sim]indu-se de parc` se
n`scuse a doua oar` dup` ce \[i sp`lase p`rul [i trupul.

– Maggie, sper c` nu te re]in, se adres` ea persoanei t`cute
pe care o sim]ea \n \nc`pere.

– Nu, deloc, o asigur` Maggie zâmbind.
– Dar dintr-o dat`, vocea ta a c`p`tat o nuan]` ciudat`! Ce

s-a \ntâmplat?
– Nimic, o lini[ti Maggie. Numai c` majoritatea pacien]ilor

no[tri sunt foarte pudici.
Cassie izbucni \n râs.
– A[a este, spuse ea jenat`. Sunt goal`.
Ajunse cu pa[i [ov`itori la [ifonier [i pip`i hainele pân`

când sim]i sub degete catifeaua halatului ei.
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– Atunci când exist` cineva care te \mbrac` \n fiecare zi,
pudoarea nu mai are nici o \nsemn`tate, \i explic` ea
strângându-[i cordonul \n jurul taliei.

Maggie cl`tin` din cap zâmbind.
– |n general, elevii no[tri devin infirmi la o vârst` mai

\naintat` [i se comport` \nc` instinctiv conform anumitor
tabuuri. N-am avut de mult` vreme vreo pacient` oarb`.

Cassie se a[ez` vis`toare \ntr-un fotoliu.
– Nici atât de neputincioas`, b`nuiesc, oft` ea. Dac` nu

erai tu, pân` acum a[ fi plecat de mult, Maggie. Numai la
gândul c` trebuie s` petrec dou` s`pt`mâni \mpreun` cu
doctorul Field \mi vine s-o iau la goan`.

– La \nceput toat` lumea zice a[a, dar \]i promit, Cassie, c`
\]i vei schimba p`rerea despre el.

Cassie ro[i u[or când \[i aminti s`rutul pe care i-l
administrase el cu scopul de a-i „reda siguran]a \n propriile
for]e“.

– P`rerea mea este c` e un om crud [i lipsit de omenie.
Cred c` n-o s`-l \n]eleg niciodat`.

Maggie se ridic` \n picioare.
– Fii lini[tit`, nimeni nu-l \n]elege, \i spuse ea. Dar din

fericire, nu te afli aici \n acest scop. E de datoria lui s` te
\n]eleag` pe tine. {i acum, ce-ai zice dac` ai purta \n seara asta
costumul cu pantaloni negri? Pun pariu c` \]i st` de minune cu
culoarea asta.

„Bine\n]eles, \[i spuse Cassie cu am`r`ciune. Uita]i-v` la
aceast` oarb` minunat`. Privi]i cum r`stoarn` scaunele, cum
se izbe[te de pere]i…“

– Maggie? \ntreb` ea cu o voce timid`. Pentru toat` lumea
este la fel de greu?

Maggie se \ncrunt` privind cu aten]ie fa]a tulburat` a tinerei.
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– Greu, zici? Dup` toate câte s-au \ntâmplat azi totul pare
foarte simplu, \i r`spunse ea vesel`. Pentru prima zi,  cred c`
ai f`cut progrese uria[e. Te credeai oare capabil` s` te \ntorci
singur` de la golfule]?

Cassie zâmbi, \[i trecu pieptenele prin p`r [i, \n timp ce-i
povestea lui Maggie peripe]iile prin care trecuse,  uit` de
spaima pe care o tr`ise. Curând, nu-i mai r`mase \n amintire
decât senza]ia ame]itoare c` \nf`ptuise un miracol.

Tat`l s`u ar fi fost mândru de ea, \[i spuse \n sinea ei. Dar
imediat \ncepu s` se \ndoiasc` de acest fapt. El n-ar fi
\ncurajat-o niciodat` s`-[i dobândeasc` independen]a. De
fapt, eforturile ei mai degrab` l-ar fi [ocat. Cererile ei
fuseser` refuzate una dup` alta: [coala de stat, [ederea la
Windrow [i, mai surprinz`tor, dorin]a  de a se supune unei
terapii. Pe vremea aceea, \i interpretase reticen]ele ca pe o
dorin]` nem`rturisit`  s` nu mai poat` vedea niciodat`.
Poate prefera s` fie oarb`, ca astfel s` devin` total
dependent` de el? S`-i fi fost oare team` c` ar pierde-o dac`
[i-ar fi rec`p`tat vederea?

Alung` din minte acest gând, refuzând s` cread` c` cineva
ar putea fi atât de egoist. De altfel, tratamentul psihiatric din
anul acela \i d`duse dreptate tat`lui s`u. La cap`tul unei
c`l`torii lungi [i dureroase, ea capitulase.

– Vezi, Cassandra, o dojenise el cu blânde]e \n seara \n care
\[i luase r`mas-bun de la psiholog, \ncercarea de a-]i aminti
evenimentele petrecute n-a dus decât la suferin]`. Nu ]i-a fost
de ajuns pierderea mamei tale?

Pentru c` redeschisese r`nile unui om care \ncerca s-o
protejeze [i s-o r`sfe]e, se sim]ise extrem de vinovat` [i
hot`râse c` dac` mica modalitate de a se vindeca era aceea de
a-[i aduce aminte trecutul, prefera s` r`mân` oarb`.
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|[i mas` tâmplele pentru a sc`pa de durerea de cap care o
chinuia de fiecare dat` când se gândea la tat`l ei.

– Am avut dreptate! exclam` Maggie, vocea ei vesel`
p`trunzând cu greu prin cea]a gândurilor sale. Costumul
acesta este superb.

Maggie \l privi provocator pe Wyatt \n timp ce-o \nso]ea pe
Cassie pân` la masa din sufragerie. V`zându-l c` se \ncrunt` \n
semn de nemul]umire, ea \i \ntoarse spatele [i nu-l mai b`g`
\n seam`.

– |]i st` foarte bine \n negru, spuse el \n cele din urm`,
când \[i \ntoarse privirea spre Cassie.

– Serios? \l \ntreb` ea indiferent`, concentrându-se asupra
zgomotelor care o \nconjurau.

Tacâmurile se loveau de farfuriile de por]elan provocând
un clinchet vesel, se purtau discu]ii cu voce joas` [i, din când
\n când, se auzea câte un sunet cristalin atunci când se
ciocneau dou` pahare.

– Cine sunt oamenii ace[tia? \ntreb` ea.
– Profesorii, infirmierele. Aici mânc`m \n toate serile. |n

felul acesta, le oferim celorlal]i pacien]i ocazia s` nu stea
singuri.

Cassie deveni mai agitat`, sim]indu-se jenat` de prezen]a
acelor necunoscu]i.

– Mi-i vei prezenta [i mie? \ntreb` ea cu glas [ov`itor.
– |n nici un caz, \i r`spunse el pe un ton hot`rât. Cel pu]in

nu \nainte de a trece dou` s`pt`mâni. Pentru ei, nu vei exista
decât atunci când voi decide eu.

– Interdic]ia asta mi se pare absurd`, ripost` Cassie. Din
moment ce voi r`mâne aici trei luni, e normal s` vreau s`-i
cunosc.
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– Fiecare regul` pe care o respect`m aici are un scop
precis, domni[oar` Winters, \i explic` Wyatt, cu o u[oar` urm`
de exasperare \n glas. |n timpul primelor dou` s`pt`mâni,
personalul casei reprezint` str`inii cu care vei avea de-a face la
ie[irea de aici.

Cassie f`cu o mutr` sceptic`, dar trebui s` se \ncline \n fa]a
logicii acelui argument. Pentru orbi, str`inii reprezentau
necunoscutul, du[manul invizibil. F`când un efort incon[tient
pentru a se proteja, to]i sim]eau nevoia irezistibil` de a
cunoa[te toate persoanele cu care se \ntâlneau cu scopul de a
elimina orice pericol.

– Dar acesta nu este unicul motiv, nu-i a[a? \l \ntreb` ea
venindu-i brusc o idee. Izolându-m` de ceilal]i oameni, va
cre[te dependen]a mea fa]` de tine.

El zâmbi când observ` v`dita ei ostilitate.
– Exact, admise el. Timp de dou` s`pt`mâni, nu vei sta

decât cu mine.
– {i cu Maggie, \i aminti ea.
– {i cu Maggie… cu condi]ia s` nu mai \ncalce

regulamentul.
Imediat, Cassie se \ngrozi la gândul c` ar putea fi lipsit` de

\n]elegerea [i prietenia lui Maggie. Nu numai c` tân`ra
reprezenta pentru ea un refugiu dup` ce suporta intoleran]a
lui Wyatt, dar  ar fi devenit prietena cea mai apropiat` pe care
o avusese Cassie vreodat`.

– Ce vrei s` spui? Ce reguli a \nc`lcat?
– Te conduce de colo-colo ca un câine pentru orbi [i nu

face altceva decât s` \nlocuiasc`  persoana care f`cea acest
lucru la tine acas`.

Cu bun`-cuviin]a pe care i-o impunea educa]ia primit`, Cassie
se aplec` spre el, str`duindu-se s` fie cât se poate de calm`:

AR TREBUI S~ FII ORB 57



– Este prima mea zi petrecut` aici, \i spuse ea st`pânindu-[i
cu greu indignarea. {i n-a fost deloc pl`cut. Traversarea
acestei \nc`peri plin` de lume ca s` ajung la mas` m-ar fi dat
gata. Maggie a fost atât de bun` [i a \n]eles acest lucru
oferindu-se s` m` ajute. Mult` lume din afara acestei institu]ii
ar fi dat dovad` de aceea[i sensibilitate, cu excep]ia ta,
bine\n]eles.

Re]inerea cu care se exprima [i care \i colora obrajii,  stârni
admira]ia lui Wyatt, dar \[i propuse s` nu lase nimic s` se vad`
atunci când \i r`spunse:

– Maggie n-are nici o scuz` [i o s` am grij` ca asemenea
abatere s` nu se mai repete. |ncepând din acest moment, va
trebui s` te descurci singur`, chiar dac` pentru asta voi fi
obligat s-o ]in departe pe Maggie pe toat` durata [ederii tale
aici. Vrei nu vrei, domni[oar` Winters, trebuie s` \nve]i s` fii
oarb`.

– Te \ncânt` puterea pe care o exerci]i \n micul t`u regat,
nu-i a[a? \l acuz` ea, alb` ca varul la fa]`. Ei bine, afl` c` nu e[ti
tu singurul psihiatru din lume. Sunt convins` c` po]i fi
\nlocuit cu destul` u[urin]`.

Wyatt \ncepu s` zâmbeasc` atunci când auzi amenin]area ei.
– Nu te afli \ntr-o situa]ie prea str`lucit` ca s` te po]i lipsi

de serviciile mele [i ar fi o prostie s` \ncerci a[a ceva. Sunt cel
mai bun \n domeniu. Ca s` fiu sincer, nici nu [tii ce noroc a
dat peste tine.

Ca s` nu-i dea o replic` ustur`toare, Cassie \[i mu[c`
buzele. Va trebui s` tolereze manierele tiranice ale acelui
medic. Dar dac` viitorul va dovedi c` nu era decât un [arlatan,
va lua m`surile necesare.

Deodat`, se \nfior` din cap pân` \n picioare când \[i aminti
de pl`cerea pe care a sim]it-o la atingerea buzelor lor. |ncerc`
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din toate puterile s` alunge din minte acele imagini [i Wyatt,
v`zând c` este tulburat`, crezu c` aceasta se datoreaz` furiei.
F`r` s` scoat` nici un cuvânt, privea cum se succed emo]iile
pe fa]a ei, \n timp ce Cassie se lupta s` se supun` autorit`]ii
lui absolute. Starea de furie \i f`cea bine [i o va putea folosi
\mpotriva min]ii ei, cu condi]ia s` nu devin` de necontrolat.

– Sper s` nu-mi iei \n nume de r`u gestul, domni[oar`
Winters, dar mi-am permis s` comand pentru amândoi.
Buc`tarul nostru [ef nu g`te[te decât foarte rar tipul `sta de
pe[te [i am vrut s` te bucuri [i tu de savoarea lui.

Cassie \nclin` capul cu gra]ie, dar se \ncord` ca [i când se
g`sea \n fa]a unui animal s`lbatic \mblânzit, care se putea
\ntoarce \mpotriva ei \n orice moment. Auzi apoi \n dreapta ei
sunetul vesel produs de v`rsarea unui lichid \ntr-un pahar.

– E un Chablis foarte slab, continu` Wyatt cu un glas ceva
mai cald. Nu e extraordinar, dar merge foarte bine cu pe[tele.

Degetele lui Cassie urcar` pe fa]a de mas`, orientându-se
dup` a[ezarea tacâmurilor, pân` când \ntâlni piciorul
paharului de cristal. Wyatt urm`ri mi[c`rile tinerei cu mirare,
\n timp ce \[i umplea propriul pahar. Era mereu surprins de
faptul c` orbii proveni]i din familii bogate \nv`]au s` se
comporte la mas` cu mult \nainte de a afla cum se traverseaz`
o strad`.

– S` toast`m pentru viitorul t`u, domni[oar` Winters.
Atunci când li se ciocnir` paharele, Cassie se \ntreb` cam

ce-ar crede doctorul Field dac` ar [ti c` asupra acelui viitor
pentru care bea el atât de vesel plana amenin]area s`r`ciei.

Vinul era \ntr-adev`r excelent [i chiar de la prima
\nghi]itur`, Cassie se destinse. Era pl`cut s` savureze o mas`
rafinat` [i atmosfera aceea familiar` o reconfort` \n a[a
m`sur` \ncât \i fu u[or s` pretind` c` cina aceea nu era decât
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o prelungire a unei vie]i pe care  o cunoscuse dintotdeauna,
[i nu sfâr[itul existen]ei pentru care o preg`tise tat`l s`u.
Trebuia s` uite m`car pentru câteva momente ce o a[tepta la
ie[irea de la Windrow [i s` se bucure de clipele prezente…

– Unde locuie[ti, doctore Field? \l \ntreb` ea brusc, pe un
ton de conversa]ie.

– La distan]` de câ]iva kilometri de aici.
– |n ora[?
– Nu, locuiesc \ntr-o cas` izolat`, a[ezat` pe malul unui râu.
Cassie \ncerc` s`-[i imagineze silueta serioas` [i aspr` a

doctorului Wyatt Field \n mijlocul unei gr`dini cu flori
\nconjurat` de paji[ti verzi [i izbucni \n râs. I s-ar fi potrivit
mai degrab` atmosfera unui castel vechi pierdut \n cea]`.

– Când eram copil locuiam [i eu pe aici, continu` ea,
p`strându-[i celelalte gânduri pentru ea \ns`[i. Din câte \mi
amintesc, toamna era magnific`.

– A[a este [i acum. Dar spune-mi, ai \ntâmpinat greut`]i
când a trebuit s` te adaptezi la via]a de ora[?

– Sunt obligat` s` suport o [edin]` de terapie \n timpul
cinei? Consider` c` te \ntreb din pur` curiozitate. |n timp ce
mânc`m, ar fi bine s` uit`m motivele pentru care lu`m masa
\mpreun` \n acest loc [i s` fim doar dou` persoane care \nva]`
s` se cunoasc`.

– Te sim]i \n stare s` faci asta? \l \ntreb` ea f`r` s` se
gândeasc` prea mult. Vreau s` spun, dac` po]i s` ui]i ce rol
juc`m fiecare dintre noi.

Wyatt se posomor\ gândindu-se cu ce pl`cere va pune
punct definitiv rela]iei medic-pacient existent` atunci \ntre ei.

– Ar fi periculos dac` le-am uita cu des`vâr[ire, \i r`spunse
el cu blânde]e, propunându-[i de data asta s`-i vorbeasc`
sincer.
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Ea cl`tin` din cap [i el \i privi fascinat umbra catifelat` pe
care b`rbia  o proiecta pe gâtul ei delicat.

– De acord. Ei bine, nu, n-am avut nici o dificultate s` m`
obi[nuiesc cu via]a de ora[. Când e[ti orb, \n cele din urm`
via]a  la ]ar` devine plictisitoare. Acolo nu sunt atâtea
zgomote. Pentru a aprecia natura, ai nevoie de ochi.

– Mul]i orbi au o p`rere contrar`. Ora[ele li se par
\ngrozitoare.

Fruntea lui Cassie fu umbrit` de un nor când \[i aminti
plimbarea pe care o f`cuser` \mpreun` pân` la golf.

– |n ora[ nu v`d nimic atât de \ngrozitor ca ceea ce am
p`timit \n dup`-amiaza asta aici, spuse ea cu calm.

– Uit` ce s-a petrecut \n dup`-amiaza asta, \i suger` el
stânjenit.

Ea d`du din umeri cu o nep`sare pref`cut`, \ntrebându-se
la care aspect al plimb`rii f`cuse aluzie. La s`rut, desigur. „E o
alt` faz` a tratamentului, domni[oar` Winters. N-are nici o
importan]` [i, pentru numele lui Dumnezeu, nu face atâta caz
pe tema asta!“

– Cum \]i petreceai timpul \nainte? continu` Wyatt cu o
u[oar` \ncordare \n glas.

Ea se sprijini oftând de sp`tarul scaunului.
– Citeam foarte mult, \n Braille, desigur, ascultam muzic`.

Uneori tata m` lua cu el la concerte. Mai petreceam mult timp
\n parc, pur [i simplu ascultând pa[ii trec`torilor.

– Central Park?
– Da, locuiesc vizavi de el.
– Deci te pasiona via]a altora, conversa]iile altora [i muzica

pe care o compuneau al]ii. Foarte bine. Iar via]a ta? Ce f`ceai
pentru tine \ns`]i?

AR TREBUI S~ FII ORB 61



– Pentru mine… spuse ea nehot`rât`. La ce te referi?
El \ncepu s` râd`.
– La o via]` social`. La prieteni… la iubi]i.
– Asta este o \ntrebare foarte indiscret` pe care un

gentleman n-ar trebui niciodat` s-o adreseze unei doamne din
prima sear`!

– S` nu \ntindem jocul prea departe, domni[oar` Winters!
Nu te afli aici pentru a te distra [i masa noastr` din seara asta
nu reprezint` \n nici un caz o prim` \ntâlnire amoroas`.

– Oricum, cu siguran]`  nu va fi urmat` [i de o alta! \i
r`spunse ea nervoas`.

Zâmbetul lui Wyatt deveni obraznic [i ironic.
– Deci nu-mi po]i vorbi despre nici un prieten [i cu atât

mai pu]in despre iubi]i. E de mirare la vârsta ta. Probabil c`
duci o via]` foarte plictisitoare.

Obrajii lui Cassie se \mbujorar`. Fascinat, Wyatt urm`ri pe
fa]a ei manifest`rile tulbur`rii pe care o sim]ea.

– Dar tu, doctore Field? \i r`spunse ea pe un ton t`ios.
Cum arat` prietena ta de-acum?

El \ncepu s` râd`.
– |mi pui \ntrebarea asta pentru c`, dup` p`rerea ta, nu

sunt c`s`torit?
– M-ar mira s` fie invers.
El se \ncrunt`, amuzat. Discu]ia devenea \ntr-adev`r

interesant`.
– De ce?
– E[ti prea egoist ca s` ai rela]ii prea \ndelungate cu o

femeie.
– Asta cam a[a este, \i r`spunse el. |mi place s` tr`iesc

singur. {i ca s` r`spund \ntreb`rii tale, via]a mea particular`
nu te prive[te.
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– |n schimb, tu vrei s` afli totul despre via]a mea.
– Exact. Pentru asta m` pl`te[ti.
Cassie \[i strânse maxilarele ca s` nu-i dea replica pe care o

merita.
– E imposibil s` te prefaci m`car \n timpul unei mese c`

e[ti [i altceva decât un medic cu pacienta lui? Este evident c`
nu e[ti \n stare s` ai orice alt tip de rela]ie cu o fiin]` uman`.
A[a c` hai s` punem punct acestei comedii. Ce vrei s` [tii
despre mine, doctore Field, \n calitate de psihiatru?

El se \ncord` propunându-i s` colaboreze, dar ridicând \n
felul acesta, \n mod incon[tient, ni[te bariere \ntre ei doi.

– Deocamdat` nimic, \i r`spunse el nep`s`tor. S` ne
bucur`m de mâncarea excelent` pe care ne-o aduce Helen.
Mai vrei cafea?

Cassie \[i puse mâna deasupra ce[tii.
– Nu, mul]umesc. Mi-ar pl`cea s` ies pu]in la aer curat. E

un lux pe care nu mi l-am permis niciodat` la ora[… o
plimbare dup` c`derea \nser`rii. Se poate?

– Desigur.
Wyatt se ridic` [i, dând ocol mesei, \i oferi bra]ul. Ea [ov`i

câteva clipe.
– Credeam c` aici e interzis ca orbii s` fie condu[i de

altcineva.
– Nu sunt totu[i lipsit total de maniere, domni[oar` Winters.

Vei avea din plin ocazia s` intri [i s` ie[i singur` din aceast`
\nc`pere. |n seara asta \ns`,  sunt cavalerul t`u [i de obicei
acesta ofer` bra]ul s`u unei doamne, fie c` e sau nu oarb`.

– E[ti prea amabil, doctore Field, \i r`spunse Cassie
gra]ios, luându-l de bra].

El se \ncord` u[or la atingerea ei, iar tân`ra sim]i c`
mu[chii bra]ului s`u se contracteaz` sub degetele ei.

AR TREBUI S~ FII ORB 63



Bucurându-se de aerul curat al serii, f`cur` turul
propriet`]ii \n t`cere, cu excep]ia ocaziilor când Wyatt \i
descria locurile prin care treceau.

– Aici, la dreapta ta, sunt cl`dirile comune, unde vei locui
mai târziu. Vom trece curând prin fa]a lor [i dac` e[ti atent`,
vei observa imediat c` te apropii de ele.

– Nu m` pot concentra, recunoscu Cassie râzând u[or.
Sunt mult prea fericit` de faptul c` m` aflu afar`. Dar cred c`
cimentul aleii este \nlocuit \n locul acesta cu ni[te dale.
Presupun c` dac` o s` cotesc pe aici, zidul de c`r`mid` m` va
conduce pân` la u[`.

Wyatt \i strânse u[or mâna cu bra]ul.
– Excelent. Puterea ta de deduc]ie e surprinz`toare.
– Toate cl`dirile se deosebesc una de alta \n acela[i mod?
– Da. Drumul acesta este format din dale de ciment, cel al

cantinei este asfaltat [i cel care duce la [coal` e pavat cu piatr`.
Pân` la sala de sport se ajunge urmând o potec` de nisip.

– {i iarna?
– Toate drumurile sunt \nc`lzite, \i r`spunse Wyatt. Acestea

sunt singurele puncte de reper ale pacien]ilor no[tri. Ar fi o
cruzime s` le l`s`m  acoperite de z`pad`.

– Foarte ingenios, spuse Cassie impresionat`. A fost
ideea ta?

– Bine\n]eles.
Se gândi câteva momente cât de paradoxal putea fi acel om

care p`rea \n mod deschis atât de ostil fa]` de orbi, atât de
nemilos fa]` de infirmitatea lor, dar care reflectase \ndelung la
mijloacele prin care s` u[ureze vederea lor la Windrow. Dând
u[or din umeri, tân`ra renun]` s`-l mai \n]eleag` [i inspir`
adânc aerul nop]ii, delectându-se cu mirosurile necunoscute
ale câmpiei ce-i \nconjura.
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– Ce pl`cut este, oft` ea, s` te po]i plimba a[a prin parc.
Pot s` m` plimb \n fiecare sear`?

Wyatt \ncepu din nou s` mearg` [i Cassie \[i potrivi pasul
cu al lui.

– Oricând dore[ti, dac` vei avea timp. Drumul acesta
\nconjoar` campusul, e imposibil s` te r`t`ce[ti. Dac` vei
merge suficient de mult, vei ajunge din nou \n locul de unde
ai plecat.

– {i cl`direa principal`, cum voi putea s-o recunosc?
– Dup` clopo]el, \i r`spunse el zâmbind. Asta a fost ideea

lui Maggie. De altfel, m` mir c` nu l-ai recunoscut pân` acum.
Cassie se apropie f`r` voia ei mai mult de el.
– }i-e frig? O \ntreb` el privind \n jos, spre ea.
– Doar un pic. Dac` ar fi s` m` iau dup` mirosurile

p`mântului [i frunzi[ului, a[ putea spune c` toamna e
aproape [i nu port jachet`, ca tine.

Tân`ra se opri brusc, se \ntoarse cu fa]a la el [i \[i puse
mâinile pe pieptul lui, f`r` s`-i lase timp s` reac]ioneze. Apoi
acestea urcar` pân` la gât, urm`rind conturul gulerului
c`m`[ii, dup` aceea coborâr` de-a lungul cravatei, pân` la
catarama curelei pantalonilor, unde \ntârziar` pu]in, dup`
care le l`s` s`-i cad` \n pozi]ia ini]ial`. Atunci Wyatt  d`du
drumul aerului pe care-l re]inuse \n piept din momentul \n
care Cassie \[i pusese mâinile pe pieptul lui. Ea \[i d`du capul
pe spate [i zâmbi.

– Nu [tiam cu ce e[ti \mbr`cat, \i explic` ea. Ce culoare are
c`ma[a ta?

– Alb`, [opti el \ncordat.
– {i cravata?
Nesim]indu-se \n stare s` r`spund` imediat, \[i l`s` capul

\n jos [i ea \i ironiz` u[or ezitarea.
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– B`nuiesc c` te-ai uitat acum la ea, nu-i a[a?
– Da, recunoscu el, [i ea distinse o urm` de zâmbet \n

vocea lui. Are ni[te dragoni portocalii pe fond albastru \nchis.
Ea izbucni din nou \n râs, \l lu` de bra] [i continu` s`

mearg` \ncet. Wyatt \[i fix` privirea asupra bombeului
pantofilor pentru a nu se l`sa ispitit s` se uite la chipul
dr`g`la[ [i feminin al celei care \l \nso]ea. Presiunea pe care o
exercita mâna ei asupra bra]ului s`u i se p`rea grea [i
arz`toare, chiar dac` \n realitate nu cânt`rea mai mult decât o
pan`. {i la fiecare pas \[i imagina, f`r` s` se poat` st`pâni,
trupurile lor apropiindu-se din ce \n ce mai mult unul de
cel`lalt. Se opri brusc [i-[i scoase sacoul pentru a-l pune pe
umerii lui Cassie. Nu atât din pricin` c` i-ar fi fost team`  s`
nu r`ceasc`, ci pentru c` nu mai suporta c`ldura produs` de
acesta.

– Ia-l tu, \i spuse el cu o voce tulburat`.
Cu un fior voluptuos, Cassie strânse pulpanele hainei \n

jurul ei.
– |]i mul]umesc, m` simt mult mai bine a[a.
|n schimb, pentru Wyatt situa]ia se \nr`ut`]ise. Acum doar

pânza sub]ire a c`m`[ii \l mai ap`ra de senza]ia de tulburare
pe care i-o produceau degetele lui Cassie [i  devenea din ce \n
ce mai con[tient de gradul crescut de intimitate pe care li-l
impunea acea plimbare \n jurul a[ez`mântului.

„Dar e pur [i simplu ridicol s` fiu atât de fascinat de o
femeie pe care n-o cunosc decât de câteva ore…“

– Ascult`, strig` ea deodat`, \nclinând capul \ntr-o parte.
Când f`cu aceast` mi[care, p`rul ei alunec` spre um`rul lui

[i o bucl` \i ajunse pân` pe piept. Wyatt nu se sim]ea \n stare
s`-[i dezlipeasc` privirea de pe ea.
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– Clopo]elul! continu` Cassie. Ce dr`gu] sun`! Dar cum se
procedeaz` atunci când nu bate vântul?

„Este oarb`, \[i tot spunea Wyatt \n sinea lui. E una din
pacientele tale [i nu va fi niciodat` altceva“.

– Atunci trebuie s` numeri pa[ii \ncepând de la fântân`, \i
r`spunse el cu o voce care sper` c` p`rea normal`. Ea se
g`se[te exact la jum`tatea drumului dintre cl`direa principal`
[i cea \n care se aplic` tratamentele.

Cassie d`du din cap gânditoare [i se \ntoarse cu fa]a
spre el.

– Acum te duci acas`?
– Da.
– {i mâine ce se va \ntâmpla?
– Ne vom \ntâlni \n sala de mese, la micul dejun.
Cassie oft` cu triste]e [i se \ncrunt`.
– {i vom \ncepe s` muncim, nu-i a[a?
– Da.
Ea d`du u[or din umeri, silueta ei p`rând [i mai fragil` \n

sacoul care-i era prea lung.
– Ei bine, doctore, poate o s`-]i vin` s` râzi, dar am petrecut

o sear` minunat`… \n ciuda… m` rog, a fost minunat!
El ridic` mirat din sprâncene.
– Uneori, atunci când nu mai e[ti atât de re]inut, e[ti un

\nso]itor foarte pl`cut, mai ad`ug` ea ridicând mâinile spre
fa]a lui.

F`cut de c`tre un orb, gestul acela era atât de natural!
|nsemna \n acela[i timp [i bun` ziua, [i la revedere [i o mie de
alte elemente subtile, mult mai elocvente decât cuvintele.
Toate acele cuvinte pe care nev`z`torii nu le pot exprima prin
ochii lor. Timp de câteva clipe, Cassie uit` c` \nso]itorul ei era
omul care-i jignise amorul propriu, care-[i b`tuse joc de

AR TREBUI S~ FII ORB 67



handicapul ei. |n timpul plimb`rii din seara aceea, el devenise
o persoan` pe care sim]ea c` o poate iubi; acestea erau
sentimentele pe care le exprimau gestul ei.

Sim]i cum maxilarele lui Wyatt se contract` sub ap`sarea
degetelor ei [i, chiar \n momentul \n care  regret` c` f`cuse
acea mi[care spontan`, pe fruntea lui ap`ru o cut` care
exprima \ngrijorarea. Ea l`s` atunci mâna \n jos, dar apoi
tres`ri când sim]i c` degetele lui Wyatt o prind brusc de
\ncheietura mâinii.

|n \ntunericul care o \nconjura, sim]i mângâierea privirii
lui [i tensiunea care \nc`rca aerul cu electricitate cât timp el
avu câteva momente de ezitare. Apoi sim]i r`suflarea lui foarte
aproape de fa]a ei [i buzele lui le atinser` pe ale ei. Atunci,
acea senza]ie minunat` care o cople[ise \n cursul aceleia[i
dup`-amiezi, o cuprinse din nou.

Buzele lui Wyatt se \ntredeschiser` [i \n acea clip` Cassie \[i
d`du seama c` [i el era la fel de tulburat. Aici [i \n acel
moment,  nu mai era o nev`z`toare, o persoan` diferit` de
celelalte. Stând cu ochii \nchi[i [i trupurile atingându-li-se
u[or, se sim]ea pur [i simplu  femeie.
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Capitolul 6

Cassie se \nclin` u[or spre oglinda m`su]ei de toalet` [i-[i
trecu degetele peste suprafa]a neted` a oglinzii, \ntrebându-se
cum ar`ta [i dac` va afla vreodat` acest lucru…

Maggie \i telefonase la ora [apte [i pentru prima oar` se
sim]ea preg`tit` s` coboare singur`.

– Maggie,  nu vrei s`-]i bei cafeaua cu mine \n diminea]a
asta? \i propuse ea. Voi fi jos peste o jum`tate de or` [i vom
avea câteva clipe de r`gaz \nainte s` soseasc` doctorul
Field.

|[i st`pâni teama pe care o resim]i atunci când deschise
u[a, amintindu-[i c` \n definitiv \n ziua anterioar` g`sise
drumul relativ u[or. Merse cu pa[i [ov`itori pân` \n cap`tul
sc`rilor, pip`ind peretele. Atunci când cobor\ [i ultima
treapt`, avea pe fa]` un aer triumf`tor. Sim]ea sub t`lpi
podeaua cunoscut`, pardosit` cu dale de gresie [i travers`
coridorul cu pa[i mici pân` când sim]i prezen]a unui zid \n
fa]a ei. Atunci coti la dreapta, merse cu pa[i hot`râ]i spre
prima u[` [i intr` \n salonul de muzic`. Acum sim]ea deja



mirosul de cafea [i ferigi de Boston care veneau dinspre sala
de mese. Mai parcurse câ]iva metri [i intr` \n \nc`perea
imens`.

Maggie observ` silueta zvelt` [i fermec`toare a lui Cassie.
Inocen]a copil`reasc` pe care o reflecta chipul [i trupul ei o
f`ceau s` par` de o frumuse]e ireal`, care trezea \n Maggie un
sentiment protector. Tân`ra oarb` era animat` de un fel de
veselie contagioas`, ca [i când i se \ntâmplase de curând ceva
minunat.

Ea a[ez` cea[ca pe farfurioar` [i cl`tin` din cap exprimând
\n felul acesta o aprobare t`cut`.

Cassie auzi zgomotul u[or [i se \ndrept` spre ea, lovindu-se
din când \n când de câte un scaun. |n cele din urm` atinse
sp`tarul aceluia pe care st`tea Maggie.

– Te-ai descurcat foarte bine, \i f`cu Maggie un
compliment râzând. Unde o fi femeia ne\ndemânatic` de ieri?
Oarba \ngrozit`…

– Oh, Maggie! Sunt fericit` c` am venit aici. Am tr`it ni[te
momente fantastice: ieri am g`sit  singur` drumul dinspre
falez`, m-am dus la plimbare dup` cin` [i am ajuns la tine \n
diminea]a asta f`r` s`-mi rup vreun picior [i…

D`du din umeri cu ochii str`lucind, nesim]indu-se \n stare
s`-[i exprime \n cuvinte bucuria [i refuzând s` dezv`luie
adev`rata cauz` a fericirii ei, [i anume faptul c` un b`rbat
reac]ionase \n prezen]a ei ca fa]` de o femeie normal` [i nici
m`car Maggie, oricât de binevoitoare [i \n]eleg`toare ar fi fost,
n-ar fi reu[it s` ghiceasc` ce \nsemn`tate avea pentru ea
aceast` descoperire.

Maggie turn` cafea \n cea[ca lui Cassie, zâmbind. Cuno[tea
acel sentiment de bucurie imens` pe care \l sim]eau orbii
când reu[eau s` fac` ceva singuri pentru prima oar`. Nimic pe
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lume nu se compara cu acel prim contact al orbului cu
independen]a. S`rmana Cassie, nici nu [tia ce-o a[teapt`… De
aceea, Maggie \ncerc` s`-i mai tempereze pu]in entuziasmul.

– Ai f`cut progrese uria[e, Cassie, dar acum va trebui s`
r`storni mun]ii. Wyatt va deveni din ce \n ce mai exigent [i va
a[tepta de la tine s` \ndepline[ti lucruri care ]i se vor p`rea
imposibil de realizat.

Cassie cl`tin` hot`rât` din cap.
– Asta n-are importan]`, Maggie. Acum [tiu c` pot s` fac

minuni… Dar, hai s` schimb`m subiectul discu]iei… Mai
bine mi-ai vorbi despre tine.

Maggie se mir` de cererea tinerei, pentru c` nu era
obi[nuit` ca pacien]ii s`-[i exprime curiozitatea \n leg`tur` cu
via]a particular` a personalului. Universul lor p`rea limitat de
handicapul lor.

– Ce-ai vrea s` [tii? o \ntreb` ea.
– De exemplu… Unde locuie[ti? Cu ce te ocupi atunci

când nu lucrezi? E[ti c`s`torit`? Poveste[te-mi tot despre tine!
|ncepu s` râd` [i Maggie se molipsi de la entuziasmul ei.

Apoi se confes` ca [i când Cassie ar fi fost prietena ei [i astfel
\i oferi tinerei unul din cele mai frumoase cadouri: acela de a
se comporta fa]` de ea ca [i când nu era oarb`.

– Locuiesc \ntr-o vilu]` de ]ar` la doi kilometri distan]` de
aici numai \n weekend, pentru c` toat` s`pt`mâna stau la
Windrow. Casa mea seam`n` pu]in cu cabanele care pot fi
v`zute prin pove[tile cu Hansel [i Gretel…

– A, da, cu acoperi[ de paie [i balcoane de flori?
– Exact. Am chiar [i o gr`dini]` \nconjurat` de un gard alb.
– {i ce faci acolo \n timpul weekendurilor? o \ntreb`

Cassie, dornic` s` cunoasc` via]a de fiecare zi [i a altei
persoane decât a acelora care-i st`tuser` pân` atunci prin
preajm`.
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Maggie \i povesti \ntr-un mod comic cum distrugea pânzele
de p`ianjen care se formau \n lipsa ei amândou`  râdeau \n
hohote  când ap`ru Wyatt \n pragul u[ii. Maggie \i v`zu
privirea aproape imediat [i râsul ei fu \nlocuit brusc de o
u[oar` jen`.

Doctorul Field era \mbr`cat \n ni[te blugi c`lca]i impecabil
[i un pulover cu guler \nalt, de culoare neagr`. |n schimb,
umbra de pe obraji dovedea c` nu se r`sese \n ziua aceea [i
Maggie se gândi c` o asemenea neglijen]` nu prea era
obi[nuit` la el. Ochii lui p`reau c` suport` cu greu lumina din
sala de mese [i aspectul lui u[or \ncordat era de asemenea
neobi[nuit. Chipul \i era plin de gravitate, ceea ce o mir` pe
Maggie.

– Bun` diminea]a Wyatt, spuse ea cercetându-l atent` cu
privirea.

Chipul lui Cassie se lumin` când \i auzi numele [i tân`ra se
\ntoarse spre el ca [i când ar fi putut s`-l vad`.

– Bun` diminea]a, \i r`spunse ea vesel`.
Expresia lui Wyatt se \ntunec` [i mai mult. Se a[ez` la masa

lor f`r` prea mult` tragere de inim` [i se adres` lui Maggie:
– Ai \mbr`cat-o tu \n diminea]a asta sau s-a descurcat

singur`? o \ntreb` el scurt, neluând \n seam` prezen]a lui
Cassie.

Cele dou` femei nici nu apucaser` s` protesteze, c` el
continu` pe acela[i ton:

– }i-am mai spus c` nu trebuie s` fie \nso]it` nic`ieri [i cu
toate acestea este evident c` tu ai adus-o aici! Altfel, a[ fi v`zut
unul sau dou` scaune r`sturnate…

Maggie sim]i c` se sufoc` de indignare datorit` acelei
mustr`ri absolut nejustificate, cu atât mai mult cu cât era
rostit` de fa]` cu o pacient` [i  nu putea s`-i dea replica
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meritat`. Trase cu coada ochiului spre Cassie [i se \nfurie [i
mai tare când constat` starea de jen` [i durerea evident`
\ntip`rit` pe fa]a tinerei. Se ridic` atât de brusc, \ncât scaunul
pe care st`tuse era gata-gata s` se r`stoarne.

– Cassie…, \ncepu ea  pe un ton hot`rât, uitându-se fix la
Wyatt, din fericire eu [tiu s` tac atunci când sunt furioas`.
Orice a[ spune \n acest moment, cred c` voi regreta mai
târziu. Deci te voi l`sa pe tine s`-i explici doctorului Field cum
stau lucrurile.

Dup` ce termin` de vorbit, Maggie se \ntoarse [i plec`
sup`rat`, urm`rit` de privirea lui Wyatt. El se a[ez` pe scaunul
liber, \[i turn` o cea[c` de cafea, apoi se uit` cu aten]ie la
hainele lui Cassie. Purta un pulover sub]ire care reflecta
culoarea ochilor ei [i aversiunea lui  crescu [i mai mult la
gândul c`-[i alesese hainele  inten]ionat ca s`-i plac` lui.

– Bun` diminea]a, domni[oar` Winters, \i spuse el cu
r`ceal`.

– Ar trebui s`-]i ceri scuze fa]` de Maggie, \i spuse ea cu
timiditate.

– Rela]iile mele profesionale cu Maggie nu te privesc
absolut deloc, \i spuse el pe un ton glacial.

– S-ar putea… \ns` n-ai dreptate, \n ceea ce prive[te tot ce
s-a petrecut \n diminea]a asta. M-am \mbr`cat [i am g`sit
singur` drumul pân` aici.

– Dac` \n]eleg bine, \nseamn` c` merita]i amândou` ni[te
medalii de aur! spuse el pe un ton sarcastic… {i acum, s`
comand`m micul dejun [i s` ne continu`m munca. Dup` cum
]i-am spus [i ieri, nu ne afl`m aici ca s` ne distr`m.

Cassie tres`ri. Ostilitatea v`dit` a lui Wyatt o
nedumerea \n cel mai \nalt grad [i fa]a ei reflecta acest
sentiment. |ntr-adev`r,  seara trecut`, se gândise c` existau
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anumite coinciden]e [i tr`sese concluzia c`  erau de bun
augur pentru ea. Episodul petrecut la golf nu f`cea parte din
tratament, iar cel din noaptea anterioar` nici atât.

Dintr-un motiv total de ne\n]eles, doctorul Field se sim]ea
atras de ea [i Cassie se gândise c` nu vor mai exista tensiuni
\ntre ei, c` leg`turile dintre ei vor c`p`ta un nou aspect…

Dar Wayt nu se comporta conform acestui scenariu… Era
evident c` o ura [i din aceast` cauz` \[i pierdu orice \ncredere
\n sine. Fusese o proast`… o oarb` proast`, se dojeni ea.
Cum de-i trecuse prin cap c` i-ar fi putut pl`cea unui
asemenea b`rbat…

Wyatt privi cu o satisfac]ie trist` expresia de pe fa]a lui
Cassie, care trecea de la ru[ine la resemnare. |n diminea]a
aceea \i era mai u[or s` fie crud cu ea… Se uit` la fa]a tinerei
f`r` s`-i scape nici una din emo]iile care erau reflectate de
tr`s`turile ei [i se bucur` de suferin]a ei. |n clipa aceea, ura
puterea ei de a-i distruge autocontrolul de dou` ori \n aceea[i
zi… Nu putea s` sufere capacitatea ei de a-i tulbura somnul,
de a se strecura \n gândurile lui, de a pune sub semnul
\ntreb`rii competen]a lui de medic psihiatru. Dac` ar fi fost
mai pu]in tare, ar fi recunoscut c` era atras de aceast` femeie
[i ar fi refuzat s-o mai trateze. Dar asta ar fi \nsemnat s` se
recunoasc` \nvins [i nu era omul care s` se lase \nfrânt atât de
u[or. Va fi o adev`rat` tortur` s` petreac` aproape fiecare or`
din zilele urm`toare \n prezen]a ei, men]inând \n acela[i timp
distan]a profesional` necesar`, dar va reu[i s`-[i \n`bu[e
sentimentele. Va desc`tu[a secretele acelei min]i ferecate [i o
va for]a pe Cassie Winters s` vad` din nou.

– Ce-]i mai aminte[ti despre mama ta? o \ntreb` el deodat`,
dup` ce li se aduse micul dejun.
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– Unde este Helen? \ntreb` ea.
– Vine la ora unsprezece. Dar programul angaja]ilor nu te

prive[te pe tine. Te-am \ntrebat ceva!
– De ce te por]i atât de urât cu mine? \l \ntreb` ea. Ce-am

f`cut?
El izbucni \ntr-un râs cu nuan]e sarcastice.
– Ce-ai f`cut? Crezi cumva c` toat` via]a mea se \nvârte[te

\n jurul lui Cassie Winters? |]i \nchipui c` purtarea mea este
dictat` de tine? A sosit timpul s` \nve]i, domni[oar` Winters,
c` nu reprezin]i centrul vie]ii nim`nui. }ine minte treaba
asta!...

Un om avizat [i-ar fi dat seama imediat c` vorbele lui erau
mult prea vehemente ca s` fie sincere, dar pentru Cassie
acestea avur` efectul unei palme. Ea r`mase t`cut` câteva
momente.

– To]i orbii sunt atât de egoi[ti ca mine?
El \nchise ochii, ca [i când n-ar fi vrut s` vad` suferin]a

cumplit` care ap`ruse pe fa]a ei. Se blestem` \n sinea lui c` se
purtase atât de aspru cu ea, dar nu se sim]ea \n stare s` se
controleze. Mai mult, dac` se purta mai frumos cu ea, i-ar fi
fost imposibil s` continue tratamentul.

– Vorbe[te-mi despre mama ta, repet` el, refuzând s`
r`spund` la \ntrebare.

– Era foarte frumoas`, [opti ea. Nu ca un manechin sau ca
o vedet` de cinema… Mai degrab` sem`na cu acele madone
pictate \n biserici…

Ridic` fruntea, absorbit` de viziunea portretului mamei
sale.

– Era atât de blând`… ochii, zâmbetul, glasul ei… {tii,
nu-mi amintesc s` fi auzit-o vreodat` ridicând tonul… E
extraordinar, nu-i a[a?
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Wyatt \[i d`du seama c` tân`ra de fapt nu vorbea cu el, ci
cu ea \ns`[i, evocând acele amintiri duioase.

– |mi aduc aminte c` \ntr-o zi am prins ceva ce eu credeam
c` este un [arpe mic [i i l-am dus mamei care citea \ntins`
\ntr-un [ezlong. {tiind c` \i era team` de [erpi, i l-am ar`tat de
departe. Ea l-a privit câteva clipe, apoi mi-a zâmbit [i mi-a spus
c` era foarte dr`gu], dar \n mod sigur era speriat`. A[a c` m-a
sf`tuit s`-l pun \ncet pe p`mânt ca s` se poat` duce la ai lui.
I-am dat drumul \n iarb` [i l-am urm`rit cu privirea pân` a
disp`rut. Abia atunci a s`rit \n picioare [i m-a dus \n cas` |n
urm`toarele dou` s`pt`mâni am studiat c`r]i despre reptile
pân` când a fost sigur` c` nu voi mai prinde niciodat` vreo
viper`.

– Dumnezeule! exclam` Wyatt f`r` voia lui.
Cassie zâmbi [i mai mult când auzi exclama]ia lui

involuntar`.
– Era \ntr-adev`r o femeie remarcabil`, f`cea \ntotdeauna

ce trebuia f`cut… \ntotdeauna…
Wyatt p`str` t`cerea câteva clipe, imaginându-[i for]a calm`

a femeii pe care o descria Cassie. Se \ntreba cât trebuie s-o fi
costat-o curajul de a nu urla  când v`zuse reptila ucig`toare \n
mâinile fiicei sale.

– |n ce rela]ii erai cu mama ta?
– Eram foarte apropia]i to]i trei, dar cu mama aveam ni[te

rela]ii cu totul speciale. O adoram; nu era numai mama mea,
ci persoana pe care o iubeam cel mai mult pe lume. Ea [tia s`
m` asculte…

Deodat`, p`ru c` devine b`nuitoare.
– N-am putea vorbi despre altceva?  spuse ea \ncet,

str`lucindu-i \n ochi o rug`minte mut` care \l r`ni pe Wyatt ca
o lam` de cu]it.
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– Unde v` ducea]i \n seara când a avut loc accidentul? o
\ntreb` el atunci cu un glas aspru.

Auzind aceste cuvinte, ea p`li brusc.
– Nu [tiu, nu-mi aduc aminte…
– |n cazul `sta, trebuie m`car s`-]i aminte[ti ce s-a

\ntâmplat \n orele  dinaintea accidentului…
|n timp ce Cassie se concentra \ncercând s`-[i aminteasc`

evenimentele pe care le \ngropase de mult` vreme \n
memorie, st`tea cu ochii larg deschi[i pentru a-[i st`pâni
lacrimile.

– F`ceam exerci]ii la pian cu mama, ca \n fiecare diminea]`,
\ncepu ea  cu o voce tremurat`, mirat` ea \ns`[i c`-[i mai
aduce aminte acel am`nunt.

– Ce melodie? Ce melodie cânta]i \n acel moment?
Cassie fr`mânta cu nervozitate [erve]elul, scormonind cu

spaim` \n profunzimile min]ii ei. Deodat`, \[i aminti un
cântec, mai \ntâi ni[te note vagi, apoi din ce \n ce mai
puternice, pentru ca \n final ele s` explodeze \n capul ei \ntr-o
\n[iruire de sunete asurzitoare. |[i duse brusc mâinile la
urechi, ca [i când ar fi dorit s` opreasc` acel cântec. |nchise
ochii \n timp ce se lupta cu durerea provocat` de acel zgomot
infernal. Fu nevoit` s` strige ca s`-[i poat` auzi vocea.

– Beethoven! url` ea. Sonata lunii…
Deodat`, muzica \ncet` brusc s` mai r`sune \n urechile ei.

Bra]ele \i c`zur` de-a lungul trupului, iar pe fa]` i se citea mirarea.
Sala de mese era ciudat de t`cut`. Fu cuprins` de spaim`.

– Nu-mi mai aminteam… Credeam c` n-am cântat
niciodat` Beethoven.

Wyatt \[i duse mâna la fruntea umed`, sim]ind emo]iile
prin care trecea Cassie cu aceea[i intensitate ca [i ea, de parc`
ar fi tr`it el \nsu[i acele evenimente.
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– Hai s` ne plimb`m Cassie, \i spuse el.
Ea s`ri de pe scaun, cuprins` de o energie pe care nu o mai

putea ]ine \n frâu. Avea fa]a palid`, nelini[tit`, cu tr`s`turile
\ncordate. Se \ndrept` repede spre ie[ire, uitând c` orbii nu se
gr`besc niciodat` s` se duc` undeva anume. |ns` nevoia de a
p`r`si acea \nc`pere era atât de puternic`, \ncât nu mai putea
asculta de nici o logic`, a[a \ncât se n`pusti spre o mas`, apoi
se lovi de un scaun pe care-l r`sturn`. N-o mai interesa nimic
altceva decât gândul de a fugi departe de amintirile \ngrozitor
de dureroase, departe de un b`rbat care insista s` i le
trezeasc` din nou \n amintire, de[i mintea ei le izgonise cu
mult` grij` din memorie. |[i d`du cu greu seama c` b`tea cu
pumnii \n ceva pân` când o izbi glasul lui Wyatt, care \ncerca
s`-i domoleasc` mi[c`rile.

– Cassie! |nceteaz`!
O \mpinse afar` din \nc`pere, [i când ajunser` afar` ea

respir` adânc aerul matinal, rec`p`tându-[i treptat controlul
asupra ei \ns`[i. Stând nemi[cat lâng` ea, Wyatt \[i st`pânea cu
greu dorin]a de a o lua \n bra]e.

– Ei bine, spuse ea cu glasul tremurând, asta n-a fost o
scen` de care o s`-mi aduc aminte cu pl`cere…

– {i totu[i, va trebui s-o faci [i o vei face. Va trebui s`
vorbim din nou despre aspectul acesta.

– A[ prefera s` n-o mai facem… \i r`spunse ea cu team`.
– M` tem c` te voi for]a…
El zâmbi când v`zu c` lui Cassie \i tresare un mic mu[chi

pe obraz, fa]a ei c`p`tând o expresie sfid`toare.
– Adineauri ai dezv`luit doar o mic` por]iune din memoria

ta [i ai trecut cu bine proba asta. Ar trebui s` fii mândr` de
succesul t`u, [i acesta nu este decât \nceputul. Acum nu mai
po]i s` dai \napoi.
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– Poate c` e mai bine s` fii orb, spuse ea cu o voce lipsit`
de intona]ie. Dac` este atât de dureros s`-]i aduci aminte o
melodie, ce urmeaz` trebuie s` fie de nesuportat.

– Pentru mintea unui copil, cu siguran]`… Dar acum e[ti
\n stare s` accep]i lucrurile care te-ar fi distrus odinioar` [i \n
afar` de asta, poate c`  nu sunt atât de \ngrozitoare cum ]i le
\nchipui tu.

– Po]i garanta c` este a[a? \l \ntreb` ea disperat`, cer[indu-i
o promisiune nes`buit` pentru a-[i domoli spaima din ce \n ce
mai mare.

El \nchise ochii pentru câteva clipe [i atunci când \i
r`spunse, o f`cu \ntr-un mod foarte hot`rât:

– Nu. Bine\n]eles c` nu pot. Dar este singura ta [ans` de
a-]i redobândi vederea. {i acum, ad`ug` el cu o indiferen]`
pref`cut`, dac` ne vom \ntoarce la golf, \mi promi]i c-o s`-]i ]ii
pantofii \n picioare?

Imediat chipul lui Cassie se lumin`, nelini[tea disp`rând ca
prin farmec. Avea spontanietatea unui copil, observ` Wyatt, [i
aceast` calitate f`cea s`-i creasc` [ansele de vindecare.

– Dar dac` stau [i m` gândesc mai bine, continu` el, ar
trebui s` mergem \n alt` parte… poate la [osea.

– La [osea? se nelini[ti ea imediat. De ce s` nu ne
\ntoarcem la golf? Era foarte pl`cut [i [tiu cum s` ajung acolo.

– ~sta este [i motivul pentru care n-o s` mergem acolo…
A[a, acum du-m` la [osea.

Ea se \ncrunt`, reflect` rapid asupra situa]iei [i apoi, dând
din umeri, \l lu` de bra].

– Nu!  spuse el dep`rtându-se rapid de ea, descurc`-te
singur`.

Cassie ar fi trebuit s`-i r`spund` la fel de impulsiv, dar
r`mase de data asta nemi[cat`, fiind evident c` se sim]ea jignit`.
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– Lupt`-te, pentru Dumnezeu! Nu sta ca o statuie! Haide!
Lupt`-te!

Vorbea cu o cruzime sarcastic` \n timp ce o privea cu ochii
plini de speran]`.

– Ce s-a \ntâmplat, domni[oar` Winters, s` \n]eleg c` nu
po]i face chiar nimic de una singur`? |n definitiv, poate c`
aveai dreptate: ar trebui s` te \ntorci \n globul t`u de cristal
din Park Avenue. De fapt, câteva zile de vacan]` \mi vor prinde
foarte bine… M` plictise[te func]ia de d`dac`.

Tr`s`turile chinuite ale lui Cassie se destinser` [i expresia
speriat` de pe chipul ei fu \nlocuit` de o masc` de nep`truns.

– E \n regul`, doctore Field, \i zise ea cu calm. S` mergem
atunci la [osea. Poate vei avea norocul s` te calce vreo ma[in`.

Pe buzele lui Wyatt ap`ru un zâmbet ironic.
Cassie ie[i cu mare aten]ie din gr`din` [i \ncepu s` mearg`

cu pa[i mici pe drumul privat al a[ez`mântului Windrow.
Wyatt o urm`, \ntrebându-se cât va mai rezista pân` când
teama de a merge f`r` s` se poat` ag`]a de nimic o va cople[i.
Drumul dur` mai mult decât [i-ar fi \nchipuit. Nu se opri decât
la câ]iva metri de intersec]ia cu [oseaua principal`.

– Nu merg mai departe, \i spuse ea hot`rât`. E imposibil.
– Aproape ai ajuns. Mai mergi pu]in.
F`cu un pas, dup` care se opri din nou.
– Nu! Habar n-ai ce-mi ceri…
– Nu-]i cer nimic, \]i „spun“ s` mergi mai departe. D`-i

drumul!
– De ce?
– Pentru c` e[ti speriat`.
– Bine\n]eles c` sunt, \i r`spunse ea pe un ton r`stit. M`

deplasez \n interiorul unei g`uri negre, \ntr-un gol f`r` de
sfâr[it… De ce nu \n]elegi?
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– Ba \n]eleg foarte bine. |]i este team` s` \nfrun]i atât
viitorul, cât [i trecutul, ]i-e team` s` mergi pe un banal drum
de ]ar`… |]i este team` de tot, deci [i de via]`. Ceea ce nu
\n]eleg este motivul pentru care \nc` nu te-ai sinucis pân`
acum.

Ochii lui Cassie se m`rir` de groaz`, nevenindu-i s` cread`
c` Wyatt putea s` vorbeasc` pe un ton atât de indiferent
despre un asemenea subiect [i, pentru prima oar` \n via]a ei,
tân`ra realiz` c` existau pe lume [i fiin]e total insensibile la
durerea omeneasc`.

– E[ti nemaipomenit, [opti ea, ca un om care se treze[te
dintr-un co[mar [i care aflase de curând c` acel co[mar avea
un chip [i purta un nume… N-ai pic de mil`, nu te
impresioneaz` nimic! Tu ar fi trebuit s` te sinucizi, nu eu!...
Tu ce motive ai s` tr`ie[ti?

El d`du trist din cap [i ascult` acuza]iile lui Cassie f`r` ca
acest lucru s`-l afecteze \n vreun fel. Sim]ea crescând \n el ura
fa]` de tân`r` ca pe o prezen]` tangibil` [i acest fapt era
pozitiv.

– M` ur`[ti, nu-i a[a, [i-i ur`[ti pe to]i orbii! {i ura e o boal`
pe care nici m`car tu nu e[ti capabil s-o controlezi! Din cauza
asta e[ti atât de aspru.

Wyatt tres`ri u[or.
– Astea sunt riscurile când ai de-a face cu ni[te oameni ca

tine, oameni inutili care nu pot oferi altceva decât rug`mintea
de a fi proteja]i \n permanen]`.

Se opri pentru scurt` vreme ca s` vad` cum reac]ioneaz`
tân`ra [i  când constat` c` era hot`rât` s`-i asculte jignirile cu
o indiferen]` stoic`, nota de dispre] din glasul lui crescu \n
intensitate.
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– De fapt, nimeni din anturajul t`u nu te suport` [i-]i place
s` te b`l`ce[ti \n mila pe care o prime[ti de la str`ini. Tr`ie[ti
dominat` permanent de spaim`, \ndep`rtându-te de oamenii
care au nevoie de tine, \nchizându-te \n tine \ns`]i pân` când
nici nu mai e[ti con[ient` de existen]a celor din jurul t`u. {i
când totul devine foarte greu, nu faci altceva decât s` te dai
b`tut`, \ncetezi pur [i simplu s` tr`ie[ti. De fapt, ai face un
mare serviciu tuturor dac` te-ai sinucide imediat, \n loc s`-i
faci pe cei apropia]i s` \ndure calvarul unei agonii lente.
Atunci când renun]i la lupt`, \nseamn` c` e[ti pe jum`tate
moart`! {i tu ai preten]ia c` tr`ie[ti!

Cassie se str`duia s` nu se lase afectat` de vorbele lui.
„E numai o stratagem` de psihiatru, \[i repeta ea \ntruna.

|ncearc` s` m` \nnebuneasc` pentru a m` determina s` lupt.
E unul din cele mai vechi vicle[uguri ale lor“ {i totu[i o parte
din ea \ns`[i, [i anume aceea pe care orbirea o dezv`luise [i o
stimulase, \i spunea c` el nu vorbea \n zadar.

– Cine este persoana nev`z`toare care te-a r`nit atât de
mult? \l \ntreb` ea atunci, \ngrozit` de r`spunsul pe care urma
s`-l primeasc`.

Cuvintele ei erau pline de comp`timire, dar lui Wyatt i se
p`rur` agresive. F`cu o mi[care involuntar` care exprima
surpriza. Precizia intui]iei lui Cassie \l lovise drept \n inim`.
Nimeni, nici m`car cei apropia]i lui, nu l`murise vreodat` ceva
despre existen]a femeii oarbe din trecutul lui. Se sim]i lipsit
de ap`rare, ca [i când ea ar fi putut s`-i citeasc` gândurile,
idee care-i displ`cea profund. Nu exista nici un dram de
intimitate \ntr-o rela]ie \n care una din cele dou` persoane
putea s` ghiceasc` permanent motiva]iile celuilalt. Acesta era
unul din motivele pentru care nu-[i permisese niciodat` s`
devin` mai apropiat de cineva.
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– |l consideri pe tat`l t`u vinovat de moartea mamei? o
\ntreb` el f`r` nici o introducere.

Cassie tres`ri, uitând pe loc, a[a cum [i vrusese de altfel,
tot ce spusese mai \nainte.

– Nu, \i r`spunse ea, \n`bu[indu-[i din nou dorin]a de a
fugi.

– Te consideri pe tine vinovat`?
– Nu!
– |]i aminte[ti cumva dac` erai a[ezat` lâng` mama ta? A

strigat \n momentul accidentului?
O h`r]uia cu \ntreb`ri chinuitoare [i din aceast` cauz` fu

din nou cuprins` de panic`.
– Nu, nu, nu! url` ea. El t`cu [i atunci alte sunete ajunser`

la urechile lui Cassie: cântecul p`s`relelor dintr-un copac
al`turat, fo[netul unei frunze care c`dea pe asfalt, ]ârâitul
l`custelor care anun]au sfâr[itul verii. Respira din ce \n ce mai
greu.

– Hai s` ne \ntoarcem, \i spuse el.
Dar ea r`mase pe loc, p`strându-[i secretele pentru ea

\ns`[i. Nu mai voia s` se \ntoarc` niciodat` la Windrow. Totul
i se p`rea inutil.

– Merg pe [osea, \i spuse ea cu calm.
|ncepu s` mearg` \ncet, având un aspect jalnic [i o hot`râre

t`cut` \nscris` pe chip. Wyatt o urm`, cu o masc` lipsit` de
orice expresie pe fa]`.

AR TREBUI S~ FII ORB 83



Capitolul 7

Cassie st`tea la birou [i urm`rea cu mâna stâng` literele
scrise \n alfabetul Braille, \n timp ce cu mâna dreapt` scria.
Literele erau inegale, copil`re[ti [i uneori cuvintele se
suprapuneau. Dar, \n general, scrisoarea se putea citi.

Drag` doamn` Carmody,
Mi s-a promis o ma[in` de scris, a[a c` sper c` viitoarea

mea scrisoare va fi mai lung` [i mai u[or de citit, dar nu
mai puteam a[tepta mult` vreme ca s` v` spun cât de dor
\mi e de dumneavoastr`. Windrow este un loc foarte frumos
– cel pu]in asta e impresia mea – [i medicii m-au asigurat c`
\nc` mai exist` o [ans` s`-mi recap`t vederea. Dac` acest
lucru se va \ntâmpla, atunci problemele noastre nu vor mai
fi atât de complicate. V` rog s` nu v` face]i planuri foarte
precise. Dup` ce voi pleca de aici, mai sunt trei luni pân` la
expirarea contractului de \nchiriere. Acest lucru ne va oferi
r`gazul necesar pentru a face planuri de viitor. {i banii vor
ajunge pân` atunci. |mbr`]i[a]i-l pe Robert din partea mea.



Se l`s` pe sp`tarul scaunului [i se gândi la con]inutul
scrisorii. Era clar c` \[i f`cea iluzii. Chiar dac` [i-ar fi rec`p`tat
vederea, cum ar fi putut s-o mai ]in` pe doamna Carmody? Ce
meserie ar fi putut s` practice pentru a-[i permite cheltuielile
necesitate de o guvernant`?

Zâmbi u[or  când se gândi la cuvântul „guvernant`“. |ntr-
adev`r, doamna Carmody fusese angajat` s` \ndeplineasc`
aceast` func]ie pe vremea când Cassie nu era decât un
bebelu[. Dar dup` accident, ea devenise mai mult de-atât, [i
anume o stânc` de care se ag`]aser` [i ea [i tat`l ei. Era o
femeie decent` [i rezervat`, care \ncercase \n zadar s-o
\nlocuiasc` pe mama  pe care o pierduse, vederea pe care n-o
mai avea [i  prietenii pe care nu i-ar fi avut niciodat`.

{i apoi a sosit acea zi de neuitat \n care notarul le d`duse
lovitura final`, dup` moartea tat`lui ei, zi \n care tot universul
lui Cassie se cl`tin`. Doamna Carmody era acolo, ca
\ntotdeauna, pentru a aduna cioburile sparte.

– Am \ncercat totul, domni[oar` Winters, se scuza notarul.
Dar \n zadar. Nu se mai putea sta de vorb` cu tat`l
dumneavoastr`, mai ales dup` accident.

Vorbea f`când pauze lungi \ntre fraze [i Cassie sim]ea c`
regretele lui sunt sincere.

– Averea pe care o avea era destul de mare, continu` el, [i
cu un pic de pruden]` ea ar fi crescut \n decursul anilor. Cu
toate c` abandonase cariera de jurist dup` accident, mai avea
destui bani care, plasa]i \n mod judicios, v-ar fi permis s` tr`i]i
confortabil pân` la sfâr[itul vie]ii dumneavoastr`.

F`cu o pauz` [i-[i drese glasul.
– Dar a refuzat s` fac` orice concesie, orice schimbare \n

modul lui de via]`. Cheltuielile f`r` sfâr[it reprezentau o

AR TREBUI S~ FII ORB 85



veritabil` sinucidere financiar`. F`cuse deja \mprumuturi pe
baza majorit`]ii poli]elor lui de asigurare. Ultima pe care o mai
p`strase \l salva de la faliment.

– |nseamn` c` n-a mai r`mas nimic? \ntreb` doamna
Carmody.

– Mi-e team` c` nu.
– Absolut nimic pentru Cassie?
– Doar un mic cont de economii pe care l-a deschis mama

ei cu ani \n urm`. Domnul Winters nu avea dreptul s` se
ating` de el. Cel pu]in capitalul acesta a produs dobând`.
Suma nu este prea mare, dar e oricum acceptabil`.

Rosti o cifr`, dar Cassie deja nu-l mai asculta. Nu se
pricepea deloc la finan]e [i nu voise niciodat` s` se intereseze
de acest aspect. Dusese \ntotdeauna o via]` \ndestulat` [i nu
se gândise c` \ntr-o zi banii \i vor lipsi.

– Ei bine, acest tat` prev`z`tor merit` toate felicit`rile!
exclam` doamna Carmody enervat` [i uluit` \n acela[i timp [i
când m` gândesc c`-l comp`timeam…

– S` [ti]i c` merita mila dumneavoastr`, \i r`spunse calm
notarul. Crede]i-m`, doamn` Carmody, o merita. Se
schimbase foarte mult dup` accident. Nu cred c` mai era
responsabil de faptele lui.

– Bine, dar ce se va \ntâmpla acum cu Cassie? \i r`spunse
furioas` doamna Carmody.

Se \ntoarse spre tân`ra oarb`. Expresia \ndurerat` pe
care o v`zu pe fa]a ei o emo]ion` profund [i-[i d`du seama
c` n-avea nici un rost s` mai lungeasc` suferin]ele acelui om
nefericit.

– Nu-]i fie team` Cassie, o lini[ti ea. Au r`mas destui bani
ca s`-]i po]i pl`ti tratamentul la Windrow. Va mai r`mâne ceva
[i pentru perioada de dup`. Vom concedia personalul imediat
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[i vom g`si noi o solu]ie. Dar nu mai vreau s` locuim aici. Vom
\nchiria undeva un mic apartament confortabil. Totul va fi
bine. Vei vedea…

Cassie se str`dui s`-l \n]eleag` [i s`-l ierte pe iresponsabilul
ei tat`. |ns` \n mintea ei \ncepea s` se formeze imaginea unui
om de nimic care se credea puternic. Adesea \ncerca s` se
autoconving` c` totu[i o iube[te, dar fusese pur [i simplu slab
[i disperat. De ce s`-i poarte pic` pentru acest lucru?

Acum \n]elegea c` el suferise mai mult decât ea. Folosind
drept scuz` infirmitatea fiicei sale, se \nchisese \ntr-o cochilie
protectoare, [tergându-[i din memorie toate amintirile
trecutului [i-[i a[teptase moartea. De fapt, tat`l pe care-l iubise
murise cu optsprezece ani \n urm`.

|[i aminti cuvintele lui Wyatt.
„Tr`ie[ti \ntr-o stare de team` permanent`, fugind de

oameni, \nchizându-te \n tine atât de mult \ncât ui]i de
existen]a lumii exterioare“…

Pe buze \i ap`ru un zâmbet trist. De fapt, Wyatt nu pe oarb`
o descrisese, ci pe tat`l ei. |n ceea ce o privea, singura ei
gre[eal` fusese aceea c` acceptase s` depind` de el, s` cread`
\ntr-o cochilie goal` care nu mai avea nimic de oferit.

Cassie se ridic` de la birou [i, cu o mi[care furioas`, trânti
pe podea tot ce se g`sea pe el. Depinzând de tat`l ei, \[i
compromisese toate [ansele de viitor. Nu va mai face
niciodat` o asemenea gre[eal`!

***

– Doamne fere[te, Wyatt! Dac` nu te-a[ cunoa[te atât de
bine, a[ zice c` ai b`ut…
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Doctorul Franklin \l studia pe colegul lui pe deasupra
ochelarilor cu o privire \nc`rcat` de repro[uri, \n timp ce
tân`rul intra \n biroul lui [i se pr`bu[ea \ntr-un fotoliu situat
\n fa]a lui.

– Nu ]i-a spus nimeni c` ai uitat s` te razi \n diminea]a asta,
sau ai f`cut-o inten]ionat?

Wyatt \[i duse mâna la b`rbie [i-[i frec` barba aspr`.
– Nu mi-am dat seama, rosti el printre din]i, eram \n

\ntârziere…
Doctorul Franklin se l`s` pe sp`tarul scaunului [i-[i lu`

ochelarii de pe nas.
– Oare enigmaticul doctor Field \n timpul nop]ii duce o

via]` secret`? glumi el.
– Am lucrat… \i r`spunse el sec. Scuz`-m`, se gr`bi el s`

adauge. Am ni[te probleme…
– Dore[ti s` stai de vorb` cu mine? \l \ntreb` Franklin cu

bun`voin]`, \ngrijorat de cearc`nele care umbreau ochii lui
Wyatt.

– }i s-a \ntâmplat cumva s` \ntâlne[ti un caz asem`n`tor cu
cel al tinerei Winters?

– Nu, dar pot s` m` interesez la al]i colegi. De data asta
bâjbâi prin \ntuneric, la fel ca pacienta ta, nu-i a[a, Wyatt?

Cuprins de o nervozitate intens`, Wyatt s`ri \n picioare [i
\ncepu s` m`soare \n lung [i-n lat biroul.

– Nu [tiu cum s` m` port cu ea, se plânse el cu triste]e
\n glas. Tot timpul tatonez… Dac` \mping lucrurile prea
departe, risc` s` se \nchid` \n ea \ns`[i [i s`-[i z`vorasc`
mintea pentru totdeauna. |n schimb, dac` o \ncurajez, nu
ajungem nic`ieri [i nu va \ncerca niciodat` s` ias` din
starea asta.
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Matt se uit` cu \ngrijorare la mi[carea de du-te-vino a
tân`rului, nedumerit de neobi[nuita agita]ie a lui Wyatt.

– |n general, ai o intui]ie foarte bun`, \i spuse el
prudent, [i \n principiu te bizui pe ea. Acum de ce ai atâtea
\ndoieli?

Wyatt se opri brusc, \nchise ochii [i \ncerc` s` scape de
tensiunea cumplit` care-l domina. Oft` adânc \n cele din urm`
[i umerii i se destinser` u[or.

– Ai dreptate, spuse el cu calm. Reac]ia mea este excesiv`.
Pur [i simplu e mai greu s` eliberezi de spaim` mintea unui
om decât s`-l faci pe un orb s` aib` \ncredere \n propriile lui
for]e. N-am mai abordat acest aspect al psihiatriei de foarte
mult` vreme.

Matt \i zâmbi ca s`-l mai lini[teasc` pu]in, pentru c` dorea
\ntr-adev`r s` calmeze starea de spirit a tân`rului s`u
prieten.

– |n]eleg perfect, Wyatt. E o prob` de ordin emo]ional, [i
pentru psihiatru [i pentru pacient, s` fie scoase la lumin`
toate lucrurile urâte [i \ngrozitoare \ngropate \n str`fundurile
sufletului omenesc. E o treab` care provoac` mult` durere [i
faptul c` te sim]i vinovat este una din consecin]ele inevitabile
ale ac]iunii.

L`s` ochii \n jos, apoi \l privi din nou pe Wyatt.
– {i \]i vine [i mai greu s-o r`ne[ti pe bolnava aceasta, nu-i

a[a? \i spuse el cu blânde]e.
Privirea lui Wyatt deveni mai aspr`, dar, inspirând adânc, el

se relax`.
– Te joci de-a psihiatrul psihiatrului, Matt, \i r`spunse el

ironic.
Doctorul Franklin \i adres` un zâmbet vinovat.
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– Scuz`-m`… Ai constatat ceva progrese?
– {i-a amintit un mic detaliu \n diminea]a asta, o melodie

pe care o cânta la pian \n ziua accidentului. Dar rezultatul a
fost mai degrab` dezastruos.

– Este totu[i un \nceput.
– Sau sfâr[itul. Am mizat pe surpriz` de data asta, dar nu

cred c` metoda asta va mai merge [i a doua oar`. Dac` mintea
ei continu` s` construiasc` un sistem de ap`rare \mpotriva
mea, nu voi mai avea nici o [ans`.

– E[ti sigur c` nu ac]ionezi prea rapid?
– Nu, nu sunt sigur de asta…
Se \ndrept` spre u[` [i apoi se opri cu mâna pe clan]`.
– A[ vrea s` vin` cu mine la tine vineri seara, Matt, te

deranjeaz` cumva? Vreau s`-i observ reac]iile \ntr-un context
familial, de fa]` cu o mam` [i Katy este cea mai bun` mam` din
câte cunosc.

– Nici o problem`. Katy va fi \ncântat`. Sper ca experien]a
asta s`-]i fie util`.

– {i eu sper… |]i mul]umesc.
Dup` ce se \nchise u[a \n urma lui Wyatt, Matt r`mase mult

timp a[ezat \n fa]a biroului s`u. „|ncepi s` \mb`trâne[ti,
Matthew Franklin, se dojeni el. Te la[i influen]at de
romantism“… De ce faci divaga]iile astea absurde, se \ntreb`
el, numai pentru c` vocea lui Wyatt avea o nuan]`
neobi[nuit`? Pentru c` \i rostise numele altfel? Pentru c` \i
evitase privirea de team` ca aceasta s` nu-i tr`deze gândurile?
{i de unde dorin]a asta disperat` de a reu[i, ca [i cum de acest
fapt ar depinde \ntreaga lui via]`…

Mai reflect` câteva clipe, apoi lu` receptorul telefonului [i
o sun` pe Katy ca s-o anun]e c` Wyatt va veni \nso]it de o
pacient` la cina de vineri. Katy \[i va da seama dac` b`nuielile
lui sunt \ntemeiate sau nu.
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Cassie remarc` imediat prezen]a lui Wyatt \n sala de mese,
cu toate c` zgomotul produs de pa[ii lui fusese \n`bu[it de
zarva discu]iilor dintre angaja]i. Ea ridic`  ochii \n direc]ia lui
Wyatt. Capacitatea de a-i sim]i prezen]a era o descoperire
surprinz`toare. El nu vorbise, nimeni nu-i pronun]ase
numele, dar ea [tia c` Wyatt se afla acolo.

Wyatt o z`ri, la distan]` de vreo doisprezece metri, \n timp
ce ea \l fixa cu privirea de la masa cea mai \ndep`rtat`. Erau
dou`sprezece persoane \n \nc`pere, dar numai una singur`
remarcase sosirea lui [i anume aceea care era oarb`…

– {tiam c` e[ti aici, \i spuse ea direct  când el se a[ez` \n
fa]a ei.

Gulerul r`sfrânt al bluzei \i scotea la iveal` gâtul gra]ios [i
Wyatt \[i fix` privirea asupra venei sub]iri care-i palpita la baza
acesteia.

– De ce s` nu fi [tiut? Doar nu m-am ascuns deloc.
De ce min]ea? Nu se purtase niciodat` atât de aspru cu

vreunul din pacien]ii lui.
– Nu reu[esc s` \n]eleg ce se \ntâmpl`, insist` ea. Am sim]it

c` m` prive[ti din pragul u[ii chiar \nainte de a intra \n sal`.
El r`mase t`cut câteva clipe.
– Este vorba despre al [aselea sim], \i r`spunse el \n cele

din urm`, minimalizând \n mod inten]ionat importan]a
descoperirii ei. Se \ntâmpl` adesea la orbi. {i \n afar` de asta,
nici nu e[ti oarb`. Poate ochii t`i sunt, dar nu [i mintea ta.

Ea cl`tin` \ncet din cap.
|n diminea]a aceea \[i schimbase piept`n`tura. |[i strânsese

p`rul \ntr-o coad` de cal, fapt care-i l`sa fa]a liber` [i \i
accentua conturul tr`s`turilor. Ochii p`reau mai mari, cu
genele lungi care-i umbreau obrajii  când l`sa pleoapele \n jos.
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– Acum m` prive[ti, \i spuse ea deodat`.
– {i ce dac`? \i r`spunse el, enervat de faptul c` se sim]ea

spionat.
R`ceala din glasul lui o nedumeri [i pe fa]a ei se citi mai

\ntâi ru[inea, apoi indignarea.
– Mi se pare incorect, \i r`spunse ea.
Când \l auzi râzând, se \nfior` u[or.
– Sunt convins c` e[ti obi[nuit` s` fii privit`.
– Evident! exclam` ea cu triste]e. Oamenii se uit` mereu la

orbi ca la ni[te animale ciudate. Dar tu mai mult ca oricine ar
trebui s` [tii c` e indecent s` faci a[a ceva.

– Nu te privesc pentru c` e[ti oarb`, domni[oar` Winters,
ci pentru c` e[ti frumoas`.

Ea \ncremeni brusc [i numai mi[carea sprâncenelor \i tr`da
uimirea pe care i-o produceau vorbele lui.

– V`d c` micul meu compliment te pune \n \ncurc`tur`,
continu` Wyatt  calm. N-ar trebui s` reac]ionezi \n felul acesta.
A venit timpul s` [tii cum ar`]i. |]i mai aminte[ti ce culoare
avea p`rul sau ochii t`i?

Cassie cl`tin` \ncet din cap, \ncercând s` ghiceasc` unde
voia s` ajung` Wyatt.

– Ochii t`i sunt \ntr-adev`r uimitori, continu` el. Nu cred
c-am mai v`zut vreodat` o culoare atât de frumoas` [i ei
formeaz` un contrast nemaipomenit cu p`rul, care n-are o
culoare bine definit`. Este ca [i când un artist ]i-ar fi pictat
numai ochii, l`sând restul fe]ei de culoare alb`. E[ti prea
palid`. Ie[i des din cas`?

Ca [i când ar fi inten]ionat s`-i contrazic` afirma]iile, obrajii
lui Cassie se \mbujorar`.
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– |]i mul]umesc pentru descriere. Puteam foarte bine s`
m` lipsesc de ea.

Wyatt se \ncrunt`.
– Te deranjeaz` complimentele?
– Ce complimente? Faptul c`-mi spui c` fa]a mea n-are nici

o culoare e un compliment?
El o privi \n t`cere câteva clipe.
– Nev`z`torii au adesea tendin]a s` cread` c` orbirea \i

desfigureaz` [i impresia asta constituie un obstacol \n ceea ce
prive[te dobândirea \ncrederii pe care trebuie s-o capete \n
propriile for]e.

– {i atunci le spui c` sunt frumo[i, \i r`spunse ea cu
dispre].

– Deloc. Ar fi o mare cruzime dac` i-a[ min]i. }i-am spus c`
e[ti frumoas` pentru c` a[a e[ti. ~sta este adev`rul.

Cassie se mi[c` pe scaun, stânjenit`. Ceea ce ar fi trebuit s`
fie un compliment nu-i prea reu[ise din cauza indiferen]ei cu
care fusese rostit.

– ~sta este motivul pentru care m-ai s`rutat? \l \ntreb` ea
cu inocen]`.

|ntrebarea era sincer` [i nea[teptat`; Wyatt fu luat prin
surprindere.

– B`nuiesc c` da, bomb`ni el f`r` nici un chef. E[ti o tân`r`
foarte frumoas` [i a[ min]i dac` a[ afirma c` n-am fost tulburat
de frumuse]ea ta. Dar sentimentul acesta nu trebuie s` existe
\n rela]iile dintre medic [i pacient. Ai \n]eles?

– Nu.
El \nchise ochii [i oft`, enervat la culme.
– Consider` c` a fost o gre[eal`, domni[oar` Winters. Atât

[i nimic mai mult. O gre[eal` care nu se va mai repeta.
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Cassie l`s` ochii \n jos [i d`du \ncet din cap. Mâinile lui
Wyatt se strânser` sub form` de pumni.

Spre u[urarea lui, de masa lor se apropie Helen.
– Adu-mi [i mie acela[i fel de mâncare ca al domni[oarei

Winters.
Helen era v`dit nervoas`.
– |nc` n-a comandat nimic, doctore Field. {i noi suntem

obliga]i s` a[tept`m \n buc`t`rie…
– |mi pare r`u, Helen, interveni imediat Cassie. Nu [tiam.
Wyatt \i arunc` o privire ostil` lui Helen.
– Nu e nevoie s` te scuzi, Cassie. Personalul este la

dispozi]ia ta. Nu-i a[a, Helen?
– Desigur, \i r`spunse ea pe un ton rece.
– Nu e grav, se gr`bi s` adauge Cassie, jenat` de vibra]iile

du[m`noase pe care le sim]ea \n jurul ei. O s` iau ni[te
berbec, Helen. Mul]umesc.

Wyatt ridic` dou` degete \n sus [i se \ncrunt` v`zând aerul
\n]epat al lui Helen. Apoi aceasta din urm` se \ndep`rt`.

– E[ti amabil s`-mi vorbe[ti pu]in despre tine? \l \ntreb`
Cassie cu blânde]e.

– Ce-ai vrea s` [tii?
– Oh… De exemplu, cum \]i petreci timpul liber?
Urmar` câteva clipe de t`cere pe parcursul c`rora ea auzi

cum Wyatt \[i desf`cea [erve]elul.
– N-am timp de a[a ceva, \i r`spunse el brusc.
– Fiecare minut al vie]ii tale este consacrat muncii? se mir` ea.
– Da.
– Trebuie s` fie tare plictisitor, observ` ea râzând.
– Chiar dac` `sta este calificativul care mi se atribuie destul

de des…
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– Acesta este motivul pentru care nu te-ai c`s`torit
niciodat`?

– E posibil.
– Dar ai fost \ndr`gostit vreodat`?
Wyatt o privi fix, c`utând s` descopere pe fa]a ei vreo urm`

de r`utate, dar expresia ei era serioas` [i atent`.
– O dat`… De o profesoar` de la [coal`. Nu mi-a trecut

nici acum.
Ea \i r`spunse cu un zâmbet [i d`du din umeri.
– Bine. P`streaz` secretul.
– Nu \ncerc s` par misterios. Numai c` via]a mea

particular` trebuie s` r`mân` \n afara rela]iilor dintre noi.
– {tii, e foarte ciudat s` fii orb. |n ei iau na[tere ni[te

sentimente instinctive. E greu de explicat, dar orbii primesc
ni[te semnale care nu \n[al` niciodat`. De exemplu, Maggie
m-a \ndr`git imediat [i cred c` vom fi prietene bune. Cu toate
c` am petrecut pu]in timp \mpreun`, doctorul Franklin
manifest` fa]` de mine un sentiment de protec]ie patern`.

Se opri \n momentul \n care sim]i c` Helen le punea
farfuriile cu mâncare \n fa]` \ntr-o t`cere glacial`.

– {i Helen…, continu` ea dup` plecarea acesteia, Helen
nu m` place, aproape c` m` ur`[te. Dar ]ie doctore Field… \]i
este fric` de mine. Nim`nui nu i-a fost vreodat` fric` de
mine…

Wyatt r`mase t`cut, protestând furios \n sinea lui, dar apoi
lu` \n derâdere reac]ia pe care i-o stârnise observa]ia ei.

– Ar trebui s` gu[ti din berbec, \l sf`tui Cassie. E delicios…
Wyatt [tia c` ner`spunzând acuza]iei tinerei ar fi creat

impresia c`-i d` prea mare importan]`, a[a c` se str`dui s`
continue discu]ia.
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– Exist` o mic` parte de adev`r \n afirma]iile tale, admise
el cu pruden]`. Este pentru prima oar` când \ntâlnesc un caz
ca al t`u. Din punct de vedere psihiatric, m` aflu  pe un teren
necunoscut, fapt care m` face s` m` simt stingherit, dar nu
[tiam c` acest lucru este atât de evident.

– Ieri m-ai \ntrebat ce cred despre tine. Ast`zi mi-ar pl`cea
s` aud ce crezi tu despre mine.

El \[i a[ez` lini[tit furculi]a \n farfurie [i d`du scaunul pu]in
mai \n spate.

– Cred c` te a[teapt` un mare viitor \n psihiatrie, \i
r`spunse el prost dispus, dar n-am de gând s` fiu eu primul
t`u client. Eu sunt cel care pune \ntreb`rile aici, ai \n]eles?

Avea o asprime \n voce pe care Cassie n-o mai cunoscuse
pân` atunci.

– Nu m` pot st`pâni, [opti ea. A[ vrea s` [tiu totul despre
tine.

El r`mase nemi[cat [i sim]i din nou nevoia de a se
autoap`ra.

– Dup` ce vei termina de mâncat, vom \ncepe munca. Am
pierdut deja destul timp.

Ea fu str`b`tut` de un fior când auzi cât de rece \i vorbe[te,
apoi \[i [terse delicat buzele cu [ervetul.

– Am terminat, \i r`spunse ea scurt. Ce program avem \n
dup`-amiaza asta? Vom urca pe munte?

– Vom face ceva mult mai greu. |n dup`-amiaza asta vom
sta de vorb`.

– Unde mergem? \ntreb` ea \n timp ce \naintau de-a lungul
paji[tii.

– Drumul `sta duce spre vârful colinei de unde se vede o
priveli[te fantastic`.
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– Credeam c` n-o s` trebuiasc` s` urc`m pe munte, \i
aminti ea prost dispus`.

– Nu e un munte, spuse el râzând, ci doar punctul cel mai
\nalt din regiune. De acolo se vede la distan]` de mul]i
kilometri \n toate direc]iile.

– Vei vedea…
– Dar tu vei sim]i… [i e un loc foarte bun pentru a sta de

vorb`, mult mai bun decât cei patru pere]i ai unui birou.
Urcar` \n t`cere, Cassie concentrându-se la fiecare pas. Se

\mpiedic` de o creang` uscat` [i Wyatt o prinse rapid \nainte
s` se pr`bu[easc` la p`mânt.

– |mi pare r`u, se gr`bi el s` se scuze. Ar fi trebuit s-o v`d.
– De ce e[ti atât de atent cu mine, doctore?
– Din dou` motive. Primul ar fi acela c` nu \ncerc`m s` te

antren`m aici pentru a face plimb`ri printr-o p`dure virgin`.
Al doilea ar fi faptul c` nu vreau s` te supun nici unei probe
fizice ast`zi. Vreau s` ai mintea limpede [i relaxat`, ca s` te
po]i concentra mai bine.

Dup` câteva minute de urcu[, ea se opri deodat` \n loc.
– Am sosit, nu-i a[a? Simt adierea vântului pe fa]` ca [i când

ar sufla de la sute de kilometri f`r` s` \ntâmpine nici un
obstacol \n cale…

Mai f`cu \nc` vreo doi pa[i pe iarba care acoperea colina [i
ridic` bra]ele \n semn de triumf.

– E fantastic! strig` ea [i vântul \i duse mai departe
cuvintele. Ce se g`se[te \n fa]a mea?

– Nimic altceva decât câmpia nesfâr[it`.
Ea ezit` câteva clipe, apoi, cu o mi[care rapid`, \[i scoase

elasticul care-i ]inea p`rul strâns \n coad` de cal [i scutur` din
cap. P`rul \i fu r`v`[it de vânt, biciuindu-i obrajii. Uit` dintr-o
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dat` de prezen]a lui Wyatt, de orbirea de care suferea, de toate
interdic]iile pe care [i le impusese de-a lungul anilor. Vântul
[i spa]iul \i \nvioraser` sim]urile, \nsufle]indu-i o poft` de
libertate care o determin` s` \nceap` s` râd`, r`sucindu-se \n
jurul ei \ns`[i din ce \n ce mai repede, cu bra]ele \ntinse,
pentru a-[i men]ine echilibrul.

|n cele din urm` se pr`bu[i la p`mânt [i se \ntinse pe iarb`
cu fa]a \n sus, gâfâind de fericire. Razele soarelui \i mângâiau
obrajii \mbujora]i [i str`luceau \n p`rul ei auriu. La un
moment dat, \n calea razelor soarelui ap`ru o umbr` [i ea
\ntoarse privirea spre Wyatt.

– Am impresia c` m` aflu pe vârful cel mai \nalt din lume,
spuse ea cu blânde]e.

Wyatt se \ncrunt` [i studie reac]ia ei \ntrebându-se cum
anume s` se foloseasc` de ea. Nu era decât o tân`r` de
dou`zeci [i cinci de ani care era oarb` de mul]i ani. Acum se
sim]ea din nou ca un copil, sincer`, lipsit` de griji, dar era [i
foarte vulnerabil`.

– Când te-ai sim]it a[a ultima oar`? o \ntreb` el
\ngenunchind lâng` ea.

– Când puteam s` v`d, \i r`spunse ea imediat, \ntinzându-[i
bra]ele deasupra capului.

– {i ce vezi acum?
Ea \ncremeni brusc.
– Ce vrei s` spui?
– S` presupunem c` nu mai e[ti oarb`… |nchide ochii [i

spune-mi ce vezi.
Ea râse u[or enervat`, apoi se r`suci pe o parte, ca s` stea

cu fa]a la el [i astfel apropiindu-se foarte mult de trupul lui.
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– Este vorba despre un joc sau e o treab` serioas`?
Wyatt se retrase repede de lâng` ea [i se a[ez` pe iarb`,

cuprinzându-[i genunchii cu bra]ele.
– E o treab` serioas`, \i spuse el pe un ton hot`rât.
Cassie se orient` dup` vocea lui, se ridic` [i \ngenunche

lâng` el, c`utându-i bra]ul cu mâna. El se str`dui s` stea
nemi[cat \n timp ce degetele ei urcau spre fa]a lui.

– Te v`d pe tine, \i spuse ea punându-i mâna pe um`r.
– Nu, asta e ceea ce v`d degetele tale. M` intereseaz` ce

vezi tu cu adev`rat.
– Un b`rbat furios.
Wyatt \i d`du jos mâna de pe um`r cu o mi[care brusc`.
– Ce vezi? insist` el cu asprime, ridicând tonul vocii.
– }i-am mai spus o dat`. Te v`d pe tine.
– Min]i! Nu m` vezi! Vrei s` r`mâi oarb`!...
Cassie se d`du repede \napoi, n`ucit` de schimbarea

brusc` a atitudinii lui. Deodat` sim]i c` totul se
metamorfozeaz` \n jurul ei. Vântul care pân` atunci o
mângâiase, acum \i urla \n urechi; colina nu mai era un spa]iu
al libert`]ii, ci un gol care o speria; c`ldura blând` a soarelui
acum o ardea, nu o l`sa s` respire.

„Lini[te[te-te, respir`… El te enerveaz` [i din cauza asta
reac]ionezi astfel, asta e tot…“

– Ce vezi?
Vorbea tare, dar [i ciudat de \n`bu[it, [i la un moment dat

\n mintea ei se ivi brusc un vârtej de culori, mai ales galben [i
portocaliu.

„Nu e adev`rat, nu e adev`rat… \[i repeta \n sinea ei, \n
timp ce culorile se izbeau una de alta. Nu te mai gândi la…
Gânde[te-te la cer, la cerul albastru, la o rochie albastr`“
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– Ce vezi?
Vocea lui era acum de-a dreptul neomeneasc`, aspr`,

puternic`, \ngrozitoare, p`trunzându-i \n minte, destr`mând
perdeaua care ascundea culorile galben [i portocaliu.

Cassie s`ri \n picioare cu ochii m`ri]i [i buzele
\ntredeschise de groaz`. Wyatt se ridic` [i el rapid [i r`mase
nemi[cat, paralizat de expresia de pe fa]a ei, \ngrozit de
efectele pe care le-ar produce p`trunderea [i mai adânc \n pro-
funzimile min]ii ei. Dar nereu[ind s` se mai controleze, url`:

– CE VEZI?
Ea se dep`rt` \ncet de el, cu ochii fixa]i asupra imaginii pe

care i-o trimitea creierul.
– Foc… E focul!...
Apoi se r`suci pentru a sc`pa de viziunea ei cumplit` [i

scoase un strig`t prelung de disperare, \ndreptându-se spre
marginea pantei.

Wyatt se repezi s-o prind` [i, punându-i capul pe pieptul
lui, \i mângâie p`rul pentru a-i opri hohotele de plâns care o
scuturau.

Viziunea \ngrozitoare \i disp`ru treptat din minte [i ea \[i
reveni. Atunci \[i d`du seama c` el o ]inea \n bra]e [i \i sim]ea
b`t`ile inimii.

– Totul s-a sfâr[it, [opti ea. Am crezut c` mi-a revenit
memoria, dar am pierdut-o pentru totdeauna…

– Revenirea memoriei nu e un fenomen care se produce
dintr-o dat`, \i [opti el, ci treptat. Mintea ta se preg`te[te
pentru acest eveniment cu bini[orul…

R`maser` nemi[ca]i [i t`cu]i, ]inându-[i respira]ia, \n timp
ce \n trupul lor s` n`[tea dorin]a. {i dintr-o dat`, aproape \n
mod incon[tient, Cassie \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gâtului
b`rbatului.
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Wyatt o strânse [i mai tare \n bra]e, r`spunzând \n felul
acesta impulsului irezistibil de a-i sim]i trupul lipit de al lui.
Copila pe care o \mb`rb`ta cu câteva clipe mai devreme se
transformase \ntr-o femeie care tremura \n bra]ele lui.

Cassie d`du capul pe spate, oferindu-[i gâtul \ntr-un gest
de supunere. Ea \i sim]i r`suflarea cald` [i-[i strecur` mâinile
\n p`rul lui des pentru a-i atrage capul spre ea.

Câteva clipe el rezist` ispitei, apoi ced` [i ea sim]i ap`sarea
buzelor lui asupra gurii ei.

Dar deodat`, el o respinse cu violen]`.
– Nu! strig` Wyatt.
Nu era nimic omenesc \n glasul lui. Era urletul unui animal

r`nit, r`getul s`lbatic al leului care r`suna \n \ntunericul
junglei. Niciodat` Cassie nu va uita aceast` clip`. Se d`du
\napoi \ngrozit`.

Wyatt st`tea departe de ea, cu pumnii strân[i [i pieptul
mi[cându-se \n ritmul unei respira]ii agitate.

– |mi pare r`u, [opti el cu o voce r`gu[it`.
– Dar po]i, \i replic` ea tremurând. Nu termini niciodat` ce

\ncepi!
– Cassie, nu \n]elegi. Nu \n]elegi nimic.
– Oh, ba da. |n]eleg c` m` dore[ti.
Rostise aceste cuvinte atât de simplu, \ncât Wyatt l`s` \n

t`cere capul \n jos, recunoscând adev`rul spuselor ei.
Apoi \[i ridic`  spre ea fa]a cu tr`s`turile asprite de o

hot`râre \ngrozitoare.
– Am dorit multe femei \n via]a mea, se for]` el s` mint`.

Tu nu te deosebe[ti prin nimic de celelalte.
El observ` ne\ncrederea urmat` curând de o dezam`gire

dureroas` care se citea pe fa]a ei [i Wyatt \n]elese c` \l credea.
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– De obicei, nu m` \mpiedic` nimic s` am femeia pe care
o doresc, continu` el. Dar de data asta n-o s-o fac. Nu pot s`
fiu [i medicul [i iubitul t`u \n acela[i timp. Deci voi alege ce
este mai important. Oricum, o femeie \n plus sau \n minus nu
prea conteaz` \n via]a mea.

Era uluit de propriile cuvinte pe care le rostise [i v`zu cum
chipul ei p`le[te vizibil, lipsit de orice expresie. Se lupt` cu
dorin]a furioas` de a se arunca la picioarele ei, de a o strânge
la pieptul lui [i de a se l`sa prad` pasiunii.

Cassie \nchise ochii [i r`mase dreapt`, nemi[cat`,
repetându-[i la nesfâr[it cuvintele lui.

– {tiu c` descoperi sentimente pe care nu le cuno[teai
pân` acum, continu` el nep`s`tor. Tu doar \ncepi s` te
deprinzi cu trezirea la via]` a sexualit`]ii tale, dar nu m`
amesteca pe mine \n povestea asta, Cassie.

Se sili s` râd`.
– Tu nu-mi po]i da nimic din ceea ce cel pu]in o duzin` de

femei mi-au oferit deja. Nimic! |n]elegi?
Ea cl`tin` din cap [i buzele \ncepur` s`-i tremure.
– Nu fi trist`, continu` el, mirându-se de calmul din vocea

lui \n timp ce inima \i b`tea nebune[te. Nu e nici o ru[ine s` faci
o asemenea descoperire. Cândva, o s` râzi de situa]ia asta…

|nchise ochii când realiz` cruzimea vorbelor lui [i eviden]a
minciunii rostite.

– Acum putem s` ne \ntoarcem? o \ntreb` el cu voio[ie
pref`cut`.

Ea aprob` f`când  mi[carea din cap cu o resemnare care \i
p`trunse lui Wyatt pân` \n adâncul sufletului.

Pe tân`r \l nelini[ti t`cerea care domni \n timp ce parcurser`
drumul de \ntoarcere. Ea mergea \ncet, afundându-se din ce \n
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ce mai mult \ntr-o stare depresiv` care putea deveni ireversibil`
dac` nu g`sea urgent mijlocul de a o scoate din ea. Rezolvând
o problem`, de fapt crease  alta, c`ci dac`  se l`sa prad`
melancoliei, \[i va \nchide mintea pentru totdeauna.

– Acum vreau s` te odihne[ti, \i comand` el cu blânde]e
când ajunser` \n camera ei. |ntinde-te [i \nchide ochii.

Ea \ntoarse capul spre pat, dorind cu disperare s` se
cufunde \n moliciunea p`turilor [i s` doarm` ore, zile \n [ir…
s` adoarm` pentru totdeauna.

Wyatt \n]elese dup` expresia ei c` tân`ra dorea s` se
refugieze \n somn, ceea ce reprezenta un simptom clasic de
depresie. Cel pu]in \n acest caz, [tia cum s` procedeze.

– R`mân cu tine pentru câteva momente.
Lu` un scaun [i se a[ez` lâng` ea.
– |]i place mult doctorul Franklin, nu-i a[a? o \ntreb` el

trecându-[i obosit mâna prin p`r.
Ea se a[ez` chiar pe marginea patului [i-l aprob` cu o

mi[care a capului.
– Locuie[te \ntr-o cas` foarte frumoas` la câ]iva kilometri

de aici \mpreun` cu so]ia lui, Katy. Sunt sigur c` o s`-]i plac`
de ea. Vrei s` mergi la cin` la ei acas`, vineri seara?

El \i studie cu aten]ie chipul. Ea cl`tin` din cap [ov`itoare,
\n timp ce se juca nervoas` cu tivul p`turii.

– Lucrez cu doctorul Franklin de mul]i ani, continu` el pe
un ton nep`s`tor. Suntem \n rela]ii foarte bune, atât de bune
\ncât chiar spera c` m` voi c`s`tori cândva cu fiica lui.

Ea \ncrunt` u[or din sprâncene.
– El nu [tie c` am aflat de treaba asta, \i m`rturisi el, [i nu-i

voi spune niciodat`. Punea la cale fel de fel de \ntâlniri,
a[teptând cu ner`bdare momentul \n care m` voi pronun]a.
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Cassie schi]` un zâmbet [i Wyatt \nchise ochii, u[urat. Cu
blânde]e [i aten]ie, reu[ise s-o scoat` din apatie [i s`-i abat`
gândurile de la evenimentele petrecute \n dup`-amiaza
aceea.

– Sunt convins` c` ar fi fost o c`snicie perfect`, spuse ea cu
calm.

„|n sfâr[it, accept` s` vorbeasc`“, \[i spuse el cu satisfac]ie.
– Nu cred, spuse el râzând. Mariannei i-ar fi fost greu s` m`

suporte. S-a m`ritat, mi se pare, cu un inginer chimist [i a
sc`pat \n felul acesta de soarta cumplit` pe care i-o preg`tea
tat`l ei…

Cassie zâmbi cu sinceritate la gândul c` Wyatt fusese
respins de cineva.

– Sunt obosit`, \i spuse ea c`scând. A[ vrea s` dorm.
– Mai stau un minut. A[ dori s` vorbim din nou despre

ceea ce ai v`zut pe colin`. E[ti de acord?
Ea se \ncrunt` [i-[i ap`s` fruntea cu mâna.
– Am v`zut foc [i mi-a fost fric`. Asta e tot.
– Acum nu-]i mai e fric`?
– Nu, nu prea…. Dar amintirea este \nce]o[at`, arat` ca un

film pe care l-am v`zut \n urm` cu câ]iva ani…
– Da, \n momentul \n care \ncepi s` vorbe[ti despre

amintire, frica dispare. |n]elegi? Teama de amintire e mai rea
decât amintirea \ns`[i! Ar fi mult mai u[or, Cassie, dac` ai
putea s` reconstitui accidentul. Ar fi mai u[or pentru tine. Vrei
s` te ajut?

– Da, \i spuse ea tensionat`.
– E clar c` focul reprezint` un element al accidentului.

Deci vom presupune c` ma[ina a ars [i tu ai asistat la acest
eveniment.
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Se opri, uitându-se cu aten]ie la chipul ei. Nici o reac]ie.
– Poate ai v`zut-o pe mama ta blocat` \n ma[ina \n fl`c`ri

[i faptul c` te-ai aflat \n imposibilitatea de a o ajuta a
reprezentat pentru tine un [oc de nesuportat. Frustrarea, furia
[i mai ales sentimentul culpabilit`]ii s-au aliat [i ]i-au creat un
blocaj mental. Gânde[te-te la varianta asta. |]i aduci aminte de
ceva?

Ea \nchise ochii, concentrându-se cu disperare, apoi d`du
din umeri.

– Nu, de nimic. |mi pare r`u.
Wyatt inspir` adânc aer \n piept, se ridic` \n picioare [i

vocea lui explod` deasupra capului ei.
– Pentru numele lui Dumnezeu, oare când o s` te hot`r`[ti

s` te maturizezi [i tu, Cassie, url` el \n timp ce ea \ntorcea spre
el ochii m`ri]i de groaz`. {i mai speri c` un b`rbat te-ar putea
lua \n serios! Nu e[ti decât o pu[toaic` ascuns` \ntr-un trup de
femeie! Nu e[ti nici m`car femeie, Cassie Winters!

Ea sim]i c` se sufoc` v`zând cu cât` violen]` o ataca Wyatt.
– Ie[i afar`! strig` ea \n cele din urm`.
– Cu pl`cere, \i spuse el \ncet [i ie[i trântind u[a \n urma lui.
Se sprijini de perete [i zâmbi mul]umit, a[teptând ca tân`ra

s` dea cu pumnii \n pern` de furie.
– Bine, [opti el. Este bine, Cassie.
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Capitolul 8

|n seara aceea, chiar \n momentul \n care Cassie se a[ez`
pe scaun \n fa]a lui, ea \n]elese c` Wyatt se schimbase. Primea
mai multe semnale \n acest sens [i atunci când vorbi, tonul
rece [i aspru al vocii lui \i confirm` b`nuielile.

– Am \ntredeschis o u[`, \i spuse el. Am auzit pianul, am
v`zut incendiul [i ne vom continua c`ut`rile pân` când vom
ajunge s` descoperim [i restul evenimentelor.

Nu era o promisiune, ci mai degrab` o amenin]are [i Cassie se
\nfior`, având senza]ia c` \i devenise \n câteva ore o du[manc`.

– Acum e[ti altfel, observ` ea calm.
– Nu, min]i el cu \ndr`zneal`, luptându-se cu dorin]a de

a-i mângâia pielea delicat` a obrazului. Dar pân` acum n-am
lucrat serios.

– |n]eleg… Recrea]ia s-a terminat, a[a e?
– A[a e, confirm` el strângând din pumni.
|n timpul mesei atmosfera fu tensionat`, Wyatt

nerenun]ând la purtarea lui rece atunci când ea \ndr`znea s`-i
pun` vreo \ntrebare din când \n când.



– Putem s` ne plimb`m \n seara asta? \l \ntreb` ea cu
timiditate la sfâr[itul mesei.

– Po]i s` faci ce vrei, \i r`spunse el pe un ton indiferent. Eu
m` duc acas`.

Nu era mai bine dispus nici a doua zi. Ba dimpotriv`. Dup`
o or`, Cassie sim]ea c` este spectatoarea neputincioas` a unei
lupte care avea loc \ntre dou` for]e egale: aceea a hot`rârii lui
Wyatt Field [i aceea a propriului ei creier. B`rbatul care o
s`rutase cu dou` zile mai \nainte disp`ruse [i \i luase locul
medicul hot`rât s`-i for]eze memoria. |nc`p`]ânarea cu care
ac]iona deveni o adev`rat` obsesie [i, f`r` [tirea lui, mintea lui
Cassie \ncepu s` se \nchid` \n fa]a lui.

|n cursul zilelor urm`toare el b`tu necontenit \n zidul de
netrecut al con[tiin]ei ei, alternând clipele de conversa]ie
lini[tit` cu interogatoriile necru]`toare, dar ecranul memoriei
sale r`mase tot gol. Cassie dorea s`-[i aduc` aminte, f`cea
\ncerc`ri disperate, \n timp ce teama de a nu provoca furia lui
Wyatt devenea \ncet-\ncet mai mare decât aceea de a nu-[i mai
rec`p`ta niciodat` vederea. Dar \n ciuda efortului ei [i a
acuza]iilor permanente ale lui Wyatt, trecutul r`mânea
\ngropat, iar noaptea din jurul ei la fel de \ntunecat` ca
\nainte.

– Toate astea nu duc la nici un rezultat! exclamase ea
\ntr-o diminea]`, gata s` izbucneasc` \n lacrimi, dup` ce
participase la o terapie extrem de grea.

|n mod ciudat, Wyatt era t`cut [i, f`r` s`-[i dea seama, ea
\ntinse mâna ca s`-i ating` bra]ul. I se p`ru c` sub influen]a
degetelor ei mu[chii lui se relaxeaz` u[or, dar el \i respinse
brusc mâna aproape cu dezgust:

– |nc` n-am terminat, \i spuse el cu asprime \n glas.
Cassie se ghemui pe scaunul pe care [edea.

AR TREBUI S~ FII ORB 107



Prezen]a lui Wyatt era atât de constant`, \ncât nu avea voie
nici m`car s` se relaxeze pu]in \n compania lui Maggie. Zilele
ei \ncepeau, se continuau [i se terminau cu el. |n curând, i se
p`ru c` el era axul \n jurul c`ruia se rotea \ntreaga via]`, un
centru pervers [i sadic al unei existen]e \n care nu-[i putea
permite nici o concesie, care nu ierta nici o gre[eal`.

|[i \mp`r]ea timpul \ntre exerci]iile menite a o ajuta s`
tr`iasc` \n \ntunericul provocat de orbire [i tentativele
epuizante de a-[i aminti trecutul. Treptat \ncrederea lui Cassie
\n ea \ns`[i sl`bi din cauza tirului necontenit de repro[uri ale
lui Wyatt, neavând nici m`car r`gazul de a r`mâne singur` \n
intimitatea camerei [i \n lumea ei \ntunecat`.

Totu[i, la sfâr[itul acelei prime s`pt`mâni obositoare
\ncepu s` simt` o indispozi]ie tulbur`toare. Ceasornicul
timpului \ncepuse num`r`toarea invers` a speran]elor ei…

Vineri diminea]` \l a[tept` la micul dejun, preg`tindu-se
pentru sarcinile acelei zile care, ca [i celelalte, aduceau cu ele
un lung [ir de suferin]e [i umilin]e. Ea se \ncord` instinctiv
când \l auzi pe Wyatt c` se apropie.

– Bun` diminea]a, Cassie.
Ea \i r`spunse cu o u[oar` \nclinare a capului.
– Ce preferi, s` continu`m discu]ia despre mama ta sau

despre tat`l t`u?
– Nici despre unul, nici despre cel`lalt. Azi n-am chef s`

vorbesc [i nu m` po]i for]a s-o fac.
– Foarte bine, \i r`spunse el pe un ton aparent indiferent

fa]` de revolta ei. Mai exist` [i alte modalit`]i de a ne petrece
timpul, dac` nu vrei s` st`m de vorb`. Oricum, competi]iile
astea verbale devin cam obositoare la un moment dat…

Dezinvoltura lui nu prevestea nimic bun [i Cassie se
\ncrunt` ne\ncrez`toare. Wyatt \i privi tr`s`turile fe]ei care
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dezv`luiau mai multe decât \[i imagina ea. El se \nclin` s`-[i
pun` mâna peste a  ei. Era o mi[care atât de nea[teptat` \ncât
ea se \ndep`rt` brusc de el.

– |mi pare r`u, \i spuse el f`r` a deveni b`nuitor. E[ti pu]in
nervoas` \n diminea]a asta, nu-i a[a?

– Nu e de mirare. Tr`iesc fiecare minut al existen]ei mele
lâng` un tiran. Slav` Domnului c` totu[i calvarul acesta se
apropie de sfâr[it.

– Ai putea la fel de bine s` te rogi la Dumnezeu s` r`mâi
oarb`, dac` asta \]i dore[ti…

– Pân` \n prezent asocierea noastr` n-a fost prea
productiv`, \i r`spunse ea trist`.

– Nu ]i-am spus niciodat` c` se va termina repede [i nici c`
va fi u[or. Dar \]i vei rec`p`ta memoria, Cassie. {i vederea de
asemenea.

|n glasul lui se sim]ea o \nc`p`]ânare p`tima[` [i rezultatul
absolut al vreunui e[ec.

– Am devenit o provocare pentru tine, nu-i a[a? \l acuz` ea.
Eu sunt cheia celebrit`]ii [i averii tale, sunt cazul care nu apare
decât o singur` dat` \n via]a unui psihiatru.

– Da, se poate spune [i a[a…
– Atunci s` nu mai pierdem timpul, spuse ea ridicându-se

\n picioare. M-a[ sim]i prost dac` m-a[ \mpotrivi ambi]iilor
tale. Unde mergem?

El \i privi ochii care sc`p`rau de furie refuzând \n
continuare s`-l vad`, [i o umbr` trec`toare de triste]e \i ap`ru
pe chip.

– La sala de sport, o anun]` el cu calm.
Briza u[oar` prevestea o ploaie matinal` [i Cassie sim]i

c`ldura slab` emanat` de razele soarelui acoperite de nori.
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– E cea]`? \ntreb` ea \n timp ce mergeau.
– Tu ce crezi?
Wyatt nu r`spundea niciodat` unei \ntreb`ri dac` [tia c`

putea s` se descurce singur`, [i obiceiul acela al lui o enerva
\n cel  mai \nalt grad.

– Am \n]eles, oft` ea. Nu e cea]` pentru c` nu e umiditate \n
atmosfer`. Ceea ce ne ofer` dou` variante: poluarea sau norii.

Inspir` adânc \n timp ce Wyatt o privea cu aten]ie.
– Nu e vorba nici despre poluare. De[i sunt convins` c` \n

urm` cu pu]in` vreme a trecut o ma[in` pe aici. |nc` se mai
poate sim]i mirosul de gaz de e[apament.

Ca o confirmare a observa]iilor ei, Wyatt auzi clar zgomotul
produs de trântirea unei portiere undeva \n spatele cl`dirii
principale. El zâmbi mul]umit. Puterea de percep]ie [i
deduc]ie a lui Cassie f`cea progrese extrem de \ncurajatoare.

– Vrei s` ne \ntoarcem acas`? \l \ntreb` ea când ajunser` \n
fa]a u[ii masive de sticl`.

– Da.
Atunci când se \nchise u[a \n urma ei, Cassie \nclin` capul,

vrând s` cunoasc` noile sunete [i mirosuri ale acelui loc str`in
pentru ea.

– Sala de sport este chiar \n fa]a ta, o inform` el.
Ea \ncepu s` mearg` \n direc]ia pe care i-o indica Wyatt.
– Nu, o opri el. Ast`zi nu mergem acolo.
Ea r`mase pe loc, \n]elegând brusc ce planuri f`cuse

pentru ea \n ziua aceea tân`rul doctor.
– Mergem la piscin`? \l \ntreb` ea speriat`.
– Da, la piscin`.
{tiind dinainte c` el n-o va ajuta, se \ntoarse spre stânga

cam f`r` tragere de inim` [i se l`s` c`l`uzit` de mirosul de
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clor al apei. Pip`ind peretele, o lu` de-a lungul unui coridor
\ngust [i se opri [ov`itor \n fa]a unei u[i de sticl`.

– Aici este, spuse ea \ncet.
Intrar` \n \nc`perea care i se p`ru  o grot` uria[` \n care

fiecare sunet avea o rezonan]` neobi[nuit`.
– Exist` o u[` chiar \n dreapta ta, o inform` el. Drept

\nainte vei g`si vestiarul unde se afl` unul cu numele t`u scris
\n Braille, \n care Maggie ]i-a pus un costum de baie pe m`sura
ta. Te a[tept aici.

– Faci [i tu baie?
– Da, dar nu pierde timpul. N-avem piscina la dispozi]ie

decât pentru dou` ore.
O \mpinse u[or [i ea se \ndrept` spre u[a pe care o \nchise

\n urma ei [i se lipi cu spatele de ea, respirând adânc pentru
a \ncerca s` se calmeze. Nici m`car nu era sigur` dac` [tia s`
\noate. |[i va mai aminti oare trupul ei mi[c`rile dup` atâta
vreme?...

Cu inima cât un purice, se aventur` \n sfâr[it pe coridorul
\nconjurat de u[i]e de lemn; pe una din ele \[i g`si \nscris
propriul nume. Dar imediat degetele ei pip`ir` din nou
numele peste care trecuse mai \nainte, cele ale altor pacien]i
care locuiau \n aceea[i cl`dire. Pân` acum ace[tia nu fuseser`
decât ni[te umbre f`r` fa]`, a c`ror via]` reprezenta pentru ea
o necunoscut`. |n clipa aceea, când descoperise realitatea
numelor lor sub degetele ei tremurânde, sim]i c` este cuprins`
de o bucurie ne]`rmurit`. Nu mai era singur`! Mai existau [i
alte persoane ca ea, care erau reale [i purtau un nume.

Susan Beckman. Cine era? Era tân`r`, blond`?... {i Elaine
Alistair. Din ce cauz` orbise? |[i accepta infirmitatea cu
resemnare sau se revolta \mpotriva acesteia?
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– Hei! De ce \ntârzii atât?... strig` la ea Wyatt b`tând \n u[a
de la vestiar.

– Vin acum! \i r`spunse ea sim]ind o emo]ie ciudat` dup`
descoperirea pe care o f`cuse.

Se \nchise \n cabin`, g`si costumul de baie pe care Maggie
\l alesese pentru ea [i, dup` ce se dezbr`c` \n grab`, [i-l puse
rapid pe ea.

Dup` ce st`tuse singur` \n \ntuneric timp de optsprezece
ani, descoperise \n câteva secunde ni[te suflete-surori, ni[te
oameni care sufereau de acelea[i temeri [i incertitudini, cu
care era unit` prin leg`turile cele mai puternice dintre toate
rela]iile pe care le cunoscuse pân` \n prezent.

Cruzimea involuntar` a tat`lui ei o tulbur` vreme de câteva
clipe, dar \[i alung` din minte destul de repede acest gând.
Acesta o izolase nu numai de lumea celor care vedeau, dar [i
de cea a orbilor [i niciodat` pân` atunci nu-[i d`duse seama
de singur`tatea \n care tr`ise.

Dar toate astea luaser` sfâr[it. |l iert` imediat pe tat`l s`u
[i, zâmbind mul]umit`, ie[i din cabin` pentru a se \ntâlni cu
Wyatt.

Ap`ru \n fa]a lui cu o inocen]` foarte fireasc`, \mbr`cat` \n
costumul de baie care \i accentua de minune formele
armonioase ale trupului, de a c`rei frumuse]e  nu era deloc
con[tient`.

|ncurajat` de descoperirea c` nu era singura oarb` din
lume,  zâmbea fericit`, sim]indu-se bine \n prezen]a unor
prieteni pe care nu-i \ntâlnise niciodat`, dar al c`ror nume le
cuno[tea. Susan Beckman. Elaine Alistar. Ni[te prieteni
t`cu]i… Doctorul Field nu i se mai p`rea acum la fel de
\nfior`tor ca \nainte [i probele la care o va supune de acum
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\ncolo i se vor p`rea mai u[or de \ndeplinit. |n definitiv, dac`
Susan [i Elaine le-au suportat, va reu[i [i ea.

Wyatt \nclin` capul, surprins f`r` s` vrea  când o v`zu
ie[ind din vestiar. |[i va repro[a mai târziu faptul c` nu
observase imediat expresia radioas` de pe fa]a ei, dar
deocamdat`, ca orice b`rbat cu ochelari de cal, nu putea s` se
concentreze decât asupra curbelor perfecte ale trupului ei pe
care nu \ndr`znise niciodat` s` [i le imagineze.

Cassie st`tea cuminte lâng` u[`, \ntorcând capul \ntr-o
parte [i \n cealalt`, pentru a \ncerca s` ghiceasc` unde se
g`sea Wyatt. |n atitudinea ei era mai mult`  siguran]` acum [i
Wyatt fu captivat de ochii ei alba[tri care \l fixau f`r` s` vad`.

Ea d`du din cap [i inspir` adânc aer \n piept.
– De ce ai \ntârziat atât? o \ntreb` el ner`bd`tor.
– M-am \ntâlnit cu ni[te prieteni, \i r`spunse ea pe un ton

misterios.
Abia atunci remarc` expresia de pe chipul ei, care indica o

transformare uria[` [i Wyatt r`mase f`r` grai când v`zu
bucuria pe care o iradia.

F`r` s` spun` nici un cuvânt, el se \ntoarse [i se arunc` \n
bazinul turcoaz pe care \l str`b`tu pe sub ap` \nainte de a
ap`rea, cu r`suflarea t`iat` lâng` marginea piscinei unde se
g`sea Cassie. Ea se d`du \napoi râzând  când fu stropit` de
pic`turile de ap`. Spaima de pe chipul ei disp`ruse cu
des`vâr[ire [i lui Wyatt \i fu team` ca nu cumva s` se arunce
\n ap` \nainte de a-i asculta instruc]iunile.

– {tii s` \no]i? o \ntreb` el.
– Habar n-am!
– Atunci du-te \n partea cealalt`, la stânga sunt patru

trepte. Vin [i eu acolo.
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Cassie pip`i cu piciorul pentru a g`si treptele, coborând
pân` ce apa \i ajunse la glezne.

– Nu pot s` ajung acolo \n felul `sta, \i spuse ea râzând [i
tremurând de frig. Dureaz` ore \ntregi!

F`r` s` mai stea pe gânduri, se arunc` \n ap` [i apoi ie[i la
suprafa]` aproape sufocându-se, cu capul dat pe spate [i
râzând \n timp ce-[i d`dea la o parte [uvi]ele de p`r de pe fa]`.

– E minunat! exclam` ea.
Wyatt st`tea nemi[cat, de parc` ar fi fost hipnotizat de for]a

tulbur`toare a entuziasmului ei. La \nceput, mi[c`rile ei erau
nesigure, dar treptat  devenir` mai hot`râte \n timp ce \nota \n
stilul bras de-a lungul bazinului, revenind apoi spre locul \n
care se g`sea el. Atunci când mâinile ei \i atinser` mu[chii
stomacului el se \ncord`, \ns` se str`dui s` p`streze o
atitudine distant` [i rece fa]` de ea.

– Ai v`zut?! exclam` ea stând \n picioare \n fa]a lui. {tiu s`
\not.

Pentru Wyatt, acum era evident c` \n vestiar se petrecuse
ceva anume, ceva care-i m`rise \ncrederea \n propriile for]e.
Aceast` enigm` \l intrig` pe doctor.

– Ce s-a \ntâmplat, Cassie? o \ntreb` el prinzând-o strâns
de umeri.

– Mi-e greu s`-]i explic, \i spuse ea cu ochii plini de emo]ie.
Tot ce pot s`-]i spun este c` totul mi se pare… altfel, mult mai
frumos.

– Mi-am dat seama de asta, \i r`spunse el cu asprime \n
glas. Dar ce s-a \ntâmplat?

Ea nu-[i putu re]ine un zâmbet, \n pofida tonului nu prea
\mbietor al lui Wyatt.
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– Este vorba despre numele din vestiar, \i explic` ea. Ele au
un nume! Ele exist`!

Ezit` câteva clipe, apoi continu` pe un ton mai serios:
– Timp de optsprezece ani, am fost singura oarb` \ntr-o

lume \n care eram v`zut` de to]i. Nimeni nu-mi \n]elegea
problemele, spaimele [i cât de greu \mi era s` tr`iesc \n felul
acesta. Acum, dintr-o dat`, simt c` nu mai sunt singur`!

Buzele ei schi]ar` un zâmbet, apoi izbucni brusc \n râs [i
\ncerc` s` se elibereze din strânsoarea mâinilor lui.

Furios, Wyatt o scutur` u[or, \ntrebându-se cum s`
procedeze pentru a-i provoca din nou acea du[m`nie pe care
putea s-o canalizeze \mpotriva refuzului \nc`p`]ânat al
creierului ei de a vedea, dar constat` cu dezam`gire c` era
posibil s` fi pierdut pentru totdeauna aceast` [ans`. Oamenii
ferici]i nu-[i mai studiau subcon[tientul, nu mai \ncercau s`-[i
alunge fantasmele din memorie. Ei se l`sau domina]i de
satisfac]ia produs` de clipa perfect`, nemaidorind nimic
altceva. Era partea cea mai grea a muncii lui: aceea de a-i sili
pe pacien]i s` duc` acea lupt` \nver[unat` care putea s`-i
determine s` progreseze. |n acel moment \ns`, Cassie era prea
fericit` pentru a mai \ncerca s` schimbe ceva \n starea ei de
s`n`tate. Era aproape invulnerabil`.

Disperat, scoase un oftat care-i exprima dezam`girea, lucru
care nu-i sc`p` lui Cassie. Dintr-o dat`, nu mai era invincibilul
doctor Field, ci un simplu om supus emo]iilor [i frustr`rilor,
ca to]i oamenii de altfel. Descoperea cu \ncântare c` \n
definitiv nu era un robot [i interpret` oftatul lui ca o ofrand`
adus` bucuriei ei pe care nu [i-o mai putea ]ine \n frâu.

Cassie se eliber` din bra]ele lui, se scufund` \n ap` [i Wyatt
sim]i deodat` ni[te mâini care-l prind de glezne.
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– Dar ce se…?
Nu mai avu timp s` termine propozi]ia \nceput`. Se

r`sturn` pe spate [i sim]i c` se sufoc` dup` ce lu` câteva
\nghi]uri de ap` \nainte de a ajunge din nou la suprafa]`
sub valurile de stropi pe care le ridica ea b`tând apa cu
mâinile.

R`mase câteva clipe nemi[cat, cu un aer z`p`cit, sub
potopul stârnit de ea, nevenindu-i nici o idee \n leg`tur` cu
modul \n care ar fi trebuit s` r`spund` acelui comportament
cel pu]in surprinz`tor. Apoi, f`r` s` gândeasc` prea mult,
\ncepu [i el s` fac` valuri spre ea, amuzat de faptul c` ea b`tea
\n retragere, râzând. Timp de câteva minute, nu se mai
comport` ca doctorul Field cu pacienta sa. Erau doi copii care
se zbenguiau \ntr-o piscin`, elibera]i de responsabilit`]ile
plicticoase ale adul]ilor [i râsetele lor \ncepur` s` r`sune \ntre
pere]ii acelei uria[e s`li goale.

Apoi, Wyatt \[i aminti brusc unde se g`sea, ce f`cea… [i
redeveni dintr-o dat` doctorul Field. Râsul lui Cassie se stinse
aproape imediat ce tân`ra remarc` schimbarea petrecut` \n
Wyatt.

– Am \notat destul ast`zi, \i spuse el \ndreptându-se spre
marginea bazinului.

– Dar de ce spui asta? protest` ea ajungându-l din urm`. Ai
spus c` avem piscina la dispozi]ia noastr` vreme de dou` ore.
Nu cred c` a sosit timpul s` plec`m.

El se opri, privi \n jos spre ea, spre umerii ei netezi [i
lucitori, spre pieptul care s`lta \n ritmul respira]iei.

– Pentru c`, \i r`spunse el cu o voce nesigur`, asta nu
folose[te la nimic.
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– Dar tu nu te distrezi niciodat`? oft` ea.
– Nu \n timp ce muncesc. Nu pl`te[ti pentru a te distra.
– Bani [i iar bani!... E[ti de-a dreptul obsedat! {i la urma

urmei, ce trebuia s` demonstreze exerci]iul `sta?
El se \ncrunt`, adoptând un aer provocator.
– Majoritatea orbilor sunt \ngrozi]i de ap`, \i explic` el.

|nvingându-[i aceast` team`, le cre[te \ncrederea \n mine, [i
eventual, \n ei \n[i[i. Dar e foarte clar c` tu nu ai o asemenea
problem`.

Ea zâmbi [i-[i puse mâinile pe umerii lui Wyatt.
– Atunci ar trebui s` te bucuri! Am câ[tigat timp!
Wyatt \nc` nu se l`sase \nv`luit de farmecul produs de

inocen]a ei, dar Cassie \l strânse [i mai tare de umeri.
|ntre ei se l`s` o t`cere stânjenitoare, tulburat` numai de

sunetul produs de respira]ia lor.
Cu buzele \ntredeschise, sim]ind o dorin]` nemai\ncercat`

pân` atunci, ea \[i ridic` mâinile pân` la obrajii lui,
recunoscând cu ajutorul degetelor curbele [i liniile gravate
deja \n memoria ei. Mu[chii lui Wyatt se \ncordar` la atingerea
ei, \n timp ce tân`ra \[i vâr\ mâna \n p`rul lui.

– Nu \ncerc decât s` te v`d, \i spuse ea \ncet. Cred c` e[ti
obi[nuit cu astfel de gesturi, nu-i a[a?

Coborând mâna de-a lungul gâtului, \i mângâie p`rul rar
de pe piept, ne[tiind c` privirea lui Wyatt \ncepuse s` se
\nce]o[eze. Neputând s` reac]ioneze \n vreun fel la valurile de
senzualitate, el suport` \n t`cere pl`cutul supliciu, p`strându-[i
ultimele for]e pentru a se opune invita]iei sale erotice.

Totu[i, \n mod instinctiv, el se d`du pu]in \napoi atunci
când mâinile lui Cassie coborâr` spre [olduri [i mu[chii
stomacului, [i ea urm` mi[carea unduitoare care o apropia de
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pieptul lui. Coapsele ei le ap`sar` pe ale lui [i de data asta
Wyatt nu-[i mai putu re]ine geam`tul de pl`cere pe care [i-l
st`pânea din ce \n ce mai greu.

Lipsit total de voin]`, sim]i cum mâna lui Cassie o prinse pe
a lui [i o conduce f`r` [ov`ial` peste pielea ei care se \nfior`
la acea atingere necunoscut`. Atunci, \nchizând ochii de parc`
ar fi dorit s` \mp`rt`[easc` [i el senza]iile tinerei oarbe, \ncepu
[i el s` efectueze acea explorare senzual`. Cu ajutorul
degetelor „privi“ arcuirea gra]ioas` a gâtului ei, descoperi
rotunjimea tare a pieptului [i sim]i cum mamelonul i se
\nt`re[te sub constumul de baie.

Deodat`, lui Cassie i se p`ru c` se sufoc` atunci când sim]i
c` b`rbia \i fu atins` de p`rul lui Wyatt care se aplec` pentru
a-i s`ruta sânii umfla]i de dorin]`. Trupul i se arcui brusc
ap`sându-l pe al lui cu o for]` nou` pentru ea, a[a cum erau
de altfel [i toate acele senza]ii fierbin]i [i ame]itoare.

Apoi gura lui \i atinse buzele [i Cassie se l`s` \n voia
acelor mâini care o sus]ineau, acelor bra]e care o ]ineau strâs
lipit` de trupul lui pe care ea vroia s`-l cunoasc` [i s`-l
iubeasc`.

Nemaiputând rezista dorin]ei mistuitoare,  se dep`rt`
pu]in de el [i cu o mi[care rapid`, \[i d`du jos bretelele
costumului de baie pentru a-[i sim]i pielea goal` \n contact
direct cu trupul lui. Wyatt se d`du brusc \napoi, de parc` s-ar
fi ars cu ceva.

– Ce faci?  \ntreb` el cu o voce r`gu[it`, silindu-se s` nu
cedeze tenta]iei pe care o reprezentau sânii ei goi.

|i ridic` bretelele cu mâinile tremurânde, observând
imediat umbra de disperare care \nv`luia privirea senin` a lui
Cassie.
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– Nu \n]eleg… [opti ea tulburat`. Oare sunt atât de slut`?
El \[i d`du capul pe spate [i \nchise ochii.
– Dumnezeule, nici vorb` de a[a ceva, [opti el

controlându-[i cu greu tremurul dureros al corpului  frustrat.
Sim]i din nou atingerea u[oar` a degetelor lui Cassie pe

pieptul lui [i \i prinse  brusc  \ncheietura mâinii.
– Mai folosesc [i alte persoane piscina asta, o cert` el. Am

putea fi surprin[i \n orice clip`.
– Dar nu sunt to]i orbi? \l \ntreb` ea apropiindu-se de el cu

un aer provocator.
– Angaja]ii nu sunt! \i r`spunse el pe un ton aspru.
Ea r`mase nemi[cat`, apoi buzele ei schi]ar` un zâmbet.
– Atunci, hai s` mergem \n alt` parte, \i [opti ea.
– Cassie!
Tonul t`ios al lui Wyatt \i aduse aminte de o alt` situa]ie

când auzise acea voce schimonosit` de furie [i de patim`. El
era din nou leul, iar ea prada \nnebunit` de spaim` din cauza
for]ei ne\nduplecate a furiei lui.

Wyatt se urc` pe marginea piscinei [i vreme de câteva
secunde o privi \n t`cere, ascunzându-[i emo]ia \n spatele
obi[nuitei lui m`[ti nep`s`toare.

– Trebuie s` mergem la masa de prânz, o anun]` el \n cele
din urm`. Te a[tept la ie[irea din cl`dire \n zece minute.
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Capitolul 9

Cassie se \mbr`c` repede, cu mâinile tremurând [i mi[c`ri
stângace, cuprins` de o nervozitate intens`. Avea impresia c`
era o \mblânzitoare de animale care ]inea o fiar` s`lbatic`
legat` de o les` scurt` [i se temea mereu ca nu cumva aceasta
s` se revolte [i s-o atace pe nea[teptate.

Când se apropie de u[a de  ie[ire din cl`dire, se opri o clip`
cu mâna \ntins` spre clan]` [i inspir` adânc, \ntrebându-se
oare ce-o a[tepta dincolo de ea.

|n ceea ce prive[te sentimentele ei, nu mai avea nici o
\ndoial`, \ns` cele ale lui Wyatt fa]` de ea erau \nc`
misterioase.

|[i \ndrept` umerii [i, \mpingând u[a, ie[i la lumina
soarelui pentru a-[i \nfrunta viitorul.

Wyatt se sprijinea de perete, cu bra]ele \ncruci[ate pe piept
[i  când auzi zgomotul produs de clan]a u[ii, i se opri
respira]ia. To]i mu[chii trupului \i erau \ncorda]i pentru c`
[tia, ca [i ea de altfel, c` rela]iile lor de acum \ncolo depindeau
de ceea ce se va petrece \ntre ei \n minutele urm`toare. Inima



i se strânse de durere  când \i v`zu p`rul ud care-i \ncadra fa]a
\nc` \nro[it`, apoi strânse din maxilare [i a[tept`.

Ea se \ntoarse zâmbind spre locul \n care se g`sea Wyatt
[i-i \ntinse mâna f`r` s` scoat` un cuvânt. El \[i \nghi]i cu greu
saliva, sim]indu-[i gâtul uscat, [i se uit` la mâna ei \ntins`.

– Hai s` mergem, \i spuse ea cu o veselie pref`cut`, dând
\napoi din fa]a inevitabilei confrunt`ri. Sunt moart` de foame.

– Trebuie s` st`m de vorb`, morm`i el \n timp ce se
\ndreptau spre drumul de \ntoarcere.

– De ce e[ti atât de sup`rat? \l \ntreb` ea \ncet.
– }i-am mai spus. Sentimentele n-au ce c`uta \n rela]iile

dintre noi, \n cazul \n care vrei s`-]i recape]i vederea.
– {i cum se pot opri sentimentele?
– |mpiedicându-le s` ia na[tere.
– Atunci e prea târziu, observ` ea zâmbind fericit`. N-avem

decât s` ne l`s`m \n voia lor…
– Cassie, \i spuse el pe un ton obosit. Nu m` intereseaz`

aventurile trec`toare cu pacientele mele.
Ea sim]i un u[or tremur \n glasul lui.
– Aventur` trec`toare ai spus?
Oprindu-se brusc \n loc, \l lu` de bra].
– Nu cred c` e trec`toare, [opti ea, [i din cauza asta ]i-e atât

de fric`. }i-e fric` de dragoste.
– Dragoste! exclam` el cu dispre]. Ce [tii tu despre

dragoste? Ce-ai aflat despre dragoste tr`ind \n turnul t`u de
filde[ din Park Avenue? Oamenii nu se \ndr`gostesc \ntr-o
s`pt`mân` [i dorin]a fizic` n-are nevoie de dragoste ca s`-[i
fac` apari]ia. Eu te doresc, tu m` dore[ti, asta e tot…

Vocea \i era aspr`, rostind vorbele ap`sat, dar Cassie sim]i
\n tonul lui o anumit` ezitare [i intensitate care promiteau
foarte mult.
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– Te joci cu cuvintele, insist` ea, m`rind pasul când el
\ncepu s` mearg` din nou repede. Sunt \ndr`gostit`. De tine.

Râse u[or [i apoi se \nro[i la gândul c` acea conversa]ie
care urma s` fie hot`râtoare pentru evolu]ia \ntregii sale vie]i,
era una serioas`.

– Dumnezeule, e \ngrozitor, nu-i a[a? ad`ug` ea repede. M-am
\ndr`gostit de psihiatrul meu. E o chestie clasic` deja…

– E mai r`u de-atât. E ridicol, e o idee copil`reasc`, izvorât`
din imagina]ia unei feti]e. Mai ales c` nici nu e adev`rat. Nu
po]i lua toat` treaba asta \n serios [i cu atât mai pu]in o voi face
eu. N-am vorbit niciodat` singur` cu un b`rbat – chiar tu mi-ai
spus lucrul `sta – [i e foarte normal s` te gânde[ti c` e[ti
\ndr`gostit` de primul venit. Ar fi trebuit s` m` a[tept la a[a
ceva, [opti el cu repro[ \n glas. Am f`cut prostia de a nu
prevedea eventualitatea producerii unui asemenea eveniment.

Cassie c`lca [i mai ap`sat, \nt`rit` de \ncrederea nou` pe
care sim]ea c` o dobândise. Nu descoperise dispre] \n glasul
lui, cel pu]in nu \n privin]a ei, [i nu nega sentimentele pe care
le avea pentru ea, ci numai pe cele pe care le avea ea pentru
el, sentimente pe care totu[i nu va reu[i niciodat` s` le
distrug`.

Pe buze \i ap`ru un zâmbet misterios pe când urca treptele
din fa]a intr`rii cu u[urin]`, con[tient`  de faptul c` el o
urm`rea cu privirea. Deschise u[a [i se \ndrept` spre scar`.

– Ne \ntâlnim \n sala de mese, \i arunc` ea peste um`r.
Wyatt o lu` \ncet pe coridor, f`când fiecare mi[care cu un efort

uria[. Se opri \n pragul s`lii de mese [i se sprijini de pervazul
ferestrei f`r` s` observe persoana care se apropia de el.

– Wyatt?
Matt Franklin cercet` \ngrijorat expresia preocupat` a

prietenului s`u.
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– Ar`]i \ngrozitor! E[ti bolnav?
Wyatt clipi din ochi \n momentul \n care \l recunoscu pe

b`trânul doctor.
– Matt! Ce cau]i aici?
Treptat, sim]i [i prezen]a celorlal]i pacien]i ca [i când s-ar

fi trezit dintr-un somn \ndelungat.
Matt se \ncrunt`, privind cu aten]ie la str`lucirea alb`strie

din ochii lui care p`reau absen]i.
– Katy preg`te[te cina \n seara asta [i era a[a o nebunie \n

buc`t`rie, \ncât am preferat s` iau masa de prânz aici.
– Dumnezeule, a[a este \i r`spunse Wyatt, revenindu-[i

complet. Uitasem…
– Vino cu mine!
Matt \l prinse de bra] [i-l \mpinse spre masa cea mai

apropiat` de intrare.
– Stai aici lâng` mine. Eu am mâncat deja, dar pot s` mai

a[tept pentru a bea o cafea.
Avea un glas \ngrijorat [i \l privi pe Wyatt cum se a[az`

greoi pe scaun [i se sprijin` obosit de sp`tarul acestuia.
– Care-i problema, Wyatt?
Wyatt zâmbi cu am`r`ciune.
– Problema e Cassie Winters. Nu evolueaz` deloc.
– E[ti prea insistent, prea st`ruitor, Wyatt. Nu cred c`

tân`ra asta poate suporta presiunea la care o supui.
– Oh,  suport` foarte bine, Matt. E mai rezistent` ca

mine… protest` Wyatt.
Chiar dac` Matt n-ar fi observat intrarea lui Cassie \n

\nc`pere, ar fi putut-o ghici v`zând brusca tensiune ap`rut` pe
fa]a lui Wyatt. Ea se \ndrept` spre masa lor.

– Bun` ziua, domnule doctor Franklin, \l salut` ea
\ntinzând mâna.
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El se ridic` [i, strângând-o de mân`, o conduse pân` la un scaun.
– Bun` ziua, Cassie. E[ti din zi \n zi mai frumoas`. De[i pari

cam plouat`, e[ti totu[i adorabil`.
Ea izbucni \n râs \n timp ce se a[eza.
– Abia am sosit de la piscin` [i n-am avut timp s`-mi usuc

p`rul.
– }i-a pl`cut? O \ntreb` el pe un ton prudent, [tiind foarte

bine cât de tare se temeau orbii de primul contact cu apa.
– A fost minunat, \i r`spunse ea cu calm. Dar am stat prea

pu]in.
Wyatt tres`ri când auzi cuvintele.
– Constat cu pl`cere c` te adaptezi foarte bine. Dar cum ai

ghicit c` sunt aici?
Ea se aplec` spre el cu ochii sc`p`rând de mali]iozitate.
– V-a[ putea face s` crede]i c` mi-am dat seama datorit`

extraordinarului meu al [aselea sim], i se confes` ea \ncet, dar
treaba asta nu merge decât cu anumite persoane. De fapt,
v-am auzit de pe coridor.

Matt \ncepu s` râd`, apoi se \ntoarse spre Wyatt [i-i privi
\ngrijorat tr`s`turile palide.

– Katy v` a[teapt` pe amândoi la ora [ase, dar v` sf`tuiesc
s` v` odihni]i \n dup`-amiaza asta. Dac` apari \n fa]a ei \n halul
`sta, e \n stare s` te sileasc` s` dormi tot weekendul.

Wyatt d`du din cap enervat.
– |n ce hal, doctore Franklin? \ntreb` repede Cassie. Ce

s-a \ntâmplat?
Matt observ` cu mirare \ngrijorarea care se citea pe chipul

ei [i o b`tu u[or cu palma pe um`r ca s-o lini[teasc`.
–  Pare tare obosit, Cassie. E clar c` munce[te prea mult.
– Am ochii \nro[i]i de la clorul din piscin`, interveni

repede Wyatt. Doctorul Franklin crede c` ochii \nro[i]i sunt
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un simptom al unei boli, iar Katy are mereu tendin]a
sup`r`toare de a m` proteja \n mod excesiv.

Cassie cl`tin` din cap.
– Bine, v` las s` mânca]i, spuse Matt ridicându-se de pe

scaun. Pe curând!
– Nici nu [ti]i cu cât` ner`bdare a[tept s` ne \ntâlnim!
Matt o mângâie p`rinte[te pe cre[tet.
– Vreau ca \n seara asta s` fi]i \n form` amândoi, \i spuse el

lui Wyatt. V` sf`tuiesc ca \n dup`-amiaza asta s` nu face]i nimic
care s` v` oboseasc`.

Lini[tea stânjenitoare care urm` dup` plecarea lui Matt fu
\ntrerupt` de Helen care veni s` le ia comenzile. Era la fel de
rece [i rezervat`, dar Cassie nu-i d`du aten]ie.

– E adev`rat? \l \ntreb` ea pe Wyatt dup` ce plec` Helen.
– Ce anume?
– C` e[ti extrem de obosit. Probabil c` ar`]i \ngrozitor dac`

doctorul Franklin a f`cut atâta caz pe chestia asta.
– ~sta e stilul lui, \i r`spunse el cu r`ceal`. Face din ]ân]ar

arm`sar. |[i imagineaz` c` sunt probleme acolo unde, de fapt,
nu sunt.

– |n]eleg…
Se l`s` din nou t`cerea \ntre ei.
– E din cauza mea, nu-i a[a?... E[ti preocupat de

tratamentul meu…
El \[i trecu mâna peste fa]a obosit` [i \n cele din urm` se

hot`r\ s` dea c`r]ile pe fa]`. Era ultima lui [ans`.
– Nu mai avem prea mult timp, Cassie. Nu ne-a mai r`mas

decât o s`pt`mân` [i, ca s` fiu sincer, asta m` \ngrijoreaz`. Dar
cred c` e[ti preg`tit`, din punct de vedere psihic [i fizic, s` te
confrun]i cu amintirea aceea care te-a dus la orbire. Numai
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modul \n care reac]ionezi \n leg`tur` cu persoana mea,
sentimentele pe care \]i \nchipui c` le ai pentru mine te
\mpiedic` s` vezi.

Ea l`s` ochii \n jos [i pip`i cu vârful degetelor forma
tacâmurilor din fa]a ei.

– Nu mi-am \nchipuit nimic, \i spuse ea \ncet. ~sta e
adev`rul [i  [tii asta la fel de bine ca [i mine.

Siguran]a ei \l enerv` [i  oft` exasperat. Apoi \[i puse palma
pe mâna ei pentru a mai \mblânzi duritatea vorbelor pe care
urma s` le rosteasc`.

– Cassie… Sentimentele tale nu sunt ie[ite din comun. De
fapt, e o treab` \ngrozitor de banal`. Pacientele au adesea
impresia c` sunt \ndr`gostite de medicul lor, [i \n special de
psihiatrul  care le trateaz`.

– Scute[te-m` de expunerea teoriei transferului afectiv,
Wyatt. O cunosc [i nu se potrive[te deloc cu cazul meu.

– Dar e firesc s` nutre[ti acest sentiment [i, dac` tu crezi c`
e[ti \ndr`gostit`, dragostea ]i se pare real`.

Zâmbetul lui Cassie exprima \n]elepciunea \nn`scut` a
femeilor care privesc cu \ng`duin]` ideile cele mai nebune[ti
ale fiin]elor iubite [i ale copiilor.

– N-ai decât s` crezi ce vrei, Wyatt, dar n-ai s` m` po]i
\mpiedica s` fiu \ndr`gostit` de tine.

– Dar e imposibil, Cassie. Trebuie s` recuno[ti c` este
vorba despre o iluzie, altfel tratamentul meu va fi total
ineficient.

– {i dac`  m` voi preface c` nu sunt atras` de tine, vei
\ndr`zni oare s` pretinzi c` tu nu e[ti atras de mine? \l
tachin` ea.

El r`mase t`cut. Cassie ridic` mâna spre chipul lui [i sim]i
c`ldura obrazului s`u, dar Wyatt se retrase  rapid  [i mâna ei
c`zu din nou pe mas`.
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Wyatt \nchise ochii, \ncercând \n zadar s`-[i [tearg` din
memorie imaginea ei, \ns` o vedea \n continuare – p`rul
blond ca lanul de grâu, ochii mari, nevinova]i, buzele delicate
[i senzuale. Tâmplele \ncepur` s`-i zvâcneasc` din cauza
migrenei care \ncepuse s`-l chinuie.

– Nimic nu este real, Cassie, repet` el cu blânde]e. Trebuie
s` accep]i acest lucru. Progresele pe care le \nregistrezi te
entuziasmeaz` [i devii din zi \n zi mai sigur` pe tine. Cape]i
for]a de a-]i explora trecutul atunci când nu e[ti deranjat` de
prezent [i cum eu sunt responsabil de aceste progrese, \mi
e[ti foarte recunosc`toare. Atunci, \n mod incon[tient, te-ai
hot`rât s`-mi dai \n schimb dragostea ta… Nu e deloc
complicat…

– Este o explica]ie simplist` [i obiectiv`.
– Se \ntâmpl` foarte des treaba asta.
– Toate pacientele tale se \ndr`gostesc de tine? \l

tachin` ea.
– Multe din ele a[a cred, dar e doar o situa]ie provizorie.

Sentimentul dispare \n momentul \n care cunosc motivul care
l-a declan[at.

Deodat`, Cassie se ridic` de pe scaun [i, \nainte de a fi
putut el b`nui ce are de gând s` fac`, se a[ez` pe genunchii
lui cu mâinile \ncadrându-i obrajii. Wyatt, \ngrozitor de jenat,
arunc` priviri disperate \n jurul lui, \ngrijorat de reac]ia
celorlalte persoane din sal`.

– Cassie, rosti el printre din]i, \ncercând s` evite o scen`.
Ridic`-te! Nu suntem singuri!

– Nu v`d pe nimeni, [opti ea aproape de gura lui,
urm`rind cu vârful limbii conturul buzelor lui fierbin]i.

Sim]indu-[i fiecare mu[chi al trupului \ncordat la
maximum [i \ncercând s` ]in` piept senza]iei deosebit de
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pl`cute pe care i-o provoca, vreme de câteva clipe buzele lui
Wyatt se \ntredeschiser` la contactul cu buzele ei, \n timp ce
scotea un geam`t plin de voluptate.

Apoi o cuprinse de talie cu o for]` nemaipomenit` [i o
ridic` \n picioare. Cassie auzi câteva râsete \n sal` [i se a[ez`
la loc pe scaun cu un zâmbet satisf`cut, dar tres`ri  când auzi
vocea rece a lui Helen.

– Sper c` nu deranjez… [uier` ea \n timp ce punea
furioas` farfuriile pe mas`.

Sup`rat, Wyatt r`mase t`cut mult` vreme. Atunci când
vorbi, vocea \i tremura de furie.

– S` nu mai faci niciodat` a[a ceva, ai \n]eles? |]i interzic s`
te compor]i astfel de fa]` cu angaja]ii!

Cassie era uluit` de reac]ia lui. |n definitiv, doar \l s`rutase.
Ce era atât de grav \n asta?

– Nu, nu \n]eleg, \i r`spunse ea \mbufnat`.
– {i n-o s` \n]elegi niciodat`! \i r`spunse el cu dispre]. Ai

stat prea mult` vreme \nchis`, departe de realit`]ile vie]ii. Sunt
un prost c` nu m-am gândit mai din timp la aspectul `sta. Eu
nu tratez o femeie, ci o pu[toaic`!

R`ceala [i cruzimea din glasul lui o \ngrozir`. |n momentul
acela, sim]i cât de mult \l ur`[te.

– |mi pare r`u, [opti ea.
– Termin` de mâncat. Dup`-amiaz` po]i s` faci ce vrei, dar,

dat fiind c` nu mai pot contramanda cina de la familia
Franklin, voi veni s` te iau la cinci [i jum`tate.

– Nu mi-e foame, spuse ea \ncet [i se ridic` de la mas`.
Plec` sup`rat` din sala de mese, \ntrebându-se dac` i se va

mai domoli furia pân` seara, [i ajunse trist` \n camera ei.
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Capitolul 10

Cassie se cufund` adânc \n scaunul ma[inii sport,
sim]indu-se extrem de stânjenit` de t`cerea st`ruitoare a lui
Wyatt.

Ea se g`sea \nc` sub influen]a [ocului provocat de
bruftuluiala de la prânz [i evidenta lui indiferen]` fa]` de ea \i
spulbera speran]a referitoare la sentimentele pe care le-ar fi
nutrit pentru ea.

Cât despre Wyatt, acesta se str`duia s`-[i concentreze
aten]ia asupra [oselei, dar nu se putea re]ine de a arunca din
când \n când pe furi[ câte o privire  spre tân`ra de lâng` el.
Parcurse [i ultimele serpentine ale drumului \ngust care
[erpuia printre pini [i opri \n cele din urm` ma[ina \n fa]a
unei case care sem`na cu o caban` montan`.

– Am ajuns, o anun]` el cu calm.
Trase frâna de mân`, se \ntoarse spre Cassie [i o privi drept

\n ochi pentru prima oar` de când porniser` la drum.
– Nu cred s`-]i fi spus pân` acum c` e[ti foarte dr`gu]` \n

seara asta. Rochia asta \]i vine perfect.



M`tasea vaporoas` a rochiei era de un verde foarte deschis
care, \n loc s`-i atenueze str`lucirea de azur a ochilor, le
sporea profunzimea [i intensitatea. Wyatt mai \ntârzie câteva
clipe cu privirea asupra  decolteului ei u[or r`scroit, apoi ie[i
repede din ma[in` [i veni s`-i deschid` portiera.

Atunci când  \i \ntinse mâna pentru a o ajuta s` coboare,
Cassie i-o re]inu câteva momente.

– Wyatt… domnule doctor Field, [opti ea cu glas [ov`itor.
Trebuie s`… s` m` eliberez de ceea ce m` tortureaz`, altfel
seara asta va fi pentru mine de nesuportat.

Ridic` mâna [i-i atinse obrazul [i col]ul gurii.
– Vreau s`-mi cer scuze pentru cele petrecute la prânz. M-am

purtat \ntr-un mod incalificabil s`rutându-te \n fa]a oamenilor
cu care lucrezi. Po]i s` m` ier]i?... \l \ntreb` ea \ncet.

El \i lu`  mâna, i-o \ntoarse cu fa]a \n sus [i-i s`rut` palma.
– Eu sunt cel care ar trebui s`-[i cear` scuze, Cassie, [opti

el. Eram mai furios pe mine decât pe tine [i de aceea am
reac]ionat prea violent. Vrei s` continu`m s` fim prieteni?
Vom relua tratamentul ca [i când nu s-ar fi \ntâmplat nimic.

Ea d`du din cap zâmbind cu triste]e. Cum va putea uita
vreodat` ziua aceea [i s` se prefac` indiferent` fa]` de b`rbatul
care-i vorbea acum atât de blând? Cererea lui era de
neacceptat atâta vreme cât senza]iile stârnite de el \n piscin`
erau \nc` atât de vii \n trupul ei.

– Hei, voi doi, când o s` v` hot`râ]i o dat` s` intra]i
\n`untru? strig` vesel doctorul Franklin din pragul u[ii.

Katy Franklin nu-[i putu ascunde admira]ia  când \i fu
prezentat` Cassie.

– Dumnezeule! exclam` ea. Ce dr`gu]` e[ti! Nu [tiu prin
ce minune nu te-a r`pit \nc` Matthew ca s` fug` cu tine \n
lume!

130 CHRISTINE CROSS



Obrajii lui Cassie se \nro[ir` u[or când auzi complimentul
[i apoi l`s` capul \n jos zâmbind cu timiditate.

– Sunte]i foarte amabil` c` m-a]i invitat, doamn` Franklin.
– Ah, nu, te rog, nu m` lua cu „doamn`“. Pentru a merita

acest titlu, trebuie s` fac \ntr-adev`r ni[te eforturi deosebite,
dar Matt [i Wyatt \]i vor confirma c` nu este cazul.

– Asta cam a[a este! aprob` Wyatt. Deja ai neglijat total pe
unul dintre invita]i. Nu [tii deloc s` te por]i \n lumea bun`, Katy!

Cassie se \ncrunt` când auzi tonul cu care vorbea Wyatt.
Pân` atunci nu mai cunoscuse atâta c`ldur` [i tandre]e \n
glasul lui.

– Scuz`-m`, Cassie, \i [opti Katy la ureche, trebuie neap`rat
s` m` duc s`-l s`rut pe b`rbatul acela atât de seduc`tor, altfel
\mi va repro[a neglijen]a toat` seara.

Wyatt zâmbi cu o afec]iune sincer` v`zând cum se apropie
femeia aceea scund` [i vioaie, cu toat` gra]ia pe care i-o
permiteau propor]iile pe  care \ncepuse s` le ia. |l strânse \n
bra]e cu bucurie [i-i aplic` dou` s`rut`ri sonore pe obraji.

– Bun` seara, Wyatt! Nu ar`]i prea bine din câte v`d.
– Ah, nu, nu \ncepe [i tu, Katy! spuse el râzând. Matt a

f`cut-o deja. Orgoliul meu nu va mai putea suporta [i alte
observa]ii nepoliticoase, mai ales din partea unei femei
dr`g`la[e ca tine.

Katy \[i ridic` o [uvi]` de p`r c`runt cu o modestie
pref`cut`, apoi izbucni \n râs.

– Haide]i, mai bine veni]i s` sta]i jos, \n loc s` spune]i
numai prostii… Matt a preparat unul din cocteilurile acelea
oribile, al c`rui secret numai el \l cunoa[te.

– Mai \ntâi gust` [i dup` aceea critic`, o sf`tui Matt
aducând paharele pe o tav`.

|i \ntinse unul lui Cassie, care \[i \nmuie buzele cu
pruden]` \n el.
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– E foarte bun, spuse ea cu sinceritate.
– Ah! Uite \n sfâr[it o tân`r` care are gust! exclam` el. {tii,

Katy, Cassie este de la ora[.
– Serios? {i eu care am preg`tit un meniu ]`r`nesc… Tare

mi-e team`, Cassie, c` talentele mele culinare sunt cam
reduse.

– |n orice caz, miroase bine, \i r`spunse ea. |mi aminte[te
de…

|nchise ochii [i \ntre sprâncene \i ap`ru o u[oar` cut`.
– De ce \]i aminte[te, Cassie? o \ncuraj` Wyatt.
– De mirosul care domnea \n toat` casa atunci când lipsea

buc`tarul [i masa era preg`tit` de  mama…
Wyatt \i f`cu u[or cu ochiul lui Matt, care d`du din cap \n

t`cere, \n timp ce Katy \i privea uimit`: so]ul ei o informase
doar c` tân`ra suferea de un fel de amnezie par]ial` [i c` Wyatt
sperase s`-i stârneasc` amintirile creând \n jurul ei o
atmosfer` familial`. Pân` acum, se p`rea c` reu[iser` cât de cât
s`-[i ating` scopul.

Dar mai era un lucru pe care Matt nu-l men]ionase, ceva
atât de evident c` ar fi trebuit s` fii total incon[tient s` nu-l
observi – sau orb, \[i spuse ea zâmbind \n sinea ei…

– Te duci la seminar s`pt`mâna viitoare Wyatt?  \ntreb`
Matt.

Katy \[i lu` paharul, o prinse  pe Cassie de mân` [i se ridic`
de pe canapea.

– Ei bine, dac` domnii `[tia \ncep s` discute despre
meseria lor, ar fi preferabil  s` ne retragem \n buc`t`rie, \i
suger` ea. Noi preg`tim masa [i ei se ocup` de sp`latul
vaselor…

– Vre]i  s` v` ajut? o \ntreb` Cassie mai \ncrez`toare dar [i
\ncruntat` \n acela[i timp.
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– Nu-mi place s` stau singur` \n fa]a aragazului, glumi
Katy. Nu te deranjeaz`?

– Deloc, se gr`bi ea s` r`spund`, dac` sunte]i sigur` c` nu
v` \ncurc.

– Nu-]i face griji din pricina asta! Vino cu mine…
O lu` de bra] pe Cassie [i o conduse spre u[ile  care

d`deau \ntr-o \nc`pere luminoas` [i aerisit`.
– Stai aici, o invit` Katy [i o conduse \n fa]a mesei. Ne vei

preg`ti o salat`. Cassie inspir` adânc miresmele noi [i pl`cute,
uitând de emo]ia pe care ar fi trebuit s` i-o provoace sarcina
inedit` care o a[tepta. Auzi clinchetul câtorva farfurii pe care
Katy le a[eza \n fa]a ei [i recunoscu imediat mirosul picant de
m`sline, castrave]i [i ]elin`.

– Uite, Cassie… }i-a venit [i ]ie rândul s`-]i demonstrezi
talentele.

Pentru prima oar` \n via]a ei, Cassie se gr`bi s` amestece
cu pl`cere ridichi, salat` verde [i alte crudit`]i \ntr-un vas mare
de salat`, sub privirea tandr` a lui Katy.

– Trebuie s` mai pun sare [i piper? o \ntreb` Cassie cu
[ov`ial` \n glas.

– Las condimentarea la latitudinea ta. Cel mai bine ar fi s`
gu[ti din când \n când din salat`.

– A[a o s` fac…
|ncruntând din sprâncene ca s` se poat` concentra, Cassie

vâr\ lingura mare de lemn \n castronul cu legume, \n timp ce
Katy robotea \n jurul aragazului.

– E foarte pl`cut, observ` ea, pres`rând pesmet pe
mâncarea gratinat`, asta \mi aduce aminte de vremurile când
o \nv`]am pe fiica mea s` g`teasc`. Petreceam amândou` ore
\n [ir \n camera asta.
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– Doctorul Field mi-a spus c` s-a c`s`torit. Probabil c` v`
este dor de ea…

– Mi-e foarte dor. Din cauza asta sunt atât de mul]umit` c`
e[ti cu mine acum…

Cassie f`cu o mutr` uimit` [i \nclin` capul.
– Am crezut c` v-a]i cam plictisit s` tot primi]i bolnavi de la

Windrow \n vizit`…
– Da de unde! zise râzând Katy. E[ti prima care vine aici.
– Serios? Dar de ce?
Katy se [terse pe mâini cu [or]ul s`u \nflorat [i se a[ez` \n

fa]a lui Cassie.
– Ca s` fiu sincer`, [i eu \mi pun \ntrebarea asta…

m`rturisi ea. Matthew m-a anun]at c` suferi de o form`
neobi[nuit` de amnezie [i c` Wyatt dore[te s` te aduc` \ntr-un
cadru familial ca s` \ncerce s`-]i stimuleze memoria.

Cassie cl`tin` trist` din cap.
– Mama a murit \n accidentul care mi-a provocat  orbirea,

\i explic` ea. Nu-mi mai amintesc nimic.
Chipul lui Katy se \ntunec` brusc.
– |n]eleg, spuse ea oftând. Acum \n]eleg mai bine planul

lor. Sunt convins` c` s-au gândit ca eu s` reprezint pentru tine
imaginea mamei. De aceea te afli aici. |n orice caz, acesta este
unul dintre motive…

Umerii lui Cassie p`rur` c` se gârbovesc [i Katy v`zu cum i
se schimonosesc tr`s`turile fe]ei. Deci petrecerea din seara
aceea nu era decât o \ncercare experimental` organizat`
pentru ea?

– Dar cred c` Matt mai are [i un alt motiv, se gr`bi s`
adauge Katy. |n afar` de faptul c` este foarte fericit de a te afla
al`turi de noi \n seara asta, cred c` vrea s` verifice dac`
b`nuielile lui sunt fondate…
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– Ce b`nuieli?
Katy [ov`i câteva clipe, apoi zâmbi.
– Mmm… Vrea s` verifice dac` tu [i Wyatt sunte]i

\ndr`gosti]i unul de altul.
– Poftim? \ntreb` Cassie \ncet.
– Oh, draga mea, e atât de evident, \ncât e aproape

convins. Mai ales când sunt atât de evidente eforturile pe care
le depune]i amândoi ca s` nu se vad` acest lucru!

Cassie abia respira, paralizat` de descoperirea f`cut` de
Katy.

– Nu fi atât de surprins`, Cassie. Dac` ai putea vedea
numai modul \n care te prive[te Wyatt, mai ales când crede c`
nu-l observ` nimeni, ai \n]elege ce vreau s` spun. {i nici tu nu
te prea pricepi s-o ascunzi. Ceea ce nu reu[esc s` \n]eleg este
de ce v` opune]i sentimentelor care v` anim`. Dragostea nu e
a[a de \ngrozitoare pe cum pare.

Ochii lui Cassie erau plini de lacrimi  când \ntinse mâinile
spre fa]a lui Katy, sim]ind nevoia brusc` de a cunoa[te
tr`s`turile acelei femei. Katy se l`s` examinat` cu bucurie de
degetele u[oare ca ni[te fulgi, \ntrebându-se din ce cauz` i se
umbrise brusc privirea tinerei oarbe.

– Ce s-a \ntâmplat, copila mea? o \ntreb` ea cu blânde]e.
|i puse cu tandre]e capul pe pieptul ei [i o \mbr`]i[` cu

duio[ie. La \nceput, Cassie r`spunse cu timiditate acelei
dovezi de afec]iune, dar treptat se lipi din ce \n ce mai tare de
Katy [i \ncepu s`-[i jeleasc` mama pe care o pierduse \n urm`
cu optsprezece ani.

Apoi, \ncepu s` vorbeasc`…
Katy o ascult` cu r`bdare, \n timp ce Cassie bâiguia cuvinte

amestecate cu hohote de plâns, povestindu-i despre
necazurile s`pt`mânii anterioare [i momentele intime
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petrecute \mpreun` cu Wyatt, cu spontanietatea naivit`]ii sale
obi[nuite. Cassie era prea inocent` pentru a [ti c` genul acela
de lucruri nu se povestesc unei str`ine. Dar de fapt, Katy nu
se considera o str`in`…

|n timpul t`cerii care domni dup` ce terminar` de vorbit,
auzir` [oaptele celor doi b`rba]i din \nc`perea al`turat` [i
zgomotul produs de clocotul fasolei din oal`.

Cassie \[i d`du seama c` vorbise mult, dar nu se sim]ea
deloc jenat`. St`tea la c`ldur`, lipit` de pieptul lui Katy. Era
atât de bine s` se simt` aproape, protejat` de cineva!
Tandre]ea lui Katy era mai intens` decât cea a doamnei
Carmady care, \n ciuda tuturor eforturilor depuse [i
bun`voin]ei ei, nu reu[ise s-o conving` niciodat` c` afec]iunea
ei era sincer`.

– Ai a[a o p`rere atât de proast` despre tine, o \ntreb` Katy
cu blânde]e, \ncât ]i-e mai u[or s` crezi c` nu te iube[te?...

Cassie se \ndep`rt` f`r` tragere de inim` de pieptul lui Katy
[i-[i [terse ochii de lacrimi.

– Era atât de conving`tor, [opti ea, [i mai este [i acum.
– {i va continua s` fie, probabil, spuse Katy zâmbind. {tii,

dragostea este o experien]` nou` pentru Wyatt… I-a fost tot
timpul team` s` se d`ruiasc`, s`-[i asume responsabilit`]i. {i
\n afar` de asta, este medicul t`u. Nu uita c` doctorii nu au
voie s` se \ndr`gosteasc` de pacien]ii lor. E strict interzis.

Cassie d`du din cap cu scepticism.
– Dac` ar fi numai atât… Dar \mi repet tot timpul c`

trebuie s` mai existe [i un alt motiv. Ceva mai grav…
Katy mângâie u[or obrazul umed de lacrimi al lui Cassie.
– Te iube[te. E la fel de evident ca nasul de pe chipul t`u.
– Dar eu nu-mi pot vedea nasul, Katy, \i aminti ea

zâmbind u[or.
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– {i cu toate astea, el se afl` acolo, nu-i a[a?
Cassie radia de fericire  când se a[ez` la mas` [i Wyatt sim]i

imediat complicitatea dintre cele dou` femei.
Nu putea s` ghiceasc` ce se petrecuse \n buc`t`rie [i se

sim]ea u[or stânjenit, exact ca atunci când Cassie ie[ise din
vestiarul piscinei. Tân`ra \[i rec`p`tase \ncrederea \n ea \ns`[i
pe care el reu[ise s-o distrug` la masa  de prânz. P`rea din nou
ciudat de fericit` [i sigur` pe ea. Regret` c` o adusese aici,
pentru c` era imposibil s` str`pung` zidul negru al orbirii ei
atunci când era fericit`.

Se uit` cu triste]e la senin`tatea \ntip`rit` pe tr`s`turile
chipului ei, [tiind c` trebuia s`-i distrug` fericirea cu prima
ocazie ce se va ivi…

Matt \nchise u[a \n urma oaspe]ilor [i  se \ntoarse spre
so]ia lui.

– A fost o sear` pl`cut`, nu-i a[a? o \ntreb` el pe un glas
lipsit de intona]ie

Katy se uit` la el cu fa]a \ncruntat` [i mâinile \n [olduri.
– De ce nu mi-ai spus nimic?... Oh, te rog, nu adopta aerul

`sta nevinovat! {tiai foarte bine c` turturelele acestea sunt
\ndr`gostite!

Matt ridic` din umeri [i o lipi de pieptul lui.
– Am b`nuit eu, admise el zâmbind, dar aveam nevoie de

un expert \n materie. Dac` ]i-a[ fi spus dinainte despre ce este
vorba, ]i-ar fi fost influen]at` decizia.

– |n orice caz, sper c` vei sta de vorb` cu Wyatt. El \ncearc`
s` o conving` pe Cassie c` nu simte nimic pentru ea [i bietei
tinere i se rupe inima din cauza asta. Ca [i cum n-ar avea [i a[a
destule probleme!...
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– |]i place foarte mult, nu-i a[a?
– Mai mult de-atât, oft` Katy conducându-l spre sufragerie.

Se potrive[te perfect cu Wyatt. A venit vremea s` se gândeasc`
la \nsur`toare!

– Katy, spuse el râzând, nu ]i se pare c` e[ti cam
expeditiv`?

– Oamenii care se iubesc se c`s`toresc, decret` ea pe un
ton hot`rât. Matt… trebuie neap`rat s` vorbe[ti cu el. E pe
cale s` fac` o mare gre[eal`…

– Nu sunt prea sigur c` ai dreptate \n privin]a asta, Katy.
Poate c` metodele lui Wyatt sunt mai speciale, dar este un
psihiatru de excep]ie. {i \n afar` de asta, mi-e greu s` m`
amestec \n via]a lui particular`…

– Ascult`, e foarte simplu. Dac` n-o faci tu, o fac eu…
Matt [tia din experien]` c` era inutil s` insiste. Dac` so]ia

lui se hot`râse s` procedeze astfel, nimeni [i nimic n-o putea
convinge s`-[i schimbe p`rerea.

– Bine, \i spuse el oftând. Ai câ[tigat. Dar dac` dup` asta
n-o s` mai vorbeasc` cu mine, tu \]i asumi r`spunderea.

Ea d`du din cap mul]umit`.
– Mâine.
– Mâine? E sâmb`t`. Nu lucrez sâmb`ta.
– Nu va dura mult, Matt. Te \ntorci acas` la masa de prânz.

|]i preg`tesc spaghete bologneze, a[a cum \]i plac ]ie…

138 CHRISTINE CROSS



Capitolul 11

Cassie se trezi a doua zi de diminea]` cu un sentiment
de profund` satisfac]ie. Durerea provocat` de situa]ia sa de
nev`z`toare, de viitorul ei nesigur [i de moartea tat`lui ei
se mai atenuase imediat ce devenise sigur` c` Wyatt o
iubea.

Zâmbi gândindu-se la seara anterioar` de complicitate [i
intimitatea pe care o cunoscuser` \mpreun` la familia
Franklin. Eliberat pe moment de tensiunile datorate rolului
s`u de medic, el râsese cu poft` [i se ar`tase  o companie
dintre cele mai agreabile. Cassie descoperise c` [tie s`  poarte
o discu]ie amical` pl`cut`! Nu se gândise prea mult la
schimbarea brusc` a purt`rii lui fa]` de ea, sim]ind \n mod
intuitiv c` prezen]a celor doi membri ai familiei Franklin
contribuise din plin la acest reviriment. Acest lucru \i oferise
ocazia de a-l cunoa[te \n sfâr[it pe b`rbatul care se ascundea
\n spatele m`[tii profesionale a doctorului Field. Acest b`rbat
o iubea, observase [i Katy. Cassie se desp`r]ise calm` de
Wyatt, f`r` s` simt` nevoia unei confirm`ri suplimentare a



sentimentelor lor. Se mul]umise doar s`-i ureze „noapte
bun`“, fiind convins` c` vor mai urma \nc` sute de asemenea
seri pentru ei. Acum, lucrurile erau clare.

Atunci când cobor\, Wyatt o a[tepta la baza sc`rilor.
– |n diminea]a asta vom lua micul dejun pe verand`.

Buletinul meteorologic a anun]at o furtun` [i poate e unica
[ans` de a sta pu]in la aer ast`zi.

Ea aprob` cu entuziasm [i o lu` \naintea lui spre u[`. Se
a[ezar` \n jurul unei m`su]e din fier forjat [i un chelner le
aduse cafea [i un co[ule] cu cornuri proaspete.

– |n diminea]a asta lu`m un mic dejun fran]uzesc?  \ntreb`
ea râzând.

– Exact. Sper c` o s`-]i plac`.
Deodat`, \n aparen]` f`r` nici un motiv, \i ap`ru \n minte o

imagine, [i anume aceea a primului ei salt de pe trambulin`
de pe vremea când era copil. Se \ntoarse cu fa]a la el [i, f`r`
nici un preambul, foarte hot`rât`, \i vorbi cu blânde]e.

– {tiu c` m` iube[ti, Wyatt.
Aceste cuvinte fur` urmate de o t`cere \ndelungat` [i-l auzi

pe Wyatt punându-[i cea[ca pe farfurioar`. Acesta privi spre
orizont. Ni[te nori negri [i gro[i tivi]i cu alb se adunau \ncet,
ca o uria[` plapum` de praf, acoperind treptat cerul albastru.
Se anun]a o furtun` puternic`.

|n cele din urm`, el  spuse:
– Credeam c` am rezolvat problema asta o dat` pentru

totdeauna, Cassie.
– Chiar [i Katy a observat. Mult` vreme m-am sim]it

chinuit` de \ndoieli, dar ea mi-a deschis ochii. De ce te
\nc`p`]ânezi s` negi ceea ce sim]i, pentru c` sunt pacienta ta?...

Wyatt privi norii care se v`l`tuceau spre est.
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– Mama era oarb`, \i spuse el cu mintea parc` \n alt` parte.
De ce oare  f`cea acea m`rturisire chiar \n momentul acela?

se \ntreb` Cassie \n sinea ei.
– {i-a pierdut vederea ca urmare a unei c`z`turi de pe cal,

continu` el pe acela[i ton. Pe vremea aceea era o mod` foarte
[ic s` vânezi  \n \nalta societate… Câ]iva prieteni au adus-o
acas` \n timp ce ceilal]i invita]i au continuat s`  vâneze. Nu  ]i
se pare de necrezut? Ca [i cum ar fi fost vorba de un accident
banal.

Se opri [i sorbi o \nghi]itur` de cafea.
– Era o femeie foarte activ` [i n-a suportat s` fie o infirm`.

Dup` câtva timp, s-a sinucis.
Cassie r`mase \ncremenit`, ca s` nu-i tulbure monologul.
– M-ai \ntrebat ce anume m` determin` s` fiu atât de

intolerant cu nev`z`torii. Cred c` acum [tii motivul. Nu
puteam suporta s-o v`d pe mama cum se \nchide \n ea \ns`[i,
neluând \n seam` lucrurile din via]a cotidian` care ar fi trebuit
s` fie mai importante decât vederea. Cred c` am urât-o pentru
asta [i, dup` ce a murit, am urât-o [i mai mult pentru c` m-a
p`r`sit. R`zbunare de copil… pentru sl`biciunea care a
determinat-o s` fac` acel gest [i cu care m` lupt  cu atâta
\nver[unare la pacien]ii mei.

|[i trecu mâna tremurând` peste fruntea umed`. Vântul
\ncetase s` mai bat`; atmosfera era acum ap`s`toare, dar
calm`. Se \ntoarse \ncet spre Cassie,  p`rul lui negru
sem`nând perfect cu norii \ntuneca]i din spatele lui. Când
\ncepu din nou s` vorbeasc`, vocea lui nu era marcat` de nici
o emo]ie.

– }in mult la tine, Cassie, a[a cum ]in la majoritatea
bolnavilor mei [i, pentru c` sunt [i eu om, sunt atras de tine.
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Dar \n nici un caz nu poate fi vorba de dragoste… Chiar [i tu
ar trebui s` \n]elegi acum de ce n-a[ putea niciodat` s` m`
\ndr`gostesc de tine, motivul fiind acela c` e[ti dominat`  de
acela[i tip de sl`biciune care a \mpins-o pe mama la
sinucidere… De altfel, cred c` la tine e [i mai r`u decât la ea.
Mama era oarb` \n mod ireversibil, pe când tu e[ti astfel
numai din la[itate. Atunci, spune-mi, de ce ar trebui s` te
iubesc?

Cassie clipi din ochi de câteva ori, \ntrebându-se din ce
cauz` nu sim]ea nimic \n afar` de un vid imens. I se p`rea c`
e suficient de u[oar` ca s` se poat` separa de cochilia fragil`
care st`tea la mas` [i s` r`mân` suspendat` deasupra femeii
care era  \n urm` cu câteva minute. „Eu nu fac parte din trupul
acesta, \[i spuse ea cu calm. Nu tr`iesc \n acest trup, deci
cuvintele acestea nu m` pot r`ni“. Vreme de câteva secunde,
\[i \ng`dui s` simt` durerea unei emo]ii [i se \ntreb` cum de
se putuse \n[ela Katy \n halul acela. Dar asta nu mai avea acum
nici o importan]`. O fest` a destinului, o \mprejurare
dureroas`, \i amintise lui Wyatt trecutul s`u sfâ[ietor [i bariera
ridicat` \ntre ei era prea \nalt` pentru a putea fi trecut`. Oricât
de intense ar fi fost sentimentele dintre ei, el n-ar fi reu[it
s`-[i uite niciodat` suferin]a [i ea \n]elese \n cele din urm` c`
Wyatt era inaccesibil.

Cu toate c` se sim]ea foarte ame]it`, pe chipul ei senin se
citea acceptarea [i expresia fe]ei lui Wyatt se umplu de regret
când o privi.

– Matt mi-a cerut s` m` duc la el pentru câteva minute, \i
spuse el cu blânde]e.

Vocea lui avea o not` de triste]e, dar Cassie n-o remarc`.
Sim]urile ei, care fuseser` obi[nuite de foarte mult` vreme s`
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descifreze sentimentele care se ascundeau \n spatele
cuvintelor, erau acum amor]ite. Ele nu mai percepeau decât
cuvintele. Se str`dui s` zâmbeasc` [i d`du din cap.

– Am \n]eles.
– Nu voi sta mult. Când m` voi \ntoarce, vom sta de vorb`.
– Foarte bine, doctore Field.
B`u pu]in` cafea, dar nici nu sim]i lichidul fierbinte

alunecându-i pe gât. Cu o parte a min]ii, \nregistr` faptul c`
plecase de la mas` [i cobora scara. Diminea]a era atât de
lini[tit`, \ncât auzi u[a \nchizându-se dup` ce intr` \n cl`direa
\n care se efectuau tratamentele, aflat` la câ]iva metri distan]`.
Putea s` aud` pân` [i clipocitul \ndep`rtat al fântânii.

Se ridic` f`r` grab`, dar hot`rât`, supunându-se unui ordin
venit din adâncurile creierului s`u: trebuia s` mearg` undeva,
nu [tia unde anume. |nainta cu pa[i mari, f`r` s` ezite, ocolind
spatele cl`dirii, pentru a ajunge la p`dure. Nu se gândea la
nimic \n mod special. |n spatele ei, norii negri acoperiser` tot
cerul  [i frunzele \ng`lbenite ale toamnei tremurau la prima
adiere de vânt care \ncepuse s` bat`.

Pe când Cassie intra \n p`dure, Wyatt \ncerca s`-[i explice
purtarea de pân` atunci \n fa]a prietenului s`u.

– Asta n-are nici o importan]`, Matt. Dac` sentimentele
mele pentru Cassie sunt atât de evidente, ai tot dreptul s`-mi
pui \ntreb`ri \n leg`tur` cu rela]iile dintre mine [i ea, cu atât
mai mult cu cât [tiu c` ]ii foarte mult la mine.

– }in la tine mai mult decât \]i \nchipui, \i spuse Matt cu
toat` sinceritatea. Katy m-a amenin]at c` vine s` vorbeasc` ea
cu tine, dac` n-o voi face eu. Am crezut c` cel pu]in te-a[ putea
scuti de aceast` confruntare nepl`cut`.
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– N-am reu[it niciodat` s-o p`c`lesc pe Katy… [i nici tu,
nu-i a[a? observ` Wyatt zâmbind u[or.

– Dar de ce \ncerci s-o \n[eli pe Cassie?... De ce?... De ce
continui s` te prefaci c`…

– … C` sunt \ndr`gostit de ea? \l opri Wyatt.
|ntoarse capul cu un aer zeflemitor.
– E ridicol, nu-i a[a? Un psihiatru s` se \ndr`gosteasc` de

pacienta lui…
– Dar [i ea te iube[te, Wyatt! {i tu [tii asta!
– E posibil, dar dac` \ntr-adev`r m` iube[te, e [i mai r`u.

Tu ar trebui s` \n]elegi mai bine decât oricine acest lucru.
{tii la fel de bine ca [i mine ce efect ar avea fericirea
asupra ei. S-ar mul]umi s` tr`iasc` bucuria produs` de
momentul prezent [i ar refuza s`-[i mai aminteasc` de
trecut. Consecin]ele pe care le-ar avea dragostea asupra ei
sunt deci clare: Cassie nu-[i va mai rec`p`ta niciodat`
vederea.

– Dar pe de alt` parte, dac` vei reu[i s-o convingi c` te-a
pierdut, e probabil ca ea s` renun]e pentru totdeauna la
tratament. E un risc extrem de mare [i tu [tii asta.

– Bine\n]eles \i r`spunse el pe un ton aspru, dar trebuie s`
mi-l asum. Durerea pe care i-a[ provoca-o poate i-o va trezi pe
cea veche.

– Ai vorbit deja cu ea?
– Da, [i vreau s` continuu s` r`sucesc cu]itul \n ran`.
Matt cl`tin` trist din cap, comp`timindu-le pe cele dou`

fiin]e care se iubeau cu disperare.
– {i dac` n-o s` ai succes?
Wyatt ridic` din umeri. O durere intens` \i ap`ru pe chip.

Matt \[i d`du seama cât de mult suferea prietenul s`u.
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– Hai s` mergem, te \nso]esc.
Atunci când Matt deschise u[a, vântul n`v`li \n \nc`pere.
– Cassie s-a \ntors acas`, spuse Wyatt privind spre

verand`… A avut motive \ntemeiate s` nu mai a[tepte, pentru
c` vântul a \nceput s` bat` foarte tare, se lini[ti el, cu mintea
tulburat` totu[i de o u[oar` \ngrijorare.

Str`b`tu casa \n lung [i-n lat, \ntrebându-i de ea pe to]i pe
care \i \ntâlnea, dar Cassie nu era nic`ieri. Nelini[tea lui
cre[tea cu fiecare u[` pe care o \nchidea [i ajunse la paroxism
atunci când fu sigur c` nu se g`sea \n cl`dire.

Cobor\ disperat \n hol [i, cu mâna tremurând, ridic`
receptorul telefonului.

***

Cassie se \mpiedic` de o r`d`cin` ie[it` din p`mânt [i c`zu
cu mâinile \nainte. Se ridic` repede, \[i [terse palmele de blugi
[i merse mai departe f`r` nici o [ov`ire.

Totu[i, mintea \i fu str`b`tut` de o \ndoial`. Probabil c` se
g`sea deja \n vârful colinei, c`ci panta pe care urca era mai
abrupt` decât aceea pe care mersese cu Wyatt. Dar pu]in \i
p`sa dac` se r`t`cea. Efortul fizic pe care-l depunea reu[ea
s-o mai lini[teasc`.

Nu d`du aten]ie palelor de vânt rece care agitau vârfurile
copacilor \nal]i. Oricum, \i era prea cald. {i \n timp ce Matt [i
Wyatt st`teau de vorb`, pe când constatau c` ea disp`ruse [i
Wyatt, \ngrozit, alerga pe culoarele spitalului, ea continua s`
urce. |n momentul \n care Wyatt lua receptorul telefonului, ea
ajunse la o pant` [i mai abrupt`, plin` de gropi.
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Pe când se lipea de trunchiul noduros al unui stejar b`trân,
o pal` de vânt \nghe]at o f`cu s` se \nfioare. Apoi i se f`cu
foarte frig [i auzi \n dep`rtare bubuitul unui tunet.

***

Maggie ap`ru brusc \n holul spitalului \n care angaja]ii
a[teptau instruc]iuni. Dup` expresia de pe fa]a lui Wyatt \[i
d`du seama c` tân`ra \nc` nu fusese g`sit`.

– Dumnezeule, Wyatt, ce ]i s-a \ntâmplat? \l \ntreb` ea
alergând \n \ntâmpinarea lui.

Avea c`ma[a sfâ[iat`, murdar` [i obrazul \i sângera de la
zgârietura produs` de o creang` de copac.

– M-am dus pe colin` sperând c` s-a \ntors acolo.
Se opri pentru câteva secunde [i oft` adânc.
– Am c`utat-o prin tot parcul [i \n toate cl`dirile, Maggie,

nici urm` de ea…
Vocea i se frânse. |nchise ochii pentru a-[i rec`p`ta

st`pânirea de sine.
– Poli]ia trebuie s` soseasc`…
– Ce s` fac, Wyatt?
– S` organiz`m un fel de poter`, Maggie. Eu m` \ntorc \n

p`dure. Nu poate fi \n alt` parte… E \ngrozitor s` te r`t`ce[ti,
dar \nchipuie-]i ce \nseamn` asta pentru o tân`r` nev`z`toare.
N-are nici o [ans` s` g`seasc` spitalul, mai ales \n plin`
furtun`.

Porni gr`bit spre u[`, iar Maggie alerg` dup` el \ntinzându-i
impermeabilul pe care \l avea pe ea.

– Ia-l! Vei avea nevoie de el când o vei g`si…
El \[i arunc` impermeabilul peste umeri.
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– Ascult`, Maggie… Nu ne afl`m \nc` \n toiul furtunii.
Poli]i[tii mi-au spus c` aceasta va atinge punctul maxim cam
\ntr-o or`. La Carver Country stâlpii de \nalt` tensiune [i ai
bungalourilor s-au pr`bu[it. Organizeaz` opera]iunile de
c`utare cât mai aproape de cas`, pentru ca to]i oamenii s` se
poat` \ntoarce la timp. Nu vreau s` fie cineva r`nit.

– M` ocup eu de asta, \l lini[ti ea \mpingându-l u[or spre
u[`. Gr`be[te-te [i ai grij` de tine.

***

|n general, nev`z`torii sunt \nzestra]i cu un sim] de
orientare extraordinar. Luându-se dup` direc]ia din care b`tea
vântul, dup` umbrele dimprejur [i aspectul terenului pe care-l
parcurgea, Cassie se apropia \n mod inevitabil de marginea
p`durii aflat` \n apropierea spitalului Windrow. Dar deodat`,
la câteva sute de metri de cas`, se sim]ea cuprins` de panic`.
Vântul \i r`v`[ea p`rul, biciuindu-i obrajii [i \nghe]ându-i tot
trupul. Crengile agitate de furtun` \[i \ntindeau ghearele spre
ea pentru a o \mpiedica s` mearg` mai departe.

Cassie \[i r`suci capul \n toate p`r]ile, \ncercând s` se
controleze. P`trunse mai adânc \n p`dure, c`utând protec]ia
copacilor, f`r` s`-[i dea seama c` \n felul acesta se \ndep`rta
de Windrow.

„Nu-]i fie team`, \[i repeta ea, nu e decât o vijelie“. Mâinile
ei \ntâlnir` trunchiul unui platan uria[ [i Cassie se ghemui la
baza copacului.

Primele pic`turi de ploaie se zdrobir` cu un vuet \n`bu[it
de p`mântul acoperit cu mu[chi umed [i ea tres`ri când auzi
bubuitul tunetului.
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– Wyatt, [opti ea legându-se cu spatele lipit de copac,
Wyatt, Wyatt, Wyatt…

Deodat`, fulgerul lovi \n apropiere un frasin care se
pr`bu[i la p`mânt cu un zgomot asurzitor, \n a[a fel \ncât
nu-[i auzi nici propriul strig`t. Apoi cerul se despic` [i \ncepu
s` cad` o ploaie toren]ial` asupra p`durii, \n timp ce vântul
cre[tea \n intensitate. Crengile se rupeau, p`mântul se
zguduia la c`derea copacilor fulgera]i [i urletele lui Cassie se
pierdur` \n vacarmul produs de elementele dezl`n]uite ale
naturii.

***

Wyatt \mpinse ab`tut u[a de la intrare, ud din cap pân` \n
picioare [i epuizat din cauza oboselii. Maggie alerg` \n
\ntâmpinarea lui. El d`du trist din cap, nemaifiind \n stare s`
vorbeasc`.

– Toat` lumea s-a \ntors, Wyatt. Eram \ngrijora]i din cauza
ta. Vântul sufl` cu peste o sut` de kilometri la or`.

– Deci nu e acolo?...
– Nu, [opti ea [i ochii i se umplur` de lacrimi. Wyatt! Stai

aici! strig` ea.
Dar vorbele ei se pierdur` \n vântul care n`v`li pe u[a

deschis`.
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Capitolul 12

Furtuna a durat toat` diminea]a, apoi dup`-amiaz`, s-a
restabilit dintr-o dat` calmul \n zon` [i vântul a \ndep`rtat de
pe cer norii mari [i \ntuneca]i.

Dup` ce trecu pericolul, angaja]ii spitalului au \nceput
imediat c`ut`rile prin p`durea devastat` de furtun`, dar pân`
aproape de amurg nu g`sir` nici o urm` l`sat` de Cassie sau
de Wyatt.

Nimeni nu b`nuia c` tân`ra se afla \n apropierea spitalului.
Fuseser` indu[i \n eroare de o buc`]ic` de stof` ag`]at` \ntr-un
tufi[ de la poalele colinei [i  \[i concentraser` c`ut`rile \n jurul
acelui punct, f`r` s` le treac` prin gând c` tân`ra se \ntorsese
\napoi pe acela[i drum.

Cassie nu-[i amintea s` fi adormit, dar la un moment dat se
trezi brusc, sim]ind c` nu este singur`.

– Hei! Strig` ea, mai \ntâi cu timiditate \n glas. E cineva pe
aici?

Ascult` cu aten]ie zgomotele p`durii [i sesiz` foarte clar
lâng` ea respira]ia unei persoane.



– Aici!... Sunt aici! strig` ea u[urat`.
Dar nu-i r`spunse nimeni [i nu auzi vreun zgomot de pa[i

care s` alerge spre ea, ba dimpotriv`, respira]ia aceea disp`ru.
|ngrozit`, Cassie ascult` cu aten]ie zgomotele din jurul ei.

Era convins` c` era cineva \n preajma ei, doar dac`… doar
dac` nu visase cumva.

Pip`i cu degetul ceasul cu model \n relief: opt [i un sfert.
Probabil c` porniser` \n c`utarea ei.

– Wyatt!
Când \i rosti numele cu voce tare \[i aminti de indiferen]a

cu care o respinsese \n diminea]a aceea [i acest lucru o
\nsp`imânt`.

Nu \l cuno[tea decât de câteva zile, dar acum nu se mai
putea lipsi de prezen]a lui. Sim]i o strângere de inim`
dureroas`  când \ncerc` s`-[i imagineze via]a f`r` Wyatt.

Deodat`, la câ]iva pa[i de ea auzi trosnind o creang` [i \n
acela[i timp vântul aduse spre ea o adiere de parfum. Fa]a i se
lumin` de un zâmbet [i Cassie \ntinse mâna, sim]indu-se
u[urat` c` fusese \n sfâr[it salvat`.

– Vai, [opti ea. Slav` Domnului…
Dar Helen nu r`spunse [i nici nu prinse mâna ei \ntins`.

Totu[i Cassie era sigur` c` se g`sea acolo. Cu toate c` era
destul de slab, \i putea recunoa[te u[or parfumul, dar deja
pa[ii ei se \ndep`rtau de Cassie, pierzându-se \n adâncul
p`durii.

Uluit`, tân`ra f`cu ochii mari, nemai\n]elegând nimic.
– Helen!
De ce? \[i spuse \n sinea ei! De ce r`mânea aceasta surd` la

chem`rile ei?
N-avea de unde s` [tie c` Helen n-avusese inten]ia de a

participa la c`ut`ri [i c` acceptase numai de form` s`
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cerceteze liziera p`durii, sperând din tot sufletul ca tân`ra
oarb` s` fi fost zdrobit` de unul din numero[ii copaci care
s-au pr`bu[it la p`mânt \n timpul furtunii.

Imediat ce creatura asta insipid` sosise la Windrow, pusese
mâna pe b`rbatul dup` care Helen tânjea \n secret de ani de
zile. Ar fi putut accepta \nc` mult` vreme indiferen]a
politicoas` a lui Wyatt, dar emo]ia pe care o citea \n ochii lui
când o privea pe Cassie sim]ea c` n-o poate suporta. Zi dup`
zi, asistase neputincioas` [i plin` de ur` la evolu]ia iubirii
dintre ei.

Mirat` [i cumplit de dezam`git`, o descoperise pe Cassie
teaf`r` [i nev`t`mat` [i, cu toate c` n-ar fi vrut niciodat` s`-i
fac` vreun r`u \n mod inten]ionat,  refuz` s`-i vin` \n ajutor.
|n definitiv, \n cele din urm` tot o va g`si cineva, dar \nsemna
s`-i cear` prea mult s-o salveze ea \ns`[i.

Deoarece Helen, oricât de ciudat i se p`rea, refuza s-o ajute,
Cassie se hot`r\ s` se orienteze dup` zgomotul f`cut de pa[ii ei
care se \ndep`rtau. Din nefericire \ns`, picioarele anchilozate i
se \nmuiaser` când \ncerc` s` se ridice. Tân`ra se pr`bu[i pe
p`mântul ud [i asupra p`durii domni din nou lini[tea.

Fa]a [i mâinile \i erau pline de zgârieturi, iar hainele erau
sfâ[iate [i murdare. |ncepu s` se ridice \ncet, sim]ind c`
sângele \ncepe din nou s`-i circule prin membrele \nghe]ate.
Apoi auzi din nou trosnetul unei crengi.

– Helen! strig` ea, n`pustindu-se \n direc]ia din care venea
zgomotul.

Dar deodat` piciorul \i alunec` \n gol.
N-avea de unde s` [tie c` trosnetul fusese provocat de un

bursuc speriat care fugea dintr-un tufi[ [i nici c` \n momentul
acela Helen traversa deja uria[a paji[te din fa]a spitalului
Windrow.
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{tia doar c` se rostogolea la vale pe o pant` abrupt`,
lovindu-se de stânci [i crengi rupte din copaci, pân` când se
opri cu vreo doisprezece metri mai jos, \ntr-o gr`mad` de
pietroaie, de care se izbi, pierzându-[i cuno[tin]a.

La distan]` de un kilometru de locul \n care se g`sea
Cassie, \n mijlocul p`durii, Wyatt continua s-o caute cu
disperare. Deja trecuser` aproape dou`sprezece ore de când
disp`ruse.

Se \ntorsese la Windrow de dou` ori, \n speran]a c` fusese
descoperit` de cineva, dar nu era \ntâmpinat decât de figurile
triste ale lui Maggie, Katy sau Matt. Familia Franklin alergase
la Windrow imediat ce aflaser` vestea [i Katy \l for]ase pe
Wyatt s` se \nfofoleasc` \n canadiana lui Matt, burdu[indu-i
buzunarele cu zah`r [i ciocolat` [i obligându-l s` bea o cea[c`
mare de cafea \nainte de a-l l`sa s` plece din nou.

Ea [tia c` singurul leac pentru nelini[tea lui era
continuarea c`ut`rii lui Cassie.

P`durea era total devastat`, numero[i copaci tr`sni]i
\ntinzându-[i spre cer crengile \nnegrite [i \nc` fumegânde.
Atunci, Wyatt \n]elese cu groaz` c` erau pu]ine [anse s-o mai
g`seasc` pe Cassie teaf`r` [i nev`t`mat`.

Mergea cu mare greutate prin \ncâlceala de crengi rupte [i
trunchiuri de copaci, temându-se \n fiecare clip` s` n-o
descopere strivit` de unul din cei doborâ]i la p`mânt.

***

|n timpul orelor care se scurseser` dup` pr`bu[irea ei \n
râp`, Cassie trecu rând pe rând prin momente de luciditate [i
incon[tien]`. La un moment dat fu destul de treaz` ca s`-[i dea
seama c` Helen o abandonase f`r` nici o remu[care. Se revolt`
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\n sinea ei când constat` cu triste]e c` aceasta voise s-o lase s`
moar` [i \ncepu s` plâng` \ncet, suspinele ei amestecându-se
cu zgomotele \nsp`imânt`toare ale nop]ii.

Lipsit` de puteri din cauza foamei, setei [i frigului [i
ame]it` ca urmare a rostogolirii pe pant`, Cassie c`zu curând
\ntr-o stare de semiluciditate datorit` febrei.

O chema mama ei, \i striga numele [i ea se \ncrunt` \n
timpul delirului s`u. Niciodat` mama ei nu ridicase atât de
mult tonul… „Cassie, las` capul \n jos. Las` capul \n jos“!
Brusc, \ncepu s` respire cu greutate [i atunci \n]elese din ce
cauz` avea fa]a ascuns` \ntre genunchii mamei sale care se
apleca asupra ei ca s-o apere. {i apoi a auzit zgomotul acela
\ngrozitor, scrâ[netul acela cumplit de tabl` f`cut` armonic`
ce se stinse \n cele din urm` \ntr-un nor de fum negru. |[i
ridic` \ncet capul, zb`tându-se \n cea]a aceea deas`, tu[ind,
sufocându-se [i \mpingând greutatea care o \mpiedica s` se
ridice. Atunci v`zu c` trupul mamei ei este pr`bu[it peste ea.
Fa]a ei frumoas` era la fel de senin`, de[i un firicel sub]ire de
sânge care i se prelingea dintre buze \i p`ta perfec]iunea
tenului  palid.

Cu toate c` era \nc` un copil, Cassie \n]elese c` mama ei
era moart`. R`mase nemi[cat` mult timp, nesim]indu-se \n
stare s` fac` nici o mi[care. Doar fl`c`rile portocalii reu[ir`
s-o scoat` din starea aceea de prostra]ie.

|ncerc` \n zadar s` deschid` u[a blocat`… d`du cu pumnii
\n geam [i la un moment dat sc`p` un strig`t:

– T`ticule!...
Wyatt tocmai se preg`tea s` se \ntoarc` la spital când o

auzi. Tres`ri, cu urechea la pând` [i \[i ]inu respira]ia
\nchizând ochii pentru a localiza mai bine chemarea ei.

„|nc` o dat`, se rug` el. Strig`! Mai strig` o dat`“!
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Strig`tul ei tulbur` din nou lini[tea nop]ii. Era glasul
sub]ire al unui copil care lui Wyatt i se p`ru atât de jalnic,
\ncât se \nfior` brusc \nainte de a porni \n c`utarea ei. Se
n`pusti \n tufi[uri, f`r` s` simt` ghimpii care i se \nfigeau \n
carne, f`r` s` se lase \mpiedicat de r`d`cinile care se ag`]au de
gleznele lui. Strig`tele ei sl`beau din ce \n ce mai mult \n
intensitate [i Wyatt alerga, alerga cu sufletul chinuit de
spaim`. Trebuia s-o g`seasc` \nainte de a fi prea târziu, \nainte
de a o pierde pentru totdeauna.

Deodat`, d`du de marginea unei râpe [i o z`ri pe Cassie
ghemuit`, plângând \n hohote [i strigând pentru ultima oar`,
dup` care r`mase nemi[cat`. Wyatt se rostogoli spre ea pe
panta alunecoas`.

|ngenunche lâng` ea, cu sufletul \ndurerat.
– Cassie, [opti el cu voce gâtuit` de emo]ie \n timp ce

punea mâna pe trupul ei aparent lipsit de via]`.
Ea se mi[c` pu]in, apoi fu zguduit` de un frison, \n timp ce

se ag`]a de el cu o for]` disperat`.
– T`ticule! url` ea din nou [i se pr`bu[i din nou la p`mânt.
Wyatt se ridic` \n picioare, \ngrozit.
– Cassie, treze[te-te! Cassie!
Wyatt striga din toate puterile, uitând pe moment de rolul

lui de psihiatru, uitând c` \n sfâr[it \[i atinsese scopul pe care
\l urm`rea de zile \ntregi. Cassie se \ntorsese acolo unde dorea
el, \n trecutul ei, retr`ind teroarea care-i provocase orbirea.
Dar Wyatt nu mai era \n stare s` constate acest lucru. Nu mai
era decât un b`rbat \nnebunit de groaz`, care \ncerca s`
smulg` din chinurile infernului  femeia pe care o iubea.

– Treze[te-te, Cassie! Dumnezeule mare, treze[te-te!...
Dar Cassie d`dea din cap cu \nc`p`]ânare [i  Wyatt o privea

neputincios \n timp ce ea se \ntorcea din nou acolo unde
nu-i putea fi de nici un ajutor.
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Cassie se g`sea tot \n ma[in`, \nconjurat` de atmosfera
plin` de fum \nec`cios a acelui mormânt, \n acel co[mar f`r`
sfâr[it. Ochii ei refuzau s` se deschid` [i s` priveasc` pe
fereastr`, de[i trebuia s-o fac`, dar o for]` nev`zut` se opunea
acelui gest fatal. |n momentul acela, mintea lui Cassie v`zu
ceea ce ochii feti]ei de [apte ani se \nver[unau s` nu vad`.

Tat`l ei… era acolo, stând nemi[cat la câ]iva metri de
ma[in`, cu privirea fix` [i \ngrozit` a]intit` asupra pumnilor
feti]ei care loveau \n geam.

Pumnii lui Cassie loveau \n trupul lui Wyatt, \n timp ce el
o ]inea \n bra]e, apoi tân`ra \ncepu s` geam` u[or…

– Oh, t`ticule, m` arde!... Ajut`-m`! Gr`be[te-te!...
Las`-m` s` ies afar`!... De ce nu vii, t`ticule! De ce stai acolo,
nemi[cat?

Wyatt f`cu ochii din ce \n ce mai mari, pe m`sur` ce
vorbele ei \[i croiau drum spre mintea lui, \n]elegând \n sfâr[it
secretul cumplit pe care \l dezv`luia tân`ra \n momentele
acelea.

Deodat`, Cassie p`ru c` se lini[te[te [i Wyatt se aplec` spre
chipul \ncremenit al unei feti]e de [apte ani privind la tat`l ei
care se uita la agonia fiicei lui f`r` se schi]eze nici un gest
pentru a o ajuta.

|n timpul st`rii de delir \n care se g`sea \n acea sear`,
Cassie era toropit` din cauza [ocului [i fumului când unul din
oamenii \n uniform` se gr`bise s-o scoat` din ma[ina \n fl`c`ri.
Cu toate acestea, putea s` aud` respira]ia b`rbatului care o
ducea \n bra]e \n timp ce trecea alergând prin fa]a trupului
nemi[cat al tat`lui s`u. Apoi s-a auzit explozia asurzitoare \n
spatele lor. Suflul acesteia \l dobor\ pe poli]ist la p`mânt [i
\n momentul acela sim]i c` o perdea neagr` \i coboar`
peste ochi.
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Plângea \n vis, lacrimile ]â[nindu-i printre pleoapele
\nchise, leg`nat` de bra]ele puternice ale poli]istului care-i
rostea numele \n [oapt` [i o mângâia pe p`r. Era vis, dar [i
realitate…

Treptat, reu[i s` scape din cumplitul co[mar [i-[i d`du
seama c` poli]istul nu era altcineva decât Wyatt, c` era \n
bra]ele lui Wyatt, c` Wyatt era cel care-i [optea numele…

– Wyatt? spuse ea \ncet, nevenindu-i s` cread`.
– Da, Cassie, \i spuse el strângând-o [i mai tare la piept.

Nu-]i fie team`. Sunt aici [i voi fi mereu aici…
Ea se \nfior`, apoi \[i ap`s` obrazul de pieptul lui.
– L-am v`zut, \i spuse ea cu glasul tremur`tor. Am v`zut

tot. Era tat`l meu… tat`l meu!
El o mângâie cu blânde]e \n timp ce se str`duia s`-[i

st`pâneasc` propria tulburare. {tia c` visul nu era suficient, c`
trebuia s` mearg` pân` la cap`tul lui pentru a izgoni pentru
totdeauna din mintea ei teroarea acelei clipe.

– Ce ai v`zut, Cassie? o \ntreb` el cu blânde]e. Ce f`cea
tat`l t`u?

Din ochii pe care se \nc`p`]âna s`-i ]in` \nchi[i lui Cassie \i
curgeau râuri de lacrimi [i trebui s` mai stea pu]in pân` i se
mai domole[te plânsul, pentru a putea vorbi.

– A stat acolo nemi[cat, [opti ea. Se uita la mine cum mor.
Avea un aer atât de… atât de ciudat… st`tea nemi[cat… de
parc` nici nu m-ar fi v`zut.

Deodat`, Wyatt [i-l imagin` [i el pe acel om, paralizat din
cauza [ocului produs de faptul c` o vedea c` se afla pe
punctul de a-[i pierde via]a [i cu toate c` nu-i putea ierta
purtarea, \ncepu s` \n]eleag` ce se petrecuse cu adev`rat \n
momentele acelea.
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– Dar nici nu te vedea, Cassie! Trebuie s` crezi asta! \i
spuse el pe un ton conving`tor. Frica, Cassie! Frica unui
adult este cel mai puternic sentiment care exist`. Ea
blocheaz` totul. Tat`l t`u era \n stare de [oc. Nu putea s`
vad` nimic!

Cassie r`mase t`cut`, ascultându-i vorbele. Dorea din tot
sufletul s` le cread`, [tiind c` era vital pentru ea s` \nve]e
s`-[i comp`timeasc` tat`l, nu s`-l urasc`.

– Abia dup` aceea [i-a dat seama ce se petrecuse [i
probabil  s-a sim]it \ngrozitor de vinovat fa]` de tine! Nici nu
[tiu cum a putut s`-[i mai tr`iasc` via]a \n continuare.
Presupun c` a f`cut-o pentru tine. Erai tot ce mai avea pe
lume…

– Din cauza asta nu vroia s`-mi recap`t vederea, ad`ug` ea
cu triste]e. Cât timp eram oarb`, nu puteam s`-mi aduc aminte
nimic.

– N-ar fi putut s` suporte acest lucru, Cassie. N-ar fi reu[it
niciodat` s` te mai priveasc` \n ochi dac` i-ai fi descoperit
cumplitul secret.

Ea inspir` adânc aer \n piept, \ncercând s` pun` cap`t
[uvoiului de lacrimi, dar izvorul acestora p`rea nesecat.

Wyatt \[i lipi capul de gâtul ei, \mp`rt`[indu-i durerea, [i ea
se ad`posti \n bra]ele lui, lini[tit` de faptul c` acum era
convins` c` Wyatt o iubea.

Apoi deschise ochii [i deodat` r`mase \ncremenit`. Vedea
o lume care disp`ruse pentru ea \n urm` cu optsprezece ani.

– Ce s-a \ntâmplat? o \ntreb` Wyatt, \ngrijorat de rigiditatea
brusc` a trupului ei. Ce te doare?...

Se \ncrunt` mirat`, uitându-se \n ochii larg deschi[i care
priveau [i la buzele care \i zâmbeau cu timiditate.

AR TREBUI S~ FII ORB 157



Cassie \[i cufund` privirea \n albastrul profund al ochilor
pe care [i-i imaginase atât de des, apoi trecu la p`rul negru, la
tr`s`turile marcate de \ngrijorare [i zgârieturi. Era un chip pe
care nu-l v`zuse niciodat`, dar care \i p`rea atât de
cunoscut…

– Ar trebui s` te razi, \i [opti ea.
Pe fa]a lui Wyatt se citea o mirare imens`, amestecat` cu

ne\ncredere.
– Ai \nceput s` vezi!... spuse el cu o voce lipsit` de orice

intona]ie. Ai \nceput s` vezi!
Ea \i zâmbi [i \ntinse \n t`cere mâna spre zona mai

\ntunecat` a obrajilor lui.
Wyatt \i d`du brusc drumul din bra]ele lui, se ridic` \n

picioare [i se sprijini de trunchiul unui copac. Cassie r`mase
lini[tit`, uitându-se la spatele b`rbatului pe care \l descoperise
cu pu]in timp \n urm`.

Dup` o t`cere lung`, el se \ntoarse spre ea,  privind-o
intens, [i abia atunci p`ru c` redevine st`pân pe sine.

– Ce prostie! spuse el \n cele din urm`. S` fugi \n felul `sta
\n timp ce se preg`tea o furtun`. Toat` lumea era
\nnebunit`…

– Toat` lumea? [opti ea cu blânde]e.
El se ghemui lâng` ea [i-i puse un deget pe buze.
– Cred c` `sta este actul final \n care te vei apleca [i m` vei

s`ruta, spuse ea cu calm.
– Serios? spuse el emo]ionat.
– Da. Dup` aceea vei recunoa[te c` m-ai iubit din prima zi

[i \nainte s` cad` cortina m` vei cere de so]ie.
– Oh…
– Da… dar ai putea s` mai ai pu]in` r`bdare pân` când

\nv`] [i eu o meserie? Bine\n]eles, doar dac` nu e[ti tu foarte
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bogat. Pentru c` [tii, singurul lucru pe care a trebuit s`-l \nv`]
pân` acum a fost acela de a [ti s` m` comport ca o femeie
bogat`.

– Ai noroc, domni[oar` Winters, \i r`spunse el zâmbind.
Am strâns o gr`mad` de bani.

Ea \nclin` capul  ironic [i se \ncrunt`.
– Serios? Nu [tiam.
El \i urm`ri tandru cu degetul conturul fe]ei, apoi, luând-o

de mijloc, o ajut` s` se ridice. Ea se lipi de trupul lui \n timp
ce urcau panta râpei, ascultându-i cu urechea b`t`ile inimii.

– Wyatt?... [opti ea cu o voce obosit`.
– Da?
– Vom avea o cas` suficient de mare pentru a g`zdui o

guvernant`?
– Da, spuse el zâmbind.
– Ei bine, \nseamn` c` doamna Carmody va putea s` vin`

s` locuiasc` \mpreun` cu noi. Nu te deranjeaz`, nu-i a[a?
|n`bu[indu-[i un c`scat, ea \[i sprijini capul de pieptul lui.
– Nu, Cassie… Nu m` deranjeaz`, spuse el râzând [i

strângând-o [i mai tare \n bra]e. Dar nu crezi c` ai cam \nceput
s` anticipezi evenimentele? Nici n-am apucat s`-]i spun cât de
mult te iubesc.

– Nu e nevoie, \i r`spunse ea deschizând ochii parc`
pentru a se asigura c` elementele universului pe care \l
descoperise de curând se aflau \nc` la locul lor. Ar trebui
poate s` fiu oarb` ca s` nu v`d…

Sfâr[it
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