prolog
în vara an u lu i 1810, d om n u l Edw ard N oiro t
fugise la G retn a G re e n e 1 îm preun ă cu d om n işoara
C ath e rin e DeLucey.
D o m n u l N oiro t crezuse că se în sura pe ascuns cu
o m oştenitoare englezoaică a cărei avere urm a să-i
revină în totalitate. Printr-o asem enea escapadă am o
roasă evita am estecul enervant al părinţilor şi al avoca
ţilor în aranjam entele căsătoriei. Fugind cu o femeie
bogată, cu sânge albastru, englezesc, Edw ard N oirot
ducea m ai departe o tradiţie de fam ilie: atât m am a,
cât şi bu n ica lui se trăgeau din A lbion.
D in păcate, fusese tras pe sfoară de logodn ica sa,
care era tot atât de pricepută la m inciuni şi la înşelă
torie - în cea m ai ferm ecătoare m anieră posibilă - ca
şi iubitul ei. Posedase, intr-adevăr, o avere considera
bilă, d ar aceasta era de dom eniul trecutului. îi apar
ţinuse m am ei ei, pe care Jo h n D eLucey o sedusese şi
o luase în Scoţia, în stilul tipic fam iliei sale. în acel
m om ent, p resupusa ei bogăţie era de m ult dusă pe
ap a sâm betei.
D o m n işo ara D eLucey intenţionase să-şi îm bunătă
ţească situaţia financiară în felul în care ob işn u iau să
0 facă toate fem eile din neam ul ei: atrăgând în mrejele
căsătoriei un gentlem an naiv, cu sânge nobil, buzuna
re adân ci şi o inim ă ce ardea de dorinţă. Iată însă că şi
ea fusese trasă pe sfoară, deoarece Edw ard N o iro t era,
la rândul lui, falit. D eşi era copilul din flori al unui
conte francez, averea fam iliei sale se prăbuşise odată
1 Localitate din sudul Scoţiei unde îşi oficiau căsătoria îndră
gostiţii englezi care nu aveau încă 21 de ani şi nu primiseră
consimţământul părinţilor (n.tr.)
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cu ilustrele capete ale diverselor sale rude, cu ani în
urm ă, în tim pul Revoluţiei Franceze.
M ulţum ită acestei com edii a erorilor, cea m ai rău-fam ată ram ură a uneia dintre fam iliile nobile d in Franţa
s-a u n it cu om oloaga sa din A nglia, cunoscută şi po
m enită cu dispreţ în Insulele Britanice drept N esuferiţii
DeLucey.
C ititoru l îşi poate im agina, cu siguranţă, şocul re
sim ţit în m om entul în care adevărul a ieşit la iveală, la
câţiva kilom etri de graniţa cu Scoţia, im ediat d u p ă ce
tinerii căsătoriţi şi-au pus pirostriile.
D e asem enea, cititorul se aşteaptă, fără îndoială, la
ţipete, lacrim i şi acuzaţii, frecvente în astfel de cazuri.
N ici pe departe: fiind am ân doi nişte escroci de prim a
m ână - şi, în plus, îndrăgostiţi cu adevărat un u l de
altul - au râs pân ă n-au m ai putut. A p oi şi-au u n it for
ţele şi au început să seducă şi să tragă pe sfoară orice
credul care le ieşea în cale.
D rum ul parcurs de ei a fost lung şi sinuos. I-a purtat
în lung şi în lat prin A nglia şi pe continent, schim bând
locul de fiecare dată când situaţia devenea prea încinsă
ca şă se m ai sim tă confortabil.
în tim pul hoinărelilor, C atherine şi Edw ard N oirot
au devenit părinţii a trei fiice.

capitolul 1
„C R O IT O R IE P E N T R U F E M E I. S u b această titu
latu ră includem n u n um ai afacerea u n u i creator de
m o d ă, d a r şi pe cea a u n u i pălărier. In cazul celui din
u rm ă, trebuie luate în calcul atât sim ţul estetic, cât şi
m o d a; are nevoie de pricepere ca să discearn ă, să imi
te şi să îm bun ătăţească tendinţele m ereu schim bătoare
d in rân du rile în altei societăţi."
C artea afacerilor din Anglia şi biblioteca meseriilor folo
sitoare, 1818

Londra
Martie 1835
M arcelline, Sop h ia şi Leonie N oirot, surori şi proprietărese ale C asei N oirot de pe Fleet Street, W est
C h ancery Lane, erau toate de faţă când Lady Renfrew,
soţia lui S ir Jo sep h Renfrew, aruncă bom ba. Bruneta
M arcelline, cea m ai în vârstă dintre ele, croia o fu ndă ca
să o m om ească pe clientă să-i cumpere cea m ai recentă
creaţie. Soph ia, sora m ijlocie, cu părul blon d ce-i dădea
un aspect angelic, se pregătea să facă ordine într-unul
dintre sertarele pe care le răvăşise m ai devreme o clientă
m ai pretenţioasă. Leonie, roşcata, ajusta tivul doam nei
Sh arp , prietena apropiată a lui Lady Renfrew.
D eşi fusese doar o vorbă aruncată la întâm plare în con
versaţie, doam na Sharp ţipă - ca şi cum o grenadă tocm ai
explodase - , se îm piedică şi o călcă pe m ână pe Leonie.
A ceasta nu înjură cu voce tare, dar Marcelline îi văzu bu
zele mişcându-se şi form ând un cuvânt care precis nu fă
cea parte din vocabularul persoanelor din lum ea bună.
Fără să ia în seam ă rana provocată croitoresei, doam 
na Sh arp se interesă:
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- Se întoarce ducele de Clevedon?
- D a, răspunse cu îngâm fare Lady Renfrew.
- La Londra?
- D a, întări cealaltă. A m aflat din surse de încredere.
- C e s-a întâm plat? Lordul Longm ore La am en in ţat
că o să-l îm puşte?
O rice creatoare de m odă care îşi dorea să îm brace
doam n e din în alta societate trebuia să fie la curent cu
noutăţile. Prin urmare, Marcelline şi surorile sale cunoş
teau toate detaliile legate de această poveste. Ştiau că
G ervase A ngier, al şaptelea duce de C levedon, se afla
se o perioadă sub tutela m archizului de W arford, tatăl
contelui de Longm ore. Erau la curent şi cu faptul că
Lon gm ore şi C levedon fuseseră prieteni apropiaţi. M ai
ştiau că ducele de Clevedon şi Lady C lara Fairfax, cea
m ai m are dintre cele trei surori ale lui Longm ore, fuse
seră destinaţi un u l altuia încă de la naştere. C levedon
îi alocase fetei o dotă încă de când era m ică. N u arătase
niciodată vreo pornire de a curta pe altcineva, deşi avu
sese cu siguranţă parte de num eroase aventuri am oroa
se, m ai ales în tim pul celor trei ani pe care îi petrecuse
pe continent.
D eşi perechea nu fusese niciodată logodită oficial,
acest lucru fusese privit m ai degrabă d oar ca o chestiune
de ordin tehnic. T oată lum ea presupuse că ducele avea
să se însoare cu ea im ediat d upă ce se întorcea îm preu
nă cu Longm ore din voiajul european. C u toţii fuseseră
însă şocaţi când acesta venise singur, în urm ă cu un an,
iar C levedon răm ăsese pe continent ca să-şi ducă m ai
departe viaţa risipitoare.
A paren t, cineva din fam ilie îşi pierduse răbdarea, căci
lordul Lon gm ore plecase la Paris cu d ou ă săptăm ân i
în urm ă. C o n fo rm zvonurilor, luase această iniţiativă
ca să-şi ia la întrebări prietenul despre în delun g am ân a
ta căsătorie.
- D i n cât se pare, a am eninţat că o să-l biciuiască,
dar n im eni nu poate confirm a asta cu certitudine, expli
că Lady Renfrew. M i s-a spus doar că lordul Longm ore
s-a dus la Paris; nu ştiu la ce am eninţări a recurs, dar
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în ălţim ea S a a prom is că se va întoarce la L o n d ra înain
te de Ziua Regelui.
D eşi regele era născut în august, ziua lui on om astică
avea fie sărbătorită în acel an la data de 28 m ai.
D in m om en t ce nici una dintre surorile N oirot nu
făcu nim ic ieşit d in com un la aflarea veştii, cum ar fi să
ţipe, să se îm piedice sau cel puţin să ridice o sprâncea
nă, un spectator al scenei nu ar fi b ăn u it că această ştire
avusese vreun im pact asupra lor.
Ele îşi văzură m ai departe de treabă, ocupându-se de
cele d o u ă doam n e şi de celelalte persoane care intrau în
m agazin. în acea seară îşi trim iseră acasă croitoresele la
ora ob işn uită şi închiseră prăvălia. Se retraseră sus, în
încăperile confortabile, şi, ca de obicei, luară o cină fru
gală. M arcelline îi spuse o poveste fiicei sale, Lucie C o r
delia, în vârstă de şase ani, apoi îi spuse n oapte bună.
Lucie d orm ea ca un prunc - sau pe cât de nevinovat
putea să doarm ă orice copil născut în fam ilia lor dezor
ganizată - cân d cele trei surori se furişară pe trepte în
cam era de lucru d in atelier.
în fiecare zi, u n puşti şleam păt le aducea gazetele cu
ultim ele scandaluri im ediat ce acestea ieşeau de la im
prim erie - de obicei înainte ca cerneala să aib ă tim p să
se usuce - prin uşa din spate a m agazinului. Leonie le
luă pe cele d in ziua respectivă şi le desfăşură pe m asa de
lucru. Surorile începură să studieze coloanele de ştiri.
- A ic i este, spuse M arcelline după un m om ent. „C o n 
tele de L... s-a întors de la Paris azi-noapte... A m fost
inform aţi că un an um it duce, care locuieşte în prezent
în capitala Franţei, a fost an un ţat în m od subtil că Lady
C ... s-a săturat să aştepte... înălţim ea S a e aşteptat să so
sească la L on d ra la tim p pentru Ziua R egelui... Logodn a
va fi an un ţată la un bal de la reşedinţa W arford la sfâr
şitul sezonului m on den ... iar n un ta va avea loc înainte
de sfârşitul verii."
îi d ăd u articolul lui Leonie, care citi m ai departe:
- „ î n cazul în care gentlem anul nu îşi respectă pro
m isiunea, Lady C ... va considera «înţelegerea» o «neînţelegere».“ C alam b u ru l o făcu pe Leonie să izbucnească
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în râs. U rm ează unele presupuneri interesante legate de
gentlem anul care va fi ales în locul lui, adăugă ea.
îm pin se ziarul către Soph ia, care dădu din cap.
- A r fi o p roastă dacă ar renunţa la el. U n duce,
pentru n um ele lui D um nezeu! C â ţi su n t ca el? U n d u 
ce burlac, tânăr, chipeş şi sănătos? Pot să-i num ăr pe
degete, se am uză ea. El!
- M ă întreb ce e cu toată graba asta, se m iră M ar
celline. Ea nu are decât douăzeci şi d oi de ani.
- C e altceva are de făcut decât să se ducă la teatru,
la operă, la baluri, la dineuri, la întruniri şi aşa m ai de
parte? întrebă Leonie. O fată din aristocraţie care are
frum useţe, titlu şi o zestre respectabilă nu trebuie să-şi
facă defel problem e în legătură cu atragerea pretenden
ţilor. Fata asta...
N ici nu m ai era nevoie să-şi term ine propoziţia.
O văzuseră pe Lady C lara Fairfax de m ai m ulte ori.
Era uim itor de frum oasă, cu un păr blond-deschis şi
ochi albaştri, în stilul clasic englezesc. D in m om ent ce
num eroasele înzestrări ale sale includeau un titlu înalt,
o genealogie im pecabilă şi o zestre splendidă, bărbaţii se
aruncau la picioarele ei. Şi la stângul, şi la dreptul.
- N iciodată în viaţa ei fata asta nu va avea m ai m ultă
putere asupra bărbaţilor decât acum , zise M arcelline.
Eu cred că ar putea să aştepte până la aproape treizeci
de an i şi abia apoi să se aşeze la casa ei.
- Lordul W arford nu şi-a închipuit că ducele o să stea
prin străinătăţuri atâta vreme, opină Sophy.
- Se spun e că a fost mereu ţinut în frâu de marchiz, le
inform ă Leonie. D e când tatăl lu iji-a băut m inţile şi, in
tr-un final, a m urit. Prin urm are, înălţim ea S a nu poate
fi con dam n at pentru că a fugit m âncând păm ântul.
- M ă întreb dacă nu cumva Lady C lara şi-a pierdut
răbdarea, zise Sophy. N im en i nu a părut îngrijorat
de absenţa lui Clevedon, nici m ăcar atunci când Long
more s-a întors fără el.
- D e ce să-şi facă griji? întrebă M arcelline. în ciu
da tuturor intenţiilor şi a scopurilor fiecăruia, ei sun t
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logodiţi. Să rupă legătura cu Lady C lara ar însem na să
rupă relaţiile cu întreaga familie.
- Poate că a intrat în scenă alt drăguţ, unul pe care
lordul W arford nu-1 place, îşi dădu Leonie cu părerea.
- M ai degrabă doam nei W arford nu-i place să existe
alţi drăguţi, o corectă Sophy. N u ar vrea să lase un ducat
să-i scape printre degete. M ă întreb ce fel de am eninţări
a folosit Longm ore. Su n t am ân doi recunoscuţi pentru
caracterul lor nechibzuit şi violent. N u putea să-i fluture
prin faţa ochilor perspectiva unui duel la răsărit. Dacă-1
om ora pe duce îşi strica planurile de viitor. Poate că pur
şi sim plu s-a oferit să-l bată măr.
- Mi-ar plăcea să asist la aşa ceva, chicoti M arcelline.
- Ş i mie, spuse Sophy.
- Şi mie, adăugă Leonie.
- D o i bărbaţi aristocraţi, arătoşi, luptându-se, zise
M arcelline rânjind. Până în acest m om ent nu apucaseră
să-l vadă pe Clevedon, întrucât ajunseseră la Londra la
câteva săptăm âni du p ă ce plecase el, dar lum ea spunea
că era chipeş. E o scenă ce nu ar trebui pierdută. Păcat
că n-o s-o putem vedea.
- Pe de altă parte, un duce nu se căsătoreşte în fiecare
zi - şi încep să m ă gândesc serios că în special acesta n o
va face pe tim pul vieţii noastre, spuse Sophy.
- V a fi n un ta anului, dacă nu a deceniului, spuse
Leonie. R ochia de m ireasă e doar începutul. Ea o să
vrea un trusou şi o garderobă n ouă com pletă, conform ă
cu poziţia pe care o are în societate. Totul va fi de cali
tate superioară. D antelă fină, cele m ai fine m ătăsuri.
M uselină uşoară ca aerul. Va cheltui m ii şi mii.
C ele trei surori răm aseră tăcute o clipă imaginându-şi scena, asem enea sufletelor pioase care contem plă
Paradisul. M arcelline nu se în doia de faptul că Leonie
calcula acele m ii până la ultim ul sfanţ. Toate trei erau
pricepute la socoteli, în special când venea vorba de căr
ţile de joc. Leonie, însă, era m ult m ai ord o n ată decât
o arăta înfăţişarea sa. Sub părul roşcat, prins într-o coa
dă de cal ce părea greu de îm blânzit, se ascun dea o feme
ie de afaceri încăpăţânată. Avea o pasiune aprigă pentru
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ban i şi pentru orice m aşinaţiuni ce aveau legătură cu ei.
M uncea cu plăcere la registre şi tot ce ţinea de conta
bilitate. M arcelline ar fi preferat m ai degrabă să cureţe
toalete decât să aibă în faţă o coloană de cifre.
Fiecare dintre surori avea atuurile sale. M arcelline,
bruneta, era singura care sem ăn a cu tatăl lor d in p un ct
de vedere fizic. Pe bu n ă dreptate, deoarece n u m ai ea era
cu adevărat fiica lui. M oştenise de la el sim ţul estetic,
im aginaţia şi talentul la desen. D e asem enea, luase de la
el înclinaţia către m igală, pe care o putuse concretiza îm 
preună cu surorile ei m ulţum ită faptului că părinţii lor
le pasaseră de m ici unei rude care se ocupa de croitorie.
C eea ce începuse ca o corvoadă - o m un că d eprin să în
copilărie ca să le asigure m ai târziu supravieţuirea - de
venise viaţa şi dragostea M arcellinei. E a n u era n um ai
designerul de la C asa N oirot, ci însuşi sufletul afacerii.
Sofia, în schim b, avea u n sim ţ aparte pentru dram ă,
ceea ce se dovedise un lucru profitabil. B lon dă, cu ochi
albaştri, o apariţie inocentă privită din exterior, Sophy
era de fapt o bestie în m aterie de afaceri. Era capabilă
să vândă nisip beduinilor. Ii făcea pe căm ătarii cu inim a
de piatră să plângă şi pe m atroanele avare să cum pere
chiar şi cele m ai scum pe creaţii.
- Gândiţi-vă la prestigiu, zise Sophy. D ucesa de C le
vedon va lansa m ereu n oi tendinţe în lum ea m odei.
O riu n de va merge, toate doam nele din înalta societate
o vor urm a.
- Va lansa noi tendinţe dacă va avea îndrum area p o
trivită, răspunse M arcelline. A cum ...
O ftară în cor.
- A re gusturi îndoielnice, com entă Leonie.
- M am a ei, de fapt, adăugă Sophy.
- C ro itoreasa m am ei ei, ca să fim m ai precise.
-N e su fe rita aia de H ortense, exclam ară cu tristeţe,
la un ison.
H ortense D ow nes era proprietăreasa croitoriei D ow 
nes, singurul m are obstacol din calea planurilor lor de
dom inare a pieţei londoneze.
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La C a sa N oirot, m agazinul rival era cu noscut sub nu
mele de D em odatul.
D acă am sustrage-o de la D em od atu l ar fi un act
caritabil, zău aşa, spuse M arcelline.
U rm ă un m om ent de tăcere în care fiecare visă
cu ochii deschişi.
O d ată ce reuşeau să fure clienta cuiva, aveau să ur
meze şi altele.
Fem eile din lum ea bu n ă erau ca oile. Prin urm are,
cel care putea determ ina turm a să se îndrepte în direc
ţia potrivită obţinea suprem aţia. Sp re nefericirea celor
trei surori, printre clientele C asei N oirot nu erau înde
aju ns de m ulte aristocrate, principala cauză fiin d lipsa
referinţelor convingătoare. Foarte puţin e d oam n e erau
pregătite să încerce ceva nou.
M agazinul fu n cţio n a de trei ani. In acest tim p ade
m eniseră câteva cliente din în alta societate, precum
Lady Renfrew . D ar aceasta nu era decât so ţia unui
gen tlem an în n o b ilat recent. C elelalte făceau parte, ca
şi ea, d in rân du rile n obilim ii de ţară sau parveniseră
de cu rân d . C e l m ai în alt eşalon d in în alta societate ducesele, m archizele, contesele şi altele asem en ea lor erau încă fidele m agazinelor bine-cunoscute, cum era
cazul D em od atu lu i.
D eşi prod u sele de la C a sa N o iro t erau cu m ult
peste cele ale rivalelor londoneze, îi lip sea încă presti
giul ce le-ar fi atras pe d oam n ele aflate în vârfu l listei
de priorităţi.
- A fost nevoie de zece luni ca să o scoatem pe Lady
Renfrew din ghearele D em odatului, le am in ti Sophy.
A cest lucru se petrecuse deoarece clienta o auzise,
fără să vrea, pe şefa de la D em odatu l sp u n ân d că era
dificil să ajusteze corsetele fetei sale m ai m ari pentru că
sân ii ei erau incredibil de inegali. Intrigată de această
rem arcă, Lady Renfrew anulase u n n um ăr im ens de
com enzi pentru veşm inte de doliu şi venise direct la
C a sa N oirot, pe care i-o recom andase prietena sa, doam 
na Sharp.
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în tim pul probelor, Sophy îi spusese fetei îndurerate
că nici un bu st nu are sâni perfect identici, că pielea
ei era precum satinul şi că jum ătate dintre doam nele
din înalta societate aveau să-i invidieze decolteul. C â n d
surorile N oirot term inară ţinuta tinerei dom nişoare, în
făţişarea ei ar fi făcut-o invidioasă până şi pe A frodita.
- N o i n u avem zece luni la dispoziţie, sp use Leonie. Ş i nu ne putem baza pe faptul că pisica aia rea
de la D em odatu l o s-o insulte şi pe doam n a W arford.
La urm a urm ei este vorba de o marchiză, nu de nevasta
m odestă a un u i proaspăt cavaler.
- Trebuie să o prindem repede din urm ă, sau ocazia
asta ne va scăpa printre degete pentru totdeauna, insistă
Sophy. D acă cele de la D em odatul pun m âna pe rochia
de m ireasă a ducesei de Clevedon, vor lua şi restul.
- N u şi dacă ajung eu la ea m ai întâi, zise M arcelline.

capitolul 2
„O P E R A IT A LIA N Ă , P L A C E D E S IT A L IE N S .
C e i în drăgostiţi de lim ba şi m uzica italiană şi vor fi
în cân taţi aici de cei m ai talentaţi artişti, aşa cu m o indi
că şi num ele. A cest teatru este destinat în exclusivitate
op erelor com ice italiene; se află su b patro n aju l G uver
n ului şi este afiliat m arii O pere Franceze. Spectacolele
au loc m arţea, jo ia şi sâm b ăta.“
Francis C o gh lan , Un ghid al Franţei ce explică toate for
malităţile şi costurile călătoriei de la Londra la Paris, 1830

Paris, Op era Italiană
14 aprilie 1835
C levedon încercă să o ignore.
B runeta atrăgătoare se asigurase că îi va capta atenţia.
A păru se îm preună cu prietena ei în loja de vizavi, în
ultim ul m om ent.
Sincronizarea era nepotrivită.
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îi prom isese C larei să-i trim ită o descriere detaliată
a reprezentaţiei din acea seară cu Bărbierul din Sevilla.
C lara visa să viziteze Parisul, însă trebuia să se m ulţu
m ească să facă acest lucru prin interm ediul scrisorilor
lui. D acă s-ar fi însurat cu ea în urm ă cu trei ani, ar fi
putut călători îm preună - dar acest lucru nu ar fi fost
convenabil pentru nici unul dintre ei la acea vreme.
O iubise de când ea era doar o copilă şi începuseră să
corespondeze d in m om entul în care ea învăţase să scrie.
O înţelesese foarte bine. în urm ă cu trei ani se pusese
de acord cu Longm ore că, la aproape optsprezece ani,
C lara avea nevoie de tim p ca să se maturizeze şi ca să
trăiască în vâltoarea vieţii sociale londoneze de care el
ajunsese să se plictisească. înainte de a se aşeza la casa
ei, ca soţie şi m am ă, avea nevoie de o perioadă în care să
trăiască lipsită de griji, fără alte preocupări în afară de
serate şi de punerea pe jar a pretendenţilor.
Ş i el, la douăzeci şi trei de ani, avea nevoie să petreacă
o perioadă departe de regulile sufocante şi de responsa
bilităţile pe care le purta pe um eri de mic.
Şi iată că la Londra îl aştepta C lara, iar aici se afla
doam n a St. Pierre, care îi trimitea ocheade pline de sub
înţeles. Pusese pariu pe dou ă sute de lire cu G aspard
A ronduille că doam n a avea să-l invite la recepţia ulte
rioară spectacolului, de unde Clevedon se aştepta să îşi
facă drum direct în patul ei.
R ăm ăsese m ai puţin de o lună până când trebuia
să se întoarcă la L on dra şi să-şi reia viaţa pe care o aban
donase. D e dragul Clarei, avea să-şi respecte angajam en
tele, căci nu voia să-şi imite tatăl în relaţiile conjugale.
T otuşi, pân ă una, alta, intenţiona să valorifice orice
m in ut răm as din aceste ultim e săptăm âni de libertate.
D ar bruneta... Toţi bărbaţii din sală o rem arcaseră.
N ici m ăcar unul dintre ei nu era atent la spectacol.
C u toate acestea, el îi prom isese Clarei... Pe de altă par
te, d ou ă sute de lire nu erau de aruncat.
între tim p, ceilalţi bărbaţi din lojă nu se m ai putu
ră abţine. Spectatorii francezi, spre deosebire de en
glezi sau de italieni, luau parte la spectacol în tăcere,
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în să tovarăşii săi şuşoteau frenetic, întrebându-se cine
era „creatura m agnifică" ce stătea alături de actriţa
Sylvie Fontenay.
îi aruncă o privire doam n ei St. Pierre, ap oi tinerei
brunete.
Peste câteva clipe, în tim p ce prietenii lui con tin u au
să facă speculaţii şi să se certe, ducele de C levedon se
ridică de pe scaun şi ieşi.
*

- C e repede a m ers, m urm ură Sylvie cu gura m ascată
de evantai.
- M un ca de recunoaştere a m eritat, răspunse cu con
vingere M arcelline.
îşi petrecuse o săptăm ână studiin d obiceiurile duce
lui de C levedon şi urmărindu-1 peste tot. Invizibilă pen
tru el şi pentru ceilalţi, deşi se aflase m ereu la vedere,
îl vânase prin Paris zi şi noapte.
La fel ca restul fam iliei ei controversate, putea jon gla
u şo r cu im aginea ei.
în seara aceea ieşise din conul de um bră. în seara
aceea toţi ochii din sală erau aţintiti asupra ei. Era un
lucru nefericit pentru interpreţi, dar nu m eritau nici
o com pasiun e. Spre deosebire de ea, nu îşi dăd useră toa
tă silinţa. R osin a oscila pe notele înalte, iar Figaro era
lipsit de vigoare.
- N u pierde nici un m om ent, rem arcă Sylvie părând
că urm ărea acţiunea de pe scenă. Vrea să fie prezentat,
şi ce face? Se duce direct la loja în care se află cei m ai
m ari bârfitori din Paris, vechiul m eu prieten, contele
d ’O refeur, şi am an ta lui, doam n a Ironde. A cesta, draga
m ea, este u n vânător de fuste extrem de iscusit.
M arcelline era conştientă de acest lucru. în ălţim ea
S a n u era n um ai un seducător cu experienţă, d ar şi
un u l cu gusturi rafinate. N u porn ea pe urm ele fiecărei
fem ei atrăgătoare care îi ieşea în cale. N u călca pragul
bordelurilor - nici m ăcar al celor m ai arătoase - aşa
cum ob işn uiau să facă m ajoritatea vizitatorilor străini.
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N u fugărea m enajere şi vânzătoare de pălării. Pentru re
putaţia desfrânată pe care o avea, nu era libertinul tipic.
Lu a în vizor n um ai cele m ai arătoase fem ei d in aristo
craţia Parisului şi din crem a păturii de m ijloc.
D acă acest lucru însem na că virtutea ei - câtă era se afla în siguranţă, a-i capta atenţia în deajun s de m ult
ca să-şi îndeplinească scopurile reprezenta o provocare.
D e aceea inim a îi bătea m ai repede ca de obicei,
aşa cum se întâm pla atunci când urm ărea bila de la ru
letă. D e data aceasta însă, miza nu se traducea doar în
ban i. D e deznodăm ântul acestui jo c dep in d ea viitorul
fam iliei ei.
îşi păstră aparenţa calm ă şi încrezătoare.
- Pe cât vrei să pariezi că el şi contele vor intra în loja
asta exact în m om entul în care începe pauza? îşi iscodi
ea sora.
- C u n o sc prea bine răspunsul ca să nu p u n pariu cu
tine, râse Sylvie.
*

Im ediat ce se an un ţă pauza - şi în ain te ca restul pu
blicului să se ridice din fotolii - C levedon intră în loja
d om n işoarei Fontenay, însoţit de contele d ’Orefeur.
Prim ul lucru pe care-1 văzu fu spatele brunetei: um eri
m oi şi o piele ivorie m ai dezgolită cu câţiva centim etri
decât îndrăzneau m ajoritatea fem eilor din Paris. Câteva
bucle negre îi atârnau ispititor pe ceafă. îi privi gâtul şi
uită com plet de C lara, de doam n a St. Pierre şi de orice
altă fem eie de pe lum e.
I
se păru că trecuse o eternitate pân ă să ajungă în
faţa ei, să privească în ochii negri, sclipitori, în care lică
rea zâm betul... să se uite la curba p ron u nţată a gurii ei
unde, din nou, zâm betul m ijea pe la colţuri. A p o i ea se
m işcă puţin, doar puţin, o aplecare suavă a um erilor, dar
o făcu în stilul în care o iubită s-ar fi rostogolit în pat,
sau cel puţin aşa percepu corpul lui. O sim ţi în vintre.
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L um in a îi atinse părul, îi polei pielea şi dan să în ochii
surâzători. Privirea lui alunecă spre pieptul de m ătase...
către form a netedă a taliei...
Era vag conştient de oam enii care vorbeau în jurul
lui, dar n u se putea concentra la nim eni altcineva. Vo
cea ei era joasă, un contralto um brit de o uşoară răguşeală. N um ele, aflase el, era N oirot. I se potrivea.
D u p ă ce term ină ritualul de curtoazie adresat dom n i
şoarei Fontenay, se întoarse către femeia a cărei prezenţă
răvăşise clădirea O perei.
C u inim a bătându-i nebuneşte, se aplecă asupra m âi
nii înm ănuşate.
- D oam n ă N oirot, sun t încântat să vă cunosc.
A tinse cu buzele ţesătura m oale. U n iz exotic îi
pătrunse în nări. Iasomie?
îşi ridică fruntea şi îi întâlni ochii la fel de profunzi
precum miezul nopţii. Pentru un m om ent îndelung,
pulsatoriu, privirile li se întâlniră. A p oi tânăra femeie
îşi flutură evantaiul spre scaunul liber din apropiere.
- Este incom od să conversez cu gâtul dat spre spate,
spuse ea.
- îm i cer scuze, m urm ură el aşezându-se. C e nepoliti
cos din partea mea să incom odez astfel. D ar priveliştea
de sus era... Se întrerupse pentru că îşi d ăd u seam a, cu
întârziere, de un am ănunt: ea vorbise în engleză, şi încă
folosin d accentul clasei lui sociale! D ucele îi răspunsese
autom at, deprins din copilărie să fie politicos cu parte
nerul de conversaţie şi să continue în lim ba acestuia.
D ar este diabolic! exclamă el. Puteam să pun pariu pe
orice că sunteţi franţuzoaică.
Franţuzoaică şi, în plus, o m uritoare de rând. Trebuia
să fie aşa. O auzise vorbind cu O refeur într-o franceză
pariziană im pecabilă. A ccentul era rafinat, d ar prietena
ei - în vârstă de circa patruzeci de ani - era o actriţă.
D oam n ele din înalta societate nu se însoţeau cu actriţe
le. El presupuse că era ori actriţă, ori curtezană.
Şi, totuşi, dacă închidea ochii, putea să jure că discu
ta cu o aristocrată engleză.
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- A ţi pune pariu pe orice? zâmbi ea. Privirea i se ridi
că spre el şi apoi coborî încet, lăsând în urm a ei o dâră
fierbinte, până ce p oposi asupra eşarfei de la gâtul lui.
Pe acul acela frum os, de exemplu?
Parfum ul, vocea şi trupul ei îi înceţoşau gândirea.
- U n pariu? repetă el pierdut.
- S a u putem discuta despre perform anţa acestui
Figaro ori să ne întrebăm dacă R osin a ar fi trebuit să
fie contralto sau m ezzosoprană. D ar cred că nu aţi fost
foarte atent la spectacol, adăugă ea făcându-şi vânt cu
evantaiul. D e ce am im presia asta?
D ucele încercă să se adune.
- C e nu înţeleg eu este cum pot ceilalţi să fie atenţi la
operă cân d dum neavoastră sunteţi aici.
- S u n t francezi, zise ea. Iau arta în serios.
- Ş i dum neavoastră nu sunteţi franţuzoaică?
M isterioasa fem eie zâmbi.
- Se pare că aceasta-i întrebarea.
- Sun teţi franţuzoaică, decise el. V ă pricepeţi să imi
taţi, dar sunteţi franţuzoaică.
- Păreţi foarte sigur.
- S u n t d oar un englez căpos, ştiu asta. D ar până şi
eu pot deosebi femeile din Franţa de cele d in Anglia.
C h iar dacă o englezoaică ar fi îm brăcată din cap până
în picioare în stilul m odei franceze, tot va arăta ca de
pe insula noastră ploioasă. D um neavoastră... Se între
rupse plim bându-şi privirea asupra ei. Se gân di la părul
ei. C o afu ra era la fel de elegantă şi de precisă precum
a celorlalte franţuzoaice... totuşi, nu, nu la fel. A ei era
m ai m ult... era ceva... Era ca şi cum tocm ai se dădu
se jo s din pat şi îşi aranjase părul pe fugă. Totuşi, nu
era în dezordine. Era... diferit. Sun teţi franţuzoaică
pe de-a-ntregul, conchise el. In cazul în care m ă înşel,
acul este al dum neavoastră.
- Şi dacă aveţi dreptate? se interesă ea.
C levedon gândi rapid.
- D acă am dreptate, îm i veţi face onoarea de a mă
în soţi m âine în Bois de Boulogne.
- Asta-i tot? întrebă ea, de data aceasta în franceză.
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- Este un târg n em aipom en it pentru m ine.
Fem eia se ridică brusc intr-un foşnet de m ătase. Sur
prins - din n ou - el se m işcă m ai încet.
- A m nevoie de aer, spuse ea. Se face cald aici.
D ucele îi deschise uşa către coridor, invitând-o să
treacă, şi o urm ă cu inim a bătându-i nebuneşte.
*

M arcelline îl văzuse de nenum ărate ori, de la câţiva
m etri distanţă. O bservase un aristocrat englez chipeş şi
d eosebit de elegant.
La o distan ţă m ai m ică... în că oscila.
C o rp u l, m ai întâi. îl studiase pe furiş în tim p ce el
purta conversaţia politicoasă cu Sylvie. Fizicul splen did
nu era ajutat, aşa cum presupusese, de croiala m in un ată
a costum ului, deşi aceasta era rem arcabilă. U m erii largi
nu erau susţin u ţi de pernuţe, iar form a trunchiului nu
era dată de nim ic altceva decât de m uşchi.
M uşchi peste tot - la braţe, la picioarele lungi. Ş i nici
u n croitor n u putea crea puterea pe care o em an a acea
talie înaltă.
„Este cald aici“ a fost prim ul ei gân d coerent.
A p o i se aşeză în faţa ei, aplecându-se deasupra m âinii
ei, iar aerul deveni insuportabil de fierbinte.
îi observă părul, buclele negre ce străluceau precum
m ătasea cu un aspect ciufulit, studiat.
El îşi ridică privirea. M arcelline observă gura cu buze
cărnoase, ce ar fi putut să aparţină la fel de bine unei
fem ei. O clipă m ai târziu se uită în ochii lui ce aveau
o culoare rară - un verde ca de jad - în tim p ce vocea lui
jo asă, m asculină, îi m ângâia urechea şi parcă îi atingea
şi alte locuri ce nu erau la vedere.
D um nezeule! Ieşi grăbită din lojă, gân din d alert în
tot acest tim p. O bservă ciorchinele de spectatori de pe
coridor, care îi făceau loc să treacă. A cest lucru o amuză,
chiar dacă m intea îi era ocupată cu problem a ce apăruse
n eaşteptat şi acum o însoţea afară din sală.
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Ştia că ducele de C levedon era o pacoste. îl subes
tim ase. Totuşi, ea era o N oirot, iar riscurile nu făceau
altceva decât să o incite.
Se opri ca să se odihn ească într-o zonă liniştită a foa
ierului, lângă o fereastră. Privi afară o vrem e, dar nu
văzu decât propria reflexie: o siluetă îm brăcată m inunat,
o reclam ă um blătoare pentru ceea ce avea să fie într-o
zi - în curând, cu puţin ajutor din partea lui - cea m ai
căutată casă de m odă din Lon dra. O d ată ce pun eau m âna
pe ducesa de Clevedon, cu siguranţă avea să urmeze
patronajul regal: luna şi stelele aveau să-i aparţină.
- S p er că vă sim ţiţi bine, doam n ă, zise el într-o fran
ceză cu accent englezesc.
- D a , însă mi-am d at seam a că am fost absurdă.
C e pariu ridicol!
El zâmbi.
- N u daţi în apoi, nu? C ălătoria alături de m ine în
B ois de B oulogn e este o perspectivă atât de neplăcută?
Avea un zâm bet ştrengăresc şi vorbea cu un farm ec
plin de autoironie care, fără îndoială, cucerise mii
de fem ei.
- D u p ă cum văd eu situaţia, oricum su n t în câştig,
rem arcă ea. Indiferent cum îl privesc, acest pariu este
stupid. N u m ai gândiţi-vă: când o să vă sp u n dacă aveţi
dreptate sau nu, cum o să ştiţi că nu mint?
- V ă im aginaţi că o să vă cer paşaportul?
- Prin urm are, o să m ă credeţi pe cuvânt?
- Desigur.
- A r putea fi u n gest galant sau un u l naiv. N u ştiu
care e varianta corectă.
- N-o să m ă m inţiţi, decise el.
D acă surorile ei ar fi fost de faţă, s-ar fi tăvălit pe jos
de râs.
- E s te un d iam an t excepţional şlefuit, spuse M ar
celline. D acă dum neavoastră vă închipuiţi că o femeie
nu ar m inţi ca să-l aibă, sun teţi incredibil de inocent.
O ch ii verzi, captivanţi, îi cercetară chipul. T recând la
engleză, ducele oftă:
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- M-am înşelat, m-am înşelat com plet. A cum îm i dau
seam a. Sun teţi englezoaică.
- C e m-a trădat? Vorbirea directă? zâmbi ea.
- M ai m ult sau m ai puţin. D acă aţi fi fost franţuzoai
că, acum am fi dezbătut ce înseam nă, de fapt, adevărul.
Ei nu pot trece cu vederea peste astfel de lucruri. Trebu
ie m ereu să vadă totul prin m icroscopul filosofiei. Este
m ai degrabă înduioşător, dar sun t absolut previzibili.
Totul trebuie să fie disecat şi sortat. Reguli. A u nevoie
de reguli. Ş i creează atât de multe!

-A cesta nu ar fi un discurs înţelept dacă aş fi
franţuzoaică.
- D ar nu sunteţi. A m stabilit deja asta.
- Da? El aprobă din cap. A ţi pariat în grabă, observă
tânăra fem eie. Sunteţi mereu aşa de repezit?
-U n e o r i, da, adm ise el. în să m-aţi prins pe picior
greşit. N u sem ănaţi cu nim eni în tâlnit până acum .
- Şi, totuşi, în unele privinţe sem ăn. Părinţii m ei au
fost englezi.
- Şi puţin francezi?
U m oru l dan sa în ochii lui verzi, iar inim a ei rece,
calculată, tresări uşor ca răspuns.
La naiba, era bun.
- Foarte puţin. U n străbunic pur francez. D ar lui şi
fiilor săi le-au plăcut englezoaicele.
- U n străbunic este prea puţin ca să fie luat în calcul.
Printre străm oşii m ei sun t o sum edenie de francezi, dar
eu sun t un englez tipic, foarte chibzuit - cu excepţia
m om entelor când m ă pripesc să trag concluzii. Ei bine,
la revedere, m icul m eu ac, m urm ură el ducându-şi m âi
nile la gât ca să-l scoată.
Purta m ănuşi, iar ea era sigură că acestea nu ascun
deau bătături sau unghii rupte. M âinile lui trebuiau să
fie la înălţim e: fine şi cu o m anichiură perfectă. Erau
m ai m ari decât în m od norm al, însă degetele erau lungi
şi graţioase.
Ei bine, nu foarte graţioase în acel m om ent. Valetul
lui prinsese acul cu fermitate şi cu precizie fix peste pliu
rile eşarfei, astfel că avu de furcă să-l extragă.
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S au aşa părea.
- M a i bine m ă lăsaţi pe m ine, spuse ea. N u vedeţi
ce faceţi.
Ii îndepărtă m âinile atingându-l uşor. M ăn uşă pes
te m ănuşă, d oar atât. Totuşi, sim ţi şocul contactului
ca şi cum i-ar fi atins direct pielea, iar senzaţia îi stră
bătu corpul.
Era conştientă de pieptul lat de sub straturile scum pe
form ate din eşarfă, haină şi căm aşă. Şi, totuşi, m âinile
ei nu şovăiră şi nici nu trem urară. Avea în spate ani de
practică. A n i în care ţinuse cărţile de joc neclintite în
tim p ce inim a îi bătea nebuneşte. A n i de ju cat la bluf,
fără să perm ită vreodată unei licăriri a privirii sau unei
grim ase a m uşchilor feţei să o trădeze.
A cul se desprinse, strălucind în lum ină. M arcelline
se uită la ţesătura albă pe care o şifonase.
- C â t de golaşă pare eşarfa acum !
- Ce-i asta? întrebă el. Rem uşcare?
-N ic io d a tă , spuse ea, şi era adevărul adevărat. D ar
locul acela gol îm i răneşte sim ţul estetic.
- în acest caz, o să m ă grăbesc spre hotel şi o să-i cer
valetului să înlocuiască acul.
- Sun teţi ciudat de dornic să vă faceţi plăcut.
- N u e nim ic ciudat în asta.
- Fiţi liniştit, înălţim ea Voastră. A m o soluţie splen
didă. Scoase un ac din corsaj şi îl puse pe al lui în loc,
d upă care înfipse acul ei în eşarfă. C u o perlă m icuţă în
capăt, nu era la fel de im presionant, în să arăta bine şi
avea o strălucire plăcută, licărind discret dintre pliurile
ţesăturii. M arcelline era conştientă de privirea lui inten
să şi de neclintirea cu care aştepta. Netezi uşor ţesătura,
du pă care păşi în apoi şi îşi privi opera cu un ochi critic.
A rată foarte bine, constată ea.
- Da? D ucele se uită la ea, nu la perlă.
- Folosiţi fereastra pe post de oglindă, îi sugeră tână
ra fem eie. O privi în continuare. Fereastra, înălţim ea
V oastră. A ţi putea m ăcar să-mi adm iraţi m unca.
- A s ta fac, zise el. îndelung. Se întoarse totuşi, zâm
bin d uşor, şi se studie în geam . O bserv că aveţi un ochi
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la fel de b u n ca şi valetul m eu - iar acest lucru este un
com plim ent pe care nu îl fac prea des.
O ch iu l m eu ar trebui să fie bu n , răspunse ea. S u n t
cea m ai b u n ă m odistă din lum e.
*

Inim a lui bătea neregulat.
D e încântare, de ce altceva? Ş i de ce nu? Intr-adevăr,
ea n u sem ăn a cu nici o altă fem eie pe care o întâlnise
pân ă atunci. Parisul era o altă lum e în com paraţie cu
Lon dra, iar franţuzoaicele erau o altă specie faţă de en
glezoaice. C h iar şi aşa, se obişn uise în deajun s de m ult
cu parizienele sofisticate încât să p oată ghici, aproape
în orice situaţie, ce se afla dincolo de m işcarea unei în
cheieturi, de fluturarea unui evantai sau de înclinarea
capului într-un anum it unghi. Reguli, du p ă cum îi spu
sese şi ei. Francezii trăiau du p ă reguli.
Fem eia aceasta însă avea propriile reguli.
- O m odistă m odestă, glum i el. E a râse, în să râsul
n u sem ăn a cu cel zglobiu cu care era obişn uit. Avea
o tonalitate joasă, intim ă, adresat n um ai lui, nu şi celor
lalţi din jur. N u se străduia să atragă privirile aşa cum
procedau altele. O făcea doar pentru el. Se în toarse şi
o m ăsură din cap până în picioare.
-P o ate că, spre deosebire de ceilalţi din sală, nu aţi
observat... spuse ea trecându-şi evantaiul de-a lungul
rochiei. D ucele îşi m ută privirea de la coafura aparent
neglijentă. Până atunci nu băgase de seam ă cu ce era
îm brăcată. A tenţia îi fusese concentrată d oar pe trăsătu
rile fizice: corpul cu form e generoase, pielea frum oasă,
ochii strălucitori, părul uşor dezordonat. Pentru prim a
dată rem arcă m antia din dantelă neagră sau tun ica sau
orice ar fi fost haina ce acoperea m ătasea roz, la com 
bin aţia de culoare, la croială, la bijuterii, la... la... stil,
îi sugeră ea.
Avu pe neaşteptate un m om ent de în doială, de ne
siguranţă. M intea lui părea a fi o carte deschisă, iar
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ea se părea că parcursese d eja sum arul şi introducerea şi
ajunsese direct la prim ul capitol.
D ar ce conta? Era, evident, departe de a fi o inocentă,
ştia ce voia.
- N u, doam n ă, nu am observat, spuse el. T ot ce am
văzut aţi fost dum neavoastră.
- E s te cea m ai potrivită replică pentru o fem eie.
Şi este cea m ai nepotrivită replică pentru o creatoare
de m odă.
- V ă rog să fiţi o fem eie în aceste clipe. în rolul de
creatoare de m od ă vă irosiţi talentele cu m ine.
-N icid e c u m . D acă aş fi fost prost îm brăcată n u aţi fi
intrat în loja dom n işoarei Fontenay. Ş i chiar dacă v-aţi
fi grăbit să treceţi peste regulile m odei, contele d ’O refeur
v-ar fi salvat de la o eroare sinucigaşă şi ar fi refuzat să
vă prezinte.
-S in u cig aşă? O bserv o tendinţă spre exagerare.
- Legat de m odă? V ă ream intesc faptul că sun tem la
Paris.
- în acest m om en t nu-mi pasă un de sun t.
D in nou, râsul cu tonalitate joasă. Sim ţi sunetul de
parcă răsuflarea ei tocm ai îi atinsese ceafa.
- A r fi cazul să am grijă, spuse ea. Sun teţi hotărât să
m ă copleşiţi.
-D u m n eav o astră aţi început, replică el. D u m n ea
voastră m-aţi copleşit.
- D acă încercaţi să m ă îm bun aţi ca să vă restitui dia
m antul, n-o să vă m eargă.
- D acă speraţi să vă restitui perla, vă recom and să vă
m ai gândiţi.
- N u fiţi absurd, zise ea. Poate că dum neavoastră
sun teţi prea rom antic să credeţi că d iam an tul m erită
cincizeci de astfel de perle, d ar eu nu sunt. Puteţi păstra
perla îm preună cu binecuvântarea m ea. Eu trebuie să
m ă duc la dom n işoara Fontenay - şi iată-1 pe prietenul
dum neavoastră, contele, care a venit să vă îm piedice de
la greşeala de a vă întoarce cu m ine în sală. Ş tiu că sun
teţi vrăjit, în ălţim ea V oastră, şi da, îm i pare rău să vă
pierd com pan ia - este atât de îm bucurător să întâlneşti
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un bărbat cu capul pe um eri - dar nu merge. N u pot fi
văzută în com pania unui gentlem an. N u e bin e pentru
afaceri. Sp er doar să vă văd cu altă ocazie. Poate m âine
la Longcham p, unde, norm al, o să-mi expun m arfa.
O refeur li se alătură când gongul anunţă finalul pau
zei. O tânără îi făcu sem n, iar d oam n a N oirot plecă, nu
înainte de a face o plecăciune graţioasă; în plus, n um ai
pentru privirea lui Clevedon, aruncă o ocheadă plină de
înţeles pe deasupra evantaiului.
Im ediat ce ea se îndepărtă, contele zise:
- A i grijă. E periculoasă.
- Da, răspunse C levedon privind-o cum îşi făcea drum
prin m ulţim e. Lum ea îi făcea loc de parcă ar fi fost de la
curtea regală, în tim p ce ea nu era nici m ăcar pe-aproape de aşa ceva. N u era decât proprietara un u i magazin,
nim ic m ai m ult. C h iar ea spusese asta de bunăvoie şi
fără a se ruşina, totuşi lui nu prea îi venea să creadă.
Se uită la m ersul ei şi al prietenei, atât de diferite de
parcă făceau parte din alte specii. D a, repetă el. Ştiu.
*

între tim p, la Lon dra, Lady C lara Fairfax tocm ai
voia să arun ce un vas din porţelan chinezesc în capul
fratelui ei. D ar zgom otul ar fi atras atenţia, şi ultim ul
lucru pe care şi-l dorea era ca m am a lor să d ea buzna
în bibliotecă.
îl târâse în bibliotecă pentru că era o încăpere în care
m am a intra rareori.
-H arry , cum ai putut? ţipă ea. Toţi vorbesc despre
asta. S u n t îngrozită.
H arry Fairfax, conte de Longm ore, se aşeză prudent
pe canapea şi închise ochii.
- N u e nevoie să ţipi. C ap u l m eu...
- Pot să ghicesc cum te-ai ales cu durerea aia de cap.
Ş i nu mi-e deloc milă.
O ch ii lui Harry erau înconjuraţi de um bre, iar paloa
rea îi făcea chipul tern. C utele şi petele indicau faptul
că purta aceleaşi haine ca în ajun, iar aspectul sălbatic
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al părului negru dovedea clar că nu fusese atins de vreun
pieptăn in tot acest interval de tim p. îşi petrecuse noap
tea în patul uneia dintre iubitele lui, fără îndoială, şi nu
se sinchisise să se schim be când sora lui îl chemase.
-B ile tu l tău spun ea că e urgent, zise el. A m venit
gândindu-m ă că aveai nevoie de ajutor. N u ca să urli
la m ine.
- Te-ai grăbit să te duci la Paris ca să îi dai lui Cleve
don un ultim atum , se răsti ea. însoară-te cu sora mea
sau... A sta a fost ideea ta de a mă ajuta?
T ân ăru l deschise ochii şi se uită în sus către sora lui.
- C in e ţi-a spus o asem enea trăsnaie?
- T oată lum ea vorbeşte despre asta. D e câteva săptă
m âni, se pare. Până la urm ă am aflat şi eu.
- Toată lum ea e nebună, zise el. A fost un ultim atum ,
dar nu aşa. N u am făcut decât să-l întreb dacă te m ai
vrea sau nu.
- O , nu, exclam ă ea.
Se prăbuşi într-un fotoliu din apropiere şi îşi puse
palm a peste gură. Faţa îi luă foc. C u m putuse? C u m pu
tuse? D ar ce întrebare. Bineînţeles că putuse. H arry nu
fusese niciodată renum it pentru tact sau sensibilitate.
- M a i bine eu decât tata, se justifică el.
E a închise ochii. Avea dreptate. Papa ar fi scris o scri
soare. M etoda ar fi fost m ai discretă, dar m ult m ai devas
tatoare pentru C levedon decât orice ar fi p u tu t să spună
Harry. Tatăl lor l-ar fi legat fedeleş pe duce, copleşindu-1
cu învinuiri şi obligaţii - în opin ia ei, exact lucrul care îl
determ inase încă de la început pe înălţim ea S a să plece
pe continent.
îşi luă m âna de la gură, deschise ochii şi întâlni pri
virea fratelui său.
- C h iar crezi că s-ar ajunge la asta?
- D raga m ea, m am a m ă înnebuneşte, deşi eu nu sunt
nevoit să stau cu ea. A m ajuns să urăsc să trec pe aca
să pentru că ştiu că va începe să vorbească despre asta.
A şa că mi-am dat seam a că e doar o chestiune de timp
pân ă când tata va renunţa să o ignore. Ştii că niciodată
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nu a vrut să plecăm . C el puţin, nu C levedon. în ceea ce
m ă priveşte, a fost fericit să-mi vadă ceafa.
E ra adevărat că m am a devenise din ce în ce m ai în 
grijorată în ultim ele luni. C ele m ai m ulte dintre fiicele
prietenelor ei, de-o seam ă cu C lara, erau m ăritate. C o n 
tesa era în spăim ân tată că avea să-l uite pe C leved on şi că
avea să se încurce cu un bărbat nepotrivit - acest lucru
în sem n ân d cineva care nu purta titlul de duce. „D e ce
îl încurajezi pe lordul Adderley când ştii că este aproape
falit? Ş i iată-1 pe îngrozitorul d om n Bates, care nu are
nici o şan să la m oştenire cu cei d oi bărbaţi care stau în
tre el şi titlu. Ştii că m oşia lordului G ed d in g se duce de
râpă. Ş i Sir H enry Jaspers? Fata m ea să îi dea nas un ui
baron? încerci să m ă om ori încetul cu încetul, Clara?
C e este cu tine de nu poţi ţine un bărb at care te-a iubit,
practic, de la naştere şi i-ar fi putut cum păra şi vinde pe
toţi ceilalţi la u n loc, de nenum ărate ori?“ D e câte ori
nu auzise C lara această critică, sau vorbe asem ănătoare,
din m om entul în care se întorseseră la L on d ra ca să par
ticipe la sezonul m onden?
- Ştiu că ai avut intenţii bune, îi spuse fratelui său.
D ar mi-aş dori să nu o fi făcut.
- E plecat din ţară de m ai bine de trei ani, zise Harry.
Situ aţia începe să arate ridicol, chiar şi pentru m ine.
O ri vrea să se însoare cu tine, ori nu. O ri vrea să trăiască
acolo, ori în A nglia. C red că a avut destul tim p la dispo
ziţie ca să se hotărască.
Ea clipi. Trei ani? N u părea că trecuse atât de m ult
tim p. îşi petrecuse prim a parte d in această perioadă
plângându-şi bun ica pe care o adorase. N u avusese ini
m a să îşi facă debutul în societate atunci. Iar în acel an
şi în cei care urm aseră fusese încântată de m inunatele
scrisori pe care i le trimisese Clevedon.
- N u mi-am dat seam a că a trecut atâta vrem e, m ărtu
risi ea. Scrie atât de frum os, încât pare că este aici.
îi răspunsese la scrisori încă de când învăţase să
m âzgălească prostioare precum : „S p er că eşti bine. Iţi
place la şcoaîă? E u învăţ franceza. Este grea. T u ce în
veţi?" în ciuda vârstei fragede, el era un corespon d ent
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încântător. Avea un sim ţ al observaţiei de invidiat, un
dar natural al descrierii şi o isteţime aparte. II cunoştea
foarte bine, m ai bine decât m ajoritatea celorlalţi, dar
acest lucru se datora în special scrisorilor. J n viaţa reală
nu petrecuseră prea m ult tim p îm preună. In anii în care
C levedon fusese în ţară, ea era m ai m ereu la şcoală, pe
când el plecase la internat, d u p ă care la universitate şi,
apoi, peste hotare.
- îndrăznesc să afirm că nici el nu şi-a d at seam a că
a trecut atât de m ult tim p, zise Harry. C â n d l-am între
bat direct ce are de gân d să facă, a râs şi mi-a spus că am
făcut bine că am venit. S-ar fi întors m ai repede, d ar că
scrisorile tale i-au d at de înţeles că te bucuri de rolul de
cea m ai peţită tânără din înalta societate londoneză, şi
nu a vrut să îţi strice distracţia.
N ici ea nu dorea să-i strice lui distracţia, căci nu avu
sese o copilărie plăcută. îşi pierduse tatăl, m am a şi sora
în n um ai u n an. Papa dorise să fie un b u n tutore, dar
avea idei stricte despre D atorie şi R esponsabilitate, iar
Clevedon, spre deosebire de fraţii C larei, încercase să îşi
trăiască viaţa d u p ă aceste standarde.
C â n d C levedon şi H arry luaseră hotărârea să plece,
ea se bucurase pentru ei. H arry avea să d obândească
mai m ultă experienţă, iar C levedon, departe de Papa,
putea să se regăsească.
- N u ar trebui să se întoarcă decât atunci cân d e pre
gătit, op in ă ea.
- D a r tu eşti pregătită? se interesă H arry ridicând
o sprânceană.
- N u fi absurd.
Sigu r că ar fi fost fericită să se întoarcă C levedon.
îl iubea. îl iubise încă de când era mică.
- N u trebuie să-ţi faci griji că vei fi zorită la altar. I-am
sugerat să aştepte pân ă la sfârşitul lunii m ai. A stfel, pe
ţitorii tăi vor avea tim p suficient să se om oare între ei,
să plece în exil în Italia, să renunţe sau să dispere. A poi
i-am recom an dat să îţi m ai dea o lun ă ca să te reobişnuieşti cu prezenţa lui pe aici. A sta va am ân a lucrurile
pân ă la sfârşitul sezonului m onden, m om ent în care

32

Loretta Chase

am propus o cerere frum oasă în căsătorie, în public,
îm păn ată cu m ulte cuvinte de afecţiune nepieritoare,
acom paniate de un inel cu un d iam ant uriaş.
- Harry, eşti ridicol.
- Oare? Lui i s-a părut o idee excelentă, şi am sărbăto
rit cu trei sau patru sau cinci sau şase sticle de şam panie,
d in câte îm i pot am inti.
★

Paris
15 aprilie
Seducţia era un joc pe care C levedon îl adora. îi plă
cea la fel de m ult să vâneze - în ultim a vreme chiar mai
m ult - şi să cucerească. Cucerirea doam n ei N oirot pro
m itea să fie un joc m ai am uzant decât de obicei, consti
tuin d o încheiere plăcută a sejurului peste hotare.
N u era nerăbdător să se întoarcă în A nglia la respon
sabilităţi, d ar venise tim pul. Parisul începuse să-şi piar
dă atractivitatea şi, fără încântătoarea com panie a lui
Longm ore, nu m ai vedea nici o bucurie în a m ai sta
pe continent.
O ricu m , p lăn uise să se ducă la Lon gcham p ca să
observe şi şă facă rost de o povestioară am uzantă pen
tru C lara. îi datora u n a şi de la operă, d ar n u con ta.
L on gcham p avea să-i ofere o h ran ă m ai con sisten tă
pentru sim ţuri.
P rom enada anuală pe C h am p s Elysees şi în Bois
de Boulogne se petrecea m iercurea, joia şi vinerea de
dinainte de Paşti. Vremea, care fusese prom iţătoare la
începutul săptăm ânii, se înrăutăţise şi aducea un vânt
rece. C u toate acestea, îşi făcuseră apariţia toţi m em brii
înaltei societăţi din Paris, îm brăcaţi d u p ă ultim a m odă,
etalându-şi cei m ai bu n i cai şi cele m ai frum oase trăsuri.
Procesiunea se desfăşura pe am bele laturi ale şoselei, iar
centrul era rezervat trăsurilor regale şi vârfurilor aristo
craţiei. C e i m ai mulţi, din toate păturile sociale, mer
geau pe jos, aşa cum alesese şi el să facă pentru a studia
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m ai bin e şi a trage cu urechea la ceea ce vorbeau atât
participanţii, cât şi spectatorii.
U itase cât de m are putea fi aglom eraţia, m ult m ai
densă decât în Hyde Park la o oră de vârf. Se întrebă
cum n aiba avea s-o găsească pe doam n a N oirot. Parcă
toată lum ea venise la Longcham p.
C âteva m inute m ai târziu însă, se întreba cum ar fi
fost posibil să nu o găsească. Făcea valuri, exact aşa cum
se întâm plase şi la O peră. N um ai că acum efectul era
m ult m ai im presionant. N u avea decât să-şi întoarcă pri
virea în direcţia în care se petreceau accidente, şi acolo
se afla ea. O am en ii îşi suceau gâturile ca să o vadă. Băr
baţii îşi ciocneau trăsurile între ele. C ei care m ergeau pe
jos se loveau de stâlpi sau intrau unii în alţii. Iar ea, fără
nici o îndoială, se distra d in plin.
D e data aceasta, pentru că o vedea de la distanţă,
fără să fie distras de ochii negri strălucitori şi de vocea
atrăgătoare, se putea bucura de întregul tablou: rochia,
pălăria... şi m ersul. D in depărtare putea să acorde aten
ţie im aginii de ansam blu: boneta din pai decorată cu
panglici galben-deschis şi dantelă albă, haina lila ce se
deschidea m ai jo s de talie scoţând la iveală rochia verde
pal ce flutura dedesubt.
U rm ări cum bărbaţii, unul câte unul, o abordau.
Ea se oprea pentru scurt tim p, zâmbea, rostea câteva
cuvinte şi apoi îşi continua drum ul, lăsându-i pe adm i
ratori să se holbeze cu expresii buim ace. Se gân di că
probabil aşa arătase şi el în seara precedentă, d u p ă ple
carea ei.
îşi făcu loc prin m ulţim e către latura opusă.
- D oam n ă Noirot.
- A , aici eraţi! Exact om u l pe care doream să-l văd.
- N u p ot decât să sper asta, răspunse el, ţinând cont
de faptul că dum neavoastră m-aţi invitat aici.
- A fost o invitaţie? se m iră ea. A m crezut că a fost
doar o sugestie.
- M ă întreb dacă le-aţi oferit astfel de sugestii tutu
ror celor care au fost prezenţi aseară la O pera Italiană.
Se pare că se află cu toţii aici.
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- O , nu. N u v-am vrut decât pe dum neavoastră. E i se
află aici pentru că este un loc în care poţi să te remarci.
Longcham p. Săp tăm ân a Patimilor. T oată lum ea vine în
pelerinajul sfânt ca să vadă şi ca să fie văzută. Ş i iată-mă
şi pe m ine, la vedere.
- Ş i ce privelişte încântătoare! Ş i foarte la m odă, ju 
decând d u p ă privirile invidioase ale fem eilor. Bărbaţii
su n t buim ăciţi, norm al, dar ei nu vă su n t de nici un
folos, îndrăznesc să spun.
- Este o balanţă delicată. Trebuie să fiu agreabilă băr
baţilor, căci ei achită facturile. D ar fem eile contează,
în trucât ele îm i poartă rochiile. N u vor fi dornice să-mi
treacă pragul m agazinului dacă văd în m ine o rivală.
- Şi totuşi mi-aţi sugerat să vin aici astăzi şi să vă caut
în această gloată, spuse el.
- A ş a am făcut, recunoscu ea. A m nevoie de dum n ea
voastră ca să achitaţi nişte facturi.
Era, din nou, ultim ul lucru la care s-ar fi aşteptat.
C o rp u l i se tensionă şi tem peratura îi crescu, sim ptom e
care nu aveau nici o legătură cu dorin ţa fizică.
- Facturile cui?
- A le fem eilor din fam ilia dum neavoastră.
Nu-i venea să-şi creadă urechilor. R euşi să pronunţe,
cu m axilarul încordat:
- M ătuşile mele vă datorează b an i şi aţi venit la Paris
ca să^ m ă presaţi să plătesc?
- în ălţim ile Lor, m ătuşile dum neavoastră, nu au pus
n iciodată piciorul în m agazinul m eu, răspunse ea. A sta
e problem a. M ă rog, una dintre problem e. N u ele sun t
im portante acum . Problem a im portan tă este soţia dum 
neavoastră.
- N u am soţie.
- D ar o să aveţi. Şi eu trebuie să fiu cea care o îm bra
că. Sper că este evident.
Avu nevoie de un m om ent ca să priceapă. A p o i avu
nevoie de u n alt m om ent ca să-şi astâm pere indignarea.
-V re ţi să-mi spuneţi că aţi venit până la Paris ca să
m ă convingeţi că sunteţi cea m ai potrivită creatoare de
m odă pentru viitoarea ducesă de Clevedon?
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- C u siguranţă, nu. V in la Paris de d o u ă ori pe an
din d ou ă m otive, spuse ea ridicând un deget înm ănuşat.
U nu: ca să atrag atenţia reporterilor care alim entează
revistele pentru fem ei cu ultimele ştiri de la Paris. O des
criere adm irativă a rochiei de prom enadă pe care am
purtat-o prim ăvara trecută a atras-o pe d oam n a Sharp
ia C a sa N oirot. La rândul său, ne-a recom an dat unei
prietene, Lady Renfrew. U rm ân d acest tipar, prietenele
lor se vor alătura în curând ilustrelor noastre cliente.
- Şi al doilea motiv? întrebă el nerăbdător. N u trebu
ie să-mi arătaţi degetele, sun t perfect capabil să num ăr.
- A l doilea m otiv este inspiraţia. Inim a m odei bate la
Paris. M erg acolo un d e su n t oam eni pasion aţi de m odă,
iar aceştia îm i dau idei.
- înţeleg, spuse el, deşi nu înţelegea.
D ar asta m erita, îşi zise, pentru că se ţinuse după
o negustoreasă, o persoan ă vulgară, avidă de ban i. A r fi
putut să se culce cu d oam n a St. Pierre în ajun - iar tim 
pul pentru astfel de aventuri era pe ducă - d ar irosise
ocazia ca să se ţină d u p ă această... această fiinţă.
- D eci eu sun t d oar un instrum ent.
- Sp er că sunteţi îndeajuns de inteligent ca să nu ve
deţi lucrurile aşa. C ea m ai m are dorin ţă a m ea este să vă
fac pe plac. D ucele se încruntă. II lua de prost. Pentru
că îl atrăsese prin clădirea O perei şi în m ulţim ea de la
Longcham p îşi im agina că îl va face sclavul ei. N u era
prim a şi nici ultim a fem eie care nutrea această speranţă.
N u vă cer decât să vă gân diţi la asta, insistă ea. D oriţi ca
soţia dum neavoastră să fie cea m ai bine îm brăcată feme
ie din Londra? Vreţi să dea tonul în m aterie de m odă?
Vreţi să nu m ai poarte acele rochii nefericite? Sigur
că vreţi.
- Puţin îm i pasă m ie ce p oartă C lara! rosti el răspicat.
Ţ in la ea pentru ceea ce este.
- E s te foarte drăguţ, d ar nu luaţi în calcul statutul
D o m n iei Sale. O am en ii trebuie să o adm ire pe ducesa
de C levedon , iar ei, în general, judecă o carte du p ă co
pertă. D acă n u ar fi aşa, am p urta cu toţii tunici de aba
şi pieptare din piele, ca străm oşii noştri. Şi e culm ea
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ca tocm ai dum neavoastră să afirm aţi că hainele nu sunt
im portante. Uitaţi-vă în oglindă.
Era furios. C u m îndrăznea să vorbească despre C lara
astfel? C u m îndrăznea să-i dea lecţii? Ii venea să o ia şi...
şi... Diavolul pusese stăpânire pe ea. Nu-şi putea am inti
când lăsase o femeie - m ai mult, o negustoreasă de rând să-l scoată din fire. M ârâi:
-A c u m m ă aflu la Paris. U n d e bate inim a m odei,
după cum aţi spus.
- Ş i purtaţi vechituri când sunteţi la Londra? vru
ea să ştie. D ucelui îi trebuia atâta stăpânire de sine ca
să n-o strângă de gât, încât nu se m ai putu concentra
să găsească o replică potrivită. T ot ce putea face era să se
uite urât. N u are rost să vă încruntaţi la m ine, îl m ustră
ea. D acă aş fi fost uşor de intim idat, nu m-aş fi apucat
de această afacere de la bun început.
- D o am n ă N oirot, se pare că m-aţi con fun dat cu altcineva. U n prost, cred. La revedere.
în cepu să se îndepărteze.
- Da, da, zise ea fluturând din m ână. Plecaţi furios.
Duceţi-vă. N e vedem la Frascati, îndrăznesc să spun.

capitolul 3
„H o telu l Frascati, situat pe rue de R ichelieu la nu
m ărul 108. A cesta este un cazinou situat pe locu l al
do ilea în Paris din pun ctul de vedere al respectabilită
ţii, datorită clientelei selecte. Prezenţa d o am n elor este
p erm isă."
Ghidul Noului Paris al lui Galignani, 1830

C levedon se opri, se întoarse şi se uită la ea. O chii
lui erau d oar nişte fante verzi. G u ra senzuală dispăruse.
U n m uşchi i se contracta în zona m axilarului, lângă ure
chea dreaptă.
Era un om înalt, puternic. U n duce englez, specie
cunoscută pentru putinţa de a zdrobi orice lucru mic
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şi enervant care i-ar fi stat în cale. Postura şi expresia
Icţei ar fi speriat o persoană obişnuită.
în să M arcelline nu era o persoană obişnuită. Ştia
prea bine că agitase o capă roşie în faţa un u i taur.
O făcuse cu agilitatea unui toreador experim entat.
Acum , precum taurul, el nu mai vedea nim ic altceva
în afara ei.
- La naiba, zise el. A cum nu m ai pot pleca furios.
- N u v-aş învinovăţi dacă aţi face-o. A ţi fost provocat.
Dar vă avertizez, înălţim ea Voastră, sun t cea m ai am 
biţioasă femeie din câte aţi cunoscut vreodată, şi sunt
hotărâtă să o îm brac pe ducesa dum neavoastră.
- Su n t tentat să spun „peste cadavrul m eu“ , dar am
cum plita bănuială că o să spuneţi „dacă e necesar'1.
Ea zâmbi. Expresia feţei lui se îm bunase puţin, iar o lică
rire şm echerească i se întrezări în privire. A sta înseam nă
că o să faceţi tot ce e necesar? se interesă el.
- Ştiu la ce vă gândiţi, însă nu va fi necesar. V ă rog să
vă gândiţi, înălţim ea Voastră. C e doam n ă respectabilă
ar accepta o creatoare de m odă specializată în seducţie?
- A , e o specialitate?
- D in tre toţi bărbaţii, dum neavoastră ar trebui să
ştiţi că seducţia este o artă, iar unii practicanţi sunt
mai talentaţi decât alţii. Eu am ales să-mi exersez talen
tele în dom en iul vestim entaţiei. E drept, femeile sunt
capricioase şi greu de satisfăcut. Bărbaţii sun t uşor de
satisfăcut, dar m ult m ai capricioşi.
Pentru o persoană cu o privire ascuţită, faţa lui atră
gătoare era ca o carte deschisă. M arcelline urm ări fasci
nată cum expresia curioasă care-i apăru pe chip şterse
treptat sem nele persistente ale furiei. Era intrigat de ea,
îşi revizuia părerile iniţiale şi, prin urm are, şi tacticile.
Era un bărbat inteligent. Trebuia să fie foarte precaută.
- Frascati, zise el. Sunteţi o jucătoare.
-Jo c u rile de noroc sun t sportul m eu preferat. Jo cu 
rile - cu banii, cu oam enii, cu viitorul - constituiseră
un m od de viaţă pentru fam ilia ei. în special ruleta,
com pletă ea. N oroc pur.
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- A sta explică riscurile pe care vi le asum aţi cu bărba
ţii pe care nu îi cunoaşteţi.
-A face rea cu haine nu este pentru cei slabi de înger.
A m uzam entul reveni în ochii lui verzi, iar colţurile
buzelor i se curbară în sus. In cazul oricărui alt bărbat,
această expresie ar fi fost încântătoare. La el avea un
efect devastator. O chii lui şi zâmbetul dulce înjunghiau
orice fată în inim ă şi îşi con tin uau drum ul spintecând
m ai jos.
- A ş a se pare, aprobă el. O afacere m ai periculoasă
decât băn uiam .
- N ic i nu aveţi idee.
- Prom ite să fie interesant. N e vedem la Frascati.
Se înclină cu o graţie pur m asculină. M işcarea uşoară
şi încrezătoare a unui bărbat care se sim ţea confortabil
în trupul său puternic. Se îndepărtă, urm ărit de privirea
ei contem plativă. M arcelline observă num eroase pălării
şi bonete elegante schim bându-şi direcţia în tim p ce fe
m eile întorceau capul d u p ă el.
Ea aruncase m ănuşa, iar el o ridicase, confirm ându-i
aşteptările. A cum tot ce trebuia să facă era să nu ajun
gă pe spate, cu acel corp splen did între picioarele ei.
N u avea să fie uşor. D ar dacă ar fi fost uşor, nu ar fi fost
la fel de distractiv.
★

Londra, miercuri noaptea
D o am n a D ow nes aştepta în trăsură, la m ică d istan 
ţă de locu in ţa cusătoresei. Im ediat d u p ă ora n o u ă şi
ju m ătate, aceasta trecu prin dreptul ei. Se uită în sus,
dar n u se op ri din m ers. Puţin m ai târziu, d oam n a
D ow nes coborî din vehicul şi, m ergând agale, o salută
pe tân ăra fem eie ca şi cum ar fi fost d ou ă cu n oştin ţe
vechi care se în tâlniseră din în tâm plare. Se întrebară
un a pe alta de săn ătate, ap oi făcură câţiva p aşi p ân ă la
casa cusătoresei.
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D u p ă un m om ent, aceasta scoase din poşetă o hârtie
îm păturită. D o am n a Dow nes întinse m âna să o ia.
- Banii m ai întâi, ripostă cusătoreasa.
- Lasă-mă să văd întâi ce este, zise doam n a Downes.
D in câte bănuiesc, nu e nim ic ieşit din com u n . Fem eia
se duse m ai aproape de felinarul de pe stradă şi des
pături foaia. D o am n a Dow nes scoase un gâfâit uşor pe
care îl acoperi repede cu un pufnet dispreţuitor. A sta
este tot? Fetele mele pot face ceva asem ăn ător într-o oră.
Nu m erită nici m ăcar o jum ătate de coroană, ca să nu
mai vorbim de un ban de aur.
C u sătoreasa îm pături hârtia.
- Ei bine, atunci lăsaţi-le să se descurce dacă ştiu ele
cum. A m luat notiţe pe spate, dar sun t sigură că fetele
dum neavoastră isteţe nu au nevoie de ajutor ca să îşi dea
seam a cum să facă pliurile sau cum să în n oad e fundele
încât să iasă ca ale ei. Şi nu trebuie să ştiţi ce fel de pan
glici foloseşte şi de unde le procură. N u, într-adevăr, nu
vreţi nim ic din toate aceste inform aţii. A şa că o să iau
asta cu m ine şi o s-o arunc în foc. Eu ştiu cum se face,
doam n a ştie, ba chiar şi un a sau d ou ă dintre fetele noas
tre m ai îndem ânatice cunosc şm echeria. C usătoreasa
vorbea cu superioritate despre celelalte, d ân d de înţeles
că era m ult m ai bun ă decât ele, dar neapreciată. Altfel,
nu ar fi stat acum în m ijlocul străzii, n oaptea târziu, deşi
abia aştepta să ia cina. C u siguranţă nu ar invitat concu
renţa la discuţii dacă U nele Persoane ar fi preţuit-o aşa
cum ar fi trebuit. N u, doam n ă, nu aveţi deloc nevoie de
asta, com pletă ea, şi m ă întreb de ce v-aţi pierdut tim pul
ca să veniţi pân ă aici.
- D a , am pierdut destul tim p, m urm ură doam na
Dow nes întinzând o m ână spre poşetă. U ite sum a pro
m isă. D ar dacă vrei m ai m ult, ar fi bine să îm i aduci
ceva m ai bun.
- C â t înseam nă m ai mult? întrebă cusătoreasa vârând
ban ii în buzunar.
- N u prea am ce face cu fragm ente de m odele. C aie
tul de schiţe, pe de altă parte, ar valora ceva.
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- C u siguranţă. A r valora slujba m ea. U n a e să copi
ezi un m odel, pe când caietul cu schiţe... îşi va da seam a
im ediat că lipseşte, şi să ştiţi că cele trei sunt tare isteţe.
- D a c ă şi-ar pierde caietul de schiţe, ar pierde tot,
conchise d oam n a Downes. Ar trebui să-ţi cauţi alt loc
de m uncă în acel caz. Şi îndrăznesc să spun că o slujbă
nouă ar fi o experienţă m ult m ai plăcută pentru tine
când vei avea în buzunar douăzeci de guinee care să-ţi
facă viaţa m ai uşoară.
C am erista unei doam ne din lum ea bun ă putea câş
tiga douăzeci de guinee pe an. A sta însem na m ult m ai
m ult decât salariul unei cusătorese experim entate.
-C in cizeci, zise femeia. M erită cincizeci, ştiu asta,
pentru că o s-o elim inaţi din drum , iar eu nu-mi risc
pielea pentru m ai puţin de-atât.
D o am n a Dow nes răsuflă îndelung în tim p ce făcu
nişte calcule rapide.
- Bine, cincizeci. D ar trebuie să fie totul. A r fi bine să
notezi orice detaliu. O să-mi dau seam a im ediat, şi dacă
n-o să-mi iasă o copie fidelă, n-o să vezi nici un penny,
o avertiză ea înainte de a pleca.
C roitoreasa o urm ări cu privirea, bom băn in d ca pen
tru sine:
- De parcă ai fi în stare să faci vreo copie, cotoroanţă
proastă, dacă nu ţi-aş da eu toate am ănuntele!
Zornăi ban ii în buzunar şi intră în casă.
*

Paris, aceeaşi noapte

D in m om ent ce O pera era închisă m iercurea, Clevedon se duse la Teatrul de Varietăţi, unde putea conta
pe faptul că avea să se amuze asistând la un spectacol
de calitate. Poate că exista chiar şansa de a o întâlni pe
doam n a N oirot.
Fiindcă ea nu îşi făcu apariţia, se întrebă plictisit dacă
nu era o idee să plece m ai devreme şi să se îndrepte spre
Frescati. Insă C lara aştepta cu nerăbdare scrisorile lui,
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iar ducele nu avusese tim p să-i povestească despre Băr
bierul din Sevilla, una dintre operele ei favorite ei. A cum
îşi dădu seam a că nici de la Longcham p nu venise cu
nimic - nim ic din ce putea să-i relateze logodnicei sale.
R enunţând să plece, îşi luă notiţe în carneţelul de
buzunar. Paginile nu conţineau nim ic despre remarci
le doam n ei N oirot legate de stilul vestim entar al C la
rei, sau m ai degrabă de lipsa acestuia. La acea vreme le
alungase din m inte. Sau cel puţin aşa crezuse. Totuşi,
le găsi aşteptând ca şi cum creatoarea de m odă i le ţesuse
pe creier.
C â n d o văzuse pe C lara ultima oară, purta doliu pen
tru bunica ei. Poate că nuanţele închise la culoare nu
o prindeau. Stilul... La naiba, era în doliu! D e ce i-ar
fi păsat dacă ţinuta ei respecta canoanele m odei? Era
o fată frum oasă, îşi spuse el, iar o fată frum oasă putea
să se îm brace oricum - nu că i-ar fi păsat, pentru că
o iubea pentru ceea ce era, şi asta de când îşi putea adu
ce am inte.
Totuşi, dacă ea s-ar fi îm brăcat la fel de provocator ca
Marcelline...
G ân d u l nu-1 părăsi pe durata ultim elor scene din
spectacol. Şi-o im agină pe C lara îm brăcată magnific,
făcându-i pe toţi cei din jur să întoarcă privirile după
ea. Se văzu pe el însuşi m ândru de faptul că era a lui
şi sim ţi invidia fiecărui bărbat. A p oi îşi dăd u seam a că
o luase razna.
- N a ib a s-o ia, m orm ăi el. Mi-a otrăvit m intea,
vrăjitoarea.
- C e s-a întâm plat?
Se întoarse şi îl văzu pe G aspard A ronduille uitându-se
la el cu îngrijorare.
- C h ia r contează ce haine poartă o femeie? întrebă
C levedon.
O ch ii francezului se m ăriră şi îşi dădu capul pe spate
ca şi cum ducele l-ar fi pălm uit.
- E o glumă?
-V re a u să ştiu, stărui Clevedon. C h iar contează?
A ronduille îl privi cu neîncredere.
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- N u m ai un englez ar pun e astfel de întrebări.
- Oare?
- Desigur.
- N u m ai u n francez ar spune asta.
- A m dreptate, şi o să te lăm uresc im ediat.
Spectacolul se term ină, dar dezbaterea nu. Aronduille chem ă întăriri din cercul de prieteni. Francezii
discutară subiectul din toate punctele posibile de abor
dare filosofică, încetând doar când ajunseră la hotelul
Frascati. A colo grupul se separă, m em brii lui împrăştiindu-se fiecare la m asa preferată.
La ruletă era aglom eraţie: ca de obicei, bărb aţii se în
ghesuiau în ju rul ei. C levedon nu văzu nici o fem eie
în preajm ă. Totuşi, în tim p ce d ăd ea ocol încet, zidul
m asculin de la m asa de ruletă se subţie. L u m ea se m işcă
şi ducele zări un spate fermecător, fam iliar.
D in nou, coafura ei era uşor ciufulită, ca şi cum cu
d o ar câteva m inute în urm ă fusese în braţele iubitului.
O porţiun e d in păr îi cădea pe ceafă, o b u clă neagră ce
atrăgea privirea spre acel loc şi apoi în jos, peste curba
fină a um erilor, către m arginea m ânecilor bu fan te. R o
chia era de un rubiniu închis, şocan t de sim plă, d ar cu
o croială îndrăzneaţă.
Pentru un m om ent îşi dori^ să o p oată im ortaliza într-un tablou. L-ar fi intitulat „întruchiparea p ăcatului".
Fu ten tat să se aşeze lângă ea, destul de ap roap e ca să-i
inhaleze parfum ul şi să sim tă m ătasea rochiei atingându-i picioarele. D ar m asa de ruletă nu era locul potrivit
pentru flirt şi, d u p ă cum se arătau lucrurile, M arcelline
era absorbită de învârtirea roţii, la fel ca toţi ceilalţi.
Se m ută vizavi. A tunci îl recunoscu pe cel care-i stătea
alături: m archizul d ’Em ilien, un d esfrân at celebru.
- 21, roşu, im par, câştigător, rosti u n u l dintre
crupieri.
U n alt crupier îm pinse cu grebla u n teanc de m onede
în faţa ei. E m ilien se aplecă şi îi spuse ceva. M axilarul lui
C levedon se încleştă. îşi lăsă privirea în jos, spre m asă.
în faţa ei stătea un m orm an de m on ede de aur.
- D om nilor, faceţi jocurile, strigă crupierul.
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A run că bila albă şi puse în m işcare roata, care se în
vârti şi încetini treptat. D e data aceasta, tân ăra femeie
pierdu. D eşi crupierul luă o mare parte d in aur, nu pă
rea deranjată. R âse şi parie din nou.
C levedon parie şi el, pe roşu. Bila se învârti de jur
îm prejur. N egru, par, necâştigător.
M arcelline câştigă. D ucele urm ări cum crupierii îm 
pinseră m onedele lui şi ale celorlalţi spre ea. M archizul
râse şi se aplecă să-i m ai spun ă ceva, cu gura aproape de
urechea ei. E a răspunse printr-un zâmbet.
Englezul renunţă la ruletă şi se instală la m asa de
rouge et noir. îşi spuse că ar fi venit acolo indiferent dacă
era sau nu prezentă. Se gândi că ea vâna soţiile şi am an
tele altor bărbaţi, iar el nu era singurul plătitor de fac
turi din Paris. Ş i Em ilien avea buzunare adânci, o soţie,
o am an tă de cursă lungă şi trei curtezane preferate.
Ju că o jum ătate de oră. C âştigă m ai m ult decât pier
du şi poate de aceea se plictisi atât de repede. In cele din
urm ă îl căută pe A ronduille, căruia îi d ăd u de ştire:
L ocul ăsta e plictisitor în seara asta. M ă duc la Palais
Royal.
-M e r g cu tine, se oferi prietenul său. H ai să vedem
dacă şi ceilalţi vor să vină cu noi.
T oată lum ea se m utase la ruletă. M arcelline era încă
acolo, im posibil de ignorat în rochia de m ătase stacojie.
M archizul răm ăsese lângă ea. în clipa în care C levedon
îşi propu se să se uite în altă parte, ochii ei se îndreptară
în sus, iar privirile li se întâlniră. Păru să treacă o veşni
cie pân ă ca ea să-i facă sem n cu evantaiul.
A r fi venit chiar dacă nu s-ar fi aşteptat să o găsească
acolo, îşi repetă el. A r fi venit şi ar fi găsit u n alt bărbat
lipit de ea. N u ar fi în sem n at nim ic pentru el. Parisul
era plin de fem ei fascinante. A r fi salutat-o din cap, s-ar
fi înclinat sau i-ar fi zâm bit şi apoi ar fi ieşit d in hotel.
D ar, iat-o, întruchiparea păcatului, provocându-1. D u
cele de C levedon nu cedase până în acel m om en t nici
o fem eie pe care o dorea. Li se alătură celor doi.
- A , CÎevedon, o cunoşti pe doam n a N oirot, am în
ţeles, zise Em ilien.
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- A m această onoare, spuse C levedon uitându-se la
ea cu cel m ai dulce zâmbet.
- Mi-a golit buzunarele, se plânse marchizul.
- R oata ruletei v-a golit buzunarele, îl corectă im ediat
M arcelline.
- N u , dum neavoastră aţi făcu to . Pur şi sim plu fixaţi
ruleta cu privirea, iar bila se opreşte acolo un de doriţi.
Făcu u n gest de respingere a acestei afirm aţii vânturându-şi evantaiul.
- N u are rost să m ă cert cu D o m n ia Sa, i se adresă ea
lui Clevedon. I-am prom is că-i dau ocazia de a-şi recupe
ra banii. M ergem să jucăm cărţi.
-P o a te că doreşti să ni te alături, propuse Em ilien.
Ş i prietenii tăi la fel.
★

Se îndreptară spre un salon discret şi exclusivist
dintr-o casă particulară. C â n d Clevedon ajunse cu gru
pul m archizului, se desfăşurau deja câteva jocuri în
cam era mare.
Până la ora trei dim ineaţa, m ajoritatea participanţilor
plecară. în anticam era mică, dar luxoasă în care m ar
chizul se retrase într-un final îm preună cu un grup de
prieteni, răm ăseseră Em ilien însuşi, o b lo n d ă arătoasă doam n a Jolivel - , doam n a N oirot şi C levedon. Lângă ei
zăceau corpurile celor care cedaseră din cauza băuturii
sau a oboselii. U n ii jucaseră zile şi n opţi la rând.
La ruletă, unde îndem ânarea şi experienţa n u însem 
n au nim ic, N oirot câştigase destul de des. L a cărţi, unde
iscusinţa avea un rol prim ordial, şansa nu-i surâdea.
N orocul marchizului se term inase în ultim a ju m ătate de
oră, iar acum se tolănise dezam ăgit în fotoliu. C levedon
era pe val.
- M ie îm i ajunge, anunţă doam n a Jolivel. Se ridică,
iar bărbaţii făcură acelaşi lucru.
- Şi mie, bom băni Emilien.
îm pin se cărţile către centrul m esei şi ieşi d in încăpe
re, pe urm ele blondei.
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C levedon răm ase în picioare, aşteptând-o pe creatoa
rea de m od ă să se ridice. In sfârşit, o avea n um ai pentru
el, şi abia aştepta să o conducă în altă parte. O riunde
în altă parte.
- Se pare că petrecerea s-a term inat, observă el.
N oiro t se uită la el cu o licărire aparte în ochii săi
negri.
- C red eam că abia începe!
R idică pachetul de cărţi şi începu să le am estece, iar
ducele se aşeză la loc.
*

Ju cară 21, fără variaţiuni. Era unul dintre jocurile lui
preferate. Ii plăcea sim plitatea. D escoperi că în d oi era
m ult m ai interesant decât în m ai mulţi.
D e data aceasta nu m ai putea citi nim ic pe chipul
ei. N ici un rid în colţul gurii când cărţile nu erau bune.
N ici o^ bătaie agitată cu degetul când trăgea o carte
m are. In cursul partidelor precedente, toate aceste in
dicii şi jo cu l ei îl surprin seră pentru că erau nechibzu
ite. A cum , totul era diferit. Până să aju n gă la sfârşitul
celui de-al doilea pachet, se sim ţi de parcă ar fi ju cat
cu o altă fem eie.
C levedon câştigă prim a m ână, şi pe cea de-a doua şi
pe a treia. D u pă aceasta ea recuperă încet dar sigur, iar
teancul de m onede din faţa ei crescu, în tim p ce al lui
se dim inuă.
- A ş a se face, zise ea.
- Sau poate v-aţi ju cat cu m ine, d oam n ă. în m ai m ul
te m oduri, nu doar într-unul.
- S u n t m ai concentrată la joc. Şi dum neavoastră aţi
câştigat m ult înainte. Resursele mele, spre deosebire de
ale dum neavoastră, sun t lim itate. N u vreau decât să-mi
recuperez banii.
El îm părţi cărţile. M arcelline le filă şi îm pinse o gră
m adă de m onede într-o parte.
C levedon îşi privi m âna. N ouă de inim ă roşie.
- D ublu, an un ţă el.

46

Loretta Chase

Fem eia d ădu din cap ca să ceară o altă carte şi se uită
la ea.
N im ic. N ici un indiciu dacă avea o carte b u n ă sau nu.
El trebuia să m ai exerseze la ascunderea m icilor sem ne
care-1 dăd eau de gol. O are cum învăţase ea să şi le eta
leze sau să şi le ascundă atunci când dorea? C âştigase la
ruletă, un jo c al şansei, d upă cum chiar ea spusese, deşi
pasion aţii nu conteneau să născocească sistem e presu
pus im batabile.
M arcelline câştigă din nou. Ş i din nou. D e data
aceasta, când term inară pachetul, îşi strânse m onedele
d in faţă.
- N u su n t obişnuită cu astfel de ore târzii, m ărturisi
ea. E tim pul să plec.
- C u m ine aţi jucat diferit decât cu ceilalţi.
- Da? se m iră ea îndepărtându-şi o buclă rebelă de pe
o sprânceană.
- N u m ă pot hotărî dacă aveţi de partea dum neavoas
tră un noroc diavolesc sau e ceva m ai m ult d ecât se vede
la suprafaţă.
- S u n t o b u n ă observatoare, zâm bi ea lăsându-se pe
spătarul scaunului. V-am urm ărit cum aţi jucat.
- Şi totuşi aţi pierdut.
- Frum useţea dum neavoastră trebuie să m ă fi distras.
D ar am în ceput să m ă obişnuiesc cu ea. A cu m p ot deosebi m odurile în care sem nalaţi dacă aveţi o m ân ă bu n ă
sau nu.
- A m crezut că nu dau astfel de sem nale, zise el.
- V ă stăpân iţi foarte bine, recunoscu ea. Mi-a fost
foarte greu să vă descifrez, şi joc cărţi de cân d eram
m ică.
- Da? în totdeau n a am crezut că m icii întreprinzători
su n t cetăţeni respectabili şi nu se ded au la vicii, în spe
cial la jocurile de noroc.
- în seam n ă că nu aţi fost foarte atent. La Frascati
vin oam en i de rând, fu n cţion ari şi n egustori. D a r pen
tru b ărb aţi ca dum n eavoastră sau ca E m ilien , aceştia
su n t invizibili.
- D u m n eavoastră nu sun teţi invizibilă.
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- A ici vă înşelaţi. A m trecut de m ai m ulte ori la câţiva
metri de dum neavoastră şi nu m-aţi observat.
- Este im posibil!
T ân ăra fem eie începu să am estece cărţile cu dibăcie,
ca o expertă.
- H aideţi să recapitulăm . D u m in ică pe la patru că
lăreaţi îm preună cu o doam n ă fru m oasă prin Bois
de B oulogn e. L u n i la ora şapte vă aflaţi într-una dintre
lojile cu zăbrele de la A cadem ia Regală de M uzică. M arţi
după-am iază vă plim baţi prin galeriile...
- A ţi spus că nu sun t singurul m otiv pentru care vă
aflaţi la Paris, o întrerupse el. Şi totuşi m-aţi urm ărit.
Sau ar trebui să sp u n că v-aţi ţinut d u p ă mine?
- U rm ăream oam eni la m odă. Toţi frecventează ace
leaşi locuri. Iar dum neavoastră sunteţi greu de trecut
cu vederea.
- La fel şi dum neavoastră.
- A s ta depin de dacă doresc să fiu observată sau nu.
C ân d nu vreau să fiu rem arcată nu m ă îm brac în acest
fel. O m ân ă graţioasă arătă spre partea superioară ro
chiei stacojii. A cul cu diam ant străluci spre el d in cen
trul decolteului în V care în cunun a corsajul. M arcelline
lăsă pe m asă pachetul în care cărţile erau aliniate cu pre
cizie şi îşi un i palm ele. O croitoreasă bu n ă poate îm bră
ca pe oricine, urm ă ea. U n eori e nevoie să creăm ţinute
pentru fem ei care, dintr-un m otiv sau altul, preferă să
nu atragă atenţia. R idică palm ele, îşi puse coatele pe
masă şi îşi sprijini bărbia pe degetele îm preunate. Faptul
că nu m-aţi observat în acele locuri ar trebui să dove
dească faptul că su n t cea m ai bu n ă creatoare de m odă
din lum e.
- în to td eau n a este vorba despre afaceri?
- Eu m uncesc pentru a-mi câştiga traiul.
îşi întoarse capul, iar el îi văzu privirea trecând peste
corpurile îm prăştiate pe diverse obiecte de m obilier şi
chiar pe jos. C ău tătu ra ei conţinea o sum eden ie de in
form aţii pe care le lăsase nerostite.
Se sim ţi iritat m ai m ult decât ar fi trebuit să fie. A r fi
pretins că nu înţelesese replica, dar aceştia erau oam en ii
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cu care el se însoţea de obicei, iar zâm betul ei pe ju m ăta
te batjocoritor era extrem de enervant. Provocat, îi dădu
răspu nsul înainte de a apuca să se stăpânească:
- Spre deosebire de m ine şi de aceşti n obili destrăbă
laţi, vreţi să spuneţi. Ipocrizia burgheziei este strigătoare
la cer.
M arcelline ridică din um eri, atrăgându-i atenţia asu
pra contururilor perfecte, şi îşi desfăcu palm ele.
- Da, suntem nişte indivizi foarte plicticoşi, întrucât
ne g ân d im m ereu la bani şi la succes.
îşi luă poşeta şi vărsă câştigul în ea, un sem n clar că,
din punctul ei de vedere, seara se încheiase.
El sări în picioare şi înconjură m asa ca să-i tragă sca
unul. R em arcând că şalul îi alunecase pe un braţ, i-1
aranjă, m om ent în care atinse um ărul gol cu degetele.
Percepu o m ică ezitare în respiraţia ei, iar u n im puls de
plăcere îi şterse din m inte ciocnirea de m ai devreme.
Sentim entul era acut - m ai acut decât ar fi trebuit să fie
d upă o atingere atât de fină şi un şiretlic atât de transpa
rent. Totuşi, lăsase foarte puţin de la ea ca să obţină atât
de m ult. D eşi nici unul dintre petrecăreţii d in jur nu era
conştient, se aplecă aproape de urechea ei şi îi şopti:
- N u mi-aţi spus când o să ne m ai vedem . Longcham p,
prim a oară. Frascati în noaptea aceasta. A poi?
- N u sun t foarte sigură, zise ea îndepărtându-se pu
ţin. M âine trebuie să particip la balul contesei de C h i
rac. Presupun că acel evenim ent ar fi prea auster pentru
dum neavoastră.
Pentru o clipă nu putu decât să se uite la ea îndelung,
cu ochii m ari şi cu gura căscată. A p o i îşi d ăd u seam a că
se holba precum un bădăran la circ. N u reuşi să şteargă
în deajun s de repede sem nele uluirii, şi de altfel nici nu
m erita s-o facă. C e rost avea să pretindă că nim ic nu îl
surprin dea la ea când, de fapt, îl deconcerta cu totul?
Era cea m ai imprevizibilă femeie d in câte cunoscuse. Iar
în acel m om en t se sim ţea de parcă, m ergând pe stradă,
s-ar fi ciocnit de un stâlp de ilum inat.
R osti rar şi apăsat, deoarece era sigur că înţelesese
greşit:
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- A ţi fost invitată la balul organizat de d oam n a de
Chirac?
- N u am spus că am fost invitată, surâse ea aranjându-şi şalul
- D ar vă duceţi. N epoftită.
- C u m altfel?
-P o ate nu ar trebui să mergeţi unde nu sunteţi
invitată.
- C e idee! Ă sta este cel m ai im portan t evenim ent al
sezonului.
- E s te şi cel m ai exclusivist evenim ent al sezonului,
o com pletă el. Regele va fi acolo. O am en ii se târguiesc,
com plotează şi se şantajează unii pe alţii luni întregi ca
să facă rost de o invitaţie. N u v-a d at prin cap că un oas
pete n epoftit este foarte posibil să fie prins?
- N u am trecut de nenum ărate ori pe lângă dum 
neavoastră fără să m ă băgaţi de seam ă? C redeţi că nu
pot participa la un bal fără să atrag atenţia asupra mea?
- N u la acest bal, stărui el. N um ai dacă nu cumva
intenţionaţi să vă duceţi deghizată în servitoare.
- C are ar m ai fi distracţia?
- N o să reuşiţi să intraţi. Şi dacă o s-o faceţi o să fiţi
deconspirată im ediat. D oam n a de C h irac nu este o fe
meie cu care să te joci. D acă farsa n-o am uză - şi nu-i
stă în fire - o să pretindă că sunteţi o asasină. Acuzaţia
putea fi luată în serios, întrucât Franţa fierbea şi se au
ziseră zvonuri despre o nouă revoluţie. în cel m ai bun
caz o să sfârşiţi în puşcărie, iar contesa o să se asigure că
nim eni nu o să afle unde sunteţi. în cel m ai rău caz o să
faceţi cunoştinţă cu D oam n a G hilotină. N u văd nim ic
distractiv în asta, încheie el.
- N-o să fiu descoperită.
- Sun teţi nebună.
- C ele m ai bogate fem ei din Paris vor fi acolo, zise ea.
Vor purta creaţiile celor m ai bune croitorese din lume.
Este cea m ai im portantă paradă de m odă a anului o treaptă m ai sus faţă de Longcham p. Trebuie să văd
acele rochii.
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- N u puteţi sta afară, îm preună cu restul m ulţim ii, şi
să le vedeţi intrând?
Privirea tinerei se îngustă. Fu ria licări în abisurile
negre, dar cân d vorbi glasul îi era la fel d e rece şi de
dispreţuitor ca al contesei:
-P re cu m u n copil care îşi turteşte n asul de vitrina
un ei brutării? N u cred. Intenţionez să observ acele ro
chii în deaproape şi să studiez bijuteriile şi coafurile.
A sem en ea ocazii nu se ivesc în fiecare zi. Plănuiesc asta
de săptăm ân i întregi.
Se prezentase ca o fem eie hotărâtă. El îi înţelesese p ân ă la un p un ct - dorin ţa de a o îm brăca pe C lara.
A crea garderoba unei ducese avea să fie foarte profita
bil. D ar să îşi asum e un asem enea risc - ea, u n nim eni
d in A nglia - cu însăşi contesa de C h irac, un m on um en t
de aroganţă şi una dintre cele m ai form idabile femei
din Paris? Ş i asta tocm ai când oraşul clocotea d in cauza
procesului im inent al un or p resupuşi trădători, când
nobilii vedeau asasini peste tot?
Era o încercare nebunească, în special pentru o croi
toreasă, fie ea şi talentată. T otuşi, d oam n a N oiro t îşi
anunţase intenţia sm intită cu o voce calm ă şi cu o lică
rire de ferm itate în ochi. Până la urm ă, de ce se mira?
E ra o jucătoare, iar acest joc avea o im portan ţă enorm ă
pentru ea.
- Poate că aţi trecut neobservată la alte petreceri, dar
la asta nu o să reuşiţi, zise el.
- C red eţi că o să-şi dea seam a că sun t d oar proprieta
ra unei m ici afaceri. C redeţi că nu-i p ot păcăli? C redeţi
că nu-i p o t face să vadă ce vreau eu să vadă?
-P e alţii, poate. D ar nu pe d oam n a C h irac. N ici nu
aveţi idee.
C leved on se gândi că M arcelline ştia la ce să se aştep
te, dar o îm boldea, dorin d să afle cât m ai m ulte.
-A tu n c i nu vă răm âne decât să vă lăm uriţi singur,
spuse ea. A sta presupu n ân d că sunteţi invitat.
El se uită în jos la acul cu diam an t care-i făcea cu
ochiul d in decolteul adân c al rochiei stacojii. B u stul se
ridica şi cobora m ai rapid decât înainte.
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- O ricât de ciudat ar părea, chiar sunt, zise el. în opi
nia ei, noi, englezii, facem parte dintr-o specie inferioa
ră, dar, dintr-un anum e motiv, a făcut o excepţie în ceea
ce m ă priveşte. Poate că sun t de vină num ele m eu cu
rezonanţă franţuzească înşelătoare.
-A tu n c i o să ne vedem acolo, proclam ă ea dân d să
se îndepărteze.
- Sp er că nu, o contrazise el. M-ar durea să vă văd
încătuşată de jan darm i, chiar dacă acest lucru ar anim a
o seară excesiv de plictisitoare.
-A v eţi o im aginaţie dram atică. în eventualitatea pu
ţin probabilă în care nu m ă lasă înăuntru, n o să facă
altceva decât să m ă expedieze discret. N o să-şi perm ită
o scenă când afară este adunată o m ulţim e de curioşi.
Până la urm ă, oam enii ar putea să-mi ia partea.
- Este un risc prostesc. Totul pentru m icul dum n ea
voastră magazin.
-P ro stesc, repetă ea încet. M icul m eu magazin.
Se uită spre tavan la semizeii ce priveau cu jin d şi la
satirii care dăn ţuiau obscen. C â n d ochii îi coborâră din
nou la el erau reci şi calmi, în contradicţie cu respiraţia
rapidă. Se vedea că e nervoasă, dar se controla m inunat.
D ucele se întrebă cum ar fi arătat m ânia ei dacă s-ar
fi dezlănţuit. Acel m ic m agazin este viaţa m ea. Ş i nu
n um ai a m ea. N u aveţi nici cea m ai vagă idee cât am
m uncit ca să reuşesc la Londra. H abar n u aveţi ce în
seam nă să întreci casele de m odă cu tradiţie. N ici prin
gând nu vă trec obstacolele de care ne-am lovit: nu nu
m ai reprezentantele concurenţei - şi su n t o adun ătură
periculoasă - ci şi conservatorii din clasa dum neavoas
tră. Până şi bunicile franceze se îm bracă cu m ai m ult
bun-gust decât com patrioatele dum neavoastră. Este
ca u n război, uneori. Şi de aceea, da, acesta e singurul
lucru pe care-1 am în m inte, şi da, fac tot ceea ce este
necesar ca să cresc reputaţia afacerii m ele. Ş i dacă sunt
aruncată pe stradă sau în închisoare, singurul lucru la
care m ă gândesc este cum să întorc situaţia în favoarea
m ea ca să-mi fac publicitate.
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- Pentru haine, zise el. N u vi se pare absurd să faceţi
atâtea eforturi în tim p ce englezoaicele, aşa cum spu
neţi, sun t nepăsătoare în privinţa m odei? D e ce nu le
daţi pur şi sim plu ceea ce-şi doresc?
-P e n tru că eu le pot oferi m ai m ult decât ceea ce
vor. Le pot crea ţinute de neuitat. V-aţi în d epărtat chiar
atât de m ult de preocupările vieţii cotidiene în cât nu
înţelegeţi? N u aveţi nici un lucru pe lum ea asta care să
vă concentreze toată atenţia în ciuda piedicilor? D ar ce
întrebări stupide. D acă aţi fi avut un scop în viaţă v-aţi fi
dedicat acestuia, în loc să vă irosiţi zilele prin Paris.
A r fi trebuit să anticipeze că avea să-i dea o replică
pe m ăsură, dar fusese atât de captivat de p asiun ea ei
pentru afacerea aceea m ăruntă încât îl prinsese pe
picior greşit. O imagine a lum ii de care fugise îi străful
gera în m inte - m ica şi plictisitoarea lum e a responsa
bilităţilor sufocante şi a datoriei de în deplin it cu orice
preţ. Pe m om ent se sim ţi ruşinat, apoi m ânios pentru
riposta încasată. R eacţionând la înţepătură fără să gân
dească, declară:
- Intr-adevăr, totul e un sport pentru m ine. în aşa
m ăsură, încât fac pariu cu dum neavoastră. Faceţi căr
ţile, doam n ă. 21, cu sau fără variaţiuni, cum preferaţi.
D e data aceasta, dacă o să câştigaţi, o să vă con duc chiar
eu la balul contesei de Chirac.
O chii ei sclipiră - de supărare sau de m ândrie sau
poate d in pur dispreţ. N u putea să îşi dea seam a şi, pe
m om ent, nici nu îi păsa.
- Sportiv, cu adevărat, spuse ea. U n pariu grăbit după
u n altul. M ă întreb ce credeţi că veţi dovedi. D ar nu
chibzuiţi, nu-i aşa? C u siguranţă n-aţi stat să vă întrebaţi
ce vor spun e prietenii dum neavoastră.
El abia îi auzea vorbele. Se delecta privindu-i sem 
nele em oţiei - culoarea ce dispărea şi reapărea pe faţă,
sclipirile din ochi, m işcarea în sus şi în jo s a bustului.
Ş i în tot acest tim p sim ţea o uşoară durere acolo unde îi
înfipsese acul ascuţit.
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- N u vreau să dovedesc nimic, protestă el. T ot ce
vreau este să pierdeţi. Ş i când o veţi face, o să vă recu
noaşteţi înfrântă printr-un sărut.
- U n sărut! exclam ă ea izbucnind în râs. U n biet sărut
de la o croitoreasă ceva m ai răsărită. Este o miză insigni
fiantă în com paraţie cu dem nitatea dum neavoastră.
- D acă e făcut cum se cuvine, nu va fi deloc un biet
sărut, doam n ă. N-o să plătiţi doar cu un pupic pe obraz,
ci cu genul de sărut pe care îl oferiţi bărbatului în faţa
căruia capitulaţi. Iar dacă nu reuşea să obţină sărutul,
putea foarte bine să plece la Londra chiar în acea noap
te. Ţ in ân d cont de respectabilitatea dum neavoastră pre
ţioasă, miza e m are, ştiu, adăugă el.
Văzu o sclipire în ochii ei negri înainte ca faţa să i se
transform e într-o m ască frum oasă, rece, im penetrabilă.
Dar îi observase tulburarea, iar acum nu m ai putea da
înapoi, viaţa îi depindea de asta.
- N u e nici o problem ă pentru m ine, spuse ea. N u aţi
fost atent, înălţim ea Voastră? N u aveţi nici o şansă.
-A tu n c i aveţi n um ai de câştigat, zise el. O intrare
uşoară la cel m ai exclusivist şi plictisitor bal din Paris.
- Perfect. S ă nu spuneţi că nu v-am avertizat, m urm u
ră fem eia cu un aer com pătim itor, d upă care se întoarse
la scaun ul ei şi se aşeză. Orice joc doriţi. O ricum vreţi.
N u contează. O să câştig şi va fi foarte am uzant. îi întin
se lui pachetul. Faceţi cărţile, îl invită ea.
★

în tim pul Revoluţiei Franceze, bun icul aristocrat
al M arcellinei îşi păstrase capul pe um eri pentru că
ştiuse să aibă capul pe um eri. G en eraţii de-a rân du l de
N oirot - num e pe care el îl luase d u p ă ce fugise din
Franţa - îi m oşteniseră stăpânirea de sine şi sim ţul prac
tic nem ilos.
A devărat, pasiunile tinerei fem ei puteau atinge limite
întunecate şi adânci, aşa cum era tipic în fam ilia ei, de
am bele părţi. La fel ca rudele sale însă, se pricepea foar
te bine să-şi ascundă sentim entele, abilitatate înnăscută
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pe care le-o transm isese prin exerciţiu şi su ro rilo r sale.
D ar m odu l denigrator şi uşuratic în care C lev ed o n se
referise la afacerea şi profesia ei îi făcuse sân gele să clo
cotească. Prin vene îi curgea sânge nobil, fie el şi cel m ai
corupt sânge albastru din toată E u ropa. Insă N o iro t era
u n num e com un, la fel de com u n ca ţărâna, d e aceea îl
alesese bunicul. A cum , m ajoritatea rud elo r d isp ăruseră,
d ucân d cu ei proasta reputaţie în m orm ânt.
N otorie sau nu, fam ilia sa era la fel de veche ca aceea
a lui C levedon - iar ea se în doia că străm oşii lui fuseseră
nişte sfinţi. Singura diferenţă dintre ei în acel m om ent
era că el era în d eajun s de bogat ca să n u fie ob ligat să lu
creze, iar ea trebuia să m uncească pentru fiecare băn u ţ.
Era conştientă că n-ar fi trebuit să se lase provocată.
Ştia că toate clientele ei o priveau de sus. T oate se pur
tau precum Lady Renfrew şi d oam n a S h arp , vo rb in d ca
şi când ea şi surorile ei erau invizibile. Pentru cei din
pătura înaltă, proprietarii de m agazine reprezentau d oar
u n alt tip de servitori. C o n siderase m ereu această obser
vaţie utilă şi, uneori, am uzantă. D ar el...
N u conta. întrebarea era acum dacă să-l lase să câşti
ge sau nu. M ân d ria nu-i în gădu ia prim a varian tă. D o 
rea să-l zdrobească, să-i distrugă trufia şi sup erioritatea.
D ar dacă el ar fi pierdut nu ar fi fost deloc convenabil.
N u putea să intre la bal la braţul d ucelui de C levedon
fără să stârnească u n val de bârfe - era exact ceea ce-şi
dorea m ai puţin.
Trecem prin tot pachetul, o trezi el d in reverie. D ar
cu o diferenţă: nu ne arătăm cărţile decât la final. A poi,
cine are cele m ai m ulte m âini b u n e câştigă jocul.
Faptul că nu putea să vadă cărţile în tim p ce jucau
o îm piedica să-şi calculeze corect şansele. D ar îl pu
tea citi, iar el nu avea cum să facă acelaşi lucru cu ea.
M ai m ult, varianta pe care o p rop u sese nu d u ra m ult.
în curân d avea să ştie dacă el ju ca im pruden t.
Prim a m ână. D o u ă cărţi la fiecare. Prim i co m bin aţia
perfectă - asul de caro şi valetul de cupă. D u cele zăbovi
îndelung, ceea ce n u făcea n iciodată d acă su m a era m ai
m ică de şaptesprezece.
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La a d ou a m ân ă ea avu asul de cupă, un patru şi un
trei. U rm ătoarea dată făcu şaptesprezece, cu trefle. A p oi
alt n atu ral1 - asul de pică şi regele de cupă, d u p ă care
prim i dam a de cupă şi n ouă de caro.
Jo cu l con tin uă în acelaşi stil. U n eori el trăgea trei
cărţi în tim p ce ea, doar două. D ar era foarte hotărât,
ceea ce nu se întâm plase înainte, iar M arcelline nu m ai
putea detecta pâlpâirea din ochii lui verzi care indica
faptul că nu-i plăceau cărţile pe care le ţinea în m ână.
Sim ţea cum inim a îi bătea m ai repede cu fiecare
m ână, deşi cărţile erau, în cea m ai m are parte, bune.
D ouăzeci şi un u o dată, de două ori, de trei ori. M ajo
ritatea celorlalte m âini erau satisfăcătoare. D ar el era
calm , concentrat, şi nu putea fi absolut sigură că n oro
cul lui era m ai prejos decât al ei.
D u p ă zece m âini îşi întoarseră cărţile, etalându-le ele
gant pe m asă, zâmbindu-şi relaxat unul altuia, am ân doi
încrezători în propriile şanse.
O privire la cărţile îm prăştiate în faţa lor îi spuse că îl
învinsese de patru ori, iar una dintre m âini se încheiase
la egalitate. N u că ar fi fost necesar ca toate cărţile să fie
etalate ca să-şi dea seam a cine câştigase. Era suficien t să-i
observe perplexitatea. D u ră doar o clipă p ân ă redeveni
bărbatul de dinainte; d ar în acea străfulgerare, M arcel
line îl zărise pe băiatul care fusese odată, şi pentru un
m om ent regretă totul: că se întâlniseră în felul în care
o făcuseră, că trăiau în lum i diferite, că nu îl cunoscuse
înainte de a-şi pierde inocenţa...
A p o i ridică privirea şi i-o întâlni pe a lui, iar în ochii
verzi observă ap ărân d - în sfârşit - conştientizarea pro
blem ei pe care şi-o crease.
C levedon îşi reveni într-o fracţiune de secundă. D acă
îl m âh nea înfrângerea - aşa cum probabil că se întâm 
pla - n u o lăsă să se vadă. La fel ca ea, era obişn uit
să ascun dă astfel de lucruri. La rândul ei, tân ăra feme
ie trebuia să-şi disim uleze trium ful. M ai m ult ca sigur
1La jocul de 21 (blackjack), combinaţia „naturală" este cea între as şi
o carte valorând 10 puncte (rege, damă, valet, 10) (n.red.)
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că el avea rem uşcări. C on stern area lui, oricât de puţin
afişată, îl chinuia jmai m ult decât ar fi trebuit.
-V -aţi grăbit, înălţim ea Voastră, îl tachină ea. D in
nou. A lt pariu prostesc. D ar de data aceasta sun t m ult
m ai m ulte în joc.
M ândria, cea m ai fragilă parte a un ui bărbat. D ucele
ridică din um eri şi adun ă cărţile, însă ea ştia ce m asca
acest gest.
Prietenii lui îl văzuseră la operă în loja unei actriţe în
vârstă, căutân d o intrare la prietena acesteia. Em ilien
ştia că ea era o creatoare de m odă din L on d ra şi pân ă
a dou a zi cel puţin jum ătate din Paris avea să afle că era
un nim eni: nu era o actriţă străină sau o curtezană, şi
cu siguranţă n u era o lady străină. C e aveau să creadă
prietenii lui când avea să-şi facă intrarea la petrecerea
sim an dicoasă alături de oaspetele cel m ai nepotrivit,
o negustoreasă?
- C â t de ipocriţi sunteţi voi, aristocraţii. Totul e foar
te bine dacă alergaţi d u p ă fem ei inferioare vouă, doar
ca să vă culcaţi cu ele, dar să le etalaţi într-o com panie
bună? E de neconceput. Prietenii dum neavoastră vor
crede că v-aţi pierdut minţile. O să-şi închipuie că m-aţi
lăsat să vă fac de râs. înrobit, vor spune. M arele duce
englez în robit de o m icuţă burgheză lăudăroasă.
El ridică din umeri.
- A şa se va întâm pla? A tunci, ar trebui să fie distrac
tiv să-i văd cum le cade falca. O să vă îm brăcaţi în roşu?
Ea se ridică, şi el la fel, cu m aniere perfecte, în ciuda
situaţiei.
- A ţi ju cat bine, zise ea. V ă felicit. D ar ştiu că aveţi
rem uşcări. Ş i pentru că sun t o fem eie generoasă - şi tot
ce vreau este să vă îm brac soţia - o să vă eliberez de pa
riul la care n-ar fi trebuit să vă angajaţi. Fac asta pentru
că sunteţi bărbat, şi ştiu că sunt situaţii în care bărbaţii
folosesc alt organ în locul creierului ca să gândească,
îşi luă poşeta, îşi aranjă şalul şi în acel m om ent îi re
veni în m inte senzaţia atingerii degetelor lui pe piele.
A lun gă nervoasă gândul şi se îndreptă spre uşă. A dio.
Până m âine sper să vă recăpătaţi înţelepciunea şi să fim
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în continuare prieteni. în acest caz, aştept cu nerăbdare
să ne vedem poim âine. Poate că o să ne întâlnim pe
Q uai Voltaire.
El o urm ă până în prag.
- Sunteţi cea m ai afurisită femeie. N u sun t obişnuit
să prim esc ordine de la doam ne.
- A ş a suntem noi, burghezii. N u avem fineţe sau tact.
Suntem foarte practici.
M arcelline păşi pe coridorul pustiu. Dintr-o cam eră
auzi nişte m urm ure joase. U nii erau încă la mesele de
joc. D in altă parte răsunară nişte sforăituri. A p oi percepu paşii lui, la început în spatele ei, ap oi alături.
-V -am rănit sentim entele, spuse el.
- S u n t o sim plă croitoreasă. C lientele mele sun t fe
mei. D acă doriţi să-mi răniţi sentim entele, trebuie să vă
străduiţi în deajun s de m ult încât să atingeţi u n nivel
de-a dreptul debil, atât m ental cât şi fizic.
-C u m v a totuşi v-am supărat. Sunteţi hotărâtă să
o îm brăcaţi pe ducesă, şi nu vă poate opri nim ic, dar
sunteţi pe punctul de a renunţa.
- M ă subestim aţi. Eu nu renunţ niciodată.
-A tu n c i de ce m ă respingeţi?
- N u am făcut aşa ceva. A m dat uitării pariul. Este
dreptul câştigătorului. în cazul în care aţi fi gân dit lim
pede, n u l-aţi fi pus niciodată. Iar în ceea ce m ă priveşte,
dacă nu v-aş fi d at ocazia să m ă provocaţi, n u aş fi ac
ceptat. A sta e. A m ân d o i am greşit. A cum duceţi-vă, căutaţi-vă prietenii şi aranjaţi să fie duşi acasă. M âine m ă
aşteaptă o zi lungă şi, spre deosebire de dum neavoastră,
nu-mi p o t perm ite să stau în pat până la prânz ca să mă
refac după această noapte.
- V ă este frică, zise el.
T ân ăra fem eie se opri uim ită. G u ra lui senzuală afişa
un zâm bet satisfăcut.
- Poftim? întrebă ea încet.
- V ă este frică. Dum neavoastră sunteţi cea care se
tem e de ce va spun e lum ea despre dum neavoastră şi
de m odu l în care va reacţiona faţă de dum neavoastră.
Sun teţi gata să vă strecuraţi precum un hoţ, sperând
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ca n im eni să nu observe, dar sun teţi îngrozită la gân
dul de a fi însoţită de m ine, cu toţi ochii aţintiţi asu
pra noastră.
Nu-m i face plăcere să vă zdruncin convingerile, dar
ceea ce credeţi sau spuneţi dum neavoastră şi prietenii
nu este la fel de im portan t pentru alţii pe cât vă închipu
iţi. Sp er că nim eni nu m ă va observa din acelaşi m otiv
pentru care un spion nu vrea să fie observat. In plus,
em oţia de a merge într-un loc în care nu su n t dorită
şi nici invitată va face petrecerea m ult m ai interesantă
pentru m ine, spre deosebire de ceilalţi.
îşi con tin u ă drum ul respirând precipitat, pe cale
să-şi piardă cum pătul. A utocon trolul său era form ida
bil, chiar şi pentru cineva de teapa ei, şi totuşi îl lăsase
să o provoace. N u dorise decât să o îm brace pe viitoarea
lui soţie, d ar nu pricepea cum de ajunsese să se im plice
în acest joc. Iar acum se întreba dacă n u cum va avea
să se aleagă praful de tot dacă el o zăpăcea cu faţa lui
frum oasă, cu zâmbetele aparent inocente şi cu degetele
care-i m ângâiau pielea.
V ocea lui se auzi din spate.
- L a ş o ! C u vân tu l păru să răsune pe h olul pustiu.
Laşă? Ea, care la nici douăzeci şi un u de an i plecase la
L on dra cu o m ân ă de m onede în poşetă şi cu responsa
bilităţi copleşitoare pe um eri - u n copil şi d o u ă surori
m ai m ici - şi riscase totul pentru un vis şi pentru curajul
de a-1 urm a? Se răsuci pe călcâie şi se apropie de el. Laşo,
repetă Clevedon.
M arcelline îşi aruncă poşeta, îi apucă eşarfa de la
gât şi îl trase spre ea. C a p u l lui se aplecă. E a se întinse
în sus, îi luă obrajii în palm e, îi trase gura spre a ei şi
îl sărută.

capitolul 4
„ D o a m n a C la rk prim eşte co n stan t, ca d e ob icei, m o
dele de la cei m ai b u n i pălărieri d in Paris, ceea ce îi
p erm ite să dea ton u l în m o d ă în fiecare lun ă şi să spere
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că doamnele care apelează la serviciile ei vor fi pe deplin
satisfăcute."
Compendiul lunar de publicitate al lui Bell pentru luna
iunie, 1807
N u era un gest de predare, ci o palm ă dată sub form a
unui sărut.
Buzele ei deschise îndrăzneţ se ciocniră de ale lui,
iar coliziunea îl zdruncină. Era ca şi cum fuseseră iubiţi
cu m ult tim p în urm ă şi acum se urau, iar cele două
sentim ente se contopiseră. Puteau să se lupte sau să se
iubească; era acelaşi lucru.
M arcelline îl strângea cu toată puterea, m ai lipsea
doar să-şi înfigă unghiile în faţa lui. în schim b, îl rănea
cu gura m oale, cu presiunea buzelor, cu jo cu l lim bii, ca
intr-un duel. Şi, m ai presus de toate, îl rănea cu gustul
ei asem ăn ător coniacului, bogat, p rofu n d şi m isterios.
G ustul fructului interzis. S au gustul pericolului.
Preţ de o clipă el reacţionă instinctiv, răspunzân d pe
aceeaşi n otă asaltului, chiar dacă trupul i se tensiona şi
i se topea în acelaşi tim p. G enunchii i se în m uiară şi
sim ţi un gol în stom ac. Era uim itor de caldă şi de fru
m oasă; în tim p ce m intea i se dizolva, corpul lui devenea
din ce în ce m ai con ştien t de gustul gurii ei, de m irosul
pielii, de apăsarea sânilor pe haină şi de foşnetul rochiei
ce i se freca de pantaloni.
Inim a îi bătea prea repede şi prea puternic, căldura îi
inundase venele şi cobora cu repeziciune. O luă în braţe
şi îşi lipi palm ele de spatele ei, pe m ătasea corsajului şi
pe dantela gulerului ce-i înconjura pielea catifelată,
îşi lăsă m âinile să alunece de-a lungul curbei taliei, tot
mai jo s. D eşi încurcat de straturile de haine, o trase cu
putere spre el, iar tânăra femeie scoase u n sun et gutural,
ca un geam ăt de plăcere.
Palmele ei se prelinseră lent de pe faţa lui, trecură
peste eşarfa de la gât, peste vestă şi m ai jos. D ucele îşi
ţinu respiraţia aşteptân d tensionat. Pe neaşteptate însă,
îl în depărtă. în m od norm al nici n u l-ar fi clintit, chiar
dacă îl îm pinsese cu putere, dar forţa şi faptul că gestul
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se petrecuse brusc îl luară prin surprindere, obligându-1
s-o elibereze din strânsoare.
E a se sm ulse din braţele lui şi se ciocni de perete
le din spate. R âse scurt, apoi se aplecă să-şi recupereze
poşeta. îşi îndepărtă o buclă nărăvaşă de pe faţă şi, cu
o graţie firească, îşi rearanjă şalul.
- O să fie foarte distractiv, spuse ea. A bia aştept.
D a, acum că m ă gândesc m ai bine, nu aş dori nim ic m ai
m ult, înălţim ea Voastră, decât să m ă în soţiţi la balul
contesei de C hirac. Puteţi veni să m ă luaţi de la H otel
Fontaine la ora nouă fix. A dio! Străbătu calm holul şi
dispăru pe uşă.
N u o urm ă. N u dorea să strice o ieşire perfectă din
scenă. îşi ad un ă m intea şi echilibrul, încercând să-şi
ignore senzaţia de instabilitate, ca şi cum ar fi alergat
către m arginea unei râpe şi se oprise la n um ai câţiva
centim etri de o cădere în gol.
Dar, desigur, nu era nici o râpă, nici u n gol în care să
cadă. Era absurd. Avusese de-a face cu o fem eie tem pera
m entală, iar el era am eţit... încurcat... pentru că trecuse
ceva vreme de când întâlnise una de genul ei.
Se întoarse ca să-şi caute prietenii sau m ai degrabă
să recupereze trupurile celor care cedaseră. în tim p ce
aranja să fie duşi acasă, o voce lăuntrică îi spuse cu iro
nie că pe m om ent nu avea nim ic m ai im portan t de fă
cut decât să adune şi să sorteze o m ulţim e de aristocraţi
beţi m orţi.
M ai târziu, când, odată ajuns în apartam en tul său,
începu o scrisoare pentru C lara, îşi d ăd u seam a că nu
era capabil să aştearnă pe hârtie nici un rând. A bia îşi
am intea reprezentaţia. Părea că trecuse o eternitate de
când fusese la teatru, visând la urm ătoarea întâlnire cu
d oam n a N oirot.
N otiţele despre spectacol deveniră nişte m âzgălituri
ce-i ju cau în faţa ochilor. Singurele lucruri care-i apă
reau clar în m inte erau balul doam n ei de C h irac, ce
urm a să aibă loc peste câteva ore, pariul prostesc pe care
îl făcuse şi enigm a im posibilă pe care insista să o re
zolve: cum să o introducă la evenim ent pe blestem ata
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ele croitoreasă fără să-şi sacrifice dem nitatea, m ândria

şi reputaţia.
*

C â n d M arcelline se întoarse la hotel, o găsi pe Selina
Jeffreys m oţăind într-un fotoliu, lângă foc. D eşi blonda
zveltă era cea m ai tânără dintre cusătoresele ei, recent
adusă dintr-un aşezăm ânt caritabil pentru „fem ei nefe
ricite", era cea m ai sensibilă dintre toate, m otiv pentru
care o alesese ca să joace rolul servitoarei în călătoria la
Paris. O fem eie care călătorea cu o cam eristă era tratată
cu m ai m ult respect.
Frances Pritchett, cea m ai veche dintre cusătorese,
era probabil îm bufnată acum pentru că fusese lăsată
deoparte. D ar venise data trecută şi nu avusese deloc
chef să joace rolul de servitoare. E a nu ar fi stat trează
aşteptând ca patroana ei să se întoarcă acasă. A r fi fă
cut-o n um ai ca să se plângă de francezi, în general, şi de
personalul hotelului, în particular.
Jeffreys tresări când M arcelline o atinse uşor pe
umăr.
-P ro stu ţo , o d ojen i aceasta. Ţi-am spus să nu mă
aştepţi.
- D ar cine o să vă ajute cu rochia, doam nă?
- Puteam să d orm în ea. N-ar fi pentru prim a oară.
- O , nu, doam n ă! In această rochie frum oasă?
- N u m ai este aşa de frum oasă, zâm bi M arcelline.
Nu num ai că s-a şifonat, dar e îm bibată de m iros de fum
d e ţigară, de parfum şi de apă de colonie.
-A tu n c i haideţi să o dăm jos! Probabil sunteţi epui
zată. M ai întâi plim barea, apoi faptul că aţi stat trează
toată noaptea...
O însoţise pe M arcelline la plim barea pe Longcham p
şi dispăruse când i se făcuse sem n. Spre deosebire de
Pritchett, Selin a Jeffreys nu se supăra dacă trebuia să
se facă nevăzută. Era fericită n um ai să se afle în preaj
ma atâtor oam eni bogaţi care purtau haine splendide
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şi călăreau bidivii frum oşi sau treceau pe lângă ea în
trăsuri elegante.
- C in eva trebuie să m eargă în locurile frecventate de
aristocraţi, zise M arcelline.
- Eu nu ştiu cum reuşesc ei, n oap te d u p ă noapte.
- N u su n t ob ligaţi să fie la m u n că la ora n o u ă
d im ineaţa.
- Adevărat, râse fata.
D eloc grăbită, ci m ai degrabă iute şi eficientă, o dez
brăcă pe M arcelline într-o clipă. La fel de repede pregăti
u n lighean de apă fierbinte pentru spălat. Pentru o baie
în toată regula trebuia să aştepte ivirea dim ineţii, când
se trezea personalul hotelului. în tre tim p, M arcelline
avea nevoie să scape de m irosurile cazinoului.
Era destul de uşor. în să gustul şi parfum ul de gentle
m an nu aveau să dispară prea curân d. Putea să se spele
pe faţă şi pe dinţi, dar corpul şi m intea îşi am in teau
surpriza de pe faţa lui Clevedon, căldura care îl n ăp ădi
se, răspu nsul îndrăzneţ al gurii şi al lim bii lui şi dorin ţa
în n ebun itoare ce se trezise în ea cân d îi atinsese spatele,
d in ce în ce m ai jos.
Faptul că îl sărutase nu fusese cea m ai înţeleaptă
m işcare pe care o putea face o fem eie, dar ce variante
m ai avea? Să-l pălm uiască? JUn clişeu! Să-i dea un pum n?
în acel corp puternic? în acea falcă proem inentă?
N u ar fi făcut altceva decât să se rănească la m ân ă, stâr
n in d am uzam entul ducelui.
Fără îndoială, în acel m om ent el n u râdea, ci reflecta
intens. Probabil că m ai intens decât o făcuse vreoda
tă. Era convinsă că nu avea să dea în ap oi de la această
provocare. Era prea m ândru şi prea h otărât să exercite
controlul asupra ei şi tuturor asu pra lucrurilor.
Avea să fie cu adevărat distractiv să vadă cum va re
uşi să-i facă ei intrarea la petrecerea contesei. D acă se
sfârşea într-un m od um ilitor pentru el, poate că avea să
înveţe ceva d in această experienţă. Pe de altă parte, ar fi
p u tu t ajunge să o urască pe M arcelline şi să-i interzică
soţiei lui să treacă pragul C asei N oirot.
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Instinctele M arcellinei îi spuneau în să altceva. Indilerent de greşelile lui - deloc puţine - nu era u n bărbat
rău sau genul care p urta pică.
Du-te la culcare, îi spuse lui Jeffreys. Avem m ultă
t reabă astăzi, întrucât va trebui să ne pregătim pentru
iliseară. Totul trebuie să iasă perfect.
Ş i aşa avea să fie. O aştepta o şan să un ică în viaţă,
aproape la fel de im portantă ca posibilitatea de a i-o fura
lui Dowdy pe ducesa de Clevedon.
D ucele com plicase ceea ce trebuia să fi fost o afacere
sim plă şi directă. D acă ea ar fi acţionat pe con t propriu,
succesul intrării la bal ar fi depins de u n cam uflaj per
fect, de m anevre ocolite şi, desigur, de un autocontrol
deplin. D ar asta nu m ai conta acum .
D estinul avea obiceiul să-i strice m ereu planurile.
Ruleta era m ai previzibilă decât viaţa însăşi. N u era de
mirare că se dovedea aşa de bună la acest joc. S e gân
di că viaţa nu e o roată care se învârte. N iciod ată nu
se întoarce în acelaşi loc. N u se rezum ă la roşu, la neuru sau la un şir de num ere, ci îşi bate jo c de logică.
Sub hainele frum oase ale ordinii im puse de om predo
mină anarhia.
Totuşi, de fiecare dată când viaţa îi zădărnicea in
tenţiile, reuşea să conceapă un nou plan şi să salveze
situaţia. U n eo ri chiar trium fa. Era expertă în adaptare.
Orice avea să se întâm ple în acea noapte, in ten ţion a să
profite d in plin.
*

In acea noapte
Să-l facă pe C levedon să o aştepte ar fi fost u n gest
avantajos pentru ea. N u era ob işn uit să prim ească or
dine de la nim eni, cu atât m ai puţin de la o m icuţă
negustoreasă îngâm fată.
„N o u ă fix“ , spusese ea. C a şi cum era lacheul ei. A r fi
fost în să o reacţie copilărească, iar ducele prefera să nu
adauge infantilism ul pe lista de m in usuri ale propriului
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caracter, la care, d upă toate aparenţele, M arcelline lucra
de zor. Era prea hotărâtă să atribuie orice întârziere im
pulsivităţii. II făcuse deja laş oferindu-i şan sa de a-1 scuti
de pariu.
C u o punctualitate desăvârşită, ajunse la n ouă fix.
C â n d uşa trăsurii se deschise, o văzu stân d afară, la una
dintre m esele de pe verandă. U n gentlem an, ale cărui
m aniere şi vestim entaţie îi trădau n aţionalitatea engle
ză, îi vorbea stând aplecat deasupra ei.
C levedon plănuise totul cu m are grijă: ce ţinută să
poarte la bal, ce să-i spună însoţitoarei sale şi ce expresie
să afişeze atunci când îi vorbea. R enunţase pe rând la
o duzină de veste şi îi lăsase în grijă valetului Sau n d ers
un teanc de eşarfe şifonate. C om p usese în m inte nenu
m ărate discursuri isteţe. Era, pe scurt, cu nervii întinşi
la m axim um .
Ea, în schim b, nici că putea fi m ai calm ă. Se tolănea
pe verandă şi flirta cu orice individ care trecea prin preaj
m ă. S-ar fi putut crede că nu avea altceva de făcut decât
să poarte o conversaţie cu un alt potenţial plătitor de
facturi. Şi pe bu n ă dreptate, d oar nu prietenii ei aveau
şă şoptească pe la spate şi să dea din cap com pătim itor,
îşi putea im agina cu uşurinţă ce vor spune cunoştinţele
lui: săgeata lui C u p id o n l-a străpuns în sfârşit pe ducele
de C levedon - şi nu i se aprinseseră călcâiele pentru cea
m ai m are frum useţe din Paris, pentru cea m ai irezistibi
lă curtezană sau pentru cea m ai vânată d oam n ă de rang
înalt, ci pentru o com patrioată de origine m odestă, care
îi dăduse o lovitură de graţie.
îşi blestem ă în sinea lui prietenii şi propria prostie,
coborî din trăsură şi se îndreptă către m asa ei. în tim p
ce se apropia, M arcelline îl zări şi îi spuse ceva bărbatu
lui vorbăreţ. A cesta aprobă din cap şi, fără să-l bage în
seam ă pe Clevedon, se înclină şi intră în hotel.
C â n d ducele ajunse la m asă, ea îl aştepta. Spre sur
prinderea lui, îi zâmbi: gura i se curbă într-un gest cald,
voluptuos, care aproape că-1 făcu să îngenuncheze.
Totuşi, nu se lăsă înfrânt, nici pe departe.
- Sun teţi prom pt, remarcă ea.
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- N u las niciodată o doam nă să aştepte.
- D ar eu nu sun t o doam nă.
- N u sunteţi? în acest caz sunteţi o enigm ă. Sunteţi
gata? Sau preferaţi să serviţi m ai întâi un pahar ca să vă
întăriţi pentru supliciul ce va urma.
- Su n t întărită atât cât trebuie să fiu.
Se ridică şi făcu un gest în semicerc cu m âna, atrăgându'i atenţia asupra vestim entaţiei. Se gân di că o femeie
ar fi avut o denum ire pentru asta. Pentru el nu era de
cât o rochie. Ştia că m ânecile aveau denum iri speciale „â la T aglioni“ sau „â la C loth ilde" şi alte astfel de
epitete lipsite de sens, num ai pe înţelesul doam nelor.
Rochiile lor i se păreau la fel: um flate la m âneci, gene
roase în zona de jo s şi strâmte la m ijloc. Fusese înconju
rat de fem ei stilate de când se maturizase.
Ţ in u ta ei era croită din m ătase şi avea o culoare
ciudată, ca a nisipului, pe care nu ar fi considerat-o atră
gătoare dacă ar fi văzut-o într-o vitrină. în să era decorată
cu panglici roşii ce sem ănau cu nişte flori în m ijlocul
unui deşert. în plus, avea metri întregi de dantelă nea
gră ce cădeau precum apa unei cascade peste um erii
moi, apoi în faţă, pe sub un şal, şi de-a lungul taliei.
îi făcu un gest cu degetul ca să se învârtă. E a se roti
uşor, cu graţia apei, iar dantela de pe um eri pluti în aer
în tim pul m işcării. C â n d term ină arcul de cerc nu se
opri, ci se îndreptă direct spre trăsură. O însoţi.
- C u m se num eşte această culoare îngrozitoare? vru
el să ştie.
- „Poussiere“ .
- Praf, traduse el. V ă felicit, doam nă. A ţi transform at
praful în ceva atrăgător.
- N u este o culoare uşor de purtat. în special în cazul
tenului m eu. A devărata nuanţă „poussiere“ m-ar face să
par că sufăr de o boală de ficat. D ar această m ătase are
un ton de roz, observaţi?
- C u m să vă fac să înţelegeţi? Eu nu observ astfel de
lucruri.
- Ba da. C eea ce vă lipseşte este vocabularul. A ţi spus
că este atrăgătoare. A cest lucru se datorează tonului
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de roz, care se potriveşte tenului m eu, iar dantela mag
nifică, blon dă, am plasată în apropierea feţei, este şi m ai
potrivită şi creează un efect suplim entar.
- Este neagră, o contrazise el. N u blon dă.
- D an tela blon d ă este o dantelă de m ătase extrem de
fină. D en um irea nu se referă la culoare.
Purtară acest schim b de replici pân ă la trăsură. Cleved o n se pregătise pentru o continuare a luptei d in ajun,
iar ea se p urta ca şi cum ar fi fost doi prieteni vechi.
C eea ce îl dezarm a şi îl sâcâia în acelaşi timp.
Preocupat de nim icuri precum term enul „b lon d ",
care sem nifica de fapt orice n uan ţă de sub soare, aproa
pe că uitase să-i privească gleznele, d ar instinctul îl salvă
şi îşi veni în fire chiar la timp. în tim p ce ea urca trep
tele trăsurii şi se aşeza pe banchetă, îi oferi o privelişte
superbă, de circa cincisprezece centim etri, a ciorapilor
ce îm brăcau formele elegante ale gam bei.
Ii reveni în m inte noaptea precedentă - m ai m ult
decât ar fi trebuit - , fapt ce îi p om p ă un val de căldu
ră în tot corpul. Se im agină aplecându-se şi prinzând
glezna subţire, aşezându-i piciorul în poală, trecându-şi
m âna în m ăn u şată de-a lungul lui, în sus, din ce în ce
m ai sus...
„M ai târziu", îşi prom ise în sinea lui pe când se urca
în trăsură.

Puţin mai târziu
A m on oarea să v-o prezint pe d oam n a N oirot, o cu
n oştinţă de-a m ea, creatoare de m od ă din Lon dra, i se
adresă ducele de Clevedon gazdei sale.
O
vrem e rum oarea din ju ru l lor co n tin u ă. D ar într-o
clipă co n tesa de C h irac îşi d ăd u seam a că nu înţelesese
greşit franceza şovăielnică a d ucelui, că el chiar rostise
cuvintele „creatoare de m odă d in L o n d ra", că se refe
rea la p ersoan a neinvitată de lân gă el, că ştirea făcea
d eja în co n ju ru l sălii de bal şi că tăcerea se răsp ân d ea
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precum un d u irile ap ei d in locu l în care u n bolovan
i ade într-un iaz.
Postura d oam n ei de C h irac deveni şi m ai ţeapăn ă ileşi acest lucru părea anatom ic im posibil
iar privirea
rece şi cenuşie sem ăn a cu oţelul.
- N u înţeleg um orul englezesc, spuse ea. O are este
o glumă?
In n ici u n caz, răspunse C levedon. V ă prezint o cu
riozitate aşa cum , pe vrem uri, savanţii aduceau la C u rte
obiecte rem arcabile d in călătoriile în Egipt. A m întâl
nit-o pe această fiinţă exotică serile trecute la operă, iar
ea a fost subiectul principal de discuţie ieri, la prom ena
dă. V ă rog să m ă scuzaţi şi, în slujba cercetării ştiinţifice
şi prin bu n ătatea dum neavoastră, să treceţi cu vederea
această îndrăzneală. Vedeţi, mă sim t ca un naturalist
care a descoperit o nouă specie de orhidee şi a scos-o
în lum e din locurile neştiute ale h abitatului său pen
tru a fi observată de alţi naturalişti. Se uită la N oirot,
a cărei privire furioasă îi dădu de înţeles că nu era deloc
am uzată. C u lo area nisipie şi negrul o făceau să arate
ca o tigroaică, iar explozia de roşu putea foarte bine să
reprezinte sângele victimelor. Poate că, dacă m ă gândesc
m ai bine, o floare nu este cea m ai potrivită analogie,
adăugă el. Şi, ţin ân d cont de circum stanţe, ar fi fost m ai
bine să o p u n în lesă.
Tigroaica îi aruncă un zâmbet ce prom itea necazuri
m ai târziu. A p o i îşi înclină capul către contesă şi se lăsă
într-o reverenţă atât de spectaculoasă - cu dantela ce
plutea uşor în aer, cu panglicile ce zvâcneau ca nişte
aripi de fluture şi cu ţesătura ce foşnea delicat - în cât îi
tăie răsuflarea.
In ju rul lui auzi exclam aţii de uim ire. Erau francezi şi
nu se puteau abţine să nu remarce frum useţea şi stilul
com binate într-o capodoperă tum ultuoasă, de neuitat.
Ş i contesa percepu reacţia privitorilor. Se uită la ea.
Toţi cei prezenţi răm aseră tablou, ţinându-şi respiraţia.
D espre scen a aceasta avea să se discute zile la rând, iar fi
ecare cuvânt şi gest al ei aveau să fie disecate. Avea să fie
cel m ai interesant evenim ent ce se petrecuse vreodată
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la balul pe care îl organiza anual. Ştia acest lucru la fel
de bine ca şi Clevedon. întrebarea era dacă avea să în
calce tradiţia perm iţând diversitatea.
In sala unde nu se auzea nici m usca, aristocrata avea
aerul un ui judecător pe cale să dea o sentinţă.
-Jolie, m urm ură ea, ca şi cum Clevedon chiar i-ar fi
prezentat o orhidee.
C u o aprobare condescendentă, un m ic gest din cap,
îi dădu voie creatoarei de m odă să se ridice. N oirot se
supuse cu graţia unei dansatoare, provocând alte excla
m aţii din partea m ulţim ii.
A ceasta fu tot. U n cuvânt - „drăgu ţă" - şi cei pre
zenţi în încăpere respirară din nou.
Lui C levedon şi „descoperirii" sale li se perm ise să
m eargă m ai departe, de-a lungul şirului de invitaţi de la
recepţie, şi să intre la petrecere aşa cum se cuvine.
*

O creatoare de m odă? D e la Londra? Este im posibil.
N u puteţi fi englezoaică.
Bărbaţii încercară să o înconjoare, dar doam nele îi
traseră deoparte şi o luară la întrebări.
R ochia lui M arcelline stârnise atât curiozitate, cât şi
invidie. C ulorile ei nu erau neobişnuite. Erau pe val.
N ici stilul nu era atât de diferit de ultim a m odă afişată
la Longcham p. D ar m odul în care ea com binase deta
liile şi nuanţele şi micile adăugiri creau îm preună ceea
ce se chem a stilul distinct N oirot. Fiind franţuzoaice,
observară aceste aspecte şi erau în deajun s de intrigate
pentru a o aborda, deşi reprezenta o anom alie socială n u era o persoană, ci un anim al exotic.
A n im alul de com panie exotic al lui C levedon. încă
o deranja această com paraţie, dar o parte din ea nu pu
tea să nu-i adm ire iscusinţa. Era genul de situaţie pe
care o creau m em brii fam iliei ei când se găseau prinşi
la înghesuială. D ar avea să se ocupe de A roganţa S a
m ai târziu.
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- S u n t englezoaică şi creatoare de m odă, se prezen
tă ea. îşi desfăcu poşeta şi scoase o casetă frum oasă de
urgint. Scoase din ea câteva cărţi de vizită sim ple şi ele
gante, asem ănătoare cu cele ale unui gentlem an. V in la
Paris ca să m ă inspir.
- D ar ar fi m ai bine să aveţi m agazinul aici, spuse una
dintre doam ne.
M arcelline îşi trecu încet privirea peste ţinutele lor.
-D u m n eavo astră nu aveţi nevoie de m ine, pe când
doam nele din A nglia au. D u pă o pauză adăugă în şoap
tă: O nevoie disperată.
D oam nele zâmbiră şi se îndepărtară, toate îm blânzi
te, iar unele dintre ele de-a dreptul fermecate. Fu rândul
bărbaţilor să se năpustească asupra ei.
*

- Este un mister, spuse A ronduille.
- Toate femeile sun t m isterioase, zise C levedon.
Stătea pe m arginea ringului de dans şi-l privea pe
contele d ’Em ilien d an sân d cu doam n a N oirot.
- N u , nu asta am vrut să spun. C u m îşi găseşte timp
o creatoare de m odă să înveţe să danseze atât de frumos?
C u m poate o negustoreasă din A nglia să vorbească fran
ceza la fel de bin e precum contesa? Ş i ce sp ui de reve
renţa pe care i-a făcut-o gazdei? întrebă el sărutându-şi
buricele degetelor. N-o să uit niciodată acea privelişte!
„N u sun t o doam n ă din înalta societate", spusese ea.
- E s te o enigm ă, recunosc, zise C levedon. D ar asta
o face atât de... am uzantă.
- Toate doam nele s-au dus la ea, îi atrase A ronduille
atenţia. A i văzut?
- A m văzut. C levedon nu-şi im aginase că ele aveau
s-o abordeze. Bărbaţii, da, desigur. D ar femeile? U n a
era să fie acceptată de gazda ce trecuse politicoasă cu
vederea proasta creştere a un ui invitat de seam ă. A lta
era ca fem eile prezente să iniţieze o conversaţie cu „ani
m alul" său de com panie. D acă N oirot ar fi fost o actri
ţă sau o curtezană sau orice altceva decât o creatoare
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de m odă, i-ar fi d at peste nas. în schim b, îi în depărtaseră
pe bărbaţi pentru a ajunge m ai repede la ea. întâlnirea
fusese scurtă, dar la final toate arătau fermecate. Este
o creatoare de m odă, insistă el. A ceasta este profesia ei:
să facă fem eile fericite.
Totuşi, nu putea să-şi explice reverenţa. N ici m odu l
în care ea vorbea sau mergea. S au felul în care dansa.
D e câte ori dansase Em ilien cu ea? Pentru C levedon
acest lucru nu însem na nim ic - nu ar fi făcut niciodată
ceva atât de nepotrivit încât să danseze cu ea toată n oap
tea. Dar, ţin ân d cont de faptul că riscase să fie um ilit de
dragul ei, avea dreptul la un dans.
★

D eşi părea că atenţia îi era îndreptată n um ai asupra
partenerului de m om ent, M arcelline ştia în fiecare clipă
un de se afla C levedon. N u era n ici foarte greu, pentru
că ducele era cu un cap m ai înalt decât m ajoritatea băr
baţilor prezenţi, iar aspectul lui era greu de trecut cu
vederea: un profil ce i-ar fi făcut să plângă şi pe cei m ai
iscusiţi sculptori greci şi un păr negru, strălucitor, cu
bucle de băieţandru. A p oi erau um erii. N im en i n u m ai
avea asem enea um eri. Şi nim eni nu avea un asem enea
corp. Foarte posibil că el i-ar fi p u tu t debita gazdei orice
ar fi vrut, iar ea ar fi acceptat n um ai din motive estetice.
C h iar şi puritan ii probabil că ar fi făcut acelaşi lucru.
C o n te sa era bătrână şi rece, dar nu era m oartă.
O
vrem e el dansă, iar paşii lor îi purtară d in când în
când la num ai câţiva centim etri un u l de altul, însă aris
tocratul părea la fel de atent la partenera sa de dan s cum
încercase M arcelline să pară cu partenerii ei.
S-ar fi p u tu t crede că era com plet indiferent la prezen
ţa ei. C ă o introdusese la petrecere, iar acum nu-i m ai
p ăsa de nim ic altceva. în să ar fi trebuit să fie o fem eie
extrem de proastă sau de naivă ca să se lase păcălită, iar
ea nu era nici una, nici alta. Ştia că el o urm ărea, deşi se
pricepea foarte bine să mascheze acest lucru.
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D u p ă o oră, ducele îşi pierdu răbdarea. S e plim ba
prin sala de bal, cu prietenul urmându-1 ca o um bră,
apoi, în sfârşit, m ersul său fără ţintă îl aduse lângă Marcelline, care era în conjurată de u n grup de adm iratori.
D ând im presia că nu-i observase pe ceilalţi, se îndreptă
pur şi sim plu spre ea, asem enea unei corăbii ce acosta în
port. G ru p u l de bărbaţi nu se opuse. C u toţii îi făcură
loc de parcă nu erau decât apă în jurul vasului. T ân ăra
femeie se întrebă dacă aşa se petrecuseră lucrurile şi cu
bunicul ei, când acesta era tânăr şi chipeş - un nobil pu
ternic dintr-o fam ilie străveche. O are cei din ju r îi des
chiseseră calea în acelaşi m od, iar el nu băgase niciodată
de seam ă că lum ea era capabilă să procedeze şi altfel?
- A , aici eraţi, spuse Clevedon ca şi cum ar fi d at pes
te ea întâm plător.
- D u p ă cum vedeţi, zise ea. N u am ros draperiile şi
nici nu am zgâriat m obila.
- D a, observ că vă păstraţi ghearele pentru m ine.
Ei bine, dansăm ?
- D ar d oam n a mi-a prom is m ie urm ătorul dans, se
opuse d om n ul T ournadre. C levedon îl străpun se cu pri
virea. S au poate că am înţeles eu greşit, con tin uă bărba
tul. C red că era vorba despre alt dans. Se d ădu înapoi
ca un lup de rang inferior ce se retrăgea din faţa lideru
lui haitei.
O , nu trebuia să fie încântată de acest lucru! N um ai
0 şcolăriţă ar fi fost entuziasm ată de un bărb at care o
apăra m ârâind, la fel cum o face un lup când un altul
îndrăzneşte să se apropie de fem ela lui. T otuşi, era cel
mai d orit bărbat din sala de bal, iar gestul său posesiv
ar fi bucurat-o pe orice doam n ă din încăpere. La urm a
urmei, era fem eie, şi încă una tânără, iar în ciuda expe
rienţei sociale pe care o acum ulase, nu m ai avusese până
atunci parte de un pretendent care să-l gon ească pe altul
de lângă ea.
Fără să se m ai piardă în reflecţii, se lăsă con d u să către
ringul de dans. A p o i m âna lui îi cuprinse talia, iar a ei
1 se aşeză pe um ăr. Lum ea se opri. Ii aruncă o privire şi
văzu în ochii lui verzi acelaşi şoc ce o făcuse şi pe ea să-şi
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ţină respiraţia şi să nu se m ai p oată m işca. D an sase cu
o m ulţim e de bărbaţi pân ă atunci. Toţi o ţinuseră în
acelaşi m od. însă, de data aceea, atingerea palm elor lui
îi declanşă o senzaţie atât de puternică, încât pielea ei
vibră. O sim ţi în străfundurile sale, o stare de nem iş
care. A p o i inim a începu din n ou să-i bată şi reuşi să-şi
vină în fire.
Faţa ei deveni o m ască sociabilă. La fel şi a lui. M âini
le lor libere se uniră, iar el o învârti în ritm ul muzicii.

D an sară o vreme tăcuţi. El, încă zdruncinat de ceea
ce se întâm plase la începutul dansului, nu se sim ţea
pregătit să vorbească. Ştia că şi ea sim ţise acelaşi lucru deşi nu putea spune ce fusese exact.
în acel m om ent atenţia ei era îndreptată în altă par
te, nu la el. Privea peste um ărul lui, dându-i ocazia să
o studieze. N u era o frum useţe ieşită din com un, totuşi
lăsa această impresie. Era arătoasă, sărea în ochi şi era
com plet diferită. Părul negru era aranjat într-o coafură
la m odă, în să puţin răvăşit. D acă s-ar fi aflat în altă par
te, şi-ar fi trecut degetele prin el, îm prăştiindu-i agrafele
pe podea...
O m işcare uşoară a capului dezveli o ureche m ică,
perfectă, de al cărei lob atârna un cercel de culoarea
granatului. S-ar fi aplecat şi şi-ar fi trecut lim ba de-a lun
gul curbei delicate... D ar nu erau în altă parte, aşa că se
rotiră în continuare prin sala de bal; cu fiecare piruetă,
valsul fam iliar devenea din ce în ce m ai sum bru, m ai
ciudat şi m ai fierbinte. C u fiecare piruetă, el era din ce
în ce m ai conştient de căldura încheieturii ei în m âna
înm ănuşată, de fierbinţeala care-i făcea pielea să strălu
cească într-o nuanţă rozalie sub poleiala straielor şi de
m odul în care căldura îi scotea în evidenţă parfum ul.
Izul pielii se com bina cu cel difuz de iasom ie.
Era d oar o adiere de p arfum într-o încăpere încăl
zită şi aglom erată, plină de m irosuri, dar el îl sim ţea
n u m ai pe al ei. La fel, era vag co n ştien t de dan sato rii
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ce se în vârteau în ju ru l lor, o trom bă de cu lori punc
tată de ton urile negre, gri şi albe ale bărbaţilor. D ar
roate aceste culori m in un ate păleau în faţa vârtejului
auriu-deschis, cu tentă rozalie, precum n isip ul u n u i de
şert la răsărit, p u n ctat cu panglici roşii ce trem urau la
fel ca m acii în briza verii. A p roap e de faţă era dantela
neagră, ce plutea în aer la fiecare m işcare.
Intr-un final, ea îl privi. Percepu căldura care-i aprin
sese faţa, pulsaţia venei de pe gât şi fu conştient, fără
a fi nevoie să se uite în jos, de faptul că pieptul ei se
ridica şi cobora cu repeziciune.
- V ă felicit, zise ea cu respiraţia întretăiată. D intre
toate şiretlicurile la care aţi fi putut apela, la acesta nu
m-aş fi gândit. Totuşi, nu m-am considerat niciodată
anim alul de com panie al cuiva.
- V-am prezentat drept exotică, o corectă el.
- M ă refer la partea cu lesa.
- A r fi o lesă elegantă, vă asigur. B ătută cu diam ante.
- N u, m ulţum esc. în plus, v-aţi com portat ca şi cum
m-aţi fi câştigat la un pariu când, de fapt, dum neavoas
tră aţi pierdut. Şi nu doar o dată. O chii ei negri se ri
dicară spre ai lui, apoi coborâră, se opriră în dreptul
eşarfei şi lăsară în urm a lor o dâră de căldură. Este un
sm arald foarte frum os.
- Pe care nu o să vi-1 dau, zise el. N u m ai fac nici un
pariu cu dum neavoastră în această seară. O ricum , am
putea fi daţi afară. Soţia vicontelui de M ontpellier mi-a
arătat cartea de vizită pe care i-aţi dat-o. N u v-a spus ni
m eni până acum care e diferenţa dintre o serată a lum ii
bune şi o petrecere negustorească? A cesta n u este un
banchet al Breslei Croitorilor.
- A m observat asta. C roitorii ar fi fost m ult m ai bine
îm brăcaţi.
- V ă faceţi că nu vedeţi? o dojeni el. Uitaţi-vă în jurul
dum neavoastră.
Ea aruncă o privire plictisită prin încăpere.
- A m m ai văzut aşa ceva.
- Sun tem la Paris.
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- M a refer la bărbaţi, n u la fem ei. D in tre toţi bărbaţii
de aici, sunteţi singurul de care un croitor londonez nu
s-ar putea ruşina că vă are drept client.
- C e uşurat m ă sim t că am prim it aprecierea d um 
neavoastră.
- N u am spus că vă apreciez întru totul.
- A ş a e. A m uitat. S u n t un aristocrat nefolositor.
-A v e ţi totuşi unele foloase, spuse ea. A ltfel n u ar tre
b u i să vă fac curte.
- A ş a o num iţi?
- U it a ţ i m ereu. A ceastă petrecere. D um neavoastră.
Totul este o afacere pentru m ine.
U itase. Ea dorise să vină la bal pentru a-i observa pe
cei prezenţi. A r fi venit şi fără el dacă nu ar fi fost la
m ijloc pariul - deşi fusese m ai degrabă un război de
voinţă decât un pariu.
- C u m aş putea să uit? A bia mi-am putut crede ochi
lor când prietenii mi-au arătat cărţile de vizită pe care
le-aţi îm părţit ca pe nişte favoruri.
- A n im alul exotic al în ălţim ii V oastre v-a făcut de ru
şine? U şa magazinului m eu vă agresează nările? C e curios.
D in câte îm i am intesc, dum neavoastră aţi fost cel care
aţi insistat să mă^aduceţi aici. M-aţi tachinat cu laşitatea
dum neavoastră. însă, aţi...
- A r fi vulgar să vă strangulez pe ringul de dans, m ur
m ură el. T otuşi, sun t foarte ten tat să o fac.
- N u fiţi absurd! N u v-aţi m ai distrat aşa de secole.
D o ar mi-aţi spus, nu-i aşa, despre m aşinaţiunile de care
su n t în stare cei care doresc să ob ţin ă o invitaţie la acest
bal incredibil de plictisitor. D um neavoastră aţi realizat
u n lucru pentru care parizienii şi-ar da un organ vital.
A ţi reuşit să obţineţi trofeul m on d en al deceniului,
însoţindu-m ă, aţi trecut peste regulile vechi, de neîncăl
cat, ale gazdei. A ţi dat peste nas societăţii, atât franceze,
cât şi engleze. Şi dansaţi cu fem eia cea m ai încântătoare
d in încăpere.
Inim a îi bătea nebuneşte. D e vină erau dan su l alert,
discuţia lor şi încercarea de a ţine pasul cu agerim ea
ei. Pe deasupra, sim ţea o n esiguranţă lăuntrică, aceeaşi
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pe care o percepuse şi înainte - pentru că vorbele feme

ii erau adevărate. Totul era adevărat, iar el nu-şi dădu
se seam a de asta p ân ă când ea nu-i aruncase cuvintele

In faţă.
-A veţi o părere foarte bu n ă despre dum neavoastră,
remarcă el.
- D ragul m eu duce, num ai priviţi com petiţia.
- A ş fa c e o , dar sunteţi atât de agasantă în cât nu-mi
pot lua ochii de la dum neavoastră.
Se învârteau pe ritm şi am ân doi răm aseră fără
suflare d in cauza dan su lui şi a discuţiei purtate în
acest răstim p.
îi privi ochii sclipitori şi gura surâzătoare - gura aceea
care-1 înnebunise.
-F ascin an tă, îl corijă ea. A ţi vrut să spun eţi fasci
nantă, nu agasantă.
- C u siguranţă l-aţi fascinat pe prietenul m eu Aronduille, care se întreabă unde aţi învăţat să faceţi ase
m enea reverenţe, să dan saţi şi să vorbiţi atât de bine
în franceză.
M arcelline făcu o pauză înainte de a-i răspunde.
- C a o doam n ă din înalta societate, vreţi să spuneţi?
Nu fac decât să-mi im it clientele.
- M ă întreb un de aţi învăţat să le im itaţi. N u lucraţi
din zori şi până-n noapte? Creatoarele de m o d ă nu de
prind croitoria de mici?
- D e la n ouă ani. C â t de interesat sunteţi, dintr-odată, de m un ca m ea...
- Mi-am întrebat valetul.
-V aletu l, râse ea. Ă sta da, sem n de bogăţie!
- D ar şi dum neavoastră aveţi o cam eristă. O fată mi
cuţă, cu părul blond.
Zâm betul din ochii ei dispăru.
- A ţi remarcat-o pe servitoarea mea?
- La prom enadă, da.
- Sun teţi un observator foarte bun.
- D o am n ă, eu observ totul la dum neavoastră, pur şi
sim plu d in instinct de conservare.
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- Spuneţi-m i că sun t cinică, d ar cred că n u e nim ic
pur în asta.
D an sul se apropia de sfârşit, însă ducele auzea vag
m uzica d in fundal. Era absorbit de prezenţa ei, de căl
dura deopotrivă fizică şi m entală care-i unea şi de turbu
lenţa creată de acea femeie.
- Şi totuşi, m ă curtaţi, zise el.
- N u m a i în interesul afacerii m ele.
- Interesant. M ă m inunez de m etodele pe care le folo
siţi. Spun eţi că doriţi să îm i îm brăcaţi ducesa şi începeţi
prin a dispărea cu acul meu de la eşarfă.
- L-am câştigat pe drept!
D an sul se sfârşise, dar el încă o ţinea în braţe.
- M ă tachinaţi, m ă provocaţi şi m ă înfuriaţi, spuse el.
- A , asta fac ca să mă distrez.
- C a să vă distraţi. V ă place să vă jucaţi cu focul,
doam n ă.
- La fel şi dum neavoastră.
Trecură câteva secunde tensionate înainte ca el să ob
serve că m uzica se oprise, iar oam en ii din jur îi priveau
com en tân d discret.
îi dădu drum ul din braţe netezindu-i teatral dantela
de parcă ar fi aranjat ţinuta un ui copil. îi zâmbi cu un
aer de superioritate ce ştia că o va înfuria, d upă care se
înclină politicos.
Ea făcu o reverenţă la fel de frum oasă, ap oi îşi deschi
se evantaiul şi îl ridică în dreptul feţei, ascunzând totul
cu excepţia ochilor negri, sarcastici.
- D acă v-aţi dorit un anim al de com panie blând, înăl
ţim ea Voastră, ar fi trebuit să vă fi ales o altă femeie.
A p o i se strecură prin m ulţim e. D an tela n eagră şi
panglicile roşii fluturau în ju ru l m ătăsii n isip ii ce foş
nea adem enitor.

capitolul 5
„S e zo n u l b alu rilo r m ascate s-a sfârşit, d ar cele co n 
sacrate eleganţei desăvârşite su n t la fel de frecvente
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ca la în cepu tu l iernii. M ajoritatea rochiilor n oi, de
dan s, au voaluri în diverse culori inspirate de natură,
de p ild ă galben p al şi lila, alb şi verde sm arald sau tran
dafiriu, ecru şi n u an ţa cireşelor."
„C o stu m e le din Paris, de la un co resp on d en t pari
zian ", Revista Curţii sau L a Belle Assemblee, 1835

M arcelline ieşi din sala de bal şi se îndreptă repede
către scară.
- Eu v-am ales? se auzi o voce fam iliară, joasă, din
spate.
Se întoarse surprinsă şi se lovi de Clevedon. Se îm 
piedică, iar el o prinse de um eri şi o ajută să-şi recapete
echilibrul.
- D elicioasă ieşire, zise el. D ar încă nu am term inat
discuţia.
- B a cred că da, răspunse ea. Mi-am în deplin it m isiu
nea în seara asta. C artea m ea de vizită o să ajungă la cel
puţin un reporter pân ă m âine, îm preună cu o descriere
detaliată a rochiei. M ai m ulte doam ne le vor scrie pri
etenelor şi fam iliilor lor din Londra despre m agazinul
meu. Iar eu şi dum neavoastră am stârnit m ai m ulte bâr
fe decât era de dorit. Pentru m om ent nu sun t convinsă
că le voi putea întoarce în favoarea m ea. Iar felul în care
mă ţineţi nu va îm bunătăţi lucrurile. C a să nu m ai vor
besc de faptul că îm i şifonaţi dantela.
El îi d ăd u d rum ul si, preţ de o clipă n eb un ă, tinerei
fem ei i se făcu d o r de căldura şi de apăsarea degete
lor lui.
- N u eu v-am ales, zise el. D um neavoastră aţi venit
la teatru, v-aţi etalat acolo şi aţi făcut pe dracu-n patru
să-mi atrageţi atenţia.
- D acă aveţi im presia că asta înseam nă că am făcut
pe dracu-n patru, înseam nă că vă lipseşte com plet expe
rienţa de viaţă.
O
vrem e el îi studie chipul, iar ochii verzi îi scăpărară. M arcelline nu s-ar fi m irat dacă ar fi luat<> în braţe şi
ar fi scuturat-o pân ă ce îi zăngăneau dinţii. îl provocase,
poate, m ai m ult decât ar fi trebuit şi nu era cea m ai
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în ţeleaptă m işcare; dar şi ea fusese la rândul ei provoca
tă, frustrată din diferite motive, printre care un u l ieşea
în evidenţă.
- E u v-am adus, rosti el încruntat, eu o să vă con duc
în apoi la hotel.
- N u este nevoie să plecaţi de la petrecere pentru
m ine. O să găsesc o birjă care să m ă ducă în apoi.
-P etrecerea e plictisitoare. D um neavoastră sunteţi
singurul lucru interesant de aici. N ici nu aţi plecat bine,
că atm osfera s-a şi dezum flat ca u n b alon cu aer cald
străpun s de un ac. l-am auzit pe ceilalţi oftân d în spatele
m eu când am ieşit pe coridor.
- N u credeţi m ai degrabă că petrecerea s-a dezum flat
d in cauza plecării dum neavoastră?
- N u . Ş i nu încercaţi să m ă flataţi. N u vă stă
bin e. D e fapt, vă face faţa verzuie. M ă întreb cum
vă descurcaţi cu clientele. C u siguran ţă su n teţi obliga
tă să le faceţi com plim ente şi să le linguşiţi.
- Flatez în m odul în care fac orice altceva, spuse ea.
Frum os. D acă m ă înverzesc, acest lucru este provocat de
faptul că dum neavoastră exageraţi cu linguşirea.
-A tu n c i trebuie să vă veniţi în fire înainte de a cobo
rî treptele. D acă vă îm piedicaţi şi vă spargeţi capul, toate
suspiciunile vor cădea asupra m ea.
Avea nevoie să-şi vină în fire, şi nu de team a că se
va îm piedica pe trepte. în că nu îşi revenise de pe urm a
valsului în braţele lui - căldura, am eţeala, senzaţia fizică
aproape copleşitoare şi destul de îngrijorătoare, valul de
dorin ţă ce o străbătuse, îi gonise prin vene, îi pulsase în
inim ă şi îi îngreunase gândirea ca şi cum ar fi b ău t un
soi^de otravă.
în cepu să coboare. în tim p ce zgom otul petrecerii se
estom pa, deveni m ai conştientă de paşii lui ce se auzeau
încet în urm ă. Să-şi asum e riscuri făcea parte din carac
terul ei, iar m oralitatea convenţională n u fusese inclusă
în educaţia pe care o prim ise.
D acă ar fi fost alt bărbat, n-ar fi şovăit. L-ar fi tras
intr-un colţ întunecat sau sub scară şi ar fi profitat de
el. Şi-ar fi ridicat rochia, şi-ar fi luat porţia de plăcere -
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irzem ată de u n perete, de o uşă sau de u n pervaz ţu s-ar fi eliberat.
D ar acesta nu era un bărbat oarecare, şi deja le per
misese tem peram entului şi m ândriei să o ia în ain tea ra
ţiunii. Leonie o avertizase la plecare: „N-o să m ai avem
niciodată o ocazie ca asta. N u o irosi.“
Problem a era că M arcelline nu avea de un d e să ştie
ilacă o d ădu se sau nu în bară înainte să fie prea târziu.
O vrem e nu-şi ziseră nim ic, iar ea se întreba dacă şi
el se gândea la veştile ce aveau să zboare în curân d la
Londra şi cântărea cum să le facă faţă. D ar de ce şi-ar fi
fftcut el griji pentru bârfe? Era bărbat, şi toată lum ea se
u.ştepta de la bărbaţi să alerge d upă fem ei, în special la
Paris. Practic, asta era datoria lui patriotică.
C u siguranţă, Lady C lara nu se interesase prea m ult
de treburile lui. Ş i n-ar fi fost o m are surpriză dacă
ar fi aflat. D in m om en t ce Lon gm ore se purtase
aproape la fel ca prietenul lui, M arcelline se în d oia că
ti trecuse prin m inte să m enţioneze acest lucru când îi
prezentase lui C levedon ultim atum ul, indiferent în ce
i onstase acesta.
Pe de altă parte, toate celelalte relaţii am oroase din
Paris ale ducelui fuseseră cu d oam n e din înalta socie
tate sau din pătura de m ijloc, pe când o creatoare de
m odă - o negustoreasă de rând - nu era ceva obişn uit
pentru C levedon, şi orice lucru n eobişn uit făcea vâlvă.
( îândindu-se la aceste aspecte, ajunse la parter. N u se
sim ţea deloc liniştită.
A şteptă în tim p ce el îi spuse portarului să aducă tră
sura. C â n d C leved on se întoarse, îl întrebă:
- C u m aveţi de gând să-i explicaţi seara aceasta lui
Lady C lara? S au nu îi oferiţi niciodată explicaţii în ceea
ce vă priveşte?
- N u vreau să vorbesc despre ea.
- S u n te ţi ridicol. O spuneţi de parcă pronunţarea
num elui său o va con tam in a în vreun fel. Probabil că
vorbeşte conştiinţa dum neavoastră vinovată, pentru
că în m od sigur nu este intelectul cel care se pronunţă.
Ştiţi foarte bin e că eu pe d om n ia sa o vreau. D o m n ia
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S a este m otivul pentru care am venit la Paris. „N u vreau
să vorbesc despre ea“ , îl im ită M arcelline. A sta faceţi
când ceva devine inconfortabil? Pretindeţi că n u există?
E a e acolo, om încăpăţânat ce sunteţi! Fem eia cu care
o să vă însuraţi până la sfârşitul verii. A r trebui să vorbiţi
despre ea. A r trebui să-mi ream intiţi că-mi este net supe
rioară. C u excepţia rochiilor, bineînţeles.
- Iniţial, rosti el pe un ton echilibrat, am vrut să-i |
scriu C larei, aşa cum fac de obicei. Plănuisem să-i redau
cea m ai idioată conversaţie în care am fost im plicat în
această seară. Intenţionam să-i ofer impresiile mele le
gate de com pania pe care am avut-o. M ă gândisem să-i
descriu suferinţele prin care trec din cauza plictiselii o plictiseală pe care o îndur din cauza ei, pentru a-i oferi
ocazia să se distreze.
- C e purtare nobilă. C eva licări în ochii lui, ceva ce
sem ăn a cu lum ina unui far în tim pul unei furtuni. Ştia
că naviga în ape periculoase, dar dacă nu reuşea să-l ţină
sub control, risca să-şi facă p raf afacerea. Ş i aţi fi trecut
peste contribuţia mea la toate aceste întâm plări? urm ă
ea. C e întrebare stupidă. A r fi lipsit de tact să-i povestiţi
despre fem eile cu caracter îndoielnic pe^care le întâlniţi
în tim pul călătoriilor şi al distracţiilor. In această situa
ţie însă, n u v-aş recom anda o asem enea tactică. Veştile
despre apariţia inedită pe care aţi avut-o la petrecere vor
călători curând peste C an alu l M ânecii şi vor ajunge la
L on dra cel târziu joi. V ă sfătuiesc să abordaţi subiectul
im ediat. Spuneţi-i că m-aţi adus la evenim ent ca să câşti
gaţi un pariu. S au că era m ai curând o farsă.
- Pentru num ele lui Dum nezeu, sunteţi cea m ai auto
ritară fem eie pe care am întâlnit-o!
- încerc să am grijă de viitorul m eu, spuse ea.
Percepu o uşoară bâlbâială în propria voce. A larm ată,
trase aer în piept ca să se liniştească. Privirea lui deve
ni grea ca plum bul şi coborî către decolteul ei. Felul
în care ea reacţionă ia acest m ic gest nu făcu decât să
o tulbure şi m ai tare. Să-l ia naiba! El era cel care trebuia
să fie în lesă!
Se îndreptă către ieşire. Portarul deschise uşa grăbit.
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- T răsura nu a sosit încă, zise Clevedon. D o riţi să staţi
pe stradă ca un funcţionar care aşteaptă om nibuzul?

- Eu nu m erg în trăsură îm preună cu dum neavoastră.
O s-o luăm pe căi separate în această seară.
- N u vă pot perm ite să călătoriţi singură, spuse el.
Asta nu vă va aduce decât necazuri.
Şi să m eargă cu el în tro trăsură închisă, în toiul nop
ţii, în starea în care se afla, nu avea să-i aducă necazuri?
Trebuia să scape de el, nu num ai de dragul aparenţelor,
ci pentru a se gân di în linişte. S ă caute o m etodă de
a repara situaţia.
- Eu nu sun t o dom n işoară lipsită de apărare. C ălăto
resc singură la Paris de m ulţi ani.
- Fără servitori?
îşi dori să fi avut la îndem ână un obiect tare pe care
să-l arunce în om ul acela căpos. C rescuse pe străzile Pa
risului, ale Londrei şi ale altor oraşe. Provenea dintr-o
familie care trăise intens. C ei proşti sau naivi nu supra
vieţuiau. Sin gurul duşm an pe care nu putuseră să-l în
frângă fusese holera.
- D a , fără servitori, răspunse ea. Este şocant, ştiu.
A trăi fără servitori este ceva de neconceput pentru
dum neavoastră.
- N u e adevărat. Pot enum era o serie de lucruri ce pot
( i făcute fără a fi nevoie de servitori.
- C â t de inventiv din partea dum neavoastră!
- O ricum , n-are im portanţă. Iată că a sosit trăsura.
în tim p ce ea încerca să nu se gân dească la lista
de activităţi ce ar fi putut fi îndeplinite fără ajutorul
servitorilor, trăsura opri la intrare.
- A d io , spuse ea. O să caut o birjă pe urm ătoarea
stradă.
- Plouă, zise el.
-N u ...
S im ţi o picătură rece pe umăr. A p o i o alta pe cap.
Vizitiul sări de pe capră, deschise o um brelă şi se gră
bi către ei. Până să ajungă, picăturile răzleţe se transfor
maseră într-o răpăială.
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S im ţi m ân a lui C levedon pe spatele ei, îm pingând-o
sub um brelă şi conducând-o către treptele trăsurii. A tin
gerea lui era un gest posesiv, protector. O dezarm ă.
încercă să se convingă de faptul că nu era din zahăr
şi că nu se va topi. îşi spuse că se plim base de atâtea ori
prin ploaie. R aţiunea însă nu o ascultă. Şinele său era
captivul em oţiilor. M ân a lui m are o atingea pe spate,;
trupul m asiv îi era alături...
N o ap tea devenea din ce în ce m ai întunecată şi m ai
rece în tim p ce ploaia cădea tot m ai tare. Era puternică
şi indepen den tă şi trăise pe străzi. T otuşi, tânjise întot
deau n a, ca orice anim al, d u p ă u n ad ăp o st şi d u p ă pro
tecţie. A ceea era slăbiciunea ei. N egarea de sine nu era
instinctivă. N u putea să se despartă de el şi să se întoarcă
d in dreptul trăsurii deschise un de o aştepta adăpostul.
N u dorea să-i fie frig şi să se ude m ergând singură prin
beznă pe străzile Parisului.
A şa că urcă treptele, se cu fun d ă m ulţum ită pe ban-;
cheta m oale şi îşi spuse că o răceală zdravănă ori întâlni
rea cu u n violator pe vreo străduţă lăturalnică n u le-ar fii
picat bin e fetei ei sau surorilor.
El se aşeză vizavi şi uşa se închise.
Sim ţi clătinarea uşoară a vehiculului în tim p ce vizi-]
tiul se aşeză în apoi pe capră. Auzi cum ducele răpăi din
degete, d ân d sem nalul de pornire. V ehiculul se puse în
m işcare destul de lin, dar străzile erau departe de a fi
netede şi, în ciuda arcurilor şi a banchetei m oi, sim ţi
zdruncinăturile.
L in iştea d in interior era precum cea de d in ain tea
un ei fu rtu n i. D eveni co n ştien tă de zgom otul roţilor ce
treceau peste pietre şi de p lo aia ce răpăia pe acoperi
şul veh icu lu lui... şi, în interior, de b ătaia prea rapidă
a inim ii.
H a, să vă duceţi să căutaţi o birjă, zise el. Serios,
sun teţi ridicolă.
C h iar era. A r fi riscat întunericul, frigul şi ploaia. I
N u ar fi rezistat m ai m ult de câteva m inute. într-o birjă, j
cel puţin , putea să se gândească.
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N oaptea era întunecată, iar şiroaiele de apă absor
beau şi puţin a lum ină pe care o răspân deau lăm pile de
pe stradă şi cele ale trăsurii.
In vehicul era şi m ai întuneric. A bia putea desluşi
trăsăturile lui pe bancheta de vizavi. D ar era sufocată
de proxim itatea picioarelor lungi întinse în spaţiul din
tre ei. Părea să perceapă şi m âna lui în tin să pe spătarul
banchetei. C u toate acestea, nu se lăsă am ăgită de po
ziţia lui relaxată. Stătea tolănit precum o panteră care
aştepta culcată pe creanga un ui copac şi urm ărea prada
m işcându-se dedesubt, în pădure. D acă ar fi avut coadă,
cu siguranţă că ar fi d at acum din ea.
- A m fost o proastă să particip la acest evenim ent îm 
preună cu dum neavoastră, zise ea.
- M i s-a părut că v-aţi distrat. C u siguranţă nu aţi dus
lipsă de parteneri.
- D a , m-am descurcat destul de bin e, m ulţum esc,
până când aţi abordat stilul medieval...
- M edieval?
- L a o parte din calea mea, ţăranilor. Fetişcana îm i
aparţine! m im ă ea purtarea dispreţuitoare a ducelui de
Clevedon. A m crezut că dom n ul T ournadre va face în
pan taloni când i-aţi arătat colţii.
- C e im aginaţie grotescă aveţi!
- Sun teţi m are şi arogant şi cred că ştiţi foarte bine
cât de in tim idan t puteţi fi.
- D ar nu şi faţă de dum neavoastră.
-T o tu şi, poate că nu e totul pierdut, spuse ea. A cest
gen de com p ortam en t posesiv vă caracterizează. M ai
mult, sun t anim alul dum neavoastră de com panie.
M-aţi adus la petrecere ca să vă am uzaţi. Ş i m-am făcut
în m od clar înţeleasă celor din ju r că am venit pentru
a-mi prom ova afacerea şi că m-am folosit de dum n ea
voastră în acest scop.
- D ar lucrurile nu s-au petrecut astfel!
- B a întocm ai aşa s-au petrecut, îl asigură ea.
- C e s-a în tâm plat este că am valsat şi a fost clar pen
tru toată lum ea ce făceam de fapt, chiar dacă aveam hai
nele pe noi.
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- O , aia... A m acest efect asupra oricărui bărbat cu
care dansez.
- N u pretindeţi că nu aţi sim ţit nimic.
- Sigur că am sim ţit ceva. N u am m ai d an sat cu un
duce pân ă acum . A fost cel m ai încântător lucru care mi
s-a întâm plat în viaţa m ea m ediocră, de mic-burgheză.
- Păcat că nu suntem în Evul M ediu, zise el. în acel
caz n-aş fi ezitat să vă fac viaţa chiar m ai interesantă şi
m ult m ai puţin m ediocră.
- Poate că ar trebui să dau un anunţ. D oam n ele dis
tinse şi la m odă sun t invitate la sala de expoziţie a doam 
nei N oirot, pe Fleet Street, W est Chancery Lane, pentru
a viziona o colecţie de articole elegante, nou-nouţe, alcă
tuită d in rochii, pelerine şi pălării ce nu se pot com para
cu ale nici unei case de m odă din pun ct de vedere al
excelenţei, gustului şi splendorii. D eseori im itată dar ni
ciodată întrecută, doam n a N oirot însăşi se poate lăuda
cu distincţia de a fi dan sat cu un duce. Trăsura se opri.
A m ajuns deja la hotel? întrebă ea. C e repede zboară
tim pul în com pania înălţim ii Voastre!
D ădu să se ridice.
- N u suntem nici m ăcar pe-aproape de hotel, zise
C levedon. Ne-am oprit din cauza un ui accident sau
a vreunui beţiv de pe stradă sau ceva de genul ăsta.
T oată lum ea s-a oprit.
Ea se aplecă să se uite pe fereastră. îi era greu să
distingă ceva în afara perdelei de ploaie din dreptul
felinarului.
- N u văd...
îl sim ţi mişcându-se, dar totul se petrecu atât de repe
de şi de lin, încât gestul o luă prin surprindere. A cum se
uita pe geam , iar în clipa urm ătoare ducele o cuprinsese
în braţe. O ridică de pe banchetă şi o aşeză în poală cu
atâta uşurinţă, de parcă ar fi fost o cutie de pălării.
O fracţiune de secundă fu prea uim ită ca să reacţio
neze. C â n d vru să se sm ulgă din strânsoare, el o prinse
cu o m ână de ceafă şi îi aduse faţa aproape de a lui.
- A p rop o de afaceri - despre care vorbiţi necontenit.
Ş i n oi doi avem o afacere de discutat, zise el cu un ton
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m borât şi am eninţător. N u s-a term inat, doam n ă. N ici
măcar n-a început.
- N u fiţi absurd!
Vocea îi trem ura. Inim a îi bătea nebuneşte, ca şi când
ii r fi atârn at de o stâncă deasupra unei prăpăstii. îşi spu
ne că el nu era decât un bărbat şi că îi înţelegea pe deplin
pe bărbaţi. D ar raţiunea nu avea nici o şan să să se facă
ascultată. Era puternic, solid şi cald. Statu ra lui o excita.
La fel şi frum useţea, puterea şi aroganţa. A cesta era pe
ricolul. Era slabă din acest pun ct de vedere, iar voinţa şi
raţiunea îi puteau fi înfrânte cu uşurinţă de frivolitatea
din sânge.
Sim ţi căldura coapselor lui m usculoase prin stratu
rile rochiei şi prin jupă, iar valul fierbinte o străbătu
ilin cap până în picioare, stârnind dorinţe pe care era
incapabilă să le stăvilească.
- N u vă vreau pe dum neavoastră, m inţi ea. O vreau
pe ducesă...
G u ra lui îi acoperi buzele. Era caldă, ferm ă, hotărâtă.
C u secole în urm ă, străm oşii lui obţineau ceea ce d o
reau, păm ânturi, bogăţii şi femei. Le spun eau „al m eu“
şi aşa deveneau. Buzele lui puseră stăpânire pe ea în ace
eaşi m anieră - un sărut asediator, concentrat, insistent,
plin de forţă.
G u ra lui era visul oricărei hedoniste. îi sim ţi apăsa
rea - o sfântă i-ar fi putut rezista, dar ea nu avea nici
măcar o părticică de puritate în corp. Se predă im ediat.
Buzele i se deschiseră să-l prim ească, să-i sim tă gustul
pe lim bă şi să se desfete cu el, ceea ce nu reuşise ultim a
oară. Avea gustul a o mie de păcate, care erau precum
mierea pentru ea.
Palmele ei răsfirate pe pieptul lui se m utară în sus,
m ângâind colţurile ascuţite ale sm araldului şi ţesătu
ra eşarfei, şi îi cuprinseră părul. îşi prinse degetele în
buclele groase care o stârniseră încă de când ducele se
aplecase asupra m âinii ei la O pera Italiană.
Era un sărut la fel de furtunos ca data trecută, însă
acum avea ceva diferit. El era furios pe ea; ea era furioa
să pe el. D ar la m ijloc era m ai m ult de atât.
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D e d ata aceea n u m ai deţinea controlul. S e lăsă con
du să de sentim ente, de gustul lui, de m irosul pielii, de
corpul puternic aflat sub ea şi de m âinile care îi strân -;
geau tâm plele într-un gest posesiv. I se păru că trecuse o
veşnicie de cân d fusese ţinută în acest fel de u n bărbat.
Ştia - cel puţin o parte a m inţii ei conştientiza acest
lucru - că trebuia să se desprin dă de el. D ar m ai întâi...
o, încă puţin.
îşi m işcă trupul peste al lui, desfătându-se cu senzaţia
de căldură şi de tărie pe care o sim ţea, cu m ulţum irea că
excitaţia lui era evidentă chiar şi prin straturile rochiei şi
prin ju p on . în tim p ce m em brul lui tare era p resat sub '
coapsa ei, căldura şi plăcerea o străbătură precum un
m om en t de nebunie. Scoase un geam ăt gâtuit şi între- (
rupse sărutul. A r fi trebuit să se îndepărteze atunci, dar j
încă nu era gata să se oprească.
G u ra lui alunecă pe gâtul ei, urm ân d linia guleru- |
lui, către um ăr. T ân ăra fem eie m ai scăpă un geam ăt de i
plăcere, iar capul îi căzu pe spate în tim p ce se preda
senzaţiei - m âinile m ari o m ângâiau, stârn in d dorinţe
pe care şi le interzisese în urm ă cu câţiva ani... gura lui )
o gusta, lăsând în urm ă sărutări ca nişte scântei care îi |
ardeau pielea şi îi aprindeau focul lăuntric.
N u n um ai ea era victim a pasiun ii. îi auzi respiraţia jj
tot m ai precipitată, iar când m âinile lui îi atinseră piep- j
tul, sm ulgându-i un icnet, bărbatul gem u prelung.
Sunetele joase pe care le scoteau se am estecau în în
tuneric, iar acea scenă îi aduse am inte de d ou ă pantere i
care se îm perecheau în obscuritatea junglei. îi veni să i
râdă, pentru că tabloul se potrivea de m inune. El era un
anim al de pradă. La fel şi ea.
G u ra lui îi găsi din n ou buzele, iar m âinile i se mişca- j
ră pe trup, posesive. Ş i ea îl p oseda, trecându-şi palm ele
peste braţele m usculoase şi trupul ferm. Se bu cura când
îi sim ţea corpul încordându-se sub atingerea ei. O în- j
cân ta fiecare sem n care-i spun ea că el îşi pierdea încet j
controlul, chiar dacă nici ea nu era departe.
îşi schim bă poziţia ducându-şi m âna în dreptul
pan talon ilor lui; îşi răsfiră degetele şi sim ţi pulsaţiile

Seducţie

87

şl căldura falusului - m are, dem n de u n duce - , iar gân
dul acela pervers o am eţi. N um ai zeii ştiau cât îl dorea!
Mintea ei beată era plină de im agini excitante: trupuri
Koale, asudate... ea străpunsă, ţipând de plăcere...
Fără să întrerupă sărutul, ci m ai degrabă înteţindu-1,
se ridică, se întoarse şi îl încălecă. In spaţiul strâm t al
trăsurii, foşnetele rochiei şi ale ju p o n u lu i sun ară pre
cum un tunet.
El îşi trecu m âinile peste um erii ei, trăgând rochia în
jos. M arcelline auzi - sau sim ţi - m ătasea rupându-se.
Nu-i păsa. D egetele traseră de ţesătură şi îm pinseră
corsetul. Sim ţi aerul rece pe sânii expuşi înainte ca el
să-şi coboare gura pe bustul ei. Lim ba lui trecu peste un
sfârc, făcând-o să geam ă, iar când îl supse fem eia icni
si îşi lăsă capul pe spate. Râzând, îşi prinse degetele în
Iiudele lui şi îi sărută repetat părul. Senzaţia pe care
o sim ţea pe sâni o cuprinse şi în interior, m ai jo s de
buric; deveni nerăbdătoare, vibrantă.
Ducele îi scoase degetele din părul lui, invitând-o
să-şi ridice rochia şi ju pon ul. Le trase în sus, iar m âna
lui m are se strecură sub coapsa ei.
O explozie de lum ină um plu interiorul trăsurii. D ură
doar o clipă, d ar intensitatea ei, aproape ca lum in a zilei,
o şocă şi o trezi din visul nebunesc în care se cufundase,
chiar înainte ca un tunet să cutrem ure vehiculul.
îi în depărtă m âinile, îşi coborî rochia şi îşi trase
corsetul. Se dăd u jo s din poala lui.
- La n aiba cu tot, m orm ăi el. T ocm ai când devenea
interesant.
O altă străfulgerare. Linişte. A lt tunet.
Se întoarse pe banchetă şi încercă să-şi îndrepte
ţinuta.
- N u trebuia să devină interesant, fir-ar să fie! Ştiam
că nu trebuia să urc în trăsură cu tine, n u cân d suntem
atât de încinşi. O preşte. Trebuie să cobor.
U n alt fulger. Ş i altul. T unetul bu bu i, su n ân d ca
o explozie pe câm pul de luptă.
- N u ieşi afară pe vrem ea asta! exclam ă el.
- Ba da.
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Se ridică şi începu să se lupte cu fereastra. Trebuia
să coboare geam ul ca să ajungă la m ânerul din exterior,
înainte să reuşească, trăsura se opri brusc şi o făcu să se
îm piedice. Clevedon o prinse, dar ea îşi adânci unghiile
în pielea lui.
- A fost doar un sărut, zise el fără a-i da drum ul.
- A fost m ai m ult decât atât, îl corectă ea. D acă
nu ar fi fost fulgerul, am fi făcut exact ce ţi-am spus că nu
trebuie, nu am voie şi nu pot să fac niciodată.
- N u asta mi-ai spus.
- D ar ai ascultat vreodată?
- N u mi-ai zis că nu trebuie, nu ai voie şi nu poţi să
faci niciodată. N u exact aşa. C eea ce ai spus, în m ult
m ai m ulte cuvinte, a fost că potenţialele tale cliente de
la L on dra nu trebuie să afle.
în sfârşit se desprinse, dar trăsura se puse în mişcare
tocm ai atunci, astfel că se prăbuşi peste el. A r fi vrut atât
de m ult să răm ână acolo! Şi-ar fi d orit să i se urce în poa
lă şi să se desfete cu puterea, căldura şi atingerea lui.
Izbuti să se ridice, îi îndepărtă m âinile şi se aruncă
pe bancheta de vizavi. Totul nu dură m ai m ult de câteva
secunde, dar i se păru un efort de o viaţă. Era groaznic
să reziste tentaţiei.
- C iuleşti urechile foarte bine, îngăim ă ea cu răsufla
rea tăiată.
- Ş i tu credeai că nu ascult.
-A le g i să auzi num ai ceea ce vrei.
- Su n t bărbat.
N-ar fi trebuit să i se pară declaraţia secolului, dar
exact asta se întâm plă. U n bărbat, n um ai un bărbat, îşi
spuse - dar iată ce-i făcuse ei şi ce făcuse şi ea. N im ic nu
ar fi trebuit să se întâm ple astfel: sărutul incendiar, vite
za cu care raţiunea şi stăpânirea de sine i se dezintegrase
ră - chiar şi pentru ea fusese ceva extrem . II subestim ase
sau se supraestim ase, iar acum îi venea să om oare pe ci
neva pentru că nu se putea gân di la un m od în care să-l
aibă fără să strice totul. D acă nu cum va o făcuse deja.
„G ân deşte. G ândeşte. G ân d eşte.“
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T răsura se opri din nou, scoţând-o din m inţi. O are
«vea să se term ine vreodată călătoria asta?
U şa se deschise. A păru o um brelă în m âna un u i valet
ml leoarcă, iar Clevedon se ridică de pe banchetă.
- N u, spuse ea.
- N u sun t obişn uit să arunc femeile din trăsură şi să
Ic las să m eargă singure pân ă la uşă.
- N u m ă îndoiesc de faptul că sun t m ulte lucruri cu
care nu sunteţi obişnuit, ripostă ea; însă el începuse
deja să coboare treptele vehiculului, iar cearta nu avea
Nfi-1 zvânte pe valet.
Ignorând m âna pe care i-o oferise Clevedon, coborî
repede din trăsură şi alergă prin ploaie către adăpostul
oferit de hotel. El o porni la goană d upă ea. Picioarele
lui erau m ai lungi, aşa că o ajunse din urm ă în tr o cli
pită şi o înconjură cu braţul protector pe ultim ii metri
până la uşă.
- Trebuie să vorbim , zise el.
- N u acum . Valetul tău o să facă pneum onie. Ducele
se uită în apoi, iar lum ina de la intrare o ajută să-i obser
ve privirea încurcată de pe faţa chipeşă. Nu-1 poţi lăsa
să stea în ploaia asta torenţială în tim p ce ne certăm ,
adăugă ea.
Desigur, nici nu-i trecuse prin m inte. Pentru el, servi
torii erau nişte sim ple obiecte de m obilier m işcătoare.
- N u intenţionam să mă cert cu tine, dar m-am lă
sat dus de val. D iscuţiile cu tine se transform ă mereu
In ceartă.
- Putem sta de vorbă dum inică, propuse ea.
- In cursul zilei de azi, replică el.
- A m treabă cu Sylvie.
- Anulează.
- N u sun t liberă pân ă dum inică. Putem să ne plim 
băm călare prin B ois de Boulogne când nu este plin de
aristocraţi care-şi etalează ultimele achiziţii. D u p ă Longchamp, locul va fi relativ liniştit.
- M ă gândeam la ceva m ai discret, zise el.
- Eu nu. D ar hai să nu dezbatem asta aici. Trimite-mi
un m esaj sâm bătă şi o să ne vedem dum inică, unde
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doreşti, atâta tim p cât n u este o zonă com prom iţătoare.
S u n t locuri în care până şi o croitoreasă de rând se sim 
te aiurea.
- U n d e doresc eu, repetă el.
- Să vorbim , insistă M arcelline.
- D a, desigur. Avem de d iscutat afaceri.
Era conştientă că afacerile despre care el dorea să dis
cute n u includeau nici m agazinul, nici pe Lady C lara.
Fusese o proastă să-şi imagineze că-1 putea struni pe acel
om . T rebuia să priceapă că un duce este ob işn uit să facă
totul du p ă bunul-plac, pân ă la un nivel pe care oam enii
de rând nici nu şi l-ar putea im agina. A r fi trebuit să
anticipeze că, întrucât pe parcursul vieţii ducele făcuse
tot ce dorise, acest lucru îi afectase creierul şi din acest
m otiv se deosebea de ceilalţi bărbaţi pe care îi întâlnise.
Pe scurt, ar fi fost o idee bu n ă să nu-i iasă în cale, ci să
o trim ită pe Sophy la viitoarea lui soţie. D ar nu îşi dă
duse seam a la tim p, iar acum trebuia să salveze situaţia
aşa cum se pricepea m ai bine. Ş i era o singură cale de
a face asta.
- Ş tiu că servitorii nu sun t decât nişte m aşinării pen
tru dum neavoastră, zise ea. D ar nu-mi iese din m inte
faptul că un u l dintre ei sau chiar toţi trei se vor alege
cu o răceală, o durere de gât sau cu o boală de plăm âni.
E atât de burghez din partea m ea să gândesc aşa, ştiu,
dar nu m ă p ot abţine. El se uită d in nou în urm ă. U n u l
dintre valeţi păstra o distanţă discretă şi ţinea um brela,
aşteptân d să-i facă pe plac în ălţim ii Sale. V izitiul stătea
pe capră, iar celălalt se afla pe strapon tina d in spatele
vehiculului. C u toţii purtau pelerine, care probabil că
erau deja ude leoarcă, în ciuda um brelelor. Pe dum in i
că, atunci, m urm ură ea.
Privirea lui se întoarse, im pasibilă.
- Pe dum inică.
M arcelline zâmbi, îi ură noapte bu n ă şi se îndrep
tă calm ă către uşa hotelului, pe care portarul i-o ţinea
deschisă.
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C levedon se răsuci brusc spre trăsură, sub um brela
pe care o ţinea Joseph . Trebuia să şi-o scoată din m inte.
Trebuia să-şi recapete raţiunea. Se trezi sp u n ân d:
- M izerabilă noapte.
- D a, în ălţim ea Voastră.
- Parisul nu e un loc frum os atunci când plouă.
- N u, intr-adevăr. Rigolele sun t dezgustătoare.
- D e ce a durat atât?
- U n accident, dom nule, spuse Jo sep h . S-au ciocnit
ilouă vehicule. N u mi s-a p ărut ceva grav, dar vizitiii
ţipau un u l la altul, ap oi s-au am estecat şi alţii şi s-a creat
o mare zarvă. în să când a fulgerat s-au îm prăştiat cu to
ţii. Altfel, probabil că ne-am fi aflat acolo şi acum .
D upă felul în care N oirot făcuse atâta caz pentru ser
vitorii uzi leoarcă, C levedon se aşteptase să-i găsească
prăbuşiţi pe caldarâm , cu m âinile pe piept. D ar când se
uită în spate, T h o m as sporovăia vesel cu Hayes, vizitiul,
Inr Jo sep h părea plin de energie deşi era aproape două
dim ineaţa. Toţi cei trei servitori se bucuraseră nespus
Nfi-i vadă pe parizieni cărându-şi pum n i un u l altuia şi râseseră copios când fulgerul îi dispersase pe com batanţi.
Hayes era un vulpoi bătrân căruia nu-i păsa decât ca
Inim oşii cai să nu sufere şi să fie liniştiţi. V aleţii erau ti
neri, iar tinereţea nu ţinea con t câtuşi de puţin de um e
zeală. Toţi servitorii lui erau bine plătiţi, bine îm brăcaţi
şi bine hrăniţi. Erau îngrijiţi când se îm bolnăveau şi pri
meau o pensie generoasă. A cest lucru n u era foarte obiş
nuit, într-adevăr, iar o negustoreasă nu avea de unde
să ştie cât de bin e sau de rău era tratat p erson alul lui.
Fiind la rândul ei în slujba altora, N oirot era predispusă
la excese de sim patie. C h iar şi aşa...
Se urcă în trăsură. U şa se închise în urm a sa.
N u avea încredere în ea. N u putea face asta atâta tim p
cât ar fi p utut să o piardă.
Trişa la cărţi - el era convins de asta - sau, în cel mai
hun caz, era foarte aproape de această practică. Spusese
că nu seducea bărbaţii clientelor, d ar ea...
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- Pentru num ele lui D um nezeu, m urm ură el. Pentru
num ele lui Dum nezeu!
Parfum ul ei plutea încă în trăsură şi i se păru că încă
o m ai putea gusta. A proape că îi sim ţi pielea fină sub
degete.
D o ar u n sărut. Trecuse de la dorinţă la nebunie
în tro fracţiune de secundă. N u se sim ţea deloc bine.
Ş i nu era de mirare. Trebuiau să pun ă punct. A p oi pu
tea să o uite şi să îşi petreacă în linişte ultim ele săptă
m âni de libertate.
S ă alerge prin Paris d upă o fem eie provocatoare nu fă
cea parte din planurile lui şi, cu siguranţă, nu-i definea
stilul. Era obişn uit să am ăgească femeile, da. li plăcea să
se joace, dar şi să incite. în să era cu totul altceva să dan
seze după cum îi cânta o creatoare de m odă insolentă,
care nu se putea abţine să nu discute despre blestem ata
ei de afacere - chiar dacă îl făcea în egală m ăsură să râdă
şi să o strângă de gât.
Ş i care săru ta de parcă ar fi fost am an ta lui Satan ,
antren ată special de M efistofel, care con tribuise şi
la sculptarea trupului ei... sân ii perfecţi... curba lină
a gâtului... form a delicată a urechilor... Lim ba ei per
versă. M incinoasă.
C e treabă avea ea cu Sylvie Fontenay de era ocupată
atât vineri, cât şi sâm bătă?
*

Intre timp, la hotelul Fontaine
- îm pachetăm ? repetă Jeffreys.
Trăsese u n pui de som n ştiind că M arcelline avea să
se întoarcă târziu. A cum era foarte precipitată. La fel şi
patroana ei cuprinsă de panică.
-T re b u ie să plecăm m âine, cât de curând posibil.
A dică... astăzi, zise ea.
Era abia două dim ineaţa. V ineri. D acă puteau găsi
sâm bătă locuri la un vapor către L on dra aveau să fie
acasă dum inică, cel m ai devreme. Invitaţii de la bal
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ar fi trim is scrisorile pân ă spre seară, ceea ce însem 
ni) că expediţia s-ar fi făcut abia sâm bătă. Iar p oşta lon
doneză nu lucra dum inica.
C u puţin noroc, ea şi Jeffreys ar fi fost în Londra
Itiiiinte ca vreo scrisoare să ajungă de la Paris. A cest lu( ru i-ar fi d at lui Sophy răgazul de a deturna orice zvon
despre d oam n a N oirot şi ducele de Clevedon.
- N u avem nici un m inut de pierdut, adăugă ea. Zvo
nurile se vor răspân di până m arţi sau m iercuri. Trebuie
ne ocupăm de ele. Jeffreys nu întrebă despre ce zvo
nuri era vorba. N u era nici naivă şi nici proastă. Ştia
că M arcelline fusese la bal cu ducele de Clevedon. Obni'rvase rochia ruptă. Ba chiar ridicase şi o sprânceană.
I )ar era un gest de interes, nu unul provocat de şoc sau
de condam nare. Jeffreys nu era o m ieluşică nevinovată.
Avusese de-a face cu cei din înalta societate, în special
i u partea m asculină a acesteia. A şa ajunsese o „femeie
nefericită*1. N u trebuia să-i spun ă nim eni cum ajunse
se acea rochie să arate astfel. Singura ei preocupare era
ilacă stricăciunea era reparabilă. Totul ţine de interpreta
re, con tin uă M arcelline. Pur şi sim plu o să interpretăm
zvonurile. C eva precum , stai să mă gândesc: „D ucele de
( ilevedon a fost captivat de rochia doam nei N oirot din
mătase poussiere, care a creat m ultă zarvă în tim pul unui
vals“ . N u, trebuie m ai m ulte detalii. „R och ia poussiere
ile m ătase era decorată cu panglici ca nişte fluturi şi
cu dantelă neagră ce com pletau ansam blul... şi a prim it
laudele celor m ai de vază m em bri ai p ublicului.11 D a,
aşa e m ai bine.
- Parcă şi văd, spuse Jeffreys. Toată lum ea va vrea să
o vadă.
- O să o vadă dacă facem totul cum se cuvine. D ar
asta în seam nă să ne ocupăm de poveste înainte ca alt
cineva să o afle. Sophy poate să ofere o relatare în ex
clusivitate relaţiei ei de la ziarul Foxe’s Morning Spectacle.
O să-i spun ă că ducele de Clevedon m-a dus la petrecere
in glum ă. S au ca să câştige un pariu.
- N u ar fi m ai potrivită gluma? întrebă Jeffreys. Pen
tru unii oam eni, u n pariu ar putea fi nepotrivit.
iui
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- A i dreptate. Prezenţa m ea acolo a în ceput ca o glu
m ă, însă rochia a captat atenţia celorlalţi invitaţi...
- A r trebui m enţionat şi „efectul aran jam en tului coloristic în m işcare...“
-E x a c t, zise M arcelline. A p oi ceva despre u n vals
care a fost m otivul perfect pentru ca rochia să-şi scoată
în evidenţă efectele unice. U im it de această prezenţă,
chiar şi ducele de C levedon a d an sat cu m ine.
-D o a m n ă , cât mi-aş fi dorit să fi fost acolo! excla
m ă Jeffreys. O rice femeie care citeşte o poveste ca asta
ar sim ţi acelaşi lucru. Vor fi toate înnebunite să vadă
rochia, atelierul în care a fost făcută şi pe cele care
au croit-o.
- O să avem destul tim p ca să pun em la pun ct de
taliile în tim p ce vom fi pe vas. D ar întâi trebuie să-l
prin dem . îm pachetează ca şi cum viaţa ta ar depinde
de asta.
„D o ar am făcut-o de atâtea ori încât am pierdut
şiru l", îşi spuse tânăra în sinea ei.
- Sigur, doam n ă. D ar cum răm âne cu paşapoartele?
- C e e cu ele?
- N u vă am intiţi ce ne-a spus secretarul am basa
doru lu i, că înainte de plecare trebuie să-i trim item paşa
poartele să le contrasem neze? A p o i trebuie să le ducem
la poliţie. A p oi la...
- N u avem timp, o întrerupse M arcelline.
- Dar, d oam n ă...
- O să ne ia o zi întreagă, poate chiar două. Trecea
prin această încercare de dou ă ori pe an, prim ăvara şi
toam na, cân d vizita Parisul. Ştia pe de rost întreaga pro
cedură. Birourile sun t deschise la ore diferite, explică.
A m basad oru l englez catadicseşte să-şi pun ă num ele pe
paşapoarte între unsprezece şi unu. A p oi trebuie aş
teptat la poliţie. D u p ă aceea urm ează prostia aceea cu
m inistrul A facerilor Externe - care, d in nou, n u alocă
decât d o u ă ore şi cere zece franci ca să-şi ridice peniţa de
pe m asă. Ştii că e ridicol.
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„Au nevoie de reguli. Ş i creează atât de m ulte.“ Putea
nuzi vocea jo asă a lui Clevedon, luându-i în derâdere pe
!lâncezi cu regulile lor.
Prima seară petrecută la operă îi reveni în m em orie
ni o suită de senzaţii: m âna ei pe eşarfa lui scum pă,
m him bul de agrafe... felul în care el o privise, cu ochii
nemişcaţi ca o felină - o panteră aflată la pân dă.
încercă să şi-l scoată din m inte. N u avea tim p să se
frământe d in cauza lui.
- Ştiu că e o prostie, doam nă, dar secretarul a zis că
riscăm să fim reţinute dacă docum entele nu se află în
perfectă ordine.
- T u ocupă-te de îm pachetat, o repezi M arcelline.
1 asă paşapoartele şi toate actele oficiale în seam a m ea.
*

Sâmbătă seara
-N u -m i vine să cred, m urm ură Jeffreys în tim p ce
privea cabin a m icuţă. N u izbutiseră să o b ţin ă o cabină
mai m are, d ar fu seseră în d eajun s de n oro coase să li
se perm ită să urce la b o rd u l vasului cu abu ri, ţin ân d
ront de toate regulile pe care le încălcaseră. A ţi reuşit,
adăugă ea.
-în to td e a u n a există o cale când este voinţă, zise
Marcelline. în special, se gân di ea, când voinţa îi apar
ţinea unei N oirot. Era uim itor cât de m ulte puteau fi
realizate cu p uţin ă falsificare, mită, u n strop de farm ec
ţii un decolteu generos. D e fapt, nu n eapărat uim itor,
ţinând co n t că toţi oficialii erau bărbaţi. Jeffreys nu cu
noştea unele detalii - cum ar fi talentul de falsificator
;il lui M arcelline, care era m ai bine să răm ân ă nem en
ţionat - , însă învăţase celelalte m etode şi chiar asistase
la aplicarea un ora dintre ele. A şa cum le avertizase se
cretarul am b asadorului, se făcuseră m ai m ulte încercări
de a le reţine. U ltim a dintre ele, a funcţion arilor de la
vamă, fusese cea m ai redutabilă. A m reuşit, conchise ea.
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Ş i am avut şi destul tim p la dispoziţie, datorită şmeche
riei tale cu şiretul de la pantof.
- V ă ju r că eram speriată de m oarte, d oam n ă, spuse
Jeffreys. A r fi fost oribil să ne uităm cum se îndepărtează
vaporul şi să nu fim la bord.
- Iar eu am fost cât pe-aci să-mi pierd cum pătul şi să
stric totul.
- Eraţi obosită, doam nă. N u cred că aţi dorm it deloc
pe tot drum ul de la Paris.
- A m închis ochii din când în când. D rum urile din
Franţa sun t m ai bune, dar sun t departe de a fi line.
între salturile trăsurii, planurile pentru depăşirea ur
m ătorului obstacol birocratic şi infiltrările lui Clevedon
în m intea ei tensionată exact când avea m ai m ultă nevo
ie să gândească logic, m oţăielile îi oferiseră câteva clipe
preţioase de odihnă.
R euşi să se convingă să m ănânce, dar nu avură sufici
ent tim p pentru o m asă cum se cuvine. C iuguliseră câte
ceva şi asta fusese tot. D ispepsia nu avea să-i stimuleze
procesul de reflecţie.
în să Jeffreys îi sărise în ajutor. îşi rupsese intenţionat
un şiret de la pantof, sim ulând un accident, şi izbucnise
în lacrimi. D oi oficiali o ajutaseră să-l repare. Era greu
de ghicit dacă gleznele sale frum oase le înm uiaseră ini
mile, dacă se tem eau de o n ouă criză de isterie sau dacă
erau zoriţi de tum ultul din spatele lor, provocat de alţi
pasageri întârziaţi.
O ricare ar fi fost motivul, bărbaţii le făcuseră sem n
să treacă. D acă M arcelline ar fi adus-o cu ea pe Frances
Pritchett, ar fi fost încă la Paris.
S e uită la pandantivul cu ceas.
- în curând o să ridicăm ancora. M ă duc sus să mă
plim b pe punte.
- M ă aşteptam să vreţi să vă culcaţi, zise Jeffreys.
E u cu siguranţă asta vreau, şi am dorm it m ai m ult decât
dum neavoastră.
- în tâi trebuie să respir aerul sărat şi să m ă calmez,
spuse M arcelline. Este foarte frum os noaptea, să vezi
cum se pierd în zare lum inile oraşului. A r trebui să vii
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ţl tu. A m ajuns la C alais ziua în amiaza m are, iar noaptea este cu totul altfel.
Pe Jeffreys o trecu un fior.
Sunteţi o călătoare m ai versată decât m ine. Sper să
mlorm înainte să ne punem în mişcare. Mi-a fost rău
nproape tot drum ul când am venit. A ş prefera să nu m ai
trec prin acelaşi lucru şi acum .
-S ă ra c a de tine, am uitat. A fost cum plit pentru
tine.
- A m eritat, d oam n ă, spuse Jeffrey h otărâtă. Şi aş
(ace-o d in nou. D e fapt, chiar m ă rog să se m ai întâm 
ple, adău gă ea râzând. D ar dum n eavoastră m ergeţi şi
simţiţi-vă bine.
M arcelline o părăsi şi se îndreptă către punte.
O fiţerii şi m em brii echipajului se pregăteau de pleca
re, iar pasagerii se linişteau d upă agitaţia prin care tre
cuseră ca să-şi găsească locurile şi să se ocupe de bagaje.
Pusese m ultă gălăgie şi aglom eraţie.
Se lăsase noaptea, însă era senin, se vedeau stelele şi
jum ătatea strălucitoare de lună. Nu-i fu greu să observe
silueta înaltă de lângă balustradă şi, chiar înainte ca el
să se întoarcă, iar lum ina lunii şi a stelelor să-i scoată în
evidenţă trăsăturile, inim a ei o luase deja la galop.

capitolul 6
„în tre p rim a săp tăm ân ă din aprilie şi u ltim a d in no
iem brie, vapoarele cu aburi navighează zilnic, d acă vre
m ea o perm ite, între docurile de lângă T u rn u l L ondrei
şi C alais, în circa douăsprezece ore; la fel şi din C alais
către L o n d ra, în aproxim ativ acelaşi interval de tim p.
T răsu ri, cai şi bagaje su n t luate la b ord u l navelor, trans
p ortate şi descărcate în apoi pe uscat, fără nici o taxă.“
M arian a Starke, Călătorii în Europa, 1833

M arcelline stătea nem işcată. N u m ai penele şi dante
la care-i îm podobeau boneta se un duiau în vânt. A pa
rent, C levedon era la fel de inert, însă inim a îi tresălta
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de sentim entul atât de fam iliar de încântare. S e îndrep
tă către ea.
- Surpriză, spuse el.
O ch ii ei se îngustară. El văzu um bre în ju rul lor şi se
în d oia că de vină era n um ai efectul creat de razele lunii.
D eloc surprinzător, era foarte obosită.
Era uim it de viteza cu care părăsise Parisul. C u sigu
ranţă că nu dorm ise deloc du p ă petrecere. A poi, ca să
ajungă la C alais atât de repede, nu se putuse opri mal
m ult decât fusese nevoie pentru schim barea cailor pe
drum . Se m in un a cum reuşise. M ita pentru obţinerea
tuturor sem năturilor trebuie să fi costat o avere - fu
sese plătită, fără îndoială, cu ban ii câştigaţi la ruletă şi
la cărţi.
C h iar şi el, în ciuda titlului în alt pe care îl deţinea, '
avusese dificultăţi din cauza birocraţiei. Ş i plecase la câ
teva ore d u p ă ea, când autorităţile îşi începuseră m ăcar
program ul. Totuşi, nu toate birourile erau deschise, iar
dacă nu ar fi fost ducele de C levedon şi, m ai m ult decât 1
atât, dacă n u s-ar fi folosit de in fluen ţa sa, vaporu l ar fi
plecat cu o oră în urm ă, iar el ar fi fost încă la C alais,
privind vasul pierzându-se în zare pe C an alu l M â n e c ii;
în tim p ce şi-ar fi blestem at prostia. A celaşi lucru îl fă c e a ;
şi acum , d ar degeaba. O ricum , tânăra fem eie era sufi
cient de supărată pentru am ân doi.
-S u rp riză? întrebă ea. Este o afirm aţie incom pletă.i
V-aţi ieşit din minţi?
,.D a.“
- Mi-am făcut griji pentru tine, zise el. C â n d ai plecat J
d in Paris atât de brusc m-am gân dit că s-o fi petrecut |
vreo catastrofă. Sau o crim ă. A propo, ai om o rât pe cine
va? N u că mi-ar da prin m inte să te critic, dar...
- A m plecat din Paris ca să scap de dum neavoastră.
- Ei, iată că nu a m ers.
- C u m naiba aţi aflat? D e un de aţi aflat? C u m aţi.. J
dar nu, nu vă întreb cum aţi trecut de oficialităţile fran
ceze. D o ar sunteţi un duce, iar ei n u au tăiat nici u n i
cap n obil în acest secol. Totuşi, am crezut că au învăţat i
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( At de nefolositori sun t aristocraţii şi că nu m erită atâta
Indulgenţă.
- D ar dum neavoastră aveţi nevoie de capul m eu noIul, doam n ă N oirot, zâmbi el. Aveţi nevoie de m ine ca
nfi vă plătesc facturile.
- D e un de aţi ştiut că am plecat?
- O bserv că eşti foarte hotărâtă să afli.
- C u m aţi ştiut? repetă ea pe un ton răspicat, cu de
getele încleştate.
Deşi sim ţea că faţa îi lua foc, îi răspunse calm :
- A m trim is un servitor ca să te spioneze. Se plim 
ba prin preajm a hotelului tău, în toiul nopţii, când ai
plecat în grabă, îm preună cu servitoarea, într-o birjă.
La în ceput a presupus că ai stabilit o oră şocan t de m a
tinală pentru întâlnirea cu dom n işoara Fontenay. A poi
;i num ărat geam antanele care au fost îndesate în vehicul
şi a devenit curios. D e la unul dintre servitorii hotelului
it aflat că ai eliberat cam era, că destin aţia era staţia de
ililigenţe şi că plecai ca să „vizitezi o ru d ă“ . D e fapt, eu
ar trebui să te întreb cum ai reuşit să ieşi din Franţa.
Ai plecat cu câteva ore înainte să se trezească funcţion a
rii care ar fi trebuit să-ţi aprobe ieşirea.
- N u v-aţi gân dit că poate mi-am făcut aranjam entele
din timp?
- A şa ai făcut?
- A , spion u l dum neavoastră încă n-a aflat asta, nu?
C e păcat, pentru că nu am de gân d să vă satisfac cu
riozitatea. A m călătorit o zi şi jum ătate pe blestem atele
de drum uri din Franţa şi sun t obosită. N oap te bună,
înălţim ea V oastră.
Făcu o m inim ă reverenţă şi se îndepărtă.
C leved on se luptă cu im pulsul de a o urm a. Se pur
tase în deajun s de absurd. Ş i pentru ce? C e crezuse că
va obţine la bordul un u i vas ticsit de călători? Fusese
norocos că era sub pavilion englezesc, altfel nu i s-ar fi
perm is să întârzie plecarea.
Plătise şperţuri uriaşe ca să obţină locurile altor pasa
geri. C h iar şi aşa, dacă ar fi avut u n rang m ai m ic ar fi
fost încă la C alais, aşteptând să se îm barce pe vaporul

100

Loretta Cdase

urm ător. D e fapt, aşa ar fi trebuit să facă, să răm ână la
C alais. N u, ar fi trebuit să nu părăsească deloc Parisul.
A r m ai fi avut încă şase săptăm âni de libertate cărora le
dăduse cu piciorul... Şi pentru ce?
D ar iată că o făcuse şi, du p ă o zi şi jum ătate de goană
pe drum urile îngrozitoare, era puţin probabil că avea să
stea cum inte pe punte urm ărind plecarea vasului.
C om p ortam en tul lui fusese nebunesc, d ar nu mai
conta. D e fapt, Parisul devenise plictisitor, iar cursa 1
către C alais îi oferise m ai m ultă adrenalină decât ori
ce altceva în ultimele săptăm âni, poate chiar luni.
C u siguranţă m eritase n um ai ca să vadă expresia şocată
a lui N oirot. Surpriză, intr-adevăr. Se în doia că cineva
sau ceva reuşise să o surprindă într-un asem enea fel în
ultim a vreme.
R ăm ase pe punte până când vaporul se în depărtă de
port şi se îndreptă spre C an alu l M ânecii. O bservă norii
ce apăreau şi estom pau lum ina stelelor şi a lunii, dar ,
acest lucru nu-1 nedum eri. C eru l nu era niciodată per
fect sen in în zona englezească a C an alului.
C o b o rî şi aşteptă ca Sau n d ers să-i dea jo s haina şi
eşarfa, vesta şi cizmele. A p oi înălţim ea S a se lăsă să cadă
pe pat şi adorm i în câteva clipe.
Peste nici o oră începu furtuna.

M arcelline se îm pletici pe coridorul strâm t. M irosul |
de la pasagerii panicaţi, cărora li se făcuse rău, era cum 
plit. C h iar şi stom acul ei, care de obicei nu dădea sem 
ne de slăbiciune în călătoriile pe ape agitate, era acum {
tulburat. Se opri o clipă, trase adânc aer în piept şi î ş i 1
dori ca m ăruntaiele să i se liniştească.
V aporul se clătină puternic spre dreapta, azvârlind-o
peste o uşă. D in spate auzi ţipete şi strigăte asem enea
celor ce răzbăteau şi din restul cabinelor. Vacarm ul era
acoperit de vasul care scotea zgom ote m ai puternice - !
sub im pactul valurilor, lem năria scârţâia sinistru.
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Păşi nesigură şi încercă să se convingă de faptul că
imul era norm al, că frânghiile şi lem năria protestau la
ni nigerea violentă a m ării. La fel ca inim a ei, ce bătea cu
putere d in cauza fricii. îi era greu să nu se gândească la
moarte, când fiecare înclinare am eninţa să-i răstoarne,
tar vaporul însuşi părea să urle.
Deşi echipajul închisese trapele, apa năvălise în inte
rior. Podeaua era udă şi alunecoasă.
C ineva plângea în apropierea ei.
- Căiţi-vă! strigă un bărbat. Sfârşitul e aproape.
- Du-te dracului, m urm ură ea.
Da, îi era team ă, aşa cum i-ar fi fost oricărei persoane
cu m intea sănătoasă. D ar sfârşitul ei nu era aproape,
tar ea n u avea să m oară. N u avea să se înece. V aporul
nu avea să se scufunde. Fiica ei o aştepta la Londra.
In acelaşi tim p era scuturată de frisoane, iar stom acul
I se răscula.
Ei nu îi era niciodată rău. N u putea să-i fie rău.
Nu avea tim p de aşa ceva. Jeffrey nu se sim ţea bine şi
avea nevoie de ajutor.
M arcelline îşi am inti că supravieţuise epidem iei de
holeră din Franţa. îi privise pe alţii îm bolnăvindu-se şi
murind. U n rău de mare banal nu putea concura cu aşa
ceva. Dar, vai, abia se m ai putea ţine pe picioare.
M ai târziu. M ai târziu putea să-i fie oricât de rău.
Totul pe rând.
A junse la uşa care spera să fie cea bună, cea în drep
tul căreia îi văzuse pe servitorii în livrea agitându-se ceva
mai devreme. Auzise, pe drum ul de întoarcere către ca
bină, că ducele de C levedon ceruse cea m ai bu n ă cabină
pentru el şi dou ă m ai puţin strălucite pentru suita sa.
B ătu la uşă. A ceasta se deschise brusc exact în
m om entul în care vaporul se înclină considerabil. M ar
celline alunecă, se îm piedică şi căzu direct în cabină.
D o u ă m âini o prinseră şi o ajutară să se îndrepte.
- La naiba, N oirot! Puteai să-ţi rupi gâtul.
M âinile lui o cuprinseră. Erau calde, ferme, îmbiind-o să se sprijine pe ele.
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D u cele era solid ca o stâncă, asem enea personalităţii
cu care era înzestrat. O străbătu o im agine cu cavaleri
m edievali care îşi protejau castelele şi femeile, iar pentru
o clipă de nebunie nu-şi dori nim ic m ai m ult decât să
se lase în voia lui.
D ar nu putea. N u îndrăznea să se sprijine de el.
N u îndrăznea nici să se uite în sus.
N u se sim ţea bine deloc, chiar deloc.
-T reb u ia ... să... vin, reuşi să spun ă.
- T o c m a i plecam să te caut, să văd dacă ai nevoie de
ajutor... N oirot, eşti bine?
Ea se uita în jos la picioarele lui, la ciorapi, şi se gândi
că în orice clipă putea să verse pe papucii lui scum pi.
D ar apa m ării îi stricase deja. Păcat. A şa nişte papuci
frum oşi... Avea picioarele m ari. Era am uzant.
- D estul de bine, îngăim ă ea.
- Sau n ders, coniac! Repede!
D a, asta era. C on iac. D e asta venise.
C o n iac. Jeffreys avea nevoie de el.
Ş i D um nezeu ştia că şi ea avea nevoie.
- C ... croitoreasa m ea, începu ea. Ea... ea...
- U ite , spuse el ducându-i sticla la gură. Bea.
- M ie ... niciodată... nu-mi e rău.
- Bea, stărui el.
E a bău , prim in d bucuroasă focul care îi aluneca pe
gât. D acă avea să-i ardă intestinele, cu atât m ai bine.
O
clipă crezu că îşi va reveni. A p o i pun tea se m işcă
făcând-o să alunece şi să-şi piardă echilibrul. D e data
aceasta m âinile lui erau deja în ju rul ei.
- N u , zise ea. O să-mi... fie...
- Sau n d ers!
C eva fu aruncat în faţa ei. O găleată. Bine. A p o i vo-j
m ită. îi era atât de rău, încât vedea dublu . C a p u l îi bu
buia, iar genunchii îi cedară. „R ău , atât de ră u .“ C in eva '
o ţinea. B ărbaţii vorbeau deasupra capului ei. V ocea lui.
A altuia. Fu m utată pe ceva m oale. U n pat.
O , era bine. Să zacă întinsă. Avea să stea un m om ent,
în tim p ce vaporul se ridica şi cobora şi se clătina dintr-o
parte în alta. D ar nu. N u avea tim p de aşa ceva.
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C in eva îi strecură o pernă sub cap, apoi o acoperi cu
0 pătură. Era aşa de bine! D ar nu trebuia să se sim tă
bine. T rebuia să se ridice. Jeffreys era cea care avea ne
voie de ajutor. Pe de altă parte, dacă se m işca, i se făcea
din nou rău.
„Trebuie să stau foarte liniştită."
Im posibil, atâta vrem e cât vasul se clătina ca o coajfl de nucă. Totul se ridica încet, ap oi cobora şi în tot
ticest tim p se auzeau zgomotele oribile, frânghiile şi
lemnăria se frăm ântau, trosneau şi scârţâiau ca şi cum
toate sufletele s-ar fi înecat şi se ridicau ven in d spre ei.
1)e la distan ţă se auzeau plânsetele şi ţipetele pasagerilor.
Şi, undeva, deasupra tuturor zgom otelor scoase de va
por, bu bu ia fu rtun a vijelioasă.
Iadul, se gân di ea. Infernul lui D ante. S au celălalt nu un poem , ci un tablou al celor blestem aţi. La naiba,
ce era în neregulă cu ea? N u putea să stea pur şi sim plu
ţii să se gândească la opere de artă.
- N u, bâigui ea. N u eu. C ... croitoreasa... m ea.
- Servitoarea ta?
Vocea lui era atât de calm ă. A tât de reconfortantă.
-Jeffreys. E foarte... bolnavă. C o n iac. A m venit pen
tru... coniac.
Auzi din n ou voci deasupra ei şi în jur. Ş i ţipete şi
strigăte, de data aceasta m ai departe. Lu m ea se ridică,
;ipoi coborî... m ai jos, tot m ai jos.
„N u m ă lăsa să-mi fie rău din nou. N u m ă lăsa să-mi
lie rău d in n o u .“
C eva rece şi um ed îi atinse faţa.
- Sau n d ers o să se ocupe de servitoarea ta, rosti glasul
bine cunoscut.
- N u o lăsa să m oară, insistă ea.
S au nu pron unţase nimic? V ocea i se păruse atât de
pierdută, atât de insignifiantă în com paraţie cu zgom o
tele infernale din jur...
Iadul, gân di ea. Era precum iadul despre care vor
beau toţi. Iadul d in tablouri.
- D e obicei, oam en ii nu m or din cauza răului de
mare, zise el.
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- D ar îşi doresc să m oară, replică ea.
U n sun et ciudat. U n chicotit? Vocea lui era înceată şi
foarte aproape. în spatele ei, în jur, deasupra se auzeau
sunete oribile, parcă prevestitoare de m oarte.
U n vaiet prelung, ca de sfârşit, un scrâşnet teribil,
apoi o trosnitură.
V aporul... trosnea şi se desfăcea...
- N u ne scufundăm , zise cineva. O are fusese vocea
lui? „N u vorbi. Stai liniştită. N u te m işca. N u respira."
N u ne scufundăm , repetă ducele. E rău, dar n u ne scu
fundăm . U ite, înghite asta.
Ea scutură energic din cap. M are greşeală. Sim ţi fie
rea năpădindu-i gâtul.
- N u pot.
- N u m ai o picătură, încercă el să o convingă. E lauda
num . Te va ajuta. îţi prom it.
Nu-şi putu susţine capul, nu era în stare nici m ăcar
să deschidă ochii.
Lum ea se învârtea de ju r îm prejur, sărind când sus,
când jos, aruncându-se dintr-o parte în alta.
„U n d e sunt?"
El îi ridică capul, foarte încet. S au nu? S au ea era cea
care îi dădea lui Lucie m edicam ente cu linguriţa?
„Lucie, Lucie!"
D ar fata era departe de toate acestea. E ra în siguranţă,
la Lon dra, cu m ătuşile ei iubitoare, care o răsfăţau ca pe
un b o ţ de aur. Lucie era în siguranţă pentru că m am a şi
surorile lui M arcelline se transform aseră în trei vrăjitoare şi fabricaseră poţiuni ca să o ţină în viaţă. Vegheaseră
asupra ei zi şi noapte. îşi doriseră ca ea să trăiască.
Lucie era o supravieţuitoare, la fel şi ele. D iavolul nu
le prim ise pe tărâm ul lui. învinseseră holera în tim p ce
m ulţi dintre cei apropiaţi m uriseră în doar câteva ore
din cauza bolii nem iloase.
N u m uncise atât de m ult să o ţină pe Lucie în viaţă
ca acum să o lase orfan ă din cauza unei greşeli prosteşti. O greşeală m otivată de un bărbat. Peste un m etru
optzeci înălţim e şi arogant şi... o, m âinile acelea m ari
şi frum oase...
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- în că puţin, zise el. în că o picătură.
„Ia m edicam entul. Fă-te bine. întoarce-te la Lucie.“
Marcelline înghiţi. Era atât de amar!
- Fiere, m urm ură ea. Fiere.
- Ştiu, dar ajută. Crede-m ă. Ştiu.
- Să am încredere? Ha!
- C lar nu eşti pe m oarte.
- N u. Diavolul nu m ă vrea.
Din n ou chicotitul înăbuşit.
- A tunci suntem în siguranţă.
Ea nu era în siguranţă. Furtuna con tin ua cu furie,
Iar vaporul gem ea, se ridica şi cobora, zburând de pe un
val pe altul.
M ai fusese pe m ări agitate şi ştia că fu rtun a aceasta
nu era o joacă de copii. Totuşi, în tim p ce m intea sa ana
liza realitatea înconjurătoare, inim a percepea lucrurile
In m od diferit: vocea lui, atingerea surprinzător de blân
dă şi prezenţa lui calm ă. Erau reconfortante. C e ironic!
- A , zâmbeşti! se bucură el. O p iu l începe să-şi facă
clectul.
Deja? A dorm ise? Pierduse noţiunea tim pului.
- N u, tu eşti de vină, spuse ea. C â t de îndepărtată îi
suna vocea, ca şi cum ar fi ajuns deja la Lon dra, înain
tea ei. încrederea neţărm urită pe care o ai în persoana
ta... ducală. Toate îţi vor face pe plac. C h iar şi furtuna
Satanei.
- C u siguranţă eşti m ai bine, zise el. Propoziţii în
tregi, pline de ironie.
- D a. M ai bine.
Intestinele dădeau sem ne de liniştire. D ar îşi sim ţea
capul atât de greu! D eschise ochii, acţiune pentru care
avu nevoie de un efort im ens.
C levedon stătea aplecat deasupra ei. L um in a era prea
slabă ca să distingă detaliile, şi nim ic n u stătea locului.
Ochii lui erau doar nişte um bre adânci. D ar ea ştia că
erau verzi. Verzi ca jadul. Sau erau verzi ca m area? O cu
loare ce nu se potrivea oricărei femei. O culoare căreia
nu-i puteau face faţă m ulte fem ei... când era vorba de
ochii un u i bărbat.
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îşi cobori din n ou pleoapele. Sim ţi cârpa rece pe
frunte. A tât de m oale.
O
cuprinse o senzaţie pe care îi fu greu să o identifice. A p o i îşi dădu seam a: se sim ţea protejată, acoperită,
în siguranţă. C e glum ă!
- C iu d at, şopti ea.
- D a, zise el.
-D a.
Lum ea se întunecă şi deveni greoaie, apoi totul
dispăru.

C leved on nu avea idee cât trecuse de la începerea
furtun ii. Trecuse ceva vreme de cân d pierduse noţiunea
tim pului. Se trezise într-o încăpere care se m işca d in tro
parte în alta, auzise voci panicate am estecate cu vuietul
stihiilor şi cu scârţâiturile şi trosniturile vasului.
Se sim ţise puţin rău. D ar avea un stom ac puternic aşa cum o dovediseră num eroase distracţii înecate în
alcool d in tinereţe - iar prim ul lucru la care se gândise
fusese că N oirot era undeva pe vapor. Tocm ai pleca să
o caute, cu trusa m edicală în m ân ă, când ea se prăvălise
în cabină.
D e atunci nu m ai avusese tim p să-i fie rău ori să-şi ;
facă alte problem e. Pielea ei de culoarea perlei era acum
ternă şi crispată. Paloarea era uşor de observat chiar şi
în lum in a slabă. îi fusese incredibil de rău şi delirase.
N u sem ăn a deloc cu fem eia pe care o cunoscuse. Ea era
puternică, iar schim barea aproape că îl dusese în pragul s
panicii în ain te ca m intea disperată să i se liniştească şi
să înţeleagă.
N u era nim ic altceva decât rău de m are, se gân d i el.
D elirul trebuie că se num ăra printre sim ptom e - sau
era cauzat de lipsa de som n şi de faptul că m âncase în
grabă din dorinţa nebunească de a fugi de el. Indiferent
ce determ inase sim ptom ele alarm ante, era prea bolnavă :,
ca să fie lăsată singură.
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î i lăsă pe servitori să facă cu schim bul în tim p ce el rămase la căpătâiul ei încercând să-şi păstreze calm ul. Ştia
m m trebuia să procedeze, îşi spuse. C u toate acestea, îşi
liUea griji cu nem iluita.
Nu era doctor şi nu era obişn uit să joace rolul unei
lore m edicale. îşi ream inti că el şi Lon gm ore supravieţuIscră epidem iei de holeră de pe C o n tin en t şi că învăţaicră câteva principii de bază de la m edicii care trataseră
lioala cu oarecare succes.
Dar asta nu era holeră. E ra rău de m are, deci n u avea
lie ce să-şi facă griji. Starea lui M arcelline avea să se îm 
bunătăţească od ată cu potolirea furtunii
Asta dacă vaporul nu se scufunda. N u, era absolut
Imposibil.
între tim p trebuia să se asigure că era bine hrănită, în
«pecial cu lichide. N u era deloc uşor cât tim p nu putea
ţine nim ic în stom ac. C o n iacu l o ajutase puţin, însă laudanum ul se dovedise m ult m ai eficient.
O
vrem e fusese inconştientă şi bolborosise nişte lucruri despre vrăjitoare, M acbeth, îngeri şi diavoli, dar
până la urm ă se liniştise. C â n d în sfârşit adorm ise, du
rele respirase uşurat.
Stătea pe m arginea patului din cabină şi îi ştergea din
i find în când faţa, încet, cu o cârpă um edă. N u ştia dacă
ci îi plăcea, d ar avea nevoie de o ocupaţie. Fără în doială
că Sau n d ers ar fi ştiut ce să facă, însă era plecat la servi
toarea ei, ori la cusătoreasă sau orice era.
D o am n a N oiro t era la fel de alunecoasă ca şi puntea
de sub picioarele lui. „înşelătorie, al tău n um e e N oi
rot. “ M anipulatoare, evazivă şi deloc de încredere. D acă
ar fi avut încredere în ea nu ar fi spionat-o, nu ar fi
urmărit-o din Paris şi nu s-ar fi găsit acum la bo rd u l va
sului blestem at, în m ijlocul unei furtuni teribile.
Totuşi, lipsa de încredere în ea nu reprezenta o scuză
pentru com portam en tu l deplasat. N u avea nici o scuză.
N ici m ăcar nu era frum oasă, m ai ales în a c e k m o
mente. în lum in a obscură arăta ca o fan tom ă. îi ve
nea greu să creadă că era aceeaşi p ersoan ă vibrantă,
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pasională, care-1 încălecase în trăsură şi îl sărutase cu
înflăcărare.
îi îndepărtă firele de păr um ede de pe frunte,
îngrozitoare, îngrozitoare fem eie.

C â n d M arcelline se trezi, văzu totul ca prin ceaţă.
La în ceput crezu că m urise şi că acum plutea într-un
alt tărâm .
în cetu l cu încetul realiză că vasul se legăna, d ar nu
în m od u l acela cum plit de m ai devrem e. H ărm ălaia
încetase.
G ata. Furtuna trecuse. Supravieţuiseră.
A p oi deveni conştientă de greutatea şi de căldura
de pe spate. Deschise brusc ochii. Văzu un perete lambrisat. îşi am inti vizita disperată în cabina lui Cleve
don, răul de mare cum plit care pusese stăpânire pe ea...
coniacul... laudanum ul... m âinile lui.
A ceasta nu era cabina ei, n u era patul ei. Se afla
în patul lui. Şi, judecând d u p ă dim ensiunea corpului
ghem uit lângă ea, pe salteaua îngustă, cel de alături era
Clevedon.
„O , m in un at.11încercă să se întoarcă, dar el era aşezat
pe rochia ei, ţintuind-o.
- C levedon! El bo m băn i ceva şi se m işcă, punându-şi
braţul peste ea. înălţim ea Voastră!
Braţul lui se strânse şi m ai tare, trăgând-o aproape.
O , cât şi-ar fi dorit să se strecoare acolo, cu spatele
curbat, sprijinit de m âna lui, de corpul cald, de braţul
puternic ce o ţinea în siguranţă!
D ar nu era deloc în siguranţă. La deşteptare, el avea
să fie în starea aceea în care sun t bărbaţii de obicei când
se trezesc, iar M arcelline nu se încredea în propriile pu
teri de a rezista unei tentaţii atât de puternice.
îi dădu un ghiont în coaste.
- C e e? Vocea lui era joasă, gâtuită de som n.
- M ă zdrobeşti.
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- D a, m orm ăi Clevedon vârându-şi n asul în curbura
jjfltului ei.
Ba deveni disperat de conştientă de excitarea lui.
Marele falus ducal se trezise înaintea creierului.
-„Dă-te jos! Dă-te jos acum!
„în ain te să fie prea târziu şi să sărbătoresc faptul
că am scăp at cu viaţă în m odu l trad iţio n al al speciei
noastre. “
- Noirot?
-D a.
- D eci n-a fost un vis.
- N u. Dă-te jos!
El bo m băn i ceva, prea încet ca să-l audă, dar se dădu
In o parte.
M arcelline se întoarse. C ap u l i se învârtea. Trebui să
Iacă un efort ca să se poată concentra.
Ducele stătea pe m arginea patului şi o privea. Era în
cruntat, iar um bra bărbii îi întuneca faţa.
Se dădu jo s din pat, dar în secunda urm ătoare căzu la
loc şi îşi duse m âinile la cap.
- N u a fost un lucru înţelept, zise el. Ţi-a fost rău. Tot
ce-ai m âncat a fost o fiertură rece şi puţin vin.
- A m m âncat?
- Nu-ţi aduci aminte?
Ea clătină din cap.
- N u ştiu ce e real şi ce nu. A m problem e să separ
ce am visat de ce s-a petrecut într-adevăr. A m visat că
eram la Londra. A p oi nu m ai eram acolo. M ă aflam pe
landul m ării uitându-m ă în sus la bu rta vasului. Coşm arul îi reveni în m inte odată cu sentim entul de dispera
re. „M-am înecat. N-o să o m ai văd n iciodată pe Lucie.
He ce am plecat din Londra?" O am en ii erau aplecaţi
peste balustradă şi m ă priveau de sus. îm i făceau sem ne
şi păreau să-mi spun ă ceva, dar nu-mi puteam da seam a
ce. Erai şi tu. Erai foarte supărat.
Şi aceasta, oricât de ciudat părea, fusese cea m ai liniş
titoare parte a visului.
- M ăcar bucata asta e reală, zâmbi el. Mi-ai pus răb
darea la grea încercare. N u sun t obişn uit să m ă joc de-a
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sora m edicală, iar tu nu mi-ai uşurat situaţia, vorbind
tâm penii ca o nebună.
- De-aia stăteai pe mine?
- N u stăteam pe tine. N u intenţionat. A m adorm it.
Eram frânt. A bia am reuşit să închid ochii înainte să
înceapă furtuna. A p o i ai d at buzna în cabină şi te-ai ho
tărât să ţi se facă rău tocm ai aici.
- N u m-am „h otărât11 să m i se facă rău, deşi acum , că
m ă gândesc m ai bine, nu a fost o idee bun ă. îm i doresc
să fi chibzuit înainte. D ar nu am făcut-o. A m venit să
cer aju tor pentru Jeffreys, că m ie nu-mi era decât puţin
greaţă. în să apoi... ceva s-a întâm plat, zise ea clătinând
din cap. M ie niciodată nu-mi e rău. N u ar fi trebuit
să-mi fie rău.
- Eşti foarte norocoasă că am fost aici, zise el. Ş i eşti
foarte n orocoasă că sun t un om răbdător. E şti un pa
cient extrem de dificil. Te-aş fi arun cat peste bord, dar
echipajul închisese trapele.
•1
Ea se ridică, dar de data aceasta m ai încet şi cu m ai
m are atenţie. C ap u l îi zvâcni. îl cuprinse cu palm ele.
- A r fi bine să nu te ridici, o sfătui el.
M arcellin e îşi am in ti de răbdarea lui şi de atingerea
lui b lân d ă. R em em oră sen tim en tu l pe care îl sim ţise
atât de rar, în cât îi fusese greu să-l recun oască la înce
p u t: de protecţie, de grijă. C â n d şi cine se sinchisise
de ea u ltim a oară? C u siguranţă, nu p ărin ţii ei. E i ni
cio d ată n u ezitau să-şi aban don eze co p iii cân d aceştia
deveneau u n inconvenient. A p o i apăreau, câteva lun i
m ai târziu, aşteptându-se ca m icuţii să se arun ce în bra
ţele lor deschise.
„Ş i exact asta făceam , se gân di ea. Eram de o naivitate
vecină cu prostia. “ Indiferent dacă m am a sau tata erau
prin preajm ă, M arcelline, fiind cea m ai mare dintre ei,
era în totdeaun a cea care avea grijă de toţi deoarece nu
se putea con ta pe nim eni altcineva. C h iar şi du p ă ce se
m ăritase. D ar la ce s-ar fi putut aştepta când se m ărita
cu unul de teapa ei? C u netotul de Charlie!
C leved on nu era genul ei. El făcea parte dintr-o altă
specie. îşi am in ti cum îi sim ţise m âinile pe spate în tim p
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i c o ghida către adăpostul trăsurii pe care i-o chem ase.
I > femeie putea fi atât de uşor răsfăţată de u n bărbat
Inigat! Ş i o m ulţim e de fem ei profitau de asta. E a nu-şi
putea perm ite aşa ceva.
-Iţi... îţi m ulţum esc sincer că ai su p o rtat calvarul,
lise ea. D ar trebuie să m ă întorc înainte să-şi d ea seam a
cineva un de am fost.
- C in e crezi că va observa sau cui crezi că-i va păsa?
Am trecut printr-o fu rtun ă blestem ată. O re în şir oa
menii au ţipat, au vom itat şi s-au d at de ceasul m or
ţii. M ulţi dintre ei cred că nici nu ştiu un de au fost
«zi-noapte. D in m om ent ce m ai toţi şi-au golit stom acui ile, acum probabil că le este foarte foam e, iar singurul
lucru la care se vor gân di va fi cum să facă rost de m ân
care. Ş i pe tine te doare capul pentru că ţi-e foam e, adă
ugă el încruntându-se din nou. S au poate că ţi-am dat
prea m ult laudan um . N u eram sigur care e doza potrivitfi pentru o femeie. Eşti norocoasă că nu te-am otrăvit.
- C levedon! exclam ă ea tresărind de durere.
- N u te m işca. Iar o să-ţi fie rău şi m-am săturat de
asta, spuse el şi se ridică de pe pat. 0 să-l p u n pe unul
dintre servitori să-ţi aducă ceva de m âncare.
- N u m ă m ai dădăci!
- N u te m ai p urta copilăreşte. C e, ţi-e team ă că o
«fi te adem en esc cu m âncare şi ap oi o să te seduc?
la mai gândeşte-te. Te-ai uitat în oglindă în ultim a vreme?
In plus, e nevoie să-ţi aduc am inte că eu am fost cel care
ţi-a ţin ut capul în tim p ce vom itai aseară? N u este cea
mai excitantă privelişte din câte am văzut. D e fapt, nu
tmi dau seam a ce m-a atras la tine. T ot ce vreau este să
te hrănesc, să te faci bine şi să ieşi din cabina m ea şi din
viaţa m ea.
- Şi eu vreau să ies din viaţa ta.
- Sigur. Până va veni m om entul în care va trebui să
plătesc pentru rochiile ducesei mele.
- Exact!
- Bine, îm i convine de m inune, replică el, d u p ă care
ieşi trântind uşa în urm a lui.
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Până cân d vaporul acostă la Tower Stairs, lui Marcelline îi venise să urle de disperare. Furtuna îndepăr
tase nava de la ruta sa obişnuită, iar călătoria, care ar fi
trebuit să dureze în m od norm al, pe vreme bună, circa
douăsprezece ore, se întinsese pe m ai m ult de douăzeci.
„R ăcoritoarele11 din reclam ă se term inaseră, servitorii se
îm pleticeau de oboseală, iar starea generală a pasageri
lor flăm ânzi era cum plită, la fel ca m irosul lor.
C h iar şi pe punte, în briza m ării, persista izul oa
m enilor obligaţi să stea înghesuiţi unul în altul într-un
spaţiu prea m ic o perioadă prea m are de tim p. C u plu ri
le se certau şi se încruntau la copiii plângăcioşi, care se
luau la bătaie cu fraţii lor.
Evident, nim eni nu avea răbdare să coboare în linişte
şi toţi încercau să debarce în acelaşi timp, împingându-se,
strigând şi chiar lovindu-se.
D eşi îşi dorea cu disperare să ajungă la ţărm , Marcelline se decise să aştepte. Ii în depărtă pe servitorii de
pe vas dorn ici să o ajute cu bagajele şi le spuse să revină
m ai târziu.
C u toate că se sim ţea m ai bine, nu era deloc în apele
ei. Ş i Jeffreys era încă slăbită, m ult m ai m arcată de starea de rău prin care trecuse. N u avea rost să se îm pingă,
să se grăbească şi să îndure nervii întinşi la m axim um
ale pasagerilor, plus urletele copiilor. M arcelline voia
să-şi regăsească propriul copil. Lucie nu era un în g e r,,
dar nu plângea aşa. Iar când avea s-o surprin dă întorcându-se acasă cu o săptăm ână m ai devreme, m am a ei avea
să fie zâmbitoare şi fericită. T rebuia să fie zâmbitoare
şi fericită.
Pe m ăsură ce m ulţim ea se îm prăştia, M arcelline se
bucură de un m om ent de linişte ca să pun ă lucrurile cap
la cap. Probabil că ducele de C levedon plecase de mult.
El nu era obligat să îm pingă oam en ii ca să-şi croiască
drum . Avea servitori care făceau acest lucru în locul lu i.,
N u că ar fi fost neapărat necesar; cum apărea Clevedon,
oam enii pur şi sim plu se dădeau la o parte.
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- Faceţi loc, faceţi loc!
Ridică privirea. U n valet înalt şi robust se îndrepta
i !Ure ea, urm at de un altul. Livreaua îi era fam iliară.
Primul îi dădu un cot unui servitor, se apropie de ea şi
ne aplecă.
-C o m p lim e n te din partea înălţim ii Sale, doam nă
Noirot. V ă roagă să fiţi atât de bu n ă să acceptaţi să vă
ilucă pe dum neavoastră şi pe dom nişoara Jeffreys acasă.
Şi ie că d om n işoara Jeffreys a fost teribil de bolnavă şi
nu doreşte să o lase în seam a transportului public, ca să
nu m ai vorbim că riscă să fie strivită de această m ulţim e
Infernală. D acă veniţi cu noi, doam nelor, eu şi Joseph
vă vom conduce la biroul vam al şi apoi vă vom urca nu
m aidecât în trăsura care aşteaptă chiar la colţ.
In tim p ce vorbea, le şi aduna bagajele, luân d câte
un geam antan sub fiecare braţ. în soţitorul lui înşfăcă
iute genţile răm ase, ignorând protestele servitorilor de
pe vas răm aşi fără bacşiş.
Totul se petrecuse atât de repede, încât M arcelline nu
nvut tim p nici m ăcar să se hotărască dacă să obiecteze
sau nu. C â n d revenise cu picioarele pe păm ânt, T h om as
ţ.i Joseph se îndepărtau deja cu bagajele.
ie

D ru m u l către m agazinul de pe Fleet Street se petrecu
în cea m ai mare parte în tăcere şi păru interm inabil.
Prim ul lucru pe care îl făcuse Jeffrey când se aşezase
pe bancheta trăsurii, lângă M arcelline şi vizavi de duce,
fu să-i m ulţum ească acestuia că îl trim isese pe Saunders
să aibă grijă de ea cât tim p îi fusese rău.
El ridică din um eri.
- Lui Saun ders îi place să se joase de-a doctorul, zise
el. N im ic nu-1 încântă m ai m ult decât să prepare poţiuni
dezgustătoare ca să îndepărteze efectele exceselor. Fără
îndoială, este m odu l lui subtil de a ne pedepsi pentru că
ne pătăm hainele cu vin.
- A fost foarte drăguţ, com entă Jeffreys.
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- A s ta e ceva deosebit, zise C levedon. D e obicei tVH
este aşa.
A stfel se desfăşură toată conversaţia purtată în trilsură între T urnul Londrei şi casa lui Jeffreys. D e acolo
drum ul era o nim ica toată până la m agazin. Călătoria, i
însă, nu fu la fel de uşoară.
M arcelline se gândea frenetic. C a de obicei, căuta
o m odalitate de a întoarce situaţia în favoarea ei. El spu*
sese... ce spusese oare înainte de a trânti uşa cabinei?
C eva despre plătitul facturilor pentru rochii. G estu l fi*
nai i se potrivise foarte bine. D ar fusese atât de supărat,
în cât n u se m ai întorsese. în schim b, venise la ea valetul
lui cu o sticlă de vin şi cu un platou de gustări pen
tru care probabil plătise o m ită egală cu răscum părarea i
un u i rege.
O
fem eie se putea obişn ui m ult prea uşor cu un astfel |
de lux. E a în să nu-şi putea perm ite aşa ceva.
- N u m ă p ot decide dacă îţi p u i la încercare răbda*]
rea sau p u r şi sim plu eşti cu rios să-mi vezi bârlogul,
spuse ea.
- D e ce crezi că există d oar variantele acestea?
C a să lase im presia de relaxare perfectă îşi întinse pi
cioarele lungi, lucru pe care nu-1 putuse face cât timp
Jeffreys fusese acolo. îşi sprijini m ân a de spătarul scum p
şi privi prin fanta care-i perm itea să se uite afară fără
a fi observat de curioşi. N u că identitatea lui ar fi fost
un secret; blazonul de pe uşă aproape că-i striga numele
în gura m are.
L u m in a după-amiezii îi con tura trăsăturile frum os
sculptate ale profilului. D orin ţa ei se reaprinse. Să-ij
atingă faţa... S ă sim tă acel b raţ curbându-se în jurul
um erilor ei... Să se ghem uiască lângă acel corp m are şi
cald...
- Sau poate că ţi-a fost m ilă de noi, sugeră ea.
- Mi-a fost m ilă de servitoarea ta sau cusătoreasă sau I
ce-o fi. T u poţi să ai grijă de tine, fără îndoială. D ar
Sau n d ers mi-a spus că fata a fost incredibil de bolna-1
vă. O vrem e, a zis el, nu a fost sigur că va su p ra v ie ţu i!

î
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i ftlătoriei. N ici acum nu arăta prea grozav. D u p ă o scurin pauză, C leved on se interesă: N u locuieşte cu tine?
- A locuit, dar n um ai o vreme. N u p o t să-mi iau în
jjiizdă cusătoresele. Pe de-o parte, nu le face bin e să mătifince, să bea şi să trăiască n um ai în m agazin. Pe de
uita, nu este spaţiu suficient. N u că mi-aş d ori să am în
preajmă zi şi noapte şase angajate. M ă obosesc destul
tn tim pul de lucru cu geloziile lor şi...
- Şase? exclam ă ducele aplecându-se spre ea. Şase?
★
Era prea m irat ca să se prefacă indiferent.
C rezuse că ea îi dăd use vizitiului adresa dintre Fleet
S rre et şi C h an cery Lane ca să se dea m are, pe când pră
vălia ei era înghesuită undeva într-un gang sau într-un
subsol din zonă.
- A m şase fete acum , con firm ă ea. D ar, în curând,
o să angajez m ai m ulte. N u ne ajunge p erson alul.
- Şase... Să te ia naiba, ce e cu tine?
- A i scos deja în evidenţă o m ulţim e de lacune ale
caracterului m eu. A cum la care te m ai referi?
- A m crezut... N oirot, eşti o fem eie d ată dracului.
Tenacitatea cu care m-ai urm ărit m-a făcut să cred că eşti
foarte strâm torată.
- C u m ai ajuns la concluzia asta? Ţi-am spus că sun t
cea m ai m are creatoare de m odă din lum e. Mi-ai vă
zut opera.
-M i-am im aginat u n m agazinaş în tu n ecat într-un
subsol. Ei, poftim ! C h iar m ă m iram cum de reuşeşti să
faci asem enea rochii extravagante într-un astfel de loc.
- S u n t convinsă că nu te-ai m irat prea m ult tim p. Erai
în deajuns de ocup at să m ă m om eşti în patul tău.
- D a, dar am term inat cu asta.
Ş i chiar aşa era. A şa era cu adevărat. Se săturase
de ea. Se săturase să alerge d upă ea. C a u n căţeluş, ca
un şcolar.
- S u n t în cân tată s-o aud, spuse ea.
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- A cum nu m ă gândesc decât la C lara. Totuşi, oricât
de m ult nvar durea să contribui la trufia ta, am înţeles |
perfect că pariziencele sun t de-a dreptul obsedate de ţi- I
nutele pe care le creezi. Eşti cea m ai enervantă femeie
din câte am cunoscut, dar am observat că laşi o impre
sie foarte plăcută doam nelor, şi nim ic nu contează mai
m ult decât asta, îndrăznesc să spun. N u ar trebui să fiu
supărat pe tine doar că îm i vine să te scutur pân ă îţi
clănţăne dinţii.
Faţa ei obosită se lum ină, în special ochii.
- A m ştiut, surâse ea. A m ştiut că o să-ţi dai seam a.
- D a r tot n-am încredere în tine. C eva scăpără în
ochii ei, dar nu m ai zise nimic. D oar aşteptă şi îl privi ’
fix. V iitorul afacerii depindea de el. M ai era puţin şi •
totul avea să ia sfârşit. D ar el se încrunta şi îi purta în
continuare pică, în special într-o problem ă atât de mes
chină... orgoliul lui, m ai presus de toate! A m vrut să
văd locul cu ochii mei, urm ă ducele. în prim ul rând,
să m ă asigur că există cu adevărat şi apoi să văd cum
arată. A m crezut că trudeşti singură într-o cam eră întu
necată a un u i subsol.
- O , D oam n e, ce m inte au unii! C u m ţi-ai putut
im agina că aş putea să concep astfel de creaţii într-o...
dar nu contează. C asa N oirot este un magazin elegant.
Totul e de prim ă m ână, aranjat, curat şi aerisit. Te asigur
că este m ult m ai şic decât acea... dar nu, n-o să întinez !
atm osfera pronunţându-i num ele.
T erm inase cu ea. Trebuia să term ine cu ea. D ar acum , j
când îi vorbea despre magazin, era atât de însufleţită,
atât de pătim aşă...
- M iros o rivală, constată el.
Ea îşi îndreptă spatele.
- C u siguranţă, nu. N u am rivale, înălţim ea V oastră.1!
Su n t cea m ai mare creatoare de m odă din lum e. Se aple
că în faţă ca să privească pe geam . A proape am a ju n s .!
O să vedeţi în curând cu ochii înălţim ii Voastre, com 
pletă ea.
D u ră ceva m ai m ult din cauza trăsurilor, a călăreţilor fl
şi a pietonilor care aglom erau strada. D ar până la urm ă {

Seducţie

117

it|unseră şi, iată, u n m agazin arătos, m odern, cu o vitri
na arcuită şi o siglă cu litere aurii, deasupra uşii, pe care
m ria N oirot.
Trăsura opri brusc. U şa se deschise, iar treptele fură
11 >borâte.
C levedon păşi prim ul afară şi îi întinse galant m âna
ca să se sprijine de el, m om ent în care auzi din spate un
ţipăt de bucurie. Strălucirea pe care o observase până
uumci pe figura lui M arcelline nu se putea com para cu
ceea vedea acum . C h ipu l ei era însuşi soarele, ce arunca
raze de fericire şi scălda în lum ină întreaga lum e.
- M am a! se auzi o voce.
N oirot sări de pe ultim a treaptă şi trecu pe lângă el
Ca un fulger. Se lăsă pe vine, îşi deschise larg braţele, iar
o fetiţă cu părul bru n et se repezi la pieptul ei.
- M am a! ţipă copilul. A i venit acasă!

capitolul 7
„Creatoarea de modă trebuie să fie o bună cunoscă
toare a anatomiei şi este bine să aibă un nume cu sono
ritate franţuzească. Este necesar să ştie cum să ascundă
defectele corpului şi să fie capabilă să modeleze silueta
folosind corsaje care corectează trupul, dar nu reprimă
plăcerile gustului."
Cartea afacerilor din Anglia şi biblioteca meseriilor folo
sitoare, 1818

U n copil.
M arcelline avea un copil. O fetiţă cu părul negru, câr
lionţat, care alergase către ea râzând.
- D ragostea m ea, dragostea mea! exclam ă tânăra
femeie îm brăţişând-o.
La aceste cuvinte, ducele sim ţi un n od în gât.
E ra vag conştient de vocile fem inine ce se auzeau
la distanţă, dar toată atenţia îi era concentrată asupra
scenei: N oirot ghem uită pe caldarâm , strângând-o
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cu putere la piept pe fetiţă, iar copila, a cărei figurii
o putea vedea clar deasupra um ărului m am ei, avea faţa
lum inată şi ochii închişi. Fericirea radia dinspre ea In
valuri aproape palpabile.
N u avea idee cât tim p stătuse acolo, uitân d de orice
altceva d in jurul său, de strada aglom erată, de oamenii
care le ocoleau pe m am ă şi pe fetiţa ei. A bia îi observa
pe propriii lui servitori cărând bagajele în casă şi apoi
întorcându-se la trăsură. Le percepu vag pe cele doua
fem ei care ieşiseră din m agazin în urm a fetiţei.
Stătea şi se uita la m am ă şi la copilul ei pentru că nu
se putea întoarce, pentru că nu înţelegea şi abia îi venea
să creadă ceea ce-i vedeau ochii.
D u pă o vreme, poate d oar câteva m om ente, N oirot 1
se ridică şi, luând m ân a odraslei, se îndreptă către ma- 1
gazin. Fetiţa întrebă:
- C in e e acela, m am ă?
M arcelline se întoarse şi îl văzu stând captivat, ca
în faţa vitrinei un ui spectacol erotic, holbându-se la
o lum e străină de el.
D ucele îşi reveni şi făcu un pas către ele.
- D o am n ă N oirot, fiţi am abilă şi prezentaţi-mă tine-1
rei dom nişoare.
C o p ila se uită în sus la el, cu ochii larg deschişi.
N u sem ăn au la culoare cu ai m am ei ei, ci erau albaştri, j
un albastru aprins. Păreau vag fam iliari şi încercă să îşi I
am intească unde i-ar m ai fi putut vedea. D ar acest lucru j
s-ar fi pu tu t petrece oriunde. A b so lu t oriunde. Ş i nici- j
unde. N u avea im portanţă.
Privirea lui N oirot se plim bă de la m icuţă la el şi
înapoi.
- C in e este, m am ă? Este regele?
- N u, nu este regele.
C o p ila îşi înclină capul într-o parte uitându-se d in co -1
lo de el, la trăsură.
- Este o trăsură foarte m are. A ş vrea să m erg cu ea.
- N u m ă îndoiesc de asta, spuse m am a ei. înălţim ea 1
V oastră, permiteţi-mi să v-o prezint pe fiica m ea, d o m n i-1
şoara Lucie C ord elia N oirot.
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- S t a i aşa, m am a, o întrerupse fetiţa. Ş tii că n u aşa
m!\ cheam ă.
N oirot se uită la ea.
-N u ?
- N um ele m eu este Erroll acum . E-R-R-O-L-L.
-în ţeleg , zise M arcelline şi începu d in nou: înălţi
mea V oastră, perm iteţi-mi să v-o prezint pe fiica m ea...
dar se opri şi o privi întrebătoare pe copilă. Eşti încă
(lica m ea, nu?
- D a, spuse Erroll. Desigur, m am ă.
- Su n t uşurată să aud asta. M ă obişn uisem deja foar
te m ult cu tine. în ălţim ea Voastră, perm iteţi-mi să v-o
prezint pe fiica m ea, Erroll. Erroll, acest gentlem an este
ducele de C levedon.
-D o m n işo a ră... ăăă... Erroll, zise el făcân d o plecă
ri u ne adâncă.
- înălţim ea V oastră, răspunse fata cu o reverenţă.
G estul nu avea nici jum ătate din stilul uim itor al
mamei ei, dar fu executat cu m ultă graţie. C levedon se
m inună atât de reverenţă, cât şi de rem arcabila stăpâni
re de sine a m icuţei. A p o i îşi aduse am inte a cui fiică era
îşi se întrebă de ce se m ai obosea să se m inuneze. D u pă
care n ou tatea îl izbi din nou: N oirot avea un copil!
C u m de uitase să-i m enţioneze asta? D ar ce era în
neregulă cu el de era atât de şocat? Se recom andase
drept „d o a m n a “ N oiro t - şi, deşi titulatura „d o am n ă“
era folosită în societate de proprietăresele celibatare, de
actriţe şi de fem eile uşoare, nu trebuia să fi presupus
că ea nu era m ăritată şi că nu avea o fam ilie şi... un
soţ... care nu părea să fie prin preajm ă. O are murise?
Sau poate că n u existase nici un soţ, ci d oar u n ticălos
care devenise tată şi apoi îşi aban don ase copilul.
- Luaţi vreodată copii în trăsură? se interesă Erroll
readucându-1 cu picioarele pe păm ânt. N u copii mici
vreau să spun, ci fetiţe bine-crescute care ar sta cum inţi,
nu s-ar urca peste tot, nu ar m urdări pernele şi n u şi-ar
pune degetele lipicioase pe geam uri. Fetiţe bine-crescute
care îşi ţin m âinile în poală şi nu fac altceva decât să se
uite pe fereastră.
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O ch ii m ari îl priveau fix.
- E u ...
- N u, nu ia, interveni m am a ei. înălţim ea S a are mul
te de făcut. D e fapt, sun t sigură că are o întâlnire unde
va chiar acum .
-A m ? N oirot îi aruncă o privire de avertizare. D a, aşa
e, îşi luă el seam a. îşi scoase ceasul de buzunar şi se
uită la el. N u avea nici cea m ai vagă idee ce indicau
lim bile lui. Era prea preocupat de fetiţa cu ochi mari.
care îl privea atât de intens. A proape că uitasem , zise el
punându-şi ceasul la loc. E i bine, Erroll, m ă bu cur că
te-am cunoscut.
- Ş i eu m ă bucur că v-am cunoscut. V ă rog să mal
veniţi când n o să m ai fiţi atât de ocupat.
El răspunse politicos, fără să îşi ia vreun angajam ent,
şi urcă în trăsură. în tim p ce vehiculul se puse în miş
care, se uită curios prin fanta laterală. A bia atunci le
observă pe cele două femei, un a blon d ă şi una roşcată.
C h iar şi prin şipcile din lem n, de la distanţă, observă
asem ănarea dintre ele, care se reflecta în special în felul
în care mergeau.
Se înşelase în privinţa ei. îşi form ase o părere com
plet greşită. M agazinul nu era o fundătură, ci o prăvălie
arătoasă, d u p ă toate regulile artei. Avea o fam ilie. Avea
u n copil.
N u trebuia să aibă încredere în ea. D e asta era sigur,
în privinţa celorlalte lucruri... judecase greşit, înţelesese
greşit, iar acum se sim ţea de parcă s-ar fi aflat din nou
pe m area agitată.

- O , bravo, zise Sophy când uşa m agazinului se închi
se în urm a lor. Tocm ai pentru că te cunosc, n u trebuia
să te fi subestim at...
- Dar, draga mea, spuse Leonie, puteai să m ă dărâm i
cu o pan ă când am zărit blazonul pe uşa trăsurii.
- Şi apoi să-l vedem ieşind din trăsură...
- ... presa nu are nici pe sfert dreptate...
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- ... să-l vedem că îţi dă m âna...
- ... o clipă am crezut că visez...
- ... a fost ca o vedenie...
- Eu l-am văzut prim a, m am ă, se am estecă Lucie/Erroll în trăncănelile m ătuşilor ei. Stăteam la fereastră şi
Inii făceam lecţiile, când am auzit un zgom ot şi m-am
uitat afară... şi am crezut că regele a trecut pe aici.
- Regele cu doi am ărâţi de valeţi? întrebă M arcelline.
Nu prea cred.
- O , ba da, ar fi putut fi, m am ă. T oată lum ea ştie că
icgelui W illiam nu-i place să se dea în spectacol. Ş i mie
tini pare rău, pentru că se spune că bătrânul rege, cel de
dinainte de acesta...
Se încruntă.
- Regele G eorge al IV-lea, o ajută Leonie.
- D a, acela, zise Lucie. Toată lum ea ştie că era m ult
mai frum os şi întotdeauna ştiai când trecea prin apro
piere. D ar şi un duce e im portant. M i s-a p ărut foarte
Inimos, ca prinţul din poveste. N u te aşteptam atât de
devreme, dar m ă bucur că ai venit. C u m a fost să călă
toreşti în trăsura aceea m inunată? C red că pernele erau
mari şi pufoase.
- A şa erau, confirm ă M arcelline. C u colţul ochiului
observă dou ă femei care se îndreptau către magazin.
Nu ar fi fost potrivit ca Lucie să-i pună întrebări în
legătură cu ducele de C levedon în faţa clientelor, dar
nu era niciodată uşor să-i distragă atenţia fetei de la un
obiect fascinant, în special dacă era vorba de ceva mare
şi scum p. O să îţi sp u n totul despre asta pân ă la ultim ul
detaliu, prom ise ea, dar m or după o cană cu ceai. H ai să
mergem sus să-i faci m am ei un ceai.
- D a, da! exclam ă Lucie ţopăind de bucurie. O să-i
spun lui M illie să se ducă la cofetărie. Su n tem atât de
bucuroase că eşti acasă şi ar fi frum os să d ăm o petrece
re, o petrecere grozavă, cu prăjituri!
★
C âteva ore m ai târziu, când Lucie era în pat, surorile
se adunară în cam era de lucru. A colo desfăcură o sticlă
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de şam pan ie ca să sărbătorească întoarcerea lui Mar* I
celline - cu m isiunea îndeplinită - şi, în tim p ce beau, 1
M arcelline le povesti în cele m ai m ici detalii experienţe- I
le pe care le trăise îm preună cu ducele de C levedon.
D eşi surorile ei erau virgine, d in câte ştia ea - şi nu I
îşi putea im agina de ce nu i-ar fi spus dacă n-ar m ai fi J
fost - nu erau nici pe departe inocente. O ricum , nu ar I
fi putut-o ajuta să se descurce cu eventualele com plicaţii 1
dacă nu ar fi înţeles în totalitate ce se întâm plase în 1
cursul călătoriei.
- î m i pare rău, zise ea. A m prom is că n-o s-o dau I
în bară...
- A ş a ai făcut, întări Leonie. Totuşi, nici una dintre 1
n oi nu s-a aşteptat ca el să fie atât de... atât de...
- T o a tă lum ea a zis că e chipeş, o întrerupse Sophy.
în să e de-a dreptul frum os. M-a lăsat fără aer, m ărturisi 1
tânăra m ângâind-o pe M arcelline pe m ân ă. îm i pare rău 1
că a trebuit să te abţii atât. E u su n t sigură că n u aş fi I
reuşit.
- N u e vorba de frum useţea lui, zise M arcelline, |
Surorile ei îi aruncară priviri sceptice. E vorba de titlul
pe care-1 poartă, explică ea. T ip ii de genul lui su n t in- j
credibil de greu de strunit. S u n t obişn uiţi să facă tot ce :
vor. N u p ot concepe că m ai există şi altceva pe lum e. 1
E i nu gândesc precum oam en ii norm ali. Pe cân d el are I
nişte vederi foarte largi. Este m ai isteţ decât am anticipat. I
Ş i ce scuză am? Trebuia să-mi fi aju stat m etodele, dar, "
d in motive care încă mă depăşesc, nu am făcut-o.
D e fapt, am jucat groaznic, iar acum Sophy trebuie să
transform e eroarea în avantaj.
C o n tin u ă să explice reclam ele pe care ea şi Jeffreys le
n ăscociseră im ediat d u p ă petrecerea contesei - care i se
părea că se întâm plase în urm ă cu o eternitate... înainte
de fu rtun ă... când el avusese grijă de ea... m âinile lui,
m âinile lui...
- O să d au povestea la ziarul Morning Spectacle, se angajă Sophy. D ar ar putea fi prea târziu ca să p rin d ă edi
ţia de m âine. Ţ in ân d cont că n u ne-ai lăsat prea m ult
tim p la dispoziţie...
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- A m venit cât am putut de repede. A p roap e că am
trecut printr-un naufragiu!
- Sophy, fii rezonabilă, zise Leonie. G ândeşte-te, dacă
lurtuna v-a întârziat vaporul şi alţii au p ăţit acelaşi lu11 u. A şa că p oşta va sosi m ai târziu decât de obicei. A sta
Iţi oferă o zi în plus, dacă te grăbeşti.
- N u ne putem baza pe faptul că poşta va ajunge m ai
trtrziu, spuse Sophy. Trebuie să dau de T om Foxe seara
lista. A r putea pica foarte bine: o chem are în noapte...
0 poveste şoptită în întuneric. O să m ă deghizez, lăsânilii'l să creadă că sun t o lady m isterioasă. N-o să poată
rezista. O să avem un loc de cinste pe prim a pagină.
- D oam n ele se vor înghesui să vadă rochia, anticipă
1ron ie. C âteva ar putea să-şi facă apariţia chiar m âine
ilupă-amiază. C o n tesa de Barth am citeşte gazeta în fie
care zi, asta ştiu sigur.
-A tu n c i ar fi bin e ca rochia să fie afişată în vitri
nă, sugeră M arcelline. Are nevoie de reparaţii. Jeffreys
ii reuşit să o cureţe înainte de călătoria cu vaporul, dar
I-a fost prea rău ca să o coasă. Şi am pierdut cel puţin
o panglică de la ea. M ai e şi altceva?
- Su n tem perfect capabile să vedem cu ochii noştri
de ce m ai este nevoie, zise Leonie. O să m ă ocup de ea
In tim p ce Sophy se duce la întâlnirea clandestină cu
Tom. T u du-te la culcare.
- V a trebui să fii odihnită, spuse Sophy. Avem o...
Se întrerupse, iar M arcelline ridică privirea chiar la
ii mp ca să surprin dă ocheadele dintre surorile sale.
- Ce-i? întrebă ea. Ce-m i ascundeţi?
-S e rio s, Sophy, ar trebui să înveţi să-ţi stăpâneşti
im pulsurile dram atice, o m ustră Leonie. N u vezi că
este obosită?
- N u am zis...
- Ce-m i ascundeţi? repetă M arcelline.
U rm ă un m om ent de tăcere. C ele d ou ă surori m ai ti
nere sch im bară priviri pline de reproş, d u p ă care Sophy
îşi luă inim a în dinţi:
-C in e v a îţi fură desenele şi i le dă lui H ortense
Nesuferita.
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M arcelline se uită la Leonie aşteptând o confirmare.
- E s te adevărat, confirm ă aceasta. Avem u n spion
printre noi.

Lu n i noapte, Lady C lara Fairfax prim i un bilet de
la ducele de Clevedon, care o inform a despre întoai>
cerea sa la Londra şi despre dorin ţa de a o vedea marţi
după-amiaza, în cazul în care era disponibilă. D e obicei,
fam ilia ei nu prim ea m arţea, dar regulile obişnuite nu sc
aplicau când era vorba de ducele de C levedon. O dată
pentru că tatăl ei fusese tutorele lui, iar înălţim ea S a era
considerat un m em bru al fam iliei; pe de altă parte, reguIile erau oricum greu de aplicat în ceea ce-1 privea. Nici
m ăcar lordul W arford nu reuşise să-l ţină sub papuc,
C â n d încercase să o facă, în urm ă cu m ai bin e de trei
ani - când C levedon decisese să plece în M arele T ur pe
C o n tin e n t - lordul ieşise şifonat din acea înfruntare.
Totuşi, această experienţă nu fusese diferită de cea
pe care o avusese cu propriii lui fii. D u p ă o vrem e în
care bom bănise diverse lucruri despre nerecunoştinţă
şi încăpăţânare şi după ce visase să facă schim b de odras
le - preferabil cu am icul său, contele de Hargate - adop
tase o atitudine filozofică. Ba chiar, cu tim pul, ajunsese
să creadă că totul fusese ideea lui încă de la început:
C levedon trebuia să se cum inţească, iar din m om ent
ce Longm ore era m enit să facă stricăciuni, o putea face
la fel de bine în altă ţară. între tim p, Lady C lara avea
nevoie să-şi revină după m oartea bunicii şi să deprindă
un com portam en t sofisticat.
Pe scurt, vizita de m arţi nu reprezenta un inconveni
ent pentru nim eni, nici chiar pentru ea, îşi spuse Clara.
îi era cu adevărat dor de C levedon, în special atunci
când Longm ore se com porta dezgustător şi ea sim ţea
că-i lipsesc intervenţiile ducelui - sau, m ai degrabă,
pum nul lui stâng puternic. Totuşi, Clevedon în carne şi
oase era altul decât cel din scrisori. A cum că se afla aici,
nu m ai era sigură că era pregătită.
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lndoiala sau tim iditatea îi dispărură însă m arţi, în set unda în care el intră în sufragerie. C o n statân d că afişa
tu claşi zâm bet plin de afecţiune pe care ea şi-l am intea
din copilărie, se lum ină la faţă. II iubea nespus, întot
deauna o făcuse, şi ştia că şi el o iubea.
- O , D oam n e, C lara, trebuia să m ă fi avertizat că ai
crescut, zise el dându-se în apoi ca să o privească, aşa cum
lucea când venea de la şcoală. Trebuie să te fi înălţat cu
Bece centim etri, cel puţin.
U itase, se gândi ea. în totdeaun a fusese înaltă. N u m ai
rrescuse deloc de când o văzuse ultim a oară. Probabil
cfl se obişn uise cu franţuzoaicele. D eşi într-o scrisoare
nu ar fi ezitat să-i com unice toate aceste gânduri, nici
liu putea visa să le exprim e cu voce tare, m ai ales de faţă
ru m am a ei.
- N u e aşa de am azoană, zise aceasta. C lara este nemhimbată, poate doar puţin m ai fem inină decât îţi
mninteşti.
De fapt, voia să spună că avea form e m ai pronunţa
te. O vrem e susţinuse că plecarea lui C levedon fusese
cauzată de aspectul băieţos al Clarei. B ărbaţii apreciau
femeile care aveau ceva carne pe ele, în opin ia ei, iar tâ
năra nu avea să dobândească o siluetă corespunzătoare
dacă nu m ânca bine. La acea vreme nu-i trecuse prin
minte că bunica W arford m urise de n um ai trei luni, iar
(.dara încă era îndurerată, îşi pierduse apetitul şi nu-i
păsa în m od deosebit dacă lui Clevedon îi plăceau sau
nu formele ei.
M ulte alte lucruri nu-i trecuseră prin m inte contesei.
C om an dase tăvi întregi de răcoritoare şi îl îm bia acum
pe C levedon cu tort - din care el lua politicos - deşi ar
fi trebuit să ştie că nu se dădea în vânt d u p ă dulciuri.
Şi, în tim p ce îl hrănea cu lucruri pe care el nu le voia, îi
servea inform aţii subtile despre num eroşii pretendenţi
ai C larei, cu intenţia evidentă de a-i stârni instinctele
com petiţionale.
C lara se im agină sărind la m am a ei, acoperindu-i
gura şi târând-o afară din încăpere. îi scăpă un m ic zgo
mot cân d îşi în ăbuşi râsul. D in fericire, m archiza era
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prea preocupată de ceea ce spun ea, astfel că n u remarcă,
C levedon în să o auzise. îi aruncă o privire, iar C lara îşi
d ăd u ochii peste cap. El îi zâmbi uşor, conspirativ.
- Su n t uşurat că nu trebuie să-mi croiesc d ru m prin
hoardele de pretendenţi, zise el. S u n t încă p uţin obosit,
m ărturisesc, d upă ce C an alu l a încercat cu atâta înver
şunare să m ă înece.
- O , D oam n e! ţipă m am a ei. A m citit în Times despre
u n naufragiu pe C an al. A i fost la bordul acelui vapor?
- S p e r din tot sufletul că al nostru a fost singurul
prins în acea furtună, spuse el. Se pare că i-a luat pe
m arinari prin surprindere.
- M ă îndoiesc. A r trebui să fie pregătiţi, să ştie to
tul despre vânt şi lucruri de acest gen. V apoarele astea
îşi asu m ă prea m ulte riscuri şi, aşa cum i-am sp u s lui
W arford de atâtea ori... C o n tin u ă expun ân d, pentru
a m ia oară, opiniile soţului ei despre vasele cu aburi.
C â n d se opri ca să răsufle, C levedon zise:
- M ă bucur că sun t din nou pe păm ân t englezesc şi
că respir aerul britanic. Astăzi am venit încoace pentru
că m-am trezit cu dorin ţa de a da o raită prin Hyde Park
într-o trăsură deschisă. D acă sunteţi am abilă să vă daţi
consim ţăm ântul, ar fi m in un at dacă aş convinge-o pe
C lara să m ă însoţească.
M archiza îi aruncă fiicei sale o privire trium fătoare. :j
Inim a C larei începu să bată cu putere. „S p er că nu
are de gân d să m ă ceară. N u în că.“ D ar de ce nu ar fi
făcut-o? Ş i de ce era atât de alarm ată? în totdeau n a se
presupusese că se vor căsători, nu-i aşa?
- Mi-ar plăcea m ai m ult decât orice, răspunse tânăra.
*

- U n desen original! ţipă Lady Renfrew îm pin gând
spre M arcelline rochia de bal de pe tejghea. M-aţi asi
gurat că este un m odel original, că e creaţia dum n ea
voastră. A tunci cum se face că d oam n a T h o rn h u rst are
o rochie la fel? Ş i eu ce-o să m ă fac acum ? Ştiţi că vo
iam să o p ort la serata doam n ei Sh arpe de astă-seară...
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Nu o m ai pot îm brăca. D o am n a T h o rn h u rst va fi şi
Oii prezentă acolo şi o va recunoaşte. T oată lum ea o va
n'i u n o aşte! O să m ă fac de râs. Ş i ştiu că nu e tim p
|A facem altă rochie. Trebuie să o p o rt pe cea roz, pe
[lire a văzut-o toată lum ea. D ar nu asta e problem a.
[I'rohlema e că m-aţi asigurat...
Auzi u n zgom ot în spate şi se în treru p se. R ăsuciniln se, aruncă o privire indignată în acea direcţie, d ar iriliirea îi dispăru instantaneu, fiind înlocuită de uim ire.
| - O , D oam n e! A ceasta este?
Isteaţă, isteaţă Sophy. Ieşise din zona de con flict şi
ii' dusese în cealaltă parte a m agazinului, un de se afla
km m anechin îm brăcat în rochia pe care M arcelline
ii purtase la balul contesei.
Sophy dărâm ase intenţionat un scăunel.
- C e spuneaţi? în trebă M arcelline.
Nu era sigură ce făcuse Sophy la sau cu T om Foxe.
Poate că era m ai bine să nici nu afle. C eea ce con ta era
i rt povestea - despre rochia doam n ei N o iro t şi despre
dansul ei cu ducele de C levedon la cel m ai exclusivist
îmi din sezonul m on den al Parisului - apăruse în acea zi
In Morning Spectacle.
Se părea că doam n a Renfrew citise ştirea, pentru că
m- îndepărtă de tejghea şi se duse la faim oasa rochie
|mlussiere. C â n d venise la m agazin s-ar fi p u tu t afla înăn n tru regele în persoană, spunându-şi glum ele m arină
reşti preferate, şi n u ar fi interesat-o. Era într-o stare de
Isterie prea avansată ca să se preocupe de altceva decât
ile plângerile ei şi de M arcelline, cauza lor.
- A ceasta este rochia pe care aţi purtat-o la balul de la
Paris, d oam n ă N oirot? se interesă ea.
M arcelline confirm ă. In tim p ce Lady Renfrew se hollia la ea, cele d ou ă surori făcură schim b de priviri. Ştiau
la ce se gândea. C ele m ai im portante n um e d in capitala
lumii m odei adm iraseră acea rochie. Iar creatoarea ei nu
stătea la Paris, ci la câţiva m etri distanţă, d u p ă tejghea.
O lăsară pe Lady Renfrew să o studieze. Avea o m ul
ţime de b an i şi bun-gust, ceea ce nu era valabil pentru
toate clientele. In plus, dorin ţa ei de a urca pe scara
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socială era enorm ă, lucru pe care ele îl înţelegeau foarte
bine; d oar îi sem ănau.
C â n d estim ă că vederea ţinutei pariziene îi calmaac
suficient clienta, M arcelline o iscodi:
- Era exact la fel?
D o am n a Refrew se întoarse, încă puţin ameţită.
- C e anum e?
- Rochia pe care o purta d oam n a T h o rn h u rst era In
fel ca aceasta?
M arcelline îşi trecu m âna delicată pe deasupra splen
didei rochii verzi care-i fusese respinsă.
Lady Renfrew se întoarse la tejghea şi o cercetai
atent.
- N u la fel. A cum că m ă gândesc m ai bine, rochia ei
nu era atât de... nu era...
Se întrerupse, m im ând faptul că se lăsa păgubaşă.
- D acă îm i perm iteţi să vorbesc pe şleau, cred că cea
laltă rochie nu era la fel de bine croită, zise M arcelline.
C eea ce aţi văzut nu era decât o im itaţie, o realizare de
o calitate inferioară. îm i pare rău să o spun, dar nu este
prim ul caz ce ne-a fost prezentat.
- La m ijloc e ceva dubios, interveni Sophy. în că nu
i-am d at de cap, dar aceasta nu este problem a dum nea
voastră. D iseară aveţi nevoie de o rochie superbă care să
nu sem ene cu nici o alta.
- O să transform această rochie, prom ise M arcelline.
O să m ă ocup chiar eu, în particular. C â n d o să fie gata,
nim eni n o să observe vreo asem ănare cu chestia aceea
pe care o va purta doam n a T hornh urst. îi sp u n chestie
pentru că orice creatoare de m odă s-ar face de râs dacă
ar num i rochii astfel de orori. C lop o ţelu l m agazinului
scoase un clinchet, dar nici M arcelline şi nici Sophy nu
se uitară spre uşă. Lady Renfrew era cea m ai bu n ă cli
entă pe care o aveau. Nu-şi puteau perm ite să o piardă.
T ot universul lor - înseşi fiinţele lor - gravitau în jurul
ei. S au aşa trebuiau să-i lase im presia. Eu sau un a dintre
surorile m ele o să v o livrăm personal, nu m ai târziu de
ora şapte, m om ent în care vom face ultim ele retuşuri,
con tinuă M arcelline. Rochia va fi perfectă.
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- A bsolut perfectă, întări Sophy.
Lady Renfrew nu m ai asculta. N efiin d în locul pro
prietarei m agazinului şi, prin urm are, în pericol de a-şi
pierde cel m ai profitabil şi prestigios client, privise peste
limăr către uşă. Şi îngheţase.
-A m ajuns, se auzi o voce fam iliară. Poţi să vezi cu
lichii tăi, draga m ea. Şi, iată, acolo e rochia cu pricina.
Ducele de Clevedon râse.
★

Inima lui bătea într-un m od stânjenitor, neregulat.
Deschisese uşa cu intenţia de a se concentra pe deplin
asupra Clarei, dar nu avea nici un rost. încercă să poarte
o conversaţie uşoară şi să trateze vizita la m agazin ca pe
o tflumă, aşa cum plănuise, însă nu se putu abţine să nu
cerceteze încăperea pân ă când nu găsi ceea ce căuta.
N oirot stătea în spatele tejghelei, ocupându-se de
o clientă aparent năzuroasă şi, la început, nu se uită că
tre uşă. N ici ea, nici blon d a de alături, care părea să-i
fie rudă.
îşi m ută repede privirea de la ea, d in co lo de clienta
care răm ăsese cu gura căscată, şi văzu m an ech in u l pe
care se a fla rochia. C u m ar fi p u tu t u ita acea rochie
infernală?
A p oi îi veni să râdă, deoarece N oiro t îşi urm ase
consecvent planul. Se ocupase de bârfă înainte să se răs
pândească şi o adusese în avantajul ei.
Sau n ders îi prezentase un exem plar din Moming
Spectacle. Pe prim a pagină, im posibil de trecut cu vede
rea, era versiunea lui N oirot asupra evenim entelor, în
toată splendoarea insolenţei, nu foarte diferită de re
clama sarcastică pe care o com pusese când se întorceau
spre casă, de la bal. îşi am inti tonul vocii ei când ajun
sese la sfârşit: „D o am n a N oirot însăşi se poate lăuda cu
distincţia de a fi dan sat cu un duce".
Părul negru, ca de m ătase, al doam n ei N oiro t era,
ca de obicei, prins puţin într-o parte, încercând să
pară m ai degrabă elegant decât neglijent sub o dantelă
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subţire, uşoară, ce ţinea loc de bon etă. Purta o rochie
ca o sp u m ă albă, învolburată, decorată cu o broderie
verde. O capă din dantelă atârna de la gât spre um eri fi
era legată în faţă cu d ou ă panglici din aceeaşi nuanţă de
verde ca şi broderia.
El observă toate acestea într-o fracţiune de secundă,
înainte de a se putea convinge să se uite în altă parte,
D ar la ce b u n să privească aiurea când nu-şi dorea nim ic
altceva decât ca ea să-i arunce o ocheadă?
D oam n e, m urm ură Clara atrăgându-i atenţia înapo
la ea, în ap oi la rochia de culoarea prafului, cu panglici
roşii şi dantelă neagră. Este... este îndrăzneaţă, nu-i aşa?
- N u m ă pricep absolut deloc la astfel de chestiuni,
spuse el. T ot ce ştiu este că toate doam nele prezente
la balul contesei de C h irac şi-au d orit rochia aceasta - 1
şi vorbim despre crem a societăţii pariziene. N u aş fi
surprin s dacă cel p uţin una dintre ele ar trim ite la
Londra... A , dar uite-o!
Făcuse o treabă foarte bună, ţin ân d cont de împre* j
jurări, pretinzând că nu o urm ărise pe N oiro t cu coada
ochiului, în timp ce toată fiinţa lui era conştientă de |
prezenţa ei. O sim ţise ieşind de d u p ă tejghea şi apropiindu-se de ei fără grabă. O d ată cu ea venea şi o unda
de parfum atât de fam iliar, în cât îl duru când îşi am in
ti - m irosul ei îl invadase în tim p ce valsaseră, când îl
sărutase şi când îi sărise în poală în trăsură.
încercă să-şi revină chem ând în prim -plan imaginile
cu ea în tim p ce îi era rău pe vas, dar nu reuşi decât
să-şi intensifice durerea. O vrem e, fusese vulnerabilă. ;]
O vrem e avusese nevoie de el. O vrem e fusese im por
tan t pentru ea, sau cel puţin aşa i se păruse.
în tre tim p ea afişa un zâm bet profesion al, iar aten
ţia îi era în d rep tată în întregim e asu p ra C larei, n u asu -1
pra lui.
O prezentă pe logodnica sa, iar la cuvintele „Lady |
C lara Fairfax11 se auzi un uşor icnet dinspre clienta nă-1
zuroasă, care-i fusese pasată, evident, blon dei.
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N oirot făcu o reverenţă. Spre deosebire de gestul
ru an dalos de la bal, fu o plecăciune uşoară, graţioasă,
bine dozată.
- M-am gândit că Lady C lara s-ar bucura să se num ere
printre prim ii care au ocazia de a vă adm ira rochia de
la bal, înainte ca hoardele de curioşi să vă ia cu asalt
magazinul, spuse el.
- N u am m ai văzut până acum nim ic asem ănător, se
m inună C lara.
- N e întrebam dacă poate fi num ită îndrăzneaţă,
com pletă ducele.
- D a , este îndrăzneaţă în com paraţie cu tendinţe
le obişnuite d in m oda englezească, răspunse N oirot.
D oam nele din A nglia n u sun t obişnuite cu această
com binaţie de culori. D ar vă rog să luaţi în considerare
faptul că eu am conceput această rochie în vederea unui
evenim ent ce avea loc la Paris, nu la Lon dra.
- Şi aţi făcut-o anum e ca să capteze atenţia, adăugă el.
- C e rost are să participi la un bal dacă nu atragi
atenţia?
-Intr-adevăr. Mi-aş fi d orit să fi fost acolo, C lara,
spuse C leved on . S e în toarse, în să tân ăra aristocrată nu
mai era lângă el, ci în co n ju ra m an ech in ul, con cen trată,
ca u n tigru la p ân d ă. D ecise să co n tin u e: A m crezut
că va fi am u zan t să aflu dacă eu şi d o am n a N o iro t vom
fi ad m işi la bal, dar se pare că glum a s-a în to rs îm potriva m ea.
- N u am m ai văzut nim ic asem ănător, zise C lara. C â t
de frum os trebuie să fi fost când aţi dansat! Se uită la
C levedon, apoi la N oirot, d u p ă care privirea i se m ută
rapid către tejghea. O , ce nuanţă splen d id ă de verde!
C lie n ta năzuroasă puse m âna, într-un gest protector,
pe rochie.
-A c e a sta este a m ea, o inform ă Lady Renfrew. Are
nevoie de câteva... m odificări.
C lara o asigură că nu voia decât să se uite la ea, iar
într-o clipă trei capete erau aplecate asu p ra rochiei şi se
înfiripă o conversaţie.
- M ulţum esc, şopti N oirot.
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- N ic i nu aveai nevoie de m ine ca să o aduc aici, zise
ducele pe acelaşi ton. îi era cald, stupid de cald. Mâine l
o să ai jum ătate din lum ea bu n ă pe treptele magazinu- 1
lui m ulţum ită artificiului uim itor din Morning Spectacle, \
com pletă el.
M arcelline se uită la el şi ridică o sprânceană.
- N u ştiam că eşti un cititor fidel.
- Sau n ders este. M i l-a adus dim ineaţă la cafea.
- O ricum , în timp ce m ă voi bucura de jum ătate din
lum ea bu n ă, viitoarea ta soţie este prem iul m ult râvnit. 1
- N u prom it nimic. D o ar v-am prezentat un a alteia, |
adică tot atât cât am făcut şi la balul contesei. După
cum vezi, nu-ţi port pică, deşi te-ai folosit de m ine de-a
dreptul m işeleşte.
-Ţ i-am m ărturisit încă de la început că m ă folosesc J
de tine. Ţi-am spus im ediat ce am fost sigură că benefi- ;
ciam de întreaga ta atenţie.
Era incorigibilă. Era cea m ai rece, calculată, enervan
tă... Iar el era un fraier pentru că încă o dorea. Ş i alături
stătea C lara, inocentă, care fusese îngrijorată că el nu ii
scrisese o săptăm ână! Intenţionase să treacă peste toate,
să-şi p u n ă ordine în viaţă şi să facă cererea în căsătorie
în parc, în tim p ce era încă linişte, înainte să sosească
lum ea. D ar nici nu ieşiseră bine din reşedinţa familiei
W arford că ea îi spusese:
- C e naiba s-a întâm plat cu tine, Clevedon? O săp
tăm ână fără o scrisoare? A m crezut că ţi-ai rupt mâna. \
D e ce nu mi-ai scris?
A şa că îi povestise, rezumându-se la lucrurile ce
puteau fi relatate, şi, în loc să m eargă în Hyde Park,
o adusese la magazin.
- A m crezut că e m ai bine să-i spun C larei adevărul,i
deşi nu chiar fiecare detaliu, zise el. I-am spus că m-ai
agăţat la O peră, hotărâtă să te foloseşti de m ine în sco
puri com erciale, că erai cea m ai provocatoare fem eie pe
care o întâlnisem , altfel nu aş fi avut cum să-mi ies din I
fire şi să te invit să m ă însoţeşti la bal. Restul a fost mai
m ult sau m ai puţin asem ănător cu povestea pe care le-ai
strecurat-o celor de la Morning Spectacle.
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Nu era adevărul gol-goluţ, dar era^ ceea ce îi putuse
împărtăşi C larei fără să o rănească. Ii prezentase totul
pe un to n glum eţ, ca acela din scrisori. O ricum , ceea
re îi destăinuise corespundea realităţii, din punctul de
vedere al lui N oirot: tot ce îşi dorise ea era să o aducă
pe logodnica lui în magazin. Ş i pe bu n ă dreptate: C la
ra avea nevoie de ea. D ucele nu trebui decât să arunce
o privire la M arcelline şi la ruda ei blon dă, b a chiar şi
la clienta năzuroasă, ca să-şi dea seam a că viitoarea lui
Hoţie era prost îm brăcată, l-ar fi fost greu să explice în
cuvinte diferenţa - hainele fem eieşti erau sim ple orna
mente pentru el - , totuşi se vedea cu ochiul liber. In com 
paraţie cu aceste femei, ea arăta ca o provincială.
Şi-ar fi dorit să nu remarce acest lucru. D iferenţa îl
enervă, ca şi cum cineva încercase intenţionat să facă
o glum ă pe seam a Clarei. D ar era norm al să se supere,
Işi spuse. Fusese protector cu ea încă din m om entul în
care o întâlnise, când ea era doar o şcolăriţă, probabil
mai m ică decât fata lui N oirot.
Fata ei!
Las restul în seam a ta, şopti el. N u am nici o în do
ială că o să te descurci. C u voce tare spuse: C lara, draga
mea, nu te-am adus la cum părături. Ştii că nim ic nu
urăsc m ai m ult decât să um blu prin magazine. In plus,
a trecut de m ult ora la care trebuia să te duc acasă. Hai,
lasă rochiile acelea fascinante! Convinge-1 pe Longm ore
să te aducă aici în altă zi dacă vrei ca d oam n a N oirot
să te îm brace. A poi, pentru clienta năzuroasă, dar şi ca
să-şi uşureze conştiinţa, adăugă: N u văd nici un m otiv să
nu o faci, întrucât nu o să găseşti o creatoare de m odă
mai bu n ă la L on dra - sau la Paris. D ar, te rog, vino la
cum părături fără m ine.

capitolul 8
„Doamna Thomas profită de această ocazie pentru
a-şi exprima speranţa că nu se va mai repeta inconve
nientul despre care a amintit în repetate rânduri, legat
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de impostura pălărierilor care se prezintă la dânsa, dându-se drept altcineva, pentru a-i copia modelele."
La Belle Assemblee, mica publicitate din noiembrie
1807
C leved on o ajută pe C lara să se urce în trăsură. Rezis
tând im pulsului de a privi în apoi către m agazin - ca ţi
cân d s-ar fi putut alege cu ceva b u n din asta - era pe cale
să i se alăture în cabină, când sim ţi ceva care îl trăgea de
haină. S e întoarse rapid, pregătit să-l ia de guler pe un
posibil h o ţ de buzunare.
La în ceput nu zări nim ic. A p o i privi în jos şi constată
că o pereche de ochi enorm i, albaştri, îl aţinteau.
- B u n ă ziua, înălţim ea V oastră, zise Erroll.
O dădacă, răm asă fără suflare, venea în fugă spre
trăsură.
- D om n işo ară nu ar trebui să... A h, vino aici!
O luă pe fetiţă de m ână, m urm ură câteva scuze şi în
cercă să o tragă înapoi spre casă.
O privire intensă, încăpăţânată, apăru pe faţa Iul
Erroll în tim p ce îşi sm uci m ân a din a guvernantei.
- N u am vrut decât să dau b u n ă ziua în ălţim ii Sale,
spuse ea. A r fi nepoliticos să trec prin apropiere şi sîl
n u salut.
- N u treceai prin apropiere, ci ai fugit de lângă mine,
d u p ă cum bine ştii...
- B u n ă ziua, Erroll, spuse Clevedon.
M icuţa se întorsese şi se uita la guvernantă cu
o privire îndurerată. Insă, când fu salutată, norii îi dis
p ărură de pe faţă, fiind înlocuiţi de o rază de soare atât
de pură şi de clară, încât ar fi încălzit chiar şi cea mai
rece inim ă.
- E o zi m inunată, nu-i aşa? zise ea. O zi m inunată
pentru o plim bare într-o trăsură deschisă. D acă aş avea o
asem enea trăsură, m-aş plim ba negreşit prin Hyde Park.
C u m era de aşteptat, purta o ţin ută cochetă. Boneta
m icuţă, din pai, era îm podobită cu dantelă şi o mul
ţim e de funde şi se asorta cu o variantă în m iniatură
a veşm ântului aceluia pe care-1 p u rtau femeile. C u m
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chem a oare? Sem ăn a cu fracul bărbaţilor... Redingoacesta era cuvântul. A lui Erroll era roz. Şnururile ce
decorau partea din faţă îi dădeau un aer vag m ilitar mai m ult com ic, în cazul ei.
- D a, răspunse dădaca, însă d om n ul tocm ai pleca, în
caz că nu ai observat, şi este însoţit de o doam n ă.
-A m observat, M illie, spuse Erroll. N u su n t oarbă.
Dar nu p ot discuta cu doam n a pentru că nu am fost
prezentate. Pe ce lum e trăieşti?
Faţa lui M illie deveni roşie ca racul.
-în d e a ju n s, dom n işoară Lu... d om n işoară Er... dom 
nişoară N oirot. N-am văzut n iciodată atâta im pertinen
ţă, şi sun t sigură că nici doam n a sau d om n u l n u au vă
zut. H ai, acum ! M am a ta o să se supere când o să afle că
îi sâcâi clienţii.
O
apucă pe m icuţă de m âna în m ăn uşată. Expresia
feţei lui Erroll se schim bă din nou: ochii i se îngustară,
iar buzele se strânseră form ând o linie ce trăda încăpă
ţânarea. Refuză să se mişte, iar guvernanta părea m ai
puţin dornică să încerce să o clintească d in loc.
C levedon n u avea cum să dea vina pe dădacă. D eşi
nu era de acord ca m icuţii să nu-i asculte pe cei care
aveau grijă de ei, nu era sigur ce s-ar fi p u tu t face într-o
astfel de situaţie. O ricum , nu era treaba lui.
- O , C levedon, nu fi obtuz, interveni C lara. N u este
dom n işoara N oirot, fetiţa creatoarei de m odă?
D ăd aca ap robă din cap.
- D a , spuse ducele m inunându-se încă o dată că
N oirot avea o fată, că era m am ă. U n d e n aiba era ta
tăl? C u m putuse să abandoneze... dar poate că, de fapt,
săracul o m m urise.
- Păi, în acest caz, d oam n a N oiro t te cunoaşte, zise
C lara. N u se va supăra dacă o laşi pe fata ei să ţină pu
ţin hăţurile. Se întoarse către M illie, care arunca priviri
panicate spre uşa m agazinului. N u trebuie să vă fie tea
mă. D o m n işo ara N oirot va fi în siguranţă. în ălţim ea Sa
mă lăsa şi pe m ine să ţin hăţurile când eram m ică. O să
aibă grijă ca trăsura să n-o ia razna.
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Expresia crim inală de pe faţa lui Erroll se topi instarv
taneu într-una de nerăbdare, tipică celor mici, iar ochii j|
i se m ăriră.
- C h iar pot, înălţim ea Voastră? întrebă ea. Pot să ţin
hăţurile?
- Lady C lara spune că poţi, iar eu nu îndrăznesc sft
o contrazic, răspunse el.
N u era lăm urit ce-i venise C larei. Pe de altă pap!
te, ştia că îi plăceau copiii şi că avea experienţă cu el,
în scrisori îi relatase multe întâm plări am uzante legatr
de verişorii ei.
El nu era obişnuit cu cei m ici - se dezobişnuise, de
fapt - , iar acesta nu era un copil oarecare. Până la urmă
însă, era uşor să-i facă pe plac şi nu avea să dureze decât
un m om ent.
C e l m ai b u n rândaş al său, Ford, ţinea caii. Spre deo- |
sebire de băieţii anonim i ce apăreau de nicăieri ca să-şl
ofere serviciile, se putea baza pe Ford că ştia să stăpâ
nească perechea im petuoasă de bidivii.
O ricum , nu o putea refuza pe copila care tremura
de încântare. O ridică - m icuţa nu cântărea m ai nimic, probabil că boneta ei avea aceeaşi greutate ca şi
ea - şi o depuse lângă C lara. A p o i se aşeză pe scaun,
o luă pe fetiţă în braţe, apucă hăţurile şi îi arătă cum sâ
le ţină ca să m eargă înainte.
C o p iliţa era num ai ochi şi urechi. Trem urul îi dispă
ru şi, în scurt tim p, apucă hăţurile cu degetele înmănuşate. Se uită în sus şi îi zâmbi m ândră, iar el n u se putu
abţine şi îi răspunse la fel.
- C e isteaţă eşti şi ce repede înveţi, o lău d ă Clara.
A i prins m işcarea im ediat. Eram sigură că aşa o să faci.
Erroll se întoarse spre ea, iar zâm betul fericit înm uie,
în m od vădit, inim a tinerei fem ei. N u că ar fi fost prea
greu. C lara era uşor de im presionat, iar Erroll era şme
cheră. La fel ca m am a ei.
- C e trebuie făcut ca trăsura s o ia din loc? întrebă ea. '
D ucele nu avu tim p să se gândească la răspuns, că
N oirot d ăd u buzna afară din magazin.
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- C o p il neastâm părat ce eşti! bom băn i ea. V-a linguiii ca să vă convingă să o luaţi? O să vă facă să o duceţi
In Brighton dacă nu aveţi grijă. H ai jos, Erroll! înălţim ea
Jiu şi Lady C lara au treabă în altă parte.
îşi ridică m âinile, iar C levedon nu avu încotro decât
M o predea pe m icuţă în braţele creatoarei de m odă.
Ar fi trebuit să se sim tă uşurat - nu m ai era obişn uit
cu cei m ici şi îi considera obositori. D im potrivă însă,
o regreta pe m icuţa obrăznicătură isteaţă.
O bservă că Erroll nu se luptă cu m am a ei aşa cum
Incuse cu dădaca. C u toate acestea, docilă sau nu,
Noirot nu avea încredere în ea. N u o puse jos, ci o duse
In casă în braţe.
Le urm ări îndepărtându-se, iar Erroll îi făcu cu m âna
peste um ărul m am ei ei. Ducele îi răspunse cu un zâmnet, deşi de fapt se uita la şoldurile lui N oirot, care se
legănau sub greutatea fetiţei. Pentru el m icuţa nu fusese
ii povară, dar creatoarea de m odă nu era o persoană
solidă. Totuşi, nu era făcută nici d upă m ulajul zeiţei
lunona, precum C lara... D e a cărei prezenţă îşi aduse
hrusc am inte.
Se întoarse repede şi luă hăţurile. O clipă m ai târziu
.se aflau deja pe drum .
*

C lara observase şi ea şoldurile acelea şi felul în care
el le adm irase.
Percepuse o schimbare^ în atm osferă de când intrase
cu C levedon în magazin. îl sim ţise încordat, la fel ca un
câine de vânătoare care ia o urm ă. C â n d N oirot se apro
piase, tensiunea dintre ei era aproape palpabilă.
- O fetiţă încântătoare, com entă ea.
Era singurul lucru detaşat pe care îl putea spune.
C opila era, într-adevăr, adorabilă. Să fie oare a lui C le
vedon? D ar nu, nu observase nici o asem ănare între ei,
iar ochii erau diferiţi.
- N ic i nu-mi vine să m ai trec pe aici, zise el. D ata vi
itoare, m icuţa d om n işoară N oirot va d ori să m âne caii.
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Ş i trebuie să-ţi m ulţum esc ţie pentru asta. N u ar fi tre
bu it să o iau sus. Su n t sigur că m am a ei n u a fost încân
tată. D ar n-o să-mi poarte pică. N egustorii su n t nevoiţi
să p u n ă afacerile înaintea sentim entelor.
- D o am n a N oirot nu părea supărată, ci m ai degrab
era am uzată.
m
- A ş a e ea. E datoria ei să se facă plăcută clienţilor.
Ţi-am spus cum le-a făcut pe doam n ele de la bal să-l
m ănânce din palm ă... D ar nu contează. O ricum , n u am
nici un m otiv să m ai trec pe aici. O să-l convingi tu pe I
Longm ore să te aducă. Sau p oţi să vii singură, îm preună
cu servitoarea.
- S au cu m am a, sugeră ea.
- C e prostie ai spus! M am a ta nu va agrea niciodată ;
acest m agazin. Este prea la m odă, iar ea pare h otărâtă să
te convingă să porţi cele mai...
Se op ri crispat.
- S ă p o rt ce? întrebă Clara.
-N im ic , spuse el. N u am dorm it bine azi-noapte şl 1
am petrecut prea m ult tim p la casa de m odă. Trăncănea- i
la tipic fem eiască m-a zăpăcit cu totul. A propo, despre
ce conspiraţi acolo, voi trei?
- Clevedon!
- E r a ţi aplecate deasupra rochiei verzi pe care al
adm irat-o şi vorbeaţi în şoaptă, explică el.
C lara îl privi atent şi constată că trăsăturile lui splen
dide erau schim onosite. In ce hal era! S u b aparenţa j
calm ului desăvârşit, furia reţinută făcea ca aerul d in ju- I
rul lui să duduie.
A cel C levedon pe care îl ştia ea, cel pe care-1 recu- I
n oscuse când intrase în sufragerie zâm bind, nu era aşa. 1
A cesta era un străin. îşi m ută privirea de la el şi se uită
în gol, la peisajul ce defila pe lângă ei, în tim p ce încerca l
să găsească un răspuns.
A b ia auzise ce vorbeau cele d ou ă fem ei în magazin
despre rochia verde. încercase să su rp rin dă pe furiş dia- |
logul dintre el şi doam n a N oirot.
- N u am înţeles prea bine, zise ea. E ra o rochie fru- ,jj
m oaşă, dar ele discutau despre cum să o refacă. încercă j
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disperată să-şi am intească detalii, dar ascultase n um ai
cu o ureche, iar acum se afla sub stăpân irea confuziei.
Nu era naivă. Ştia că viitorul ei soţ avusese alte relaţii
«m oroase. Şi Longm ore la fel. D ar nu-1 văzuse niciodată
|>c fratele ei într-o stare asem ănătoare cu aceea care-1 cu
prinsese pe C levedon când doam n a N oiro t se apropiase
lie ei. încercă să găsească un sens în ceea ce îi spusese el
despre m am a ei şi... despre ce purta... C red ... începu ea
şovăitor. A m răm as cu im presia că ceva era în neregulă
cu rochia, dar în acelaşi tim p nu cu rochia.
- C lara, asta nu are nici un sens.
U n eori putea fi la fel de enervant ca oricare dintre
fraţii ei, aşa că decise să treacă la subiect.
- D acă este atât de im portan t pentru tine, ar fi m ai
l>ine să o întrebi pe doam n a N oirot. Ce-ai vrut să spui
despre m am a şi despre ceea ce port eu?
- La naiba, m orm ăi el.
- Mi-ai spu s că ar fi o idee bu n ă să-mi fac cum părătu
rile acolo, dar că nu trebuie să o iau pe m am a cu m ine.
- îm i cer scuze. N u trebuia să fi spus asta.
- O , haide, Clevedon. D e când te pasionează cim ili
turile? C e te face să fii dintr-odată atât de fandosit?
- Poftim?
- U n u l dintre lucrurile care mi-au plăcu t în totdeaun a
la tine a fost că ai refuzat să m ă tratezi ca pe o im becilă,
în scrisorile tale ai spus tot ceea ce gândeai. Sau , cel pu
ţin, aşa am crezut. Ei bine, poate că nu-mi sp ui totul...
- O , D oam n e, cu siguranţă nu. Ş i nu trebuie să-ţi
spun n ici un de să-ţi faci rochiile. N u e treaba m ea.
- N-o să te m ai rog niciodată să m ă însoţeşti la o casă de
modă, zise ea. îţi scoate la iveală un tem peram ent u r â t
★

Câteva ore mai târziu
- C e m icuţă neobrăzată! bom băn i M arcelline la în
chiderea m agazinului. Ştiam că n-o să uite nici trăsura
lui fru m oasă şi nici pe el.
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- D raga m ea, nu se poate abţine, spuse Sopby. O are
în sânge. In plus, e înzestrată cu ochi de şoim .
- El nu a părut supărat, com entă Leonie.
Ieşise din magazin chiar la tim p ca să-i vadă pe Cleve- 1
d on şi pe Lady C lara plecând.
Toate trei observaseră prin geam năzdrăvănia lui j
Lu cie/E rroll. Fusese clar într-o clipă că M illie pierduse I
controlul, însă M arcelline întârziase câteva m inute pre-1
ţioase încercând să scape de Lady Renfrew, d u p ă care se
năpustise afară ca să-şi recupereze copilul neascultător. '
M icuţa uneltitoare stătea în poala lui şi ţinea frâiele! J
D ata urm ătoare cu siguranţă avea să exprim e pretenţia
de a conduce trăsura.
- Sigur că nu s-a supărat, răspunse M arcelline. Pânâ
şi ducele de Clevedon trebuie să cedeze în faţa unei
şm echerii atât de drăgălaşe.
M ai cinică şi m ai calculată ca oricând, ea în săşi nu re
uşise să-şi îm pietrească inim a la vederea zâm betului lui
cald şi a expresiei indulgente cu care o privise pe fetiţă.
- A m observat că a fermecat-o şi pe Lady C lara, spuse
Sophy.
- D a, aprobă M arcelline.
- Până la urm ă el a reuşit să o aducă aici, zise Leonie.
Ş i chiar la tim p. N ici un m om ent m ai devreme.
Până acum nu avuseseră răgaz să discute despre eve
nim entele ce se petrecuseră de-a lungul zilei pentru că
fuseseră ocupate pân ă peste cap.
M arcelline se ocupase de m od ificarea rochiei
cum părate de Lady Renfrew. Făcuse asta în secret, j
sus, dep arte de ochii croitoreselor, de parcă ar fi falsi
ficat p aşap oarte.
La rândul lor, între eforturile de a calm a alte două
cliente iritate, Sophy şi Leonie fuseseră nevoite să facă
slalom printre doam nele curioase care veniseră m ai !
m ult ca să se holbeze la faim oasa rochie decât să cum 
pere ceva. O ftaseră la vederea m anechinului şi traseră
cu ochiul în fiecare colţ al sălii uitându-se d u p ă M arcel
line. Le puseseră pe cele două surori să le prezinte me
tri întregi de ţesături şi să scoată din sertare o m ulţim e j
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iii- nasturi, panglici, mărgele, pene şi alte articole de pas
manterie, apoi plecaseră fără să cum pere nim ic.
Sophy şi M arcelline făceau ordine în sertarele cu fin-furi. Leonie, ca în fiecare seară, se ocupa de inventari
erea zonei de prezentare şi încerca să îşi dea seam a care
ilintre vizitatoarele lor plecase cu o panglică de satin neHtu, unsprezece nasturi şi trei batiste din chem brică.
- D a, sincronizarea nu putea fi m ai potrivită, con
chise M arcelline. D acă nu ar fi ap ăru t cân d Lady R en
frew era în că în m agazin, cred că am fi pierdut-o pen
tru totdeaun a.
La vederea lui îşi im pusese să se concentreze asupra
«cestui aspect şi să îşi ignore inim a ce începuse să-i bată
nebuneşte când îi auzise vocea. Venise la ţanc, şi asta era
tot ceea trebuia să conteze.
Procedase corect oferindu-se să transform e o rochie
pentru a satisface o clientă supărată, dar astfel de oa
meni nu aveau habar de câtă m uncă era nevoie pentru
uşa ceva. Totuşi, în m intea lui Lady Renfrew pătrunse
seră îndoieli otrăvite în legătură cu faim oasa capacitate
ii lui M arcelline de a fabrica „stiluri unice, create pentru
fiecare în parte“.
- N ic i nu pot să m ă gândesc la aşa ceva! spuse Leo
nie. Pe Lady C lara nu am pus încă m âna, aşa că, pentru m om ent, Lady Renfrew este cea m ai b u n ă clientă a
noastră. N u putem să dăm vrabia din m ân ă pe cioara
de pe gard.
Rochia lui Lady Renfrew fusese livrată la şapte fix.
Sophy m ai făcuse unele ajustări m inore, care nu-i lua
seră m ai m ult de o jum ătate de oră, şi lăsase în urm a ei
o clientă topită de încântare.
- O să se întoarcă, le asigură Sophy. C â t tim p am fost
la ea a vorbit n um ai despre duce şi despre Lady C lara.
Despre asta o să discute şi diseară, la d oam n a Sharp.
O să şi citeze din el: „N u o să găseşti o creatoare de
m odă m ai bu n ă la Londra - sau la Paris", im ită ea vocea
tărăgănată şi accentul lui C levedon - acel tim bru aristo
cratic inconfundabil.
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- N u p utem decât să sperăm că a fost atât de impre
sion ată de grandoarea lui, încât nu a observat felul în
care se uita la M arcelline, spuse Leonie.
- C a un lup flăm ând, adăugă Sophy.
Lu i M arcelline i se făcu brusc foarte cald. în că nu
reuşise să îndepărteze senzaţiile pe care i le stârnise
el. Ş i cu ce? D o ar cu privirea. Ş i cu vocea. în că simţea
verdele top it al ochilor lui. în că auzea tim brul intim,
uşor răguşit.
D acă n u ar fi fost nim eni la m ijloc, l-ar fi condus
într-una dintre cam erele din spate şi l-ar fi sedus, pu
n ân d astfel capăt poveştii. Dar, dintr-o mie de motive,
nu o putea face. Frum oasa lui logodn ică se afla la doar
câţiva m etri distanţă, în celălalt capăt al m agazinului, iar
felul relaxat în care ei doi conversaseră fusese o dovadă
elocventă de atracţie reciprocă. M arcelline, conştien
tă de acest lucru, îşi fixă în m inte im aginea lui Lucie.
Ş i a părinţilor ei, exem plul viu a ceea ce se putea întâm 
pla unei fam ilii atunci când adulţii nu se gân deau decât
la ei, la toanele şi la pasiunile care-i d om in au.
N u era de o m oralitate ce putea fi dată drept exem
plu, dar avea instincte de supravieţuire puternice. A se
preda în braţele lui Clevedon ar fi fost o greşeală ce i-ar
fi su bm in at respectul pentru care m uncise zi şi noapte.
I-ar fi distrus afacerea şi, odată cu ea, fam ilia.
T otuşi, când îl privea, când îl auzea şi când îi sim ţea
tim brul vocii, un nor i se aşternea pe creier, iar voinţa
i se năruia.
C e proastă era! N u trebuia decât să-şi aducă am inte
de m odu l în care o privise C h arlie şi de p asiun ea ce răz
bea din vocea lui... La ce duseseră toate acestea?
- A ş a se uită C levedon în totdeaun a la fem ei, spuse
ea. Este privirea un ui expert în seducţie. S ă vă intre bine
în cap dacă nu vreţi să sfârşiţi pe spate, sau lipite de un
zid, pierzându-vă fecioria fără ca m ăcar să aveţi idee dagă
vă doriţi asta.
- D a r pe Lady C lara nu o priveşte aşa, rem arcă
Leonie.
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- De ce-ar face-o? între ei totul e aranjat. O ia de
Ixină. D ar asta e problem a lor. D acă e deşteaptă, o să
ftsească o cale să-i acapareze com plet atenţia. N u e greu.
titre tim p, n oi avem o problem ă gravă.
A runcă o privire către uşa ce ducea în atelierul ce era
m um gol, întrucât croitoresele plecaseră acasă la sfârşi
tul program ului.
- Ei bine, eu am unele bănuieli, zise Leonie.

(

*

M arţi noaptea, d oam n a Dow nes se întâlni cu angaja
ţii lui M arcelline, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. A ceasta
ti dădu m odelu l pe care îl copiase.
-A s ta e tot? întrebă doam n a Dow nes. Mi-ai prom is
lin caiet cu toate m odelele şi cu toate detaliile.
- O să-l prim iţi, zise cusătoreasa. D ar s-a stârnit zar
vă mare d in cauza rochiei lui Lady Renfrew, d u p ă care
lie-au luat cu asalt doam n ele care au venit să vadă rochia
purtată de d oam n a N oirot la bal.
D oam n a D ow nes aflase despre rochia poussiere şi des
pre încântarea pe care aceasta o stârnise. C lien tele ei
nu conteniseră să o laude chiar de faţă cu ea! C h iar mai
îngrozitoare decât acest tupeu fusese vestea că ducele de
( 'levedon o dusese pe Lady C lara Fairfax la m agazinul
iu pricina.
-V re a u m odelele acelea! insistă ea. Ş i ai face bin e să
ini le-aduci cât de curând.
- A ş face bin e... repetă fem eia. S au ce? E u su n t cea
care face treaba m urdară!
- I a r eu sun t cea care-şi pierde clientele d in cau
za târfei franţuzoaice. D acă nu te ţii de cuvânt, o să-i
spun cum ai venit la m ine şi te-ai oferit să o spionezi.
Apoi o să ajungi pe străzi. N u vor m ai exista cele cinci
zeci de lire. în schim b, o să prim eşti altceva: o proastă
reputaţie. Ş i n-o să m ai m unceşti n iciodată într-o casă
de m odă respectabilă.
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M iercuri noaptea, ducele de Clevedon se num ărl
printre ultim ii sosiţi la petrecerea organizată de contoli
de W estm oreland. D acă ar fi încercat să intre la Alm ai lt
la acea oră ar fi găsit uşile închise, căci adunarea să.
tăm ânală nu începuse încă. D eşi atm osfera era veselă,
dan să n um ai o dată, cu Lady C lara, apoi îşi petrecu rei
tul serii în încăperea destinată jocurilor de cărţi.
Jo i petrecu un sfert de oră la recepţia contesei do
Eddin gh am , apoi merse la C lub ul W hite, un de rămaşi'
la m asa de joc până în zori.
V ineri luă cina la reşedinţa fam iliei W arford, totul
încheindu-se, ca de obicei, cu un joc de cărţi. Se prefăcu
bin edispus, deşi C lara observă că abia aştepta ca seara
să ia sfârşit.
N u se purta urât cu ea. N u o contrazicea niciodată.
Era tăcut şi nefericit, iar ea aflase că pierdea sum e uriaşe
la m esele de joc. B a chiar, dân d parcă apă la m oară aces
tor zvonuri, juca din ce în ce m ai nesăbuit.
^
Sâm bătă, la un bal, Lady G orrell se prefăcu a nu
o observa pe C lara, care se afla în apropiere, şi repro
duse în detaliu conţinutul scrisorii pe care o prim ise în
acea zi de la cum nata ei din Paris.

Luni
D o u ă bătăi scurte în uşa încuiată a m agazinului le
făcură pe surorile N oirot să tresară. Era abia n ouă di
m ineaţa. D eşi trudeau alături de cusătorese d in zori până-n seară, program ul cu publicul nu începea decât la
orele târzii ale dim ineţii. N u avea rost să deschidă zona
de prezentare m ai devreme, din m om ent ce prea puţine
dintre clientele lor se trezeau înaintea prânzului.
întrebarea era dacă aveau să m ai răm ână cu vreo cli
entă. în cazul în care nu depistau m ai repede cine era
spioan a, m agazinul risca să dea falim ent.
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în tim p ce Leonie avea unele bănuieli, nu dispuneau
ţiu'ă de nici o dovadă, iar şiretlicurile pe care le folosise
ră dăduseră greş. în dim ineaţa aceea întinseseră o altă
Capcană. D acă aceasta funcţiona, până a d ou a zi dimiju-aţa aveau să cunoască num ele vinovatei.
între tim p nu puteau decât să aştepte, să fiarbă şi să
Iţi desfăşoare activităţile obişnuite.
M arcelline, Sophy şi Leonie aran jau şalurile şi
uite ţesături pe m esele de lucru într-un m o d aparen t
neglijent, ce se dorea a fi o m om eală. D evrem e sau
im, afacerile erau afaceri, aşa că trebu iau să-şi pun ă
masca prim itoare.
Leonie fu cea care se duse să deschidă uşa.
Lady C lara Fairfax, roşie la faţă, intră, urm ată îndea
proape de o servitoare, şi se îndreptă direct spre M arcel
line. A ceasta o întâm pină cu o reverenţă şi o întrebă cu
ce îi putea fi de folos.
- A ţi putea să-mi fiţi de folos spunându-m i adevărul,
zise Lady C lara. Sâm b ătă noaptea am auzit o poveste
uluitoare, aproape incredibilă... Se întrerupse când îşi
uduse am inte de servitoarea care o însoţea. Davis, aşleaptă-mă în trăsură.
Davis aruncă o privire încruntată în m agazin, zăbo
vind asupra fiecăreia dintre cele trei surori, ap oi ieşi,
trântind uşa în urm a ei.
Lady C lara trase adânc aer în piept şi începu din
nou.
D o am n ă N oirot, s-a întâm plat să aud o poveste re
voltătoare în legătură cu un gentlem an pe care îl cu
nosc - un gentlem an care m-a însoţit în acest m agazin
acum m ai puţin de o săptăm ână. M arcelline nu răspunse
sarcastic, nu dădu nici o replică frivolă, nu o întrerupse,
nu-i distrase atenţia şi nu înjură violent aşa cum îi venea.
Era o profesionistă. Expresia de faţa ei se transform ă într-una de interes am abil. Până să trageţi vreo concluzie,
continuă Lady C lara, daţi-mi voie să vă asigur că n u am
venit aici m ânată de gelozie. A r fi absurd, în acest caz.
N u sun t oarbă şi ştiu... A dică am fraţi, iar ei au impresia
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că su n t m ai discreţi decât în realitate. O f. gem u ea şi tţ|
scoase batista ca să îşi şteargă ochii. Of]
Era o răsturnare de situaţie alarm antă. Furie, Ifyf
dignare... Perfect norm ale şi de înţeles. Lacrim i... V afl
D oam n e!
- D r a g a m ea... înălţim ea V oastră, zise Marcelline
luând-o de cot şi conducând-o către un scaun. Sophy#
adu-i u n pahar cu vin.
- N u , spuse Lady C lara. N u am nevoie de vin.
- C o n iac, atunci?
- P ă i... poate. Sophy ieşi, iar Lady C lara se strădui
să-şi vină în fire. Eu nu plâng. E u nu plâng niciodatS
Eu nu sun t aşa. D ar este cel m ai drag prieten pe carel
am , spuse ea fixând-o pe M arcelline cu ochii ei albaştri,
N u vă p ot lăsa să-i faceţi rău.
C e i din fam ilia N oirot se năşteau fără conştiinţă,
Ş i chiar dacă ar fi avut aşa ceva, M arcelline n u fă cu şi»
nim ic ieşit din com un încât să aibă rem uşcări.
îşi spuse că nu avea de ce să-şi facă griji, dar nu ro
uşea să se convingă de acest lucru. Până la urm ă, era
o persoan ă cum secade, care le tratase cu respect - ceea
ce clientele lor făceau foarte rar. M ai m ult, era clar că-l
iubea cu adevărat pe C levedon. M arcelline sim ţi un pu
seu de com pasiune pe care şi-l reprim ă în să im ediat.
Lady C lara era fiica un u i marchiz. Era pe cale să se
m ărite cu un duce şi se aştepta la o avere de cel puţin
o sută de m ii de lire pe an, poate chiar dublă. Magazi
nul surorilor N oirot, laolaltă cu apartam entele de sus,
puteau încăpea cu uşurinţă în zona destinată personalu
lui d in reşedinţa londoneză a fam iliei, şi în că ar m ai fl
răm as loc pentru o arm ată de servitori.
în plus, casa de m odă risca să fie distrusă de o adveM
sară incom petentă.
în tim p ce M arcelline încerca să se îm bărbăteze,|
Leon ie - ultim a sen tim en tală dintr-o fam ilie altfel ci
n ică - zise:
- V ă rog să vă liniştiţi, milady. N ici una dintre noi
nu vrea să-i facă rău vreunui gentlem an, cu excepţia
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mucurilor la buzunarul său. D in acest p un ct de vedere,
normal, dorim să facem cât m ai m ulte pagube.
Lady C lara o privi.
- N u asta am auzit.
- S u n t sigură că nu, spuse Leonie. D ar eu nu cred că
rste cineva în cercul dum neavoastră de cunoştinţe care
Înţelege cu adevărat cât de departe putem m erge noi,
com ercianţii.
A, da. Dezarm are „prin sinceritate. Era cea m ai bu n ă
tactică în acest caz. în căpăţân ata Leonie atinse coarda
sensibilă câtă vrem e şefa clanului răm ăsese tem porar
(ară replică.
- S o r a m ea are dreptate, întări M arcelline. A cest
lucru este de n econ ceput pentru persoanele de vază.
Cei ca dum neavoastră nu se gândesc n iciodată la bani.
în schimb, noi rar ne gândim la altceva în afară de bani.
- Ei bine, atunci, dacă despre b an i este vorba, o să vă
dau câţi vreţi num ai să dispăreţi fără că el să afle şi să nu
vă m ai găsească vreodată.
- Este foarte dram atic, remarcă M arcelline.
- în m od clar e nevoie de coniac, adăugă Sophy adu
când rem ediul suprem pe care fam ilia N o iro t îl folosea
îm potriva tuturor necazurilor.
C o n iacu l licărea într-o carafă m icuţă, aşezată alături
de u n pah ar aso rtat pe o tavă elegantă. A dăugase o ofer
tă tentantă de biscuiţi, prăjituri şi brânză.
U n ele cliente petreceau ore întregi în m agazin, astfel
că tinerele trebuiau să aibă m ereu la în d em ân ă ceva de
m âncare pentru ele - şi să le îm bie cu băutură, dacă
situaţia o im punea.
Lady C lara sorbi d in coniac fără să clipească şi cu evi
dentă plăcere. Ţ in ân d cont de ora m atinală, acest mic
gest crescu respectul surorilor N oirot faţă de ea - ceea ce
era foarte neplăcut din m om ent ce încercau să m enţină
o stare de detaşare rece, profesională, cu intenţii pur
m ercantile.
- Ş t i u că astfel de lucruri se exagerează, zise ea. D ar
la fel de bin e ştiu că trebuie să existe u n sâm bure de
adevăr. A m văzut cu ochii mei. El s-a schim bat.
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- C u tot respectul, milady, dar nu l-aţi văzut de mal
bine de trei ani, spuse Leonie. Bărbaţii se schim bă. Sunt
cele m ai schim bătoare fiinţe.
- Este prost dispus, plictisit şi retras. Indiferen t undp
se află, este distant. Sin gu rul m om en t în care a fost
prezent cu adevărat a fost cân d a venit aici. A m văzu»
asta, in sistă ea făcân d un gest cu p ah arul către Marcelline. A m văzut felul în care se uita la dum neavoastră,
do am n ă N oirot. Prin urm are, ce-ar trebui să cred când
au d despre o fem eie aventuroasă care l-a prin s în mreje
pe un an u m it gentlem an C ...? S a u că i-a oferit u n spec* I
tacol exotic la O peră, la L on gcham p, la cazinouri în faţa un u i m are n um ăr de m artori - p ân ă ce el şi-a
pierd u t raţiunea într-atât în cât să se afişeze cu fiinţa
care-1 ob sed a...
-A s ta sun ă de parcă aş fi scris-o eu, murm ura
Sophy.
- . . . să se afişeze cu obsesia lui la balul anual al conte
sei de C h irac. Ş i asta nu pentru că înălţim ea S a a con
siderat-o ca pe o glum ă bun ă, ci pentru că iubita sa,
am an ta sa, a am eninţat că se om oară dacă nu va face
acest lucru.
- C ă se om oară? repetară la un ison cele trei surori.
Se uitară una la alta. Sprâncenele li se ridicară aproa
pe im perceptibil. Fusese singurul indiciu al scepticism u
lui lor - pe lângă faptul că Leonie fusese nevoită să-şi
m uşte buza ca să nu izbucnească în râs.
- D e fapt, era a nu ştiu câta oară când această fe
meie făcea astfel de am eninţări, continuă Lady Clara.
A m auzit despre scene violente ce s-au petrecut prin tot
Parisul, având drept punct culm inant duelul cu marchi- ]
zul d ’Em ilien. A cest lucru i-a şocat chiar şi pe cei mai
blazaţi parizieni. Im ediat d upă rănirea m archizului, în
B ois de Boulogne, gentlem anul îndrăgostit a urmărit-o
pe tânăra femeie prin Paris în m ijlocul nopţii. Pe drum
a am eninţat un consul britanic şi pe fiecare funcţionar
pe care l-a întâlnit. Se spune că era atât de tulburat, în-|
cât era convins că aceştia încercau să-l oprească să ia s ă ;
din Franţa.
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Erau obişnuite să joace cărţi. D e aceea Sophy şi Leonie se abţinură să nu se tăvălească pe jos de râs, iar Marirlline, care devenea din ce în ce m ai exasperată, reuşi
«n-şi m enţină expresia politicoasă.
De parcă n-ar fi avut şi aşa destule problem e cu
Dowdy, care se străduia să-i distrugă afacerea. A cum
Marcelline risca să fie făcută bucăţi de bârfi tori, doar
pentru că unii oam eni văzuseră ceva ce păruse a fi un
llirt! Era absurd. Dar, până la Urmă, cei din înalta socie
tate nu erau faim oşi pentru uzul raţiunii.
Ar fi trebuit să se amuze, dar era alarm ată. Sim plele
zvonuri îi p uteau distruge afacerea. D eşi nu era greu
să pară neafectată, nu-şi d ădea seam a ce ar fi trebuit
să spun ă.
Leonie, care nu avea problem ele ei, nu în tâm pin a ast
fel de dificultăţi.
- E clar că m em brii înaltei societăţi nu ştiu să num e
re. D acă ar fi luat în calcul zilele pe care sora m ea le-a
petrecut la Paris... ca să nu m ai vorbim de data la care
i-a întâlnit pentru prim a oară pe gentlem an, şi-ar fi dat
seama că e o prostie. întâia dată s-au văzut pe paispreze
ce ale lunii. Ţ in m inte pentru că ne-a scris chiar în seara
aceea, istorisindu-ne tot ce se petrecuse. A şadar, răm âne
perioada începând din noaptea de paisprezece p ân ă di
mineaţa zilei de şaptesprezece, când sora m ea a plecat
din Paris. V ă întreb, milady, cum s-ar fi putut întâm pla
toate aceste evenim ente în doar două zile?
Leonie se pricepea cel m ai bine să reducă em oţia la
cifre, se gândi M arcelline. Şi cât de insignifiante păreau
calculele! C âteva zile. De-atât avusese nevoie Clevedon
ca să-i răvăşească m intea, să-i îm plânte ghim pi în inim ă
şi să-i răsădească speranţe în minte, făcând-o să-şi piardă
siguranţa de sine. C u greu îşi veni în fire.
- C a să nu m ai spunem că el a petrecut atâtea luni
printre parizieni, interveni ea. Pe ei ar trebui să daţi
vina, dacă doriţi un ţap ispăşitor. N-aţi fost niciodată
la Paris?
- în că nu, răspunse Lady Clara.
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-A tu n c i n u aveţi nici cea m ai m ică idee cât de diferii
este Parisul de Londra.
- Ş t iu cum este Parisul. Cleve... ăăă... gentlemanul
mi-a scris cu m are conştiinciozitate... pân ă cân d v a cu
n oscut de dum neavoastră. N u are rost să negaţi. Când
l-am întrebat de ce nu mi-a m ai scris - şi era evident ci)
nU'Şi rupsese m âna - mi-a povestit ce s-a întâm plat.
- Ş i ce v-a povestit, m ai exact? se interesă Marcelline.
N u cred că a fost ceva ieşit din com un. C â n d l-aţi înso
ţit aici săptăm ân a trecută arătaţi bin edispusă. N u lăsaţi
im presia că eraţi pe cale să-l om orâţi. Pe în ălţim ea Sa, I
ori pe m ine.
- Mi-a spus că a întâlnit o creatoare de m od ă extrem
de interesantă, zise Lady C lara. D ar este bărb at şi, ori
cât de bin e s-ar exprim a în scrisori, cân d vine vorba de
sentim ente, totul e m ult m ai vag. C e a vrut să sp u n ă - şl
vă rog să nu m ă luaţi drept proastă, pentru că ştiţi foarte
bine la ce m ă refer - a fost că d oam n a N oiro t era provo-1
catoare. C ă făcuse o fixaţie pentru ea.
„D e parcă el n-ar fi făcut nim ic să m ă cap tiv e ze,!
C a şi cum el este o victim ă a vicleşugurilor mele
sau , m ai degrabă, a puterilor m ele d em o n ice", gân di I
M arcelline.
- L-am întrebat direct dacă a căpătat o obsesie, conţi- J
n uă aristocrata, iar el a râs şi mi-a spus că pare cea mal •
plauzibilă explicaţie.
„A faceri", îşi ream inti M arcelline. Era doar o afacere. 1
Era clienta pe care o vâna. Tocm ai faptul că încercase să
o atragă în m agazin pe Lady C lara cauzase atâtea neca- ;
zuri. Ş i iat-o. în m agazinul ei. I se adresă zâm bind:
- C u m s-ar fi putut abţine? Uitaţi-vă la m ine, spuse ea
prezentându-şi ţinuta cu un gest graţios.
Pentru prim a dată, Lady Clara o studie cu atenţie,
Roz şi verde, un a dintre com binaţiile ei preferate, de
data aceasta din m ătase, cu o pelerină decoltată, din
acelaşi m aterial ce curgea peste m ânecile bufante, vapo
roase, delicate, plisate.
- O , D oam n e! se m in un ă tân ăra femeie.
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M arcelline rezistă tentaţiei de a-şi d a ochii peste cap.
I ndy C la ra era la fel de oarbă ca şi C levedon. N u obser
vau o rochie până când atenţia nu le era atrasă forţat
«supra detaliilor.
-A s ta n u e decât jum ătate din ce aţi fi p u tu t vedea
Iu Paris, spuse M arcelline. A colo a trebuit să fac eforturi
pentru că eram în concurenţă cu cele m ai stilate femei
ilin lum e, care au făcut o artă din atragerea bărbaţilor.
Aceea este adevărata dum neavoastră rivală: capitala
Parisului. Eu nu reprezint nim ic. D acă gentlem anul
este plictisit şi distant, acest lucru se în tâm plă pentru
că fem eile care se află în ju rul lui acum n u ştiu să-i atra
gă atenţia.
îşi plim bă privirea de la boneta ternă a vizitatoarei la
rochia din crep alb decorată cu negru - o fu n d ă sim plă
şi o broderie la fel de sim plă, nici un petic de dantelă iar când ajunse la tiv scoase un oftat de exasperare.
Stilul ei era... Ei bine, nu avea nici un stil. Iar în ceea
ce privea lucrătura... chiar şi beată, cea m ai n eroadă din
tre cele şase cusătorese ale sale ar fi făcut o treabă m ult
mai bun ă.
Soph y şi Leonie se apropiară de M arcelline fixând
rochia cu aceeaşi privire com pătim itoare.
- C u rte a a p u rtat doliu d upă îm păratul Austriei, apoi
după prinţul Portugaliei, îngăim ă Lady C lara încercând
să se apere. A bia de curând am trecut la altceva în afară
de negru.
- N u puteţi purta această nuanţă de alb, o inform ă
M arcelline. V ă strică tenul.
- Ş i ce ten! exclam ă Sophy. A tât de curat... Fem eile ar
scrâşni d in dinţi de invidie dacă nu aţi p u rta acest alb,
care vă seacă toată vitalitatea de pe chip.
- Paspoalului negru nu i se poate im puta nim ic, in
terveni Leonie. Totuşi, chiar trebuie să fie atât de gros?
- C u siguranţă nu trebuie să fie din crep, op in ă M ar
celline. U n d e scrie că nu poate fi folosită o panglică m ai
subţire, de satin? Şi, poate, nişte funde... S au nişte rom 
buri negre... Ş i p uţin argintiu din loc în loc, ca să m ai

152

Loretta Chase

înveselească aspectul. în orice caz, fără această nuanţă
de alb!
- N u vă puneţi deloc în valoare silueta, observi 1
Sophy.
- S u n t prea înaltă, răspunse Lady C lara.
- Aveţi o alură de statuie, zise Leonie. C e n-aş da s.i
am înălţim ea dum neavoastră. S ă pot privi un bărbat
drept în ochi...
- D e obicei eu m ă uit în jos la ei. C u excepţia fraţilor
m ei şi a lui C le... a gentlem anului.
- Şi m ai bine, răspunse Sophy. U n bărbat trebuie să
se uite în sus la o femeie, la propriu şi la figurat, pentru 1
că acesta este m odul corect de adulare. N u contează ce
înălţim e are femeia. Sunteţi cea m ai frum oasă tânără
din Lon dra...
- încercaţi să m ă îm bunaţi, zise Lady C lara luând
încă o gură de coniac. Voi trei sunteţi foarte şmechere.
N u se înşela.
- O r m ai fi vreo două mai drăguţe pe la teatru, spuse
Sophy. D ar asta num ai pentru că ştiu cum să se pună
în valoare, prin haine şi sulim anuri. Dum neavoastră
însă aveţi o frum useţe profundă, adevărată, englezească, j
ce nu va face decât să sporească odată cu trecerea an i-1
lor. Este scandalos şi păcat să n u profitaţi din plin de
înfăţişarea cu care aţi fost binecuvântată!
- Păreţi masivă, zise M arcelline, întrucât aveţi o ro
chie de m atroană. A rătaţi prea înaltă deoarece este
croită neglijent şi cusută prost. A m atori! Până şi fata
m ea de şase ani poate să coasă m ai bine. C a să nu mai
vorbesc de m odel, care e n um ai bu n pentru o staţiune
balneară. A nalogia se potriveşte, din m om ent ce mulţi
beau apă de acolo ca să se întremeze, iar această nuanţă
de alb vă face să păreţi bolnavă de fiere. Daţi-mi voie să
vă arăt cu ce fel de alb v-ar sta bine. Sophy, adu o oglin -;
dă. Leonie, dă-mi organdiul acela fin.
- Eu nu am venit aici ca să cum păr o rochie, ripostă j
Lady C lara.
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- A ţ i venit aici pentru că vreţi să-l recuceriţi pe
gentlem an, spuse M arcelline. N o i o să vă arătăm cum
«n faceţi asta.

capitolul 9
„Am văzut nişte rochii din crep alb, confecţionate
special pentru perioada de după doliu. Corsajul decol
tat era prins în centrul pieptului şi în laterale cu pan
glici negre din satin, având câte un romb de onix în
centrul fiecărui nod.“
La Belle Assemblee, tendinţele modei din luna aprilie
1835

Reşedinţa familiei Warford
Marţi după-amiază
- D a, înălţim ea Voastră, Lady C lara este acasă, dar
e ocupată, spuse T im m s, valetul.
- E ocupată? repetă Clevedon. Păi azi nu e marţi?
C e i d in fam ilia W arford nu erau n iciodată d ispon i
bili m arţea pentru vizitatori. D e aceea preferase să vină
tocmai în acea zi. M arţea nu trebuia să facă potecă prin
grăm ada de pretendenţi ai Clarei, căţeluşi infatuaţi care
m işunau în jurul ei la toate evenim entele sociale. O ri
de câte ori se apropia de ea avea sentim entul iritant că
strica atm osfera. Probabil că adoratorii îi com puneau
ode despre ochii ei sau alte lucruri de acest gen. Se cer
tau pe cine avea să o invite la urm ătorul dans. Ş i con
curau între ei, fără îndoială, la capitolul m od ă - ceea ce
era am uzant, din m om ent ce C larei nu îi păsa deloc de
acest subiect. E a nu putea deosebi între ele tipurile
de rever, darăm ite să aprecieze calitatea unei veste.
Totuşi, poate se înşelase asupra datei. în ajun băuse
mai m ult decât îşi propusese, iar capul încă îl durea.
Poate că ar fi fost m ai bine să revină în ziua corectă.
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Poate că atunci soarele n u avea să m ai strălucească aşn
de puternic.
D u p ă ce îi con firm ă că era într-adevăr m arţi, T im m i I
îl co n d u se pe C leved on în salon aş şi trim ise u n servi
tor să o inform eze pe Lady C la ra despre sosirea înăl
ţim ii Sale.
N eo b işn u it să fie lăsat să aştepte cân d făcea o vizită,
cu atât m ai m ult la reşedinţa fam iliei W arford, C leve*!
d o n se nelinişti.
Era extrem de ciudat pentru C lara să aibă treabă
m arţea după-amiaza. Era sigur că îi spusese - sâm bătă,
nu-i aşa? - că urm a să o ia la plim bare în această zi.
T rebuia să stabilească o dată pentru totdeaun a pro* j
blem a căsătoriei. Trecuse deja o săptăm ân ă - o săptăm â
nă de când se decisese să îşi p u n ă ordine în viaţă şi să
form uleze cererea oficială, d u p ă care puteau aranja totul
pentru o zi cât m ai apropiată.
V izita la creatoarea de m od ă îl făcuse să îşi piardă
echilibrul. S ă o revadă pe N oirot... şi pe fetiţă...
N u m ai fusese capabil să se adun e şi să îşi am intească J
ce voia să-i spună Clarei. M om en tul pur şi sim plu nu
m ai păruse a fi... potrivit.
El şi C lara aveau nevoie să se reobişn uiască unul
cu altul, îşi zise el. N u aşa îl sfătuise şi Longm ore? Dar
acum le răm ânea să facă acest lucru d u p ă căsătorie.
O logodn ă oficială - şi scurtă - părea cel m ai b u n mod
de a pun e capăt speculaţiilor şi bârfelor.
îi ajunseseră la urechi vorbe despre o poveste nebună
care circulase la Paris şi avea să ajungă în scurt tim p şi
la C a sa W arford.
C u o săptăm ână în urm ă îi făcuse o m ărturisire
C larei... pân ă la un punct. Ştia că ea era o fată prea sen- ,
sibilă ca să dea crezare un or astfel de zvonuri. N u ea era
cea care ridiculiza în scrisori fiecare scandal care circula ,
prin Londra?
C u m am a ei însă, lucrurile stăteau altfel. La auzul ■
bârfelor avea să-şi iasă din m inţi. N-ar fi îndrăznit să-l
chestioneze direct pe C levedon în legătură cu aventurile
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lui am oroase, reale sau im aginare, dar avea s-o hărţuiasifl necontenit pe C lara. Parcă o şi vedea:
- O creatoare de m odă? Te ignoră în favoarea unei
iroitorese?
V ehem enţa ei urm a să crească p ân ă când u n alt m em 
bru al fam iliei - fie soţul ei sau, m ai degrabă, cel m ai
mare dintre fii - se hotăra să-i ceară explicaţii ducelui.
C levedon trecuse deja printr-o vizită stânjenitoare
tlin partea lui Longm ore, la Paris, cu o lun ă în urm ă.
I)eşi tânărul nu recunoscuse, era evident că m am a lui
II pusese să facă acest gest. C levedon se în d oia că priete
nul lui era d orn ic să m ai treacă prin acea experienţă.
Nu avea de ce să se sim tă neliniştit sau vinovat, îşi spu
ne. N u făcuse nim ic nelalocul lui de când se întorsese la
Londra. C e se întâm plase înainte nu avea im portanţă.
Visele, oricât de fierbinţi, nu aveau de ce să-l pertur
be. Fanteziile nu erau nim ic m ai m ult decât nişte iluzii.
Bărbaţii aveau fantezii cu femei, cu tot felul de femei,
onorabile sau m ai puţin onorabile. Ii apăreau m ereu,
lie când era treaz, fie când dorm ea. C â t despre insatis
facţie, aceasta avea să dispară odată ce se căsătorea.
Pe de altă parte, cu toate că nu era tim id în general,
ezita puţin când se gândea la noaptea nunţii.
U n d e n aiba era servitorul? D e ce nu se dusese chiar
Tim m s să o cheme? C e naiba făcea C lara? C u cine avea
oare treabă într-o zi de marţi? N u o an un ţase că va veni?
lira sigur că o făcuse... D ar m intea i-o lua uneori razna...
Şi cum s-ar fi p u tu t ad u n a acum , cân d era copleşit de
ii Lirerea cruntă de cap?
îşi d ăd u seam a că începuse să se plim be prin încăpe
re. Se opri con statân d cu am ărăciune că îşi ieşise din
fire. N u era o stare potrivită pentru o vizită obişnuită,
darăm ite pentru un a cu o însem nătate aparte.
Era ocupată. Probabil că uitase să o an un ţe despre
intenţia de a o lua la plim bare în acea zi. S au poate că
ea uitase.
Avea să o vadă la sfârşitul zilei urm ătoare, la A lm ack,
şi atunci putea vorbi cu ea pe îndelete.
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B a nu, era m ai bine să discute m ai întâi cu tatăl el,
A cesta era m odul corect de a proceda. Avea să revlnl
în altă zi, când lordul W arford era acasă. M arţea, înftfc
ţim ea S a obişnuia să-şi viziteze una dintre organizaţill|,
caritabile.
C levedon ieşi din sufragerie. D in m om ent ce c r e s c *
se în acea casă, îi cunoştea fiecare centim etru pătrat. ErM
m ai bin e să se retragă în tăcere pân ă să dea peste vreun
m em bru al familiei.
Se îndreptă spre anticam era din apropiere, unde ştit]
că îşi va găsi pălăria, m ănuşile şi bastonul. C â n d intrrt,
inim a începu să-i bată cu putere înainte de a deveni pi
deplin conştient de ceea ce se întâm pla.
O bonetă. O aglom erare absurdă de funde, flori ţl
pene se afla pe m asa pe care servitorii aşezau de obicei
pălăriile şi accesoriile vizitatorilor.
O
privi o vreme, apoi se îndreptă către ieşire. D ar erii
ceva... în aer.
La uşă se opri. A p oi se întoarse şi se duse în apoi Iii
bonetă. O ridică şi o apropie de faţă. M irosul, familiar,
tulburător, îl înconjură ca o pânză de păianjen uşoară,
acaparatoare - parfum ul fin de iasom ie, am estecat cu
cel al părului şi al pielii ei.
N oirot.
Lăsă jos boneta. Păşi m ai departe pe coridor. O ser
vitoare trecu pe lângă el, d ucân d un teanc de haine.
Se îndreptă în direcţia din care ea venise.
A uzi un ţipăt sfâşietor. C lara. A lergă spre locul din
care venea acel sunet.
*

D eschise uşa camerei de muzică. Razele soarelui îl
învăluiră, îl orbiră pentru o clipă şi îi stârniră fulgere
în cap.

- Clara, eşti...
-C le v e d o n ! C e naiba?...
C lara se uita la el cu gura căscată, uim ită, iar privirea
lui se opri asupra celeilalte femei.

Seducţie

157

N oirot răm ăsese nem işcată, cu ochii m ăriţi şi buzele
Ujor depărtate. îşi închise im ediat gura şi îşi luă expre
sii pe care o folosea la jocurile de cărţi.
- C e puneţi la cale? întrebă el. C e naiba faceţi aici?
- Uită-te la ea! ţipă C lara. Este rochia m ea favorită tea pe care am purtat-o când lordul H erringstone a
n impus o od ă în cinstea ochilor m ei. S ă se uite la ea.
j| n N oirot. La ea! Privirea lui coborî de la coafura uşor
dezordonată... la ochii negri, strălucitori... la gura peri
culoasă care-i am intea de gustul ei, de buzele ce se preinu de ale lui... la pieptul tare care îi aducea în m em orie
pielea catifelată pe care o sim ţise sub palm e şi pe care
0 gustase... şi, intr-un final, se opri la veşm ântul pe carc-l ţinea în m ână. C lara se duse la ea şi înşfăcă rochia,
rxplicându-i: Zice că trebuie să scap de ea. N u este de
«cord cu nim ic. N im ic nu este potrivit. N ici m ăcar asta,
preferata mea!
- R ochia are culoarea verde, de nuanţa jadului, zise
Noirot. O ch ii dum neavoastră sun t albaştri, foarte fru
moşi, şi acest lucru l-a determ inat pe lordul H erringsto
ne să vă com pun ă o odă. D acă aţi fi purtat o culoare
mai potrivită, l-aţi fi inspirat să vă com pună o epopee.
Foarte puţine fem ei p ot purta cu succes această culoare.
1)um neavoastră nu puteţi purta prea m ulte nuanţe de
verde. E u nu aş recom anda-o...
- Fem eii aceleia - Lady Renfrew - i-aţi făcut o rochie
frum oasă care avea exact această culoare.
- N u avea exact această culoare, o corectă N oirot. Era
un cu totul alt fel de verde - unul care n u vi s-ar potrivi
deloc. Se pare că nu puteţi distinge nuanţele. Indiferent
cine e de vină pentru asta, fie că e guvernanta sau profe
sorul de desen, ar trebui pus la stâlpul infam iei. Trebuie
să-mi daţi rochia, milady.
- A h , sunteţi oribilă, nem iloasă! Mi-aţi luat toate lu
crurile preferate!
N oiro t îi trase rochia din m âini, o azvârli jos şi o dădu
la o parte cu piciorul.
C lara îşi duse m âinile la gură.
N oiro t îşi încrucişă braţele.
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O strălucire periculoasă aprinse ochii albaştri al
C larei.
N oiro t o privi cu aceeaşi expresie rece cu care s-ar fl
u itat la o m ân ă prom iţătoare într-un joc de cărţi. Proas- 1
ta! N u o putea trata pe fata un u i marchiz ca pe u n copil ■
răsfăţat, chiar dacă aceasta se com porta ca atare. N o i r o t *
avea să piardă orice speranţă a un u i angajam en t pe ter- I
m en lung, risca să o piardă definitiv pe C lara, şi se putea I
considera n orocoasă dacă Lady W arford nu o izgonea 1
din L on dra.
- D acă p ot să intervin...
- N u , Clevedon, nu poţi, zise C lara. E u i-am spus sft
vină. E u am convins-o. N u mi-a lăsat nici o variantă.
N im ic din ce mi-a propus nu se apropie nici pe departe
de ce p o rt eu în m od obişnuit, şi nu îm i vine să cred că
su n t o astfel de provincială, că îm i lipsesc atât de mult
gustul şi discernăm ântul în m aterie de m odă... D ar tu
ştii că n iciodată nu mi-a păsat prea m ult de asta, iar
m am a a fost cea care mi-a dat m ereu sfaturi. A cum m i se
o rdon ă să arunc totul. O are ce-o să-i sp u n m am ei? Ş i nu
o să am nici o rochie verde! exclam ă ea bătân d nervoasă
din picior.
- T rebuie să fie o nuanţă de albastru-verzui, zise Noi- |
rot uitându-se încruntată la poten ţiala ei clientă. Văd
o broderie poult de soie, cu u n corsaj acom pan iat de un
şal span io l din m ătase blon dă. Zicând acestea, îşi atinse
um ărul cu blândeţe. în tim p ce arăta locul în care avea
să stea şalul im aginar, degetul ei zăbovi un de el o aţin- |
sese în acea noapte, la m asa de joc, cân d o ajutase să îşi
pun ă şalul. D ucele îşi am inti m ica interm itenţă din res
piraţia ei şi trium ful fierbinte pe care îl sim ţise pentru
că, în sfârşit, reuşise să treacă de bariera pe care o ridi- j
case. D ar asta stabilim m ai târziu, con tin uă M arcelline.
D eocam dată, aşa cum mi-aţi am in tit de atâtea ori, pur
taţi alb. Iar eu trebuie să vă repet că trebuie să fie un alb
blân d. N u culoarea fildeşului, spuse ea făcând un gest
de respingere către o rochie ce zăcea pe un scaun. Prea
galben. Ş i nici tipul acela de alb orbitor, arătă ea spre
o altă rochie ce atârna pe spătarul unei canapele.
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-V o rb in d despre orbitor, interveni C levedon. Putem
•n tragem draperiile? A m o durere cum plită de cap...
- Mă întreb de la ce ai căpătat-o, m urm ură C lara. în 
drăznesc să cred că e aceeaşi sursă care-1 face să sufere şi
jir Longm ore. Ei bine, trebuie să în d uri lum ina. D oam 
na nu poate lucra pe întuneric.
- C red eam că e în stare să facă orice, b o m b ăn i Clevepon retrăgându-se în cel m ai întunecat colţ al încăperii.
Mi s-a lăudat, nu n um ai o dată, că este cea m ai m are
creatoare de m od ă din lum e.
- Fără în doială că este cea m ai perfecţionistă, zise
( 'lara. Mi-a arătat cum schim bă culorile aspectul tenu
lui unei persoane. A m venit în această cam eră pentru
iă are cea m ai bu n ă lum ină la această oră, sp use ea şi
făcu o pauză, încruntându-se. D acă te doare capul, de
ce eşti aici?
- Ţ ip a i, răspunse el.
- P ă i, e supărător când cineva îţi aruncă lucrurile.
Am aflat că nu su n t atât de stăpân ă pe m ine cum am
rrezut. D ar care e m otivul vizitei tale? Ş tii că tata n u e
niciodată aici m arţea, iar pe m am a n-ai veni să o vezi,
chiar d acă ar fi acasă, ceea ce nu se întâm plă, pentru
că altfel d oam n a N oiro t nu s-ar afla aici. Este secretul
meu, să ştii.
- A m venit să te iau la plim bare. O are în totdeau n a
lusese aşa de vorbăreaţă? se întrebă el.
- D ar, du p ă cum vezi, n u sun t liberă. D e ce n u mi-ai
spus că inten ţion ai să vii?
- Ţi-am spus, sâm bătă.
- N u mi-ai spus. N u mi-ai acordat nici m ăcar cinci mi
nute sâm bătă, n u ai bolborosit decât zece cuvinte către
mine. Astăzi, evident, nu se poate.
- A proap e am term inat, anunţă N oirot.
- N ici pe departe, zise C lara. A cum trebuie să ne gân
dim la ce-i voi spun e m am ei.
N oirot reuşi să nu-şi dea ochii peste cap, ceea ce el con
sideră că era o dovadă de autocontrol supraom enesc.
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C lara izbutise să-l scoată din sărite, şi nu sosise de
cât de câteva m inute. Probabil că lui N oiro t îi venea sil
o sugrum e. Totuşi, expresia de pe faţa ei se îndulci.
-Sp u n eţi-i, milady, că o fem eie nu poate visa ca un
gentlem an stilat - care a petrecut atâta vreme la Paris să îi facă curte...
- C e să-i facă? se am estecă ducele.
- . . . atâta timp cât se îm bracă dem odat, îngrozitor şi
bătrânicios din cap până în picioare, con tin uă Noirot
n eluân d în seam ă întreruperea. Aveţi grijă să ţineţi
capul sus când i-o spuneţi şi daţi de înţeles că asta ar
trebui să fie evident pentru o p ersoan ă inteligentă. Iar
dacă întâm pinaţi dificultăţi, sim ulaţi o criză de plâns.
A şa fac, de obicei, fetele răsfăţate.
- D ar eu nu fac niciodată aşa, spuse C lara şocată.
- A c u m o clipă dădeai din picior, observă Clevedon.
Te-ai şi îm bufnat.
- B a nu!
- A ţ i fost prea distrasă şi nu aţi rem arcat acest lucru,
zise N oirot. O ricum , perm an en t trebuie să aveţi maxi
m ă încredere în cauza pentru care luptaţi. Totuşi, tre
buie să ne am intim că o astfel de reacţie e d oar un mod
de a capta atenţia publicului. O d ată ce D om n ia S a va fi
pe dep lin atentă la dum neavoastră, trebuie să vă îndul
ciţi atitudinea şi să-i spuneţi urm ătoarea poveste. Noirot
îşi îm preună palm ele şi, în tim p ce C levedon şi Clara
o priveau uimiţi, ochii i se um plură de lacrimi. Pică
turile stăteau acolo, licărind, d ar nu curgeau. Scânci:
D ragă m am ă, ştiu că nu doreşti să m ă fac de râs în faţa
cunoscuţilor. Ş i aici, adăugă N oirot cu o voce norm a
lă, m enţionaţi o persoan ă pe care n o suportă. Ş i când
D o m n ia Sa vă va spune că totul e o prostie, aşa cum e
p osibil să facă, îi veţi ream inti de gentlem anul francez
care s-a îndrăgostit nebuneşte de o femeie m ăritată...
- N u e genul de lucru pe care C lara să...
- T e rog să o laşi să term ine, îl d ojen i C lara. T u eşti
cel care mi-ai prezentat-o pe această persoan ă agasantă,
iar eu mi-am im pus să sufăr ca să devin frum oasă.
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- D um neavoastră sunteţi deja frum oasă, spuse Noirot. D e câte ori trebuie să v-o repet? T ocm ai asta este
atât de enervant. U n diam ant perfect trebuie să aibă
montura perfectă. O operă de artă trebuie să aibă ram a
perfectă. O ...
- D a, da, dar ştim că acest argum ent nu va funcţiona
la m am a. C e era cu gentlem anul şi cu fem eia m ăritată?
- Prietenii lui au încercat să-l facă să se răzgândeas
că, l-au im plorat... totul în van, spuse N oirot. A poi, in
tr-o noapte, la o petrecere, fem eia l-a rugat să o ajute să
îşi prindă şalul. El s-a grăbit să-i facă pe plac, imaginându-şi atingerea m oale a caşm irului, m irosul fem eii pe
care o iubea accentuând perfecţiunea ţesăturii... Cleve
don îşi aduse am inte de parfum ul lui N oirot, de senza
ţia ce se trezise în el, în urm ă cu doar câteva m inute,
când îi ţinuse în m âini boneta. R em em oră felul în care
îi adulm ecase pielea, cu faţa aproape de gât... Se trezi
la realitate auzind continuarea: U n şal de caşm ir de
o fineţe incredibilă. El a atins m aterialul, dar, oroare!
Nu era caşmir. Era blană de iepure! D ezgustat până la
refuz, a părăsit-o pe loc pe tânăra femeie.
C lara se holba, nevenindu-i să creadă.
- M ă prostiţi, spuse ea.
C levedon reuşi să se adune şi zise:
- O să găseşti povestea în cartea doam n ei M organ
despre Franţa. S-a petrecut acum ceva vreme, d ar esenţa
rămâne. S ă fi văzut faţa prietenului m eu, A ronduille,
când l-am întrebat dacă este im portant ce poartă o fe
meie! A ş vrea să-i fi auzit pe el şi pe prietenii lui vorbind
despre asta, citând din filosofi, contrazicându-se cu pri
vire la Ingres, Balzac, Stendhal şi D avid, la artă şi m odă,
la însem nătatea frum useţii şi aşa m ai departe.
C lara se uită la el şi apoi se întoarse către N oirot.
- Bine, o să afirm că totul e din vina lui Clevedon,
care este infernal de m ofturos, m ai rău chiar decât
Longm ore.
- C la r a , n-ar fi m ai bine dacă...
- D ar ce o să p ort la A lm ack mâine-seară? întrebă ea.
Mi-aţi desfiinţat toate rochiile!
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„A lm ack “ , se gân d i ducele. A ltă seară plictisitoar*
petrecută printre aceiaşi oam en i, un de trebuia să o
sm u lgă pe C lara dintre h oardele de adm iratori şi al
danseze cu ea. Ş i orice avea să p oarte, va fi fost atini
de N o iro t. Zise:
- D in m om ent ce nim eni n u a fost om orât, iar eu se
pare că su n t în plus...
-N icid ec u m , înălţim ea V oastră, sp use N o iro tJ
A ţi aju ns la ţanc. D o m n işo ara a fost rem arcabil dfl
răbdătoare şi de deschisă, ţin ân d con t că i-am răvăşit
universul.
- A sta aţi şi făcut! se plânse C lara.
- în ălţim ea S a a venit să vă scoată la o plimbare,
A erul curat este exact ce vă trebuie d u p ă o dim ineaţă şl
o după-am iază în care aţi fost greu încercată.
- D ar A lm ack...
- O să vă trim it m âine o rochie, prom ise Noirot.
Eu sau un a dintre surorile m ele o să v-o aducem perso
nal, nu m ai târziu de şapte seara, când vom face ultime
le retuşuri necesare. R ochia va fi perfectă.
- D ar m am a...
-A ţi rezolvat deja cu ea. Faceţi aşa cum v-am sugerat.
C lara se uită la Clevedon.
- Este cea m ai dictatoare fiinţă, zise ea.
- înălţim ea S a a avut bu n ătatea de a-mi aduce la cu
n oştin ţă acest defect de caracter, spuse N oirot aruncându-i o privire ducelui. A m de-a face în fiecare zi, şase
zile pe săptăm ână, cu fem ei care doresc să fie la modă.
Trebuie să dom in, altfel risc să fiu dom in ată.
A , asta era cheia: sinceritatea dezarm antă, îm bunătă
ţită cu o tentă de um or.
Era m ai presus de orice!
-D e o c a m d a tă m-am săturat să fiu dom in ată, spuse
C lara. C levedon, te rog să m ai ai răbdare câteva m inute
şi o să fiu bucuroasă să ies la aer cu tine. Prom it să mă
întorc într-o clipă. D o am n a N oiro t mi-a lăsat d oar câte
va lucruri pe care nu le consideră îngrozitoare, astfel că
servitoarei mele n-o să-i fie greu să-mi aleagă ţinuta.
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Se îndreptă către uşă şi ezită o clipă, ap oi ieşi cu
expresia cuiva care s-a hotărât.
★

O b ţin u se exact ceea ce îşi dorise, îşi spuse M arcelline.
Mai m ult decât ceea ce sperase. N ici m ăcar nu trebuia
să m ai aştepte logodna. 0 avea deja pe Lady C lara şi,
îm preună cu ea, o com an dă de proporţii.
S eara urm ătoare, crem a înaltei societăţi avea să
o adm ire pe Lady C lara Fairfax într-o creaţie m arca
Noirot. M agazinul ei avea să fie în curân d cea m ai cu
noscută casă de m odă din Londra.
M arcelline reuşise tot ce îşi propusese când plecase la
Paris în urm ă cu o lună, ba chiar m ai m ult decât atât.
Nu putea fi m ai fericită.
Se gân d i la toate acestea în tim p ce se apucă să sor
teze diverse lucruri pe care le respinsese din garderoba
lui Lady C lara.
- O să le arzi? se auzi vocea lui C leved on din colţul în
care se retrăsese.
- C u siguranţă nu, răspunse ea.
- D ar nu au nici o valoare. N u aş fi observat nicio
dată defectele alegerii culorilor înainte să-mi otrăveşti
m intea. T otuşi, chiar şi eu pot să rem arc o croială sau
o cusătură prost realizată.
- Pot fi transform ate, zise M arcelline. M ă ocup de un
aşezăm ânt caritabil pentru femei. Lady C lara a fost atât
de generoasă încât să-mi doneze ju m ătate dintre lucruri
le respinse pentru fetele mele.
-F e te lo r tale? T u... tu eşti o filantroapă? întrebă el
râzând.
Şi-ar fi d orit să arunce cu ceva în el.
C u u n scaun. S au cu ea însăşi. D ar acum vorbea ca
racterul tipic al fam iliei N oirot.
Era un b ărb at superb. M işcările lui îi lăsau gura apă.
N u era drept că nu-1 putea avea fără com plicaţii. In pat
sau într-o trăsură, ori rezemată de un perete... N u conta
că era leneş, in fatuat sau ignorant. D acă s-ar fi putut
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folosi de el şi apoi să-l abandoneze, aşa cum obişnuiau
să facă bărbaţii...
D ar nu putea. Şi se folosise deja de el, deşi nu în acel
m od. îl folosise intr-un m od m ult m ai im portant. Şi ob
ţinuse ceea ce îşi dorise.
O servitoare intră, iar M arcelline îi d ăd u câteva in
dicaţii. C â n d aceasta ieşi cu un teanc de haine, tânăra
femeie nu continuă conversaţia, căci nu voia să-l lase
să o tulbure. Era foarte, foarte fericită. îşi îndeplinise 1
scopul propus.
- D espre ce fete e vorba? se interesă el. O să-i spun
secretarului meu să facă o donaţie.... D acă vor realiza
ceva din rochiile acelea, o să o merite.
- Societatea Croitoreselor pentru E ducaţia Femeilor
Nevoiaşe. A r fi putut adăuga informaţia^că ea şi surori
le ei o întem eiaseră cu un an în urm ă. învăţaseră, la o
vârstă fragedă, mai m ulte decât ar fi vrut să afle despre
viaţa grea şi despre dificultăţile întâm pinate de o femeie
nevoită să-şi câştige traiul. D ar trecutul ei era un secret
ţinut sub cheie. U nele dintre fetele noastre devin servi
toare, explică ea. M ajoritatea îşi găsesc de lucru pe post
de cusătorese, meserie de care este m ereu nevoie, în spe
cial în perioadele de doliu.
D in fericire pentru ele, la curte erau num eroase
ocazii de doliu, din cauza tendinţei m em brilor famili
ei regale britanice de a se căsători cu rudele lor de pe
C on tin en t.
Valetul intră, urm at de un servitor ce ducea o tavă cu
gustări m enite să uşureze aşteptarea în ălţim ii Sale.
M arcelline era lihnită. Se ţinuse du p ă Lady Clara
încă de dim ineaţă şi nu i se oferise nim ic de m âncat
sau de băut. A m ărâţii de m eşteşugari nu m eritau să
fie hrăniţi...
O , fata asta nu se m ai îm brăca odată? C â t tim p putea
să-i ia să îşi lege o bonetă şi să arunce un şal pe umeri?
Ţ in ân d cont de neliniştea C larei în legătură cu posibili
tatea ca M arcelline să-i strice casa, n-ar fi trebuit să-i lase
singuri m ai m ult de o jum ătate de m inut. Totuşi, abia
dacă răm âneau între patru ochi, pentru că servitorii
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Intrau şi ieşeau m ereu. N u că Lady C lara ar fi avut de ce
facă griji, cu servitori sau fără în preajm ă.
Singurele planuri pe care le avea M arcelline vizau
Matura im punătoare a tinerei aristocrate - şi portofe
lele tatălui şi viitorului soţ. C am asta era tot. Era foarte,
foarte fericită.
Se lăsă o linişte prelungită, întreruptă num ai de veni
rea şi de plecarea servitorilor.
într-un final, Lady C lara îşi făcu apariţia.
M arcelline se opri din sortat ca să facă unele ajus
tări la bon eta ei - nu era înclinată aşa cum trebuia să
fie - şi apoi îi prinse şalul din caşm ir într-o m anieră ce
o avantaja. Şalurile ei erau foarte frum oase. N im en i nu o
putea critica la acest capitol.
D u p ă ce o aranjă pe Lady C lara, M arcelline se înde
părtă, făcu o reverenţă şi se întoarse la treaba ei.
Fu conştientă de statura masivă a lui C levedon care
trecu foarte aproape de ea. Percepu zgom otul în fun dat
al cizmelor lui pe covor. Auzi m urm urul vocii lui şi apoi
râsul uşor al logodnicei sale.
M arcelline îşi făcu de lucru şi nu-i privi când ieşiră.
O dată ce plecară îşi spuse că făcuse o treabă excelen
tă, că nu rănise pe nim eni - un m iracol, ţin ân d cont
de tradiţia din fam ilia sa - şi că avea toate m otivele din
lume să fie m ulţum ită.
n,1 îşi

★

In acea seară
R ochia pe care o returnase doam n a W hitw ood era
aşezată pe tejghea. C lien ta furioasă venise şi plecase de
mai m ulte ori în tim p ce M arcelline se ocupase de Lady
Clara Fairfax la reşedinţa fam iliei W arford. Sophy era
în stare să-l calmeze până şi pe A ttila H unul. Rochia
avea să fie refăcută.
Preţul stătea n um ai în m uncă - cel m ai m ic dintre cos
turile aferente producerii unei rochii. Era însă un timp
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pe care M arcelline, surorile ei şi croitoresele l-ar fi pumi
folosi pentru alte comenzi.
D acă lucrurile aveau să continue în acest ritm , riscau
să fie ruinate. N u num ai că nu-şi perm iteau să refaci
în con tin uu rochiile, dar nu puteau perm ite denigrarci
reputaţiei lor.
M arcelline studia rochia, gândindu-se la transformi!
rile posibile.
- C in e a lucrat la ea? o întrebă pe Pritchett, cea mal
veche dintre cusătorese.
- D oam n ă, dacă există vreo greşeală vina este a mea,
o asigură Pritchett. Eu am supravegheat fiecare cusătu
ră. Totuşi, d oam n a se poate convinge. Este întocmai
cum s-a cerut.
- Intr-adevăr, iar detaliile, du p ă cum bin e ştii, au font
create de m ine, zise M arcelline. Este foarte ciudat cfl
a apăru t altă rochie cu detalii asem ănătoare. U nghiul şl
distan ţa dintre pliurile corsajului au fost invenţia mea.
C e curios că o altă croitoreasă a avut exact aceeaşi idei\
la acelaşi stil de rochie.
- O întâm plare foarte nefericită, d oam n ă, spuse
Pritchett. Totuşi, s-ar putea spun e că a fost u n mira*
col că n u am avut astfel de problem e până acum , dacii
ţineţi con t că luăm tot felul de fete, practic, de pe străzi,
N-ar trebui să fie lipsite de recunoştinţă. D ar unele
dintre ele habar n-au de asta. N u au fost învăţate ni*
ciodată să deosebească binele de rău, să ştiţi. O să fiu
b u curoasă să lucrez p ân ă târziu - oricât de târziu va li
necesar - ca să refac rochia, d acă doriţi acest lucru.
- N u, vreau să fii în form ă m âine-dim ineaţă. Rochia
de bal pentru Lady C lara Fairfax trebuie să fie gata pânil
mâine-seară, la ora şapte fix. V reau ca toate croitoresele
să fie odihnite şi vioaie m âine. M ai bine veniţi m ai de
vrem e. Să zicem la opt, zise ea uitându-se la ceasul pan
dantiv. Trimite-le acasă acum , Pritchett. Spune-le că le
vrem aici m âine-dim ineaţă, la op t fix, pregătite pentru
o zi aglom erată.
Foarte rar obişn uia să-şi ţină cusătoresele dupa
nouă seara, chiar d acă atelierul era un eori îngrozitor de
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aglom erat de com enzi, cum se în tâm p lase cân d fiica
doctorului F arq uar se căsătorise în grabă, sau când
doam n a W hitw ood se certase cu Dow dy şi venise înir-o b u n ă zi la C asa N oiro t ca să îşi p u n ă la p u n ct ţinu
ta ei şi a celor cinci fete în vederea sosirii un ei m ătuşi
foarte bogate.
Experienţa person ală o învăţase că era m ai bine să
lucreze dim in eaţa devreme. La căderea n opţii oboseala
îşi spun ea cuvântul, iar pleoapele cădeau. A telierul era
lum inat natural, d ar asta nu le era de nici un ajutor
după apusul soarelui.
- P ă i, doam n ă, nu am term inat redingota doam nei
Plumley.
- N u o vrea pân ă marţi, spuse M arcelline. Toată lu
mea să plece acasă şi să se pregătească pentru o zi lungă
şi grea.
- Prea bine, doam n ă.
M arcelline o privi ieşind din zona de prezentare.
C ap can a pe care o întinsese îm preună cu sora ei, cu
o zi în urm ă, era destul de sim plă. M arcelline lăsase
intenţionat să cadă în atelier schiţa unei rochii pentru
doam na Sh arp . în m od ciudat, nim eni nu o descoperise
până în acea zi. La sfârşitul program ului, fiecare obiect
era la locul lui. M asa de lucru era im pecabilă. N u răm ă
seseră nici o bucăţică de aţă sau de fundă, nasturi sau
degetare, pe m asă, pe scaune sau oriun de în altă parte.
Podeaua fusese bin e m ăturată.
U n a dintre cusătorese o observase cu siguranţă ime
diat ce intrase în magazin, în dim ineaţa precedentă.
N im eni nu spusese nim ic despre ea, d ar când venise
Sophy, schiţa dispăruse.
A păru se abia în acea zi, de dim ineaţă. Selin a Jeffreys
o găsise sub scaun ul ei când sosise la m uncă. Pritchett o
certase pentru că se grăbise să plece seara şi lăsase mize
rie. Făcuse scandal în legătură cu schiţa - m unca patroa
nei lor nu trebuia n iciodată să fie lăsată la întâm plare.
D ar M arcelline, Leonie şi Sophy exam inaseră în
întregim e atelierul d u p ă ce croitoresele plecaseră
acasă. Ştiau că locul lui Jeffreys fusese la fel de curat
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şi de ordon at ca al celorlalte. N u se aflase nim ic suli
scaunul ei sau sub al altcuiva.
T ocm ai atunci uşa m agazinului se deschise, iar clo
poţelul sună.
îşi ridică privirea de la rochie, iar inim a i se strâns*
dureros.
C levedon stătu pe loc o vrem e, cercetând magazinul
cu privirea, şi în cele din urm ă o văzu. Se încruntă, apoi,
cu o expresie îm bunată, se îndreptă către ea.
Răvăşită de figura prea frum oasă ca să fie reală, obser
vă cu întârziere cutia mare din m âini.
- înălţim ea Voastră, zise ea făcând o reverenţă.
- D oam n ă N oirot, spuse el şi aşeză cutia pe tejghea.
- N u poate fi rochia cea n ouă a lui Lady C lara. Sophy
mi-a spus că D om n ia Sa a fost încântată.
- D e ce naiba aş aduce în apoi ce a cumpărat
Clara? întrebă el. N u sun t servitorul ei. A sta este pen
tru Erroll.
Inim a lui M arcelline bătu m ai rapid, acum de furie.
Era conştientă că faţa îi ardea. Probabil că nu se vedea
la exterior, dar nici m ăcar nu-i păsa.
- D u o înapoi, zise ea.
- I n nici un caz. A m făcut nişte eforturi colosale.
N u ştiu nim ic despre copii şi n o să îţi vină să crezi câte
tipuri de...
- Nu-i poţi da cadouri fetei mele, îi spuse Marcelline.
D ucele săltă capacul cutiei şi scoase o păpuşă... Ş i ce
păpuşă! Avea părul negru, cârlionţat, şi ochii albaştri.
Era îm brăcată în tro rochie argintie cu dantelă, decorată
cu perle.
- N u o duc înapoi, zise el. Dă-i foc, dacă vrei.
în acel m om ent, Lucie intră pe uşa din spate. Se opri
la vederea păpuşii care se încăpăţâna să nu intre la loc
în cutie. C u siguranţă că se uitase de la fereastra de sus,
aşa cum făcea întotdeauna, şi recunoscuse trăsura lui
frum oasă. Avea num ai şase ani. A r fi fost prea m ult dacă
i-ar fi cerut să refuze darul.
O ch ii ei se m ăriră. Totuşi, izbuti să spună:
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- B u n ă seara, înălţim ea Voastră. Făcu apoi o reveren
ţă. în tot acest tim p însă, nu-şi luă ochii de la cutie,
la uite, ce păpuşă frum oasă, remarcă ea. C red că e cea
m ai frum oasă p ăpuşă pe care am văzut-o în viaţa mea.
în toţi cei şase an i ai ei.
- O să plăteşti usturător pentru asta, şopti M ar
celline. Nu-i aşa că e frum oasă? i se adresă ea ap oi fetiţei.
Eu nu m ă pricep prea bine la astfel de lucruri...
- O , da, răspu nse Lucie apropiindu-se. N u e o pă
puşă ob işn uită. O ch ii ei su n t din sticlă albastră. Faţa
e foarte reală, iar părul este atât de fru m os în cât cred
că este adevărat.
- Poate vrei să o ţii în braţe, spuse C levedon.
- O , da!
Se îndreptă către el, apoi ezită şi se uită la Marcelline.
- Pot, m am ă? întrebă cu cea mai dulce voce posibilă.
- D a, răspunse femeia.
N u putea să zică altceva. Era încăpăţânată şi practică,
iar orice m am ă şi-ar fi dat seam a că astfel se crea un pre
cedent teribil şi că reputaţia avea să-i fie com prom isă.
Dar ar fi fost un gest nem ilos să-i refuze fetiţei ei - şi
oricărui alt copil - un asem enea dar, m ai ales d upă ce
apucase să-l vadă şi ţinând cont că nu făcuse nici o boa
cănă ca să prim ească o astfel de pedeapsă.
Era o m am ă severă. Trebuia să fie. D ar prea multe
cruzimi îi m arcaseră copilăria. Era o m oştenire pe care
nu voia să i-o transm ită fiicei ei.
C levedon se aplecă spre Lucie şi îi înm ână păpuşa cu
un gest solem n. Imitându-l, ea o luă şi îşi ţinu respiraţia
ca şi cum ar fi fost convinsă că era ferm ecată şi că ar fi
putut dispărea într-o clipă.
- C u m o cheam ă? întrebă ea.
- H abar n-am, răspunse el. A m crezut că poate ştii tu.
„C e m an ipulator nenorocit!11
Lucie se gândi puţin.
- D acă ar fi p ăpuşa m ea i-aş spune Susan n ah.
- C red că i-ar plăcea să fie păpuşa ta. D acă e posibil,
zise C levedon privind-o pe M arcelline.
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D eşi era captivată de păpuşă, Lucie in tui cui trebui»
să-i ceară voie.
- A , dacă m am a e de acord? M am ă, vrei? Vrei să fit
p ăp u şa mea?
- D a, m urm ură M arcelline.
C e alt răspuns i-ar fi p utut da, blestem at să fie el?!
- S ă r u ’ m âna, m ăm ico! Lucie se întoarse către Clevedon cu o privire m enită să-i frângă inim a. C eea ct
M arcelline spera că tocm ai se petrecuse. V ă m ulţum esc,'
în ălţim ea Voastră. O să am m are grijă de ea.
- Ştiu că o să ai, zise el.
- I se m işcă m âinile şi picioarele, vedeţi? zise Lucie
şi îi dem onstră. N u trebuie să poarte d oar o rochie.
A sta e frum oasă, dar ea e ca o prinţesă, iar prinţesele tre
buie să aibă o garderobă m are. M am a şi m ătuşile mele
o să m ă ajute să-i croiesc tot felul de ţinute. O să-i fac
rochii de dim ineaţă, de plim bare, cea m ai frum oasă ro
chie de m ers cu trăsura, dar şi o redingotă albastră, care
să se asorteze cu ochii. D ata viitoare cân d o să veniţi,
o să le vedeţi.
„D a ta viitoare când o să veniţi."
- D e ce nu o iei pe Su san n ah sus ca să le-o prezinţi
m ătuşilor tale? propuse M arcelline. A m ceva de discutat
cu înălţim ea Sa.
Lucie ieşi, ţinând la piept p ăpuşa ca şi cân d ar fi fost
u n bebeluş.
C levedon se ridică şi o urm ări îndepărtându-se prin
uşa din spate a m agazinului.
Zâm bea... un zâm bet pe care M arcelline nu-1 mai
văzuse pân ă atunci. N u sem ăn a cu surâsu l şarm an t şi
sedu cător sau cu acela pe care îl afişa cân d se simţea
victorios. Era un zâm bet de ataşam ent, m editativ, căruia
nu-i putu rezista. O cuceri şi o înm uie m ai rapid decât
oricare dintre celelalte zâmbete pe care i le arătase el
m ai înainte. A cest lucru nu făcu altceva decât să o înfu
rie şi m ai tare.
- C levedon, începu ea.
E l se întoarse, iar zâm betul îi dispăru.
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- N u m ă poţi con dam n a, zise el. M-a captivat m ai
mult decât m am a ei...
- Are şase ani!
- A m ân d o u ă aţi reuşit să m ă captivaţi. C e puteam să
lac? E doar o fetiţă. D e ce nu ar trebui să prim ească
o păpuşă?
- A re păpuşi! Ţ i se pare cumva că este neglijată?
Că este privată de ceva? Este fata m ea şi am grijă de
ca! A sta nu are nim ic de-a face cu tine. N u ai nici
o obligaţie să-i cum peri păpuşi. Ce-o să creadă Lady
Clara despre asta? Ce-o să zică prietenii tăi d in înalta
societate cân d o să audă că i-ai făcut daruri fetiţei mele?
Ştii că o să se afle. Lucie le va arăta p ăp uşa croitoreselor,
iar ele vor povesti cunoştinţelor şi vorba se va răspândi
Intr-o clipă. Crezi că bârfele astea vor ajuta cu ceva afa
cerii mele?
- N u m ai la asta te gândeşti. La afacerea ta.
- E viaţa m ea, căposule! A şa îm i câştig eu existenţa,
zise ea arătân d cu m âna prin magazin. Poţi să pricepi
acest con cept sim plu? C âştigarea existenţei?
- Eu nu...
- A şa îm i hrănesc, îm i îm brac, îm i adăpostesc şi îmi
educ fiica, m ai zise ea, furioasă. A şa îm i întreţin surori
le. C e trebuie să fac să înţelegi? C u m poţi să fii atât de
orb, atât de obtuz, atât de?...
- O să m ă înnebuneşti, zise el. O riu n de m ă întorc,
eşti acolo.
- Este incredibil de nedrept! Şi eu, oriun de m ă duc,
dau peste statura ta im punătoare!
- Strici totul. M ă chinui de atâta vrem e să o cer pe
C lara şi de fiecare dată cân d m ă hotărăsc să o fac...
- T e hotărăşti?
- D e fiecare dată, con tin uă el fără să o ia în seam ă,
ru eşti acolo. M-am dus la C asa W arford astăzi ca să-i
fac curte, cum ai spus tu atât de poetic. D ar o aduseseşi
într-o asem enea stare încât nu am p u tu t p urta o conver
saţie cum se cuvine cu ea, iar tot discursul m eu, pentru
com punerea căruia am pierdut o ju m ătate de oră, m i s-a
evaporat din cap.

172

Loretta Chase

U şa din spatele m agazinului se deschise d in nou, isti
Leonie intră.
- O , în ălţim ea V oastră, spuse ea m im ân d foarte bine
surprinderea, deşi m ai m ult ca sigur că le auzise de po
scară vocile.
M arcelline spera că toate cusătoresele îi urm aseră in
dicaţiile şi plecaseră m ai devreme acasă, altfel ar fi avut
acum motive serioase de bârfă.
- T ocm ai pleca, o inform ă M arcelline.
- N u , nu plecam , răspunse el.
- Este ora închiderii şi ştim că nu vrei să cum peri ni
mic de la noi.
- Poate că o să cumpăr.
- Leonie, te rog să încui tu în locul m eu, spuse ea.
după care adăugă în direcţia lui: eu nu ţin magazinul
deschis toată noaptea ca să-ţi fac ţie pe plac.
- Intenţionezi să m ă scoţi cu forţa în stradă?
Putea să-i dea un a şi să-l lase inconştient. A p o i ea şl
surorile ei aveau să-l scoată pe aleea d in spatele magazi
nului. N u ar fi fost pentru prim a oară cân d erau nevoite
să scape de un bărbat deranjant.
- Eşti prea mare, să te ia naiba! zise ea. D ar o să stabi*
lim unele lucruri, o dată pentru totdeauna.

capitolul 10
„D esp re căsătoriile d in în alta societate. S e prefigu
rează o căsătorie între d o m n u l V augh an şi Lady M ary
A n n e G age, sora lord u lu i K enm are. S e sp u n e că vicon
tele Palm erston şi bogata d o a m n ă T h w aites îşi vor uni
în cu rân d destinele."
Jurnalul Curţii, sâm bătă, 2 5 aprilie 1835

M arcelline ieşi furioasă pe coridor, trecu pe lângă
scară şi păşi prin uşa deschisă a atelierului un de o în
tâm pină o dezordine de neim aginat. M esele de lucru
erau acoperite cu bucăţi de m ateriale, degetare, aţe şi
perniţe de ace. Podeaua era plină de resturi. Scaunele
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ne aflau în locurile în care fuseseră îm pinse de ocupan
te. Totul arăta ca şi cum cusătoresele ieşiseră d in încăpe
ţi' în goan ă sau fuseseră alungate de cineva.
Nu avea tim p sau ch ef să se minuneze la vederea aces
tui haos. A cum nu îşi perm itea să pună totul cap la cap.
Starea în care se afla încăperea făcea parte din lungul şir
tie m om ente grele prin care trecuse de-a lungul unei zile
epuizante, în care fusese nevoită să îşi m uşte lim ba şi să
rămână calm ă în faţa prostiei, a neobrăzării şi a proastei
creşteri. O zi în care îşi pusese toate poftele în cui şi îşi
dăduse toată silinţa să iasă învingătoare şi, totodată, să
fie pe placul tuturor. Avea să se ocupe m ai târziu de cea
mai mică dintre toate greutăţile.
M ai întâi, Clevedon.
Se în toarse să-l în frun te. îşi sp rijin i m âinile de
marginea m esei de lucru aflate într-o n eorân d u ială
enervantă.
De obicei se m ândrea cu ordinea şi curăţenia m aga
zinului ei, ce contrastau uim itor cu p erioada copilăriei
petrecută în casa părinţilor ei - sau locul ce trecea drept
casa lor. D ar opin ia lui nu conta, îşi spuse în sinea ei.
Cum putea el să îşi dea seam a de diferenţa dintre cum
nr fi trebuit să arate atelierul şi cum arăta în acel m o
ment? Ş i de ce i-ar fi păsat de aşa ceva?
- N u vreau să m ai vii aici, se răsti ea. N iciodată!
- îm i convine, răspunse el. Este ultim ul loc d in lum e
unde aş vrea să pun piciorul.
- Nu-i vei m ai cum păra fetei mele alte cadouri.
- D e ce crezi că aş face-o?
-P e n tru că este o obrăznicătură m ică şi şmecheră,
care ştie cum să-i joace pe degete pe bărbaţi.
- La fel ca m am a ei.
- D a, eu sun t şm echeră şi te-am ju cat pe degete. D ar
am term inat cu asta. Tot ce vreau acum este să vă văd
logodiţi.
„M in cin oaso!“
- T ocm ai d in cauza ta nu suntem logodiţi.
- D in cauza mea? întrebă ea râzând batjocoritor. îşi
bătea jo c de el. îşi bătea joc de ea. N u sunteţi logodiţi
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din cauza ta. D e ce nu-i declam i acelei fete frum oase dis
cursul pe care l-ai repetat atât de atent? D iscursu l căruia
i-ai alocat aproape o jum ătate de oră... o ju m ătate de or#
pentru cea m ai im portan tă întrebare d in viaţa ta...
- C lara nu are nevoie de...
- D ar de ce ai face vreun efort din m om en t ce iei de j
bu n tot ceea ce ai? E şti o b işn u it să obţii orice vrei şi îţi
pierzi interesul im ediat ce capeţi lucrul respectiv.
- O iubesc, spuse el. A m iubit-o de cân d era copilă,
D ar tu...
- E vina m ea, nu-i aşa? E u sun t d em on ul care îţi dis
truge fericirea? Uită-te la tine! C a toţi bărbaţii, râvneşti
la ceea ce nu poţi avea. C a toţi bărbaţii, eşti captivat - *
ba chiar obsedat - până când obţii acel lucru. A i venit
aici în seara aceasta pentru că nu p oţi gân di limpede,
pentru că te înnebuneşte ideea că nu p o ţi d o b ân d i ceva
ce îţi doreşti atât de m ult.
Expresia feţei lui se întunecă, iar ea îi văzu degetele
strângându-se în pum n.
- Dacă-ţi închipui că e vorba de tine, te înşeli, zise el.
N u te vreau. D ar tu m ă vrei pe m ine, şi prin asta îmi
stârneşti mila.
în interior sim ţi cuvintele lui ca şi cum ar fi fost
izbită de u n perete. C a p u l îi zvâcni, iar durerea o săgetă
adânc.
îl voia. îşi dorea să fie din nou fem eia ce zdrobea
inimi, pe care el o iubea atât de m ult. V oia să fie altcine
va: o fem eie care conta pentru el şi pentru cei care i se
păreau im portanţi, în locul un ei fiinţe de nim ic, ce pu
tea fi folosită şi apoi aruncată. îşi dorea să recapete tot
ceea ce fam ilia ei îi luase, fiecare op o rtu n itate pe care
o irosise, şi să repare toate dezastrele ce fuseseră înfăp
tuite cu m ult, m ult tim p în urm ă, cu câteva generaţii
înainte să se nască ea.
La exterior însă, nici n u clipi.
- A tu n ci m ai trimite-mi cliente, spuse ea. Pentru m ine
ban ii reprezintă o alinare în orice situaţie dezastruoasă. |
îi auzi respiraţia profundă.
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-P en tru num ele lui D um nezeu! exclam ă el. E şti o
adevărată îm pieliţată!
- Ş i tu eşti un înger? îl întrebă râzând.
Ducele traversă cam era şi în acea clipă M arcelline
[Intui ce avea să se în tâm ple. D ar era o îm pieliţată,
Iu fel ca el, şi nu făcu altceva decât să se ţin ă tare.
fee sp rijin i m ai bin e de m asă, provocându-1, provocânBU'Şi autodistru gerea.
*

C levedon se apropie de ea şi privi în ochii săi negri,
jirrălucitori. C u o licărire batjocoritoare, îl tachinau, aşa
m m făcuse m ai devreme vocea ei cân d îl criticase pen
tru că se m inţise pe sine şi pe toţi ceilalţi din jur.
Nu era un înger, trebuia s-o recunoască. Fugise de
responsabilitate şi de plictiseală. Fugise de filantropie şi
ile datorie. Era exact ca tatăl lui, om ul pe care se luptase
eu disperare să nu-1 imite niciodată.
Plecase din ţară ca să se descopere pe sine. S e stabilise
In Paris pentru că acolo putea fi liber, aşa cum nu putea
ii vreodată în A nglia. La Paris, pofta lui de plăceri şi senînţii n oi nu le făcea nici un rău celor pe care îi iubea.
N oirot nu răspân dea decât dezastru în ju rul ei. Pes
te tot. Era o alegere com plet greşită pentru el d in toa
te punctele de vedere şi în special nepotrivită în acel
moment. D e ce nu o întâlnise în urm ă cu u n an sau cu
trei ani?
Dar, când se uită în ochii ei, binele şi răul nu m ai în
sem nau nim ic. Ei d o i erau la fel, se atrăgeau reciproc, şi
o dorea. Iar ea, care îl citea atât de uşor şi de corect, nu
făcuse decât să rostească u n adevăr dureros d u p ă altul.
D a, avea să o dorească pân ă când o cucerea. A p o i
totul avea să se term ine, iar el se putea elibera.
Ii prinse faţa în palm e, o ridică şi îşi apropie gura de
;i ei. E a îşi întoarse capul, întrerupând sărutul. îi urm ări
nura de-a lungul obrazului, către ureche şi m ai jos. Par
fumul ei se ridica de pe gât pătrunzând în aerul pe care
el îl respira şi în tot ceea ce ştia că îi aparţinea ei.
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- Prostule, şopti ea. Prostule.
- D a, zise el.
O luă în braţe şi o trase de lângă m asă, apropiind-o
de el.
Era atât de bine, încât nu m ai conta că făcea o greşea»
lă enorm ă. Sim ţea pe palm e căldura spatelui ei şi corpul
suplu ce se m ula de al lui ca şi cum ar fi fost croit special
pentru el, intr-un atelier infernal al lui Belzebut.
Prins şi captiv. C ăld u ra îi străbătu corpul, iar raţiu
nea i se lăsă cuprinsă de flăcări.
Era tot ceea ce-şi dorise: posesia.
Im agini arzătoare îi apărură în m inte - răceala cu
care îl părăsise la O peră... bărbaţii care se loveau unul
de altul când ea trecea pe lângă ei... felul în care îşi în
torcea capul... m işcarea graţioasă a evantaiului pe care
îl folosea ca să-şi scoată în evidenţă rochia... gestul uşor
al m âinii cu care îşi atinsese um ărul în locul în care el
o m ângâiase... Toate acestea şi m ai m ulte, fiecare mo
m ent pe care îl petrecuse în com pania ei, toate i se în
vârteau în m inte şi îi gon eau prin vene când o ţinea
în braţe.
A sta îşi dorise. Să o ţină. S ă o păstreze. „A m ea.“ Fărâ
să gândească, la fel ca o brută.
în depărtă totul cu o m ână. Bucăţi de materiale,
resturi de dantelă, funde şi aţe plutiră în jos, în timp
degetarele şi nasturii zăngăniră pe podea.
O ridică pe m asă.
M arcelline îşi puse o m ân ă pe pieptul lui ca să-l înde
părteze. El îşi aşeză o palm ă peste m ân a ei şi o ţinu aco
lo, deasupra inimii care bătea cu putere. îi ridică bărbia
şi o privi fix, provocator. Se uită în ochii ei m ari şi negri,
întunecaţi ca noaptea. A colo voia să fie acum , pierdut
în întuneric, în locul acela m isterios care era N oirot.
T ân ăra femeie îşi eliberă m âinile, îl apucă de păr şi îi
trase capul spre ea. îşi încolăci picioarele în jurul coap
selor lui şi îl sărută în felul acela sălbatic al ei, cu întrea
ga fiinţă, cerând în schim b acelaşi lucru de la el.
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O
sărută sălbatic, flăm ân d, în tim p ce m âinile se
mişcau lacom e pe trupul ei, dorind-o, dorind-o la
nesfârşit.
Se stăpânise prea m ult tim p. Se scurseseră doar câteva
săptăm âni de când o întâlnise, dar i se părea o eternitate
ile când o dorea. Părea că trecuse o veşnicie de când se
hrănise cu vise, cu fantezii şi cu am intiri care-1 hăituiau
zi şi noapte. A cum nu m ai visa. A cum era, în sfârşit,
treaz, d u p ă ce trăise o viaţă ca un som nam bul.
Sub palm ele lui, m ătasea, m uselina şi dantela foşneau
intim, invitându-1 să o posede. D ar pretutindeni dădea
peste obstacole, straturi peste straturi ale afurisitei de
rochii ce se interpuneau între m âinile lui şi pielea ei.
îşi trecu palm ele peste corsaj căutând-o, amintindu-şi
cu nesaţ de catifeaua şi de căldura ei. II exaspera faptul
că nu o putea atinge aşa cum voia, lent. în ciuda căldu
rii înnebunitoare ştia că aveau puţin tim p la dispoziţie,
că n u aveau decât o clipă... Se întâlniseră la m om entul
nepotrivit şi nu erau destinaţi unul altuia, iar această
unire fugară era tot ce i se oferea.
N u era suficient timp.
Trase rochia şi ju p on ul în sus şi îşi strecură m âna pes
te lenjeria din m uselină. Sim ţi un im puls electric în pal
mă când atinse carnea m oale... fierbinţeala ce încălzea
ţesătura subţire... plinătatea dulce a coapselor ei...
D ar nu aveau destul timp.
G ăsi intrarea spre com oară şi îşi strecură degetele înă
untru. în tim p ce o m ângâia, M arcelline scăpă u n ţipăt
scurt, pe care şi-l înăbuşi repede sărutându-1.
Ştia ce făcea. O parte din el îi spunea că locul în care
se aflau era nepotrivit şi că totul era o nebunie. îşi dădu
seam a că închisese uşa, dar nu o încuiase, astfel că putea
intra oricine, oricând. Nu-i păsa defel. Totuşi, un gând
continuă să-l îm boldească: „Grăbeşte-te, grăbeşte-te“ .
Era n ebun şi ar fi trebuit să se sim tă josnic. D u pă
atâta tim p se com porta ca u n şcolar care îşi dorea o fată
şi profita de u n scurt răgaz ca să o aibă.
D ar nu se putea opri.
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M âinile ei coborâră, îi desfăcură p an talon ii, iar el
gâfâi între buzele ei când ea îl atinse, cân d degetele ll
apucară m em brul tare şi se m işcară în sus şi în jos,,.
M intea i se întunecă şi nu m ai sim ţi altceva decât nevoie
şi căldură.
îi d ăd u m âna la o parte şi o pătrunse. E a scoase un
alt ţip ăt slab, pe care şi-l în ăbuşi din n ou rapid, şi apoi
nu se m ai auzi decât respiraţia lor, epuizată, aspră, In
tim p ce el se îm pingea în ea, aproape ca o brută, pose*
dând-o, fără să gândească.
„A m ea.“
S im ţi unghiile ce i se îm plân tară în carnea braţelor,
corpul trem urând în tim p ce plăcerea o cuprindea, dar
asta fu tot. N u ţipă. Auzi n um ai sun etul respiraţiei el
rapide şi adânci.
V oia m ai m ult, m ult m ai m ult, d ar aşteptase atât, îşi
dorise îndelung... C â n d m uşchii ei se contractară cu
putere în jurul lui, în tim pul orgasm ului, stăpânirea de
sine îi cedă. Plăcerea îl cuprinse ca o fiin ţă vie, trăgându-1 către o prăpastie şi din colo de m arginea ei. Ş i alu
necă într-o dezlănţuire de triu m f atât de strălucitoare,
în cât nici nu se gândi să se retragă.
E ra prea târziu, prea târziu.
Percepu spasm ele ei în tim p ce plăcerea o cuprinsc
d in nou, îi auzi ţipătul în ăbuşit care-1 trim itea în iad,
sim ţi cum fericirea îl copleşea şi se revărsă în ea, într-un
am estec de uşurare şi de bucurie dezlănţuită.
*

M arcelline nu voia să se agaţe de el, dar fu nevoită,
altfel ar fi alunecat de pe m asă şi s-ar fi prăbuşit. Inima
i se liniştise d u p ă frenezia de m ai devrem e, iar acum
bătea încet şi puternic, precum un baros în coastele ei.
Era o proastă, cea m ai m are proastă d in câte exis
tau! Putea să fi trăit într-o fericită ignoranţă. Putea să
fi presupus că toţi bărbaţii erau la fel, iar împreunarea
nu reprezenta decât o su p ap ă pentru nişte sentimente
puternice şi o m are sursă de plăcere. A cu m însă, atlase
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că acest sim plu act putea fi vulcanic, că lum ea putea să
înceapă şi să se term ine în doar câteva m inute, lăsând
totul răvăşit în urm ă, că universul putea fi distrus şi reconstruit astfel, că nim ic nu avea să fie ca înainte.
O ricum , ziua îi oferise un necaz d u p ă altul. C e m ai
putea în sem n a o catastrofă în plus?
Făcuse o greşeală fatală, dar nu era prim a oară. Le supravieţuise altora, avea să supravieţuiască şi acesteia.
El o ţinea încă strâns, cuprinzându-i spatele cu braţele lui puternice. Sim ţi nevoia să-l îndepărteze. Trebuia
să o fi făcut de m ult, cel puţin în pun ctul critic. Ştia că
nu pu tea spera ca bărbatul să-şi am intească să se retragă
într-un astfel de m om ent. D ar nici pe ea nu se putuse
baza. V isase să-l sim tă înăuntru. D orise să fie al ei şi
num ai al ei, chiar dacă doar o clipă. N um ai de această
dată. Ş i nu voia să-i dea drum ul. N ici m ăcar atunci.
Se lăsă învăluită de puterea şi căldura ce o în conju
rau inhalându-i parfum ul tipic m asculin, tipic lui. îşi
lăsă obrazul să se frece de al lui şi, cumva, acest lucru
i se păru m ai intim decât orice altceva făcuseră înainte.
C h iar dacă el se afla între picioarele ei, chiar dacă îi
percepu m em brul strecurându-se afară, chiar dacă sim ţi
um ezeala sem inţei lui... pe care o vărsase în ea pentru
că nu avusese prezenţa de spirit sau voinţa de a preveni
acest lucru. Ş i îm preunarea lor sălbatică, disperată nu s-ar fi putut spun e că făcuseră dragoste - i se păru
mai intim ă decât dacă ar fi stat în pat, goi, bucurându-se
unul de altul pe îndelete.
D ar era o proastă, iar acesta era începutul şi sfârşitul.
- D ă-m i drum ul! zise ea cu vocea îngroşată. C levedon
îşi încleştă şi m ai tare braţele, precum nişte cătuşe de
fier. D ă-m i drum ul, repetă M arcelline.
-A şte a p tă , spuse el. A şteaptă.
- N u avem tim p. O să vrea să m ă cheme la cină şi
o să m ă caute. O ricum , nu poţi răm âne. N u poţi răm â
ne,„ insistă ea. Ş i nu trebuie să te m ai întorci.
II sim ţi tensionându-se.
- N u o putem lăsa aşa.
- N u trebuia să o începem .
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- A cum e prea târziu.
- G ata. Eu am term inat cu tine, tu ai term inat cu
m ine.
îl îm pinse, şi de data aceasta el îi dăd u drum ul. Iş|
găsi batista şi se curăţă repede, apoi îşi trase în jos ju p #
nul şi rochia, pe când el îşi aranjă hainele.
D ăd u să coboare de pe m asă, dar probabil că ducelui
îi venea greu să se desprindă - sau, m ai degrabă, term!
nase cu adevărat cu ea, iar atingerea ei nu m ai reprezeiv
ta nim ic - pentru că o prinse de m ijloc şi o coborî la fel
de uşor precum o urcase, de parcă ar fi fost un fulg.
îşi am inti cât de uşor o ridicase pe Lucie d in poaU
şi o depusese în braţele ei. R em em oră zâm betul lui me
lancolic în timp ce se aplecase spre fetiţa ei. Sim ţi cl
i se usucă gâtul şi abia îşi reţinu lacrimile. Auzise, nu
era sigură când sau unde, că el pierduse o soră la
o vârstă fragedă...
D ar ce conta? Se îndreptă către uşă, îmbărbâtându-se
pentru m om entul în care avea să-l vadă ieşind definitiv
d in viaţa ei. Auzi o lovitură.
C u siguranţă că Leonie term inase dem ult de încuiat
m agazinul şi se asigurase că M arcelline nu va fi deran
jată. N im en i din casă nu s-ar fi p u tu t afla jo s în acel
m om ent. Toată fam ilia trebuia să fie sus, ocupată cu
pregătirea cinei.
- A şteaptă, şopti ea.
S e duse la uşă şi îşi apropie urechea de ea. N im ic, j
- A m crezut că am auzit ceva, zise el încet. Erroll?
O are...
- N u. N u după ce închidem m agazinul. N u are voie
jos, dar oricum nu ar veni. îi este frică de întuneric,
Taci, te rog.
Se auzi alt zgomot. C ineva era acolo, bâjbâin d prin
întuneric.
El se întinse către mâner.
- M ă ocup eu...
- Lasă prostiile, te rog, m urm ură ea. T u nu ar trebui
să fii aici.
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Deschise uşa cu grijă. Se uită pe hol în direcţia din
care venise sunetul. Văzu o lum ină slabă în biroul m icuţ
In care Leonie ţinea registrele de contabilitate şi unde, în
ultima vrem e, depozitaseră schiţele lui M arcelline într-o
cutie încuiată. Inim a începu să-i bată cu putere.
Se strecură afară, pe holul întunercat. A uzind pă
ţii lui uşori în spate, se opri şi îi făcu sem n să răm ână
tn atelier.
- N u fi... începu el.
îşi puse m âna pe gura lui.
-T reb u ie să m ă ocup eu de asta, şopti ea. S u n t afa
ceri. Este spioan a noastră. O aşteptam .
*

Se sim ţea în că răvăşit.
Era singura scuză pe care o avea ca să o urmeze şi, ca
orice scuză, îşi pierdu valabilitatea im ediat. N u trebuia
«ă se afle în acel loc, cu siguranţă nu la acea oră, după
ce m agazinul fusese închis.
D ar m agazinul... O spioană? N u cumva îi spusese
Clara ceva despre?...
Clara! G ân d u l la ea îl făcu să sim tă un val rece de
ruşine. Trădare. îşi trădase logodnica, viitoarea soţie.
„S o ţia m ea, soţia m ea“ , zise în gân d. îşi îndreptă
eşarfa de la gât, ca şi cum astfel şi-ar fi p u tu t repara
greşeala.
încercă să invoce im aginea ei, să prevadă viitorul cel conform aşteptărilor lui dintotdeauna, singurul p o 
sibil. Avea să se însoare cu fata frum oasă şi dulce pe care
o iubea încă de când era o copilă, fata cu ochi albaş
tri pe care o întâlnise când încă plângea d u p ă sora lui.
N u sem ăna deloc cu Alice, cu excepţia inocenţei îndu
ioşătoare, a zâm betului vesel pe care îl afişa când se uita
la el şi a adoraţiei cu care îl privea.
Crezuse în totdeau n a că se va însura cu C lara, că va
avea grijă de ea şi că o va proteja pentru totdeauna. Dur,
cu prim a ocazie, fugise de ea şi se ţinuse la distanţă, Im
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după trei ani şi m ai bine cât îşi perm isese toate plăccrl
le, încă nu era pe deplin satisfăcut.
N u, trebuia să se întoarcă la ea. Pe de altă parte înifl,
ruşinea nu era îndeajuns de puternică încât să ştearjfl
am intirea a ceea ce se întâm plase în urm ă cu doar câtcvi
m inute şi senzaţia că Păm ântul se m utase de pe axa sa.
N u conta. O avusese pe N oirot şi term inase cu ea. ;
Ş i iată că stătea ca un idiot, în tim p ce ea... C e naibl
punea la cale?
- N u! ţipă cineva.
Păşi fără zgom ot pe hol.
O lum ină slabă, aflată la câţiva m etri distanţă de ato<
lier, scoase la iveală o uşă deschisă.
- S p e r că te plăteşte bine ca să-mi înşeli încrederea,
se auzi vocea lui N oirot. Pentru că nu o să mai lucreil
niciodată în dom eniul ăsta. O să m ă asigur de asta!
- H m , nu-mi poţi face nim ic, replică vocea ascuţiţii,
E şti term inată. T oată lum ea ştie că eşti târfa ducelui,
T oţi ştiu că îţi ridici fustele pentru el, chiar sub nasul
m iresei.
-In d iferen t ce ştie sau nu ştie lum ea, o să-mi dai în
apoi caietul. Este o singură cale de scăpare, Pritchett,
Ş i nu o să treci de mine.
-N u ?
Se auzi alt zgomot, ca de m obilă răsturnată. U n zăn
gănit de vase sparte. U n ţipăt de furie.
Nu-i păsa de ce îi spusese N oirot, că se va ocupa ea
de asta. Nu-i păsa că nu trebuia să fie văzut în acel loc,
D acă era doar o problem ă de afaceri nu îl privea, dar
lucrurile scăpaseră de sub control. Intr-o clipă, celelal
te fem ei aveau să audă zgom otul şi să coboare în fugâ.
Erroll putea să scape de doică şi să vină şi ea jos, riscând
să fie rănită de vreun proiectil rătăcit.
Toate acestea îi trecură prin m inte în tim p ce avaiv
sa tiptil către pragul încăperii. U n obiect - un bol sau
o vază ori ceva asem ănător - ţâşni prin deschizătura uşii
şi se sparse de perete, la d oar câţiva centim etri de capul
lui. D ăd u buzna în cam eră la tim p ca să vadă o femeie
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aruncând o călim ară spre N oirot. C â n d se feri, aceasta
se îm piedică de un scaun ce fusese d ărâm at şi căzu.
A uzi o altă bu fn itură şi observă o lam pă ce se răstur
nase pe birou; flăcările ajunseseră deja la vrafurile de
hârtii d in apropiere. Intr-o clipă focul, se întinse către
draperii şi o luă în sus cu rapiditate.
Fem eia ieşi în fugă pe lângă el. N u avea tim p de ea.
N oiro t se lupta să se ridice în tim p ce focul se apro
pia am eninţător de rafturile cu acte şi cărţi. U n colţ al
camerei era deja în flăcări.
M intea îi zbură la m aterialele pe care le văzuse în zona
de prezentare a m agazinului. C u siguranţă, în magazii şi
în ateliere erau şi m ai m ulte m aldăre de cutii şi ţesături
uşor inflam abile.
Flăcările erau prea m ari ca să le stăpânească.
Se hotărî într-o fracţiune de secundă. N u avea sens să
încerce să stingă focul. R iscau să fie prin şi în infern în
doar câteva m inute.
*

Ţ in ân d strâns portofoliul preţios, Pritchett ieţi In
curte prin uşa din spate, fără să privească înapoi, ţi ne
îndreptă spre C ary Street. A bia atunci se opri să-şl tra^ă
sufletul. Văzu fum ul ridicându-se din magazin ţl Minţi
un junghi. Spera că fetiţa nu păţise nim ic.
Plănuise totul cu m are atenţie, însă doam na siili hmtotul cu decizia ei de a le trimite pe croitorese auwfl mal
devreme. Pritchett le gonise sp u n ân d că se va ocupa ea
de curăţenia atelierului.
C â n d ducele sosise, spusese o rugăciun e de mulţii
mire. S p erase că o va ţine o cu p ată pe d oam n ă o vn
me. D ar totul luase o tu rn ură n eaşteptată, iar num i nu
num ai d o am n a era la curent cu faptele ei, ci ţl Înalţi
mea Sa.
N u conta. B an ii de la doam n a D ow nes aveau «n i i i
gure un n ou în ceput în altă parte. C u num ele «chilulm i,
Frances Pritchett nu avea să fie recunoscută de nimeni
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S e uită din n ou în sus. Fum ul se ridica deasupr*
acoperişurilor, către cerul înstelat, ca un n or negru pr»
vestitor de furtună.
*

M arcelline văzu flăcările şi se holbă la ele şo c a t*
nevenindu-i să creadă. A p oi ţipă:
- Lucie!
Clevedon, care o târa spre uşă, percepu ţipete de ll
etaj. Surorile auziseră zgom otul sau sim ţiseră fumul. 1
-A fa ră ! ţipă el. Toată lum ea afară! A cum ! De sus IC
auziră bufnituri şi zăngănit de vase. M ai multe ţipeti,
T oată lumea! repetă el urlând.
M arcelline se îndreptă către scară. El o trase înapoi.
-L u c ie ! ţipă ea. Auzi m ai m ulte zgom ote de su»,
D e ce nu coboară? O are flăcările urcaseră atât de repe<
de? Erau prinse acolo? Lucie! D ar el o trăgea şi o împin
gea de-a lungul holului către uşa din faţă. N u! răcni ea,
Fata mea!
- V in , o potoli ducele. A p oi se auziră paşi pe trepte ţl
voci. Strigă din toate puterile.- A fară, afară, toată lumea!
R epede! N oirot, pentru Dum nezeu, du-le afară! Era în
tuneric, fum ul um pluse deja holul şi nu le putea vedea,
dar le auzi vocile. Afară! ţipă el disperat împingând-o. i
M arcelline ieşi şi abia atunci, când erau cu toţii afară,
din colo de fum ul dens şi de confuzia creată, descoperi
că Lucie nu era cu ei.
- U n d e e Lucie? urlă ea peste hărm ălaia creată de va
carm ul vecinilor panicaţi, de zgom otul trăsurilor şi dc
nechezatul cailor.
- Era cu noi.
- Era aici.
- A fost cu m ine, doam n ă, spuse M illie. D ar a fugit...
am crezut că fuge la dum neavoastră.
„N u! N u !“
M arcelline se uită la clădirea în flăcări. M intea ei re
fuză să conceapă grozăvia.
- Lucie! ţipă ea.
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Surorile strigară şi ele.
Strada se um pluse de curioşi. Privirea ei cercetă rapid
mulţimea, dar nu, nu era nici urm ă de fetiţă. Şi pe bună
llreptate. Lucie era fricoasă noaptea. N u ar fi alergat în|ro m ulţim e de străini.
- Păpuşa! ţipă Sophy. Voia să ia păpuşa.
- D ar nu se putea duce înapoi, îngăim ă Leonie foarte
lanicată.
Marcelline dădu să alerge spre magazin. Surorile ei
i prinseră. Se luptă cu ele.
- M arcelline, uite, zise Sophy cu vocea sugrum ată.
Flăcările cuprinseseră ferestrele. M agazinul era o tor
ţa anim ată de culori stridente provenind de la m ătăsuri,
latin, dantele şi bum bac.
- Lucie! răcni M arcelline. Lucie!
*

Clevedon num ără capetele în tim p ce ieşeau pe uşă.
Auzise vocile afară din clădire şi avea convingerea că
rrau toate în siguranţă.
D ar abia apucă să păşească pe trotu ar când o auzi
pe N o iro t ţip ân d d u p ă copilul ei, astfel că se repezi
înapoi.
- Lucie! strigă el. Erroll! Focul se răspândea la parter
ţi se îndrepta în sus, şuierând şi trosnind. Prin fumul
ilens abia putea distinge treptele. Le găsi m ai m ult după
amintiri şi porni în goană către etaj. Lucie! Erroll! C o n 
tinuă să o strige, chinuindu-se să audă şi, într-un final,
In tim p ce bâjbâia pe holul de sus, percepu un pUn»ct
înspăim ântat. Lucie! U n d e eşti, copilă?
-M am a !
Fum ul era gros şi înecăcios. A bia o putea auzi peste
zgomotul flăcărilor. A proape că trecu pe lângă ea. I )a» n
ar fi păşit acolo o clipă m ai devreme nu ar fi auzit holu>
tele înfundate. D ar de unde veneau?
- Lucie!
- M am a!
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C ă u tă frenetic, chinuindu-se să vadă, să aud ă sau 4
sim tă ceva, cu m âinile întinse în faţă, şi se îndreptă spt*
locul d in care se părea că venea zgom otul. Ajunse l|
o uşă de sub scara ce ducea la etajul al doilea. Probai dl
că fetiţa se ascunsese sau se jucase în acea zonă, ori, puf
şi sim plu, poate că fusese prim a uşă pe care o găsise. 1
T rase de clanţă şi o deschise. E a stătea ghem uit!
într-un colţ şi ţinea păpuşa strâns la piept.
O ridică. M icuţul ei trup trem ură.
E în regulă, spuse el cu vocea aspră d in cauza fumUg
lui, a groazei şi a uşurării. E a îşi afu n d ă faţa în haina Iul
şi suspină. îşi puse palm a pe capul ei. Este bine. Totlil
o să fie bine.
Spera că nu o m inţea. în spatele lor flăcările şuierau,
trosn eau şi înaintau cu viteză înspre ei.
*
M arcelline se luptase din toate puterile, d ar celelaltl
fem ei nu o lăsaseră să fugă d u p ă Lucie. A cum era pret
târziu.
Pom pierii fuseseră prom pţi, dar n u îndeajuns. Ap.i
din furtun se revărsa în m agazin, însă puterea flăcărilor
îi d ăd u de înţeles cât de aprig era incendiul. C u puţin
noroc îl puteau îm piedica să nu se răspân dească la ma*
gazinele din jur. C â t despre al ei...
N im ic nu avea cum să supravieţuiască flăcărilor ne
m iloase. îşi dorea să nu fi reuşit nici ea să scape cu viaţă,
d ar ele nu o lăsaseră să se întoarcă.
C ăzu în genunchi pe trotuar, cu braţele pe lâng.l
corp, trem urând ca şi cum ar fi fost dezbrăcată.
N u putea plânge. D urerea o ardea prea tare.
Zăcea în tr o stare m izerabilă, ce întrecea tot ceea
ce îndurase pân ă atunci. Pierduse şi în ain te persoane
dragi - părinţii ei, pe C h arlie, pe verişoara Em m a, care
le luase în grijă pe ea şi pe surorile ei. Prin comparaţie,
acestea fuseseră doar nişte evenim ente triste.
Era vag conştientă de surorile ei care stăteau lângă ea
şi îi atingeau capul, um erii... de suspinele lor.
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în ju r era h aos, ea era în iad, iar aceasta era o eternineagră în care singura senzaţie pe care o încerca era
durerea ascuţită ca un cuţit.
„Lucie. Lucie. Lu cie.“
Iute

*

C levedon , nevoit să ia o decizie fulgerătoare, respin|c ideea de a coborî pe scară. Focul părea să înainte|r spre aripa de vest a clădirii. A cest lucru în sem n a
fft era p osib il să-i în tâm pin e o scen ă de coşm ar la ca
ntul treptelor.
M erse în direcţia opusă, către spate, sperân d că
podeaua va ţine. D easupra spaţiului de prezentare al
magazinului şi a atelierului, în care se aflau o m ulţim e
do substanţe uşor inflam abile, flăcările aveau să ardă cu
mai m ultă putere.
N u putea decât să joace la noroc.
- Ţine-te bine, îi spuse fetiţei. Ş i nu te uita.
M ânuţele se strânseră în jurul gâtului salvatorului şi
l ucie îşi îngropă faţa în eşarfă. Nu-i dăd use drum ul pă
puşii, iar el sim ţea unul dintre m em brele acesteia lovinilu-1 în um ăr. Era ciudat că observa acest lucru într-un
astfel de m om ent şi îi venea să rupă păp u şa în bucăţi
tlin cauza com plicaţiei pe care o crease, d ar m icuţa avea
nevoie de ea, iar el n u avea tim p sau ch ef să-şi b ată acum
capul cu nim icuri.
Se grăbi către spatele clădirii m ergând aproape de pe
rete ca să se ghideze, întrucât bezna d in pasaj era de
nepătruns. îşi am inti că văzuse la parter o uşă ce dădea
In curtea din spate. T ot ce trebuia era să ajungă la o
«cară, la o fereastră sau la o căm ară un de ar fi putui ll
o gaură de aerisire.
A junse la capătul holului, însă m âna lui în tin d «iWI
I doar tencuiala. N u era nici o uşă. D o ar un perete
Nu! T rebuia să fie o ieşire. Fum ul se înteţea, Im < al
ilura devenea insuportabilă.
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O strânse pe Lucie m ai tare, îşi trecu m ân a de-a Iun
gul peretelui şi sim ţi ceva de lem n. O fereastră! Nu uml
avea însă tim p să o deschidă.
Ţine-te bine, dulceaţă, îi spuse fetei. N u te uita f|
nu-mi da drum ul, orice-ar fi.
Lovi cât de tare putu, iar geam ul cedă, la fel şi ra m a
C u alte câteva lovituri îndepărtă bucăţile m ari de ge»m
şi aşchiile. Se uită jos temându-se de ce avea să descop*
re. Era o distanţă mare, fără nici un p un ct de sprijin,
căci astfel de clădiri ofereau foarte rar posibilitatea il»
a fi escaladate. D ar norocul era de partea lor şi reufl
să distingă zidul din spatele curţii. O prinse pe Lucii
de m ijloc, ca să o apere de eventualele cioburi şi aşchltf
escaladă pervazul şi sări pe zid, apoi pe acoperişul urni
toalete. Deşi aerul era şi aici im pregnat de fum , era mal
rece şi Clevedon reuşi să întrezărească, printre vălătucii
de fum , lum ina slabă a felinarului de pe stradă.
*

M arcelline era atât de copleşită de durere încât abia
observa ce se petrecea.
La un m om ent d at însă, deveni conştientă că cei din
ju rul ei se dăduseră la o parte şi că zgom otul vocilor sc
potolise. Strada devenise dintr-odată atât de tăcută, în«
cât putea auzi clar şuieratul apei revărsate de pompieri
în m agazin şi indicaţiile pe care şi le d ădeau între ei. în
tim p ce remarca aceste lucruri, cineva strigă:
-U ita ţi! U itaţi acolo!
D in n ou se iscă zgomot, dar de data aceasta de alt#
natură. U n iureş de bucurie. U rale.
Sim ţi m âini care o atingeau şi o trăgeau în jos. îşi
ridică privirea şi la început i se păru că visează. U n vis
nem ilos.
N u putea fi C levedon... Era o siluetă m are, solidă,
neagră şi jerpelită... C ăra., căra un pachet negru. Nişte
picioare micuţe atârnau de d u p ă m arginea unei rochi*
ţe... C io rap i zdrenţuiţi... Lipsea un pantof...
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M âinile o ridicară pe M arcelline în picioare, iar ea îşi
inutură capul, închise ochii şi apoi îi deschise din nou.
Nu era u n vis.
Era Clevedon, iar în braţele lui stătea Lucie.
Vie?
Marcelline nu se putea m işca. Stătea înţepenită, conliză, ca şi cum tocm ai s-ar fi întors din m orţi.
El ieşise dintr-un coşm ar - clădirea, ca un m onstru
lu'gru, se afla în spatele lui, iar flăcările încă licăreau la
rrestre.
Se îndrepta către ea, iar m âinile m ari protejeau capul
fetiţei, care îi cuprinsese gâtul cu braţele şi îşi îngropase
(«ţa în pieptul lui. în tim p ce se apropia, M arcelline obicrvă păpuşa atârnând din m âinile lui Lucie. M icuţa se
inea strâns de el şi de păpuşă.
Era vie!
- O ! exclam ă M arcelline.
Era tot ce putu să zică.
D ucele ajunse lângă ea şi apoi se uită la copiliţa din
iraţele sale:
- E în regulă, Erroll. Eşti cea m ai curajoasă fetiţă.
Acum te poţi uita. în timp ce i o dădea m am ei, îi spuse
răguşit: A m pus-o să prom ită că nu o să se uite. M i s-a
părut că e cel m ai bine aşa.
El însă văzuse totul. înfruntase flăcările m orţii. O fă
raşe ca să-i salveze fata.
- M ulţum esc, îngăim ă ea.
U n cuvânt. Era tot ceea ce-i putuse oferi lim bajul.
Restul se afla în sufletul ei şi nu putea fi n iciodată rostit
sau şters.
★
M agazinul era o ruină neagră. M irosul neplăcut se
Imprăştiase pe C hancery Lane şi pe Fleet Street. Putea
să fi fost m ult m ai rău, din câte spun eau privitorii. D in
fericire, vântul nu îm pinsese flăcările spre est, către pră
vălia de vizavi, iar pom pierii sosiseră la tim p ca să le
oprească înainte să distrugă şi m agazinul alăturat.
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C levedon ştia că ar fi p utut fi de o m ie de ori mai rflu
A r fi p utut s-o piardă pe fetiţă.
Lucie stătea sprijinită pe şold ul m am ei, iar N oirot l i
plim ba cu ea înainte şi în ap oi pe stradă. D in când lit
când îşi ridica privirea spre ruinele m agazinului.
Surorile ei stăteau în apropiere, sub un felinar, pM
zind un m ic m orm an de lucruri pe care le salvaseri,
probabil, în fugă.
D ucele observă cum ochii lor se m utau de la mau»
zin la N oirot şi apoi din n ou la m agazin. R oşcata ţineW
păpuşa.
In ciuda atm osferei încărcate de fum ul care estoifll
pa lum ina felinarului, le putea citi disperarea pe feţe.
Se gân d i la ţesăturile de sute de lire pe care le pierdus#*
ră, îm preună cu toate accesoriile şi registrele contabile.
Pierdut. Totul era pierdut.
îşi dăd u seam a că în zonă apăruseră câţiva indivizi
cu degetele pătate de cerneală, de la m ai m ulte ziare
londoneze, care adun au inform aţii de la faţa locului.
T rebuia să dispară. Era beznă, fu m u l în tun eca şi mal
m ult atm osfera şi, cu puţin noroc, n im eni nu avea săi
recunoască.
Pe de altă parte, nu putea să le întoarcă spatele celor
trei fem ei şi fetiţei care răm ăseseră acum pe străzi, 1»
propriu. N u m ai aveau m agazinul, nu m ai aveau casă,
nu m ai aveau bani. Se în d oia că m ai putea fi salvat ceva
d in clădirea înnegrită de flăcări.
Desigur, aveau asigurare de incendiu, altfel pompierii
nu ar fi intervenit atât de repede. Ş i ştia că N oirot era
o fem eie practică, înzestrată cu un sim ţ al afacerii dus la
paroxism . Trebuia să aibă b an i la ban că sau investiţi un
deva. D ar ban ii de la ban că n u aveau să-i refacă acoperi
şul în acea noapte, iar C levedon se în d oia că economiile
ei erau suficiente ca să-şi repună pe picioare afacerea în
cel m ai scurt tim p posibil.
R ăm ase pe loc o vrem e şi îşi spuse că n u m ai putea
zăbovi.
D ezonorase deja prietenia C larei şi îi înşelase dragos#
tea. D ar n um ai el şi N oirot ştiau acest lucru. C e nu ştia
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lara n u avea cum să o afecteze, iar el nu-şi dorea sub
lli i o form ă să-i facă vreun rău.
„G ăseşte o altă cale de a le aju ta“, îşi spuse.
Existau m oduri discrete. C ei aflaţi la ananghie pu
fnii fi sprijiniţi fără să se afle. O asem enea publicitate
ra ultim ul lucru de care avea nevoie N oirot.
îşi ream in ti ce-i spusese cealaltă fem eie: „Toată
jinea ştie că eşti târfa ducelui. T oţi ştiu că îţi ridici
listele pentru el, chiar sub nasul m iresei." Ş i chiar ea
zisese în urm ă cu ceva vrem e: „C e d o am n ă respeciliilă ar accepta o creatoare de m od ă specializată în
rducerea bărbaţilor?"
Era vrem ea să plece. C u cât o făcea m ai curând, cu
|ât putea să trim ită m ai repede ajutoare.

M arcelline era ostenită. A tât de ostenită... C e aveau
n facă? U n d e aveau să se ducă?
Ar fi trebuit să găsească soluţii, d ar creierul îi era
Imorţit. N u era în stare decât să-şi ţină fata în braţe şi
Mse holbeze la răm ăşiţele arse ale afacerii, ale casei, ale
bieţii pe care o construise pentru fam ilia ei.
- Lasă-mă să o ţin puţin, se oferi Sophy. Eşti obosită.
- N u, n u încă.
Lucie încă trem ura şi nu scosese o vorbă de când
o salvase Clevedon.
- H aide, zise Sophy întinzând m âinile. Erroll, vii la
mătuşa Sophy ca să o laşi pe m am a să se odihnească
puţin? Lucie îşi ridică fruntea. H aide, repetă m ătuşa ei.
■etiţa se întinse spre ea, iar Sophy o desprinse de şoldul
lui M arcelline şi o m ută pe al ei. A şa, zise ea. E în regulă,
Iubire. Su n tem toate în siguranţă.
începu să se plim be cu fetiţa şi îi şopti cuvinte linişlitoare.
-A v e m asigurare, reflectă Leonie. Avem ban i în ban
ul. M ai presus de orice, suntem în viaţă.
Foarte adevărat, se gân di M arcelline. Erau toate în
viaţă. Lucie era nevătăm ată. Toate celelalte...
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O , dar avea să fie greu... A sigurarea n u era de ajuin,
N u aveau destui ban i la bancă. T rebuiau să o ia de !n
capăt. D in nou.
Leonie o luă în braţe. M arcelline nu putea plâni;»’,
deşi ar fi vrut. A r fi fost o uşurare dacă ar fi putut. I)rt j
lacrim ile nu voiau să curgă. N u putea decât să-şi lase i #*
pul pe um ărul surorii sale. Le avea pe ele două, îşi spuse,
0 avea pe fata ei. A cum , asta era tot ceea ce conta.
Totuşi, nu puteau sta aşa, pe străzi. Trebuia să se gftiv
dească. îşi înălţă capul, se d ăd u un pas în apoi şi îşi li>
dreptă ţinuta.
- A r trebui să m ergem la un han, hotărî ea. Trebuii
să dăm de Belcher.
Era avocatul lor.
- D a, desigur, spuse Leonie. O să ne dea nişte bani
în avans - îndeajuns ca să ne plătim cazarea, îndrăznesc
să spun.
A ceastă zonă a Londrei, unde se aflau T h e Inns ol
C o u r t1, era dom en iul avocaţilor. B iroul lui Belchei
se afla la m ică distanţă. întrebarea era dacă aveau sU
găsească la m uncă la o oră aşa de înaintată.
- O să găsim un ham al pe care să-l trim item după Bel>
cher, spuse M arcelline. Sophy, dă-mi-o pe Lucie înapoi, I
Avem nevoie de tine să vorbeşti frum os cu reporterii şl
să faci rost de un stilou şi de hârtie ca să-i scrii lui Bel
cher un bilet. C red că l-am văzut pe prietenul tău, Tom
Foxe, în m ulţim e.
în timp ce o lua pe Lucie în braţe, scrută zona căutându-1 pe editorul de la Foxes Morning Spectacle. Brusc, de
veni conştientă de rum oarea creată. Ducele de Clevedon
ieşi din umbră, cu Tom Foxe ţinându-se scai după el.
-în ă lţim e a Voastră, ştiu că cititorii noştri vor fi dor
nici să afle m ai m ulte despre eroul care a salvat...
- Foxe] strigă Sophy. Exact om ul pe care îl căutam .
- D a r înălţim ea Sa...
- D ragul m eu, ştii că nu vorbeşte cu cei de teapa ta,
surâse tânăra luându-1 de braţ.
1 A sociaţii profesionale ale avocaţilor din A nglia şi Ţara Galilor

(n.red.)
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C levedon ajunse lângă M arcelline.
-T reb u ie să veniţi cu m ine, zise el.
- N u, răspunse ea.
- N u puteţi sta aici.
-T rim item d upă avocatul nostru.
-P u te ţi să faceţi asta m âine. M ai m ult ca sigur că
li plecat acasă. Probabil că e aproape miezul nopţii. Aveţi
nevoie de hrană şi de un loc în care să dorm iţi.
-T reb u ie să pleci, zise ea în şoaptă. Sophy o să-l ţină
pe Foxe la distanţă atât cât poate, dar le-ai dat un su
biect b u n şi n-o să poată fi îndepărtaţi prea m ult.
- In acest caz nu avem nici un m om ent de pierdut.
Clevedon îşi întinse m âinile m urdare de funingine
ciltre Lucie. Erroll, vrei să-mi vizitezi casa?
Lucie îşi săltă capul de pe um ărul lui M arcelline.
- E şi t-trăsura a-acolo?
Vocea ei trem ura, dar putea vorbi. U n val de uşurare
0 străbătu pe M arcelline atât de im petuos, încât o cu
prinse am eţeala. A bia acum îşi dădu seam a cât de îngro
zită fusese la gândul că Lucie avea să nu m ai vorbească
niciodată. A cest lucru se întâm pla uneori, m ai ales în
1azul copiilor, d u p ă o experienţă traum atizantă.
- A m m ulte trăsuri, răspunse el. D ar acum trebuie să
luăm o birjă ca să ajungem acolo.
- S u n t şi pă-păpuşi?
- D a, o asigură ducele. E o căsuţă pentru păpuşi.
- D-da, zise Lucie. O s-să vin.
A proape că sări din braţele m am ei într-ale lui.
-C le v e d o n , începu M arcelline, însă îşi d ăd u seam a
i ă nu-i putea ţine o predică celui care-i salvase viaţa lui
Lucie. înălţim ea Voastră, n u e o mişcare înţeleaptă.
- Şi nu e nici convenabilă, zise el. D ar trebuie făcută.
Se îndepărtă ţinând-o pe Lucie în braţe.

capitolul 11
„Este imposibil de descris cu lux de amănunte poar
ta de la intrare - ornamentele sale sunt risipite peste

194

Loretta Cfiase

tot, întro abundenţă splendidă, de la bază către fron
ton, unde se află o reproducere după faimosul leu al Iul
Michelangelo. Două rânduri de coloane cuprind cât»
opt nişe pe fiecare parte; mai sunt şi un bovindou ţ)l
o arcadă deschisă amplasată deasupra porţii."
Leigh Hunt - descrierea Casei Northumberland din
Oraşul: personajele şi evenimentele sale memorabile, volu
mul 1, 1848
La fel ca proprietarul său actual, C a sa C levedon i^iw
ra cu desăvârşire convenţiile.
In tim p ce restul fam iliilor nobile îşi părăsiseră v»
chile palate, cu vedere la râu, şi se m utaseră în vest, fi
Mayfair, iar întreprinzătorii com erciali preluaseră ce##
ce nobilii abandonaseră, conţii şi ducii de Clevedon If
încăpăţânaseră să răm ână pe loc.
U n u l dintre ultim ele palate ce m ărginiseră odu
tă Ştran d u l, C a sa C leved on se în tin d ea de-a lungul
capătu lu i de sud-vest al străzii şi d ăd ea în Charing
C ro ss. Era o con strucţie m are, de la în ceputul seco
lulu i al XVII-lea, d ecorată cu tu rn uleţe şi cu o poariîi
grea, bo gat orn am en tată, d easu p ra căreia se afla un
b o vin d o u în cu n u n at de o arcadă pe care trona un leii
ce răgea la cer.
M arcelline trecuse pe lângă ea de nenum ărate ou
când m ergea la m agazinele şi depozitele din zon»
D escoperi că în interior era m ai m are decât părea din
afară. H olul din m arm ură dădea într-o sală imensJ
L a celălalt capăt, parcă la m ai bin e de u n kilom etru dl»
tanţă, un covor roşu urca pe o scară d in m arm ură alb."
ale cărei balustrade, ornate cu alam ă, lăsau impresia dl
erau confecţionate din dantelă aurie. C o lo an e negre,
decorate la capete cu bronz, susţin eau pereţii din mar
m ură galbenă.
în tim p ce M arcelline şi m em brele fam iliei ei îl ut
m au nesigure pe C levedon în holul principal, trecut!
pe lângă un portar ce căsca îndelung, iar un bărbat cil
spatele drept, cu alură dem nă, fără livrea, se m aterialii
în faţa lor ca prin farm ec.
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- A , iată-1 pe Halliday, zise C levedon. Intendentul
meu. Halliday, aparent obişnuit cu obiceiurile eretice
iile în ălţim ii Sale, nu făcu altceva decât să caşte ochii
ii clipă când îi văzu chipul plin de funingine, hainele
nfâşiate şi copilul la fel de m urdar pe care îl ţinea în bra
ţe. A fost un incendiu, explică ducele scurt. D oam nele
ncestea au răm as fără casă.
- Prea bine, în ălţim ea Voastră.
Ţ inând-o încă pe Lucie în braţe, C leved on îi făcu
nemn intendentului să se apropie. Sch im bară câteva cu
vinte în şoaptă. M arcelline nu îşi putu da seam a ce spu
neau. Era prea uim ită şi obosită ca să-şi p u n ă întrebări,
uşa că îi lăsă în pace.
Leonie se în depărtase câţiva paşi ca să studieze sfeş
nicele am plasate pe postam ente de m arm ură, câte unul
de fiecare parte a scării. C ân d se întoarse, m urm ură:
-A ste a au costat cel puţin o m ie de lire bucata.
Şi C a sa W arford arată la fel?
- C a sa asta o face pe cea a fam iliei W arford să pară
o colibă de pustnic, spuse M arcelline. A r putea rivaliza
cu Buckingham .
- N u e de m irare că doam n a W arford a vrut ca în ăl
ţimea S a să se întoarcă din Franţa. C a n u cum va Lady
Clara să cadă în mrejele altuia, m ai p uţin ispititor.
Ce oroare ar fi fost! com entă Sophy ironic.
M arcelline observă că H alliday se retrăgea. D iscuţia
se term inase. C levedon făcu sem n u n u i valet care se
apropie, îi ascultă ordinele şi se în depărtă grăbit. Nici
două m inute n u trecură şi un val de servitori se revărsă
în sală.
D ucele se apropie.
- T o tu l e aranjat, le înştiinţă el. H alliday şi doam na
M ichaels o să aibă grijă de voi. D ar eu sun t obligat, aşa
cum fără în doială bănuiţi, să m ă duc în altă parte.
O
predă pe Lucie m am ei ei, traversă sala către lina
dintre încăperile alăturate şi dispăru.
M arcelline n u avu tim p să fie contrariata de Intima
lui plecare - nu că ar fi avut de ce să se mire prea milll
înţelegea că el nu trebuia să se asocieze cu ele. Nu (n< ni
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altceva decât să le ofere adăpost. Era un gest filantropie,
nim ic personal. A ceasta explica probabil de ce servitorii
le tratau atât de bine.
In tim p ce doam na M ichaels le con duse pe scarfl, It
ţinu un m onolog tipic unei menajere-şefe care primt-şU
vizitatori în tro casă mare. Fam ilia N oirot află că k>c||i
inţa lui C levedon avea o sută cincizeci de camere, mal
m ult sau m ai puţin...
- C in e se m ai oboseşte să le num ere? îi zise Sophy In
şoaptă lui M arcelline.
D e asem enea, aflară că fusese renovată şi m ărită d«y|
lungul secolelor.
Le conduse într-una dintre aripile pe care le adăuga»*
construcţiei bunicul în ălţim ii Sale. Ferestrele dădeau
într-o grădină m ărginită de copaci de a cărei existenţi
M arcelline nu avusese habar.
Personalul, le asigură doam n a M ichaels, era obişnuit
să găzduiască oaspeţi sosiţi pe_neaşteptate.
-L a d y A delaide, m ătuşa înălţim ii Sale, a fost aid
destul de recent, spuse ea în tim p ce le ducea într-o
zonă cu apartam ente din aripa de nord, cu privelişte
la grădină. M ătuşile înălţim ii Sale stau de multe ori Iu
noi, indiferent dacă înălţim ea S a este în oraş sau nu, fl
ne m ândrim că avem aripa de nord m ereu pregătitl
pentru oaspeţi.
C â n d nu le atrăgea atenţia asupra un or obiecte dr
m obilier sau a unor opere de artă spectaculoase, menajera-şefă trim itea slujnicele şi valeţii precipitaţi de colo-colo, poruncindu-le să facă focul în camere, să caute
h aine curate şi să pregătească băi calde.
Era evident că servitorii nu-şi puteau ascunde curio
zitatea cu privire la noii oaspeţi, dar păreau să le accepte
pe fem ei cu destul de m ultă relaxare.
D e fapt, când M arcelline protestă că dorm itorul care-i fusese destinat era m ai m ult decât suficient pentm
toate - era aproape la fel de m are ca prim ul etaj al ma
gazinului - , doam na M ichaels păru şocată.
- N u dorim să creăm o revoluţie aici, zise Marcelline.
Totul nu este decât pentru o noapte.
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Patul era enorm , şi nu o dată dorm iseră toate trei,
ilus Lucie, intr-unui m ult m ai mic.
- O rdinele înălţim ii Sale au fost foarte clare, replică
rrm doam n a M ichaels. Cam erele sun t aproape gata.
rebuie să ne m ai ocupăm doar de foc. înălţim ea S a îşi
ice griji să nu răciţi d upă chinul prin care aţi trecut.
I are m are dreptate. Astfel de şocuri dăunează echiliirului corpului. Era îngrijorat în special pentru fetiţă,
n sufragerie s-a încălzit deja. Le conduse într-una dinre cele dou ă încăperi m ai mici de lângă dorm itorul lui
Marcelline. M enajera-şefă îi aruncă o privire blândă
ui Lucie, care uitase de tim iditate şi se plim ba prin suragerie, m irată de m ăreţia din jurul ei. în ălţim ea Sa
spus că o să aveţi nevoie de o dădacă pentru fetiţă.
Millie dispăruse im ediat după ce C levedon ieşise cu
l ucie d in clădirea în flăcări. D in m om ent ce ea era de
>ină pentru că m icuţa fugise înapoi, probabil că îi fusese
camă de consecinţe.
- N u e necesar, zise M arcelline. Pot să m ă descurc.
Sprâncenele doam nei M ichaels se ridicară.
- Ş tiu că aţi trecut prin clipe groaznice, dar iată-le pc
Mary şi pe Sarah. A rătă spre două slujnice tinere care
Iflcură un pas în faţă d in rândul servitorilor şi se înclina
ifi cerem onios - ca şi cum surorile N oirot erau persoane
ile rang înalt. Ele se pricep foarte bine la copii, vă asidui
Ştiu că o să vă prindă bine puţină odihn ă şi liniai«• In
ii mp ce se vor ocupa de dom n işoara N oirot. Iar Innlţt
mea S a a insistat ca ea să meargă să vadă casa cil pAptlţl
.1 lui Lady Alice. A fost surioara în ălţim ii Sale, iidniiyn
lu şoaptă fem eia. înălţim ea Sa a spus că jocul în < nouţa
cu păpuşi va abate m intea copilei de la experienţa Im
umatizantă prin care a trecut. Şe duse apoi la I ii< Ir, n<
aplecă şi îi spuse: Nu-i aşa că înălţim ea Sa ţi n |>i»uni
o căsuţă cu păpuşi?
- O căsuţă cu păpuşi, da, aşa este! zise L u d r Mh nţu
ridică păpuşa plină de funingine, jucăria ca ir h|i|uh|m
o om orâse, şi i-o arătă doam nei M ichaels. Şl Su»»nniili
are nevoie de o baie.
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-A tu n c i aşa o să facem , prom ise d o am n a M ichlM
deloc deranjată. R idică m âna, iar celelalte d ou ă meii#
jere se apropiară. Vrei să faci şi tu o baie? Ş i apoi ■
m ănânci ceva? Vrei să m ergi cu Sarah şi cu Mary?
Lucie se uită la M arcelline.
- Pot să m ă duc cu ele, m am ă?
M arcelline le privi pe slujnice. N u aveau ochi docfl
pentru Lucie, desigur. Fetiţa îşi revenise destul de blm
ca să fie din n ou adorabilă şi, deşi era foarte murdari)
ochii albaştri aveau puterea să-i farm ece pe cei care iui
o cunoşteau.
- D a , poţi, aprobă ea. A r fi adăugat: „în să nu ar tre
b u i să-ţi facă toate poftele", d ar ştia că era o pierdere dl
vrem e. U rm au s o răsfeţe, iar Lucie avea să facă tot ci
voia, aducându-le în pragul isteriei, aşa cum izbutise f|
cu M illie.
Era dificil să struneşti o fetiţă plină de farm ec, chisf
dacă un eori era extrem de neascultătoare. Lucie m oşt*
nise firea pasională şi încăpăţân area străm oşilor ei, dat
prim ise în plus şi lipsa de scrupule tipică fam iliei lor,
Fiin d doar un copil, încă nu învăţase să ob ţin ă tot ceei
ce voia prin şiretenie. C â n d şarm ul nu d ăd ea roade, (#■
cea nişte crize de furie îngrozitoare.
T otuşi, avusese parte de evenim ente cum plite, iat
puţin răsfăţ nu-i făcea rău. C a sa cu p ăp u şi avea să-i ocU>
pe m intea, ajutând-o să uite de incendiu. O ricum , nu
era decât pentru o noapte, îşi spuse M arcelline în timp
ce se uita la m enajerele care o con duceau pe Lucie. Cât
m icuţa se juca de-a prinţesa, ea putea să se adun e şi sl
plănuiască ce va face m ai departe. I-ar fi fost m ult mal
uşor dacă nu s-ar fi aflat în casa lui C levedon , dacă îm
prejurim ile nu i-ar fi am in tit cine şi ce era el... dincolo
de u n sim plu bărbat atrăgător, pe care îl avusese pentru
ea o vrem e foarte scurtă.
D a r nu însem na nim ic, îşi zise. Era d o ar dorinţă, ni
m ic m ai m ult. îl dorise încă de la început, la fel şi el pe
ea. îl avusese, şi acest lucru se transform ase în ceva mal
m ult decât plănuise.
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Totuşi, indiferent de miza jocului inventat de ea, era
mai m ult decât u n sim plu bărbat atrăgător. E ra ducele
ile Clevedon. Iar ea nu era decât o sim plă negustoreaPentru el nu avea să fie niciodată m ai m ult decât
ii am antă. A r fi fost o postură pe care ar fi accep tato
oricare dintre străm oaşele ei. Dar, pe lângă fam ilia pe
Care trebuia să o ia în considerare, avea propriile aspi
raţii, voia să devină o persoană im portan tă, cineva cu
un statut pe care îl m erita prin m eseria pe care o făcea
cu drag.
C e se întâm plase era de dom en iul trecutului. A cum
trebuia să se gân dească la viitor. Aveau nevoie de o locu
inţă tem porară şi de un loc în care să m uncească.
Sophy trebuia să se ocupe im ediat de ziare. Povestea
|or avea să fie văzută ca o m inune, iar Sophy trebuia să
o aducă în avantajul lor... deşi era posibil să fie prea
târziu. Titlurile pluteau în capul lui M arcelline: „Fapta
croică a d ucelui..." D a, desigur... „C are a p ătrun s într-o
clădire în flăcări ca să salveze un co p il...“ Insă ziarele
nveau să speculeze. C e făcea el acolo la acea oră? Ş i de
ce le dusese apoi la el acasă? C e părere avea viitoarea
lui soţie?
- O , D oam n e! exclam ă ea luându-şi capul în m âini.
- C e e? întrebă Sophy. Sp er că n u te preocu pă Lucie.
- E clar că în ălţim ea S a le-a d at ordin servitorilor să
aibă m are grijă de ea, spuse Leonie.
- Ş i ce rem ediu m ai bu n ar putea prim i decât asta?
completă Sophy arătând spre lucrurile d in jur. N um ai
lux cât vezi cu ochii. Ş i nu una, ci d ou ă slujnice stau
după ea. O să-i spele blestem ata aia de păpuşă, p oţi să fii
sigură de asta, şi precis o să-i aranjeze şi părul.
- N u Lucie e problem a mea acum , b o m b ăn i M ar
celline. Lady C lara! R ochia ei! C e ne facem?
*

Pritchett dăd u fuga spre casă, îm pachetă, îi spuse proprietăresei o poveste despre o rud ă care era pe m oarte şi
luă o birjă pân ă la han ul C rucea de A ur de la C h arin g
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C ro ss. D e acolo îi transm ise un m esaj d oam n ei Downr*
prin care o anunţa că intenţiona să ia prim a diligenţii
către Dover, iar dacă doam n a Dow nes voia ceva de la cu
trebuia să vină cât de curând. C o resp on d en ţa plecase l|
şapte şi jum ătate, dar dacă toate aveau să meargă bine,
Pritchett putea să prindă un loc în poştalion fără să m#|
aştepte diligenţa de a d ou a zi.
D o am n a Dow nes nu se grăbi însă. Era clar că nu ti
plăcea să fie convocată atât de târziu la un h an şi, mal
m ult, ura să facă tranzacţii în curtea stabilimentului,
D eşi noaptea se lăsase de m ult, în ju rul lor mişunau
grăjdari, birjari, poştaşi, servitori şi prostituate care în
cercau să adem enească pasagerii şi le hăituiau pe fetiţei?
inocente de la ţară.
Ignorând privirea acră a creatoarei de m odă, Pritchett
trecu direct la subiect:
- A m luat m ai m ult decât m-am aşteptat. I-am găsii
m apa, pe care o ţineau de obicei sub lacăt.
Scoase un desen.
D o am n a Dow nes se prefăcu dezinteresată.
- A m auzit despre incendiu, zise ea ridicând din
um eri. E term inată. A stea nu m ai au nici o valoare.
Pritchett puse desenul la loc în m apă.
- A r e asigurare şi bani la bancă. O să se întoarcă Iu
treabă în doar câteva săptăm âni. Este cea m ai hotărâţi
fem eie din Londra. D acă n u vreţi astea, o să le iau cu
m ine. O să-mi fie de folos acolo unde m ă duc. Modelele
preţuiesc cât greutatea lor în aur, iar eu ştiu cum să le
valorific. M ă aştept să obţin m ai m ult de douăzeci de gu
inee. D a, aveţi dreptate. Pentru m ine au o valoare mai
m are decât pentru dum nevoastră.
- A i zis douăzeci de guinee, o aten ţion ă doam na
Dow nes.
Erau pentru caietul cu schiţe, zise Pritchett. Iar în
seara asta m ă grăbeam destul de tare ca să includ în preţ
şi m apa. D ar acum m-aţi enervat.
- A r trebui să te denunţ. Ştii că incendiatorii sunt
spânzuraţi.
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- M ă întreb ce s-ar întâm pla dacă aş spun e că dum 
neavoastră m-aţi pus s-o fac. D ar cred că nu avem
ile unde să ştim ... lată, a sosit trăsura m ea, spuse Pritiliett făcând sem n cu capul către vehiculul care tocm ai
Intra în curtea hanului. Cincizeci de guinee. A cum
iau niciodată.
- N u am la m ine atâţia bani.
Pritchett puse m apa sub braţ, îşi ridică geanta şi înce
pu să se îndepărteze. N um ără în şoaptă:
- U n u . D oi. Trei. Patru. C i...
- Stai!
C u sătoreasa se opri, dar nu se întoarse. în nici un
minut, o poşetă volum inoasă îşi schim bă proprietarul şi
puţin m ai târziu Pritchett intră în clădire ca să îşi ia un
loc la poştalion.
★
D eşi ea şi surorile ei concepuseră un plan înainte de
n se prăbuşi, extenuate, în aşternuturi, M arcelline dor
mi foarte prost.
O urm ărise pe fata care o îm băiase pe Lucie - cea
laltă se ocupase de igiena păpuşii, îi dăduse jos rochiţa
murdară şi ap oi o curăţase cu buretele, îndepărtându-i
funinginea din păr - , care se com porta ca şi cum ar
fi fost cel m ai norm al lucru din lum e. Slujnicele
luaseră apoi rochiţa păpuşii ca să o spele îm preună cu
hainele fetiţei.
D u p ă aceea, Lucie dorise să vadă căsuţa cu păpuşi.
Adunase deja în ju rul ei trei servitoare dornice să aibă
grijă de ea. M utaseră un pătuţ elegant într-o cam eră
frumoasă de lângă cea ocupată de M arcelline - acolo
dorise Lucie să doarm ă, nu cu m am a ei.
C o p ilu l se afla pe m âini bune, probabil că era m ai în
siguranţă decât fusese vreodată în cei şase an i de viaţă.
T otuşi, M arcelline avusese coşm aruri. V isase că Lucie
nu scăpase din incendiu, iar ea se dusese la gura iadului
să o chem e, în să prim ise drept răspuns d oar u n râs ori
bil înainte ca p oarta să-i fie trântită în faţă.
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D im in eaţa urm ătoare, când slujnica intră la ea CVI |
ciocolată caldă, M arcelline îşi d ăd u seam a că se tr e z llffl
m ult m ai târziu decât anticipase.
Era trecut de ora nouă, i se spuse, iar Lucie lua d c j l l
m icul deju n cu ducele.
Sări din pat şi refuză ciocolata.
- U n d e sun t surorile mele? întrebă ea.
C on ven iseră să se trezească la şase şi ju m ătata.B
C u sătoreselor li se spusese să fie la atelier la opt. Prolm
bil că deja ajunseseră acolo şi găsiseră o clădire carbonl*
zată în locul m agazinului.
- D o am n a M ichaels a zis că nu trebuie să vă deran
jăm , d oam n ă N oirot, zise slujnica. D ar dom nişoara
Lucie a întrebat de dum neavoastră şi m i s-a spus s!\
vă trezesc.
★

N oiro t nu dădu buzna în încăperea în care se lua ml* I
cui dejun şi nu păru m ai tulburată sau m ai debusolatA
ca de obicei. Părul ei era puţin ciufulit, d ar în acea ma
nieră intenţionată, nu neglijentă. C levedon era sigur de
acest lucru. Indiferent ce se întâm pla, ea nu se putea
afişa în public decât cu stil.
Faţa îi era palidă, iar ochii, p rofu n d încercănaţi. Sigur 1
nu dorm ise bine. N ici el nu avusese o noapte uşoară, şl
se trezise cu m oralul la păm ânt. D ar coborâse la micul
dejun şi o găsise pe Lucie în com pan ia lui Jo sep h , vale
tul, cercetând conţinutul bufetului. Zâm bi la vederea ei
de parcă i s-ar fi luat o piatră de pe inim ă.
A cum fetiţa stătea cocoţată pe un scaun plin cu per*
ne. U n gea fericită o felie de pâine cu u n t şi gem . Păpuşa
se afla lângă ea, pe un alt scaun ticsit de perne.
- A , uite-o pe m am a ta, zise C levedon.
Inim a începu să-i bată m ai repede. C e prostie! Se sim
ţea ca un băiat care îşi vede prim a dragoste.
N oiro t se duse la fata ei, o sărută pe frunte şi îi netezi
părul.
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- B u n ă dim in eaţa, m ăm ico. D u p ă m icul d eju n o sfl
m ergem la p lim bare cu trăsura. E m âncare foarte bună
pe bufet. Jo se p h o să te ajute să ridici capacele. Sun t
ouă, şu n că şi m ai m ulte feluri de pâin e şi de pateuri.
- N u am tim p de m icul dejun, spuse N oirot. Im ediat
ce coboară şi m ătuşile tale, trebuie să plecăm . O chii al
baştri ai lui Lucie se îngustară, iar faţa căpătă acea ex
presie pe care C levedon o m ai văzuse înainte. Iar tu nu
o să faci o scenă, adăugă m am a ei. O să-i m ulţum eşti
Înălţim ii Sale pentru gestul său frum os, de fapt pentru
multele sale gesturi frum oase...
- N u o să facă nim ic de genul acesta, interveni d u 
cele. T ocm ai aveam o discuţie foarte in teresan tă des
pre căsuţa cu păp u şi. A b ia a avut tim p să se joace cu
ea, era prea so m n o ro asă aseară. Pe d easu p ra, i-am pro
mis că o d u c la plim bare cu trăsura. N u văd m otivul
grabei tale.
în acel m om ent intrară în încăpere şi cele d ou ă su
rori. A rătau destul de obosite. Fără în doială că fuseseră
trezite înainte de vreme şi erau înfom etate.
- Trebuie să m ergem repede la m agazin şi să vedem
ce poate fi salvat, zise N oirot. C ineva trebuia să fie deja
acolo ca să le întâm pine pe cusătorese. A r fi trebuit să
le fi dat de veste aseară, dar nu m-am gân d it la asta.
Am nevoie de ele. Trebuie să găsim n um aid ecât un loc
în care să lucrăm . Trebuie să ne ocupăm de rochia lui
Lady C lara!
El ar fi trebuit să tresară la m enţionarea num elui
Clarei. A r fi trebuit să se sim tă ruşinat, şi exact aşa se şi
întâm plă, dar nu suficient de m ult încât să fie abătut de
la plan ul pe care şi-l făcuse în seara precedentă.
- L-am trim is pe Varley, adm inistratorul m eu, la ma
gazinul dum neavoastră în această dim ineaţă, îm preună
cu m ai m ulţi servitori, zise el. Mi-au rap ortat că struc
tura de rezistenţă este întreagă, deşi stricăciunile sunt
destul de însem nate. Lucrurile care nu au fost făcute
scrum su n t negre, ude şi duhnesc, exact aşa cum am
bănuit. A m reuşit să recuperăm , totuşi, un set de fişete
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de m etal ce vor fi transportate în cam erele dum neavon*
tră im ediat ce mizeria de pe ele va fi îndepărtată.
- V or fi transportate...
-V arley a m ai salvat şi câteva registre contabile sau
ceva de acest gen de pe unde erau ascunse. Totul e p#
m âini bune, adăugă el făcând un gest spre bufet. V ă ro |
să luaţi m icul dejun.
- Pe m âini bune? întrebă M arcelline.
Ducele avu im presia că ezitase puţin, dar m ai m ult cu
sigur că m intea îi juca feste. N im ic nu o făcea pe Noirot
să ezite. Totuşi, ea se prăbuşi în scaunul din stânga Iul,
vizavi de Lucie.
- S ă îţi pun în farfurie, m am ă? întrebă fetiţa cu un
glas suspect de dulce. O să m ă ajute Joseph.
Lăsă jos tacâm urile, îşi şterse cu grijă m âinile pe şer
veţel şi încercă să se dea jos de pe scaun. Joseph , vale*
tul, se apropie obedient, o ajută să coboare şi o urmii
la bufet. E a arăta spre bucate, iar el um plea farfuria,
ascultând îndatoritor ordinele.
- E m are lucru să fii duce, spuse sora cea blon dă.
- A ş a este, recunoscu el. Trăiesc într-o casă suficient
de m are încât să vă ofer spaţiu de activitate fără ca acesi
lucru să-mi afecteze m odul de viaţă. A m o sum edenie
de servitori şi toţi vor fi fericiţi să facă ceva diferit dacă
vor avea ocazia. Şi am resurse ca să vă ajut să vă repuneţi
afacerea pe picioare, fără a sim ţi vreun disconfort din
acest motiv.
Jo sep h depuse farfuria plină în faţa doam n ei Noirot,
apoi se întoarse la Lucie, care îi dăd u în continuare in
dicaţii pentru micul dejun al m ătuşilor ei.
- S ă ne oferiţi spaţiu? întrebă M arcelline. N u puteţi
vorbi serios.
- A m înţeles că tim pul este vital, zise el. C u siguranţă
nu vă doriţi să pierdeţi şi m ai m ult în urm a dezastrului.
M-am consultat cu Varley în această chestiune. După
părerea lui nu puteţi găsi o clădire adecvată m ai devre
me de câteva zile. între timp, a fost de acord cu m ine că
puteţi să vă continuaţi m unca aici.
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-A ic i, repetă ea. Sugeraţi să ne am plasăm m agazinul
tn C a sa Clevedon?
- E u zic că este cea m ai sim plă soluţie, răspunse
el. Ş tia că aşa era. R eflectase la această problem ă şi la
uite lucruri aproape toată n oaptea. C on centrân du-se
asupra d ificultăţilor pe care le în tâm p in a ea, îşi ţinuse
m intea la distanţă de alte gânduri. N u su n t ob işn uit
cu atâtea evenim ente. A m fost prea agitat ca să adorm ,
în tim p ce stăteam în pat, m-am gân d it la necazul
dum neavoastră.
- N u v-a trecut prin m inte că aceste gânduri ar putea
fi stârnite de agitaţie?
- Dim potrivă, cred că m intea m ea a fost şi m ai con
centrată du p ă ce am trecut prin această experienţă, la
fel cum m etalul devine m ai uşor de m odelat după ce
a fost ţinut în foc, spuse el. O cbii ei negri îi întâlniră pe
ai lui, iar el nu reuşi să blocheze am intirea partidei de
sex consum ate rapid şi violent pe m asa de lucru din ate
lier, sunetele de plăcere înăbuşite, căldura înnebunitoa
re şi bucuria intensă... „A faceri", îşi spuse. „Gândeşte-te
la afaceri. La ordine. La logică." D o am n a M ichaels vă
poate ajuta să organizaţi un spaţiu de lucru aşa cum se
cuvine, urm ă el. îm preună cu surorile dum neavoastră
puteţi lua vehiculele mele şi pe servitori şi să mergeţi
să cum păraţi toate lucrurile de care aveţi nevoie ca să
onoraţi comenzile cele m ai presante. C roitoresele dum 
neavoastră pot veni aici, im ediat ce doriţi acest lucru,
ca să se apuce de treabă. D acă o să m ai aveţi nevoie de
ajutoare în plus, doam n a M ichaels le va selecta pe cele
mai bu n e cusătorese dintre m enajere.
Faţa ei devenise palidă. Surorile ei o urm ăreau.
Clevedon nu-şi putu da seam a dacă erau alarm ate sau
nu, căci erau la fel de im pasibile ca şi ea. Probabil
că erau conştiente de necesitatea ajutorului, întrucât
blonda interveni:
- îm i place m ai m ult decât planul nostru. M arcelline
voia să joace cărţi ca să câştige ban i şi să cum părăm apoi
ce avem nevoie.
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P u lsul îi crescu in stan tan eu din cauza încântării
n eb u n eşti pe care o sim ţea. E ra atât de ridicol! însft
era o victorie să-i ştie num ele de botez: M arcelline, 1
Nu-1 putea rosti cu voce tare, d ar îl p u tea sim ţi pe vâr
ful lim bii.
„M arcelline." Era un num e ca un secret, ca o şoaptă
în întuneric.
O fem eie secretoasă şi şireată se gândise să joace cărţi
ca să facă rost de bani. N u trebuia să se mire.
-P u te m să trim item d u p ă Belcher, propuse roşcata.
El şi avocatul Înălţim ii voastre - Varley, nu-i aşa? - pot 1
să întocm ească actele pentru un îm prum ut.
-P ro stii, zise Clevedon. O ricât ar costa materialele
de care aveţi nevoie, nu poate fi decât o m ică parte din
ceea ce dăm în fiecare lună organizaţiilor caritabile.
O b rajii lui N oirot - M arcelline - se colorară şi apoi
redeveniră palizi.
N o i n u suntem un caz caritabil, protestă ea. Se aple
că spre el adăugând încet, cu voce sugrum ată: vă datorez
viaţa fiicei mele. N u m ă obligaţi să vă datorez m ai mult
decât atât.
Inim a lui se strânse şi bătu atât de puternic, încât I
păru că va exploda. D urerea pe care o sim ţi în piept îl
constrânse să se uite în altă parte ca să-şi vină în fire. ;j
O privi pe Lucie, copilul pe care îl salvase.
N o iro t credea că îi datorează ceva, un lucru imposibil
de plătit. N u cunoştea valoarea darului pe care ea i-l
făcuse. C levedon n-o putuse salva pe A lice. Era departe
cân d se petrecuse accidentul. Ştia că nu avea s-o mal
revadă. Era conştient că salvând acest copil nu-şi putea
aduce în ap oi sora. D ar m ai ştia că atunci când o scosese ,
teafără pe Lucie din clădirea în flăcări nu sim ţise numai
o uşurare im ensă, ci şi o bucurie m ai mare decât şi-ar fi
im aginat vreodată.
Lucie, cu ajutorul lui Jo sep h , se instala în ap oi pe sca
un u l ei.
- N u e acelaşi lucru, spuse el refuzând să răspundă
tot în şoap tă şi lăsându-i in ten ţion at pe servitori să
au d ă şi să creadă ce voiau. M ăcar o dată lăsaţi deoparte
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mândria şi nevoia de a-i conduce pe ceilalţi şi ghidaţi-vă
după bunul-simţ.
- D um neavoastră sunteţi cel care nu se ghidează după
kinul-sim ţ, ripostă ea. Gândiţi-vâ la bârfe.
- S o ra m ea are dreptate în această^ privinţă, sări roş
cata. N u putem accepta daruri de la în ălţim ea Voastră.
Ne-am pierdut m agazinul, d ar nu ne p utem perm ite să
ne pierdem şi reputaţia.
- N u putem să dăm apă la m oară bârfelor, interveni
blonda. C on curen ţa noastră...
- N o i nu avem concurenţă! proclam ă N oiro t cu frun
tea sus şi cu ochii negri licărind.
El îşi reprim ă u n zâmbet.
-V re a u să sp u n că acelea care se pretind concuren
tele noastre vor începe să îm prăştie poveşti de senzaţie,
rectifică blonda.
D ucele o privi pe Lucie.
- T u ce zici, Erroll?
- Pot să m ă duc să m ă jo c la căsuţa cu păpuşi?
- Sigur că poţi, dulceaţă. A dăugă ap oi către N oirot:
Sunteţi bu n e negociatoare. Va fi con siderat u n îm pru
mut, atunci.
-M u lţu m e sc , spuse tânăra fem eie. Surorile ei m ul
ţumiră şi ele, ca un ecou. La sem nul ei se ridicară. Pot
să o las pe Lucie în grija servitorilor în ălţim ii Voastre?
întrebă ea. Sun teţi cu toţii hotărâţi să o răsfăţaţi, ea nu
va face nim ic rău, iar eu nu am tim p să o conving să
lase totul baltă şi să vină cu noi. N u avem nici o clipă de
pierdut. Trebuie n eapărat să term inăm rochia lui Lady
Clara pân ă diseară la ora şapte.
C levedon se holbă la ea.
- E u cred că glum iţi. M agazinul a ars d in tem elii.
!n m od sigur clienţii dum neavoastră nu se aşteaptă să le
onoraţi com enzile astăzi.
- N u înţelegeţi, sp use M arcelline. Lady C la ra nu
are n im ic de p u rtat diseară la A lm ack. I-am arun 
cat toate hainele. T rebuie să p rim ească acea rochie.
Am prom is!
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Ora cinci în acea seară
C a sa C levedon era într-o stare despre care proprieta* 1
rul ei spera să fie un h aos ţinut sub control. Servitorii
m işunau de colo-colo, unii duceau m arfa pe care femeile ■
o cum păraseră de dim ineaţă - C levedon văzu baloturi
de ţesături şi m ai multe cutii care conţineau cine ştie ce
alte lucruri - iar alţii goneau dintr-o parte în alta a casei
ducân d m esaje sau diverse accesorii şi luând una-alta dr
pe bufete sau dulapuri şi chiar din m ansardă.
U n grup de cusătorese sosise la sfârşitul dim ineţii yl
toate adm iraseră îm prejurim ile cu gurile căscate înaintr
să dispară în încăperile de la prim ul etaj destinate tem
porar atelierului.
R oşcata - C levedon aflase că era d om n işoara Leon i* I
N oirot - îl asigurase la un m om ent dat că totul aven
să fie aranjat până a doua zi, odată ce toată lum ea se
instala şi toate m aterialele erau puse la locul lor. Ii mul
ţum ise de m ai m ulte ori că salvase registrele contabile fl
îi zâm bise când el îi spusese că n u i se datora acest lucru, i
întrucât nu era în stare să deosebească un registru dr
contabilitate de o carte de predici deoarece nu văzuse
n iciodată cum arătau acestea în realitate.
B lon d a - dom nişoara S o p h ia N oirot - îm prum utase
hârtie, peniţe şi cerneală ca să scrie anunţuri la ziare, 1
El îi oferise biroul său deoarece dom n işoara Leonie tl
spusese că Sophy avea nevoie de linişte ca să com pună - j
era ca şi cum ar fi scris un capitol dintr-un rom an, tl
explicase ea - iar spaţiul lor de lucru era ticsit de oa
m eni care veneau şi plecau în tim p ce M arcelline dăden
m ereu ordine în stânga şi-n dreapta.
C levedon se retrase în bibliotecă. A r fi putut să plecc
de acasă, dar ar fi fost un gest iresponsabil. El fusese cel
care propusese toată treaba aceasta, aşa că trebuia să se
ocupe de ea până la final. Se dovedise că prezenţa lui era
într-adevăr necesară. D in când în când cineva apărea să-l
pun ă câte o întrebare la care n um ai el putea răspunde
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sau să-i expună câte o problem ă pe care n um ai el o pu
tea rezolva. D e obicei venea una din surorile lui N oirot,
pentru că ea se ţinea la distanţă. A lteori veneau doam n a
Michaels şi, foarte rar, Halliday, cu câte o chestiune care
îl punea în dificultate până şi pe el, atoateştiutorul.
D e fapt, Clevedon nu voia să plece de acasă. T ot ceea
ce se întâm pla i se părea foarte interesant. D in când în
când se posta în pragul bibliotecii şi urm ărea agitaţia.
I-ar fi plăcut să vadă cum era fabricată rochia Clarei,
însă dom nişoara Sop h ia îl avertizase, cu tact, că prezen
ţa un u i gentlem an ar fi perturbat concentrarea croitoreselor. O ricum , valetul solid le tulburase destul de tare.
C levedon avea încă îndoieli că vor reuşi să term ine
rochia la timp. M aterialele nu ajunseseră decât după-amiază târziu şi, d upă unele indicii pe care le aflase cu
privire la m odelul ales, m unca avea să fie titanică.
C itea un exem plar din publicaţia pentru femei
La Belle Assemble, răm as de la m ătuşa lui, când auzi paşi
apropiindu-se. Puse revista deoparte şi aruncă nişte invi
taţii peste copertă.
U şa se deschise, iar valetul T h om as îl anunţă pe
lordul Longm ore. A cesta dădu buzna în urm a servitoru
lui îm proşcând scântei din ochii lui negri:
- Ţi-ai pierdut minţile? întrebă el.
T h o m as se făcu nevăzut.
- B u n ă seara, Longm ore, zise C levedon. S u n t într-o
stare excelentă de sănătate, m ulţum esc de întrebare,
îmi pare rău să sp u n că tu pari că te afli într-o stare de
halucinaţie. Sper că nu este o febră contagioasă. A m un
mare num ăr de oam eni în casă şi nu aş vrea se m olip
sească de la tine.
- N u vorbi tâm penii, spuse Longm ore. C â n d am ci
tit ziarele de dim ineaţă am crezut este vorba de o altă
fantezie de-a lor - cum a fost prostia aia despre scene
le sinucigaşe ale creatoarei de m odă tem peram entale.
Şi am încercat să-i explic m am ei m ele, care, aşa cum îţi
poţi im agina, este în pragul isteriei. A cest lucru îl făcu
pe C levedon să revină pe păm ânt cu o bufn itură. U itase
com plet de doam n a W arford. D ar ce im portan ţă avea?
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Refuza să perm ită nervilor şi isteriilor ei să-i influenţe»#
starea de spirit. E a era problem a soţului ei. A m venii
aici pentru că nim ic nu m ai poate fi reparat, d upă cum
a zis m am a, dar trebuia să văd cu ochii m ei ce pune l | ,
cale prietenul m eu, con tin uă Longm ore. Ş i ce descopSf j
când ajung? Se pare că ziarele, ca să nu sp u n că şi manm,
au subestim at situaţia, din nefericire. C o n stat că prl#i
tenul m eu adăposteşte trei fem ei nem ăritate, nu înti-0
colibă discretă din K ensington, ci în casa fam iliei saltfl
Şi, od ată cu ele, alte şase femei, iar servitorii m uncesc
transpiră ca nişte truditori din m ină, cărând materialei#
pentru croitoreasă! L-am văzut cu ochii m ei pe Halli
day d ucân d ceea ce părea a fi un coş cu rufe. U n c o B
cu rufe! Halliday era cel care avea în grijă gospodărit,!
El se ocupa de registrele stăpân ului său şi făcea m u n clj
de secretar. El dădea ordine. N u îşi sufleca mânecile
cărând diverse lucruri. D acă dusese u n coş, o făcuse c A
să se amuze - sau ca un pretext pentru a-şi satisface cu
riozitatea faţă de străinele prezente în casă. Longmor#
trăncăni în continuare: Ştiu că nu-ţi pasă de convenţii,
d ar această... să m ă ia naiba, nu-mi m ai găsesc c u v in te »
Las-o pe m am a... Eu cum o să m ă uit la sora mea?
- Ei bine, e am uzant, zise Clevedon.
- Am uzant?
- Ţ in â n d cont de faptul că fem eile acestea su n t aici
n um ai şi n um ai din cauza surorii tale. Şi-au luat angn
jam en tul că-i vor face C larei o rochie pentru evenimeiv
tul de astă-seară şi au ideea fixă că absolut nim ic, fie CA
e vorba de voinţa divină sau a om ului, cium ă, ep id em ie(
inundaţie, foam ete sau foc, n u le poate op ri de la înde
plinirea făgăduielii. Este foarte ciudat. Se pare că trate»
ză prom isiunea de a face o rochie la fel cum tratăm noi
o datorie de onoare.
-B le ste m a tă rochie! b o m b ăn i Longm ore. A i luat
opium ? A i bău t absint? A i febră? G on oree, poatef
A m auzit că afectează creierul. C roitoreasa aceea...
- La care dintre ele te referi? întrebă C levedon. Suni
trei.
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- N u m ă lua în răspăr! Pentru num ele lui D um nezeu,
prin tot ce faci pui la grea încercare răbdarea tuturor
sfinţilor şi m artirilor la u n loc. O să m ă faci să te pro
voc la duel. N u p ot să te las să-ţi baţi jo c de sora mea.
Nu poţi să...
Se întrerupse pentru că uşa se deschise şi dom n işoara
Soph ia dăd u buzna în încăpere.
- în ălţim ea V oastră, m ă întreb...
Se opri observându-1 chiar în ultim ul m om en t pe
Longm ore.
S au poate că îl văzuse im ediat ce intrase, dacă nu
chiar m ai înainte. Clevedon băn uia că am bele surori
erau la fel de şirete ca N oirot. S e gân d i că d om n işoa
ra S o p h ia intervenise anum e. Probabil că îl auziseră pe
Longm ore sosin d din celălalt capăt al casei.
O ricum , ar fi fost greu să nu-1 observe, nu num ai
pentru că era la fel de înalt ca ducele, ci şi pentru că
stătea chiar în calea ei. Poate, totuşi, îl con fun dase cu
C levedon. O am en ii obişn uiau să facă acest lucru când
îi vedeau din spate, de la distanţă. A m ân d o i erau so
lizi, bruneţi, în să Longm ore se îm brăca m ai neglijent în
com paraţie cu am icul său.
O ricare ar fi fost m otivul, ea p ăru su rp rin să şi
în lem n i.
- îm i cer scuze. C e nepoliticos d in partea m ea să dau
buzna astfel...
- B a deloc, spuse Clevedon. V-am spus să n u staţi la
politeţuri cu m ine. N u avem tim p de aşa ceva. Este doar
prietenul m eu - sau, poate, fostul m eu prieten - , lor
dul Longm ore. Longm ore, deşi nu m eriţi, permite-mi
să ţi-o prezint pe dom n işoara Sop h ia N oirot, u n a dintre
respectabilele noastre creatoare de m odă.
între tim p, Longm ore, care se întorsese pe călcâie la
intrarea ei bruscă, nu-şi luase ochii de la ea. U n m o
m ent păru năucit. A p o i se înclină.
- D om n işo ară Soph ia.
- M ilord, zise ea făcând o reverenţă.
O reverenţă spectaculoasă, nu la fel ca a lu i N oirot,
dar ceva aproape la fel de im presionant.
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O ch ii negri ai lui Longm ore se m ăriră.
- Ei bine, ce e? întrebă Clevedon.
Privirea albastră a Sophiei, suspect de inocentă, IM
întoarse către el.
- E s te în legătură cu an un ţul pe care îl dăm la ziuf,înălţim ea Voastră. Scriu astfel de texte mereu şi aţi p u l
tea crede că nu e ceva deosebit la el, dar am problem *,
în ciuda faptului că am parte de linişte.
Auzise discuţia, îşi spuse Clevedon. îl auzise pe Lonjf»)
m ore tunând şi fulgerând şi intervenise. Ea fusese c m
care scrisese textul din ziare despre faim oasa rochie pf
care o purtase N oirot la bal. Ea răspundea de tran sfoll
m area dificultăţilor şi scandalurilor în publicitate pctvl
tru magazin.
- Şocu l e de vină, zise ducele intrând în joc. N u vS
puteţi reveni peste noapte, m ai ales când totul fierbi
în jur.
- C a să fiu sigură, pentru că nu-mi p ot critica p ro
priul text, îm i puteţi da opin ia dum neavoastră? în tre b i:
ea. D acă lordul Longm ore îm i va scuza întreruperea,
M usafirul se dădu la o parte şi se aşeză pe canapea,
„D o am n a N oirot doreşte să îşi informeze prietenii yl
publicul, în general, citi ea, că intenţionează să redei«'
chidă m agazinul de prezentare în foarte scurt timp, cu
o colecţie nouă şi elegantă de pălării şi rochii inedite, Iii
preţuri rezonabile...“
-R e n u n ţa ţi la partea cu preţurile rezonabile, inter
veni Clevedon. Chestiunile pecuniare contează numai
pentru cei din clasa de m ijloc. C u n osc obiceiurile cu
noştinţelor mele fem inine şi este m ai bine să fiţi nerezo
nabile. D acă un obiect nu este scum p, ele nud apreciază
aşa cum se cuvine.
D om n işoara Soph ia aprobă din cap.
- Ei, vedeţi? M arcelline ar fi observat asta, dar nu am
îndrăznit s-o întrerup. D acă rochia lui Lady C lara nu
e gata la timp, sora m ea va fi devastată.
C levedon îl observă pe Longm ore aruncându-i tinerel
o privire întunecată pe sub sprâncenele negre şi groase,
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- D acă m am a m ea o va lăsa să poarte rochia, bom 
băni el.
D om n işoara Sop h ia se întoarse cu totul spre el, cu
ochii albaştri acum cât cepele.
- S ă nu o lase să poarte rochia? N u puteţi vorbi
serios. Sora m ea se om oară ca să o term ine.
- D raga m ea... începu Longm ore.
- M agazinul nostru a ars complet, urm ă Sop h ia. Feti
ţa surorii mele - nepoata m ea... singura n epoată pe care
o am - era să m oară în foc. înălţim ea S a i-a salvat viaţa
riscând-o pe a sa. A intrat într-o clădire în flăcări! adăuL'ă ea ridicând tonul. Ne-a prim it aici, ne-a îm prum utat
nani pentru m arfă, noi ne dăm peste cap ca să ducem la
îndeplinire obligaţiile faţă de cliente, iar dum neavoastră
spuneţi... spuneţi că m am a dum neavoastră n-o s-o lase
pe Lady C lara să poarte ro... rochia?
Vocea îi trem ura. Lacrim ile dădeau să izbucnească,
lon gm ore sări de pe canaprea.
- H ei, zise el. N u e cazul să vă supăraţi.
S oph ia se adună.
- D a c ă D om n ia Sa, m am a dum neavoastră, spune
o vorbă îm potriva acelei rochii..., îm potriva surorii
mele... vă prom it că o să o strangulez cu m âinile mele,
lie că e marchiză sau nu!
A runcă pe jos anunţul pe care-1 scrisese şi ieşi din
încăpere trântind uşa în spatele ei.
Longm ore ridică bucata de hârtie, deschise uşa şi
alergă du pă ea.
C levedon aşteptă pân ă când paşii lor nu se m ai auzi
ră, după care bătu din palme.
- Bravo, dom n işoară Sophia, zise el. Foarte bine!
Zâm bi, închise uşa încet şi se întoarse la studiul revis
tei La Belle Assemblee.
*

C levedon duse revista la m asa de scris. T ocm ai făcea
nişte notiţe când uşa se deschise în deajun s de m ult ca
un cap cu bonetă să îşi facă apariţia.
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- Plec, anunţă N oirot.
B o n eta dispăru, iar uşa dădu să se închidă.
El se ridică şi se îndreptă spre prag.
- S ta i.
M arcelline vârî din n ou capul pe uşă.
- N u am tim p să stau. A m vrut d oar să ştii că ro c h lll
e gata.
V orbea îndeajuns de calm , d ar el detectă o undă d t
triu m f în voce.
A ju n se la uşă şi o deschise com plet.
Ea ţinea în braţe ceva ce sem ăn a cu un cadavru în v M
lit. T rebuia să fie rochia, înfăşurată în m ai m ulte stratu ftj
de hârtie şi îm pachetată în m uselină, ca o m um ie.
- N u o s-o duci tu, zise el. U n d e este valetul?
II văzu zăbovind sprijinit în hol.
-Uite-1. Hei, Thom as!
- N u , zise ea şi îi făcu sem n lui T h o m as să n u se apro
pie. A m prom is că o să o livrez p erson al şi n u o daU
d in m ân ă.
C leved on se uită în jo s la pachetul cu aspect de
cadavru.
- Pot să o văd?
- In nici un caz. N u am tim p să o despachetez şi $(i
o îm pachetez la loc. O s-o vezi diseară şi o să fii uim it, l|
fel ca toţi ceilalţi. La A lm ack.
A lm ack. Sim ţi o greutate pe um eri. O altă seară do
m iercuri cu aceiaşi oam eni care se ad un au acolo în fie
care săptăm ân ă în tim pul sezonului m on den . Aceleaşi
conversaţii, anim ate de ultim ele scandaluri. In acea sen
ră avea să se afle în vizor, m ai m ult ca sigur. C u toţii
aveau să şuşotească despre el în spatele evantaielor şi al
cărţilor de joc. D oam n a W arford avea precis m ulte de
spus, urm ân d să se exprim e cu cea m ai m are subtilitate
de care era în stare, adică prin aruncarea u n or insulte la
fel de m ari şi de neocolit ca o balegă de elefant.
îşi aduse am inte ce-i spu sese Lon gm ore despre
fap tu l că m am a lui nu îi va perm ite C larei să poarte
rochia.
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- A r fi bin e să vin cu tine, zise el. Lon gm ore a fost
aici...
- Ştiu . Sophy s-a ocupat de el. Iar eu o să m ă ocup de
doam na W arford, dacă va fi necesar. D ar m ă îndoiesc
de asta. C â n d Lady C lara o să vadă rochia, cu... dar nu
contează, n u am tim p să stau la palavre, iar tu te-ai plic
tisi, oricum .
- N u , nu m-aş plictisi, zise el du p ă ce citise L a Belle
Assemblee şi d u p ă ce îi veniseră unele idei. A m ...
- Este şase şi jum ătate, spuse ea. Trebuie să ajung la
C asa W arford.
- Ia cabrioleta.
- N u ştiu ce-o să iau. Halliday mi-a prom is că o să am
la dispoziţie cel m ai rapid vehicul al tău. M ă aşteaptă.
V oia s-o însoţească. Voia să vadă rochia şi faţa Clarei
când o despacheta. Voia ca toţi să observe că nu era vor
ba decât de afaceri şi că N oirot nu era num ai talentată,
ci avea şi principii... până la un punct... când era vorba
ele m unca ei, oricum ... şi că era onorabilă... până la un
punct... când era vorba de m unca ei, oricum ...
Dar, spre ruşinea lui, acesta nu era singurul motiv
pentru care voia să o con ducă la C asa W arford.
Era în deajun s de aproape ca să-i sim tă parfum ul, să
observe culoarea care-i apărea şi îi dispărea d in obraji,
pielea ce căpăta o tentă perlată în zonele în care o atin
gea lum in a şi buclele negre ce curgeau aparen t întâm 
plător de sub bon etă şi se curbau în ju rul urechilor.
Ar fi vrut să-i ia faţa în palm e, să o întoarcă şi să-i aducă
buzele aproape de ale lui...
Prost, prost, prost.
Şi infam pe deasupra. E a ţinea în braţe rochia Clarei,
iar el o iubea pe C lara, o iubise m ereu şi nu putea su
porta ideea de a-i face vreun rău.
Făcuse deja destule. D o am n a W arford probabil că
o hărţuise toată ziua pe fiica ei, învinuind-o pentru ne
glijenţa şi com portam en tul deplasat al lui C levedon.
Pisicile geloase care pretindeau că-i erau prietene cu si
guranţă că îşi ascuţiseră şi ele ghearele pe C lara.
Se d ăd u la o parte din dreptul uşii.
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- A ş fi un idiot dacă te-aş reţine d u p ă ce ai realizut
ceea ce aş fi putut jura că era im posibil.
Se dăd u şi ea la o parte.
- S ă sperăm că mă vor lăsa să o livrez.

capitolul 12
„O femeie de geniu va conferi un aer rafinat rochiei ;
sale prin intermediul unei suite de noduri bine alese,
aşa cum un scriitor priceput însufleţeşte o propoziţie
printr-o simplă expresie."
John Gay, poet şi dramaturg englez (1685-1732)
M arcelline ajunse la C asa W arford cu cinci minute
înainte de ora şapte. D eşi călătorea în trăsura lui C lw
vedon, pe uşile căreia se afla blazonul fam iliei, ocolisc
până la intrarea destinată com ercianţilor, unde fusese
lăsată să aştepte. îi trecuse prin m inte că era foarte po
sibil să fie refuzată, dar îşi alungă îndoielile. Rochia eru
m agnifică. Lady C lara înţelesese că se afla pe mâinile
unei maestre, altfel ar fi respins-o pe M arcelline în ziu|
precedentă, în clipa când se apucase să-i arunce lucruri
le d in garderobă.
într-un final apăru cam erista, D avis, care o lăsă să in
tre şi, cu o privire încruntată, o con duse pe Marcelline
pe lângă scara servitorilor către cea d in spate.
Expresia ei acră îşi află rapid explicaţia. M arcelline !«•
găsi pe Lady C lara şi pe m am a sa în spaţiul destinat gat
derobei. Era clar că avuseseră o ceartă, şi încă u n a destul
de serioasă, pentru că am ân dou ă aveau feţele aprinse. J
D avis intră şi anunţă:
- A sosit croitoreasa, milady.
Se lăsă tăcerea, la fel de apăsătoare şi de im ensă ca
u n elefant.
D o am n a W arford era aproape la fel de înaltă ca ?l
C lara şi se putea observa că fusese atrăgătoare la viaţa
ei. C u siguranţă nu sem ănase cu zgripţuroaica renumit»
ce devenise. D eşi puţin m ai plin uţă decât fiica sa, era
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o fem eie frum oasă, de vârsta a doua. C u spirit bătăios
însă, pentru că trecu direct la atac.
- D um neavoastră! zise ea. C u m îndrăzniţi să vă ară
taţi faţa aici?
-M a m ă , te rog, interveni Lady C lara cu privirea
la pachetul din m âinile lui M arcelline. O , D oam ne!
Nu mi-a venit să cred când am auzit că aţi venit cu
rochia. M agazinul dum neavoastră... am citit că a ars
din temelii.
- A ş a a fost, milady, dar am prom is că o să vă aduc
rochia.
- C u rochie sau nu, nu-mi vine să cred că această fiin
ţă are neruşinarea să-şi arate faţa...
- Mi-aţi făcut rochia? întrebă Lady C lara. A ţi reuşit
aşa repede?
M arcelline aprobă din cap. Aşeză pachetul pe o mă
suţă joasă, desfăcu legăturile, dezveli m uselina şi scoase
rochia dintre hârtiile pe care ea şi surorile ei le introdu
seseră între pliuri.
Auzi trei suspine.
- O , D oam n e! exclam ă tânăra fem eie. O , D oam ne!
- E s te revoltător, m orm ăi doam na W arford, deşi
cu m ai puţin ă convingere faţă de m ai devreme. Vai,
C l a r a , cum de suporţi să prim eşti ceva din m âinile aces
tei fiinţe?
- N u am altceva de îm brăcat.
-N im ic altceva! N im ic altceva!
D ar Lady C lara îşi ignoră m am a şi îi făcu sem n sluj
nicei să o ajute. D oam n a W arford se afun dă într-un fo
toliu şi privi încruntată în tim p ce M arcelline şi slujnica
o îm brăcară pe fiica ei, care se duse apoi să se adm ire
In oglindă.
- D oam n e, Dum nezeule!
Slujnica răm ăsese locului, cu m âna la gură.
D oam n a W arford se holba şi ea.
Creaţia lui M arcelline era form ată dintr-o robă de
crep alb ce venea peste un furou din satin de aceeaşi
m ioare. D ecolteul foarte generos îi pun ea în evidenţă
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um erii fini şi avantaja form a sânilor, iar n u an ţa de alli ti
scotea în evidenţă tenul mat.
M arcelline păstrase un aspect sim plu, fără prea nuil«
te accesorii, ca să evidenţieze fru m u seţea croielii şi DQfl
fecţiunea faldurilor, în special pe cele ale corsajului,
C âteva funde am plasate cu grijă d ecorau m ânecile fouM
te scurte şi bufante, dar şi m arginile robei, în locuri 1#
în care aceasta se deschidea şi lăsa să se vadă furoul dlM
satin. R oba era brodată delicat cu nişte răm urele aurii,
argintii şi negre. Stilul nu era franţuzesc, d ar era d estu l
de elegant ca nu fie în întregim e englezesc.
C e l m ai im portan t în să era că se potrivea la flxJ
N u , nu num ai că se potrivea la fix, d ar făcea ca ffumiW
seţea tinerei să fie aproape irezistibilă.
Lady C lara observase acest lucru. La fel şi slujnica, b||
chiar şi m am a ei.
T ăcerea din încăpere era profu n dă.
M arcelline le lăsă să se holbeze în tim p ce ea stu d ii
lucrătura.
M ulţum ită fanatism ului ei cân d venea vorba de mă»
surători, croiala era aproape perfectă. N u era nevoie »|
m ute tivul m ai sus sau m ai jo s. D o ar gulerul necesita
câteva retuşuri ca să se alinieze perfect cu linia spatelui,
Perniţele pe care le pusese D avis n u erau destul de mari
ca să ţină bin e m ânecile. D ar asta şi alte câteva chestiuni
m in ore erau uşor de corectat.
S e apucă să facă repede retuşurile. C â n d partea teh
nică fu îndeplinită, o în drum ă pe D avis la adăugarea
accesoriilor: o coroniţă din argint şi aur peste cocul înv
pletit, cercei m ari din aur şi o eşarfă d in voal. Ţ in u ta fu
com pletată cu pan tofi uşori, d in m ătase albă, şi mănuşi
albe, ornate cu m ătase argintie şi aurie.
T oate acestea îi luară aproape o oră, tim p în care
d o am n a W arford deveni d in ce în ce m ai nerăbdătoa*
re, bo m b ăn in d că aveau să întârzie. M arcelline abia avu
parte de un m in ut ca să-şi adm ire opera. D in cauza ei întârziau la cină, se plânse d oam n a W arford, care o trasa
pe Lady C lara afară din cam eră fără nici u n alt cuvânt*!
Fără m ulţum iri, desigur.
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D avis recunoscu m orocăn oasă că stăpân a ei arăta,
Intr-adevăr, foarte bine. A p oi o grăbi pe M arcelline în
|os pe scară ca pe un secret com prom iţător şi o conduse
înapoi la intrarea pentru prim irea m ărfurilor.
C â n d păşi în noapte, M arcelline îşi spuse că era foar
te, foarte fericită.
Făcuse ce trebuia făcut. Lady C lara n u arătase niciodată atât de frum oasă, iar ea o ştia, la fel şi m am a
ei. Toată lum ea de la A lm ack avea să observe acest lucru. Şi Clevedon. Avea să se îndrăgostească din nou de
logodnica lui.
In culm ea trium fului, M arcelline sim ţi u n jun gh i as
cuţit şi adânc.
Ştia ce era. Era o m incinoasă iscusită, d ar n u se price
pea deloc să se m intă pe sine.
A devărul era că îşi dorea să fie ca Lady C lara, o fe
meie dem n ă de el. îşi dorea ca ea să fie cea de care să se
îndrăgostească ducele, iar o dată ar fi fost de ajuns.
„N u contează*1, îşi spuse.
Fata ei trăia. Surorile ei trăiau. Aveau s-o ia de la
capăt... iar d u p ă n oaptea aceea doam n ele d in înalta
locietate aveau să se înghesuie la uşa lor.
*

A bia ajunsese la A lm ack că ducele de C levedon cal
cula deja cât tim p avea să treacă p ân ă când p utea să sca
pe de acolo într-o m anieră decentă. N u intenţiona să
mea cât era necesar - cel puţin în op in ia m archizei de
Warford
dar nu era treaba lui să-i facă pe plac aceste
ia. Venise num ai şi n um ai pentru C lara şi se în d oia că
ra se aştepta de la el să stea nedezlipiţi un u l de altul.
A junsese cât de târziu se putuse. A cest lucru nu îmImnătăţise cu nim ic starea de fapt, deoarece C lara era
i opleşită de atenţiile adm iratorilor, iar el ob osise să joare cărţi cu aceiaşi oam eni. Ea îi rezervase d oar u n dans
pentru că n u fusese sigură că va veni, iar ceilalţi bărbaţi
fuseseră foarte insistenţi să o aibă drept parteneră.
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A veau şi de ce să fie insistenţi; era o gloată m ai marc
decât de obicei. A sta, îşi spuse el, era ceea ce ea merit»,
A răta foarte bine în rochia pentru care N oiro t şi femeii* i
ei trudiseră ca nişte sclave.
D ar, m ai im portant, observă pe feţele doamnelor
londoneze aceeaşi expresie pe care o văzuse la omolou
gele lor pariziene. îşi dorea ca N oiro t să le p oată veden
figurile.
T im pul se scurse cu încetinitorul p ân ă când îi veni
rândul la dansul prom is. în tim p ce o conducea p i V
C lara pe ringul de dans, îi spuse că era cea m ai frumoa
să fem eie din încăpere.
- R och ia joacă un rol m ai m are decât aş fi bănuit,
recun oscu ea. N u mi-a venit să cred că d o am n a Noi* 1
rot a p u tu t să o term ine atât de repede, d u p ă tot cc
s-a întâm plat.
- A fost foarte hotărâtă, răspunse el.
C lara îl fixă preţ de o clipă, ap oi îşi m ută privirea.
- C red că această croitoreasă a ta este o fiinţă foarte
m ândră, zise ea.
M ândră. încăpăţânată. Pasionată.
- Este croitoreasa ta, dragă, nu a m ea.
- T oată lum ea spune că e a ta. Stă în casa ta, împreu
nă cu fam ilia ei. A i adoptat-o?
- N u am ştiut ce să fac cu ele într-un tim p atât de
scurt.
Conversaţia lor luă o pauză în tim p ce începură sA
danseze. A p oi C lara spuse:
- A m citit odată că dacă cineva salvează viaţa cuiva, ţ
persoana salvată îi aparţine salvatorului.
- Sp er că nu începi şi tu să vorbeşti despre gestul meu
eroic. C a bărbat, nu aveam încotro. D acă m am a ta ar fl
fost prinsă în m agazinul acela în flăcări nu aş fi stat pe
m argine să m ă uit. Ş i Longm ore ar fi făcut acelaşi lucru, /
indiferent ce spune.
- C h iar că a avut ceva de spus. C â n d s-a întors aca
să, după ce te-a vizitat astăzi, i-a zis m am ei să n u facă
prea m ult caz în legătură cu nişte croitorese dictatoriale,
A com en tat că e tipic pentru tine să găzduieşti acele
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! iinţe provocatoare. în opinia lui, erau ridicole. Magazi
nul li se făcuse scrum , copilul aproape fusese ars de viu,
nu m ai aveau nim ic în afară de hainele de pe ele şi nişte
registre contabile şi nu se gândeau decât la rochia mea.
- Sun t, într-adevăr, dictatoriale, confirm ă el. A i văzut
cu ochii tăi.
Şi-o im agina pe Noirot, solem nă ca o regină, dându-i
ordine C larei. A tât de sigură pe ea. A tât de încăpăţâna
ră. A tât de pasionată.
- îndrăznesc să sp u n că acceptându-i serviciile am şo
cat pe toată lum ea.
- Toată lum ea este uşor de şocat, rem arcă el.
- D ar am vrut rochia. în ciuda poveştilor lui Harry,
m a m a nu a vrut să o lase pe femeie în casa noastră.
Până la urm ă am făcut o scenă îngrozitoare şi ea a cedat.
Se pare că sufăr de un orgoliu nem ăsurat.
- C e prostie! A trecut m ult tim p de când te ascundeai
de ea. U n eori m ă întreb dacă nu cumva m am a ta...
Se opri la tim p, consternat de ceea ce era pe cale să
spună. Nu-şi dăduse seam a până acum că m am a ei cea
vanitoasă şi m ân dră îşi îm brăcase în m od deliberat fata
ca pe o călugăriţă. O făcuse în speranţa că astfel îi va
ţine la distanţă pe ceilalţi bărbaţi şi că o va păstra pe
Clara pentru Clevedon.
O
păstrase pe C lara pentru u n b ărb at care o iu
b ea, dar nu voia să se afle acolo, nu îşi dorea o astfel
de viaţă şi visa la altceva, deşi nu era sigur ce în sem n a de
fapt asta.
B a ştia foarte bine. D ar nu-1 ajuta cu nim ic, deoarece
era singurul lucru pe care puterea, statutul şi ban ii lui
nu-1 puteau cum păra.
- C e ziceai despre mama? întrebă C lara.
- Este foarte protectoare, m inţi el. M ai m ult decât îţi
doreşti, fără îndoială. Dar, până la urm ă, ai o b ţin u t ceea
ce ţi-ai dorit.
El nu observă căutătura iscoditoare pe care i-o arun
case tânăra. Toată atenţia îi era îndreptată către rochiile
doam nelor care pluteau în jurul lor pe ritm ul muzicii.
Aproape toate aveau culorile obişnuite în ultim ul stadiu
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al d oliu lu i de la C u rte: toate nuanţele de alb şi puţin ut'
gru, croieli delicate ce con trastau cu ţinutele bărbaţilor, ;
negre, băţoase, presărate cu p uţin alb şi gri.
A erul cald, încărcat cu parfum , îi am in tea de un .ill
tim p şi un alt loc. D ar nu sem ăn a deloc cu Parisul, inf I
diferenţa nu se rezum a la ţinutele m onocrom atice.
D e vină era atm osfera m onocrom atică. Lipsea vraj», I
La Paris fusese ceva ferm ecat, ceva ireal - absurd itn
tea balului la care N oirot nu avea ce să caute şi u n d o a
totuşi, se încadrase atât de bine, un de ea era soarele, iur
toţi ceilalţi m ici planete şi sateliţi ce orb itau în jurul el.
U n loc vrăjit.
C e prost era! C e a m ai fru m oasă fată d in L on d ra e r t l
în braţele lui. Fiecare bărbat din preajm ă îl invidia.
D a, era u n prost. Fata pe care o iubise dintotdeaunn
era în braţele lui, iar fiecare bărbat d in sala de bal Ii>l
dorea să fie în locul lui.
Iar tot ceea ce voia el era să scape de acolo.
*

Biblioteca din C asa Clevedon
Vineri, 1 mai
-T re b u ie să plecăm repede, îi spuse M arcelline Iul
C levedon.
'J
Nu-1 m ai văzuse de m iercuri noapte. N u ştia când se
întorsese de la A lm ack. A partam en tele lui se aflau în
zona grădinii din faţă, în aripa prin cipală a clădirii, pap
că la kilom etri întregi de ea.
Era ora zece, vineri dim ineaţa. C u sătoresele sosiseră
în urm ă cu o oră j i se apucaseră de treabă la cele mai
urgente com enzi. în m od norm al, în tim p ce ele lucrau,
M arcelline şi una dintre surorile ei s-ar fi aflat în zona
de prezentare a m agazinului, ocupându-se de cliente.
D ar acum nu aveau aşa ceva. Şi, d u p ă apariţia trium fă
toare a lui Lady C lara la A lm ack, M arcelline se aştepta
la m ulte cliente. C asa N oirot trebuia să profite rapid
de ocazie pentru că doam nele d in lum ea bu n ă, care nu
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l*i puteau ţine prea m ult m inţile ocupate cu un singur
lucru, aveau să uite curând rochia tinerei lady, chiar dacă
Ic lăsase gura apă când o văzuseră. E a urm a să poarte şi
uite rochii de la C a sa N oirot, dar im pactul n u avea să fie
Iu fel ca prim a oară.
Nu era singurul m otiv pentru care trebuiau să plece,
'ar era cel m ai practic şi m ercantil.
M arcelline se pregătea să-i scrie un bilet când
I lalliday venise s-o informeze că în ălţim ea S a se afla în
bibliotecă şi solicita să o vadă, dacă era dispon ibilă.
Intrase grăbită în încăpere şi îl găsise aplecat asupra
linei m ese pline cu hârtii şi reviste.
N u aşteptă ca el să-i spun ă ce dorea.
- N u m ai putem răm âne, zise ea. N u vreau să par necunoscătoare; ştii că îţi sun t recunoscătoare, d ar şeIcrea aici îm i perturbă afacerea, angajatele şi fam ilia.
Mai ales pe Lucie. Slujnicele, valeţii... în cepe să creadă
p aşa e n orm al. Este m ult m ai greu de strun it acum , şi
J«>să-mi ia câteva săptăm âni ca să repar pagubele produse
In doar câteva zile de răsfăţul de care are parte... V ocea
|l se pierdu când el îşi ridică ochii din hârtiile de pe bi
rou. Privirea ei alunecă de la ochii aceia extraordinari
Ipre nasul lung şi drept şi se opri în dreptul gurii cu
Imzele senzuale care ar fi trebuit să fie ale unei fem ei şi
lotuşi erau atât de m asculine. C am era se încinse. Mintea ei gon ea de la un gând la altul, încercând să evite
lingurul subiect pe care nu-şi perm itea să-l atace. D ar
Inima îi bătea cu putere şi îi puîsa căldură m ai jos. Făcu
un pas în apoi. Ş i cam asta e, m urm ură ea.
- D a. C am asta e.
- D a, repetă ea. A d ăugă repede: O am pe Lady C lara
iii- clientă şi trebuie să o păstrez. C u cât stau m ai m ult
#lei, cu atât m ai puţin m ă va îndrăgi m am a ei. N u sun t
pleură cât tim p o m ai poate înfrunta. „N u su n t sigură
irtt m ai p ot sta la distanţă de tine.“ E a se uită în altă
parte şi oftă. V oia să-l atingă. Să-şi pun ă palm a pe obraml lui. S ă i se arunce în braţe, să-şi od ihn ească tâm 
pla pe pieptul lui şi să-i asculte bătăile inim ii. V oia să-i
ilmtă căldura şi puterea. îl voia în lăuntrul ei. îl dorea.
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C u o noapte în urm ă stătuse trează şi îşi im aginase | hi
uşori în întuneric... sunetul unei uşi ce se închidctt
respiraţia lui... m işcarea saltelei sub greutatea Iul,
şoaptele m ătăsii în tim p ce el îi dezvelea corpul... voo
şoptită... buzele aproape de ale ei... m âinile ce o mfl
gâiau şi îi trăgeau în jos căm aşa de n oapte... palm a I
între picioarele ei... „Opreşte-te, opreşte-te, opreşte-tr,
A m vorbit cu surorile mele şi sun t de acord că nu m
putem sta, continuă ea. Eu şi Leon ie m ergem să găsii
un loc în care să ne m utăm .
- N u va fi necesar, spuse el.
- Este crucial! Trebuie să profităm de ocazie. N u ti
ţelegi...
- înţeleg perfect, zise el şi îi întinse hârtia pe care
uita. Varley a găsit un magazin. M ergem să-l vedem?
*

C lădirea era un a dintre proprietăţile lui Clevedon
se afla pe St. Jam es’s Street, aproape de colţul cu Ben
net Street. Clevedon îi spusese creatoarei de m odă c
foştii ocupanţi ai spaţiului - so ţ şi soţie - acumulaseri
datorii la doar câteva luni de la deschiderea prăvălie
D ispăruseră în toiul nopţii, în urm ă cu n um ai câte"
zile, răm ân ân d datori cu chiria pe trei luni. Probabil t d
prum utaseră sau furaseră o căruţă, pentru că luaseră i ii
ei aproape tot ce fusese în magazin.
T otul era o m inciună.
A devărul era că Varley îi m ituise ca să se m ute şi îtv
dulcise oferta permiţându-le să ia cu ei tot ceea ce nu
era fixat în cuie.
- C e coincidenţă că acest spaţiu a răm as liber chial
în aceste zile, remarcă d om n işoara Leonie în tim p cc
Varley descuia uşa.
- Era şi tim pul să avem şi n oi parte de coincidenţe
favorabile, spuse dom n işoara Soph ia.
în tim p ce restul intrară în m agazin, N oiro t zăbovi pc
trotuar. C levedon o văzu cercetând clădirea de sus pânl
jos şi apoi scrutând îm prejurim ile.
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C u siguranţă era o zonă respectabilă, deşi unele
i onstrucţii erau m ai puţin plăcute. Pe lângă unele clu
buri pentru gentlem eni precum W hite’s, B o o d le ’s sau
Krooks’s şi câteva dintre cele m ai renum ite magazine
ilin L ondra - cizmăria Hoby, prăvălia de pălării bărbă
teşti a fam iliei Lock şi vinăria fraţilor Berry - existau
ţi unele locuri în care se practicau jocuri de noroc sau
funcţionau bordeluri. Insă acestea erau înghesuite în
ganguri şi curţi interioare.
- Ei bine? întrebă el. Eşti de acord?
Privirea ei gânditoare se îndreptă către el şi apoi, re
pede, în altă parte.
- Aveam în vedere zona asta, zise ea. Intre Fleet Street
fi St. Jam es. Ştiam că o să găsesc ceva, dar nu aşa de
repede.
Intră cu un zâm bet enigmatic. El o urm ă.
C ân d păşiră înăuntru, dom nişoara Leonie se între
rupse d in conversaţia cu Varley.
- Ştiam că e prea frum os să fie adevărat, i se adresă
ea lui N oirot. Este dincolo de puterile noastre. N u avem
0 afacere destul de prosperă ca să putem acoperi chel
tuielile de zi cu zi, ca să nu m ai vorbim de cele pentru
iitilităji. A m avea nevoie de două vieţi ca să-i restituim
banii înălţim ii Sale.
- N u fiţi absurdă, începu Clevedon.
- N u fi absurdă, zise şi N oirot în acelaşi tim p. N um ai
adresa ne va creşte afacerea considerabil. O să avem un
«paţiu cum se cuvine în care să putem lucra şi să ne afifftm m arfa. Putem să angajăm încă şase croitorese şi să
ne creştem producţia pe m ăsura cerinţelor. A m o m ul
ţime de idei, dar pân ă acum n-am avut destui oam eni şi
ipaţiu ca să le p u n în aplicare.
- Draga m ea, avem nevoie de clienţi, spuse dom n işoa
ra Leonie. Trebuie să ne dublăm num ărul de cliente...
-Sop h y, trebuie să dai ceva la ziar im ediat, o între1upse N oirot nerăbdătoare. „D oam n a N oirot doreşte
«.Vşi informeze prietenii şi publicul că intenţionează să
deschidă m agazinul de prezentare m iercuri, pe d ata de
şase, în noul sediu din St. Jam es’s Street, num ărul 56.
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V ă aşteaptă cu pălării şi rochii n oi şi elegante ce vor d «
păşi, d in punctul de vedere al gustului şi eleganţei, orii # |
colecţie ce poate fi găsită în alte case de m o d ă din L o fta
dra. Printre acestea se num ără felurite accesorii peni iii
rochiile d oam n elor ce nu p ot fi găsite în altă parte.„ ■
Şi tot aşa, zise ea fluturând din m ână. Ştii tu cum trei «n
ie să fie. D ar să fie m ai m ult decât de obicei.
C h iar că m ai m ult, se am estecă ducele. Trebuie
inventezi un corset, dacă nu ai făcut-o p ân ă acum , şi | H
te asiguri că anunţi asta în ziar. C ele trei fem ei se întom
seră uim ite. A m citit revistele de m odă, se disculpă el.
Se pare că un nou tip de corset, unic, e ceva ire z istib il,*
Pe figurile lor apăru o schim bare dintre cele m ai s u m
tile. D acă nu şi-ar fi petrecut atât de m ult tim p cu cil
şi n-ar fi fost atât de atent la expresiile feţei lui Noirot,
n-ar fi observat nici cea m ai m ică m işcare a ochilor, un
indiciu al calculelor rapide ce se desfăşurau cu frenezie
în m inţile lor uneltitoare.
- A r e dreptate, zise N oirot. O să inventez un cor
set. Sophy, pentru publicitate, trebuie să inventezi un
n um e pentru el. Ceva exotic. Adu-ţi am inte de corsetul
„C ircazian “ al doam n ei Bell. D ar nu, trebuie să fie itall
an. V or dori corsete în stil italian.
- A r trebui să schim baţi d ata deschiderii, spuse
C levedon. N u vă puteţi perm ite să pierdeţi nici o îl,
Faceţi-o m âine. N u o să aveţi tim p să-l zugrăviţi exact aţH
cum vă doriţi, dar a fost renovat destul de recent pentru
fugarii noştri. D acă totul va fi curăţat şi lustruit şi d a c f l
m ai sun t făcute unele m ici reparaţii, totul va arăta cu
nou-nouţ.
Surorile m ai tinere izbucniră în acelaşi tim p:
- N u avem cum să facem asta! C u m n aiba am pu
tea avea totul gata în m ai p uţin de douăzeci şi patru
de ore?
N oiro t îşi ridică m âna, reducându-le la tăcere.
- V a trebui să vă îm p ru m u tăm m ajoritatea servi
torilor, i se adresă ea lui C leved on . Ş i trăsuri. Avem
nevoie de m ateriale, da, pe lângă ce am cu m p ărat pen
tru urgenţă.
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- înţeleg.
- N u o putem face fără ajutorul dum neavoastră.
- C h iar voiam să vă ajut. Este un sacrificiu m inor ca
să vă m utaţi cât m ai repede din C asa Clevedon.
A cest lucru avea să o liniştească pe d oam n a W arford.
Şi pe celelalte pisici clevetitoare. Lui nu-i p ăsa de scan
dal, în să ştia că îngreuna foarte m ult situaţia Clarei.
Nu putea să facă tot ce îi trecea prin cap şi să-i provoace,
astfel, neplăceri.
O ricum , îi lipsea tăria m orală de a rezista tentaţiei.
Cu cât N oiro t ar fi stat m ai m ult sub acoperişul lui,
cu atât m ai m are era probabilitatea să se poarte în stilul
lui obişnuit.
- U n sacrificiu m inor, zise dom n işoara S o p h ia râ
zând. O , ce bine e să fii duce!
-E s te bin e să cunoşti un duce, spuse d om n işoara
Ltonie. A cest loc îi poate perm ite lui M arcelline să aibă
viziuni geniale, dar va fi de d ou ă ori m ai scum p să-l re
novăm, ca să nu m ai pun em la socoteală m aterialele.
N oirot începuse deja să dea ocol în zona despre care
ci băn uia că avea să fie destinată expunerii.
-S e rtare le şi tejghelele sun t în regulă, con stată ea,
dar totul trebuie foarte bine curăţat şi lustruit. Restul
irebuie cum părat. Trebuie să lucrăm de la tavan în jos,
candelabrele, sfeşnicele de pe pereţi, oglinzile...
C levedon îşi scoase carneţelul de buzunar şi începu
să ia notiţe.
★

îşi îm părţiră m unca fără problem e. M arcelline şi su
rorile ei se ocupau de m ult tim p de asta şi ştiau cine se
pricepea cel m ai bine la o anum ită treabă.
So p h ia se întosese la C asa C levedon ca să com pună
proză nem uritoare şi să supravegheze cusătoresele. Leo
nie răm ăsese la m agazin ca să prim ească m arfa şi să-i aju
te pe servitorii şi îngrijitorii pe care H alliday începuse
deja să-i organizeze şi care aveau să sosească în curând.
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C leved on urm a să o ducă pe M arcelline la cumplj
rături.
N u avea încotro. Ea avea nevoie de el. Trebuia puf
şi sim plu să-şi suprim e dorinţa, poftele şi celelalte nc|
tim ente nelalocul lor şi să fie stoică. Avea destulă expi
rienţă la acest capitol.
- D acă vrem să term inăm totul p ân ă la sfârşitul zil(
trebuie să veniţi cu m ine, îi spuse ea d u p ă ce examininl
locul. N u am timp să stau d u p ă un vânzător care terj
versează lucrurile sau care încearcă să-mi vândă ceva q
eu nu vreau. N u am tim p nici să m ă tocm esc la preţ
A m nevoie de o servire prom ptă, preferabil de una alt
garnică. S ă intru în magazine cu ducele de Clevedon i
un m od sigur de a obţine toate acestea.
-O ric u m veneam cu dum neavoastră, răspunse el,
N u aţi observat cu câtă atenţie am luat notiţe?
O bservase, şi chiar se m irase de acest lucru. Se abţinu
să com enteze până ce intrară în trăsură. Iar acolo nu
despre carneţel îl întrebă.
- A m crezut că urăşti m ai presus de orice să mer||
la cum părături cu femeile, spuse ea am intindu-şi ce
spusese el Clarei.
- A s ta a fost înainte. A cum ai făcut ca asta să fie iui
lucru interesant, să te ia naiba!
- Interesant?
-T o a tă agitaţia... Toată d r a m a .T o a t e am biţiile pure,
alături de credinţa deplină în viziunea ta. Toate aceste.,,
ţeluri. M ă distrează să observ, cât îţi sun t pe urm e, cftti
un scop m ărunt pe care l-ai lăsat să-ţi scape.
- C e prostie! A m găsit un m od de a-mi câştiga exiM
tenţa fără să fiu la nesfârşit o vită de povară pentru altei*
neva, b a am şi posibilitatea să evoluez. D acă nu aş fi fo i| j
nevoită să m uncesc, nu aş fi făcut-o. A ş fi fost fericită l|)
nu am un ţel, ci doar să m ă bucur de viaţă şi uneori
îm prăştii puţină generozitate m uritorilor de rând.
-A c u m tu eşti cea care vorbeşte prostii. Trăieşti
pentru ceea ce faci. Trăieşti şi respiri pentru m unca ta,
N u este o slujbă. E o vocaţie.
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-A şte p t cu nerăbdare ziua în care îm i voi perm ite să
tiu leneşă. A cesta este ţelul m eu suprem .
- Ziua aceea nu va veni niciodată. Indiferent de reiu Itaţele pe care le vei obţine, nu te vei putea op ri din
ceea ce faci. T u nu poţi observa asta. E u pot. A m văzut
felul în care ai aruncat rochia Clarei. N u a fost num ai
dispreţ. în opin ia ta, a fost un gest crim inal. A i sm uls
icele haine din m âinile ei ca şi cum i-ar fi făcut rău fizic.
Ai făcut rochia aceea în câteva ore deoarece pentru tine
rra o problem ă de viaţă şi de m oarte. Te-ar fi om orât să
■Cii că se va duce la A lm ack purtân d un a dintre vechile
ri rochii.
M arcelline privi pe fereastra trăsurii.
- D ram ă, zise ea. V iaţă şi m oarte. O m or. Era deran
jată. N u se gândise vreodată la ea în acest fel. Era în
căpăţânată, am biţioasă, practică, cu u n sim ţ m ercantil
accentuat. T ot ce făcea era ca să câştige, din am biţie. To
tuşi, acum că el îi spusese aceste lucruri, îşi d ăd u seam a
că avea dreptate. Ş i se m ira de faptul că el observase aşa
Ceva. A r fi zis că avea ochi num ai pentru slăbiciunile ei
«au pentru m om entele în care lăsa garda jos, când putea
profita ca să o pun ă pe spate sau să o lipească de un
zid... sau pe o m asă de lucru. A i dreptate, oftă ea în cele
din urm ă. N u m-ar fi om orât... dar mi-ar fi făcut rău.
El râse.
T răsura se opri. C oborâră, conversaţia se opri şi înce
pu sesiunea de cum părături.
*

Era un a dintre cele m ai agitate zile pe care C levedon
Ic trăise în viaţa lui, cu excepţia celei în care părăsise în
(joană Franţa, pe urm ele lui M arcelline.
Intrau şi ieşeau grăbiţi dintr-un m agazin în altul de ţesături, de m obilă sau specializate în ilum inat ori
oglinzi.
Avură parte de serviciile prom pte pe care ea şi le
dorea, ba chiar m ai m ult. înşişi proprietarii ieşeau să-l
întâmpine pe înălţim ea Sa, ducele de Clevedon. Erau
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cu toţii dispuşi să m ute m un ţii d in loc ca să-i adu.»
exact lucrurile de care avea nevoie şi să le livreze chlffl
în acea zi. D acă ezitau, nu trebuia decât să-i spuiţl
lui N oirot:
- M a i bine m ergem la urm ătoru l m agazin... al llj|
C olter, parcă, nu?
Im ediat ce era m en ţion at num ele un u i concurenţi
ceea ce fusese im posibil în urm ă cu un m om ent dev^ţ
nea „cel m ai uşor lucru din lum e, în ălţim ea V o a s tr ă ",»
O d a tă ce începură cum părăturile, n u m ai d iscu tflfl
nim ic personal. N oirot nu avea tim p să se g ân d e a »®
la ce să cum pere sau să aştepte să i se arate ultimele 1(1
cruri apărute în dom eniul respectiv. C â n d intra întrufl
m agazin trebuia să ştie exact ce voia să ia. Prin urmare,
în scurtele m om ente în care se dep lasau în intim itate!
trăsurii, discuţiile erau pur practice, despre mobiliet jl
despre ce m ărim i se potriveau cel m ai bin e sau ce culi if|
m ergeau la fiecare în parte.
E l ar fi trebuit să se plictisească d e m oarte. A r fi tr*
b u it să ardă de nerăbdare să plece la club, la u n joc 1 1*
cărţi, la o sticlă sau dou ă cu Lon gm ore. Insă ducvlt
de C levedon era departe de a fi plictisit şi nici n u obsp||
vă când trecuse tim pul. La u n m om en t d at se opririi ( ■
m ănânce dintr-un coş pe care îl pregătise bucătarul ItlL
N u putea spune dacă acest lucru se petrecuse cu o o n
în urm ă sau cu cinci.
Ieşiră dintr-un depozit, iar când aju nseră pe trotil»#
ea spuse:
- O , D oam n e, e gata! C red . Sper. Asta-i tot, nu-i aşitf
El scoase carneţelul de buzunar şi abia când fu n evoB
să se încrunte ca să distingă literele îşi d ăd u seam a că *■
lăsase seara. Se alăturase agitaţiei de pe stradă fără să <.)■
serve că se întunecase. Fusese prea con cen trat la planulfl
şi calcule. în tim p ce se ocupa de alegerea articoleloi
pentru m agazinul ei, nu stătuse o clipă.
Privi în jur şi văzu că felinarele de pe străzi erau dc)(|
aprinse. M agazinele aveau să se în ch idă în curând, ilaf
străzile erau pline. Trotuarele forfoteau de oameni
care se deplasau de colo-colo, un ii se opreau să se uitft
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In vitrine, alţii intrau, fără în doială spre disperarea pro
prietarilor care tânjeau d u p ă cină şi d u p ă liniştea că
minului. în curând funcţionarii aveau să se reverse din
clădiri, unii grăbindu-se spre casă, alţii spre restaurante
unu baruri.
Se întrebă unde se grăbise aşa ultim a oară. C â n d fu*ese oare nerăbdător să se retragă în propriul căm in?
- D acă am uitat ceva e un lucru m inor, zise ea.
Ducele îi spuse vizitiului să-i ducă în ap oi la magazi
nul de pe St. Ja m es’s Street.
*

D u pă ceea ce păruse o eternitate de cân d se deplasau
cu trăsura în ritm de melc, M arcelline se d ăd u jo s şi se
uită gânditoare la m agazinul gol.
- Nu-mi vine să cred că au plecat toţi, spuse ea. îşi
ilădu seam a că vocea îi trem ura. Nu-şi putea aduce
«minte când se sim ţise ultim a oară atât de dezam ăgită.
Am crezut... am crezut că...
- A m fost m ult m ai eficienţi decât ne-am închipuit,
lise el. Pun pariu pe orice că s-au dus acasă... la C asa
( levedon, vreau să spun ... pentru o bin em eritată cină
|i odihnă. A şa cum ar trebui să facem şi n oi, im ediat
ce aruncăm o privire pe aici. Scoase o cheie şi i-o arătă.
I ii sun t proprietarul.
Înăuntru pătrun dea suficient de m ultă lum in ă din
Itradă ca să le perm ită să-şi croiască drum prin magapin fără să se îm piedice de m obilă. D u p ă un m om ent,
( levedon luă o lam pă cu gaz, pe care o aprinse, apoi
#pucă alta.
M arcelline stătea în m ijlocul m agazinului, cu m âinile
încleştate pe pântec, pe fluturaşii care frem ătau acolo
ilin cauza nerăbdării com binate cu nelinişte. Se întoarse
încet şi se uită în jur, la accesoriile d in lem n strălucitor,
In candelabrele elegante, la perdelele cochete, la m obila
nranjată ca şi cum s-ar fi aflat într-o sufragerie.
- Ei, trece testul? întrebă C levedon. E satisfăcător?
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- E m ai m ult decât atât. G u stu l m eu este impecabil,
ştiu...
- Pe bune, N oirot, trebuie să te străduieşti să renunţi
la această m odestie excesivă.
- ... dar să-l văd pus în aplicare... Făcu o pauză. I I,
o să fie nevoie să rearanjez m obila mâine-dimineaţa,
adăugă ea. Leonie este foarte pricepută la cifre şi proHllj
juridice, iar sim ţul ei pentru detalii este m ai bu n decM
al m ajorităţii, însă este prea convenţională când vin#
vorba de decoraţiuni interioare. M agazinul de prezent#»
re e foarte im portant, pentru că asta este ceea ce văd dl»
entele noastre. Prim a im presie trebuie să fie de eleganţfl(
de con fort şi de acel lucru ce m ă distanţează de restul,
- Detaliile, spuse el.
- N im ic prea evident.
- Francezii i-ar spune „je ne sais q u o i“. Ş i aşa i-aş spu*
ne şi eu, pentru că, deşi ştiu că e acolo, nu pot sub nici
o form ă să precizez ce e cu adevărat.
Ea îl privi, dar num ai un m om ent.
- A i bătu t cale lungă de la Paris. A tu n ci spuneai <B
nu observi astfel de lucruri.
- A m încercat să nu observ. D ar oriun de m ă uit.
iată-te. Eşti acolo. O să m ă bucur să scap de tine. Când
un bărb at se adânceşte în reviste de m od ă... B a nu, e mai
rău de atât. C ân d un bărbat se trezeşte că le aprofundoa»
ză, căutân d inform aţii ezoterice care nu-i sun t de nici un
folos... O , de vină este influenţa ta adem enitoare. Aş fl
bucuros să-ţi văd ceafa şi să m ă întorc la viaţa mea.
- Te enervează postura de înger păzitor.
- N u fi absurdă. N u sun t nici pe departe aşa ceva. Hal
să vedem restul.
Străbătură repede restul m agazinului, birourile, spa*
ţiul de lucru şi depozitul.
Era bucuros să scape de ea, se gân di Marcelline.
O vrem e, am ănuntele organizării un ui m agazin ar fi pu
tut reprezenta o schim bare interesantă faţă de ritmul Iul
obişnuit. D ar nu era com erciant. B an ii în sem n au ceva
com plet diferit pentru el, adică orice. Ş i probabil eri

I s;1tul să se afle în vizorul bârfelor obositoare şi să aibă
I casa întoarsă cu susul în jos.
D ar el nici nu bănuia cât de m ic era acest inconveI nient în com paraţie cu ceea ce obişn uiau să facă neaI inurile ei. Străm oşii săi destrăm aseră fam ilii întregi,
I momiseră m oştenitori preţioşi ai nobililor, îi scoselucră afară din casele lor luxoase şi îi conduseseră spre
Io viaţă de vagabondaj, de abandonare şi, în cel m ai rău
Icaz, în ruină.
Văzuse toate locurile care contau din n oul sediu, se
|{;îndi ea în tim p ce el o conducea nu în apoi către intra
re, pe un de veniseră, ci spre scară.
A p oi îşi dădu seam a ce nu vizitase. Prim ul etaj avea
nil conţină spaţiile de lucru - un studio bine lum inat,
o sală de recepţie atrăgătoare pentru consultaţiile parIticulare cu clientele şi birouri private pentru Soph ia şi
I I eonie. A l doilea şi al treilea etaj fuseseră alocate aparI lamentelor. Iar acest lucru nu-i trecuse prin cap nici măI car o dată cât tim p făcuse cum părături.
- O , D oam n e, sper că ai o saltea sau dou ă de care te
I poţi lipsi din C asa Clevedon, zise ea. O m asă şi nişte
I uniune ar fi, de asem enea, folositoare, dacă nu esenţiale.
Am dat chix la acest capitol. Nu-mi vine să cred că am
I uitat să cum părăm ceva şi pentru noi.
- H ai să m ergem sus şi să vedem de ce este nevoie.
I Poate că fugarii au lăsat ceva în urm ă. D ucele o luă înaI Inte, ducând lam pa. N u poposi la prim ul etaj, ci contiI nuă către al doilea. In capul scării se opri. A şteaptă aici,
I lise el. Traversă spre o uşă şi o deschise. U n m om ent
I mai târziu, lum ina slabă a lum ânării fu estom pată de
I o lam pă cu gaz. Ia te uită! V in o să vezi ceva.
M arcelline privi înăuntru din prag, du p ă care păşi în
I Interior.
O canapea, scaun e şi m ese. Perdele. U n covor.
I Nici u n u l dintre acestea nu s-ar fi potrivit în C a sa
■ ('levedon.
M obilierul nu era grandios, dar îi ream intea de aparI tamentul verişoarei sale din Paris. Eleganţă sim plistă.
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C o n fort. C ăld ură. N u un spaţiu public precum mântui’
nul de jos, ci o locuinţă.
- O , D oam n e... m urm ură ea.
Era tot ceea ce putea spune. Sim ţi o greutate cart* t|
apăsa pe inim ă, care o îneca.
D in acest salon drăguţ o con duse într-unul penirtl,
luat m asa. A poi în altul pentru copil, decorat cu atât d l
m ultă afecţiune şi înţelegere pentru Lucie, în cât simţi
o doare inim a. Fetiţa avea propria ei m ăsuţă, scăunele ţ|X
un serviciu de ceai. M ai erau rafturi pentru cărţi şi uffl
cufăr pictat în care îşi putea ţine jucăriile şi comorile. 1
D ucele o conduse pe M arcelline în altă încăpere, u n a
m ai m are.
- M-am gân dit că o s-o preferi pe aceasta ca dormiţi «f,;
D acă nu îţi place, vă puteţi reorganiza. D ar tu eşti ar
tista, şi am băn uit că nu ţi-ar trebui o privelişte a strIUlI
aglom erate, ci a grădinii - aşa cum e - şi poate să aruiu I
un ochi în G reen Park, deşi pentru asta cred că ar trebui
să te urci pe un scaun.
Era o N oirot, iar stăpânirea de sin e n u era cea m#l
puternică trăsătură de fam ilie. în să ea, ca şi ceilalţi, m o M
tenise u n control form idabil asupra a ceea ce lăsa să l i
vadă la exterior. Totuşi, în acel m om ent, se frânse.
- O , C levedon, ce-ai făcut?
G reutatea care îi apăsa inim a o forţă să scoată un su in
pin. Ş i apoi, d upă m ulţi ani, plânse.

capitolul 13
„Doamna Hughes doreşte să îşi informeze prietenii
şi publicul larg că intenţionează să deschidă magazinul
de prezentare marţi, în data de 4, cu o colecţie nouă şi
elegantă de pălării şi rochii în cel mai nou stil. Doamna
Hughes profită de acest prilej ca să mulţumească pentru
imensa susţinere pe care a primit-o până acum de la numeroşii săi prieteni. Se caută o calfă şi o ucenică."
Anunţurile din luna ianuarie, Ackermann’s Repository, vol. XI, 1814)
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Lacrim ile nu-i curseseră niciodată cu uşurinţă. C â n d
ni lase că holera îi răpusese părinţii, îi păruse rău pentru
oportunităţile ratate şi pentru tot ceea ce sperase de la
ri - în ciuda tuturor şanselor irosite şi a realităţii - şi nu
primise niciodată. C â n d boala o om orâse pe verişoara
r'mma - cea care avea din când în când grijă de cele trei
nurori cân d m am a şi tata le aban d on au - M arcelline
fusese p rofu n d întristată. II jelise şi pe C h arlie, căruia îi
driruise întreaga sa inim ă de fată.
Totuşi, nu m ai plânsese niciodată astfel. N u avusese
luficient tim p să se lase pradă durerii. Fiecare pierdere
în se m n a că trebuia să acţioneze im ediat ca să-şi salve
le fam ilia. N u plânsese când Lucie fusese foarte bol
navă; atunci nu avusese vreme pentru lacrim i, ci doar
hentru şi m ai m ultă treabă, ca să o ţină în viaţă. C ân d
M nuise că focul îi răpusese fetiţa, şocul virulent şi dulerea nu-i m ai lăsaseră nici o persoană pentru care să
Verse lacrimi.
Dar acum ... A sta era ultim a picătură, chiar ultim a pii ni ură. A şa că totul în ea se frânse şi izbucni în plâns.
Dar nu, plâns era un cuvânt prea m ic pentru im en
sele suspine ce puseseră stăpânire pe ea, ca nişte gheare
(are încercau să o sfâşie. încercase să se scape de ele,
Insă erau prea puternice. N u putea decât să stea, cu faţa
In palm e, şi să plângă neputincioasă.
- O , haide, zise C levedon, este chiar atât de urât?
M;1 flatam că am totuşi p uţin gust... cât de puţin. S-ar
li putut spun e că unele dintre voi mi-aţi fi p u tu t trans
mite... La naiba, N oirot!
Ar fi râs dacă ar fi putut, d ar un dig cedase în interioml ei. T ot ce putea face era să stea cu faţa în palm e şi să
plângă pentru... nu ştia exact pentru ce exact. La naiba!
mormăi el. D acă ştiam că o să faci atâta caz, te-aş fi dus
direct acasă... vreau să zic la C asa C levedon. A casă. C asa
lui. El îi oferise o casă când o pierduse pe a ei. A poi,
In acea zi, în tim p ce ea nu se gândea decât la afaceri,
rl îi făcuse o casă. O cotropi un alt val de durere şi se
tiirremură. T rebuia să fie o surpriză plăcută, urm ă el.
Trebuia să spui: „C e frum os că te-ai gân d it la aşa ceva,
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C levedon 11. A p oi trebuia să accepţi asta ca pe o datori»,
în felul în care accepţi tu totul, pe datorie. Zău, sper i |
doam n ele care îţi sun t cliente să n u te vadă niciodaiR
aşa. O să-şi piardă tot respectul faţă de tine. Şi ştii
e esenţial să le dom ini. Trebuie să le con duci cu o mftn#
de fier, altfel o să te calce în picioare... Se d ădu bătut,
La dracu’, N oirot, ce s-a întâm plat?
„Tu. T u eşti ce s-a întâm plat. N u m ai tu .“
D ar furtuna se risipea. M arcelline îşi luă m âinile dltij
dreptul feţei. Spre uim irea ei, degetele îi trem urau. G.lnl
batista şi se şterse. A bia atunci îl văzu cum stătea, ţca»
păn, cu m âinile făcute pum n.
El voia să facă ceva firesc, se gândi. S ă vină la ea, tfll
îşi pun ă m âinile în ju r u l ei şi să o aline. D ar se abţine»,
C u m reuşea oare? îşi am intea de Lady C lara şi se gAtv
dea pentru prim a oară la ea şi la ce îi datora?
Lu i M arcelline îi veni să râdă. Ironia sorţii era prel
cruntă. A cum , când el îi dem olase în sfârşit zidul de
apărare, găsise puterea m orală de a se m enţine la dil*
tan ţă de ea.
- N-nu în... înţelegi, îngăim ă ea.
- A i m are dreptate.
- N im e n i, continuă ea, iar vocea îi trem ură din nou.
N i-nim eni... U n alt suspin îi tortură pieptul. îşi muy
că buza şi arătă cu batista în jur. în toată viaţa mea,
N im eni. O c-casă. A i făcut o c-casă. Era adevărat. Ni'
m eni, în toată viaţa ei, nu-i făcuse vreodată o casă. Pfc
rinţii ei nu stătuseră niciodată prea m ult tim p Intr-uit
loc. Locuise în gazdă, în ascunzători şi pe drum uri, ct
nom azii. N u avusese niciodată o casă p ân ă când verişoM
ra E m m a nu le luase la ea şi, chiar şi atunci, tot ce aveail,
era un loc în care să m ănânce, să d oarm ă şi să m un cea*
că. N im ic nu le aparţinuse lui M arcelline sau surorilor
sale. N im ic nu era aranjat pentru ele. C ăm ăruţele de 1|
etajele superioare ale clădirii de pe Fleet Street fuseser^
cu adevărat prim a lor casă. A cum era aceasta. Iar el se
ocupase de tot. într-o singură zi, pe tăcute, în tim p ce eftj
era ocupată cu altceva. Plănuise această surpriză pentru
ea. O f, Clevedon, ce-o să m ă fac? întrebă ea.
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- O să stai în ea? Se uită la el, în acei ochi verzi obse
danţi un de îl zărise pe N ecuratul dan sân d, un de văzuse
căldura dorinţei, râsul şi furia. O , şi afecţiunea faţă de
Lucie. C ineva trebuia să se gândească şi la asta, se juslifică ducele. A i avut atât de multe de făcut. M agazinul
era... este cel m ai im portant lucru, desigur. Fără el nu ai
nvea nim ic. D ar m-ai luat cu tine doar ca însoţitor, gra
ţie titlului m eu, şi m-am plictisit. Clevedon înţelesese ce
însemna afacerea pentru ea. In n um ai câteva săptăm âni
se transform ase dintr-un om com plet ignorant - ba nu,
inai degrabă dispreţuitor - într-unul deosebit de atent şi
nvizat. M arcelline citise în rom ane despre oam eni care
nu puteau vorbi d in cauza inim ilor care le erau prea pli
ne şi se gândise m ereu că acest lucru nu se aplica inim ii
ci reci. D ar acum nu putea vorbi, pentru că era prea
mult. Toate elem entele se îm binau perfect, un puzzle
pe care n u îşi dăduse seam a că voia să-l rezolve. A cum ,
piesele îşi ocupau locurile, iar ea deveni conştientă de
lista. M i s-a părut o prostie să te distrag de la problem ele
tale, contin uă el. D o ar încercai să faci im posibilul. D ar
r atât de tipic pentru tine să faci lucruri im posibile! R o
chia Clarei. U rm ărirea m ea la Paris. C in e naiba s-ar fi
Kândit să facă aşa ceva? C in e şi-ar fi p u tu t im agina că va
nvea succes? D acă m-ai fi întrebat pe m ine ţi-aş fi spus că
c dus cu pluta...
- Şi ai fi avut dreptate. A fost un plan nebunesc.
- Insă a funcţionat.
- D a, aşa e. C u excepţia unei m ici greşeli de calcul.
Simţi că ochii i se um pleau cu lacrim i. C lip i şi se forţă
zâm bească. S u n t fericită, spuse ea. N u aş p utea fi
mai fericită. T ot ce mi-am dorit, făcu un gest cu m âna.
Şi m ai m ult decât atât. U n magazin pe S t. Ja m e s’s Street.
I ) perspectivă pentru im aginaţia şi am biţia m ea.
El se uită în jur.
- N u sun t sigur dacă e suficient de m are. N ici C a 
tedrala St. Paul nu cred că e suficient de m are pentru
nmbiţia ta. Are limite? Lim ite norm ale, om eneşti, vreau
«îl spun...
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O cunoştea atât de bine. M arcelline râse. O durea il\
râdă, dar o făcu.
C leved on se întoarse brusc spre ea.
- N oirot?
- M ă gândeam ... Totul s-a rezolvat aşa cum sperasenti j
N u, m ai bine decât am crezut. Ş i totuşi... O , ce glumM j
D ăd u din cap, se duse spre un scaun, se aşeză, îşi liv
crucişă braţele şi se uită la p odea, la covorul pe care el ll
alesese. M aci stacojii intercalaţi printre tentacule ne>;i*
şi frunze, pe un fundal auriu... cu o n uan ţă subtilă J b
roz. C u lo rile rochiei pe care ea o purtase la balul cont*»
sei de C hirac.
A p o i îşi dădu seam a: casa aceasta pe care o creanp
pentru ele era darul lui de răm as-bun.
C â t de ironic. C â t de potrivit.
îl vânase, îl prinsese şi obţinu se ceea ce îşi dorise. Dur
stricase totul până la urm ă. C e glum ă. Se îndrăgostise,
Iar el îşi lua acum adio în stilul bărbaţilor de teapa Iul,
printr-un dar extravagant.
- N oirot, te sim ţi bine? A fost o zi lungă şi suntent
am ân d o i extenuaţi. N u a fost un efort mic, chiar şi pen*
tru tine, d u p ă ce ai încercat să faci im posibilul... toatll
această goan ă dintr-un loc în altul, cum părăturile frene*
tice... Iar eu... la cum părături cu o fem eie... e posibil cu
sim ţurile mele să nu-şi revină n iciodată din acest şoc. ]
E a îl privi.
N u aveau nici un viitor îm preună.
Ţ in ân d cont de cine şi ce era el, ea n u putea fi nimic
altceva decât o am antă. Ş i nu putea con cepe acest lucru,
N u d in cauza standardelor sale m orale. A bia înţelegen
ce erau acelea. C i din motive legate de m uncă, d in cauza
afacerii care-i susţinea fam ilia, d in cauza afacerii pe care
o iubea, m area pasiune a vieţii ei.
îşi putea păstra sentim entele d o ar pentru ea. Puteil
suferi în tăcere. Putea să spun ă m ulţum esc şi la revedere
şi chiar nu ar m ai fi fost nim ic altceva de spus.
Problem a era că, ţinând con t de cine şi ce era, sa»
crificiul nobil era exclus. Iar problem a adevărată era cft
îl iubea.
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A şa că în cropi repede un plan. Văzu repede soluţia
In m inte, în felul în care îşi concepea toate planurile. Îşi
tliulu seam a ce trebuia să facă, singurul lucru pe care îl
putea face.
Se ridică, se duse la pat şi arătă spre el.
- V reau să stai aici, zise ea.
- N u fi proastă. E a îşi dezlegă bon eta. N oirot, nu în
ţelegi de ce m-am grăbit atât ca să te d au afară din casa
|l)iea? Nu-m i pasă de bârfe, dacă acestea m ă privesc doar
e mine. D ar ştii că vorbele astea p ot răni pe altcineva.
- Eşti bărbat. Bărbaţii sun t uşor de iertat.
- Mi-am prom is că nu o să fac nim ic pentru care să
[rebuiască să fiu iertat.
- N-o să fii prim ul bărbat care îşi încalcă prom isiunea.
Se uită la el, ţin ân d încă bon eta de funde, şi îi fixă
privirea. N u ascundea nim ic. Toată inim a era în ochii ei
nu-i păsa dacă el vedea în interior.
Se îndrăgostise şi iubea pentru prim a oară, deschis,
(iiră să se prefacă, fără să m intă. Era ultim ul d ar pe care
[I I făcea lui şi sieşi.
C levedon se apropie încet de pat şi se aşeză, cu faţa
rispată.
Ea lăsă panglicile bonetei să-i alunece printre degeIr. A ceasta căzu uşor pe covorul care fusese ales pentru
llorm itorul ei.
El o privi căzând.
- Să te ia naiba!
- E în regulă. Este un gest de adio.
-N o ir...
Ea îşi puse degetul arătător pe buzele lui.
- îţi m ulţum esc pentru tot ce-ai făcut. îţi m ulţum esc
n adâncurile inim ii mele reci, nem iloase. S u n t unele
lucruri pe care le p ot plăti, dar m ai m ulte sun t cele pe
lure nu le voi putea plăti niciodată. V reau ca recunoş
tinţa m ea, în toată plinătatea şi profunzim ea ei, să fie
ilară, perfect clară... pentru că d upă n oaptea aceasta nu
llcbuie să m ai vii n iciodată aici. N u trebuie să m ai intri
In magazinul m eu. C â n d soţia ta sau am an ta vor veni la
I 'usa N oirot, tu o să stai la distanţă. N-o să-mi vorbeşti
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pe stradă sau oriunde în altă parte. D u p ă noaptea accimta o să devii bărbatul care am vrut în totdeaun a să fii, ( rl
pe care eu să-l jefuiesc... şi nim ic altceva decât un simplu
bărbat. înţelegi? Privirea lui se întunecă, iar ea îi obscr» j
vă în ochi un val de căldură, de furie şi de dezamăgii#
şi cine ştie m ai ce. El dădu să se ridice. D o ar în noaptru
aceasta. Te iubesc, încheie ea.
C eva licări în ochii lui, obrajii i se îm bujorară, in
o scurtă grim asă străbătu faţa perfectă. Se întâm plă foai
te repede, veni şi dispăru într-o clipă. Fu urm ată de ti iv
teţe, care trecu la fel de rapid. A tunci ea îşi dădu seanw
că luase o decizie bună.
în cepu să se dezbrace. Era aceeaşi rochie pe cart]
o purtase în noaptea incendiului. D eşi slujnicele lui o
curăţaseră şi o călcaseră, nu se m ai ridica la standardele
ei. Totuşi, ea şi surorile sale fuseseră de acord că era malj
im portan t să onoreze cele m ai presante com enzi decât
să îşi refacă propriile garderobe.
R ochia se deschidea în spate, dar acest lucru nu o Im
piedică să se descurce. Se îm brăca şi se dezbrăca sin gu r»
de cân d era m ică. îşi descheie nasturii de la mâneci,
A p oi desprinse copcile din spatele corsajului, de sus îtll
jos. O d ată ce legăturile cedară, m ica deschizătură d*
sub talie, invizibilă când partea de sus era încheiată, »
desfăcu, la fel şi corsajul. D edesu bt purta o căm aşă din
m uselină, brodată, prinsă în talie. O dezlegă, o scoase ffl
o lăsă să cadă pe podea, la fel cum făcuse cu boneta.
R espiraţia lui se înteţise.
D u p ă ce eliberă partea de sus a rochiei, îşi scoase bru
ţele d in m âneci. Trase rochia peste cap şi o lăsă şi p«
ea jos.
D esprinse pernuţele pentru um eri şi le alături!
m orm anului de haine de la picioare, care începea IA
crească.
Stătea în faţa lui în căm aşă, ju p on , corset, ciorapi
şi pantofi.
II
lăsă câteva clipe să o savureze. N u putea fi siguri
de ce sim ţea el, dincolo de ceea ce sim ţeau bărbaţii
în totdeaun a în astfel de situaţii, dar poate că ducel#
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încerca, la fel ca şi ea, să îşi im prim e acest m om ent
in m em orie.
A p oi îngenunche.
- M arcelline, zise el.
Era prim a oară când îi spunea pe num ele mic, iar cu
vântul i se păru o îm brăţişare. O , avea să-şi aducă am in
te m ereu de vocea lui ca o îm brăţişare.
- Te-ai ocupat de casa m ea, spuse ea. Lasă-mă pe m ine
să m ă ocup de ultim a seară îm preună. Las-o în seam a
inea. N u fac eu totul aşa cum trebuie?
Ii trase o cizmă, apoi şi pe cealaltă. Le aşeză cu grijă
lângă teancul de haine.
Se ridică. Se apropie de el şi se uită în jos la părul lui
negru, ce strălucea ca m ătasea în lum ina lăm pii. Privirea
lui era m isterioasă, buzele uşor despărţite, iar respiraţia
1se accelerase.
M arcelline se aplecă şi îi descheie haina. I-o dădu
jos la fel de lin cum ar fi făcut-o valetul. O îm pături şi
o aşeză pe un scaun. Ii scoase vesta în acelaşi m od,
oprindu-se în să o clipă ca să atingă ţesătura brodată din
mătase. Ii desfăcu eşarfa.
C ap u l lui era la acelaşi nivel cu sânii ei. îi putea sim 
ţi respiraţia pe piele, deasupra dantelei căm ăşii. îl auzi
rum inhala.
- Parfum ul tău, m urm ură el. O , D oam n e, parfum ul
tflu...
M âna îi trem ură pe ţesătura diafană. îşi am inti de
prima noapte, când îi scosese acul cu diam ant şi îl puse
se în loc pe cel cu perlă. îndreptă puţin eşarfa înainte să
o scoată. O lăsă să alunece şi o aruncă peste haină.
Desfăcu nasturele căm ăşii, iar aceasta se deschise.
îşi puse palm a pe gâtul lui şi o lăsă să coboare pe
pielea goală, pe conturul tare al pieptului. în tim p ce
mâna i se odihnea pe piept, se aplecă şi îşi lipi obrazul
ile al lui. R ăm ase aşa un m om ent, îşi lăsă faţa să o sim tă
ne a lui şi adulm ecă parfum ul lui, parfum ul un ui bărnat, al acestui bărbat, cald şi la fel de îm bătător precum
roniacul cald.
A p oi se dădu înapoi, îşi desfăcu pan tofii şi îi scoase.
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în tin se m âinile spre spate şi dezlegă fundele corset u
lui. Le trase prin inele până când acesta fu îndeajun»
de lejer ca să-l lase să alunece peste şolduri. Eliberata i
d in corset, căm aşa îi căzu de pe um eri şi scoase la iveala
un sân.
îl auzi cân d trase aer în piept.
A d u n ă corsetul şi îl aruncă într-o parte. îşi desfăcu
ju p o n u l şi îl lăsă să cadă la picioare. Se întinse sub că m iy l
şă, îşi desfăcu lenjeria şi o lăsă şi pe ea să alunece. Pft^l
ap oi d in m ijlocul lor.
Stătea în faţa lui în căm aşă şi în ciorapi. îl lăsă l l
o privească şi se bucură la rându l ei de focul d in ochii
lui, de plăcerea şi de încântarea pe care le sim ţea la ve
derea ei.
- M ă om ori, zise el răguşit. M ă om ori.
- O să m ori frum os.
îşi puse piciorul pe m arginea patului, lângă c o a p jM
lui. R idică m arginea căm ăşii, dezgolindu-şi genunchiul, I
El scoase un sun et înecat. îşi desfăcu jartiera şi o arun
că pe covor. A p oi derulă ciorapul în jos, încet, deasti
pra genunchiului, a gam bei, a gleznei şi îl scoase. Auri
respiraţia lui întretăiată. A run că ciorapul, d ar îşi lăs#
piciorul să zăbovească o vrem e pe pat. î i d ăd u răgaz
o privească şi îl privi şi ea în tim p ce îşi întipărea în mc
m orie expresia feţei lui splendide.
îşi lăsă piciorul jos şi îşi scoase celălalt ciorap în
acelaşi m od.
între tim p, căm aşa alunecase aproape p ân ă la ta lia » !
Şe ţinea num ai în m ânecile prinse d e coatele îndoitr.
îşi îndreptă m âinile şi se scutură puţin . C ă m a şa alunec,\
şi form ă un m ic m orm an de m uselin ă pe podea.
R ăm ase com plet goală.
R espiraţia lui era aspră, iar faţa crispată.
- V in o aici, şmechero!
C â n d se apropie de el, gem u şi se în tin se spre ea.
O atinse cu gura pe sâni. C â n d îi luă u n sfârc în
tre buze, ea ţipă uşor şi îşi în desă degetele în părul lui,
înşfăcându-i capul şi ţinându-l lângă ea. Se aplecă şi-l
sărută pe creştet. Sim ţi o durere provocată de dorinţu
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cărnii şi a inim ii pentru iubire. Se lăsă p rad ă suferinţei
şi satisfacţiei în tim p ce el îi sugea sfârcurile. C â n d înce
pu să o tragă m ai aproape se dădu un pas în spate.
- N u am term inat, spuse ea.
- S p e r că nu.
Ii în depărtă palm ele, îi descheie pan talon ii şi îi trase
afară căm aşa.
- R id ic ă m âinile, îi ordon ă ea.
D ucele închise ochii şi se supuse.
Ii scoase căm aşa. A p u că m arginea pan talon ilor şi tra
se, iar el se lăsă pe spate şi îşi ridică coapsele astfel încât
ea să p oată scoate pantalonii. O d ată cu ei, dar ceva m ai
uşor, fu în depărtată şi lenjeria.
Eliberat, m em brul lui ieşi din cuibul întunecat, iar
ea nu se putu abţine să nu-1 cuprindă cu m âna. A tât de
cald, atât de gros, de lung şi de bine proporţion at, la fel
ca restul corpului.
- O , D oam n e, M arcelline...
Ea zâmbi, sărută vârful catifelat, iar el înjură printre
dinţi.
A r fi făcut m ai m ult. A r fi p u tu t face m ai m ult. Şi-ar
fi dorit asta, dar voia să procedeze în aşa fel în cât plăce
rea să se prelungească.
Ii dădu drum ul, îşi strecură m âinile de-a lungul pi
cioarelor lui şi îi scoase ciorapii.
Era ceva m ai nesigură decât înainte, iar m işcările nu
mai erau la fel de relaxate. M âinile şi gura lui o puseseră
pe jar.
O săltă cu m ultă uşurinţă, aşa cum făcuse în Paris şi
în m agazinul ei.
Ea, care deţinea m ereu controlul, care ştia tot ce
se putea şti despre bărbaţi şi care sim ţea că se născuse
ştiind toate acestea, se aprinse ca u n şerveţel atins de
o flacără.
Se urcă pe pat şi îl încălecă. II privi, iar el se întinse
tipre ea. Ii puse palm ele pe obraji. R ăm ase aşa o vreme.
O ţinea şi o privea. E a crezu că îi va spun e ceva, dar nu
o făcu. A p o i îi trase gura pe a lui şi o sărută.
T andru, atât de tandru.
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D ar era flăm ând şi se adânci în tr o clipă.
Ş i ea era flăm ândă. îl sărută la rân d u l ei cu tont!
dorinţa, cu toate visele pe care le ţinuse în frâu
săptăm âni, cu toate fanteziile care îi chinuiseră nopţii*
şi cu toată pasiunea pe care o direcţionase m ereu cătrfl
m uncă, m area ei dragoste.
A cest bărbat îi întrecuse toate estim ările şi o făcu*#
să îl iubească.
O
săru tă adânc. Lim ba lui vân a fiecare secret #1
gurii ei, pe care îl m ân gâia şi îl a p ro fu n d a la fiec#r<
îm brăţişare.
G u stu l şi m irosul lui erau peste tot, o m are caldă In
care ea plutea, se scufunda, se îneca.
îşi plim bă m âinile pe pielea lui, pe um erii mari ţi
ap oi pe spate. Se scăldă în atingeri şi în puterea îmi iu
tă to a re a senzaţiei pe care o sim ţea cân d m uşchii lui ut]
tensionau sub degetele ei.
îi m ângâie braţele, iar palm ele i se curbau încercând
să ghicească form a corpului şi să o im prim e în memo*
rie, ca am intirea să fie chem ată când îi va fi dor de el,
iar el avea să nu m ai fie acolo. M âinile i se m işcau neîrv
cetat, învăţând pe de rost fiecare centim etru al pieptului
lat şi tare.
Era tare peste tot, de altfel. N u avea corpul umil
gentlem an. D ar observase acest lucru de la început •
trăsăturile fizice, m ărim ea şi forţa m ascate cu greu tie
înfăţişarea elegantă... un anim al frum os care sălăşlui#
sub un înveliş civilizat.
Sim ţi gura lui desprinzându-se şi îi veni să plângă de
dorul ei, dar apoi buzele lui urm ăriră linia maxilarului
şi ajunseră m ai jos. îi sărută gâtul, um erii... Lim ba lui tl
atinse clavicula, ea gem u, iar capul îi căzu pe spate.
O
linse ca o felină enorm ă, ca pantera pe care şi-o
im aginase, lim ba lui îi m ângâia pielea. Fiecare fibră a
corpului ei părea întinsă la m axim um . T ru pul deveni
o m asă de senzaţii electrice, precum aerul dinainte*
unei furtuni puternice. U n d e fierbinţi de plăcere go>
neau prin ea şi se opreau în adâncitura buricului, de
unde trim iteau din n ou căldura în exterior. Trem ur*
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şi tânjea după eliberare. M em brul lui im ens p ulsa în
I dreptul om bilicului ei greu încercat, iar corpul ei fremă
ta de dorinţă.
Voia ca totul să dureze cât m ai mult, d ar controlul îi
I nluneca printre degete.
Se săltă, îl cuprinse şi îl ghidă înăuntru. O făcu în
cet, dureros de încet, iar el eliberă un potop de trium f
fierbinte. Ea se ridică şi coborî, cuprinzându-1 de data
nceasta în totalitate.
- Pentru Dum nezeu, gem u el. Pentru Dum nezeu! în 
cet, din nou, în sus şi în jos, torturându-se şi provocânilu-şi plăcere unul altuia. El îşi strecură degetele între
buzele ei. M arcelline, pentru num ele lui Dum nezeu!
D ar ea continuă. N u avea să se sature niciodată,
tnsă cel puţin intenţiona să obţină cât de m ult putea.
In tim p ce se ridica, sim ţi o bucurie sălbatică. Fu la fel
de intensă ca o pală puternică de vânt şi îi d ădu peste
cap stăpânirea de sine.
- Mon Dieu! ţipă ea.
Auzi vocea lui înceată. N ici un cuvânt. M orm ăieli,
({âfâieli şi un sunet ca un râs înfundat.
îi cuprinse şezutul, dar o lăsă pe ea să im pună
ritmul.
Vru să încetinească din nou totul, să dureze cât m ai
mult. D ar fu nevoită să renunţe. Sângele îi pom pa în
vene, iar o chemare prim itivă, anim alică, o acapară. Era
ţi ea tot un anim al, gon in d cu putere către pradă, către
«cel ceva care trebuia găsit.
N u se putu opri, nu putu încetini, nu se putu abţine,
ll călări, corpul ei se ridica şi cobora, coapsele lui erau
lipite de genunchii ei, corpul lui se m işca căutându-1 pe
ni ei. O ţinea, degetele i se adânceau în coapsele ei în
timp ce se înălţa şi se înfigea în el, iar el râdea, un râs
răguşit. R âse şi ea, lipsită de suflu.
N u avea idee dacă râsul sau nebunia o îm pinseră că
tre culm i. Tot ce conştientiza fu eliberarea intensă în
timp ce corpul ei se strânse şi trem ură. U n val de fericire
i se ridică în trup, m ai sus, m ai sus. Până ce nu m ai avu
unde şi pluti în jos, ca o am barcaţiune fragilă pe o mare
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cuprinsă de furtună, într-o obscuritate care dădea
înece.
*

M arcelline răm ase epuizată d easup ra lui Clevedon
care, tulburat, o ţinea în braţe.
„E în regulă. E un gest de a d io .“
Ştia că trebuia să fie sfârşitul. Forţase toleranţa <le
care era capabil pân ă la lim ită şi din colo de ea. îm p iflB
sese indulgenţa şi înţelegerea C larei m ult m ai depart##
decât ar fi trebuit. Fusese nesăbuit, egoist şi n ep o litic d B
cu cea care îl iubise şi îl înţelesese în totdeau n a.
Făcuse pe dracu-n patru să scape de N o iro t şi de fami
lia ei pentru că era un lucru ce trebuia făcut. C h iar şi el,
care ignora regulile, ştia asta. Era în credin ţat că a c e a sttl
zi avea să fie ultim a.
Faptul că îi oferise un m agazin şi o casă era o alinaro
pentru con ştiin ţă şi un sprijin pentru alungarea anxle
tăţii.
Surorile aveau să fie în siguranţă. A veau să supravlp* *
ţuiască. Aveau să răzbată. Fără el. Ş i ştia că în tim p a v e |l
s-o uite.
„D o a r în noaptea aceasta. Te iubesc."
N u se putea gândi la aşa ceva. N u trebuia să se gân
dească la aşa ceva. D ragostea nu făcea parte din accM
joc. N u era în cărţi. Iar acest joc se term inase. Era tini
pul, trecuse de m ult tim pul, depăşiseră m om entul.
T otuşi, m âna lui o m ângâia pe spate, iar el se gândea
că nim ic pe lum e nu era m ai catifelat decât pielea el,
Părul ei îi gâdila bărbia şi îşi înclină p u ţin capul ca sil I
sim tă buclele m oi pe faţă şi să-i adulm ece parfum ul.
„D o a r în noaptea aceasta. Te iubesc."
O spusese, iar el o ascultase şocat. M in tea lui se opri
se atunci în loc şi lim ba la fel. R ăm ăsese, ca un idiot, I
trăsnit. C red ea şi totuşi refuza să creadă, în acelaşi tim p .l
Sim ţise în acea clipă o tristeţe cutrem urătoare, înain
te de a apuca să o înăbuşe. îşi spuse că era u n prost.
A p o i se contrazise. Era con ştien t de ce era bin e şi ce nu,
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Nu trebuia să răm ână, indiferent ce sp un ea ea. Ştia ce
avea să se petreacă şi n u putea să perm ită să se întâm ple
din nou. A r fi fost u n gest egoist, nesăbuit, neplăcut şi
dezonorant.
Se contrazise, dar ea era acolo şi o dorea. Ş i era slab.
Poate nu la fel de slab şi de desfrânat ca tatăl lui, dar
îndeajuns.
Ş i astfel pierduse lupta, acea luptă p lăp ân d ă pe care
o ducea cu onoarea, cu bunătatea, cu respectul şi cu
toate celelalte calităţi nobile, pe care W arford încercase
să i le inoculeze de mic.
Putea pur şi sim plu să se scoale din pat... un de nu ar
fi trebuit să se aşeze deloc...
O , nu con ta ce putea sau ce trebuia să facă. Trecuse
pr intr-un test de caracter şi îl picase. R ăm ăsese. Ş i voia
să m ai răm ân ă încă.
- Trebuie să plecăm , spuse ea.
- D a, răspunse el. D a.
*

Era târziu. Trebuiau să plece. N u era tim p să facă dra
goste din nou. N u era vrem e să zăbovească pur şi sim 
plu, să o atingă şi să fie atins. N u era tim p să savureze
satisfacţia de d u p ă partida de amor.
D e d ata aceasta el o ajută cu rochia, iar ea îl ajută pe
el. N u le luă m ult, nu îndeajuns de m ult.
D ru m u l în ap oi către C a sa C levedon fu m ult prea
scurt.
El nu avu suficient tim p să-i studieze profilul în tim p
ce ea privea pe fereastră strada lum in ată de felinare.
Nu avu destul de tim p să-şi traseze în m inte frum osul
contur al chipului ei. Avea s-o revadă, se gândi. Ea voia
să stea la distanţă, iar el ştia că aşa trebuia să facă, dar
nvea s-o revadă, poate accidental. A r fi p u tu t să o obser
ve ieşind dintr-un m agazin de ţesături sau dintr-o prăvă
lie de vinuri.
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D ar niciodată nu avea s-o m ai vadă exact aşa, învălu
ită în jo cu l de lum ini şi um bre care d an sau pe faţa ei Iu
tim p ce se uita la Pall Mail.
N iciodată nu avea să m ai fie la fel de aproape ca s!H
sim tă parfum ul, atât de fin încât era im posibil să nu ile I
remarcat.
N iciodată nu avea să m ai fie la fel de aproape ca nft
audă foşnetul hainelor când ea se m işca uşor.
îşi spuse că nu trebuia să fie prost. C ă avea s o uitr. I
Avea să uite toate aceste detalii care păreau să însemn# I
atât de m ult.
Avea să uite felul în care stătuse în acea zi pe trotuar
prefăcându-se neinteresat de gleznele ei în tim p ce o prl* I
vea cân d cobora din trăsură.
Avea să uite clipa în care îi adm irase prim a oarft
gleznele.
Avea să uite de prim a oară când făcuseră dragoste, ilr
m odu l în care ea îşi încolăcise picioarele în ju rul taliei
lui şi de sunetele înăbuşite de plăcere pe care le auzisr
când o pătrunsese din nou şi din nou.
Avea să uite de propria lui plăcere, atât de violentă în
cât cuvântul în sine părea un nim ic, întrucât se referen
la lucruri m ult prea obişnuite.
Avea să uite toate acestea, aşa cum avea să uite aceastft
noapte.
A m intirile aveau să zăbovească o perioadă, însă up ;
m au să se estompeze.
D urerea pe care o sim ţea acum , frustrarea, furia fl
tristeţea, toate acestea aveau să piară.
E a îi oferise o noapte de neuitat, dar, desigur, el aveu
s-o uite.

M arcelline şi surorile ei se treziră în ziua următoare 1
dis-de-dimineaţă.
La opt şi jum ătate erau deja la m agazin. C usătorese-1
le sosiră im ediat, foarte încântate, dar în scurt timp se
concentrară asupra m uncii.
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La ora un u m agazinul era deschis, aşa cum promiseseră în m esajele personale distribuite de Sophy, şi în
anunţurile pe care le publicase în ziarele londoneze.
La ora unu şi u n sfert Lady Renfrew şi d oam n a Sharp
sosiră pentru retuşuri, urm ate de un şuvoi constant de
cliente. U nele veniră ca să cumpere. Altele, ca să se uite.
Dar aceste lucruri le ţinură pe M arcelline şi pe surorile
ei ocupate până la ora închiderii.
Era fericită, foarte fericită, îşi spuse în sinea ei.
A r fi fost o proastă dacă şi-ar fi dorit altceva.

capitolul 14
„Rangul pe care îl deţin doamnele din aristocraţia
engleză le obligă să apeleze la moduri onorabile de
a se face remarcate, să nu devină nişte ornamente
în costume."
La Belle Assemblee, Anunţurile din 1 iunie 1807

Duminică, 3 mai
C asa Clevedon părea înăbuşitor de tăcută, chiar şi
pentru o zi de dum inică. H olurile erau învăluite în li
nişte, servitorii reveniseră la starea lor obişn uită de invizibilitate, confundându-se cu m obilierul sau dispărând
prin uşa din spatele scării. N im eni nu m ai alerga dintr-o
încăpere în alta. N ici o m em bră a fam iliei N oirot nu
mai apărea brusc în pragul bibliotecii.
Clevedon stătea la biroul din bibliotecă ticsit cu re
viste pentru femei şi cu cele m ai recente fiţuici de scan
dal. D intre acestea, ultim ul exem plar al Foxe's Morning
Spectacle era cel m ai evident, pe prim a pagină etalândti-se u n anun ţ m are: „D oam n a N oirot a inventat cor
netul veneţian“ . Sim ţi un spasm de tristeţe şi apoi un
iiIrul de furie şi se întrebă când aveau să se oprească
«ceste sentim ente.
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îşi spuse că era o idee să arunce revistele în foc ţi,
odată cu ele, mizeria de Foxe. în schim b, con tin u ă sft le I
studieze, luă notiţe şi îşi form ă unele păreri.
A stfel alunga plictiseala. Era m ai distractiv decât lA
onoreze teancurile de invitaţii.
Era o pierdere de vreme.
S u n ă d u p ă valet şi îi spuse să-l trim ită pe Halliday. j
Trei m inute m ai târziu, acesta intră în bibliotecii.
C levedon dădu la o parte fiţuica de scandal.
- A , ai sosit. Vreau să-i trim it căsuţa cu p ăp u şi dom
nişoarei N oirot.
U rm ă o pauză prelungă până cân d H alliday rosti:
- D a, în ălţim ea Voastră.
- E vreo problem ă? se m iră C levedon . Poate rezista 1 |I
o călătorie de douăzeci de m in ute p ân ă pe St. Ja m e s 'll
Street, nu-i aşa? E veche, e adevărat, d ar am crezut CA
e în stare bună.
- îm i cer scuze, înălţim ea V oastră. Sigur nu este nit I
o problem ă. O să m ă ocup im ediat de asta.
- Dar?
- Poftim , dom nule?
- A u d un „d ar“, zise Clevedon. în m od cert aud un
„d ar“ nerostit.
- N u neapărat un „d ar“, în ălţim ea V oastră. Este mtil
degrabă o im pertinenţă, pentru care îm i cer scuze. Cânii
C levedon se uită la el aşteptând să continue, Halliday
zise: A m trăit cu im presia că d om n işoara Erroll, adicA
dom n işoara N oirot, ne va m ai vizita aici.
C leved on se îndreptă de spate.
- D e un de naiba ai avut im presia asta?
-P o a te că n-a fost n eap ărat o im presie, ci m ai de
grabă o speran ţă, d om n u le, sp u se H alliday. N i se para ■
în cân tătoare.
„N i“ însem na întreg personalul. D ucele era profund
im presionat.
-T re b u ie să aflu ce e cu ele. Se pare că farm ecă pi
toată lum ea.
C am erista lui, Sarah , acceptase bu curoasă să l(v
cuiască deasupra m agazinului şi să lucreze ca dădacA
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interim ară p ân ă când surorile N oiro t aveau să găseas
că pe cineva potrivit. D om n işoara S o p h ia îl dezarm ase
pe Longm ore.
- Intr-adevăr, au m ult fam ec, ap ro b ă Halliday.
Iar eu şi d o am n a M ichaels le-am rem arcat şi m a
nierele d eoseb ite. A m fost am ân d o i de acord că
întrec aşteptările oricui cu privire la nişte sim ple croitorese. D o am n a M ichaels crede că acele fem ei su n t
adevărate doam n e.
- A devărate doam ne!
- Este convinsă că sun t doam ne de fam ilie bu n ă afla
te într-o situaţie precară.
C levedon îşi aduse am inte de prim a lui im presie des
pre M arcelline, de confuzia lui. V orbea şi se com porta
la fel ca doam n ele din cercul lui de cunoştinţe. Totuşi,
nu era o d oam n ă de fam ilie bună. C h iar îi spusese asta.
Nu-i aşa?
- E s te rom antic, spuse el. Ştiu că d oam n a M ichaels
este pasion ată de rom ane.
- C r e d că da, răspunse Halliday. O ricum , nu sun t
ceea ce par a fi. D o am n a M ichaels a fost foarte şocată
când i-am zis că vom avea în casă nişte croitorese. D ar
mi-a sp u s apoi că a fost com plet uim ită cân d le-a cunos
cut. N u i s-au p ărut deloc nişte sim ple croitorese.
Servitorii erau m ult m ai greu de p ăcălit decât stă
pânii lor. Puteau m irosi o şm echerie de la o poştă.
Puteau detecta un im postor într-un m in u t d u p ă ce
deschidea gura.
Totuşi, servitorii lui, conştienţi de poziţia pe care o
aveau în serviciul unui duce, fuseseră convinşi că surori
le N oirot erau doam n e de fam ilie bu n ă.
Ei bine, acest lucru nu făcea decât să dem onstreze cât
ile şirete erau acele femei.
încântătoare. Ispititoare. Trei versiuni ale Evei, ade
m enind bărbaţii să...
La naiba, ce era în neregulă cu el? C itise toate neno
rocitele acelea de reviste, cu serialele lor sentim entale...
-L e-ai văzut la m uncă, zise Clevedon. Ştiu să facă
afaceri.
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- T ocm ai de aceea doam n a M ichaels şi-a im agin at«It
sun t fem ei de fam ilie bună care trec p rin tro perioadă ili«i
ficilă, explică Halliday. Trebuie să vă m ărturisesc faptul
că la început am crezut că e una dintre glum ele d u m n ciw
voastră. V ă rog să m ă scuzaţi, d om n ule, dar mi-a trecut
prin m inte că sun t nişte verişoare de-ale dum neavoastrl
din provincie şi că ne supuneţi la un test. D ar nuuml
o clipă, dom nule. N orm al, era evident că fusese un i n »
cendiu şi că nu era nici o glum ă.
T h o m as, valetul, apăru în prag.
- îm i cer scuze, înălţim ea V oastră, d ar lordul Lonjp f
m ore a venit să vă vadă şi...
Longm ore îl dădu la o parte pe T h o m as, se s t r e c u n
pe lângă Halliday şi înaintă pân ă la C levedon.
-Jav ră! scrâşni el.
îşi luă avânt şi ţinti cu p um n ul falca lui Clevedon. 1

între timp, la C asa Noirot
Lucie era la fereastră, uitându-se la strada de dedesubt,
Stătea acolo de câteva ore. M arcelline ştia d u p ă ce i«
uita şi se gândi cu groază la ce avea să urmeze.
- E tim pul să-ţi bei ceaiul, spuse ea. Sarah a p r e o 
ţi t serviciul de ceai pe m ăsuţa ta frum oasă, iar păpuşii*
su n t toate la locurile lor şi te aşteaptă. Lucie n u răspuu*
se. D u p ă aceea, Sarah o să te ducă în parc. O să poţi
adm ira doam nele şi gentlem anii.
- N u p ot ieşi, spuse Lucie. D acă vine şi eu nu sunt
aici? O să fie foarte dezamăgit.
Inim a lui M arcelline se strânse. S e aşeză lângă fetiţii,
pe scaun ul de la fereastră.
- I u b ita mea, înălţim ea S a n u vine aici. A avut griji
de n oi o perioadă, dar e foarte ocupat...
- N u e foarte ocupat ca să n u m ă vadă.
- N u suntem fam ilia lui, dulceaţă. Expresia Iul
Lucie se întristă. Ne-a făcut o casă foarte frum oasă, zise
M arcelline încercând din răsputeri să-şi m enţină vocef
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calmă. Uită-te la lucrurile m inunate pe care le-a cum pă
nit pentru noi. Setul tău de ceai şi m ăsuţa, scaunul tău
micuţ şi cel m ai frum os pat din lum e... D ar m ai sun t şi
alţii în viaţa lui.
- N u ! Lucie sări de pe scaun. N u! ţipă ea. N u!
Nu! N u!
- Lucie C ordelia!
- Eu nu sun t Lucie. Su n t Erroll. N-o să m ai fiu nici
odată Lucie. El o să se întoarcă! M ă iubeşte! O iubeşte
pe Erroll.
Se aruncă pe covor. Ţ ipă, suspin ă şi începu să dea
din picioare.
Sophy şi Leonie veniră în goană în cam era micuţei.
Sarah intră şi ea în fugă şi se opri în prag, cu o expre
sie îngrozită pe faţă. Era prim a oară cân d o vedea pe
Lucie într-o asem enea criză de plâns. Se îndreptă spre
copilul dezlănţuit.
M arcelline ridică o m ână, iar slujn ica se dădu
înapoi.
- Lucie C ordelia, destul! rosti ea cu vocea calm ă şi fer
mă. Ştii că dom nişoarele nu se tăvălesc pe jo s ţipând.
- Eu nu sun t o dom nişoară! Te urăsc!
Sarah gâfâi.
- H ai, Erroll, zise ea. O să ţi se facă rău.
- El o să se întoarcă! ţipă Lucie. M ă iubeşte!
M arcelline îşi în dreptă um erii. Se d use spre Lucie şi
o luă de pe jo s, în ciuda m âin ilor şi picioarelor care
Ne zbăteau şi a ţipetelor asurzitoare. O ţin u strâns
In braţe şi o legănă, ca şi cum era în că beb elu şu l ce
lusese odată.
-O preşte-te, spuse M arcelline. Opreşte-te, iubito.
Trebuie să te com porţi ca o fetiţă mare.
M âinile şi picioarele se liniştiră, iar ţipetele se trantormară în plâns.
- D-de ce n-nu pu-putem s-sta acolo? D-de ce n-nu mă
vvrea?
M arcelline o duse la fereastră, o legănă şi o m ângâie
pe spate.
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- D acă toţi cei care te iubesc te-ar ţine la ei, unde ni
sta? o întrebă ea. U n d e va fi m am a? N u vrei să stai cil
m am a şi cu m ătuşile Sophy şi Leonie? Te-ai făcut picn
bu n ă pentru noi? Vrei să pleci de lângă n oi şi să trft»
ieşti într-un castel? A sta este? T u ce crezi, m ătuşă Sopliyf
S ă o îm brăcăm pe Erroll într-o rochie de prinţesă şi «I
o trim item departe, ca să trăiască într-un castel?
Era o prostie, dar o linişti pe Lucie. M icuţa o strânm
m ai tare.
- Eu p ot să stau aici, zise ea. D ar el de ce n u vine?
- E s te un om im portant, iubito, spuse Marcelline,
A re fam ilie. în curând se va în su ra şi va avea copiii lui.
N u poţi să-l ai n um ai pentru tine pe fiecare gentleman
drăguţ care îţi face pe plac, să ştii.
Erroll tăcu. M işcarea ochilor ei îi d ăd u de înţeles Iul
M arcelline că se gândea. Avea n u m ai şase ani, iar copiii
aflaţi la această vârstă nu stau prea bin e la capitolul lo
gică, dar perspectiva de a deveni prinţesă părea să fi fost
suficientă ca să-i distragă atenţia.
A cum că furtuna trecuse, Sarah zise:
- U i t e ce e, d om n işoară Erroll. H ai să luăm ceaiul
cu păpuşile şi apoi să m ergem în Parcul G reen. Poate
că o vom vedea pe prinţesa V ictoria. Ştii cine este? Este
n epoata regelui şi într-o zi o să fie regina A ngliei.
- D acă o vezi, spuse M arcelline, trebuie să iei notiţe
despre ce p oartă şi să ne dai ap oi de veste.
*

în tim p ce fetiţa făcea criza de p lân s pe St. Jam es’s
Street, contele de Longm ore făcea şi el o criză în biblio
teca din C a sa C levedon.
C leved on îi prinsese p um n ul la tim p, urm aseră unele
îm brânceli şi o scurtă încăierare. A p o i începuse cearta,
H alliday ieşise discret din încăpere şi închisese uşa. j
Pentru că nu reuşise să-i zdrobească falca lui Cleved o n şi nici să-l provoace la duel, Lon gm ore apelase la co
niacul ducelui ca să-l susţină în tim p ce se plim ba prin
cam eră şi ţipa în felul lui tem peram ental.
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C levedon ştia că m erita o scatoalcă. în acelaşi timp,
situaţia era greu de suportat. N u era ca şi cum ar fi pu
tut spun e că se sim ţea bine. în acel m om ent, viaţa lui
era îngrozitoare.
- N u o m eriţi pe sora m ea, spuse Lon gm ore. N u tre
buia să fi m ers niciodată la Paris. M-a certat o grăm adă
că m-am dus. A avut dreptate. Trebuia să te las să putre
zeşti acolo. T rebuia să o încurajez să-şi caute pe altcine
va. T rebuia să-i fi spus că lupul nu-şi schim bă năravul.
I )ar nu, am fost atât de încrezător. C h iar m-am m irat că
te-ai întors atât de repede... dar mi-am sp u s că totul s-a
ilatorat faptului că ţi-ai dat seam a cât de d or îţi era de
l -lara. La naiba, am fost la fel de naiv ca şi ea!
- N u îm i am intesc să fi stabilit o dată a reîntoarcerii
mele, zise C levedon.
-Ţ i-am spus că la sfârşitul lunii era prea de devreme.
Ştiam că nu erai pregătit. N u am vrut decât să-i p ot spu
ne m am ei că te întorci. îm i doresc să-i fi spus să te treacă
pe lista neagră. C h iar m ă gândesc să fac asta acum .
- D acă te referi la creatoarele de m odă...
-D e sp re cine altcineva ar putea fi vorba? i-o tăie
I ongm ore. C in e m ai dă dovadă de o lipsă totală de bumVcuviinţă...
- L ip s ă totală de bună-cuviinţă, repetă Clevedon.
Nu îm i vine să cred că-ţi ies din gură astfel de cuvinte.
( 'and a în ceput să-ţi pese de buna-cuviinţă? D in câte
lini am intesc, tatăl tău a fost foarte fericit să te trim ită
pe C on tin en t.
-N ic io d a tă n-am pretins că sun t u n sfânt...
- Foarte bine. N u te-ar fi crezut nim eni.
- D ar eu nu invit croitoresele să doarm ă în casa m ea
părintească!
- Le-a ars casa, spuse Clevedon. A fost în toate ziare
le. Crezi că a fost o făcătură? D ar de ce d racu ’ te întreb?
I 'acă ai fi raţional nu te-ai afla aici, dân d pe gât coniacul
meu ca şi cum ar fi lim on ada de la A lm ack...
- Eu nu beau n iciodată poşirca aia.

256

Loretta Chase

- A i lu a to razna. N u ştiu ce te-a apucat şi nu suni
sigur că-mi pasă. D ar femeile au plecat. Le-am găzduit
doar câteva zile...
- N u puteai să le trim iţi la un hotel?
- N u înţelegi nim ic, zise Clevedon. E le au o afacere.
Nu-şi p ot perm ite să piardă tim pul. Aveau nevoie de un
loc în care să m uncească. Aveau nevoie de ajutor. Faptul
că le-am adus aici a fost cea m ai bu n ă soluţie. Trebuiau
să term ine rochia Clarei...
- N u vorbi despre ea şi despre ele în aceeaşi fraza,
porc curtenitor ce eşti!
- A u plecat, idiotule! Le-am trim is de aici în şaptezeci
şi două de ore. Au plecat sâm bătă dim ineaţă.
- Iar tu ai fost în pat cu brun eta vineri noapte, zise
Longm ore.
Replica îl prinse pe picior greşit. Era ca una dintre
loviturile fulgerătoare ale lui Longm ore, ce veneau din
direcţia din care se aştepta m ai puţin.
O vrem e Clevedon văzu roşu în faţa ochilor, la propriu. Flăcările dansau în faţa lui. îşi încleştă pum nii, iar
când vorbi vocea era rece ca gheaţa.
-T e n taţia de a te doborî este aproape copleşitoare,
zise el.
- N u te purta cu m ine ca un nobil ultragiat, de parcă
i-aş fi com prom is castitatea.
- N u m ai un bădăran poate să vorbească astfel despre
o femeie.
- A i fost cu ea, spuse Longm ore. N ici m ăcar nu te-al
ob osit să te porţi discret. A m fost la W h ite’s şi unul
dintre am ici mi-a spus că ţi-a văzut trăsura pe Bennet
Street. A u început să facă speculaţii în legătură cu ac
tivităţile tale. Mi-am dat una peste cap şi am pretins că
mi-am am intit că aveam întâlnire cu tine acolo şi că tu
m ă aşteptai. A m ieşit din club şi m-am dus pe Bennet
Street. A m stat în pragul uşii şi am aşteptat să ieşi. Ş i am
aşteptat. Ş i am tot aşteptat...
- C â t de tare trebuie să te fi plictisit, zise Clevedon.
D ar inim a îi bătea m ai tare. N u că s-ar fi sim ţit vino
vat sau ruşinat, ci din cauza agitaţiei pe care o simţea
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in interior. Bătea m ai repede pentru că îşi aduse am inte
de acele câteva ore m iraculoase.
Longm ore dădu pe gât coniacul, se duse la tava pe
care se afla o carafă şi îşi um plu din n ou paharul. Luă
o înghiţitură mare.
- E păcat, asta e. îţi baţi joc de tine. N u te-am văzut
niciodată com portându-te aşa pentru o fem eie. Fiinţa
aceea te-a prins în mreje, e clar. D acă era o situaţie oa
recare nu aş fi făcut decât să te avertizez să fii puţin m ai
discret. Dar, la naiba, puteai m ăcar să ai decenţa să-i
spui vizitiului să te aştepte într-un loc în care să nu-1
observe oricine trecea pe St. Jam es’s Street!
- N u mi-a venit ideea astav N u plănuisem să răm ân
mai m ult de un sfert de oră. îm i pare rău că ai fost ne
voit să aştepţi atât.
- A fost plictisitor. Şi al naibii de frustrant. C e naiba
să fac? Este corect faţă de Clara? A r trebui oare ca fratele
ei să-i sp u n ă că bărbatul pe care l-a aşteptat şi-a pierdut
com plet capul pentru o croitoreasă? Ştii că o să sufere,
întotdeauna ţi-a tolerat toate slăbiciunile. E m oale la
acest capitol, recunosc. D ar asta... Ştii că n u te com porţi
aşa cum o faci de obicei.
- Mi-am luat rămas-bun, m urm ură Clevedon. A du
rat m ai m u lt d ecât am in ten ţion at, d ar mi-am luat
răm as-bun. înţelegi? Tot ce a vrut d oam n a N oirot a
fost să se ocupe de garderoba ducesei m ele. E u nu am
fost decât o unealtă, de la cap la coadă. Nu-i pasă cine
este ducesa, dar cred că o preferă pe C lara deoarece
frum useţea ei este dem n ă de rochiile acelea m inunate.
Am fost îngâm fat... ştii cum sun t eu. O d ată ce p u n ochii
pe o fem eie, trebuie s-o am . D ar gata cu asta. Mi-am luat
rămas-bun, Longm ore. Ş i trebuie să te rog, din conside
raţie faţă de C lara, să o ţii pentru tine. D acă îi spui, nu-i
vei provoca decât suferinţă, şi de ce trebuie ea să treacă
prin aşa ceva din cauza unui episod prostesc?
- Ju r i că s-a term inat? îl întrebă Longm ore.
U şa se deschise, întrerupându-1. H alliday apăru în
prag ţinând în m ână o tăviţă de argint.
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N u era un sem n bu n . H alliday n u se în josea nicioi Iu
tă adu cân d m esaje. A sta era treaba valetului.
îm i cer scuze că vă întrerup, în ălţim ea Voastră, «Im
m i s-a spus că m esajul acesta este urgent.
C leved on nu aşteptă ca el să se apropie, ci traversa <u
m era în câţiva paşi, înşfăcă biletul de pe tavă şi îl rupM
cu m işcări bruşte.
N u era nici o form ă de salut. D o ar câteva cuvin taJ
„Avem nevoie de ajutorul tău. Lucie a fu git.“ Era sein
n at „M .“
*

N ici douăzeci de m inute m ai târziu, C levedon ţi
Longm ore ajunseră la magazin. C o p ilu l dispăruse la un
m om en t d at d upă ce se întorsese acasă d in G reen Park,
unde fusese îm preună cu doica. Sarah îi pregătise bal»,
dar cân d se întorsese în cam era ei, u n d e fetiţa se judi,
aceasta dispăruse.
O căutaseră prin toată casa, îi spusese M arcelline.
- A ieşit afară, zise ea. S-a căţărat printr-o fereastra
deschisă din spatele casei. N-aş fi lăsat-o deschisă dacţ
m-aş fi gân d it că ar putea face aşa ceva.
N u, învăţase şm echeria d e j a C levedon. A şa ieşise#»
îm preun ă din casa în flăcări. îşi ţinuse ochii închişi, dai
probabil că îi auzise pe alţii povestind despre m odul tn
care scăpaseră. A r fi putut chiar să citească din ziar sau
să-i au d ă pe servitori povestind. El nu vorbise des pro
asta, dar oricine şi-a putut da seam a cum se întâmplase
odată ce văzuse geam ul spart.
-A v e ţi vreo idee ce are de gând? întrebă el. Ne-ar
putea da un indiciu...
- A făcut o criză cum plită, zise M arcelline. D ar se cal
m ase. Sarah mi-a zis că a fost destul d e veselă în parc. !
Slu jn ica îşi duse m âinile la gură.
- C e e? i se adresă Clevedon. D acă ştii ceva, spune!
N u avem nici un m om ent de pierdut.
Sarah începu să plângă.
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- îm i pare rău, zise ea. E u am fost de vină, doam n ă.
N u m-am gândit.
- C e e, fir-ar să fie? insistă Clevedon.
Fem eia îşi şterse repede ochii. Faţa ei se în roşi brusc.
- C â n d eram în G reen Park, d om n işoara Erroll m-a
întrebat unde e fam ilia dum neavoastră. V oia să ştie de ce
nu stau în C asa Clevedon. I-am zis că încă nu aveţi pro
pria dum neavoastră fam ilie. I-am arătat C a sa W arford,
de lângă parc. I-am explicat că acolo locuieşte o doam nă
despre care toată lum ea spune că vă va fi soţie. Ştiu că
nu trebuia să o spun. A avut aşa o privire... N u trebuia
să vorbesc deloc despre asta. D ar a fost atât de tulburată
înainte, când a aflat că nu m ai veniţi să o vedeţi...
C levedon se uită la M arcelline.
- V ă aştepta, oftă ea epuizată. I-am spus că n u m ai
veniţi. A făcut o criză.
C o p ilu l îl aşteptase. Iar el nu avea să m ai vină nicio
dată. Spuse:
- A s ta sim plifică^ m ult lucrurile. S-ar părea că s-a
decis să m ă vâneze. în seam nă că se îndreaptă spre C asa
C levedon.
- N u cred că ştie drum ul, zise M arcelline. A m venit
cu trăsura p ân ă aici. C u m ar putea deosebi o stradă de
urm ătoarea?
C h iar şi adulţii nefam iliarizaţi cu zona se puteau
pierde uşor. C o p ilu l putea să o apuce pe o altă stradă...
O fetiţă de şase ani, singură, pe străzile Lon drei. în scurt
tim p soarele avea să apună. Iar ea s-ar fi p u tu t afla în
o sută de locuri. Sute!
- S ă an un ţăm poliţia, propuse e l Poate că au găsit-o
deja. C u siguranţă ar observa un copil bin e îm brăcat,
singur pe stradă. C el p uţin spera. Ş i răufăcătorii aveau
s-o rem arce, fără nici o îndoială. Sim ţi că i se face rău.
Ea scăpase printr-o m etodă pe care o învăţase de la el.
Fugise din cauza lui. Se întoarse spre Longm ore. Trimite-1 la poliţie pe unul dintre valeţii care au venit cu noi.
în să poliţia n u are destui oam eni. Trebuie să adun ăm
toţi servitorii, pe ai tăi şi pe ai mei, şi să form ăm o echi
pă de căutare. O să m ăturăm străzile.
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- S e tem e de întuneric, îl inform ă M arceltine cu
vocea trem urândă şi cu ochii roşii, deşi n u p lâ n se i* a
Se tem e de întuneric.
Surorile veniră lângă ea şi o luară în braţe, aşa cum
făcuseră în noaptea incendiului.
El nu o putea lua în braţe. N u o putea alina.
Faptul că nu putea face acest lucru era aproape la fel
de dureros ca şi preocuparea faţă de soarta m icuţei.
O s-o găsim înainte să se lase noaptea, prom ise Cl#«
vedon. A ş fi fost m ult m ai îngrijorat dacă ar fi evadai
din vechiul magazin, pe Fleet Street.
St. Jam es era o stradă sigură, îşi spuse el. M ult mat
sigură. U n palat regal era la câţiva paşi. Erau şi cluburi
prin preajm ă. D eşi nu era o zonă cu desăvârşire respec
tabilă, nu era o mahala.
Iar ea era un copil care se deplasa pe jos. N u avea
cum să ajungă prea departe.
D ar ar fi putut fi răpită. Şi apoi...
N u. N im en i nu avea s-o răpească. El ştia prea bine
unde se ducea. Şi avea să o găsească.
*

Ora trei şi jumătate, luni dimineaţa
N im ic. N ici un sem n.
Poliţie. Detectivi particulari. Servitorii lui Clevedon
şi ai lui Longm ore. C u toţii căutaseră. Bătuseră la uşi şi
acostaseră trecătorii. O priseră trăsuri şi şarete. N im eni i
nu o văzuse pe Lucie.
C levedon , Longm ore şi M arcelline luaseră la pas
străzile B en n et şi St. Jam es, se d esp ărţiseră pentru :
a intra în cluburi şi m agazine şi se regrupaseră ca să
traverseze aleile şi curţile d in vecinătate. Periaseră pia
ţa St. Jam es.
C â n d se lăsase întunericul, ducele încercase să o tri
m ită pe M arcelline acasă, dar ea îi spusese că nu putea
su porta gândul să stea şi să aştepte. M ersese pân ă când
începuse să trem ure de oboseală. C h iar şi atunci avusese

Seducţie

261

bătăi de cap să o convingă să stea în trăsură, deşi aceasta
era deschisă şi o putea zări pe Lucie de acolo la fel de
uşor, poate chiar m ai uşor de la înălţim e decât de pe
trotuar. în cele din urm ă, la ora trei o dusese acasă.
- N u o să m ai fii de folos nim ănui dacă nu te odih
neşti, îi spusese el.
- C u m să m ă pot odihni?
- întinde-te. Pune picioarele sus. Bea nişte coniac. Eu
mă duc acasă să fac acelaşi lucru. C ău tarea nu s-a înche
iat. N u se va opri. Eu şi Longm ore o să ne întoarcem
după tine în câteva ore. C â n d va fi lum ină.
- î i e team ă de întuneric, m urm urase ea cu vocea
nesigură.
- Ştiu.
- Ce-o să m ă fac?
„ C e o să m ă fac dacă e m oartă?11 A şa suna, de fapt,
întrebarea nerostită.
- O s-o găsim , îi făgăduise el.
C onversaţia reveni în m intea lui de nenum ărate ori
în tim p ce stătea pe canapeaua din bibliotecă. închise
ochii, dar aceştia nu voiau să răm ână închişi.
Se ridică şi luă la pas încăperea.
T rebuia să se gândească la lucrurile ce păreau de ne
conceput. Trebuia să ia în calcul posibilitatea ca ea să fi
fost răpită. Foarte bine. D ar nu era totul pierdut.
U rm a să se ceară o recom pensă. C in e ar fi ţin ut un
copil bine îm brăcat, care vorbea cu accentul celor din
(amilii bun e, dacă putea obţine ban i de pe urm a lui?
Poliţia se gândise la varianta aceasta?
Se duse la birou şi începu să noteze, să plănuiască
strategii şi să aştepte răsăritul.
*

U n sun et de tuse îl trezi.
D ucele deschise ochii. îşi sim ţea gura de parcă ar fi
înghiţit nisip, capul îl durea, iar în prim a fază crezu că
starea era cauzată de excesul de alcool. A p o i constată
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că îşi ţin ea capul pe birou, nu pe o pernă, şi îşi amlnll
ce şe întâm plase.
îşi ridică fruntea. Halliday stătea lângă el.
- C e e? întrebă C levedon. C e? C â t e ceasul?
Se uită la fereastră. Se iviseră zorii, dar nu de m ult. ~
Era bine.
- Şapte şi un sfert, în ălţim ea V oastră.
- E bine. M ulţum esc pentru că m-ai trezit. N u v m iu
să d orm prea mult.
- A venit cineva să vă vadă.
- D e la poliţie? întrebă C levedon. A u g ăsito ?
O bservă că Halliday se abţinea cu greu.
C leved on sări din scaun. C a p u l îi zornăia. Inimii II
b ătu cu putere.
- C e este? C e s-a întâm plat?
- D acă pot, dom nule...
- S ă poţi, ce? D ar H alliday ieşi. Halliday!
Intendentul se întoarse ad u cân d cu el o fetiţă foartw
m urdară şi foarte udă.
- M aiestatea S a vă prezintă com plim ente, înălţim cd
V oastră, şi doreşte să ştie dacă acest lucru vă aparţine,
zise Halliday.
*

T răsura ducelui de C levedon sosi m ai târziu decflt
prom isese el. Soarele se ridicase, iar M arcelline încet
case deja, dar fără succes, să m ăn ân ce pâin ea prăjită cu
ceai pe care i o pregătiseră surorile ei.
N u închisese ochii. îi fusese frică.
Era pregătită, aştepta şi se plim ba nervoasă prin mugazinul închis când trăsura opri la uşa d in faţă. Fugi afa
ră şi aproape se lovi de Jo sep h care alerga spre ea.
- E în regulă, doam n ă N oirot, zise el. E la noi, în sigu
ranţă, iar înălţim ea S a vă trim ite com plim ente şi scuze
că nu a adus-o pe dom n işoara Erroll im ediat, d ar ea nu
a d orit acest lucru. A şa că am venit eu să întreb dacă
vine m untele la M ahom ed. A stea au fost exact cuvintele
în ălţim ii Sale, doam nă.
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*

M arcelline îi găsi în sufragerie, într-una dintre sufra
gerii. Stăteau pe covor. în jurul lor, îm prăştiaţi, erau sol
dăţei, căluţi, tunuleţe şi m ulte alte accesorii de război.
Lucie purta ceea ce părea a fi o livrea de paj, o haină
şi pan taloni de călărie făcute pentru u n băiat cu câţiva
centim etri m ai înalt. în picioare avea ciorapi roşii şi nu
era încălţată. Părul îi fusese prins la spate cu o batistă
bărbătească. îl privea cu o atenţie uluitoare pe Cleve
ti on, care alinia nişte călăreţi. El se uită în sus, către uşă,
după care se ridică rapid.
O ch ii fetiţei se ridicară la rândul lor.
-M a m a ! ţipă ea.
M arcelline se lăsă pe vine şi îşi desfăcu m âinile. Lucie
sări în sus şi alergă în braţele ei.
- Iubirea m ea, iubirea mea, îngăim ă M arcelline.
A tinse cu n asul gâtul cald al m icuţei şi îi inhală m iro
sul fam iliar, am estecat cu arom e florale.
S ăp u n parfum at. Părul ei era ud.
O ţinu strâns vrem e îndelungată, p ân ă cân d Lucie
deveni nerăbdătoare şi se retrase.
- N e ju căm de-a soldaţii, o anunţă ea.
M arcelline o apucă de um eri şi se uită în ochii
jucăuşi, albaştri, pe care îi m oştenise de la bun ica ei,
DeLucey.
- A i fugit, zise ea. Le-ai speriat de m oarte pe m am a şi
pe m ătuşile tale.
Buza de jo s a lui Lucie trem ură.
- Ştiu , răspunse ea. înălţim ea S a spun e că n u trebuie
să m ai fac asta niciodată şi că dom nişoarele n u trebuie să
se caţăre pe ferestre. D ar eram disperată, m am ă.
- Ş i apoi n-ai m ai venit acasă, con tin u ă M arcelline.
A trebuit să vin eu d u p ă tine. C e m ai urm ează, dom n i
şoară Lucie Cordelia?
- E u sun t Erroll. T rebuia să fac baie. Eram foarte
m urdară. M-am ascuns în grajduri cân d au încercat să
mă ducă acasă. A m căzut intr-un jgheab.
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M arcelline se uită la C levedon, care se ridicase cânii
fata alergase la ea. în că m ai ţinea în m ân ă u n călăreţ ţi
îl răsucea între degete.
- D in câte am înţeles, s-a orien tat d estul de bin e cil
tre C a sa C levedon, pân ă când a aju n s la est de Pali
M ail, spuse el. Se pare că a luat-o pe acea stradă în loc i
de C o ck sp u r şi a b ân tu it pe-acolo p ân ă a aju n s aproa
pe de Q u e e n ’s Mews. N orm al că a fo st observată ime
diat. C o p iii singuri nu sun t des în tâln iţi în acea zonă.
D ar ea im ediat şi-a d at seam a u n d e era şi, cân d a fost
în trebată dacă s-a pierdut şi u n d e locuia, a răspu n s că
este prin ţesa Erroll de A lb an ia şi că voia să discute cu
prin ţesa V ictoria.
- O , D oam ne! exclamă M arcelline. A i cerut să vor
beşti cu prinţesa? A i pretins că eşti o prinţesă?
- E u sun t prinţesa Erroll, m am ă. Ş tii asta.
-L u c ie , ştii că acesta nu este num ele tău, zise Marcelline. Este num ele tău de joacă, porecla ta.
- D a, m am ă, dar înălţim ea S a prinţesa n u o să vină si»
discute cu dom n işoara Lucie C ordelia N oirot, nu-i aşa?
M arcelline se uită la Clevedon.
- A ş fi vrut să fiu acolo, zise el. A ş fi vrut să fiu
o m uscă pe perete, să le văd feţele. C u siguranţă au
fost foarte încurcaţi de situaţie. E a a in sistat să discute
cu prin ţesa V ictoria. C â n d i-au spus că în ălţim ea Sa
nu era disp on ib ilă în acel m om ent, ea a zis că aşteap
tă. C e puteau face? N u auziseră n iciod ată de prinţesa
Erroll de A lb an ia, dar era clar că aveau în faţă o fetiţă
de fam ilile bună.
M arcelline se ridică, iar in im a i-o lu ă la sănătoasa.
Şi-aşa era totul destul de com plicat. U ltim u l lucru
de care avea nevoie era ca lum ea să-i afle trecutul. /
O am en ii aveau să fugă de ea şi de m agazinul ei ca
de holeră.
- N ic i vorbă de aşa ceva. E teatru, spuse ea aruncându-i fetiţei o privire ciudată. O ricum , nu o puteau lăsa
să se plim be prin Londra de u n a singură. N u le-a trecut
prin cap să cheme poliţia?
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- B a da, evident, însă au preferat să n-o facă. D in
punctul lor de vedere era o chestiune regală delicată,
iar poliţia nu ar fi fost bine-venită. Ea înţelese ce voia
ducele să spun ă. Fam ilia regală nu era renum ită pentru
fidelitate. A ctualul rege avea zece copii de la o fostă
am antă, o actriţă. A u încercat să rezolve singuri proble
ma, continuă Clevedon. A m înţeles că au apelat şi la
unele form e de m ită. D ar înălţim ea S a prinţesa Erroll
de A lbania a acceptat tributul ca pe o datorie. A poi
a adorm it într-una dintre trăsurile regale. Ei au aflat
abia dim in eaţă că e copilul nostru dispărut, d u p ă ce
au trim is vorbă la Palat ca să prim ească instrucţiuni.
Au avut m ult de furcă să o prindă, din câte am înţe
les, du pă ce ea şi-a d at seam a că voiau să o ducă acasă.
S-a aju ns la un arm istiţiu când au prom is că o vor lăsa
aici. Mi-a fost adusă la câteva ore d upă răsărit, odată cu
unele com plim ente regale.
M arcelline nu ştia ce să facă, dacă să râdă sau să plân
gă. Se tem ea că va face o criză din am ân două.
întreaga poveste absurdă era atât de tipică! Era genul
de aventură în care părinţii ei se lansau tot tim pul îşi asu m au cu neruşinare o identitate falsă. C o n tesa de
ceva şi prinţul de altceva...
- Ei, îm i pare rău că regele a fost deran jat cu această
poveste, rosti ea cu o voce cât de calm ă posibil.
- Lucie, eu şi m am a ta trebuie să discutăm ceva între
patru ochi, spuse Clevedon. în tim p ce facem asta, îţi
recom and să formezi fronturi, aşa cum ţi-am explicat
mai înainte, dacă speri să-i îndepărtezi pe francezi la fel
de eficient ca ducele de W ellington.

capitolul 15
„Zona rectangulară din cadrul porţii are o arhitec
tură deosebită, dar se remarcă mai degrabă prin simpli
tate decât prin grandoare, iar grădina bogată de lângă
Tamisa joacă rolul de paravan al reşedinţei, ferind-o
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d e priveliştea acelor obiecte dizgraţioase, ticsite p e m a
lurile fluviului în acest m are oraş co m ercial.11
Leigh H u n t - descrierea C a se i N o rth u m b e rla n d din
Oraşul: personajele şi evenimentele sale memorabile, volum u l 1, 1848

C leved on o con duse în grădină. E rau uşor de văzut
de la toate ferestrele care d ădeau în patrulater, iar cl
ştia că servitorii îi vor urm ări. Era locul cel m ai potrivit
pentru o conversaţie privată. Preocuparea servitorilor
curioşi îl ajuta să păstreze o distan ţă decentă. In piua,
parfum ul ei nu putea să-i invadeze nările astfel încât sil I
înceţoşeze m intea şi să-i alunge stăpân irea de sine.
Stăteau în centrul patrulaterului, într-un loc în care
se întâlneau m ai m ulte poteci.
- N u ar fi trebuit să fiu de acord să n u te m ai văd nici
odată, spuse el. N u am luat în calcul reacţia lui Lucie.
- Lucie nu este responsabilitatea ta, replică N oirot.
- A trecut p rin tro experienţă traum atizantă.
- C o p ii i sun t m aleabili. O să facă unele crize de
plâns, aşa cum procedează uneori cân d n u poate obţine
ce vrea, dar o să-şi revină.
- O bişn uieşte des să fugă de acasă?
- N u , şi n-o să se m ai întâm ple.
- N u poţi fi sigură de asta. A fost un gest disperat.
N u cred că ar fi făcut-o dacă n-ar fi fost atât de supărată.
- A fost extrem de supărată pentru că a fost răsfăţa
tă, spuse N oirot. Prea supărată ca să se gân dească la ce
făcea de fapt. I-au fost explicate pericolele de pe străzile
oraşului. Poţi să fii sigur că eu şi surorile m ele o să fa
cem totul ca să înţeleagă m ai bine. Ş i o vom atenţiona
pe Sarah cu privire la unele dintre trăsăturile m ai puţin
plăcute ale lui Lucie.
Era încordată ca un arc. Era, evident, epuizată, faţa îl
era palidă şi trasă şi arăta aproape la fel ca atunci când îi
fusese rău pe vapor. U şu rată că o găsise pe Lucie, resim
ţea probabil oboseala, pe care o ignorase. A şa că era de
preferat ca el să nu lungească m ult d iscuţia şi să treacă
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la subiect. în m od clar ea voia să term ine cât m ai repede
atât conversaţia cu el, cât şi legătura dintre ei.
îl alunga d in viaţa ei şi din a lui Lucie.
Era m am a fetiţei, dar părinţii nu aveau în totdeaun a
dreptate, iar C levedon ştia că nu era bin e ca ea să-l în
depărteze definitiv.
- N u cred că e de ajuns, spuse el.
- C re d că ar trebui să m ă laşi pe m ine să ju d ec asta.
S e hotărî să-i spun ă. N u avea încotro.
- C â n d m am a şi sora m ea au m urit, mi-a fost foarte
dor de tata, m ărturisi el. Se opri ca să tragă aer în piept
înainte de a continua. N u m ai vorbise despre neplă
cerile din copilăria sa cu nim eni altcineva în afară de
Clara. îi era m ai greu decât crezuse. A fost un accident
de trăsură. Era beat, iar vehiculul a căzut de pe un pod.
El a supravieţuit. Eu eram ... eu nu am ştiu t cum să re
acţionez. Aveam n ouă ani pe atunci. Eram îndurerat,
aşa cum bănuieşti. D ar şi speriat. D e ce anum e, nu ştiu.
Ţin m inte d oar că doream cu disperare să stea cu m ine.
Dar m-a trim is la m ătuşile mele, iar el s-a cu fun d at în
băutură şi a b ău t pân ă a m urit. Toată lum ea ştia că era
un beţivan. Toţi erau conştienţi că le om orâse pe m am a
şi pe sora m ea. D ar eu eram prea m ic să înţeleg altce
va decât că aveam nevoie de el, iar el m ă aban don ase.
Se opri şi m ai trase o dată adânc aer în piept, încercând
să se adun e. Lucie a trecut printr-o experienţă terifiantă
şi nu vreau sub nici o form ă să sim tă că am abandonat-o. C re d că trebuie să facem o excepţie de dragul ei.
C red că ar trebui să o vizitez, să zicem, o dată pe săptă
mână, dum inica.
U rm ă o pauză foarte lungă.
- N u , rosti calm N oirot intr-un final, privindu-1 cu
chipul palid şi o expresie de nepătruns. Era cea pe care
o folosea la jocurile de cărţi. C levedon sim ţi că furia
se ad u n a în el. îi spusese ceea ce nu m ai m ărturisise
nim ănui altcuiva, iar ea îl respinsese. A i perfectă drep
tate, zise ea luându-1 prin surprindere. Lucie are nevoie
de tine. Este speriată. A trecut printr-o experienţă tra
um atizantă. D ar e treaba m ea să o aju t s-o depăşească.

268

Loretta Chase

O să o vizitezi dum inica. C â t timp? N o p oţi face la ne
sfârşit. C u cât te vede m ai m ult, cu atât o să presupună
că-i aparţii. Şi, lă sâ n d o la o parte pe Lucie cu deziluzi
ile ei, câtă durere m ai vrei să-i p rodu ci lui Lady Claraf
N im ic din toate astea nu s-ar fi întâm plat, înălţim ea Tu,
nim ic, dacă ai fi răm as aşa cum erai.
îl luase prin surprindere. D eşi o spusese cu voce cal
mă, era liniştea de dinaintea furtunii, iar cuvintele ll
loviră ca o palm ă peste faţă. O brajii îi ardeau ca şi cunt
ea chiar l-ar fi pocnit.
A fectat, ripostă fără să-şi dea seam a.
D in tro d a tă eşti foarte preocupată de sentim entele
lui Lady Clara.
- S u n t preocupată de garderoba D o m n iei Sale, râse |
ea. C â n d o să-ţi intre asta în capul ăla sec?
Poftim? A pelase la el când Lucie dispăruse şi o căutaseră îm preună, îm părţiseră aceleaşi speranţe şi aceleaşi ’
tem eri. Ţ in ea la acel copil la fel ca şi la ea, iar ea era
conştientă de aceste lucruri.
-A c u m două nopţi mi-ai spus că m ă iubeşti, zise el.
- C e im portanţă are asta? întrebă ea. Se întoarse
spre el, îşi ridică bărbia şi se uită fix în ochii lui. Am
un m agazin de condus. D acă nu te poţi stăpâni şi nu
începi să te com porţi aşa cum se cuvine, o să fiu for
ţată să părăsesc Anglia. N o să reuşesc nim ic niciodatft
dacă o să provoci m ereu bârfe şi o să-mi faci necazuri,
T u şi dispreţul tău egoist faţă de tot ceea ce nu e al tău!
Gândeşte-te la ce faci, da? Gândeşte-te la ce ai făcut de
când m-ai urm ărit la Londra şi la consecinţele a tot ce
s-a întâm plat. Gândeşte-te, în ălţim ea Ta, şi la altcineva
în afară de propria persoană.
îi întoarse spatele şi se îndepărtă, iar el nu o urmă.
A bia putea vedea ceva din cauza vâlvătăii roşii pe care
o avea în dreptul ochilor. Sim ţea m ai m ultă furie ca ori
când şi îşi dori să riposteze brutal şi violent, la fel cum îl
biciuiseră cuvintele ei. D ar educaţia îşi spuse cuvântul.
U n gentlem an nu putea lovi o fem eie, nici cu vorba,
nici cu fapta.
N u făcu altceva decât să stea pe loc şi să o urască.
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R ăm ase vreme îndelungată în grădină, singur. Trecu
m ult tim p pân ă când m ânia începu să se risipească, pu
ţin câte puţin. Iar când dispăru com plet răm ase ca de
gheaţă, deoarece m inciunile pe care şi le spusese arseseră de m ult şi îşi dădea seam a că vorbele ei nu reprezen
tau decât adevărul, atât de real şi de amar.
*

M ai târziu, în acea zi de luni, ducele de C levedon
vizită m agazinul de bijuterii al C u rţii, R un d ell <St Brid
ge, şi cu m pără cel m ai m are inel cu d iam an t pe care îl
găsi. „U n inel cu un d iam an t u riaş“ , aşa cum îi reco
m andase Longm ore.
îşi petrecu restul zilei com pun ân d cererea în căsă
torie. O scrise şi o rescrise. Trebuia să fie perfectă, să
conţină toate sentim entele lui faţă de C lara. Trebuia
să reiasă clar că în inim a lui nu era loc pentru o altă per
soană în afară de ea. Trebuia să spună că lăsase în urm ă
toate nebuniile şi că devenise bărbatul dem n de ea.
Cuvintele îi veneau m ai uşor când le scria. întotdeau
na izbutise să m enţină un ton conversaţional în tim p ce
alţii se poticneau. în scris, gândurile deveneau m ai cla
re, ceea ce nu se întâm pla de fiecare dată când vorbea.
G ăsise întotdeauna plăcere în a-i scrie C larei, şi nu o (fi
cuse doar ca să-şi ţină de urât. N u era n um ai încântarea
de a-şi îm părtăşi gândurile şi experienţele cu o persoana
com patibilă. în tim p ce îi scria, îşi putea pun e ordine In
propriile gânduri.
D ar îi era greu să com pună cererea în căsătorie. ( )irlr
erau înaintate când o term ină şi o m em oră şi era de|a
prea târziu să se m ai ducă la C asa W arford. Pmlml'l!
C lara plecase la vreun bal sau la vreo reuniune.
Avea să treacă a doua zi pe la ea.
★

D ucele de Clevedon ajunse la C asa W i u Imh I mulţi
deşi ştia că fam ilia nu prim ea vizitatori In « n •*
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pentru prim a oară, Lady C lara era în clin ată să nu se
arate dispon ibilă pentru el.
D ar cân d îi spusese m am ei ei că o durea capul, Lady
W arford replicase:
- D o a m n a G orrell l-a văzut ieri ieşind d e la Rundell
&. Bridge. Ş i iatâ-1 azi aici, cân d te poate avea numai
pentru el, în loc să dea din coate prin m ulţim ea de faliţi
şi de profitori care se ţin d upă tine. A cu m ai ocazia să
pui lucrurile în ordine şi apoi îl poţi am ân a, d ân d vina
pe m igrenă, dar n um ai d upă ce auzi ce are de spus.
U n inel şi o cerere în căsătorie con stituiau obiectivul
marchizei. Putea avea dreptate, d ar C la ra nu avea chef
nici de el, nici de m am a ei. Lady W arford făcuse deja
trei crize de isterie în acea zi şi se plânsese că toată lu
m ea vorbea despre ducele de C leved on şi „despre acele
drăcoaice care pretindeau că su n t croitorese şi copilul
lor n eastâm părat11, care aproape îl costase viaţa. Desi
gur, totul avea să fie trecut cu vederea odată ce-i punea
inelul pe deget, iar m am a ei putea ap oi să se m ândreas
că în faţa prietenelor, ale căror fete n u fuseseră în stare
să pun ă gheara pe altceva m ai b u n decât nişte conţi şi
viconţi şi m ulţi dom n i onorabili. Şi C la ra avea să fie
iertată pentru num eroasele decepţii pe care le provocase
ca fiică. C levedon se ţinuse du p ă negustorese d in vina
ei. T ot la fel, fusese vina ei că el era şocan t de neatent
şi uita de întâlniri - precum cea în care îi prom isese că
li se va alătura la cină sâm bătă seara. D e asem enea, tot
C lara fusese de vină că eşuase în a-i m enţine interesul
m ereu treaz.
A şadar, nu era de m irare că la intrarea lui C levedon
în sufrageria în care ea şedea îm preu n ă cu m am a ei,
Lady C la ra nu-i oferi un u l dintre cele m ai calde zâmbe
te ale sale.
D u pă ce îi m enţionase că Lon gm ore le spusese des
pre „aventura** de dum inică, m archiza îl întrebă mie
roasă dacă m icuţa se sim ţea bine. C leved on răspunse
afirmativ. D eşi fusese m onosilabic, se p utea observa
cu uşurinţă că nu discuta cu plăcere despre copil, însă
d oam n a con tin u ă să-l interogheze.
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Intr-un final, n ep u tân d să-şi astâm pere curiozitatea,
C lara îl întrebă:
- Este adevărat că a cerut să d iscu te cu prinţesa
Victoria?
El râse, apoi le istorisi întreaga întâm plare. Era ace
eaşi poveste pe care le-o relatase şi Harry, d ar în varianta
lui C levedon era m ai vioaie, m ai am uzantă, şi includea
o im itare com ică a lui Lucie N oirot când aceasta explica
faptul că ea era prinţesa Erroll de A lbania.
- Iar cân d m am a ei i-a atras atenţia că n u e prinţesă,
zise el, dom n işoara Lucie a spus: „D a, m am ă, d ar înălţi
mea S a prinţesa nu o să vină să discute cu d om n işoara
Lucie C o rd elia N oirot, nu-i aşa?“ A bia m-am abţin ut să
nu râd.
„C h iar îl iubeşte pe copilul acela", gân di C lara, întrebându-se: „O are ce-o să m ă fac?“
- M i se pare că fetiţa se bagă în belele îngrozitoare,
opină m am a ei.
- C â t de n orocoasă sunteţi să aveţi trei fete care nu
v-au d at n iciodată prilej de panică, zise C levedon.
- D acă ai această im presie eşti departe de adevăr, chi
coti m archiza. îţi jur, mi-au d at m ai m ulte prilejuri de
panică la m aturitate decât când erau mici.
- D a, m am a este panicată că o să răm ânem fete bă
trâne sau, m ai rău, că o să ne m ărităm cu persoane
nepotrivite.
- C la r a are o m ică durere de cap, spuse m am a ei
iruncându-i o privire de avertism ent. E o nim ica toată.
El o privi.
- Ţi-e rău, draga mea? T rebuia să m ă fi gân d it la asta.
Nu arăţi la fel de veselă ca de obicei.
- E o bagatelă, m urm ură m archiza con tin u ân d să
0 privească urât.
'
- O bagatelă sau nu, arăţi palidă, C lara, zise Cleveilon şi se ridică. N u vreau să te obosesc. O să m ă întorc
;iltă dată.
Plecă în curân d şi, la scurt tim p d u p ă aceea, din cauza
1icălelii m aterne, a ruşinii, a supărării şi a altor em oţii
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tulburătoare, C lara se aşeză în p at cu o durere de cap,
de data aceasta reală.
★

Miercuri după-amiază, Green Park
- A i fugit, zise M arcelline.
O dusese pe Lucie în parc, iar m icuţa îm pingea un ]
cărucior pentru păpuşi, unul dintre num eroasele daruri 1
cu care Clevedon îi um pluse cam era. Susan n ah , care
era încă păpuşa ei favorită, era aşezată în m icuţul vehl* 1
cui şi privea peisajul cu ochii ei albaştri, de sticlă.
M arcelline se dăduse peste cap încercând să-l facă să j
o urască veşnic.
Totuşi, în ciuda tuturor eforturilor, C levedon se în
torsese. Se dusese la magazin şi, deoarece nu o găsise
acolo şi nu reuşise să obţină nici o inform aţie de la su
rorile ei, insistase să vorbească cu Sarah . D in m om ent
ce dădaca era încă angajata lui, Sophy şi Leonie fuseseră
nevoite să-i perm ită acest lucru, iar Sarah îi spusese ca j
d oam n a N oirot era în G reen Park îm preună cu Lucie.
El venise în parc şi o urm ărise pe M arcelline ca să-i l
povestească problem ele sale sentim entale, nici mai
m ult, nici m ai puţin!
Era inteligent, iubitor şi sensibil. E ra un iubit iscusit
şi pasional. D e asem enea, era în căpăţân at şi nepăsător. 1
Ea îşi ream inti că ducii nu sem ăn au cu alţi bărbaţi. 1
Faptul că toată viaţa făcuseră n um ai ce doriseră le afec- I
tase creierul.
Ş i creierul ei era afectat, probabil, pentru că îşi petre- I
cuse prea m ult timp în com pania lui. N u, inim a ei era
cea afectată. Intr-un colţ al sufletului, nu atât de secret I
pe cât şi-ar fi dorit, se bucura că el şi Lady C lara nu se
logodiseră încă.
„D ar în curând vor fi logodiţi, iar tu o să fii nevoită
să accepţi acest lucru."
- A i fugit cu prim a ocazie ca să n-o ceri de nevastă, I
constată M arcelline. D acă ai fi insistat, îţi jur, durerea
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ei de cap ar fi dispărut. C om portam en tul tău este ceea
ce o doare pe ea de fapt, om căpos ce eşti!

- Ştiu că am stricat tot. A fost adevărat ce mi-ai spus
ieri. D ar încurcătura e atât de înspăim ântătoare, încât
mi-e al dracului de greu să o scot la capăt.
- Prin faptul că eşti aici nu faci nim ic ca să îm bună
tăţeşti situaţia.
- T u eşti experta în tot ce fac greşit. T u eşti femeia
dictatoare care ştie exact ce ar trebui să facă lum ea.
- N u , eu ştiu cum ar trebui să se îm brace lum ea.
- Pun pariu pe orice că m irosise de ce m-am dus la ea.
Am văzut-o pe Lady G orrell când am ieşit din magazi
nul de bijuterii, iar ea e o mare bârfitoare. O cunosc pe
C lara şi mi-am dat seam a că nu a fost în cântată să mă
vadă, iar când am spus că plec a părut chiar uşurată.
- Ş i tu nu ştii de ce a vrut să pleci? întrebă M arcelline.
Ai neglijat-o săptăm âni la rând. Te-ai d at în spectacol
cu o şleahtă de croitorese. A p oi te-ai dus să cum peri un
inel. Şi, fără nici un avertisment, ai apărut la uşa ei gata
de căsătorie.
- N u a fost chiar aşa.
- O ricum , a fost greşit. N u ai petrecut nici m ăcar un
m inut încercând să o curtezi.
- O cunosc de când avea cinci ani!
- Fem eilor le place să fie curtate. Ştii asta. C e este cu
tine? Eşti orb când vine vorba de Lady Clara?
El se opri şi se uită la ea cu o expresie com ică de oroa
re, răspândită pe toată faţa lui frum oasă.
-V re i să-mi spui că trebuie să m ă ţin d upă ea şi să-i
fac ochi dulci, ca idioţii ăia de pretendenţi ai ei?
- N u fi idiot, zise M arcelline. D intre toţi bărbaţii, tu
ar trebui să ştii cel m ai bine cum să vrăjeşti o femeie.
Problem a e că te porţi cu ea ca şi cum ţi-ar fi soră.
El înţepeni, dar îşi reveni im ediat. Intr-o clipă se puse
iarăşi în m işcare, plim bându-se alături de ea în stilul ti
pic, arogant, ca şi cum s-ar fi aşteptat ca toată lum ea să
se dea la o parte din calea lui.
D e ce nu i-ar fi cerut ei să-i rezolve problem ele sen
timentale? D o ar acesta era scopul ei în viaţă, aşa cum
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era al tuturor celorlalţi, să-l servească. Ş i nu era aceasta
treaba ei? Să-i servească pe cei asem enea lui? N u neapfl
rat treaba, cât m ai ales am biţia. Nu-i trecea deloc prin
m inte că aceasta nu era deloc abordarea potrivită faţă de
o fem eie pentru care se dăduse peste cap ca să o facă să I
iubească. N u se gândea nici o secu n dă cât de durero»
era totul pentru o astfel de fem eie.
E a îşi ream inti că durerea pe care o sim ţea n u apăru
se din vina n im ăn ui decât a ei, deoarece se îndrăgostise
de el. Era o N oirot. Ea, dintre toate fem eile, ar fi trebuii
să ştie cum stăteau lucrurile. Şi, fiind o N oirot, era obli
gată să gândească folosindu-şi capul, n u sentim entele.
D ucele trebuia să se însoare cu Lady C lara. Toate pinnurile lui M arcelline aveau un sin gur ţel: să o facă pe
ducesa de C levedon cea m ai loială clientă a ei. Dacă
această cunun ie nu avea loc, cine ştie cât avea să treacă
pân ă când el găsea pe altcineva. Puteau fi zile. Puteau II
ani. Şi, oricât de m ult ar fi durat, câte fem ei din Londra
ar fi oferit u n trup atât de splen did pentru rochiile create de ea? In plus, trupul acela nu avea să aducă la fel de
m ultă publicitate în cazul în care Lady C la ra se mărita
cu o persoan ă inferioară în rang ducelui de Clevedon.
O ricum , ea deja se ocupa de Lady C lara şi o aranja
pentru a deveni un adevărat m odel, izbutise să-i câştige
loialitatea. în ciuda tuturor zvonurilor şi a scandalului,
în ciuda marchizei de W arford. D e fapt, Lady C lara avea
program ată o probă chiar în acea după-am iază.
O doică ce se plim ba îm preună cu o fetiţă se apropie
ca să adm ire păpuşa lui Lucie. A ceasta op ri căruciorul şl
o scoase pe Su san n ah la inspecţie.
- C e rochiţă frum oasă! exclam ă fetiţa.
- M a m a m ea mi-a făcut-o, zise Lucie. E a face rochii
pentru toate doam nele şi prinţesele.
O puse la loc pe Susan n ah , iar dădaca plecă împreu
nă cu fetiţa. A ceasta din urm ă îşi târa picioruşele şi se
uita peste um ăr la păp uşa lui Lucie.
- A r trebui să-i dai lui Lucie cărţi de vizită pe care
să le îm partă, sugeră Clevedon. Te-ai gân d it să faci şl
o linie de rochiţe pentru păpuşi?
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-N u .
- Gândeşte-te.
M arcelline avea şi-aşa destule pe cap.
- Lady C lara vine puţin m ai târziu pentru o probă,
spuse ea. O rochie pentru vineri noapte. V a fi un u l din
tre cele m ai im portante baluri ale sezonului, din câte
am înţeles.
-V in eri? întrebă el gânditor. La naiba. Trebuie să fie
balul lui Lady Brownlow. C red că ar trebui să particip
şi eu.
- Sigur că o să participi, zise ea. Este un u l dintre cele
m ai im portante evenim ente ale sezonului m onden.
- A s ta nu prom ite prea multe.
- C e este cu tine? îl întrebă ea. Ştiu că-ţi place m ult
să dansezi.
- La Paris. La V iena. La Veneţia.
- A i idee câte fem ei şi câţi bărbaţi şi-ar da un organ
vital ca să fie invitaţi?
- Ş i tu? N u ţi-ar plăcea fii acolo, să îţi etalezi una
dintre creaţii? o întrebă el cu u n zâm bet în colţul
gurii şi cu o sclipire în ochi. Mi-ar surâde să te văd
sosin d la petrecere, neinvitată.
Ei îi venea să urle.
- N u eşti deloc atent? Trebuie s-o curtezi pe Lady
C lara. U ltim u l lucru de care ai nevoie este o fem eie des
pre care toată lum ea va crede că este cea m ai recentă
cucerire a ta şi care încearcă să se facă rem arcată. Ş i este
ultim ul lucru de care am eu nevoie, să-i supăr exact pe
oam en ii pe care vreau să-i fac să treacă pragul m agazinu
lui. D e câte ori trebuie să-ţi explic asta? C u m poţi să fii
atât de greu de cap?
El se uită în altă parte.
- M i te im aginam la bal şi m ă am uza tabloul. Ei,
atunci o să-mi imaginez când voi fi acolo. A r trebui să
alunge plictiseala.
Ş i ea se putea im agina acolo. N u persoan a care era
în realitate, ci aceea care ar fi p utut să fie, fiica unui
gentlem an. Dar, dacă ar fi fost bine-venită la acel bal,
nu ar m ai fi avut-o pe Lucie. N u ar fi învăţat niciodată
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cum să facă haine. N u s-ar fi descoperit niciodată cil
adevărat. C a să nu m ai spun ă că ar fi arătat la fel ca toţi
ceilalţi. V iaţa ei nu ar fi fost la fel de grea, d ar nici la Ici
de distractivă. N u trebuia decât să se gândească la cât dc
plictisit fusese el, marele şi răsfăţatul bătu t în cap!
Lady Brownlow fusese recent aleasă patroan ă a clu
bului A lm ack. Era un a dintre gazdele de top din înalţii
societate. Petrecerile ei erau faim oase. Iar el se purta ca
şi cum era forţat să participe la o conferinţă despre anii
liza m atem atică sau la u n a despre alte chestiuni oribile
legate de cifre.
O să participi, spuse ea. Ş i nu o să întârzii. O să faci
în aşa fel încât să fie evident că nu vrei decât să o vezi
pe Lady C lara, să fii cu ea. O să te porţi ca şi cum nici
o altă fem eie nu m ai există acolo. C a şi cum n u ai cu
noaşte-o de atâţia ani şi abia atunci ai descoperit-o. Vel
face în aşa fel încât să pară că a apărut brusc în faţa ta,
ca o viziune, ca Venus ce se ridică d in m are. îşi dori cu
Sophy să fie acolo şi să-i ofere im agini care să aducă mal
puţin cu nişte clişee dram atice. O să o dai pe spate, con
tinuă ea. D acă va fi vreme frum oasă, atrage-o pe terasă,
pe un balcon sau în alt loc privat, şi asigură-te ca totul sfl
fie rom antic, în aşa fel încât să-i fie im posibil să spun.1
altceva decât da. Este seducţie, Clevedon. Ţ in e minte
asta. N u este cea m ai bu n ă prietenă a ta sau sora ta. Este
o fem eie, o femeie frum oasă, atrăgătoare şi o s-o seduci
ca să-ţi devină ducesă!
*

Balul contesei Brownlow
Vineri noaptea
D ucele de C levedon se hotărî să acţioneze exact aşa
cum îl sfătuise N oirot. Refuză să se gândească la ce făcea
de fapt pentru că, îşi spuse el, n u era nim ic de cugetat.
V oia ca Lady C lara să se m ărite cu el. E a îi fusese întot
deauna predestinată. O iubise din totdeaun a.
„ C a pe o soră.“
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A lungă acest gând în clipa în care îi apăru în m inte.
Se duse la balul doam nei Brownlow. U rm ă instruc
ţiunile lui N oirot literă cu literă. N u ajunse prea devre
me - ar fi fost nepotrivit - ci la ora fixată. Ş i se ţinu
după C lara aşa cum ar fi făcut cu o fem eie uşoară sau
cu o doam n ă răpitoare.
Făcu eforturi să o amuze şi, ori de câte ori ajungea
suficient de aproape de ea, îi şopti vorbe spirituale în
urechea în form ă de scoică.
Era foarte atrăgătoare, iar pretendenţii idioţi nu se
puteau ţine la distanţă.
N o iro t o îm brăcase într-o robă din crep roz. Despărţitura d in faţă scotea la iveală o rochie d in satin alb,
pe care o p urta pe dedesubt. C âteva fu n de se în
crucişau în zona corsajului în form ă de V, atrăgând
atenţia către decolteu, în tim p ce corsaju l era alcătuit
din pliuri în d iagon ală care-i scoteau în evidenţă for
mele voluptuoase.
Bărbaţii salivau, iar femeile erau verzi de invidie.
O con duse pe ringul de dans, conştient că era cel mai
norocos bărbat de la bal. Şi că o iubea.
„C a pe o so ră.“ îşi reprim ă gândul în tim p ce dansau
şi îl alungă, lipsit de viaţă şi uitat, într-un colţ întunecat
şi îm păienjenit al m inţii, pentru orele ce aveau să urme
ze. în că zăcea m ort în um bră când, aşa cum fusese in
struit, o conduse pe C lara pe terasă. Erau şi alţii acolo,
dar fiecare cuplu îşi găsise câte un colţ retras.
D esigur, nim eni nu putea fi com plet singur. N u era
genul acela de petrecere. Lum inile din sala de bal arun
cau raze slabe pe terasă. Luna, în form ă de seceră, sc as
cundea în spatele copacilor, la orizont, iar norii răzleţi,
care se întreceau deasupra lor, nu ascundeau stelele.
Era o seară îndeajuns de rom antică.
El o făcuse să râdă şi să roşească, iar când consideră
că sosise clipa perfectă, spuse:
- A m ceva foarte im portant să te întreb, draga mea.
Ea îi zâmbi.
-D a?
-T o a tă fericirea m ea depinde de asta, urm ă cl.
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Fusese u n zâmbet amuzat? Ironic? D ar n u, probabil
că ea era em oţionată. C u siguranţă, el era.
V enise m om entul să o ia în braţe. O făcu. E a nu I
îndepărtă.
Bine. Era bine.
D ar ceva nu era cum trebuie.
N u , totul era perfect. Se aplecă să o sărute.
E a îşi ridică m âna şi îi blocă traiectoria buzelor.
îşi ridică capul şi sim ţi în in terior ceva ca o uşurare..,]
D ar nu, era im posibil.
C lara se uita la el. în că zâm bea, dar acum ochii II
licăreau. El încercă să-şi dea seam a în care m om ente mal
văzuse acest lucru. A p oi îşi am in ti că ochii ei licăreau la
fel când răbufnea la ceva ce îi zicea m am a ei.
îşi dori ca N oirot să fie acolo şi să-i dea instrucţiuni,
sau să o controleze pe C lara, deoarece sim ţea că situaţia
luase o turnură neaşteptată, d eloc potrivită, iar el nu
ştia cum să o readucă pe făgaşul n orm al.
A p o i îşi dădu seam a ce trebuia să facă.
Idiotul! M ai întâi trebuia să o ceară.
Se dădu un pas în spate şi zise:
- T e rog, iartă-mă. A fost u n gest prostesc. Im perti
nent. Ea îşi ridică sprâncenele perfecte. D iscursul, dis
cursul pentru care pierduse câteva ore i se risipise din
m inte. Totuşi, se avântă: V o iam să te întreb, m ai întâi,
dacă mi-ai face onoarea de a-mi deveni soţie, spuse el şi
începu să caute inelul în bu zun arul d e la haină. Vreau
să spun ... nu prea ştiu ce voiam să sp un ... U n d e naiba
era? Eşti atât de frum oasă...
- Term ină! i-o reteză ea. Term ină. C â t de p roastă mă
crezi?
El se opri d in căutat.
- Proastă? în nici un caz... în to td eau n a ne-am înţeles
perfect, am ân doi. A m făcut îm preu n ă glum e. C u m aş fi
putut să scriu toate acele scrisori unei fete proaste?
- N u le-ai m ai scris, spuse ea. Te-ai op rit d in scris ime
d iat ce ai în tâln ito ... dar nu, n u despre asta e vorba.
Uită-te la m ine.
El îşi scoase m âna din buzunar.
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- M -am uitat toată seara. Eşti cea m ai fru m oasă fată
de aici. C e a m ai frum oasă fată din Lon dra.
- S u n t diferită! exclsm ă ea. S u n t com plet diferită.
D ar tu nu ai observat asta. M-am schim bat. A m evoluat.
Toţi ceilalţi bărbaţi au observat. D ar tu nu. Pentru tine
sun t tot C lara. S u n t tot prietena ta. Pentru tine n u sun t
o fem eie.
- N u fi absurdă. Toată seara...
-T o a tă seara ai jucat un rol! A i exersat, nu-i aşa? îm i
pot da seam a. N u e nici un pic de pasiune!
T on ul vocii ei urca, iar el deveni con ştien t de ce
lelalte cupluri de pe terasă, care se apropiaseră de ei
pe nesim ţite.
-C la r a , poate că...
- Eu m erit pasiune, urm ă ea. M erit să fiu iubită... în
toate felurile. M erit un bărbat care să-mi dea toată ini
ma lui, nu n um ai o parte, pe care nu o foloseşte pentru
m om ent, partea pe care o poate rezerva prietenilor.
- N u este corect, zise el. Te-am iubit toată viaţa.
- C a pe o soră!
G ân d u l pe care îl îngropase într-un colţ al m inţii re
învie şi ieşi la suprafaţă cu o viteză fulgerătoare. îl înlă
tură din nou.
- E m ai m ult decât atât, stărui el. Ş tii că e m ai mult.
- Oare? Ei bine, nu-mi pasă, zise ea întorcându-şi su
bit capul. N u m ă m ai interesează. C â n d eşti în preajm ă
e ca şi cum aş fi cu Harry. B a nu, e m ai rău, pentru că
în ultim ul tim p ai fost extrem de plictisitor, iar el, ori
cât de enervant ar fi, cel puţin m ă bin edispu ne. Ştiu că
voi, bărbaţii, nu vă puteţi abţine de la alte preocupări...
O , de ce trebuie să m ă m ai pierd în eufem ism e? A m ân
doi ştim că vorbim de alte femei. M am a m-a tot bătut la
cap cu asta. Se presupune că trebuie să trecem cu vede
rea. B ărbaţii se nasc astfel şi nu se pot schim ba. Em m
pregătită să trec peste acest lucru.
- C lara, îţi jur...
- N u , zise ea. A m trecut de m ult peste asin. Dacă
nu-ţi poţi respecta o prom isiune pentru o cină, dm * nu
te oboseşti să trim iţi un m esaj... m ăcar câteva cuvinte:
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„îm i pare rău, Clara. A intervenit ceva.“ D acă nu poţi
face nici m ăcar atât... D acă aşa va fi totul... vei fi mereu
îngândurat şi distras ori de câte ori îţi cade cu tronc
cineva... Ei bine, eu nu pot să su p ort aşa ceva. N ici mă
car pentru un ducat. N ici pentru trei ducate! M erit mal
m ult decât rolul de soţie tăcută, care înghite orice. Sunt
o femeie interesantă. Citesc. A m propriile m ele păreri.
Iubesc poezia. A m sim ţul um orului.
- Ştiu toate astea. A m ştiut dintotdeauna.
- M erit să fiu iubită, cu adevărat iubită... C u mintea,
cu trupul şi cu sufletul. Şi, în caz că nu ai observat, exis
tă u n şir lung de bărbaţi care îm i p ot d ărui m ai m ult
decât prietenie. De ce m-aş m ulţum i cu tine?
îşi ridică bărbia şi se îndepărtă în grabă.
A bia atunci îşi dădu seam a că se făcuse foarte linişte.
Se uită după ea. U şile vitrate erau ticsite de oaspeţi.
M ulţim ea îi făcu loc să treacă, iar ea îşi con tin u ă dru
m ul fără nici o ezitare, cu fruntea sus.
D in rândul privitorilor se auziră câteva aplauze
rătăcite.
El percepu, în depărtare, u n ţipăt. Lady W arford.
A p o i auzi şuşotelile m ulţim ii agitate de scandal.
M uzica reîncepu, iar oam en ii intrară în ap o i în sala
de recepţii.
El nu. Traversă terasa şi trecu pe lângă perechile ce se
reîntorceau în colţurile întunecate. Păşi în grădină, tre
cu de poartă, intră în pasaj şi ap oi ieşi pe stradă. într-un
final, se opri. A tunci îşi dădu seam a că trem ura. Ridică
m âinile şi se uită la ele, mirat.
G ân d u l acela, pe care încercase să-l stranguleze şi să-l
răpună, se ridică din n ou d ăn ţuin d fericit.
D ucele de Clevedon respiră aerul rece al nopţii şi îşi
dădu seam a de ce trem ura. Era ca u n om care urcase
treptele eşafodului, sim ţise frânghia trecându-i peste cap
şi atingându-i um erii, auzise cuvintele preotului care se
ruga pentru sufletul lui, sim ţise gluga ce-i fusese pusă
pe cap... şi, în ultim ul m inut, în cel d in urm ă m inut,
prim ise graţierea.
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Zorile erau aproape când Sophy se întoarse acasă.
Marcelline, care stătuse în capul oaselor şi se holbase în
întuneric, se ridică atunci când o auzi urcând treptele.
Sophy fusese la bal. C levedon urm a să facă cererea în
căsătorie, iar lum ea trebuia să ştie exact ce purta Lady
C lara şi cine realizase ţinuta ei. Desigur, Sophy nu se
dusese ca să afle ce purta Lady C lara. D eja cunoşteau
fiecare detaliu, nu num ai al rochiei, dar şi al accesori
ilor. Sophy se dusese pentru că, în schim bul un u i spa
ţiu generos pe care îl ceruse în ediţia de a d ou a zi - de
fapt, d in ziua respectivă - a publicaţiei Morning Specta
cle, T om Foxe dorise inform aţii din interior. D e la un
m artor ocular.
Fusese prim a oară când Sophy intrase într-o casă
nobilă în acest scop. Gazdele erau nevoite să angajeze
personal suplim entar pentru astfel de evenim ente mari.
Pentru aceasta existau agenţii respectabile. Sophy fusese
înregistrată, desigur sub alt num e, la toate agenţiile. Ştia
cum să-şi joace şansele de câştig. Făcea asta de când era
de vârsta lui Lucie. Şi ştia cum să se am estece în m ulţi
me. Până la urm ă, era o N oirot.
- Este în regulă, zise Sophy în tim p ce îşi d ăd ea jos
m antia. N u a m ers aşa cum trebuia, dar m-am ocupat
de tot.
- N u a m ers aşa cum trebuia?
- E a l-a refuzat.
- O , D oam ne!
M arcelline sim ţi o durere în piept. îi era greu să res
pire. Era în corzi. U şurare. Disperare.
- Ce? se auzi vocea lui Leonie din spatele ei.
M arcelline şi Sophy se întoarseră. Leonie stătea în
pragul uşii deschise de la dorm itor. N u se obosise să-şi
pună u n halat, iar boneta de noapte - o frum oasă com 
binaţie de funde şi dantelă - îi atârna neglijent Intr-o
parte. Avea privirea ca de bufniţă a cuiva care abia ponte
merge de som n.
C e l puţin cineva dorm ise în acea noapte.
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- Lady C lara l-a refuzat, explică Sophy. A m văzut to
tul. El i-a făcut curte aşa de frum os... E ra ca şi cum ar II
văzut-o prim a oară şi nu a avut ochi pentru nim eni alt
cineva. A fost atât de rom antic, la fel ca într-un rom an...
Zău aşa, ştim toate că, în general, bărbaţii n u su n t cine
ştie ce rom antici.
- D ar ce s-a întâm plat? se interesă Leonie. Până acum
totul sun ă perfect.
- C h iar era perfect. Eu eram chiar în faţă, la u n a din
tre uşile vitrate, iar vântul le p urta vorbele m eşteşugi
te. C â n d ea a zis nu, vă jur, am răm as cu gura căscată.
N u ştiu de unde a găsit puterea să-l refuze, dar a făcut-o,
într-o m anieră foarte hotărâtă. Toată lum ea a auzit. în
tâm plător, muzica s-a oprit chiar atunci, aşa că au aflat şi
cei care erau aproape de terasă. Zvonul s-a îm prăştiat ca
un fulger. într-o clipă, puteai auzi şi un ac care cădea pe
caldarâm . Toată lum ea se chinuia să au d ă cât m ai mult...
iar unii dintre ei se îm pingeau să ajungă la ferestre.
U m erii lui M arcelline se înm uiară.
- O , nu.
- N u trebuie să te îngrijorezi, zise Soph y repede.
A m ştiu t im ediat ce am de făcut şi am m-am ocupat, iar
totul va merge aşa cum trebuie. Te rog, du-te în apoi în
pat. N u m ai e nim ic pe lum e pentru care să-ţi faci griji.
M ă aştept ca dim ineaţă să avem dovada, şi atunci vei pu
tea să vezi cu ochii tăi. Dar, deocam dată, iubitele mele,
trebuie să dorm . M ai am puţin şi cad d in picioare.

capitolul 16
„Dacă acum câţiva ani vecinii noştri ne-au numit, în
mod ironic, naţie de proprietari de prăvălii, credem că
acum ar trebui să ne acorde titulatura de proprietari de
prăvălii de bun-gust. Suntem de părere că nici un loc
din lume nu are o varietate mai mare de atracţii elegan
te cum sunt numeroasele magazine din Londra."
Cartea afacerilor din Anglia şi biblioteca meseriilor folo
sitoare, 1818
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Ora opt, sâmbătă dimineaţa
In ciuda faptului că se dusese la culcare cu p uţin timp
în urm ă, Sophy veni grăbită la m icul dejun, la num ai
câteva m inute în urm a surorilor ei. Ţ in ea în m ân ă un
exem plar d in ultim a ediţie a Foxe’s Morning Spectacle
şi rânjea.
-V -am sp u s că am reuşit, se îm p ău n ă ea. C o lo an ă
d u pă co lo an ă, n u m ai despre rochia p u rtată de Lady
C lara Fairfax - sau „Lady C .“ , cum a scris atât de deli
cat Foxe - pe care a purtat-o la balu l de la Brownlow.
Se aşeză şi citi cu voce tare: „P u rta pe d ed esu b t o ro
chie d in m ătase, iar la exterior un corsaj cu o croială
foarte jo asă.
M arcelline ducea la gură cana cu cafea, d ar se opri.
Nu reuşise deloc să doarm ă.
- Se pare că i-ai dat lui T om Foxe ce a vrut.
- Iar el mi-a rezervat coloane întregi, zise Sophy tri
um fătoare.
Leonie înşfăcă ziarul din m âinile ei.
-L asă-m ă să văd. „O robă roz, deschisă de culoare...
corsajul... coboară în pliuri longitudinale în fiecare la
terală...“ Se uită la M arcelline. Şi con tin u ă aşa, de parcă
e o descriere dintr-o revistă de m odă. Până la pantofi.
Sfinte Sisoe! C e D um nezeu ai făcut pentru el, Sophy?
N u, lasă, nu contează. D e fapt, n u este treaba noastră.
-V -am prom is că o să mă ocup de tot, se lăudă S o 
phy. Lăsaţi descrierea. Ştiţi ce a purtat, zise ea arătând
mai jos. începe de aici.
Leonie intonă:
- „C itito ru l se va întreba de ce am în ceput cu o de
scriere detaliată a ţinutei unei invitate la evenim ent.
D ar nici o laudă nu ar fi suficientă, credem n oi, pentru
o rochie care a înzestrat-o pe purtătoarea ei nu num ai cu
încrederea necesară ca să respingă cererea în căsătorie
a unui duce, ci şi cu focul poeziei, pentru că nici o uită
descriere nu ar putea caracteriza altfel discursul lipsit
de echivoc pe care l-a rostit D o m n ia S a cânii n ffteut
acest gest.“
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U rm a discursul de respingere rostit de Lady Clara,
care în acest context suna ca o scenă dintr-un rom an al
doam n ei M organ.
M arcelline puse jos cana de cafea şi îşi frecă tâmplele.
El este ducele de Clevedon. Ea îl iubeşte. El este ce
m ai faim os seducător, şi totuşi a d a t o n bară. Ei bine, la
revedere, ducesă de Clevedon!
- L a revedere, ducesă, poate, zise Sophy. I-ar putea
lua ceva tim p până să găsească pe altcineva. D ar priveşte
partea plină a paharului. Lady C lara se va întoarce la
C a sa N oirot. Ea înţelege ce facem pentru ea. A i citit ce
i-a spus: „S u n t diferită".
- Ş i prietenele ei vor veni, adăugă Leonie. Fiecare
fem eie care a fost la acel bal va dori să vadă creaţiile
care i-ar putea inspira unei fem ei suficientă încredere
ca să respingă un duce. Sophy, iubita m ea, te-ai întrecut
pe tine.
-L e o n ie are dreptate, spuse M arcelline. Excelentă
treabă, scum po! G enială, de fapt. Eu aş fi stat acolo cu
gura căscată şi cu m intea com plet blocată. D ar tu ai şti
u t cum să întorci situaţia în avantajul nostru, aşa cum
faci m ereu.
-M in te a ta nu se blochează niciodată, o corectă
Sophy. Toate avem abilitatea de a gân di rapid, iar acesta
a fost cel m ai uşor lucru din lum e. D ar acum trebuie să
le oferim ceva ce poate fi adm irat. C e rochie să scoatem
la înaintare?
- L a s ă lucrurile în seam a m ea şi a lui M arcelline,
spuse Leonie. T u trebuie să te odihneşti. D oam n ele din
înalta societate vor deveni nerăbdătoare d u p ă noaptea
trecută, iar restul fiţuicilor de scandal se vor grăbi să
preia povestea. Până după-amiază va circula prin toată
Lon dra. O să fie o zi aglom erată, iar tu nu ai dorm it
decât câteva ore.
D e fapt, M arcelline nu dorm ise deloc, dar ele nu
trebuiau să ştie acest lucru. Stătuse în pat, trează, şi îşi
spusese că făcuse ceea ce trebuia, singurul lucru posibil.
D acă ar fi avut altă variantă, ar fi ales-o. D ar aceasta
nu exista.
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E a şi surorile ei se dedicaseră scop u lu i de a câştiga
loialitatea viitoarei ducese. Se d ădu seră peste cap să
facă d in ea m ai m ult decât credea că e. C levedon tre
bu ia să se în soare cu Lady C lara, căci altfel se alegea
praful de toată strădan ia lor. D orin ţa de a o câştiga pe
Lady C la ra de clientă fusese ceea ce o îm pinsese pe
M arcelline d u p ă el la Paris. U n plan nebunesc. D ucesa
de C leved on era calea lor directă către succes. Avea
să p u n ă capăt d om in aţiei rivalei de la Dowdy. A tunci,
incom peten ta şi în d ărătn ica ce se autoin titu la creatoa
re de m o d ă nu ar m ai fi avut nici o putere asupra lor.
A cesta fusese plan u l iniţial. D ucesa de C levedon fuse
se obiectivul num ărul unu.
D ar Lady C lara nu avea să devină ducesă de Cleve
don - nu d upă acel discurs ţinut în faţa unui public
num eros. Sophy le salvase, ceea ce însem na că partea
esenţială a planului, de a dom ina sfera londoneză a mo
dei, răm ăsese încă în picioare.
Sentim entele lui M arcelline nu aveau ce căuta la mij
loc. Erau problem a ei.
Pe de altă parte, Sophy îşi petrecuse noaptea tn pi
cioare, lucrând, d upă ce toată ziua m uncise la magazin,
în cea m ai m are parte a tim pului tot în picioare.
-T re b u ie să ad m it că am avut parte de mai multe
senzaţii tari decât m-am aştepat, spuse ea. V-am spus efl
am reuşit să m ă poziţionez chiar în faţă, la uşile vlttutc,
de un de am p u tu t auzi fiecare cuvânt. N im en i nu i i i n
observat. N im en i nu observă servitorii. Dar, cfltul vo
iam să m ă întorc aici, am dat peste lordul bon^i mm-.
A tât M arcelline, cât şi Leonie o priviră cu sprfltu rnolr
ridicate. N u la propriu, preciză Sophy. D ar cr» acolo
M-am aşteptat să se uite prin m ine şi să-şi vadă d r lira
bă, aşa cum făceau toţi invitaţii, ca şi cum nu uţ ll font
acolo. D ar el s-a oprit înm ărm urit şi a zis: „C e fm I n. i
Aţi fi p u tu t să m ă d oborâţi cu o pană, dar nici nu un
clipit. „M uncesc, d om n ule", am zis eu cu von- ilr mm
vitoare... ştiţi voi, cea cu accent de fată de Iu ţain, din
Lancashire. „D e ce, te-au d at afară de la magazin?'', in u
întrebat el. „C are magazin?*1, am întrebat. A poi, Li li I
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de respectuoasă, i-am zis că prob ab il că m ă confundă
cu altcineva. D ar nu m-a crezut. S-a u itat în cru n tat la
m ine, iar eu eram sigură că o să con tin u e interogatoriul
şi că o să m ă dea de gol. T ocm ai atu nci în să, m am a lui
a ţipat, el şi-a d at ochii peste cap şi a p lecat intr-acolo.
- A r trebui să fii atentă la el, spuse M arcelline cu voce
ferm ă. N u e aşa prost cum lasă să se vadă, iar ultim ul
lucru de care avem nevoie este ca în că u n a dintre n oi să
se încurce cu un aristocrat.
- N u cred că vrea să se încurce cu m ine, zise Sophy.
C re d că vrea să ne ducem toate la d racu ’-n praznic.
B a chiar cred că e de părere că sun tem întruchipările
diavolului.
- S ă sperăm că doam nele din lum ea b u n ă n u su n t de
aceeaşi părere, spuse Leonie.
- N u sunt, zise Sophy ridicându-se şi îndreptându-se către uşă. C red că m ă întorc în pat. D ar să n u mă
lăsaţi să dorm prea m ult. N u vreau să pierd distracţia.
O , şi dacă aş fi în locul vostru, aş scoate la înaintare
rochia gri.
*

M agazinul lui Downes, mai târziu în aceeaşi zi
D o am n a Dow nes se uita furioasă la rochia de pe
tejghea.
- A câta este asta? o întrebă ea plictisită pe O akes,
supraveghetoarea.
- A şasea, spuse aceasta.
- L a d y G orrell a aruncat-o în m ine, zise doam n a
D ow nes.
- E şocant, doam nă.
O akes, care fusese m artoră la acest evenim ent, nu era
deloc şocată. D acă ar fi aflat că plătise o căruţă de bani
pentru o rochie exact la fel cu cea pe care prietena ei
o văzuse la C oven t G ard en cu un an în urm ă, ar fi reac
ţion at exact la fel.
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O akes îşi avertizase patroana. M ânecile, o atenţionase
ea cân d văzuse m odelul - care se presupun ea că fusese
trimis de asociata din Paris a doam n ei - erau în stilul la
m odă în anul precedent. D o am n a D ow nes prespusese
fie că O akes e o idioată, fie că doam n ele care-i erau cli
ente nu aveau să observe. A şa şi făcuseră m ulte dintre
ele, obişnuite să se încreadă în ea în totalitate. La înce
put. D ar curând descoperiseră că făcuseră o greşeală.
R ochiile erau m em orabile. O singură creatoare de
m odă din L on dra făcea asem enea ţinute spectaculoase,
iar aceea n u era nicidecum doam n a D ow nes. C lientele
ei erau poate ignorante, dar acest lucru n u era valabil şi
pentru prietenele sau rudele lor. C in eva d in anturajul
lo r îşi aducea am inte p ân ă la urm ă că m ai văzuse o ro
chie identică la un banchet, la teatru, în Hyde Park şi
a şa m ai departe.
Dintr-o duzină de comenzi, pân ă acum şase cliente
aduseseră în ap oi achiziţiile, furioase că plătiseră sum e
mari pentru nişte sim ple copii. Ba, m ai m ult, din colec
ţiile an ulu i precedent.
D o am n a fusese, fără îndoială, păcălită, la m od u l cel
mai frum os.
O akes se întrebă cât plătise patroana ei în schim bul
unor m odele vechi şi câte cliente avea să piardă od ată ce
se răspân dea vorba.
Era tim pu l să-şi găsească o altă slujbă, se gân di supra
veghetoarea.
*

M agazinul, aşa cum se aşteptase C levedon, era plin
în acea zi.
Trecu pe lângă el în drum ul spre C lu b u l W hite şi
apoi cân d se îndreptase către cizmar, pălărier, magazi
nul de vinuri şi tot aşa. C u m p ără lucruri de care nu
avea nevoie n um ai ca să se învârtă pe St. Ja m es’s Street.
Aşteptă ca gloata de la C a sa N oirot să se topească.
C itise şi el Moming Spectacle, aşa cum făcuseră, se
pare, m ajoritatea celor din lum ea bun ă.
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Nu-1 m iră că Foxe aflase povestea. O m u l devenise
notoriu tocm ai din acest motiv. D etaliile în să erau cu
totul altceva. în m od cert, Foxe avusese un om infiltrat
în interior. Clevedon ajunsese pân ă la urm ă la conclu
zia că spion u l nu putea fi altcineva decât dom nişoara
Soph ia. Scriitura era în stilul ei - povestea despre ro
chie, descrierile încântătoare, m enţionarea evidentă
a locului în care fusese realizată ţin uta şi, desigur, firul
epic. Stilul Sophiei. Şi, ca să facă toate acestea la timp
pentru a prinde ediţia din acea zi, trebuia să se fi aflat
îa faţa locului.
A cest lucru era, de fapt, o uşurare.
Singura lui grijă era ca dezastrul d in seara precedentă
să nu însem ne sfârşitul C asei N oirot. Lum ea bu n ă ar
fi pu tu t da vina pe doam n a N oirot că îi luase Clarei
m inţile şi, prin urm are, ar fi o c o lito . Iar ea îl avertizase
de atâtea ori. C lara nu s-ar m ai fi întors la magazin, iar
d oam n a N oirot ar fi fost catalogată ca seducătoare şi
fem eie uşoară. D oam nele nu ar m ai fi vrut să aibă de-a
face cu ea.
T otuşi, ele sosiseră la m agazin în acea zi, form ând
o paradă interm inabilă. C o b o rau din trăsuri şi aruncau
u n ochi prin vitrină înainte de a intra. în acest ritm,
aveau să strice clopoţelul de la uşă.
„... o rochie care a înzestrat-o pe purtătoarea ei nu
n um ai cu încrederea de a respinge cererea în căsătorie
a un u i duce, dar şi cu focul poeziei..." T up eul întrecea
orice limite.
T ipic. T upeul fem eilor N oirot era m ai presus de ori
ce. Şi, la fel ca orice altceva din ce făceau ele, articolul
era cu adevărat bine scris. Şi-ar fi d orit să o îmbrăţişeze
pe S o p h ia pentru acesta, dar tânăra ar fi trebuit să stea
la coadă.
N u Sop h ia îl ţinuse treaz toată noaptea. N u ea era cea
care îl făcuse să se dea jos din pat, să se plim be prin încă
pere şi să se certe de unul singur. O ceartă zadarnică.
D in m om entul în care scăpase de la petrecere, de
când stătuse pe trotuar şi îşi dăduse seam a că trem ura,
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se lăm urise că era o singură cale să pun ă capăt acestei
situaţii.
D e aceea aşteptase ca seara să se lase, iar doam nele să
plece acasă şi să se pregătească pentru plim barea rituală
în Hyde Park.
Traversă St. Jam es’s Street şi intră în C a sa N oirot.
*

M arcelline auzi clinchetul clopoţelului şi se gândi:
„O are nu se m ai duc odată acasă?“
Era fericită, desigur. Fusese o zi unică. N ici m ăcar
când se întorsese de la Paris, iar doam nele veniseră să se
holbeze la rochia poussiere, nu fusese aşa.
In acea zi, hoarde întregi de femei intraseră în ma
gazin. Vechiul lor stabilim ent nu le-ar fi putut face faţă
tuturor. Se părea că era nevoită să m ai angajeze cât de
curând încă cel puţin şase cusătorese, altfel nu putea
on ora toate comenzile pân ă la datele prom ise.
Toate acestea îi trecură prin cap într-o secundă, îna
inte să-şi ridice privirea din grăm ada de panglici pe care
le sorta şi să se uite la uşă.
Inim a îi bătu dureros. G entlem anul păşi în interior,
se opri şi se uită în jur. A celeaşi gesturi pe care le făcea
orice gentlem an când intra în m agazin pentru prim a
oară: privea, evalua ceea ce vedea, cântărea dacă ceva
m erita atenţia şi, desigur, nu băga în seam ă persoana
din spatele tejghelei, aflată prea jo s pe scara ierarhică.
D ar aceasta nu era prim a oară când el se afla acolo,
iar gentlem anul nu era unul oarecare.
E ra C levedon, înalt şi arogant, cu pălăria aşezată cu
precizie pe vârful capului, iar de sub borurile acesteia
ieşeau buclele negre. Avea un baston cu m ânerul de aur
pe care îşi sprijini m âinile în timp ce se opri ca să exa
mineze m agazinul.
M ănuşile lui erau de culoarea pielii. Se putea observa
conturul degetelor.
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M âinile lui, m âinile lui... îşi am in ti m ân a care o măn
gâiase pe spate. C are îi apucase faţa. A lu n ecase apoi pe
sân i şi se oprise între picioarele ei.
D acă ar fi fost un gentlem an oarecare, orice proprietăreasă ar fi ieşit din spatele tejghelei şi i-ar fi oferit aten
ţia exclusivă. M arcelline răm ase la locul ei, cu mâinile
pe tejghea.
- B u n ă seară, înălţim ea Ta, spuse ea.
- B u n ă seara, doam n ă N oirot.
îşi scoase pălăria şi se înclină.
E a făcu o m ică reverenţă.
îşi aşeză pălăria pe un scaun, ap oi se în dreptă către
m anechin şi inspectă rochia.
Era o ţinută gri, din tul, o culoare pe care o num ise
„Fu m londonez". C o rsaju l extravagant, d in satin roz,
o scotea foarte frum os în evidenţă. Ţ in u ta era îm podo
bită cu trandafiri brodaţi şi frunzuliţe îm pletite.
- A r a tă foarte... franţuzească, rem arcă el.
-în to td e a u n a decorez m anechinul intr-un stil mult
m ai elegant şi m ai pretenţios decât le îm brac pe cliente,
răspunse ea. D u p ă ce văd ce poartă m anechinul, exista
m ai puţin e şanse să devină isterice atunci când le pro
pu n ceva ieşit din com un faţă de lucrurile cu care ele
sun t obişnuite.
D ucele zâmbi şi se apropie de tejghea.
- C e convenabil. T u eşti cea ieşită din co m u n faţă de
lucrurile cu care suntem obişn uiţi un ii dintre noi.
- N u unii, îl corijă ea. Fiecare dintre voi. C a sa N oirot
nu este un lucru obişnuit.
- S u n t perfect de acord. M-am bu curat să văd că dom 
nişoara S o p h ia a transform at dezastrul de aseară intr-un
prilej de b u n augur. Dar, desigur, nu ar fi trebuit să mă
aştept la nim ic altceva.
- Eu m-am aşteptat la m ai m ult de la tine. D ar iar ai
dat-o-n bară.
- D a , recunoscu el. C e altceva aş fi p u tu t face?
A m cerut-o în căsătorie pe fem eia nepotrivită.
Inim a ei părea să se fi oprit în loc. O luă am eţeala.
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_ E l se duse la uşă şi întoarse sem nul agăţat de ea.
„In ch is“ .
- N u am închis, sări ea.
V ocea părea să vină de la kilom etri distanţă.
- A i făcut destule afaceri astăzi.
-N u -m i sp ui tu câte afaceri am făcut, ripostă
M arcelline.
El se întoarse la tejghea.
- Ieşi de acolo.
- In nici un caz, spuse ea.
El zâmbi. A tât. D ar cuvântul zâm bet nu sp un ea ni
m ic în acest caz. T oată lum ea zâmbea. C e făcuse el era...
n um ai Sophy putea avea cuvinte ca să descrie gestul.
C olţurile gurii lui frum oase se încovoiară puţin în
sus, iar ochii verzi o priviră cu o afecţiune am uzată, care
îi m erse drept la inim a ce bătea aproape să iasă din piept
şi o lăsă dezarm ată, slăbită şi plină de dorinţă.
- A m nevoie de cât m ai m ulte cliente, spuse ea.
N u su n t sigură că Lady C lara o să se întoarcă...
- Ş tii că o va face. Pentru m ai m ulte rochii care-i vor
da puterea să respingă bărbaţii proşti.
- . . . şi din m om ent ce ea nu o să fie ducesă de
C levedon în viitorul apropiat, trebuie să m ă m ulţum esc
cu alte m uritoare m ai puţin preţioase.
- M ă gândeam , zise el, că tu ar trebui să fii ducesa
de C levedon.
M arcelline răm ase m ută pentru prim a oară în viaţa
ei. Putea prevesti necazurile ce aveau să urm eze. C h iar
şi aşa, o ricât de bin e acordate îi erau instinctele, nu
p u tu reacţiona. S e gân d i că, p robabil, urechile îi ju ca
seră feste.
S au el îi juca feste.
Era obosită. Fusese o zi lungă, foarte solicitantă,
d u p ă o noapte n edorm ită şi agitată - d u p ă ce aflase veş
tile de la Sophy nu ştiuse dacă să râdă de uşurare sau să
plângă de disperare faţă de toate planurile şi strădaniile
ei. T otul pentru nim ic. Făcuse tot ce putuse şi plătise
un preţ m ai m are decât şi-ar fi p utut im agina vreodată.
C â n d Sophy venise acasă şi le spusese ce se întâm plase,
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M arcelline văzuse în jur num ai cioburi, de la toate spe
ranţele şi planurile de viitor pe care şi le făcuse.
Trase aer în piept. R espiraţia nu era în deajun s.
T reb uia să stea jos. Avea nevoie de o b ău tu ră tare.
M urm ură:
-Ţ i-ai pierdut minţile?
- N u ştiu dacă mi-am pierdut m inţile, dar inim a mi-a
fost furată pentru totdeauna.
îşi căută stăpânirea de sine.
- Ştiu ce e asta. A i suferit un şoc sentim ental. O fată
frum oasă, cea pe care ai iubit-o toată viaţa...
- C a pe o soră. Ea a avut dreptate. Ş i tu ai avut
dreptate.
- E ş t i încă bulversat. M âhnit, îndrăznesc să spun.
Te-a um ilit. în faţa tuturor. O am en ii au aplaudat-o, din
câte am înţeles.
- A s ta ţi-a spus dom nişoara Sophia? A m dedus,
d in Morning Spectacle, că a fost acolo. Stilul ei este
inconfundabil.
Nu-1 putea lăsa să-i distragă atenţia.
- Ideea e că acum vrei să te răzbuni.
- Pe Clara? N u fi absurdă. E a a avut dreptate. Şi-a dat
seam a că inim a m ea nu era acolo. A ştiu t că jucam un
rol. Ţi-am urm at instrucţiunile cuvânt cu cuvânt. Exact
ca un actor ce respectă un scenariu. N u aşa trebuia să
fie. T rebuia să se întâm ple de la sine, pentru că nimic
altceva nu este tolerabil în acest caz.
- Opreşte-te, zise ea. Opreşte-te im ediat!
îi venea să dea bir cu fugiţii, aşa cum obişnuiau să
facă străm oşii ei pentru a evita problem ele. Avea nevoie
să fugă deoarece fiecare celulă a fiinţei ei ardea de ne
răbdare să spună da. Iar aceasta ar fi fost cea m ai scurtă
cale spre autodistrugere.
-T re m u ra m când am plecat de la petrecere, m ăr
turisi C levedon. Se uită la m âini, la frum oasele m ă
nuşi pe care le pusese pe tejghea. D egetele ei, încă
încleştate de blat, se aflau la m ică d istan ţă de ale lui.
N u trebuia decât să le în tin dă p u ţin ca să-l atingă. îşi
ţinu, totuşi, m âinile acolo un d e se aflau . Mi-am dat
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seam a că trem uram pentru că fusesem cât pe-aci să fac
cea m ai m are greşeală din viaţa m ea, con tin u ă el. O gre
şeală care ar fi distrus două vieţi. D atorită C larei ne-am
salvat am ân doi. A avut dreptate, nu aş fi putut nicioda
tă să fiu soţul pe care îl merită. Pentru m ine nu poate
exista nim eni în afară de tine.
„N u face asta, nu face asta, nu face asta.“ Sim ţi o
greutate în piept. Fiecare respiraţie o durea.
- N u fi idiot!
- Ascultă-m ă, spuse el.
- N u, pentru că nu gândeşti.
- N u am făcut nim ic altceva decât să m ă gândesc.
Azi-noapte şi astăzi toată ziua, cât m-am plim bat în sus şi
în jos pe St. Jam es’s Street aşteptând ca gloata de fem ei
să plece de aici. A m avut destul tim p să m ă şi răzgân
desc, ceea ce nu e cazul. D in contră, de fapt. C u cât am
chibzuit m ai m ult, cu atât m-am sim ţit m ai sigur pe ceea
ce sim t. Te iubesc, M arcelline, zise el şi se opri. Mi-ai
spus că m ă iubeşti.
N u avea să se oprească sau să renunţe. Era încăpăţâ
nat. N u se convinsese oare de asta de atâtea ori? C ân d
îşi dorea ceva pornea hotărât în urm ărirea acelui lucru
şi nu era deloc scrupulos când venea vorba de m etodele
pe care să le folosească. C u alte cuvinte, îi sem ăn a leit.
Ironia era prea mare.
M arcelline îşi luă m âinile de pe tejghea şi îşi încrucişă
braţele, într-o încercare de a se proteja.
- Ţi-am spus că asta nu contează, zise ea încet. N u te
poţi însura cu m ine. Su n t doar o negustoreasă. T u nu
te poţi însura cu o negustoreasă.
- A u fost nobili care au luat de soţii sim ple curte
zane, îi am in ti el. S-au în surat cu slujnicele lor sau cu
dădacele.
- Ş i n iciodată n u s-a sfârşit bine. C â n d gentlem anii
se căsătoresc cu cineva care nu e de rangul lor, soţiile
şi copiii au de suferit. Devin proscrişi. Trăiesc într-un
purgatoriu, n eputân d să se întoarcă la vechea lor lum e,
dar fiind izgoniţi din cea nouă. Nu-mi vine să cred cil ţi
se pare o idee bună.
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- Ştii că e singurul lucru bu n . Te iubesc. V reau să-ţi
dau totul. V reau să-i dau lui Lucie tot ce are nevoie, nu
n um ai păpuşi, haine frum oase şi educaţie, ci u n tată.
Ştiu că m agazinul este pasiunea ta şi că ar fi o sinucidere
să renunţi la el, dar nu va trebui să faci asta. M -am gân
dit şi la acest lucru. D e fapt, m ă gândesc la m agazin de
câteva săptăm âni. A m idei, con tin u ă ducele cu pasiune.
Putem să ne ocupăm îm preună de el. Şi alţi nobili fac
afaceri. C an ale. Linii feroviare noi. Eu scriu cu u n oare
care talen t şi am resurse ca să p u n pe picioare o revistă.
C u m e La Belle Assemblee, dar m ai bun ă. A m şi alte idei
pentru extinderea afacerii. A i sp u s că eşti cea m ai mare
creatoare de m odă din lume. Te p ot ajuta ca toată lu
m ea să afle asta. Mărită-te cu m ine, M arcelline!
Ea se întristă. N u i se părea corect.
Era im posibil. D a, era o visătoare. Toţi cei d in fam ilia
ei fuseseră aşa. V isaseră la lucruri im posibile. T otuşi, ea
şi surorile ei făcuseră în aşa fel în cât unele dintre vise să
devină realitate.
C e e a ce îi oferea el era un vis frum os. D a r C levedon
nu vedea decât latura pozitivă a întregii poveşti.
- C eilalţi nobili fac afaceri în d om en ii legate de ma
rile proprietăţi, încercă ea să-i explice. în to td eau n a au
strategii de mare anvergură. D eţin m ine, investesc în
canale şi n oi căi ferate. N u deschid m ici m agazine ca să
vân dă h aine pentru fem ei. Lu m ea bu n ă n-o să te ierte
n iciodată. A cestea nu sun t vrem urile de dem ult, C le
vedon. N u m ai este perioada în care dom n ea Prinţul
R egent îm preună cu şleahta lui de uşuratici. Societatea
nu m ai e la fel de tolerantă ca odin ioară.
- D a , societatea este o m are plictiseală, spuse el.
N u-m i p asă dacă aprobă sau n u im plicarea m ea în co
m erţul cu haine. C red în ceea ce întreprinzi tu şi vreau
să fac parte din această activitate.
Pur şi sim plu nu gândea clar. N u era con ştien t că
avea să piardă stim a înaltei societăţi şi respectul priete
nilor. Ş i chiar dacă îşi dădea seam a de asta şi era gata
să accepte ce avea să urmeze, răm ân ea problem a dificilă
a trecutului ei.
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N u avea încotro. M ăcar ea să fie cu picioarele pe
p ăm ân t. Era un vis pe care nu şi-l perm ite» mil> nici
o form ă.
D ucele o privea stăruitor, aşteptând.
M arcelline îşi desfăcu braţele, îşi apropie palm ele ca
într-o rugăciune şi spuse:
- I ţ i m ulţum esc. Este un gest m in un at şi ^eneion; sin
cer, îm i faci o m are onoare. Ştiu că aşa s-ar cuveni să
sune, dar eu vorbesc foarte serios...
-M arcellin e, nu...
- D a r nu, înălţim ea Ta, nu. N u mă pot mflrlta cu
tine.
îi observă faţa albindu-se şi se întoarse lepede, îna
inte să se în m oaie. Se duse la uşa ce dădea In npiitc,
o deschise, păşi d in colo şi o închise în spatele el, I. nu le.
foarte încet.
*

C levedon ieşi din magazin şi orbecăi pe mi ai In I a ca
pătul aleii se opri şi se uită în gol spre Palatul ' a
în capul lui răsuna un zgomot teribil. Sim ţea li iMeţe,
durere, furie şi naiba ştie m ai ce. N u avea M a n a n e t « -a
ră să le deosebească şi să le definească. Era o învnlmnijea
lă diabolică de sentim ente care-1 m ăcinau d in Interior.
N u auzi strigătul.
N u putea distinge nim ic din cauza vArlejiilul <are-i
invadase m intea.
- C e d racu’ e cu tine, Clevedon? Mai am puţin yI rfl
guşesc de când te strig şi alerg după tine < a un nelnm.
U n n ebun d u p ă un altui, după cum se part l< amvfWul
ieşind din m agazin, idiotule.
C levedon se întoarse şi se uită la Longtm >n- î ţ i recom an d să nu m ă provoci, rosti el < u tn. raia.
S u n t într-o stare în care mi-ar plăcea să trosnem pe t Ine
va, şi tu ai putea fi acela.
-N u -m i spune, zise Longm ore. Nici ire ain aira J e
m odă n u te vrea. N u e deloc ziua ta norocoan;!, nu I a . t'
M ai degrabă nu e săptăm âna ta norocoasil.
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Im pulsul de a-1 izbi pe Longm ore de un felinar, de
u n gard sau de a-1 azvârli Intr-un şan ţ era copleşitor. Dar
gărzile de la palat probabil că ar fi ieşit im ediat pe poar
tă, astfel că ducele ar fi ajuns din n ou în ziare, iar num e
le lui avea să se afle din nou pe buzele fiecărui pasionat
de scandaluri.
Pe toţi dracii, ce m ai era un scandal în plus?!
Azvârli bastonul, îl înşfăcă pe Longm ore de um eri şi
îl îm pinse cu putere. A cesta ripostă înjurând.
- Luptă-te cu m ine ca un bărbat, porcule! m ârâi el.
Te provoc!
In secun da urm ătoare îşi rupeau hainele. O clipă m ai
târziu pum n ii se avântau în aer în tim p ce încercau să se
om oare în bătaie, hotărâţi şi fără pic de m ilă.
*

M arcelline o trimise pe Sophy în partea din faţă
a m agazinului ca să închidă.
D eşi era atât de epuizată, m oartă de oboseală şi cu
inim a frântă, se abţinu să se ducă în pat. Lucie ar fi
b ăn u it că îi e rău, s-ar fi speriat şi ar fi fost posibil să facă
din n ou ceva necugetat.
O ricum , M arcelline era conştientă că n u ar fi putut
dorm i. T rebuia să lucreze. Trebuia să se concentreze să
facă haine frum oase. A sta avea să o calmeze.
încerca să redeseneze închiderea unei rochii lungi,
asem ănătoare cu o redingotă bărbătească, în m om entul
în care Sophy intră. Leonie o urm ă.
C eva m ai devreme Sophy nu-i spusese nim ic, dar se
uitase la M arcelline cu o privire întrebătoare.
C h iar dacă îşi luase expresia pe care o folosea la jo
curile de cărţi, îi era dificil să-şi ascundă em oţiile de cei
care o cunoşteau bine. Cele d ou ă surori veniseră să afle
ce o frăm ânta, aşa cum făceau de obicei.
- C e s-a întâm plat? întrebă Sophy. C e te roade?
- Clevedon, spuse M arcelline. înfipse creionul în hâr
tie. V ârful se rupse. O , e ridicol, adăugă ea. A r trebui
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să râd. D ar nu pot. N o să vă vină să credeţi dacă vă
povestesc.
- B a sigur că o să credem , răspunse Sophy.
- Ţi-a oferit un cec In alb? se interesă Leonie.
- N u, m-a cerut de nevastă.
- S ă înţeleg că e pus pe cereri în căsătorie, com entă
Sophy du p ă un m om ent de tăcere.
M arcelline râse, apoi începu să suspine. înainte
de se prăbuşi cu totul însă, Selina Jeffreys apăru în drep
tul uşii.
- O , doam n ă, îm i cer scuze, dar tocm ai am fost afară.
M-am dus să iau nişte panglici de la dom n ul A dkins,
din josu l străzii, şi când am ieşit din m agazinul lui doi
gentlem eni se băteau în faţa palatului, iar oam enii
ieşeau în fugă din toate prăvăliile şi cluburile ca să
vadă încăierarea.
- D o i gentlem eni? întrebă Leonie. D o i pierde-vară,
poate.
- N u, dom n işoară Leonie. Su n t înălţim ea Sa, ducele
de C levedon, şi prietenul lui, celălalt gentlem an înalt
şi brunet.
- L o r d u l Longm ore? sări Sophy. A fost aici acum
n um ai câteva clipe.
- D a , dom n işoară, acela. încearcă să se om oare, vă
jur! N u am p u tu t să stau să m ă uit... în plus, erau tot
felul de bărbaţi care veneau să vadă scena. N u era un loc
potrivit pentru o fată singură.
Sophy şi Leonie nu prea aveau astfel de scrupule.
Se repeziră afară să vadă lupta.
N u băgară de seam ă că sora lor m ai m are nu le mai
urm ase.

C ele dou ă se întoarseră după câteva m inute.
M arcelline renunţase la încercările de creaţie. N u avea
starea necesară. Fusese în inspecţie la croitorese şi apoi
se dusese sus s o vadă pe Lucie, care îi citea păpuşii o
carte dintre cele aduse de Clevedon.
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D u p ă aceea, M arcelline se duse în sufragerie şi îşi
um plu un pahar cu coniac.
Sorbise câteva înghiţituri când reveniră surorile ei,
răvăşite şi cam fără suflare, dar în rest nevătăm ate.
îşi turnară şi ele coniac şi d ădură raportul.
- A fost delicios, zise Sophy. Probabil că practică bo
xul, pentru că sun t foarte buni la asta.
- M ie nu m i s-a părut că ar fi experim entaţi, spuse
Leonie. A m avut im presia că încercau să se om oare.
- Lu pta a fost m in un at de atroce. Pălăriile le căzuse
ră, la fel şi redingotele, şi îşi călcau în picioare eşarfe
le. Părul le era răvăşit şi aveau sânge pe haine, adăugă
Sophy făcându-şi vânt cu m âna. Ju r că era în deajun s ca
o fată să leşine.
-M i-a adus am inte de spectatorii rom an i de la
C o lo sseu m , zise Leonie. C red că asistau ju m ătate dintre
m em brii clubului W hite’s. Toţi acei gen tlem an i desă
vârşiţi strigau, pun eau pariuri şi îi încurajau.
- Leonie are dreptate, spuse Sophy. Părea că totul scă
pa de sub control şi chiar mă gân deam că ar trebui să
găsim un loc sigur din care să urm ărim scena. A p o i con
tele de H argate a ieşit din palatul St. Jam es, îm preună
cu alţi bărbaţi.
- A trecut direct prin m ulţim e şi i-a d at pe toţi la
o parte, chiar dacă are în jur de şaizeci de ani, com pletă
Leonie.
- Se ţine bine, de parcă ar fi Zeus. B ărbaţii s-au ferit
d in calea lui, iar el le-a ordon at în ălţim ii Sale şi lordului
L on gm ore să înceteze şi să nu se facă de râs.
- D ar nu l-au ascultat, spuse Leonie.
- D e vin ă era setea de sânge. E rau ca nişte lupi.
- N ici unul dintre bărbaţi n-a îndrăznit să-i despartă.
- D ar lordul H argate s-a avântat direct în toiul luptei,
se entuziasm ă Sophy.
- Ş i s-a p u s în calea pum nului lui Longm ore. C on tele
a evitat lovitura... O , M arcelline, aş fi vrut să vezi... A p oi
a apucat m ân a lui Longm ore şi l-a tras d in faţa lui C le
vedon. Iar unul dintre gentlem anii care era cu el... cred
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că era unul dintre fiii lui, după trăsături... l-a im obilizat
pe C levedon.
- Şi apoi contele şi fiul lui i-au luat de acolo.
- Iar celălalt gentlem an a am eninţat că va pune în
aplicare Legea Revoltei, aşa că am plecat de acolo, zise
Soph y golindu-şi paharul şi turnându-şi ap oi altul.
- Ei, desigur, nu e greu de im aginat de la ce au por
nit, spuse M arcelline. Longm ore îşi răzbuna sora sau
ceva de genul acesta.
- D e ce să o fi făcut? întrebă Sophy. T oată lum ea e de
părere că Lady C lara s-a răzbunat singură şi că a făcut-o
foarte bine. O rice ar fi făcut în plus Lon gm ore n-ar m ai
fi avut sens.
- A tunci ce să fi provocat încăierarea de pe St. Jam es’s
Street? se m iră Leonie.
- N u fi grea de cap, răspunse Sophy. B ărbaţii nu au
nevoie de motive raţionale. Erau am ân d oi într-o pasă
proastă. U n u l dintre ei a provocat scandalul. Şi, pun
pariu pe orice, acum că s-a încheiat bătaia se vor duce
îm preu nă ca să se îm bete.
- D e ce era Longm ore într-o pasă proastă, Sophy? se
interesă M arcelline. A i spus că a fost aici d u p ă ce a ple
cat Clevedon.
- A venit să dea vina pe m ine în legătură cu balul
şi m-a făcut trădătoare că i-am sp ion at sora şi priete
nul pentru T om Foxe. M-am făcut că nu ştiu despre ce
vorbeşte. O f, D oam n e! C h ipu l ei fru m os se um plu de
regret. Vai, M arcelline, ce surori înfiorătoare suntem !
adăugă ea. C u m aflăm de o luptă dăm buzna afară ca
nişte pisici însetate de sânge, iar tu stai aici, cu inim a
frântă...
- N u fi ridicolă, zise M arcelline. Păstrează ton ul m e
lodram atic pentru ziare.
- D ar ce s-a întâm plat, draga mea? întrebă Sophy care
îşi puse jo s paharul, îngenunche lângă M arcelline şi îi
apucă m âna. Ce-a zis Clevedon şi ce i-ai spus tu?... Ş i de
ce te prefaci că inim a nu ţi-e frântă?
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C asa Clevedon
Sâmbătă, 10 mai, ora trei dimineaţa
C a sa era învăluită în întuneric, iar toţi ocupanţii ei
dorm eau, cu excepţia unuia.
în bibliotecă, lum ina unei lum ânări dan sa pe faţa
unei siluete solitare, în căm aşă de noapte, a cărei peniţă
scrijelea o bucată de hârtie.
D ucele de Clevedon făcuse tot ce putuse ca să-l bată
m ăr pe Longm ore. A p oi goliseră îm preună sticlă după
sticlă. Totuşi, ajunsese acasă treaz. Era ca şi cum nu exis
ta îndeajuns de m ultă băutură pe lum e ca să-i potoleas
că durerea din inim ă ori să-i calmeze conştiinţa pentru
a putea adorm i.
în ceea ce privea inim a frântă n u avea încotro decât
să îndure.
C o n ştiin ţa era în să cu totul altceva. A ceasta îl m â
n ase în bibliotecă. Ştia cum trebuia să în ceapă, chiar
în ain te să ia peniţa cu care avea să-i scrie C larei:
„N u vă neliniştiţi, d oam n ă, la prim irea acestei scrisori,
nu trebuie să vă tem eţi că ar cu prin d e o n o u ă decla
rare a sen tim en telor sau o repetare a p rop u n erii care,
ieri seară, v-au dezgustat atât de p ro fu n d 11. Era începu
tul scrisorii d om n u lu i Darcy către Elizabeth Bennett
d in Mândrie şi prejudecată, rom an u l preferat al C larei.
Parcă şi vedea zâm betul ei reţin u t cân d avea să citeas
că. „A m greşit când am făcu t cererea în căsătorie, con
tin u ă el cu propriile cuvinte, iar tu ai avut dreptate
în to t ceea ce ai zis, dar nu ai sp u s n ici m ăcar jum ă
tate. C e i care ne-au ascultat ar fi trebu it să au d ă cum
am soco tit relaţia noastră drept ceva sigur, pentru
care nu m ai trebuia să d ep u n nici u n efort, cum ţi-am
p u s la încercare firea m in un ată şi cum m-am gândit
n u m ai la m ine şi n iciodată la tine. T u ai fost sinceră
cu m in e de când ne cunoaştem , iar eu, în tot acest
răstim p, am fost sincer n u m ai cu m ine. C â n d tu îţi
plân geai bu n ica pe care ştiu cât de m ult ai iubit-o,
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te-am ab an d o n at şi am plecat pe C o n tin en t. M-am
g ân d it că o să m ă aştepţi şi asta ai făcut. C u m ţi-am re
co m p en sat răbdarea şi loialitatea? A m fost nepăsător,
insen sibil şi fals.“
C o n tin u ă să scrie despre felurile în care o rănise.
Ea îi um pluse viaţa cu bucurie şi lum ină când fusese
un băiat singur, cu inim a frântă. Scrisorile ei îi adusese
ră soare în zilele m ohorâte. Ii era dragă şi întotdeauna
avea să fie aşa, dar nu erau decât prieteni şi nim ic m ai
m ult. Ştiuse, în adâncul sufletului, că asta nu era de
ajuns pentru căsătorie, dar fusese cea m ai uşoară cale şi
o urm ase. O m inţise pe ea şi se m inţise şi pe el deoarece
fusese un laş - se temuse să rişte.
Scrise m ai departe şi îşi recunoscu toate faptele nesă
buite şi rele.
încheie: „îm i pare rău, draga m ea, îm i pare atât
de rău. Sp er că, în timp, o să m ă ierţi - deşi în acest
m om ent nu-mi vine în minte nici un m otiv pentru care
ai face acest lucru. D in adâncul sufletului îţi doresc
toată fericirea pe care ar fi trebuit să fiu în stare să ţi-o
ofer înzecit. “
Scrise cuvintele afectuoase cu care îşi încheia me
reu scrisorile şi sem nă cu iniţialele, aşa cum făcea
de obicei.
îm pături scrisoarea, trecu adresa şi o lăsă pe tavă, ca
servitorul să o ducă dim ineaţă la poştă.
A cum răm ăsese num ai inim a frântă.

capitolul 17
„Experienţa, mama adevăratei înţelepciuni, m-a con
vins demult că adevărata frumuseţe este cel mai bine
percepută de criticii autentici; iar vorbele unui îndră
gostit sincer conţin cele mai bune complimente pentru
o femeie inteligentă. “
La Belle Assemblee sau Bell’s Court and Fashionable Ma
gazine, Anunţurile din iunie 1807
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După-amiaza devreme
Duminică, 10 mai
D ucele de C levedon clipi la vederea lum in ii prea pu
ternice. Sad icu l de Saun ders îl privea. Trăsese draperii
le, iar soarele era la fel de orbitor precum u n fulger.
C â n d C levedon îşi m işcă capul, tunetele erupseră fix
în creştet.
- îm i pare rău că vă deranjez, în ălţim ea V oastră.
- N u, nu-ţi pare rău, m ârâi ducele.
- D o m n u l Halliday a fost foarte insistent, explică
Sau n ders. A spus că vreţi să fiţi trezit. D o am n a N oirot
este aici.
C levedon se ridică brusc, lovindu-şi capul de ceva
tare şi ascuţit. Sim ţi ghim pi în creier.
-L u c ie ! zise el. E bolnavă? S-a pierdut? La dracu’,
i-am spus că acel copil are nevoie de...
îşi întrerupse propoziţia în m om entul în care creierul
otrăvit de băutură ajunse din urm ă gura.
- D o am n a N oirot ne-a rugat să vă asigurăm că prin
ţesa Erroll de A lbania este bine, că se află în siguranţă
acasă şi că face exerciţii de calcul cu m ătuşa ei. D o m n u l
H alliday şi-a perm is să o roage pe d oam n a N o iro t să aş
tepte în bibliotecă. Ştiin d că aveţi nevoie de tim p ca să
vă îm brăcaţi, s-a asigurat că dânsa va prim i şi o trataţie.
V-am ad u s cafea, înălţim ea Voastră.
Inim a lui C levedon începu şi ea să b ată cu putere,
laolaltă cu creierul, totuşi n u în acelaşi ritm.
N u sări d in pat, dar reuşi să se dea destul de repede
jo s pentru u n bărbat aflat în starea sa. în ghiţi cu repe
ziciune cafeaua. Se spălă şi se îm brăcă în tim p record,
deşi i se păru că trecuse un secol. N u se m ai ob osi să
se radă.
A ru n că o privire în oglindă şi îşi d ăd u seam a că, ori
cum , dacă s-ar fi ras nu şi-ar fi îm bu n ătăţit cu nim ic
aspectul. A răta ca un cadavru am bulant.
îşi prinse eşarfa intr-un n od făcut la întâm plare, înşfăcă h ain a şi ieşi în grabă din cam eră încă încheindu-şi
ultim ii nasturi.
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C â n d intră în bibliotecă, N oirot stătea aplecată peste
birou. C levedon îşi aranjă eşarfa ca un şcolar em oţion at
chem at în faţa clasei ca să recite din Iliada.
E a arăta perfect, ca de obicei. E ra îm brăcată într-una
dintre creaţiile ei atrăgătoare, din m ătase albă broda
tă cu flori roşii şi galbene. Pelerina scurtă, dublată, cu
m arginile din dantelă neagră, era din acelaşi m aterial.
Ieşea în evidenţă, peste um eri şi peste m ânecile m ari ale
rochiei. în ju rul gâtului îşi legase o panglică din dante
lă neagră. Pălăria era poziţionată spre ceafă, astfel încât
borul încadra faţa, iar m arginea interioară era îm podo
bită cu dantelă şi funde. Alte funde şi orn am en te din
dantelă se găseau pe partea din spate a pălăriei, care era
decorată şi cu pene.
El, în schim b, nu oferea deloc o im agine plăcută.
C â n d intră, M arcelline ridică privirea şi Îşi duse
m âna la piept.
- O , nu! exclam ă ea. D ar îşi veni repede în fire şi spu
se cu o voce m ai liniştită: A m auzit despre bătaie.
- N u e chiar aşa de rău cum pare, m inţi el. Ştiu să mă
feresc d in calea un u i pum n. A r trebui să-l vezi pc Long
m ore. O ricum , aşa arăt de obicei d upă o noapte de chef
petrecută în com pan ia un ui bărbat care a încercui să mă
om oare. D e ce eşti aici?
Avu grijă ca expresia feţei sau vocea să nu t rădeze nici
o u n dă de speranţă. Era m ai greu să facă uccluşl lucru
cu inim a.
N u îndrăznea să spere că ea se răzgândise lin com 
plet treaz şi îşi dorea să fi fost din nou b e a i.
Putea înţelege, în sfârşit, nu num ai c u m l n t e u , cl şi
cu sufletul de ce tatăl lui se refugiase I n b rt u tu iA beţia
alunga durerea, atât pe cea m entală, cât şi p e i eu fi rii fi
N u sim ţise nim ic în tim p ce se bătuse i u I iinnmi>re. A cu m îşi am in ti fiecare cuvânt pe cure 11 xpmie'.e el,
felul în care îşi deschisese com plet sufletul Inul .1 mul
lăsa vreun detaliu ascuns. D ar nu fusese sul li ir u l I I nu
era suficient.
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T ân ăra fem eie făcu un gest către birou.
-M -am uitat pe reviste, zise ea. N u am scrupule.
A m consultat şi notiţele tale. D ar nu îţi înţeleg scrisul.
A i spus că ai idei. D espre afacerile m ele.
- D e asta ai venit? o întrebă el scorţos. Pentru ideile
referitoare la m agazinul tău? Ideile care să te facă cea
m ai m are creatoare de m odă din lume?
- E u su n t deja cea m ai mare creatoare de m od ă din
lum e, îl corectă ea.
D oam n e, cât o iubea! încrederea ei, lipsa de scrupu
le, hotărârea, puterea, geniul. Pasiunea.
îşi perm ise să zâmbească sperând că n u avea să pară
u n gest deplasat, de infatuare.
- Scuză-mă. C u m aş putea uita asta? T u chiar eşti cea
m are creatoare de m odă din lum e.
- Totodată, sun t şi altcineva. Se îndepărtă de birou,
se duse la fereastră şi privi în grădină. C levedon aşteptă.
Avea alternativă? Ieri eram obosită, spuse ea încă uitându-se afară. Foarte obosită. A fost o zi uim itor de agiom erată, am stat num ai în picioare şi abia m ă ţineam ca
să nu m ă desfac în bucăţi. Se întoarse de la geam şi se
uită la el. A tât de m ult m-am străduit să m ă controlez,
încât am fost nedreaptă cu tine.
- D in contră, mi-ai respins cererea chiar elegant, spu
se el. Mi-ai spus că sun t cald şi generos.
A bia îşi putea reţine tristeţea din voce. Se sim ţea ca
atunci cân d i se spun ea cuiva: „Putem răm âne prieteni11.
El nu putea să fie prietenul ei. N u era destul. A cum
înţelegea, nu n um ai cu m intea, ci şi cu fiecare celulă
a fiinţei lui, de ce C lara îi spusese că nu era de ajuns
să fie prieteni.
- A i fost destul de drăguţ şi de generos ca să m eriţi să
ştii adevărul, zise ea. D espre m ine.
D ucele îşi am inti gândul răzleţ care îi încolţise în
m inte când o văzuse pe Lucie pentru prim a oară.
- La dracu’, N oirot, eşti deja m ăritată! M-am gândit
la asta, dar am uitat. C ă Lucie are, probabil, u n tată,
care n u e prin preajm ă. Şi că tu eşti nevoită să te des
curci singură...
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- E m ort.
Sentim entul de uşurare îl ameţi. Se duse la ţrntlltfU
şi se sprijini de poliţă. M âinile îi trem urau. I)ln itnll,
Era în tr o stare cumplită.
-în ă lţim e a Ta, arăţi cam bolnav, spuse ea, l> mu,
stai jos.
- N u . Su n t bine.
- N u . Stai, te rog. Te implor. Şi-aşa sunt cu itffVM
la păm ânt. U n leşin de-al tău nu o să îmbu!n'MA(ti§H
deloc situaţia.
- E u nu leşin niciodată! răspunse el indignai, itlf H
târî până la canapea şi se aşeză.
M arcelline se îndreptă spre birou, luă o om A ilf |i**
tavă şi i o aduse.
- S-a răcit, spuse ea, dar ai nevoie.
Luă cana şi bău. Lichidul era rece, dar îl ujuiA
Ea se aşeză pe scaunul cel m ai apropiat ţl lş|
m âinile în poală. îi despărţeau n um ai câţlvtt INflfl U*
covor, însă o lume întreagă se afla între ei,
-N u m e le soţului m eu e C harles Noirot, A Itmi un
văr foarte îndepărtat. A m urit în Franţa, I n t
t>|il
dem iei de holeră, acum câţiva ani. M ajorliiilru iiiiIdImi
mele au m urit atunci. Şi Lucie s-a îmbolnflvli m '"'1
S o ţu l ei era m ort. Rudele la fel. C opilul Iiim<»|i ţi t«l li
un pas de a se stinge.
încercă să se gândească la cum fusese ,n m |> • !• I >
pentru ea, în să im aginaţia nu-1 ajută. El ţl I onymoit* ».
aflaseră pe C o n tin en t când lovise holera.
ră, iar atunci acest lucru i se păruse un m lim ol Mtt|>>ii
tatea victim elor m ureau în num ai câteva tur
- îm i pare rău, zise el. N u am ştiut.
- C u m ai fi putut? Ideea e că aceasta <• fumlllit iihmi ţl
eu asta sunt.
-A tu n c i în seam n ă că N oirot c h i u i rntr m u m i i
tău. M-am în trebat dacă nu cumva c n i r u n m i m * tu
rezonanţă franceză pe care voi trei 1 - a ţ l m l o | < t u l | u n i m
m agazin.
Ea afişă un zâmbet crispat.
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-A c e sta a fost num ele pe care şi l-a luat bu n icu l din
partea tatei când a fugit din Franţa, în tim pul Revolu
ţiei. Şi-a salvat soţia, copiii şi câteva m ătuşi şi veri. C ea
laltă parte a fam iliei lui nu a fost la fel de norocoasă.
Fratele lui m ai mare, contele de Rivenoir, a fost prins în
tim p ce încerca să scape din Paris. D u p ă ce el şi fam ilia
au fost ghilotinaţi, bunicul m eu a m oşten it titlul. I s-a
părut o nebunie să se folosească de el. Fam ilia lui, Robillon, avea o reputaţie execrabilă în Franţa. Ti-1 am inteşti
pe vicontele de V alm ont din cartea lui Laclos, Legături
periculoase1 C levedon aprobă din cap. Era un a dintre
num eroasele cărţi pe care lordul W arford le declarase
nepotrivite pentru oam enii decenţi. N orm al, când fu
seseră m ici, Longm ore pusese m ân a pe un exem plar
şi o citiseră îm preună. Bărbaţii R obillon erau acel gen
de aristocraţi francezi, continuă ea. U şuratici şi ahtiaţi
d u p ă jo cu ri de noroc, foloseau oam en ii ca pe nişte pi
on i sau jucării. N u erau iubiţi atunci, şi nici acum fran
cezii nu-şi aduc am inte cu plăcere de ei. D in m om ent
ce dorea să se poată mişca în voie, bun icul a adop tat
u n n um e banal. N oirot. A dică N egru. El şi copiii lui
foloseau când un num e, când pe celălalt, în funcţie de
situaţie - seducţie, escrocare sau vreo şm echerie.
D ucele stătea aplecat şi asculta cu m are atenţie.
Piesele se aşezau la locul lor în puzzle - felul în care
vorbea, accentul său franţuzesc, fin şi aristocrat... D ar îi
spusese că era englezoaică! Ei, în acest caz, m inţise şi în
privinţa asta.
- Ş tia m că nu erai chiar ceea ce păreai a fi, spuse
el. Servitorii m ei te-au luat drept o d oam n ă de fam ilie
b u n ă, iar ei sun t greu de prostit.
O , noi putem prosti pe oricine! O avem în sânge.
M em bri fam iliei mele nu şi-a u itat n iciodată rădăcinile aristocratice. N u au renunţat n iciodată la m od u l de
viaţă extravagant. A u fost seducători de renum e şi şi-au
folosit iscusinţa ca să-şi găsească parteneri de viaţă cui
avere. Fiin d m ai degrabă rom antici şi m ai p uţin practici
decât om ologii lor de pe C on tin en t, bărb aţii au avut
n orocul să dea peste englezoaice de viţă nobilă.
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- Iar fem eile, peste englezi de viţă nobilă, surâse el.
O ch ii ei negri îi întâlniră pe ai lui.
- A ş a este. D ar eu nu am vân at niciodată un soţ.
A m înşelat şi am m inţit - nu ştii nici jum ătate din câte
am făcu t - dar totul a fost cu scopu l pe care ţi l-am ex
plicat când ne-am întâlnit.
- Ş tiu că trişezi la cărţi.
- N u am trişat la ultim ul nostru jo c de D ouăzeci şi
unu, zise ea. A m ju cat ca şi cum viaţa m ea depindea
de acel câştig. C e i din fam ilia m ea se găsesc deseori în
această situaţie - ca toată viaţa lor să d epin dă de un
joc. D ar faptul că am trişat la cărţi a fost o banalitate.
A m falsificat num ele de pe paşapoarte ca să ieşim rapid
d in Franţa. C e i din fam ilia mea su n t puşi m ereu în si
tuaţia de a părăsi brusc o ţară. Eu şi surorile mele am
căpătat această deprindere şi am exersat-o cu zel pentru
că n u puteam şti n iciodată când avea să ne fie de folos.
A m fost educate aşa cum se cuvine. A m luat lecţii de
bu n e m aniere, de m atem atică şi de geografie. O rice am
fi noi, cei din fam ilia N oirot - şi nu e deloc frum os sun tem aristocraţi, iar aceasta a fost cea m ai de preţ în
suşire a noastră. Faptul că vorbim şi ne purtăm ca nişte
d oam n e din înalta societate sau ca nişte gentlem eni...
îţi im aginezi că ne netezeşte calea şi ne deschide uşile.
- înţeleg că este m ult m ai uşor să seduci o englezoaică
aristocrată dacă nu vorbeşti ca un funcţion ar sau ca un
vânzător de stofe, zise el. D ar tu te-ai m ăritat cu un văr.
A i un m agazin. N u ai urm at aceeaşi cale.
M arcelline se ridică brusc de pe scaun şi se m işcă.
M ătasea foşni.
S e ridică şi el, nesigur pe picioare. N u putea spune
cu certitudine dacă acest lucru era cauzat de urm ări
le încăierării şi beţiei sau de îngrijorarea şi team a că
o va pierde.
T ân ăra fem eie se îndreptă spre birou şi ridică noti
ţele lui.
-S c r is u l tău este deplorabil, rem arcă ea. N u ţi-am
spus despre m am a m ea...
- A ltă aristocrată engleză, da? S au altceva?
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Ea râse scurt.
-A m â n d o u ă . Se întoarse pe scaun şi se aşeză şi el.
Inim a îi bătea cu putere. U rm a ceva şi nu avea să fie
u n lucru plăcut. Era sigur de asta. Se aplecă şi aşteptă,
îşi dorea să se term ine odată cu speranţa fără m argini
că avea să vină şi o veste bună. D ar ce urm a nu putea fi
de bine, altfel ea nu ar fi fost atât de stingheră. Ea, care
n u se sim ţea niciodată stingheră, care era stăpân ă pe
orice situaţie. C e era cu el? Fem eia recunoscuse că falsi
ficase docum ente! îi m ărturisise că avea în vene sângele
albastru al un or răufăcători francezi! M am a m ea a fost
C atherin e DeLucey, spuse M arcelline.
R ecunoscu num ele, dar îi luă ceva tim p până să îl
asocieze cu ceva. A p oi îşi dădu seam a: albastru, albastru
aprins!
O ch ii lui Lucie, zise el. A cei ochi albaştri, rem arca
bili. Ş i ai dom nişoarei Sophia. Ş i ai dom n işoarei Leonie. Ştiam că era ceva fam iliar la ei. S u n t de neuitat.
Fam ilia DeLucey -fam ilia contelui de M andeville.
R oşeaţa apăru şi dispăru rapid din obrajii ei. îşi strân
se m âinile în poală.
A tunci m em oria îi reveni. Fusese un scandal m ai de
m ult, care avusese legătură cu unul dintre fiii lordului
H argate. N u cel care-1 înşfăcase în n oaptea precedentă.
D ar care dintre ei? N u îşi putea am inti. C reierul îi lucra
cu încetinitorul, răspundea greoi şi dureros.
- N u acei DeLucey, spuse M arcelline. N u cei buni,
care au proprietatea frum oasă de lângă Bristol. M am a
m ea s-a num ărat printre ceilalţi.
★

El se aplecase în culm ea nerăbdării, lăsând să i se
vadă în ochi speranţa şi incertitudinea.
în clipa urm ătoare, M arcelline observă efectele
adevărului. C a p u l lui se dădu pe spate, p ostu ra de
veni ţeap ăn ă, iar ochii i se feriră, n ep u tân d să-i întâl
n ească privirea.
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Sophy şi Leonie o avertizaseră că el ml Iu l mlu «\ ,m.
adevărul. C ă spunându-i-1 nu avea să fiu 1\ I<< rvn d> > u
să-şi toarne cenuşă în cap şi că nu era » u n i i «i\ ?i h> i mh <
postu ra de m artiră, ceea ce oricum nu oltlfiuilM
Im >
niciodată.
D ar ele nu aveau idee cum era să Iul>< -ti un luni mi
şi nu ştiau ce însem na să-i provoci tu emul» ilin m
C levedon îşi deschisese sufletul în faţa el lin ie rile lun i
şi stelele chiar dacă nu ştia nim ic despre eu Im m mi
avusese curajul să-i dea la schim b singurul I i i » i i i |m* <un
i-1 putea oferi: adevărul.
In m agazin îi ream intise mereu despie ulm eu- .1.
oarece sperase că el îşi va veni în fire ţi n vii fW|iltiK<d in cauza m odului ei de a-şi câştiga existenţii Sft l «punft
cine era şi apoi să-i vadă expresia feţei n< lilmliftndu m , i
şi cum ar fi respins-o... acest lucru era mul d iu r n ii d n ni
putea suporta.
D ar ce fusese cel m ai rău se terminam' Aveu «*f» mi piu
vieţuiască. C o n tin u ă repede, nedorindu ?l ulii evu di*< Al
să încheie odată povestea sordidă.
-M a m a a avut sânge albastru, dm nil u Iuti pie
cum celelalte soţii N oirot. N u a avut Imul, Im eu şl
tata au dus o viaţă de nomazi, avenlm niidu m d« Iu
o escrocherie la alta. Intrau în datorii tun un I... -i upol
fugeau în m ijlocul nopţii în altă parte, Noi, >oplll, um
fost nişte bagaje care îi încurcau. Ne au Ift&ut >Dud Iu
o rudă, când la alta. A poi, când eu nvenm noun uni, mi
ajuns la o fem eie care s-a m ăritat cu unul d im ie verii
tatălui m eu. Era creatoare de m odă la Pui l« Ne u Invnţut
arta com erţului şi s-a îngrijit de edueuţlu lumann I iuin
fete frum oase şi s-a asigurat că o să avem « ele mul lume
deprinderi. A cest lucru ne-a fost util dupa m ecu, Şl,
desigur, o fată frum oasă cu maniere exem pluie puteţi
atrage un soţ bogat şi de calitate. Se ullA Iu el i .1 .n i
evalueze reacţia, dar Clevedon studia cu uienţle <1 tvnrul
G enele negre şi groase contrastau cu pulomeu leţel şl
îi acopereau privirea. N u trebuia să-l vudn • >« Iill 1,1 ni
ştie ce era în spatele lor. U n zid. O atrnlinui o uniţle
de irosire aproape maladivă. Se simţea atAi de rpulmin
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în gh iţi în sec şi continuă: D ar m-am în drăgostit de
C h arlie, n epotul verişoarei Em m a, iar el n u avea bani.
Eram nevoită să con tin ui să m uncesc. A p o i a venit
holera. C a o coasă. A secerat Parisul şi i-a luat pe toţi.
C h arlie. E m m a. Ne-am pierdut şi toate cusătoresele.
A u m urit furnizorii. Toate m agazinele s-au închis. A m
fost nevoite să-l închidem şi pe al nostru. Im ediat ce
Lucie a căpătat putere ca să călătorească am părăsit
Franţa. în to td eau n a am visat să am u n m agazin la Lon
dra. A m ju cat cărţi ca să fac rost de ban i pentru călăto
rie. A m aju ns aici aproape falite, d ar m-am dus din nou
la cazinouri şi am câştigat. A i văzut cum am câştigat şi
în Paris... A şa mi-am hrănit şi ad ăp o stit fam ilia când
am aju n s la Londra, în urm ă cu trei ani. A şa am pus
pe picioare m agazinul. A m câştigat ban ii la cărţi. S e ri
dică. A sta e, acum ştii totul, adăugă ea. Prietenul tău
Lon gm ore crede că suntem întruchiparea diavolului şi
nu greşeşte deloc. N u te poţi alia cu o astfel de fam ilie.
N o i seducem şi escrocăm , m inţim şi înşelăm . N u avem
scrupule, m oralitate sau etică. N ici m ăcar nu înţelegem
ce su n t acele lucruri. Ţi-am făcut cel m ai m are favor din
lum e când te-am refuzat. N im en i d in fam ilia m ea nu ar
putea înţelege de ce am procedat astfel. Se îndreptă spre
uşă, încă vorbind, neputând să se abţină. Probabil că
era ultim a lor discuţie. Te-ar fi văzut ca pe u n poru m bel
gata de jum ulit, spuse ea. D ar nu trebuie să crezi că am
făcut un gest nobil sau de sacrificiu când ţi-am respins
propunerea. A fost egoism pur. S u n t prea m ân d ră ca să
în dur să fiu batjocorită de prietenii tăi.
B a ai putea îndura, auzi vocea lui înceată din spa
te. Nu-1 sim ţise când se ridicase de pe canapea. Fusese
surdă şi oarbă de disperare şi prea ocupată încercând să
iasă d in prăpastia în care căzuse. N u voia să se întoarcă.
N im ic d in ce i-ar fi putut spune el n u m ai con ta acum .
Probabil că încerca să fie drăguţ. N u putea su p o rta acest
lucru. C o n tin u ă să se îndrepte spre uşă. Poţi în dura
fem eile batjocoritoare şi cererile lor şi felul în care se
poartă cu tine ca şi cu o sclavă, explică el. Te descurci cu
ele fără problem e. Lady C lara îţi m ăn ân că din palm ă.
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S p eran ţa începea să iasă din acel loc obscur în care se
străduise să o îngroape. O îndesă la loc.
- A şa e în afaceri, m urm ură ea. Şiretenia şi m anipu
larea su n t obligatorii. M agazinul m eu este castelul meu.
D ar lum ea bu n ă este com plet alt univers.
- Pe Lucie încerci să o protejezi, n u pe tine, zise el.
Insişti că nu ai trăsături bune, dar îţi iubeşti fata.
N u eşti la fel ca m am a ta. C o p ilu l tău n u este un incon
venient. Ea se opri cu m âna pe clanţă. Pieptul o durea
pentru că adăpostea un suspin reţinut, care am eninţa
să iasă la suprafaţă. Poate că nu ai scrupule, m oralitate,
etică sau alte lucruri de acest gen, urm ă C levedon, dar
nu-ţi poţi înşela clientele.
- B a le m anipulez, răspunse ea. Le vreau banii.
- Iar în schim bul lor le dai tot ce ai m ai bun. Le faci
să fie m ai m ult decât cred ele că sunt. I-ai d at C larei
curajul de a-şi în frun ta atât m am a, cât şi pe mine.
- E ş t i atât de naiv! Eşti orbit de dragoste, zise Mar
celline răsucindu-se cu faţa spre el. Crezi că dacă ai
descoperit o calitate sau două în inim a m ea nem iloasă,
toată lum ea o să vadă acelaşi lucru? N ici gândi Tot ce
vor vedea va fi că te-ai însurat cu o am ărâtă din neam ul
DeLucey...
- D a r fiul contelui de Hargate s-a însurat cu una, iar
fiica ei s-a căsătorit apoi cu un conte.
- A m auzit povestea asta veche. E v o rb a de Hutbslieba
DeLucey. I-a adus lordului R athbourne o mate avere.
Eu ce-ţi aduc? U n magazin. Iar tatăl Ini Rnilil>oume,
lordul H argate, este u n om puternic. Iii poţi aven un
rang înalt, d ar n u eşti nici pe departe la lei de p u lem li.
Ieri a păşit în m ijlocul unei m ulţim i de băi Inul In-ieiaţi
de sânge ca şi cum aţi fi fost nişte sim pli ţt • >lm I I mnea
îi respectă şi se tem e de ei. T u nu eşti aţa >1 nu ui pe
n im eni asem enea lor care să-ţi sprijine alegeuni Al unit
pe C o n tin e n t şi în societatea engleză, mult mi m uniţii
su n t la conducere. N u ai putere politică. Nu ţi nl explon
tat influen ţa în societate. N u poţi să 1ntiepiin/l ulmii
pentru ca lum ea să m ă accepte. N u poţi ml Im i In n?n lei
încât ei să o accepte şi să o iubească pe I in Ir
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- D acă tu n u eşti bine-venită în lum ea m ea, prefer să
nu trăiesc în ea. Suspin ul pe care şi-l stăpânea cu greu se
ridică din n ou la suprafaţă. Te iubesc, spuse el. C red că
te-am iubit d in m om entul în care te-am văzut la O peră...
Sau , dacă nu de atunci, de când mi-ai luat acul cu dia
m ant. R ecunosc, îm prejurările su n t com plicate...
- C om plicate!
- D a r a fost un plan nebunesc să vii la Paris ca
să-mi atragi atenţia sperând să pui gheara pe ducesa m ea.
A fost un plan nebunesc şi curajos încă de la început, să
te m uţi la Londra cu un copil m ic şi cu d ou ă surori m ai
tinere şi d oar câţiva bănuţi în buzunar. A fost o nebunie
să te gândeşti că poţi pune pe picioare o casă de m odă
cu banii câştigaţi la cărţi. D ar ai făcut asta înainte de
a m ă cunoaşte, înainte de a te gân di vreodată la ducesa
d e Clevedon. Prin urm are, sun t foarte, foarte convins
că o să pui la cale un plan nebunesc pentru a rezolva
problem a noastră com plicată, în special dacă vei fi susţi
n ută de m intea m ea genială.
M arcelline se uită la el, în acei ochi verzi, periculoşi,
şi tot ceea ce văzu fu dragoste. G u ra lui frum oasă afişa
u n zâm bet ce putea topi inima oricărei femei.
O iubea cu adevărat. D upă tot ceea ce-i spusese. C re
dea sincer că ea era capabilă să facă orice.
- Şi dacă nu reuşesc? întrebă ea. D acă această proble
m ă com plicată se dovedeşte m ult prea dificilă, chiar şi
pentru şiretenia şi im aginaţia mea?...
- O să trecem peste asta. V iaţa nu e perfectă. D ar pre
fer să o trăiesc aşa im perfectă cum e, alături de tine.
- E-este un se-sentiment f-foarte fru-frumos, îngăim ă
ea sim ţind că nu-şi m ai putea reţine suspinul.
- N u am exersat deloc, zise el.
- O , C levedon...
D ucele îşi desfăcu braţele. T ân ăra fem eie păşi spre el.
N u exista altă variantă, absolut nici una.
Braţele o cuprinseră, iar ea izbucni în plâns. U n gest
stupid, în să trecuseră prea m ulte m ulte zile şi n opţi în
care frica, grijile, supărarea, furia şi speranţa se ad un a
seră în lăuntrul ei.
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- A s ta înseam nă că am câştigat? întrebă el.
Lacrim ile ei i o confirm au, dar sim ţea nevoia să fie
absolut sigur.
- D a, răspunse ea cu faţa ascunsă în h ain a lui şi cu
vocea înăbuşită. D eşi unii ar spune că ai pierdut.
- T e m ăriţi cu mine? U rm ă o pauză lungă. O strânse
m ai tare. M arcelline...
- D a. N u sun t îndeajuns de nobilă ca să te refuz.
- N u fi nobilă, te implor, zise el. C red că nobleţea
spiritulu i... şi m oralitatea... şi etica... şi scrupulele... ge
n ul acesta de lucruri sun t toate binevenite. D ar până
la un punct. D in colo de acesta cred că m ă fac să vărs.
S e uită la el. Lacrim ile îi licăreau în ochi, de data aceas
ta de fericire, iar starea ei se reflecta şi pe buzele fru
m oase. La m ine nu ţine asta, adăugă ducele. A m încer
cat să fiu bun . A m încercat să nu-i sem ăn tatălui m eu.
A m făcut cam tot ce s-a aşteptat lordul W aford să
fac. A m încercat să trăiesc la stan darde înalte. Dar,
d u p ă d oi ani la universitate, nu am m ai suportat.
A m an u n ţat că plec, iar Longm ore a spus atunci că vine
cu m ine. Insă când Longm ore s-a săturat de viaţa pe
C o n tin e n t şi a decis să se întoarcă acasă, mi-am dat
seam a că nu sup ortam ideea de a veni în apoi. A p oi ai
ap ăru t tu în viaţa m ea şi totul s-a schim bat. Pentru că
erai fem eia potrivită... Pentru m ine... Eşti... potrivită...
pentru m ine.
îşi trecu palm a pe spatele ei. îi auzi respiraţia între
tăiată. Era tot ce voia. Acel mic sunet. îl aşteptase atâta
tim p... Suferise torturile celor condam naţi. A cum ...
îi ridică bărbia şi îi dezlegă boneta pe care o aruncă
deoparte.
Ea tresări.
- Este cea m ai bu n ă bonetă a m ea. Mi-a luat o vcşnicie ca să m ă decid pe care să o port.
- Ţ ie ? T u întotdeauna ai ştiut ce să porţi.
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- N u am m ai fost niciodată nevoită să m ă confesez
cuiva. Este bon eta m ea de confesiune. A m decorat-o
anum e şi tu o arunci aşa, ca pe o batistă folosită.
-T e-ai confesat, zise el. A i făcut-o frum os. C a orice
altceva ce faci tu.
Ii dezlegă rapid dantela neagră de la gât.
E a îi prinse m ân a înainte ca el să arunce şi acea
pod o ab ă.
- Clevedon, ce vrei să faci?
- Ştii foarte bine ce vreau să fac.
- N ici m ăcar nu ai încuiat uşa.
- Nu? C e excitant!
- N u m ă poţi dezbrăca.
El se uită la pelerină, la m ânecile bufan te şi la curea
şi îşi am in ti ce se afla sub ele, sub toate acele straturi. îşi
aduse am inte cum o privise dezbrăcându-se, felul în care
îşi sprijinise câte un picior de m arginea patului, lângă
coapsa lui, şi îşi dăduse jos ciorapii.
O
vrem e i se opri respiraţia._Âpoi inim a îi bătu prea
repede, respiraţia i se înteţi... în să toate acestea n u se
com parau cu ceea ce sim ţea m ai jos.
- A i dreptate. O îm pinse în uşă. O ch ii ei se m ăriră.
A m face bin e să o ţinem închisă, se justifică el. îşi aplecă
fruntea şi o sărută, apăsat şi fără com prom isuri, până
cân d corpul ei se înm uie şi cedă, iar braţele i se încolă
ciră pe ceafă. îl sărută înapoi, la fel de aprig. C levedon
îşi ridică gura la un centim etru de a ei şi m urm ură: A sta
prim eşti dacă m ă torturezi.
M arcelline îi prinse capul, îi apropie buzele şi conti
n uă sărutul, iar lim ba i se plim bă n eb un ă în gura lui.
C â n d genunchii lui cedară şi se sim ţea d in n ou beat,
de data aceasta de m irosul şi de gustul ei, ea îşi ridică
gura la u n centim etru de a lui şi rosti:
- A sta prim eşti dacă îm i frângi inim a.
- O s-o repar, prom ise el.
- A ştept.
Nu-i putea scoate toate hainele - ar fi d urat m ai m ult
de o zi - dar nici nu avea nevoie. G ă si locul în care era
prin s corsajul sub pelerină, îl desfăcu în d eajun s de m ult
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ca să ajungă la corset şi la căm aşă şi îşi trei u ilegetrle
p rin ţesătura strânsă către sânii tari, de ciulini Nu u n
suficient şi, totuşi, era delicios de obscen.
Ea scotea m ici sunete de plăcere şi de Incăninn
A plecându-şi capul, m uşcă peticul de plrle pe n u r
îl dezvelise, o linse şi îşi strecură lim ba mul udAm , pr
sub m arginile căm ăşii. N u era deloc un geM *.i1 1-.11<ntoi,
în să era din cale-afară de obraznic. T rem uiilnd, Mnu el
line îşi încleştă degetele în părul lui.
El se întinse, îi apucă o m ână, îi aduse degetul u.itn
tor spre gură şi îl supse. A p oi îi călăuzi cle^eiul Iii dirptul peticului de piele pe care-1 dezgolise.
- O , D oam n e! exclam ă ea în şoaptă.
Plim bă degetul în interiorul căm ăşii milei lu< li ni
să-şi atingă un sfârc. Scoase un ţipăt m iiii II Iiiîi npnl
degetul şi îl supse din nou. Ii linse paltini
- M a i târziu, spuse el, când o să fim t umpli i p •!, n al
fac asta cu fiecare... centim etru... al fiinţei Inie t > mi te
ling, o să te ating şi o să te pun să te atingi,
-P ro m isiu n i, prom isiuni...
îşi lăsă o m ân ă în p ărul lui, iar pe im ln ltA ........Inul
peste eşarfă şi vestă, către pan taloni. îl dem lielr mumii
într-o parte, în d eaju n s de m ult ca să $1 «trpi m ur inOtin
spre lenjerie. M em bru l lui se ridică In ,u in p ie I lugun
rea i-ar fi p u tu t arde m ân a chiar şl prin ţesAtniA
îl m ân gâie şi într-o clipă căldurn m tltlliA In el
făcându-1 să-şi piard ă controlul $1 un «tniilA nunele
in u m an e.
A p o i îşi strecură m âna în deschizăim .i li i»)• 1 1* l şl il
apucă m em brul. C u fruntea îngropntft In i m inim c i
tului ei, C levedon gem u înnebunit, ti InţfAtA rmliln,
sim ţin d aproape vii în palm e d eioin ţlu n ll» lnllm m
îi trase rochia şi ju p on u l şi o mângflle pe i iih|mi| ţl lliln
picioare, pân ă la deschiderea lenjeriei A m in n pi lu ncu palm a. Fem eia începu să tremure.
C u r a lui o găsi pe a ei, o sărută, up de»lAtl i li fllMul
şi cu atingerea lim bii şi prim i totul i n un ulii fwfnAm I
în tim p ce o săru ta îşi strecură d iu e te l* lliln» pliu
rile m oi dintre coapsele ei. Ern iMA, lut p liln n u li
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îi trem urau sub efectul m ângâierilor. A cest lucru dis
truse ceea ce m ai răm ăsese d in stăp ân irea lu i de sine.
îi luă pur şi sim plu m inţile. T otul se rezum a la instinct şi
la nevoie.
M arcelline îi descheie com plet p an talonii. El scoase
u n sunet, un m ârâit, ca de anim al. îşi trecu m ân a sub
genunchiul ei j i îi ridică piciorul. Pantalonii îi alunecau
peste şolduri. îi trase jos, iar ea îi ghidă m em brul în acel
Ioc dulce şi um ed.
C â n d îşi croi drum înăuntru, ea scoase un ţipăt şi
apoi râse. U rm ară cuvinte în franceză - vorbe grăbite,
nim icuri izvorâte din pasiune, dragoste şi plăcere. Se ţi
nu strâns de el în tim p ce se îm pingea în ea ca un taur
nebun. R âdea şi ţipa de plăcere.
Era pe culm ile fericirii. R âse şi el, un sun et istovit,
în tim p ce se îm pingea iar şi iar. E a îi d ăd u d rum ul din
strânsoare şi lovi cu pum nii în uşă.
O rgasm u l veni dintr-odată, un salt n ebun către
0 fericire stupefian tă ce sem ăna cu u n zbor spre soa
re. U rm ă eliberarea, o cascadă de bucurie, o dulceaţă
in credibilă...
A p oi lum ina orbitoare se stinse, iar el se topi şi alune
cară îm preună lângă uşă, ţinându-se un u l de altul.
*

O vrem e în delun gată răm aseră rezem aţi de uşă, într-o grăm ad ă de m ătase, m uselină şi d an telă. U n a din 
tre jartierele ei se desprinsese, iar ciorap u l îi alunecase
pe gleznă. P antalonii lui şi lenjeria în că zăceau în
ju ru l gleznelor.
M arcelline îl ţinea în continuare, lăsându-se m ângâ
iată de părul lui m ătăsos şi desfătându-se cu m irosul lui
şi cu cel răm as în aer d upă ce făcuseră dragoste - dacă se
putea n um i astfel îm preunarea lor sălbatică. R espiraţia
1 se linişti şi încet, încet reveni la realitate.
A cum trebuie să te măriţi cu m ine, zise el cu vocea
aspră, dar cu o tentă inconfundabilă de satisfacţie în
gâm fată. Toată lum ea a auzit.
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C eaţa care îi învăluise m intea se ridică şi îşi am inti pum n ii ei loviseră în uşă. „D a! D a! D a !“ La fiecare îm 
pingere câte un „D a !“ . Râse.
- A ş a e. N u am fost deloc delicată.
- N ic i eu, zise el. A fost amuzant.
Ea zâmbi din nou.
- D a, cheri, chiar a fost.
-Cheri, repetă el. D e ce sună atât de delicios când
o spui tu?
- Pentru că sunt delicioasă.
-D e lic io a sa ducesă de Clevedon. îm i place cum
sună. M ân a lui o m ângâie pe spate, făcând-o să se înfioare. N im ic nu era m ai frum os pe lum e decât atingerea
lui. Ş i îm i place pielea ei, urm ă el. Ş i m irosul. Şi sune
tul vocii. Şi felul în care se m işcă. O iubesc nebuneşte.
Mi-ar plăcea să stau aici şi să enum ăr toate m odurile în
care o iubesc şi să-i arăt toate felurile în care o iubesc.
D ar lum ea ne cheam ă. Viaţa ne cheam ă. O sărută tan
dru pe frunte. Trebuie să ne îm brăcăm .
N u le luă decât un m inut sau două, pentru că nu
scoseseră prea m ulte de pe ei. Ea îşi aranjă lenjeria şi
îşi prinse câteva copci, îşi rulă în sus ciorapul şi îşi legă
jartiera. El îşi trase lenjeria şi pantalonii, îşi îndesă în ei
căm aşa şi îşi încheie câţiva nasturi.
G ă si dantela ei neagră şi i-o legă la gât.
Ii ridică bon eta din colţul în care aterizase. O şterse
şi încercă să îndrepte penele.
E a îl privi o vreme, apoi râse.
- O , Clevedon! Eşti cel mai drăguţ bărbat din lume.
Dă-mi aia. H abar n-ai ce să faci cu ea, dar îm i place că
te străduieşti.
E l răm ase puţin pe loc. A p oi se uită la pălărie şi îna
poi la ea.
- N u despre asta e vorba? S ă ne străduim ? D acă în
cercăm din toată inima, nu crezi că vom reuşi? Şi apoi,
chiar dacă nu iese exact aşa cum ne dorim , cel puţin
vom şti că am făcut tot ce ne-a stat în putinţă. A şa pro
cedezi tu de obicei, nu? D in toată inim a. Ş i uite cât
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de departe ai ajuns şi câte ai realizat. N u m ai gândeşte-te
câte putem face îm preună!
- Ei, asta cam aşa e. A rătând cu pălăria spre uşă, M ar
celline chicoti: A m făcut aia foarte bine. îm preun ă.
El râse.
- D a . Ş i n u crezi că un bărbat care a reuşit să facă
asta... d u p ă o bătaie şi o noapte de beţie... n u crezi că
el poate ţine piept înaltei societăţi? Poate că nu sun t
cine ştie ce duce, dar nu m-am ocu p at deloc de asta.
G ândeşte-te ce aş putea face odată ce îm i p u n m intea...
cu doam n a ducesă alături de m ine. Sau sub m ine, sau
deasupra m ea sau în spatele m eu, d u p ă caz.
E a îşi ridică sprâncenele.
- în spatele înălţim ii Voastre?
- V ă d că încă m ai ai câte ceva de învăţat, spuse el
îndreptându-şi vesta.
- M -am căsătorit de tânără şi am fost m ăritată d oar
p u ţin tim p. Practic, sun t virgină.
C levedon râse din nou, iar sunetul gâdilă plăcut ure
chea tinerei fem ei. Era fericit, la fel şi ea. A şa că îndrăzni
să spere, să viseze, aşa cum făcea m ereu. Ş i îndrăzni să
creadă că totul avea să se aranjeze aşa cum trebuia pân ă
la urm ă.
O luă în braţe, strivindu-i pălăria. D ar nu-i păsa.
- A m un plan, spuse el.
-D a.
- H ai să ne căsătorim !
-D a.
- H ai să cucerim lum ea!
-D a.
N im en i în fam ilia ei nu fusese vreodată acuzat că avu
sese vise m ărunte.
- H ai să îngenunchem Lum ea Bună!
-D a.
- H ai să-i facem să-ţi cerşească în genunchi creaţiile.
- D a, răspunse ea. D a, da, da.
- M âine e prea curând?
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- N u . N o i doi avem multe de făcut ca să cucerim
lum ea. Trebuie să începem im ediat. N u avem nici un
m in ut de pierdut.
- îm i place să te aud vorbind aşa, zise el.
O sărută. îndelung.
Ş i ei aveau să reziste îndelung. E ra sigură de asta.
O viaţă. A r fi putut pun e pariu pe orice.

epilog
„R och iile erau ab so lu t m in un ate şi am ob servat cu
d eplin ă satisfacţie că ţinutele p urtate d e M aiestatea S a
şi de Fam ilia Regală, d ar şi de m ulte alte d o am n e erau,
în m are parte, d e fabricaţie britanică. “
Jurnalul Curţii, sâm bătă, 3 0 m ai 1835

D ucele de C levedon s-a căsătorit cu doam n a Charles
N oirot la C asa Clevedon, sâm bătă, 16 m ai. Printre cei
prezenţi s-au num ărat surorile ei, m ătuşile lui, lordul
Longford şi Lady C lara Fairfax.
Prin participarea lor, ultim ii d oi şi-au sfid at părinţii totuşi, Longford nu se remarcase niciodată ca un fiu
ascultător, iar Lady C lara îşi dezvoltase în ultim a vre
m e bu n ul obicei de a trece peste indicaţiile materne.
Ea îm brăcase o creaţie N oirot la recepţia reginei, în joia
precedentă, fapt ce crease o vâlvă satisfăcătoare. C ân d
fratele său îi criticase m odul în care susţinea nebunia
lui C levedon, ea spusese:
- E s te încă prietenul meu şi nici prin gân d nu-mi
trece să-i p ort pică. Ştii că nim eni nu a reuşit şi nu va
reuşi vreodată să m ă facă să arăt m ai bine decât reuşeşte
doam n a N oirot. N u te m ai purta ca m am a!
A ceastă ultim ă remarcă îl adusese pe Longm ore la
evenim ent.
M ătuşile d ucelui constituiseră o provocare şi m ai re
du tab ilă. Im ediat ce prim iseră m esajul lui cu privire la
căsătoria ce avea să se oficieze în cu rân d, se grăbiseră
spre L o n d ra şi puseseră stăpânire pe C a sa Clevedon,
h otărâte să-l facă pe duce să se răzgândească. M ier
curi după-am iaza, când se aşezaseră să ia ceaiul şi să-şi
bârfească nepotul, H alliday le prezentase pe viitoarea
soţie a în ălţim ii Şale, pe rudele acesteia şi artileria
grea: Lucie.
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M ătuşile lui ar fi putut în frun ta şarm ul lui N oirot,
dar com bin aţia dintre farm ecul ei şi ţinutele celor trei
surori le slăbise decisiv apărarea. Iar Lucie, aflată în cea
m ai bu n ă form ă a sa, le dăduse lovitura de graţie, cucerindu-le în întregim e.
Luni, d u p ă căsătorie, cea m ai tânără dintre m ătuşile
lui, Lady A delaide Ludley, o vizită pe regină, cu care
avea în com u n num ele de botez şi cu care se afla în
term eni bu n i, şi lăudă m unca noii ducese şi gustul ei.
A flân d că regina adm ira rochia purtată de Lady C lara
Fairfax, Lady A delaide preciză că m agazinul N oiro t era
client fidel al furnizorilor englezi - o cauză dragă M aies
tăţii Sale. Ea m enţionă, de asem enea, că surorile N oirot
întem eiaseră Societatea C roitoreselor pentru Educaţia
Fem eilor N evoiaşe. O altă bilă albă.
Lady A delaide şi M aiestatea S a se puseră de acord
că ducesa de C levedon, în intenţia ei de a-şi păstra
m agazinul, reprezenta o dilem ă socială pentru C u rte.
Pe de altă parte, ducesa se guverna d u p ă principii m o
rale lăudabile dacă nu dorea să-şi aban don eze nici cli
entele, nici pe tinerele femei pe care le învăţa să devină
croitorese. O ricum , ducele le spusese m ătuşilor lui că
nim eni nu se putea aştepta ca o artistă să renunţe la
arta ei.
în final, Lady A delaide prim i perm isiunea de a i-o
prezenta M aiestăţii Sale pe n ou a ducesă. Făcu acest
lucru la recepţia ţinută în onoarea zilei d e naştere a Re
gelui, serbată pe 28 mai.
La un m om ent dat, în tim pul festivităţilor, regele îl
chem ă la el pe Clevedon şi îi vorbi între patru ochi.
Se răspân di im ediat vorba că M aiestatea Sa râsese în
tim pul discuţiei.
C â n d ducele se întoarse la soţia sa, ea îl întrebă:
- D espre ce aţi discutat?
- D espre prinţesa Erroll de A lban ia. A întrebat de ea,
spuse C levedon zâmbind conspirativ. C re d că am reu
şit. A u aju n s la concluzia că eu su n t un excentric, iar tu
eşti irezistibilă.
- S a u invers, zise ea.
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- M a i contează?
- N u.
M arcelline îşi lăsă capul uşor intr-o parte şi scoase un
sun et încet, pe care el îl recunoscu im ediat.
- D ucesă, chicoteşti?
Ea se uită spre el cu un zâmbet d an sân d în ochii ne
gri- M ă gân deam ... A sta e cea m ai mare şm echerie pe
care a făcut-o vreodată o N oirot sau o DeLucey!
- Şi dacă te gân deşti că este abia în cep u tu l, m urm u
ră el.
★
Peste câteva zile, în tim pul plim bării prin St. Jam es’s
Park, dom n işoara Lucie C ordelia N oiro t îi dădu voie
prinţesei V ictoria să o adm ire pe Su san n ah . Păpuşa, aşa
cum prom isese, era îm brăcată special pentru această
ocazie, într-o rochie lungă, lila, şi avea o pălărie din pai
decorată cu funde şi cu două pene albe.

