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Pentru Jonathan

Capitolul 1

— Nu-mi vine să cred că o iau de la capăt, am spus eu.
Blake m-a cuprins pe după umeri. M-a tras mai aproape de el şi
m-am relaxat, învăluită în căldura lui familiară. Am ieşit din clădirea
companiei sale şi am pornit-o în lungul străzii, depăşind câteva
şiruri de case. El s-a aplecat şi m-a sărutat liniştitor pe obraz.
— Fără şmecherii de data asta, îţi promit.
Am râs şi mi-am dat ochii peste cap.
— Acum nu mai am nicio grijă!
Aproape că-1 credeam. Ultimele câteva săptămâni fuseseră încăr
cate de emoţii, dar ceva se schimbase între noi. N-aveam decât să
glumesc, însă Blake îmi câştigase încrederea. După toate protestele
înfocate şi încercările mele disperate de a mă împotrivi sentimen
telor pe care le aveam pentru el, îl lăsasem în sfârşit să-mi pătrundă
în suflet. Cel puţin în mai mare măsură decât lăsasem vreodată pe
oricine altcineva şi simţeam că în viaţa mea nu făcusem o alegere
mai potrivită.
Blake mi-a aruncat un zâmbet poznaş.
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— Nu-ţi face griji! în niciun caz n-aş fi putut-o convinge pe
Fiona să mai facă vreo manevră.
îmbrăcată într-o pereche de pantaloni pescăreşti albi şi o bluză
fără mâneci, din şifon bleumarin, Fiona ne aştepta lângă intrarea
unei cafenele cam demodate. Ne-am oprit chiar în faţa ei. Pe firma
de deasupra era gravat numele Mocha. O tânără clientă a deschis
brusc uşa, iar din interior s-au revărsat arome intense de ciocolată
şi cafea proaspăt măcinată, ce m-au umplut de încântare. Aproape
că uitasem de misiunea noastră iniţială, când Fiona ne-a îndrumat
înspre o uşă de lângă local, pe care nu scria nimic.
— Mergem sus.
Ne-a condus de-a lungul unei scări înguste, până la etajul al doilea.
— Cine deţine clădirea, Fiona?
încercam să las impresia că fac conversaţie, dar pe cine păcă
leam eu? Faptul că ne aflam la doar câţiva paşi de o sursă constantă
de cofeină era deja un avantaj important, însă Fiona ştia ce părere
aveam despre ideea de a închiria de la Blake sau de la una dintre filia
lele sale. Mă încredeam în el, dar asta nu însemna că nu era în conti
nuare hotărât să se implice în cele mai mici detalii ale afacerii mele,
ori de câte ori i s-ar fi ivit ocazia.
Blake era plin de contradicţii. Putea să fie dulce şi sfâşietor
de tandru acum, iar în clipa următoare să mă facă să clocotesc de
furie, cu tendinţa lui obsesivă de a mă controla. Era în stare ca ziua
să se amestece al naibii de mult în gestionarea treburilor legate de
compania mea aflată în plină dezvoltare, pentru ca apoi, de cum
intram seara pe uşă, să mi-o tragă până ce nu mai ştiam de mine. De
acord, uneori aveam nevoie de amândouă, dar încă nu ştiam sigur ce
să cred despre influenţa asta hotărâtoare pe care o avea în viaţa mea.
Mă speria ideea de a-1 lăsa să se apropie de mine, dar învăţam să fiu
mai deschisă şi să mă încred cât puteam de mult în el.
în ziua aceea, o parte din mine (partea care simţea nevoia să se
desprindă de Blake, să-şi păstreze independenţa faţă de el) îşi dorea
să fie absolut sigură că nu avea să mă tragă iar în piept.

— Pot să te asigur că Blake n-are nicio legătură cu proprietarul
clădirii, m-a liniştit Fiona.
Toate bune şi frumoase, dar nu trecuse mult de când tot ea mă
convinsese să închiriez un frumos apartament proaspăt renovat,
aflat în acelaşi bloc în care Blake era nu doar proprietar, ci şi locatar.
Firava graniţă dintre vieţile noastre personale şi afacerile pe care le
aveam era şi aşa prea neclară. De data asta, nu voiam să mai cedez.
— Mă bucur să aud asta.
Fiona a băgat mâna în poşetă. în ciuda îndoielilor pe care le
aveam, eram din ce în ce mai nerăbdătoare. Ea a descuiat uşa şi am
intrat unul după altul. încăperea era lungă, dar mică, cel puţin în
comparaţie cu a lui Blake. Lăsând la o parte mucegaiul şi nevoia
stringentă de a fi curăţat de către o echipă de profesionişti, locul
promitea. în spatele meu, Blake a scos un oftat.
— Fiona, zău aşa! N-ai reuşit să găseşti nimic mai bun?
Sora lui i-a aruncat o privire iritată.
— Am discutat cu Erica despre bugetul ei şi asta e o variantă
convenabilă, ţinând cont de adresă şi de dimensiuni. Evident că
are nevoie de ceva dragoste şi îngrijire, dar trebuie să recunoşti că
spaţiul are potenţial.
Am cercetat îndelung interiorul, imaginându-mi numeroasele
posibilităţi. Fusesem atât de ocupată să-mi ţin afacerea pe roate,
lucrând din apartamentul meu şi făcând în acelaşi timp angajări,
încât nici nu apucasem să mă bucur de mutarea asta. însă avea să
fie distractiv.
— îmi place la nebunie podeaua din lemn.
— E murdară.
Blake şi-a târât talpa unui pantof pe duşumea, lăsând o dâră
subţire în praf.
— Ai puţină imaginaţie, Blake! Trebuie doar să facem curat şi,
cu câteva îmbunătăţiri, încăperea asta cu siguranţă ar căpăta aerul
unui atelier stilat.
— Exact. Pereţii din cărămidă aparentă nu se demodează niciodată.
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— E cam vechi, a strâmbat Blake din nas.
Am râs şi l-am lovit uşor peste umăr.
— Arată-mi o clădire din Boston care să nu fie veche.
Locul nu se putea compara cu sediul modern, proaspăt renovat,
al Grupului Landon, dar eu aveam aşteptări modeste şi realiste. Starea
actuală a interiorului lăsa mult de dorit, dar cu muncă susţinută şi
câteva adăugiri îl puteam face să meargă.
Ne-am oprit în faţa ferestrelor uriaşe, ce dădeau înspre stradă.
Un freamăt de entuziasm mi-a cuprins trupul. Faptul că-i dădeam
afacerii mele propria ei adresă era un moment crucial şi făcea ca tot
ceea ce obţinuserăm până atunci să pară mult mai autentic.
M-am întors pentru a studia reacţia Fionei.
— Cred că-mi place. Tu ce părere ai?
Ea a strâns din buze şi s-a uitat în jur.
— Preţul e acceptabil, iar termenii contractului de închiriere îţi
oferă posibilitatea de a te dezvolta. Una peste alta, eu aş zice că e o
afacere bună. Te vezi muncind aici?
— Da.
Am zâmbit, căpătând şi mai multă încredere în abilităţile ei de
agent imobiliar. La urma urmei, aveam nevoie de un spaţiu de lucru
confortabil şi accesibil pentru noii membri ai echipei Clozpin, reţeaua
socială dedicată modei pe care o construisem de-a lungul ultimului an.
— Lasă-mă să dau câteva telefoane şi să văd dacă pot să mai
scad preţul pentru tine. Fiindcă Blake are dreptate, spaţiul ăsta e cam
murdar. în plus, dacă ai de gând să-l îmbunătăţeşti, asta ne oferă un
avantaj în cursul negocierii.
Fiona şi-a scos telefonul şi a ieşit pe hol, lăsându-ne din nou
singuri.
— Pe mine nu m-ai întrebat ce părere am.
Blake mi-a zâmbit strâmb.
— Asta pentru că ştiu deja care e părerea ta.
— Eu ţi-aş putea oferi o suprafaţă de două ori mai mare şi nici
măcar n-ar trebui să ieşi din clădire ca să vii să mă vizitezi. în plus,

ai primi preţul pentru iubite, pe care cred că-1 vei considera fără egal
în partea asta a oraşului.
Amestecul nepoftit al lui Blake în toate cele era o cauză pierdută.
Sigur, el avea o fire dominantă, obsesivă şi al naibii de insistentă, dar
în cele din urmă era genul de om care rezolvă probleme. Ori de câte
ori cei dragi lui dădeau peste câte un necaz sau aveau nevoie de ceva,
Blake le sărea în ajutor, fără a precupeţi niciun efort.
— îţi sunt recunoscătoare pentru ofertă. Pe cuvânt. Dar inde
pendenţa n-are preţ, Blake.
Mai avuseserăm discuţia asta şi intenţionam să rămân pe
poziţie. Trebuia să aibă încredere în mine, în faptul că voi reuşi pe
cont propriu să fac treaba să meargă. Era nevoie ca încrederea să fie
reciprocă.
— Poţi să-ţi păstrezi independenţa. O să consemnăm totul în
scris.
— Din experienţa mea, consemnatul în scris nu face decât să
mă oblige la a fi dependentă de vastele tale resurse pentru o perioadă
minimă de timp.
Blake deja mă legase de el printr-un contract de închiriere pentru
apartamentul meu, valabil un an, deşi încă nu încasase niciunul
dintre cecurile pe care i le dădusem pentru chirie.
— Consideră că e o formă de a ţine chiria sub control. Ţi-ai putea
asigura preţul pentru iubite într-un contract pe, să zicem, douăzeci
de ani, apoi am putea negocia pornind de la asta.
M-a cuprins în braţe, strângându-mă tare la pieptul lui, apropiindu-şi buzele la câţiva centimetri de ale mele. Inima-mi bătea cu
putere. Discuţia depăşea nivelul obişnuitelor noastre tachinări, în
timpul cărora fiecare încerca să fie mai isteţ decât celălalt. Eram
împreună de doar câteva săptămâni şi el deja se gândea la o relaţie
pe termen lung? Buzele mi s-au întredeschis în timp ce mă chinuiam
să-mi umplu plămânii cu aer. Vorbele lui Blake şi apropierea de el
făceau să se învârtă de nenumărate ori lumea cu mine. Nimeni nu mai
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avusese vreodată un asemenea efect asupra mea şi, treptat, învăţam să
mă bucur de suişurile şi coborâşurile prin care treceam alături de el.
— Frumoasă încercare, am şoptit.
El a gemut, apoi mi-a acoperit gura cu a lui. M-a luat în stăpâ
nire cu gesturi blânde, dar perseverente, aţâţându-mă cu scurte
dezmierdări ale limbii.
— Mă înnebuneşti, Erica!
— Oh? am şoptit eu, încercând să nu gem în timp ce aerul îmi
părăsea trupul.
— Da, în toate felurile posibile. Hai să plecăm de aici! Fiona
poate să pună şi singură actele la punct, dacă eşti hotărâtă să închiriezi haznaua asta.
M-a apucat de şolduri şi m-a prins între corpul lui puternic
şi zidul din spatele meu. Nu ştiam de ce mă tot lipea de suprafeţe
dure, dar îmi plăcea al naibii de tare. Mi-am strecurat mâinile în
părul lui şi l-am sărutat neajutorată, pierzându-mă cu foarte multă
uşurinţă în îmbrăţişarea lui. Cât era ceasul? Unde trebuia să fiu mai
târziu? Recapitulam în minte toate obstacolele care s-ar fi putut afla
între mine şi a fi dezbrăcată alături de Blake. Coapsa lui şi-a croit
drum între picioarele mele, apăsând exact atât cât trebuie pentru ca
încreţitura blugilor să mă maseze prin ţesătura chiloţilor.
— Oh, Doamne!
— Jur că, dacă ar exista o suprafaţă curată în sediul ăsta, ţi-aş
trage-o chiar aici, pe loc.
Am chicotit.
— Eşti obraznic!
Ochii lui s-au întunecat.
— Nici n-ai idee.
— Hm-hm!
Fiona stătea sprijinită de cadrul uşii, privindu-ne uimită. Blake
s-a retras brusc, lăsându-mă ameţită şi, preţ de câteva clipe, dezorien
tată. Pentru prima dată de când îl ştiam, l-am văzut îmbujorându-se

în timp ce îşi trecea degetele prin păr, aparent ruşinat de faptul că
fusese prins sărutându-se de faţă cu sora lui mai mică.
— Dacă aţi terminat, eu am reuşit să scad preţul cu încă două
sute de dolari. Putem să luăm o hotărâre sau vreţi să mai vedeţi şi alte
locuri din diverse părţi ale oraşului?
Mi-am îndreptat spatele şi am plecat de lângă Blake, pentru a mă
alătura Fionei, deoarece ştiam că, cu cât era mai mare distanţa dintre
noi, cu atât mai limpede puteam să gândesc.
— Hotărârea e luată. Hai să trecem la treabă!
*

— Eşti nouă în cartier?
Roşcata pieptoasă care îmi aducea două cafele aburinde, cu lapte
şi aromă de creme brûlée, mi-a întrerupt şirul gândurilor tocmai în
timp ce-mi verificam, cu o grijă obsesivă, e-mailul.
— Oarecum. Am închiriat spaţiul comercial de la etaj.
— Marfa! Eu sunt aici de câţiva ani. Am deschis cafeneaua
împreună cu părinţii mei, dar ei s-au retras din activitate, aşa că
acum am rămas doar eu şi echipa.
— Uau, felicitări! Nu mi-am dat seama că tu eşti proprietara.
O mai văzusem de câteva ori de când începusem să cercetez
cartierul ca să învăţ drumul spre serviciu. Recunosc, eram peste
măsură de nerăbdătoare să mă mut în noul birou, iar aromele îmbi
etoare ce veneau dinspre cafeneaua Mocha mă atrăgeau înăuntru în
mod regulat.
— Majoritatea oamenilor nu-şi dau seama. Sunt destul de
surprinşi când cer să discute cu un şef şi mă au în faţă tot pe mine.
Am râs amândouă, iar eu i-am întins o mână.
— Sunt Erica.
— Simone. Astea sunt din partea casei.
— Grozav, mulţumesc!
— Pentru nimic.
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Tânăra s-a întors agale către bar, dezvăluind un trup ale cărui
curbe până şi eu le invidiam. Simone era o prezenţă plăcută în local
şi făcea o cafea cu lapte excelentă, aşa că îţi venea greu s-o uiţi.
Clienţii din jurul meu au urmărit-o cu privirea până când s-a ascuns
în siguranţă în spatele tejghelei.
Liz a intrat pe uşă şi m-a găsit aşezată la masa mea.
— Uau, ce bronz bestial ai! am exclamat, admirându-i capaci
tatea de a arăta precum un manechin dintr-un catalog, deşi, probabil,
depunea foarte puţin efort pentru asta.
Nu ştiu cum se face, dar părul ei blond fără cusur, tuns în stil
bob, arăta chiar mai luminos decât ultima dată când ne întâlniserăm
la o cafea. Eu aveam părul strâns intr-un coc neglijent şi purtam o
pereche de blugi foarte dragi mie şi foarte uzaţi, împreună cu un
maiou vopsit artizanal, fiind pregătită să fac curăţenie în viitorul
sediu al firmei, înainte să ne sosească mobila.
— Mersi! Barcelona a fost uimitoare. Trebuie să mergi acolo
cândva. Părinţii mei au închiriat o vilă şi practic mi-am petrecut tot
timpul pe plajă. Fericire absolută!
— Sună uluitor!
— Şi tu ce-ai mai făcut?
Liz a luat o înghiţitură din cafeaua ei cu lapte.
— Am primit finanţarea pentru afacere, aşa că am găsit un sediu,
iar acum renovez şi fac angajări.
— Sfinte Sisoe, felicitări!
— Mersi!
— Pentru ce posturi angajezi?
— Avem doi programatori noi, dar mă cam chinuiesc să găsesc
un director de marketing. încă nu m-a dat nimeni pe spate, însă o să
am curând nevoie de un om. Nu pot să joc şi rolul ăsta, pe lângă toate
celelalte treburi de care mă ocup.
— Oh, Doamne, cunosc persoana perfectă!
Liz a bătut din palme şi a început să scotocească prin poşetă.
— Da?

— Prietena mea, Risa. Ultimele câteva veri a lucrat pentru o
companie de marketing. A terminat facultatea în acelaşi timp cu noi,
iar acum îşi caută o slujbă. E înnebunită după modă. Ţi-ar plăcea
foarte mult de ea.
Am ridicat din sprâncene. N-aş fi putut spune că eu adoram
moda. Sigur, conduceam o reţea socială dedicată subiectului, însă
pentru mine era doar o afacere. Obsesia pentru modă era specia
litatea lui Alli, dar, de vreme ce tocmai pe ea o înlocuiam, poate că
merita să stau de vorbă cu fata aceea.
— încerc să-mi înlocuiesc partenera de afaceri, care s-a mutat
cu serviciul la New York, aşa că ar trebui să fie dispusă să-şi asume
multe responsabilităţi în schimbul unui salariu modest, de începător.
Nu e tocmai o slujbă de vis.
Liz a scuturat din cap, aparent netulburată.
— De fapt, sună perfect. Ar trebui să discuţi cu ea. S-ar putea să
mă înşel în privinţa a ceea ce caută, totuşi n-ar strica să luaţi legătura.
Nu se ştie niciodată.
Am ridicat din umeri.
— în regulă, însă nu pot să-ţi promit nimic, OK?
— Absolut. îmi e prietenă, dar nu suntem foarte apropiate, aşa
că n-o să-ţi port pică dacă nu merge.
— OK, grozav!
Am aşteptat-o să-mi trimită datele de contact pe care le avea în
memoria telefonului, timp în care mi-am lăsat mintea să rătăcească
la tot ce aveam de făcut înainte de a ne instala la etaj.
— Mă bucur foarte mult că am reluat legătura, Erica.
Liz mi-a zâmbit dulce, aducându-mă din nou cu picioarele pe
pământ.
— Şi eu.
— Cât am fost plecată, m-am gândit mult la ce mi-ai spus.
Expresia de pe chipul ei s-a schimbat, iar trăsăturile i s-au
îmblânzit.
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— Ar fi trebuit să înţeleg mai bine întreaga situaţie. Nu aveam
niciun termen de comparaţie, aşa că probabil n-am reacţionat cum
s-ar fi cuvenit. îmi pare rău că n-am putut fi cea care să te ajute să
depăşeşti momentul, dar aş vrea să-ţi fiu o prietenă mai bună de
acum încolo, dacă nu e prea târziu.
Şi-a coborât vocea în timp ce-mi vorbea, deşi cafeneaua era
plină de zumzetul celorlalţi clienţi, adânciţi în propriile discuţii.
— Sigur că nu e. Nu-ţi face griji.
Mi-am fluturat mâna, ca pentru a-mi alunga din minte scuzele
ei şi toate emoţiile pe care acestea ameninţau să le trezească în mine.
Unul dintre motivele pentru care ne îndepărtaserăm de la bun
început fusese permanenta amintire a acelei perioade dificile din
viaţa mea pe care o împărtăşisem cu ea. Voiam să mai dau o şansă
prieteniei noastre, dar speram din suflet ca asta să nu însemne retră
irea trecutului la fiecare întâlnire.
— Vorbim despre o poveste foarte veche, Liz. Eu am trecut mai
departe şi n-am niciun chef să mai insist asupra ei. Acum am un
milion de alte lucruri la care să mă gândesc.
— Corect, a încuviinţat ea. Nu ştiu cum reuşeşti. Eu nu m-aş putea
imagina conducând o afacere. Nici măcar n-aş şti de unde să încep.
— Categoric sunt multe de învăţat, dar cred că la fel s-ar putea
spune despre orice. Ţie cum îţi merge la serviciu?
Probabil că începuse deja lucrul la una dintre cele mai mari
firme de investiţii din oraş.
— Grozav, chiar, cu excepţia faptului că acum sunt în iadul tabe
lelor. Totuşi, am multe de învăţat şi încerc să mă deprind cu toate.
Cred că-mi place. în plus, la firmă lucrează o mulţime de ţipi arătoşi.
E un bonus important.
Am râs, amintindu-mi cât de înnebunită era după băieţi pe
vremea când împărţeam o cameră de cămin, în primul an de facul
tate. De fapt, era posibil ca tocmai dragostea ei pentru băieţi şi petre
ceri să fi fost cea care ne-a dus în seara aceea afară din campus şi în

sediul frăţiei. Am scuturat din cap, gonindu-mi din minte amintirile
nopţii cu Mark.
Acum, că aflasem identitatea bărbatului care mă violase, eram
şi mai hotărâtă să nu las respectiva experienţă să pună stăpânire pe
mine. Mă simţeam mai puternică decât durerea lăsată de el şi ajun
sesem prea departe ca să mă lamentez încă pentru inocenţa pe care
mi-o răpise.
— Mi-ar plăcea foarte mult să vin cândva şi să-ţi văd noul sediu,
mi-a spus Liz.
—■Sigur, ar trebui să mă vizitezi, imediat ce o să punem totul la
punct. Că veni vorba despre asta, chiar ar fi bine să fug. Mâine o să
ne fie livrată mobila şi mă aşteaptă o lungă noapte de curăţenie.
— Nicio grijă. Mi-a părut foarte bine să te revăd.
— Şi mie.
Am zâmbit şi am strâns-o repede în braţe. Apoi m-am grăbit să
urc la etajul al doilea. Nu mai văzusem spaţiul de când luasem hotă
rârea de a-1 închiria. Eram entuziasmată că urma să încep să-l trans
form într-un loc al nostru, chiar dacă asta însemna să mă murdăresc
un pic.
M-am oprit în faţa uşii. Era de nerecunoscut în comparaţie cu
aceea de zilele trecute. Lemnul fusese vopsit într-o nuanţă de gri
satinat, iar geamul fusese acoperit cu un strat mat, rămânând trans
parentă doar silueta logoului nostru, în mijloc. Am răsucit cheia în
broasca din crom strălucitor şi am deschis.
Acum, podeaua originală lucea de curăţenie şi arăta ca nouă
după ce fusese raşchetată şi lăcuită. Finisaje din vopsea ornamen
tală de culoare albă mărgineau ferestrele şi pereţii, acolo unde aceştia
întâlneau plafonul. Un ventilator nou, fixat în tavan, şi un şir de
lămpi ajustabile, montate pe un suport metalic, aduceau interiorul
în secolul douăzeci şi unu.
Mi-am scos telefonul şi am sunat-o pe Fiona.
— Bună, Erica!
— Ai ceva să-mi spui?
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— Ce? Ah!
— Credeam că am depăşit faza asta.
încercam să nu ridic tonul, dar când avea să se înveţe să nu-1 mai
amestece pe Blake în treburile mele?
— Erica, e fratele meu mai mare. Ce vrei să fac? îşi dorea să ajute
într-un fel. Ştii cum e el.
Da, ştiam cum era şi cum făcea să-ţi fie imposibil să-l refuzi, mai
ales atunci când îşi punea ceva în minte. M-am învârtit prin încă
pere, admirând felul în care spaţiul se transformase complet faţă de
ultima dată când îl văzusem. Nu-mi puteam închipui ceva mai bun.
Nu-mi trecea prin cap altceva de făcut, decât să organizez în minte
piesele de mobilier. Restul îl făcuse deja Blake. La naiba cu toate!
— Păi, arată uimitor. E perfect.
— Ştiu. Am tras cu ochiul înainte să-ţi dau cheile. A făcut o
treabă grozavă. Exact ce îmi imaginasem.
Era clar că precauţia ei cu privire la reacţia mea se mai risipise,
lăsând loc entuziasmului. Am oftat şi am bătut din picior. Fir-ar să
fie, şi eu eram entuziasmată!
— Bine, dar tot sunt supărată pe tine, am zis, pe un ton absolut
neconvingător.
— O să-ţi fac cândva cinste cu un pahar şi o să uiţi tot.
— De obicei, am nevoie de mai multe pahare ca să uit.
Ea a început să râdă.
— N-o să te contrazic. Ei bine, bucură-te de sediu. Felicitări!
— Mersi. Vorbim mai târziu.
Mi-am lăsat jos geanta, plină cu produse de curăţenie deve
nite acum inutile. M-am aşezat turceşte în mijlocul încăperii, savu
rând totul. Fiecare mic pas pe care-1 făcusem cu afacerea în ultimele
câteva săptămâni îmi păruse copleşitor, iar Blake reuşea, de fiecare
dată, să ducă lucrurile la nivelul următor.
Chiar atunci s-a deschis uşa şi în pragul ei s-a ivit silueta lui Blake.
Avea mâinile încărcate cu o sticlă de şampanie, un pled şi o pungă
din hârtie maro. Buzele îi erau curbate într-un rânjet atotştiutor.

— Ce mai face şefa mea preferată?
— Nu mă pot plânge, am spus pe un ton indiferent, ridicând
privirea către trupul lui impresionant, ce se înălţa deasupra mea.
Blake a despăturit pledul, s-a aşezat pe podea, apoi a lovit uşor
cu palma locul de lângă el, facându-mi semn să mă aşez alături.
— Ce-i cu toate astea?
— Mă gândeam că am putea să organizăm un picnic la birou, ca
să sărbătorim noul sediu.
A zâmbit cu înfumurare, apoi a răsucit dopul sticlei de şampanie şi
a turnat lichidul înspumat în două pahare scoase din punga de hârtie.
Privirile ni s-au întâlnit. Blake încerca să-şi dea seama în ce stare
de spirit mă aflu.
— Eşti furioasă?
— Poate, am minţit eu.
Din fericire, făcuse o treabă atât de grozavă, încât deja îi iertasem,
şi pe el, şi pe complicea lui.
Blake a ridicat brusc din sprâncene, ca şi cum mi-ar fi aşteptat
reacţia. M-am cam rătăcit în ochii lui. în superbii lui ochi căprui,
ascunşi sub gene dese şi lungi, piesa centrală de pe un chip care îmi
tăia răsuflarea cu o regularitate îngrijorătoare. Contururile aspre ale
maxilarului său. Pielea uşor bronzată şi buzele pline, delicioase, care
îmi aminteau de îngrozitoarele, dar minunatele lucruri pe care mi
le puteau face. Aş fi fost în stare să mă holbez la el ore în şir şi să nu
mă satur niciodată de felul în care mă facea să mă simt: posedată şi
obsedată. în viaţa mea nu mi se mai păruse că sunt atât de dorită sau
atât de fermecată de o altă fiinţă omenească. Blake era un superb şi
înnebunitor pachet complet, iar eu îl iubeam până la ultima fărâmă.
Am oftat, sperând că nu arătam atât de îndrăgostită pe cât mă
simţeam.
— îţi accept nebunia.
— Bravo!
S-a relaxat în mod vizibil şi mi-a zâmbit. Nerăbdătoare să-i fiu
aproape, i-am acceptat invitaţia făcută mai devreme şi m-am aşezat
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pe pled, alături de el. Am luat paharul de şampanie pe care mi-1
întindea şi am sorbit din el.
— îţi place?
— La nebunie.
în ciuda îndoielilor pe care le avusese cu privire la adresă, se
pare că, până la urmă, Blake văzuse ceva bun în locul acela.
— Speram să-ţi placă.
— Cum de te-ai răzgândit?
El s-a încruntat.
— Ce vrei să zici?
— Atunci când l-am văzut pentru prima oară, nu te-ai sfiit să
spui că deteşti spaţiul ăsta.
— Evident, te-aş fi vrut mai aproape. Dar asta ţi-ai dorit. Tu
accepţi ceea ce numeşti „nebunia“ mea, iar eu îţi accept încăpăţânarea.
M-am uitat cu atenţie la el preţ de câteva clipe. Nu-1 puteam
contrazice în privinţa descrierii pe care mi-o făcuse.
— Unii ar putea numi asta un progres.
Blake mi-a zâmbit într-un fel care m-a făcut să cred că nimeni
nu mai ajunsese vreodată atât de departe în relaţia cu el. Nu vorbi
serăm despre asta, dar nu-mi părea genul care să facă prea multe
compromisuri. Sinceră să fiu, niciunul dintre noi nu era îngădu
itor, dar cumva ne descurcam. El întrecuse cu mult măsura renovându-mi sediul, dar faptul că îmi acceptase decizia era un pas în
direcţia potrivită.
Am sorbit din şampania rece. în cameră s-a lăsat tăcerea.
— Ştii, am nevoie să mă laşi să mă zbat puţin.
Blake a ridicat din sprâncene.
— Tu auzi ce spui?
— Da, aud. Şi ştiu că n-o să progresez dacă o să te am mereu
alături, intervenind înainte să apuc să înfrunt o provocare sau să fac
vreo greşeală. îmi doresc să am asemenea ocazii, altfel o să mă tot
învârt într-o lume imaginară, în care tu faci ca toate problemele mele să
dispară, şi n-o să ştiu niciodată cum e să conduci cu adevărat o afacere.

El a oftat zgomotos.
— Bine, atunci. Cât de mult vrei să mă implic?
— Ce-ar fi să mă laşi pe mine să-ţi cer ajutorul atunci când o să
am nevoie de el?
Blake a scuturat din cap.
— N-o să mi-1 ceri niciodată.
Mi-am dat ochii peste cap, deşi în parte avea dreptate. Eram al
naibii de încăpăţânată şi arareori ceream ajutor.
— Hei!
M-a apucat de bărbie şi m-a întors cu faţa către el.
— Sunt mândru de tine!
— De ce? Pentru că te-am luat drept partener în schimbul a
patru milioane de dolari?
El a râs.
— Dacă treaba a făcut parte dintr-un plan mai amplu al tău, atunci,
da, sunt extrem de mândru, pentru că nu m-am aşteptat nicidecum.
Am surâs fără să vreau. Aş fi făcut aproape orice pentru a evita
să-i iau banii, iar el o ştia.
— Dar, serios vorbind, ăsta e un pas mare. Nu uita să savurezi
momentul!
Şi exact asta am făcut. Cu Blake, fiecare clipă era un pic mai dulce.
De fapt, mult mai dulce. El dădea tuturor lucrurilor un aer surprin
zător, ce mă făcea să mă întreb cum de reuşisem să supravieţuiesc
plicticoasei existenţe pe care o numeam viaţă înainte ca Blake să
apară şi să-mi întoarcă lumea pe dos.
— îl savurez, datorită ţie.
M-am apropiat şi l-am sărutat. El mi-a cuprins faţa în palme,
apoi şi-a trecut limba peste buzele mele, îndemnându-le să se
deschidă şi strecurându-şi, cu mângâieri uşoare, limba în gura mea.
— N-ai de gând să mă întrebi ce e în pungă?
M-am retras puţin, cu răsuflarea tăiată şi uşor ameţită de gustul,
de parfumul lui. Curat, aspru şi masculin, numai al lui Blake. El s-a
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răsucit şi a golit pachetul maroniu. A scos la iveală o cutie cu căpşuni,
frişcă şi un borcănel de sticlă, plin cu sos fin de ciocolată.
— Tu la ce fel de picnic te-ai gândit?
Blake a ridicat borcănelul de sticlă.
— în cafeneaua de la parter, sosul ăsta minunat e turnat peste
cafelele cu lapte şi peste prăjituri. Bănuiesc că nu e de vânzare, dar
când le-am explicat politicos că vreau să-l ling de pe trupul tău gol,
ca să botezăm noul sediu, până la urmă mi-au făcut pe plac.
Am chicotit şi am încercat să-mi imaginez improbabila conver
saţie dintre el şi Simone. Blake a răsucit capacul şi mi-a întins recipi
entul. Eu mi-am înmuiat degetul în sos, apoi în gură. Ciocolata mi-a
acoperit limba cu gustul ei decadent şi divin, experienţa fiind sporită
doar de certitudinea faptului că, în scurt timp, Blake avea să-şi pună
planurile în aplicare.
— Credeam că eşti împotriva sexului la birou, am spus.
— Ăsta e biroul tău. Alte reguli.
— Pe care văd că deja ai început să le stabileşti.
Mi-am trecut iar degetul prin sosul de ciocolată, dar până să
ajung cu el la gură, Blake mi l-a apucat iute şi mi l-a lins într-un fel
sugestiv.
— Scoate-ţi bluza şi întinde-te.
Am zâmbit larg şi m-am ridicat încet în genunchi, dându-mi jos
maioul.
— Azi faci pe şeful.
El a scos din pungă o mască de mătase neagră şi mi-a acoperit
ochii cu ea.
— Nu e o toană, scumpo. Aşa sunt eu. Ai face bine să-ţi aminteşti
asta.
îi simţeam răsuflarea caldă la baza gâtului. Mi-am ţinut respi
raţia, aşteptând ca buzele să i se lipească de trupul meu, în schimb
am fost surprinsă să-i simt mâna urcându-mi pe spate. Mi-a desfăcut
cu îndemânare sutienul, pe care l-am auzit căzând câţiva paşi mai

încolo. Cu pieptul gol şi înfrigurată de aerul rece al încăperii, eram
foarte conştientă de starea vulnerabilă în care mă aflam.
— întinde-te şi nu mă mai face să mă repet.
Am dat drumul aerului pe care îl ţinusem în plămâni, simţind că
tonul tăios şi poruncitor al vocii lui mă lasă fără putere. Gândul de a
mă împotrivi cererii lui simple, dar hotărâte era unul îndepărtat, iute
învins de dorinţa de a-1 lăsa pe Blake să-mi ia în stăpânire trupul, atât
cât ar fi poftit.
M-am supus şi m-am întins pe spate, aşezându-mi palmele pe
ţesătura groasă a pledului, ce-mi părea rece sub fierbinţeala care-mi
învăluia pielea. El mi-a descheiat blugii, apoi mi i-a tras în jos, peste
şolduri, oprindu-se chiar deasupra pubisului.
Cu gura deschisă, mi-a presărat sărutări încinse de-a lungul
abdomenului, facându-mă să aştept cu sufletul la gură continuarea.
M-am arcuit sub atingerile lui, în vreme ce-mi dezmierda oasele
bazinului cu degetele mari.
— Ador partea asta din tine, a murmurat el. Şi multe altele.
Corpul tău... Erica, eşti al dracului de sexy!
— Atinge-mă!
— Asta am de gând, dar m-am repezit. Nu te mai foi!
— Mă chinuieşti, am scâncit eu.
Blake a râs uşor.
— Nici pe departe.
Şi spunând acestea a plecat de lângă mine, lăsând o nedorită
distanţă între noi. Camera s-a răcit din nou. Unde era şi ce facea?
M-am înfiorat când prima picătură de lichid mi-a alunecat în buric.
El a continuat, lăsându-mi o dâră până pe piept, apoi înconjurându-mi sfârcurile, ce s-au întărit din pricina senzaţiei.
— îţi plac căpşunile?
Am zâmbit când am înţeles aluzia.
— Da.
— Bine. O să-ţi dau să mănânci una.
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în clipa în care Blake a aşezat căpşuna pe şoldul meu, mirosul
proaspăt al fructelor s-a amestecat cu cel al ciocolatei. Am deschis
gura, însă el ţinea delicatesa prea departe ca să pot ajunge la ea.
M-am arcuit ca s-o apuc, până când, în sfârşit, m-a lăsat să-mi înfig
dinţii în ea. Am mestecat-o şi am înghiţit, savurând aroma şi noua
experienţă de a combina obsesia mea pentru Blake cu dragostea
pentru mâncare. Ciudat, dar nu puteam spune că ce-i prea mult (sau,
în cazul ăsta, prea multe) strică.
Blake mi-a sărutat pe neaşteptate gâtul, muşcându-mi uşor
pielea. Apoi a coborât înspre claviculă şi a trecut printre sâni. Acolo,
limba lui a încetinit şi mi-a înconjurat un sfârc, apoi pe celălalt. Mi-a
prins carnea între buze şi mi-a dezmierdat bustul cu mişcări lente
şi catifelate ale limbii, îndreptându-şi atenţia până spre cele mai
îndepărtate petice de piele. Mi s-a tăiat răsuflarea când i-am simţit
limba tachinându-mă şi mângâindu-mi pe îndelete trupul. După ce
a terminat, şi-a strecurat o mână pe sub blugii mei şi mi-a cuprins
sexul în palmă, peste chiloţii care de acum erau uzi.
— în momentul ăsta o să ţi-o trag, Erica. Vrei?
Răsuflarea lui îmi gâdila carnea umedă a sfârcului, facându-mi
ca de găină pielea deja excitată de toate felurile în care o chinuise.
Am gemut zgomotos în chip de încuviinţare, simţindu-mi
mâinile aproape amorţite după cât strânsesem pledul între degete
pentru a mă înfrâna. Fiindcă eram pe punctul de a exploda, am
dat drumul ţesăturii şi am pipăit până când am nimerit peste părul
lui. Am strâns în pumni şuviţele mătăsoase ce-mi alunecau printre
degete, în timp ce-i ţineam gura lipită de sânul meu. El m-a ciupit
uşor, facându-mă să strig.
Apoi m-a apucat de încheieturi şi mi le-a aşezat din nou deasupra
capului.
— Stai pe loc.
Punga a fâsâit iar şi, câteva clipe mai târziu, Blake mi-a legat
încheieturile cu un soi de material mătăsos, după care a strâns nodul,

fără să mai lase vreo îndoială cu privire la capacitatea mea de a mă
elibera.
M-a dezbrăcat de la brâu în jos, apoi am auzit cum hainele lui
cad pe podea, la picioarele mele, înainte ca trupul său să-l acopere
pe al meu.
Mi-am răsucit încheieturile, efort zadarnic de vreme ce n-aveam
cum să mă dezleg de una singură. Pe măsură ce mă agitam, inima
începea să-mi bată tot mai repede şi am intrat în panică. Nu era
prima dată când Blake făcea aşa ceva, mă mai lăsase el neajutorată,
incapabilă să-l ating ori să mă mişc. însă atunci legăturile fuseseră
mai uşor de mişcat, în timp ce astea nici nu se clinteau. Iar acum nici
nu-1 puteam vedea. Mă simţeam neajutorată şi lăsată în întuneric. O
teamă rece s-a furişat în sufletul meu, înlocuindu-1 pe Blake cu un
coşmar, cu cea mai întunecată amintire.
— Blake.
Vocea îmi tremura, alterată de o nelinişte crescândă. Nu ştiam
sigur dacă aveam să reuşesc să depăşesc momentul.
Blake şi-a aşezat o mână în dreptul inimii mele, în vreme ce
pieptul mi se ridica şi cobora într-un ritm rapid, odată cu răsuflarea
pe care n-o mai puteam controla.
— Şşt, scumpo. Eşti cu mine, mi-a murmurat el.
M-a acoperit cu căldura trupului său, punând stăpânire pe gura
mea cu buzele lui tandre şi pline de dragoste, amuţindu-mi temerile.
M-a sărutat pe obraz, apoi a trecut la pielea sensibilă de pe gât, chiar
sub ureche.
— Mă simţi? Eu sunt, scumpo. întotdeauna o să fiu eu.
Auzindu-i vorbele, corpul mi s-a relaxat sub al lui. Mi-am desfăcut
pumnii şi m-am concentrat asupra atingerii lui, ce nu semăna cu
nicio alta. Nimeni nu mă mai atinsese vreodată aşa cum o făcea el,
de parcă mi-ar fi cunoscut trupul mai bine decât mi-1 cunoşteam eu.
Groaza s-a risipit treptat, topindu-se pe măsură ce Blake făcea
din nou cunoştinţă cu trupul meu, iar vocea lui mă readucea în
prezent, în lumea noastră.
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— Toată ziua am fost excitat, gândindu-mă la tine în ipostaza
asta. Ai idee cât de greu e să lucrezi aşa? Cu mintea la trupuşorul tău
strâmt, tremurând sub al meu, gata să mă primească?
Centimetru cu centimetru, pielea mea a prins viaţă, înfierbântându-se pe măsură ce mâinile şi buzele lui o luau în stăpânire.
Atingeri grăbite şi încinse, sărutări umede. Vocea lui, explicându-mi
fiecare gest, fiecare plan. Şoldurile au început să mi se rotească în
ritmul mişcării degetelor lui care mă masau, apoi se strecurau printre
pliurile umede ale cărnii şi pătrundeau înlăuntrul meu, ca o promi
siune a ceea ce avea să vină.
M-am concentrat numai asupra contactului. Gâfâiam, întrebându-mă fără rost cât o să mai pot rezista în felul ăsta. Doamne,
ce-i mai plăcea să mă chinuiască!
— Eşti OK?
Mi-a cuprins blând încheieturile mâinilor, apoi şi-a trecut uşor
degetele peste pielea sensibilă de pe interiorul braţelor.
M-am deşteptat din dorul meu, ca să-i cântăresc în minte între
barea. Lăsasem mult în urmă starea de panică. Nu mă mai puteam
gândi la nimic altceva în afara dulcii inevitabilităţi de a-1 avea în
mine.
— Mai mult decât OK. Nu te opri!
Blake mi-a întins picioarele în jurul lui. Mi-a împuns uşor
deschizătura, apoi m-a pătruns, îndeajuns de încet, încât să mă
înnebunească. Mi-am ţinut răsuflarea, până când a intrat complet,
întinzându-mă pe deplin. Apoi mi-a cuprins buzele într-o sărutare
adâncă şi următoarea gură de aer mi-am luat-o de la el, în timp ce îşi
lăsa uşor şoldurile spre pământ, amintindu-mi cât de profund putea
să mă posede, din toate punctele de vedere. Am gemut şi focul mi
s-a împrăştiat prin vene, încălzindu-mă de la un mădular la altul,
în timp ce mă agăţam de trupul lui în singurul fel în care puteam.
Mi-am încrucişat gleznele în spatele coapselor lui, îndemnându-1 să
intre în mine, căci nevoia de a-1 simţi cum se mişcă înlăuntrul meu
era mai mult decât puteam îndura.

Blake şi-a strecurat un braţ în jurul mijlocului meu, apoi şi-a
lipit palma de şale, ocrotindu-mă de asprimea podelei, în vreme ce
se împingea mai tare în mine. Am tras brusc aer în piept, cuprinsă
de uşurare şi extaz.
El a început să se legene în trupul meu, intrând într-un ritm
neîntrerupt. Printre sărutări, mi-a murmurat la ureche.
— Te iubesc, scumpo. Să fiu în tine... ca acum. Să-ţi controlez
plăcerea. Am nevoie de asta.
Mi-a descris în şoaptă ce voia să-mi facă şi senzaţiile pe care i le
stârnea fiecare clipă petrecută în corpul meu, rămânând alături de
mine, astfel încât să nu uit cine făcea dragoste cu mine.
— Blake, oh, Doamne...
Nu mai exista nimic pe lume în afară de sunetul vocii lui şi de
penisul lui care se înfigea în mine. Nimic care să-mi distragă atenţia,
doar pasiunea trupului său peste al meu. Buzele îmi tremurau pe
măsură ce tensiunea creştea.
— Asta e. Acum o să-ţi dai drumul, tare şi zgomotos, ca să mă
prezinţi vecinilor tăi.
Cu o mână mi-a cuprins braţele, ţinându-mi-le deasupra capului,
în vreme ce cu cealaltă mi-a găsit şoldurile. Apoi, ridicându-mă la
câţiva centimetri deasupra podelei, s-a împins cu putere, astfel încât
penisul lui să atingă acel punct din mine care făcea ca totul să se
albească în întuneric.
Numele lui mi-a scăpat printre buze sub forma unui ţipăt răguşit.
O mulţime de culori mi-au explodat în spatele pleoapelor, în vreme
ce tresăream în jurul lui, tremurul zguduindu-mă până în adâncul
sufletului.
— Doamne, Erica... Fir-ar să fie, exact aşa!
Mi-am strâns degetele de la picioare, în vreme ce el a făcut ulti
mele câteva mişcări, care ne-au împins pe amândoi dincolo de limită.
M-a apucat strâns de şolduri şi, cu un geamăt puternic, s-a îngropat
pentru ultima oară în mine.
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Apoi s-a prăbuşit deasupra mea, transpirat şi înfierbântat. Eu
mi-am răsucit din nou mâinile, dorindu-mi să-l ating şi să-l liniştesc
în timpul zvâcnirilor de după orgasm. Blake mi-a desfăcut cu price
pere legăturile, eliberându-mă. Când mi-a dat jos masca, am mijit
ochii pentru a mă apăra de lumina ce se revărsa în cameră.
Chipul lui era relaxat, dar ochii îi deveniseră întunecaţi şi
serioşi. în timp ce ne trăgeam sufletul, mi-a mângâiat cu respect faţa,
dându-mi la o parte micile şuviţe de păr de pe frunte.
— Mi-a fost dor de ochii tăi. Data viitoare o să vreau să-i văd în
fiecare moment în care fac dragoste cu tine, până la capăt. Vreau să-ţi
dai seama ce efect ai asupra mea.

Capitolul 2

— Ador moda.
Nici nu mă îndoiam. îmbrăcată într-o elegantă rochie neagră,
de designer, înfăşurată pe trup şi asortată cu pantofi cu toc de pe
care eu cu siguranţă aş fi căzut, Risa Corvi părea foarte bine îngrijită.
Aproape prea gătită. N-avea acea frumuseţe naturală a lui Alli, dar
nimic nu era nelalocul lui, de la părul negru ca tăciunele, ce-i atingea
umerii, până la manichiura franţuzească, proaspăt făcută.
Dădea impresia că e genul care munceşte mult ca să arate bine.
Aş fi pus pariu că şi sprâncenele şi le pensa cu o precizie de ceasornic.
Din păcate, probabil că mi-ar fi prins bine să mai învăţ câte ceva de la
ea. I-am trecut în revistă CV-ul. Pentru o candidată începătoare, se
putea lăuda cu nişte reuşite impresionante, dar eu tot eram sceptică
în ceea ce priveşte angajarea prietenei unei prietene.
— Văd. Vorbeşte-mi despre campaniile la care ai lucrat.
Risa a scos un dosar amplu, cu materiale promoţionale, organi
zate pe campanii. Fiecare pagină era perfect aliniată, iar conţinutul
arăta ordonat şi profesionist. O grămadă de fotomodele de duzină, ce

afişau zâmbete de plastic, deoarece conturile lor de pensii le făceau
atât de fericite. Tehnica era folosită până la suprasaturaţie şi se înde
părta foarte mult de ceea ce reprezentam noi ca firmă.
— E grozav, Risa. Dar, drept să-ţi spun, astea sunt banale. Ne
dorim să fim în rând cu lumea, însă vrem şi un avantaj pentru marca
noastră, ceva care s-o facă să pară tânără, exclusivistă şi la modă.
— înţeleg perfect. Astea sunt strategii precaute. Evident, în
cazurile astea am fost limitată de dorinţele clienţilor, dar cu Clozpin
aş avea şansa să explorez multe alte direcţii. Am putea să ne ocupăm
de moda exclusivistă şi să facem campanii îngrijite, elegante, ştii?
Simple, dar sexy.
îi mergea bine gura, însă era în stare să se şi ţină de cuvânt? Am
răsfoit restul portofoliului, apoi am studiat-o preţ de câteva clipe.
— Ce părere ai despre interacţiunea cu oamenii şi despre
vânzări? Atragerea de noi clienţi e poate cea mai importantă compo
nentă a postului. N-are decât să-ţi placă moda de dimineaţa până
seara, dar trebuie să fii în stare s-o vinzi.
— De acord, însă e foarte greu să vinzi ceva ce nu-ţi place. Eu
sunt în stare să vând serviciul pe care-1 oferi tu şi nu mă deranjează
deloc să fiu nevoită să merg după program la diferite evenimente,
pentru a-mi face relaţii.
M-am lăsat pe spătarul scaunului şi i-am cântărit cuvintele. Era
ambiţioasă. Nimeni nu putea să nege asta. în două săptămâni de
interviuri, nu întâlnisem pe nimeni care să transmită atâta pasiune
cât reuşise ea să arate în doar cinci minute.
Noi nu aveam un set de reguli propriu-zis, pentru comporta
mentul la birou, deci nu ştiam cum urma să se înţeleagă cu Sid şi cu
noua lui trupă de tehnicieni. Mai important, cum urma să se înţeleagă
cu mine? Timpul trecea, iar eu trebuia să iau o decizie. Angajarea pe
loc a Risei părea o decizie pripită, dar fata era practic perfectă.
Ea a tras adânc aer în piept.
— Uite ce e, înţeleg că afacerea asta e copilaşul tău, Erica. Pari
genul de om cu care ar fi grozav să lucrez şi de la care aş avea ce
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învăţa. Decizia îţi aparţine, bineînţeles, însă mie chiar mi-ar plăcea
foarte mult să fac parte din echipa asta.
M-a fixat cu ochii ei de un albastru întunecat, fără îndoială
aşteptând să se repeadă la următoarea întrebare din interviu.
— Eşti mulţumită de salariu?
— Absolut, a răspuns ea şi a făcut un gest hotărât cu mâna.
Mi-am deschis şi închis pixul, trăgând de timp, deşi deja luasem
decizia.
— Bine.
— Bine?
— Hai să trecem la treabă!
Un surâs larg i s-a întins pe chip.
— Serios? Oh, Doamne, n-o să regreţi.
M-am ridicat în picioare, iar când ne-am strâns mâinile, am
simţit-o pe a ei tremurând uşor într-a mea. Uau, oare chiar atât de
emoţionată era?
— Poţi începe de luni. O să ne ocupăm de acte când vii.
— Minunat, îţi mulţumesc foarte mult!
îmi dădeam seama că zâmbetul întipărit pe faţa ei nu avea să
dispară.
*

Alli stătea întinsă pe pătură, lângă mine, în vreme ce eu le
aruncam firimituri de pâine raţelor din lac. Grădina publică se afla
la doar câteva străzi distanţă de apartamentul meu, iar într-o zi
frumoasă şi caldă ca aceea, parcul era plin de familii, de turişti şi de
oameni ca noi. Eu plecasem mai devreme de la serviciu, ca s-o iau din
aeroport, şi hotărâserăm că o scurtă baie de soare avea să fie primul
punct pe agenda lungii vizite de weekend pe care Alli mi-o făcea.
— Uitasem cât de mult îmi place vara aici.
Avea o privire melancolică şi întunecată, ca şi cum gândurile ei
ar fi fost în prezent, dar şi în altă parte.

— Deja ţi s-a făcut dor de Boston?
Alli s-a ridicat într-un cot.
— Cred că da. New Yorkul te cam atrage în vârtejul lui. Uneori
îmi vine greu să-mi imaginez viaţa în afara metropolei, dar trebuie să
spun că mă bucură schimbarea de peisaj. Aveam nevoie de o pauză.
Ultimele câteva săptămâni reprezentaseră o perioadă de adap
tare pentru amândouă. După trei ani în care împărţiserăm aceeaşi
cameră de cămin, faptul că ne aflam la trei sute douăzeci de kilo
metri depărtare una de alta ne pusese prietenia la încercare. Dar, în
adâncul sufletului, ştiam că distanţa dintre noi n-ar fi putut să ne
zdruncine relaţia.
— Fără îndoială. Vreo veste de la Heath?
— Se simte bine.
— Mă gândeam că s-ar putea să te duci să-l vezi pe el, ştii, în loc
să vii la mine.
Fireşte, mă bucuram că nu făcuse aşa. După ce o pusesem la
curent cu tot ce se petrecea între mine şi Blake şi după reîntâlnirea,
aparent din senin, cu Mark, amândouă căzuserăm de acord că avem
nevoie să stăm de vorbă între patru ochi.
— Prietenele sunt pe primul loc, ticăloaso!
Alli a zâmbit şi m-a împuns uşor. Am reacţionat azvârlind câteva
firimituri de pâine înspre buclele castanii, ciufulite, dar tot perfecte
care-i cădeau pe spate.
— Crezi că o să-l vizitezi la Los Angeles?
— Nu. Are nevoie de un răgaz acolo şi, sinceră să fiu, mi-ar
prinde bine şi mie ceva timp. Mi-am luat în sfârşit o locuinţă a mea,
iar mutarea a fost ciudat de eliberatoare. Acolo parcă în fiecare zi l-aş
fi aşteptat pe el. Acum îmi încep în sfârşit viaţa în oraş, fără ca fiecare
mişcare să se învârtă în jurul lui Heath sau al relaţiei noastre.
Am dat din cap în semn de încuviinţare, ştiind foarte bine cât
de importantă poate fi independenţa într-o relaţie abia începută. Eu
mă luptam neîncetat să-l ţin pe Blake la o oarecare distanţă, deşi
nu-mi doream nimic mai mult decât să mă las cuprinsă de siguranţa
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universului său hipercontrolat. Lumea lui Blake era ocrotitoare, dar
nu era reală.
— Logic. Când o să se întoarcă de la dezintoxicare?
— Peste aproximativ o lună. încă nu ştiu sigur.
— Şi atunci ce-o să se întâmple? O să strângeţi cioburile şi o să
încercaţi din nou?
— Cred că da. Nu ne-am luat niciun angajament, dar...
Alli s-a întins pe spate şi s-a uitat spre copacii de deasupra noastră.
- C e e?
— Pur şi simplu... mi-e dor de el. Atâta tot.
Am tăcut, căci nu voiam s-o influenţez în niciun fel. Despărţirea
o chinuia, însă eu tot nu mă convinsesem că Heath era bun pentru
ea. Chiar dacă era fratele mai mic al lui Blake.
— Uneori nu mai aud decât cum ne judecă lumea.
M-am făcut mică de ruşine, rugându-mă să nu-mi fi citit gându
rile ori expresia de pe chip.
— Ceva de genul: ce naiba caut să-mi pierd vremea cu unul ca
el? Toţi prietenii mei, până şi tu, credeţi că Heath aduce numai neca
zuri, şi eu recunosc că are probleme. Dar nu pot să renunţ la noi doi.
El merită încă o şansă.
Alli şi-a şters o lacrimă înainte ca aceasta să apuce să-i cadă pe
obraz. M-am întins lângă ea pe pătură şi am aşteptat-o să-şi revină.
Fusesem şocată să aflu că Heath are o problemă cu drogurile, însă
nu puteam ignora faptul că ei doi se iubeau cu disperare. Niciodată
n-o mai văzusem pe Alli atât de extaziată, stare ce i se datora lui
Heath. Speram ca şi ea să poată face acelaşi lucru pentru el, înde
ajuns de mult încât să-l îndepărteze de o dependenţă care le-ar fi
putut distruge şansa la o viaţă fericită împreună.
— Alli, eu ţin la tine, dar vreau să fii fericită. Dacă par critică e
pentru că mă preocupă bunăstarea ta, nu pentru că aş pune la îndo
ială valoarea lui Heath, ca om. Crede-mă, ştiu foarte bine că nimeni
nu e perfect şi că nicio relaţie nu e fără cusur. El are probleme, dar
sunt sigură că mai există o speranţă.

Alli şi-a întors capul şi mi-a zâmbit fără vlagă.
— Mersi.
— Dacă e în stare să se adune, încă puteţi face lucrurile să
meargă. Trebuie doar să fii deşteaptă. Asta-i tot ce vreau.
Ea a râs.
— încerc. Cred că în ceea ce priveşte dragostea nu sunt prea
isteaţă.
— Poate că pauza asta e un lucru bun. E evident că Heath trebuie
să lămurească nişte treburi care îl privesc, dar şi voi amândoi vă puteţi
lua răgazul de a vă gândi la relaţia voastră, fără să fiţi atât de prinşi
în intensitatea ei.
— Ai dreptate. Deja capăt o stare de spirit mai bună, ştii, cu cât
stăm mai mult despărţiţi.
Alli a tras adânc aer în piept.
— Oricum, destul despre mine şi problemele mele. Cum e cu
tine şi Blake? Te mai scoate din minţi?
— Să ştii că da!
— într-un fel bun sau rău?
— Şi una, şi alta, dar o scoatem noi la capăt.
Ea mi-a zâmbit larg.
— Cred că Blake şi-a găsit naşul cu tine, Erica.
— Oh?
— Mda, sunt sigură că nu-i înghiţi prostiile. Cred că domnul
Programator Miliardar nici n-are habar cum să se descurce cu faptul
că-1 pui la locul lui.
Am râs când am auzit-o cum ne descria. Şi poate că avea drep
tate. Nu-mi puteam închipui prea mulţi oameni care să-l înfrunte
pe Blake aşa cum o făceam eu. Dar eu o făceam ca să mă apăr, nu
din amuzament. Totuşi, lupta ne înnebunea pe amândoi. De cele mai
multe ori într-un fel pozitiv.
— Mă ţine în alertă, însă probabil că şi el ar putea spune acelaşi
lucru despre mine. Nu există nicio clipă de plictiseală, asta-i sigur.
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Am zâmbit în sinea mea, iar inima mi-a tresărit uşor când m-am
gândit la Blake. Era plin de provocări. Nu ştiam niciodată la ce naiba
să mă aştept din partea lui, dar asta era doar o altă parte a relaţiei
noastre de care nu mă mai săturam. Pasiunile, negocierile şi, când
situaţia o cerea, dulcile renunţări.
— OK, mutra ta îmi întoarce stomacul pe dos!
Am râs.
— îmi pare rău.
— Să nu-ţi pară. Sunt doar singură şi amărâtă. Oricum, ţine-te
tare. Ştiu că aşa o să faci, dar bărbaţii din familia Landon pot să fie al
naibii de convingători.
Pentru o clipă a părut serioasă, apoi un zâmbet i-a curbat buzele
şi amândouă am izbucnit în hohote de râs.
*

încă mi se întâmpla uneori să fiu luată prin surprindere când
intram în sediul firmei. Interiorul arăta grozav, cu luminile lui
discrete şi mesele de lucru elegante. Sid stătea lângă doi dintre cei
mai noi membri ai echipei. M-am sprijinit de biroul în jurul căruia
erau strânşi. Ei s-au oprit şi şi-au ridicat privirile.
— Ce mai e nou, băieţi?
Chris avea cu vreo zece ani mai mult ca noi. Nu era la prima
slujbă într-o companie abia lansată, prin urmare contribuia cu ceva
din experienţa care lipsea celor mai mulţi dintre noi. Era un tip solid,
cu părul de un roşu-aprins, lung şi ondulat în dreptul umerilor.
Judecând după ţinutele pe care le purtase în ultima săptămână, părea
să aibă o afinitate pentru cămăşile hawaiiene.
La celălalt capăt al spectrului, îl angajaserăm pe James, în rol
de designer dedicat şi programator care să lucreze la dezvoltarea
interfeţei. El era un alt gen. Cu o claie de bucle aproape negre, piele
bronzată şi ochi de un albastru strălucitor, părea de departe cel mai

sociabil din echipă. Bine făcut, cu un aer de „băiat rău“, datorat tatu
ajelor ce i se iveau pe sub cămăşi, nu era deloc urât.
— ’Neaţa, Erica!
Mi-a aruncat un zâmbet care m-a luat pe nepregătite. I-am
zâmbit la rândul meu, mirată de faptul că eram întâmpinată cu atâta
entuziasm, Ia o oră atât de matinală. Bun angajat, m-a gândit eu.
Sid a oftat, căci aparent nu împărtăşea vioiciunea de dimineaţă
a lui James.
— încercăm să facem un plan pentru upgrade-urile despre care
am vorbit, dar e cam greu cu gaşca asta de neadaptaţi care încearcă
non-stop să ne închidă.
— Ă-ău!
Am tresărit uşor, căci nu ştiam cum să rezolv tehnic problema,
altfel decât să-l bat la cap pe Blake, rugându-1 să-şi pună magia la
treabă. Fusese enervant de evaziv cu privire la asocierea dintre el şi
M 8 9 , dar era clar că, orice ce ar fi făcut pentru a-i scoate din sărite
atât de rău, hackerii n-aveau de gând să renunţe prea uşor.
— Oricum, o să ne lămurim noi. Nu-ţi face griji.
Sid s-a încruntat, apoi şi-a îndreptat ochii spre ecran, oprindu-se
din când în când pentru a nota câte ceva.
— Pot să ajut?
— Nu.
Aşa cum era de aşteptat, răspunsul lui a fost scurt. Pentru acel
Sid pe care ajunsesem să-l cunosc, cel permanent morocănos din
pricina programului haotic de somn, să aibă de înfruntat provocări
la ora zece dimineaţa era pur şi simplu inacceptabil. Mi-am dat ochii
peste cap şi l-am surprins pe James surâzând amuzat.
— Ţineţi-mă la curent!
M-am desprins de birou şi am dispărut în spatele paravanului
care despărţea biroul meu de restul interiorului. Din cauza dimen
siunii încăperii şi a bugetului, hotărâsem să renunţ la intimitatea pe
care mi-ar fi oferit-o nişte pereţi despărţitori şi îi eram recunoscă
toare lui Blake pentru că îmi respectase dorinţa, în timpul renovării
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lui secrete. Mă simţeam îndeajuns de ferită, încât să lucrez în linişte
şi totuşi suficient de conectată la ce se întâmpla, încât să profit de
orice ar fi pus la cale Sid şi gaşca lui. în plus, curând avea să ni se
alăture şi Risa, iar cu ea probabil că aveam să comunic mult mai des.
Noi două, cel puţin, vorbeam aceeaşi limbă.
După ce băieţii şi-au încheiat şedinţa informală, i-am transmis
lui Sid un mesaj pe Skype, prin care-1 invitam să vină şi să discute cu
mine. A intrat şi s-a oprit lângă masa mea de lucru, silueta lui înaltă
ridicându-se deasupra mea. S-a aşezat pe un scaun aflat vizavi.
— Ce-i cu purtarea ta, Sid? Aici suntem în aceeaşi echipă.
— îmi dau seama, dar m-am săturat să cârpesc o barcă pe cale
să se scufunde.
— Ne scufundăm?
El a oftat.
— Nu. însă a devenit al dracului de enervant, Erica, să peticesc
în permanenţă părţile vulnerabile şi să repar rahaturile pe care ei le
strică, iar asta în timp ce încercăm să instalăm funcţionalităţile noi.
M-am lăsat pe spătarul scaunului, uluită. Sid rareori înjura, deci
situaţia trebuie să-l fi călcat rău pe nervi. Când eu îmi ieşeam din
sărite, plângeam în intimitatea camerei mele sau îmi canalizam furia
în a fi obsesiv de productivă. Când Sid era scos din sărite, toţi aveau
de suferit.
— Ce ne facem? Vreau să ajut, doar că n-am idee cum, Sid.
— Vorbeşte cu iubitul tău. Nu deţine el toate răspunsurile?
— De cele mai multe ori, da. Dar n-are o pilulă magică şi pentru
treaba asta. Nu ştiu ce să fac.
Până atunci, strategia lui Blake fusese pur şi simplu aceea de a
face site-ul complet impenetrabil. Pentru că refuzasem să las echipa
lui de programatori să preia controlul, răspunderea căzuse în între
gime pe umerii lui Sid. Acum, el îşi împărţea povara cu Chris şi
James.
— Există câteva îmbunătăţiri pe care le-aş putea aduce structurii
site-ului. La un moment dat, oricum vom fi nevoiţi să-l reconstruim,

pentru a face faţă creşterii pe scară largă. Singura soluţie la care mă
pot gândi e să lucrăm la asta în loc să facem upgrade-uri. După aia,
măcar am munci pornind de la o fundaţie mai solidă, de vreme ce e
clar că urmează să tot fim atacaţi în viitorul apropiat.
— Sid, mă sperii. Să reconstruim site-ul de la zero? Trebuie să
existe şi o altă cale. Ne îndreptăm către un moment critic în strategia
de marketing.
— N-am venit aici ca să-ţi spun ce vrei tu să auzi. îţi sugerez să
discuţi cu Blake. Orice ar fi făcut ca să provoace treaba asta, ar trebui
să ştie şi cum să îndrepte lucrurile, pentru că eu nu m-am angajat la
aşa ceva.
Răspunsul lui Sid m-a lovit în plin.
— OK, ce-ar fi să le împărţi băieţilor sarcinile pe ziua de azi, iar
tu să-ţi iei liber? întoarce-te odihnit şi să sperăm că mâine o să am
nişte răspunsuri.
Am încercat să păstrez un ton calm, deşi aş fi vrut să-i spun să se
maturizeze dracului! Munca e plină de provocări. Eu îmi asumasem
cea mai însemnată parte a răspunderilor de proprietar, lăsându -1
pe el cu sarcina de a se concentra doar pe ce-1 interesa: dezvoltarea
informatică. Şi totuşi, se purta de parcă toată lumea ar fi complotat
împotriva lui. Ce-i drept, un mic grup complota într-adevăr împo
triva noastră, dar Sid era un pic prea teatral.
El a pufnit şi a ieşit din pseudo-biroul meu. A bombănit ceva
către băieţi, apoi s-a prăbuşit la loc pe scaunul lui.
Am zâmbit. în adâncul sufletului, Sid era la fel de încăpăţânat ca
şi mine când venea vorba despre a renunţa. Aveam asta în comun.
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Alli şi-a dat cu puţină cremă autobronzantă, în vreme ce ne
găteam în baia din apartamentul meu. Mă lăsase să împrumut de la
ea o fustă cu imprimeu de leopard ce-mi venea ca turnată. Ba chiar
îşi luase libertatea să mi-o asorteze cu o bluză neagră, care-mi lăsa
umerii goi. Presimţeam că, peste doar câteva ore, Blake avea să rupă
cu dinţii hainele de pe mine. Doamne, şi eu îl doream!
După două zile petrecute ca între fete, Alli se încumetase să iasă
pentru a lua cina şi a bea ceva cu nişte prieteni, astfel încât eu şi
Blake să petrecem puţin timp împreună. Mă furnica pielea, aşa dor
îmi era de el.
Mai supravieţuiserăm noi unor scurte perioade de despărţire,
dar acelea purtaseră în cea mai mare parte amprenta faptului că
Blake mă înfuriase la culme, ceea ce mă ajutase să înfrânez insu
portabila atracţie pe care o exercita asupra mea. Acum, însă, nu mai
simţeam decât un dor de proporţii epice, în special după înnebu
nitoarea partidă de sex de care avuseserăm parte în birou, cu doar
câteva zile în urmă.
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îmi plăcea la nebunie să-mi petrec timpul cu Alli şi mă bucuram
de pauza pe care o luaserăm de la partenerii noştri, dacă asta însemna
să reînsufleţim prietenia pe care o construiserăm de-a lungul ulti
milor trei ani. Cu cei doi fraţi Landon luaţi la un loc, aveam multe pe
cap. Eu o pusesem deja la curent pe Alli cu tot ce mi se întâmplase,
de la faptul că Blake îmi stricase înţelegerea cu Max până la zăpăcitoarea reapariţie neaşteptată a lui Mark.
Numele lui Heath revenea în discuţiile noastre cu o frecvenţă
care mă făcea să mă întreb cât de mult aprecia ea cu adevărat timpul
petrecut departe de el. în seara aceea, însă, Alli rămăsese tăcută.
— E totul în regulă?
Ea s-a grăbit puţin prea tare să-mi zâmbească.
— Da, absolut.
Am terminat cu dichisitul, iar când am ieşit din baie, Blake stătea
tolănit pe noul set de mobilier pe care-1 cumpărasem pentru sufrageria
apartamentului. îmbrăcat într-o cămaşă cu guler alb, căreia îi suflecase
mânecile, şi o pereche de blugi închişi la culoare, arăta atât de apeti
sant, încât mă gândeam serios să-l încalec chiar atunci şi chiar acolo.
Când privirile ni s-au întâlnit, el a rămas cu gura căscată.
Sentimentul era reciproc.
— Eşti gata?
I-am zâmbit. Alli ni s-a alăturat şi m-a întrerupt din concen
trarea intensă asupra uluitorului trup al lui Blake. El s-a ridicat în
picioare şi a sărutat-o scurt, abia atingându-i obrazul.
— Arăţi grozav, Alli. îmi pare bine să te văd.
— Şi mie.
Prietena mea i-a surâs forţat, aparent încordată din pricina
unor emoţii ce clocoteau în adâncul sufletului ei. Am încercat să-i
citesc limbajul trupului. Oare era emoţionată ori ruşinată din pricina
faptului că se întâlnea cu Blake după cele întâmplate cu Heath la
New York?
— Păi cred că noi plecăm, am spus încet, încercând să risipesc
stânjeneala pe care speram c-o simţeam doar eu.

Ne-am luat rămas-bun, iar Blake m-a mângâiat pe spate şi m-a
împins uşor înspre uşă. Atingerea lui puternică şi ispititoare mi-a
făcut pielea să tremure şi nervii să se încordeze. Brusc, am început să
blestem în gând planurile pe care ni le facuserăm pentru cină, căci
nu-mi doream nimic mai mult decât să-l târăsc sus, în apartamentul
lui, şi să-i zgudui lumea până la răsărit.
*

Am ieşit din locuinţa mea, iar Blake m-a condus la etaj, împletindu-şi degetele cu ale mele.
— Ai uitat ceva?
Până să apuce să-mi răspundă, intram deja pe uşa apartamen
tului său, iar aerul era plin de miresmele mâncării gătite în casă.
Blake pregătise masa fără niciun ajutor din partea mea.
— Uaaa!
în bucătărie era debandadă, dar masa din sufragerie fusese
frumos aşezată, cu câteva castroane de ceramică asortate, pline ochi
cu paste, salată şi pâine. Lumina din încăpere era scăzută, iar atmo
sfera accentuată de lumânările ce pâlpâiau pretutindeni.
— M-am gândit să rămânem acasă, a murmurat Blake.
— Dar m-am îmbrăcat la patru ace.
M-am lăsat în îmbrăţişarea lui, îngăduindu-i să mă cuprindă cu
braţele.
— Mă bucur că ai facut-o. Arăţi superb. O să avem noroc dacă o
să rezistăm până la sfârşitul cinei.
Mi-am muşcat buza, simţind cum încep să-mi pierd pofta de
mâncare. Blake era de departe cel mai savuros fel din orice meniu,
dar trebuia să mă alimentez, dacă urma să-l răvăşesc toată noaptea,
aşa cum aveam de gând.
— Toate arată grozav. Nu-mi vine să cred că le-ai făcut de unul
singur.
— Sper să-ţi placă.

44

Atracţie fatală

MeredithWild 45

Ne-am aşezat la masă, iar el a turnat vin în pahare, în vreme ce
eu mă serveam cu un platou din curând faimoasele (după cum mă
asigurase el) spaghete bolognese ale lui Blake. Am luat o îmbucătură
şi am rămas plăcut surprinsă. Pastele sunt greu de ratat, dar cu prea
puţina lui experienţă în bucătărie, mă pregătisem pentru ce e mai
rău. O tăcere confortabilă s-a lăsat între noi în timp ce mâneam, însă
mintea mea era tot la Alb.
— Cum îi merge lui Alb? m-a întrebat Blake, ca şi cum mi-ar fi
citit gândurile.
Am muşcat din pâinea cu usturoi, amânând răspunsul. Prietena
mea trecea printr-o perioadă dificilă, marcată atât de dor, cât şi de
suferinţa pe care i-o provocase furtunoasa relaţie cu Heath. Nu ştiam
sigur cât de multe s-ar fi cuvenit să spun.
— Cred că acum are multe pe cap. Cu Heath şi cu mutarea.
— Mutarea?
— S-a mutat din apartamentul lui.
— Sper că n-a facut-o din cauza mea, a spus Blake, ridicându-şi
privirea spre mine.
Am scuturat din cap, amintindu-mi cu câtă patimă insistase
cândva ca eu să păstrez o oarecare distanţă faţă de Alb, atâta vreme
cât ea era într-o relaţie cu Heath. îl refuzasem scurt şi nu-i luasem
în seamă dorinţa, iar acesta fusese, din fericire, sfârşitul discuţiei.
Peste problemele cu care mă confruntam atunci, ultimul lucru de
care aveam nevoie era să mă izolez de cei câţiva oameni la care aş fi
putut apela pentru un sprijin.
— Nu. Cred că are nevoie de puţin spaţiu pentru a-şi limpezi
mintea câtă vreme Heath lipseşte. Am impresia că, de când s-a mutat
în oraş, n-a prea avut ocazia să fie independentă.
Ezitasem puţin în privinţa ultimei fraze. Voiam să fiu cu băgare
de seamă. Blake şi Heath aveau problemele lor, dar erau totuşi fraţi.
Nu-mi doream să le fac necazuri lui Heath şi Alb, în caz că el nu aflase
încă despre mutare. Blake a dat din cap în semn de încuviinţare.
— Cum e cu munca?

— Şi bine, şi rău.
-O h ?
Am luat ultima îmbucătură din porţia de spaghete, apoi mi-am
ales cu grijă cuvintele.
— Am angajat o directoare de marketing. O să înceapă de luni,
iar Alli urmează să mă ajute s-o pun la curent cu situaţia actuală.
— Şi partea proastă?
— începe să mă îngrijoreze siguranţa site-ului. Sid mai are puţin
şi-şi smulge părul din cap. Nu ştiu ce să-i spun.
Am riscat să-i arunc o privire întrebătoare. Mă apropiam de un
subiect despre care Blake detesta să discute.
El s-a lăsat pe spătarul scaunului, aruncându-şi şervetul pe masă.
— Nu accepţi să-mi dai acces la cod, Erica. Ce naiba vrei să fac?
— Nu refuz din neîncredere, Blake. Pe termen lung, codul
trebuie să fie controlat de noi, iar tu ştii asta. Dar n-am aflat nimic
despre motivul pentru care grupul ăsta ne atacă fără încetare.
Blake s-a uitat pe lângă mine, evitându-mi privirea şi rugă
mintea din ea. Un ghem de nelinişte mi s-a format în stomac. îi
detestam secretele. Mă rodeau la fel de mult pe cât obişnuiau s-o facă
şi ale mele, înainte să-mi deschid inima în faţa lui Blake. Faptul că-i
dezvăluisem trecutul meu îmi uşurase povara, dar nu ştiam cum să-l
conving să aibă aceeaşi încredere în mine.
— Vrei să mă bazez pe tine, Blake. Ăsta e motivul pentru care
îmi vine greu s-o fac fără nicio constrângere. îmi ascunzi lucruri.
— Dacă nu sunt deschis în ceea ce priveşte anumite informaţii,
e pentru binele tău.
— N-aş putea să hotărăsc eu ce e bine pentru mine? Dumnezeule,
nu sunt un copil!
Blake a tras o înjurătură şi s-a dus în sufragerie, unde s-a afundat
în canapea. Eu mi-am ales un loc pe cealaltă canapea, căci nu prea
ştiam cum avea să decurgă restul discuţiei. O distanţă mai sigură,
mai puţin intimă, putea fi mai potrivită, dacă voiam să obţinem ceva
constructiv.
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— Ai spus că o să îndrepţi lucrurile. Mi-ai promis. Şi dacă nu
ţi-e uşor, bine, dar merit să aflu ce se întâmplă de fapt. Poate reuşesc
să ajut.
Blake a răsuflat pe nas, apoi şi-a lăsat capul să-i cadă pe spătarul
canapelei.
— Ştii deja că în adolescenţă am făcut parte din grupul M 8 9 .
— Da, am răspuns încet.
El s-a aplecat, sprijinindu-şi coatele de genunchi şi evitând să
mă privească în ochi.
— Ce nu ştii e că am condus grupul împreună cu altcineva.
— Cu cine?
Vocea îmi era calmă, dar timidă. Nu voiam să-i dau niciun motiv
pentru care să nu-mi spună lucrurile pe care îmi doream şi aveam
nevoie să le ştiu.
— Cooper. Numele lui era Brian Cooper.
Am făcut o pauză.
— Era?
Blake şi-a încordat maxilarul. Şi-a împins spre spate părul
castaniu-închis, care-i mai crescuse de când îl văzusem ultima oară,
iar acum îi cădea răvăşit pe frunte. îmi venea să mă întind şi să i -1
aranjez, dar nu voiam să întrerup momentul.
— S-a sinucis.
— Oh, Doamne!
Mi-am dus mâna la gură. Nu era de mirare că nu voia să
vorbească despre asta.
— Când?
— După ce grupul a fost prins pentru că spărsese conturile
bancare, ne-au dus pe toţi la secţie. Doar că eu nu mai luam parte
la operaţiuni de câteva săptămâni bune. Cooper îmi era prieten,
iar când puseserăm la cale planul iniţial, eu fusesem de acord să-i
atacăm pe tipii de pe Wall Street, refuzând însă să continui lovind
şi în conturile individuale. Erau ale unor oameni obişnuiţi, care-şi
investiseră speranţele pentru pensie în ce făceau ticăloşii ăia, dar

dincolo de asta n-aveau nicio legătură cu mizerabila lor schemă
Ponzi. Nu puteam să susţin aşa ceva, prin urmare am părăsit grupul.
Prietenia noastră s-a încheiat şi, evident, a rămas ceva animozitate
între noi. Când federalii au început să mă ia la întrebări...
S-a lăsat o tăcere grea şi am simţit o strângere de inimă. Existau
legături foarte încâlcite între Blake şi sinuciderea prietenului său.
— Nu ştiu, fir-ar să fie! Eram tânăr şi supărat, şi totul s-a întâm
plat atât de repede!
Şi-a frecat ochii cu podurile palmelor, ca şi cum ar fi încercat să
şteargă orice imagini s-ar fi putut aduna acolo.
— E în regulă. Spune-mi!
M-am ridicat de pe canapeaua alăturată şi m-am aşezat lângă el,
căci îmi doream să-i fiu aproape, deşi îmi făceam griji pentru ce ar fi
putut să-mi spună. Dar voiam să aflu.
— Le-am zis adevărul. Şi, pentru că am cooperat, am scăpat
basma curată în esenţă, iar anchetatorii l-au presat pe Cooper. Nu
încercam să mă salvez, Erica. Pur şi simplu, voiam să lămuresc
lucrurile. Dacă urma să mă scufund laolaltă cu tot vaporul, voiam ca
lumea să ştie ce principii apăram.
— Scumpule...
Vorbele mi s-au oprit în gât. Privirea lui Blake era umbrită de
durere. Ani întregi de regrete îl împiedicaseră să-mi spună toate
astea de prima dată când site-ul fusese doborât.
— Şi-a luat viaţa înainte ca ancheta să fi ajuns prea departe. Asta
a pus efectiv capăt investigaţiilor. Banii au fost returnaţi, iar noi,
ceilalţi, am scăpat cu pedepse uşoare. Pentru că toţi eram minori,
cazierele ne-au fost secretizate. De asta cea mai mare parte a lucru
rilor pe care le-ai citit despre mine sunt doar zvonuri. Numai câţiva
oameni ştiu ce s-a întâmplat cu adevărat.
— Cum a reuşit grupul să rămână activ după toate astea?
— N-a rămas, dar cineva l-a readus la viaţă acum câţiva ani.
— Unul dintre membrii iniţiali?
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— Mă îndoiesc, dar sincer să fiu, nu ştiu. Nu mă mai învârt în
cercurile alea, însă, bazându-mă pe faptul că grupul îmi stă perma
nent ca un ghimpe în coastă, cred că persoana care se află în spatele
acestei noi generaţii, oricine ar fi ea, duce mai departe moştenirea lui
Cooper. Probabil îl venerează ca pe un afurisit de martir al cauzei.
Despre ce cauză o fi vorba e încă un mister pentru mine.
— Ai încercat să iei legătura cu ei?
— Nu. Eu nu négociez cu teroriştii.
O furie încărcată de acea frustrare pe care ajunsesem s-o recu
nosc ori de câte ori discutam despre hackeri luase locul expre
siei îndurerate de pe chipul lui. Blake era puternic şi incredibil de
talentat, dar tipii ăştia reuşiseră cumva să-l scoată din sărite. Asta
mă speria, căci era posibil ca el să fie ultima şi singura mea apărare
împotriva lor.
— Nu crezi că adopţi o poziţie cam dură, având în vedere cât de
hotărâţi sunt să distrugă orice atingi?
— Noi le ştim strategiile. Sunt previzibile, aşa că echipa mea a
găsit căi eficiente pentru a-i ţine departe de treburile noastre. Sunt
nişte vandali, dar, odată ce le înveţi unghiul de abordare, poţi fi mai
isteţ decât ei. N-am cum să fac acelaşi lucru şi pentru tine dacă nu
mă laşi.
— Tu nu eşti atent la sursa problemei.
Blake a oftat.
— Oricine ar fi ei, îl consideră pe Cooper un martir. Iar pe mine,
un Benedict Arnold1. Atâta vreme cât grupul o să existe, nimic din
toate astea n-o să se schimbe.
— Cred că nu pricepi ideea.
— Mâine-dimineaţă o să vorbesc cu Sid, bine? Asta-i tot.

1

Fost general american, care a susţinut cauza revoluţiei din Statele Unite până în 1779,
când a trecut în tabăra adversă, colaborând cu armata britanică. Din acel moment,
pentru americani, numele său a devenit un sinonim al trădării. (N.t.)

Tonul lui tăios mi-a retezat avântul. Vulnerabilitatea îi dispă
ruse, ascunsă cu îndemânare în spatele furiei. Dar eu ştiam adevărul.
Cooper îi fusese prieten. Fără îndoială moartea lui îl marcase. Blake
părea să ia asupra sa răspunderea pentru aproape toţi cei din jurul
lui. în timp ce vorbea despre Cooper, reuşisem să-i întrezăresc
reacţia în privire, dar pe cât de repede îşi deschisese sufletul, pe atât
de tare se grăbise să se închidă la loc în sine.
îmi doream să-l sărut, să-l conving pe omul pe care-1 iubeam
să iasă la iveală şi să alin durerea ce încă stăruia în el. Am ridicat
o mână şovăitoare şi i-am cuprins obrazul în palmă. El s-a întors
către gestul meu, şi-a pus degetele peste ale mele şi mi-a întors palma
pentru a mi-o săruta, după care mi-a tras-o în jos, pe canapeaua
dintre noi.
— Nu fi supărat pe mine, am murmurat.
— Nu sunt. Nu-mi place să vorbesc despre asta.
— S-ar putea să te simţi mai bine dacă vorbeşti.
Blake a mormăit, dându-şi ochii peste cap. Simţeam că sugestia
mea îl făcuse să se îndepărteze şi mai tare de mine. Mi-am strecurat
mâna pe sub cămaşa lui, admirând fiecare proeminenţă a abdo
menului pe care o simţeam sub degete. Eram hotărâtă să-l scot din
starea în care se cufundase. Pe mine nimic nu mă ferea mai bine
de cacofonia propriilor gânduri, decât să fiu goală alături de Blake.
Bănuiam că acelaşi lucru era valabil şi pentru el.
— Mi-e dor de tine.
Chipul i s-a relaxat, iar eu am zâmbit uşurată. Mi-a mângâiat cu
adoraţie faţa, lăsându-şi mâna să-i alunece pe obrazul meu, înspre
bărbie. Până să apuc să mai spun ceva, şi-a coborât buzele peste ale
mele şi mi-a cuprins gura într-un sărut. Blând şi tandru, sărutul s-a
transformat iute într-unul fierbinte. Blake s-a retras brusc.
— Ce e?
El s-a uitat pe lângă mine.
— Nu pot să fac asta acum.
— Ce vrei să zici?
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L-am încălecat aşa cum îmi doream, iar fusta mi s-a ridicat
uşor, indecent de sus. L-am tras intr-un nou sărut. M-am arcuit la
pieptul lui, fără a mai lăsa niciun pic de spaţiu între noi, dorindu-mi
cu patimă atingerea lui. Imediat ce i-am apucat părul în pumni, el
s-a tras în spate, desfacându-mi degetele şi ţinându-le cu grijă pe
lângă corp.
— Erica, opreşte-te! Am nevoie să... să mă calmez.
înainte să-l pot lua la întrebări, m-a bătut uşurel pe coapsă,
facându-mi semn să mă ridic. Cu mişcări lente, i-am făcut pe plac.
Blake s-a retras în bucătărie, unde s-a apucat să facă ordine. M-am
dus lângă el şi am început să-l ajut, însă m-a oprit.
— E în regulă. Mă ocup eu.
A făcut o pauză şi s-a întors către mine. Sprijinit cu şoldul de
masa de lucru, părea înşelător de relaxat, având în vedere tensiunea
pe care o emana.
— Ascultă, am ceva de lucru pentru mâine şi se pare că şi tu ai
treabă. Te superi dacă ne retragem mai devreme în seara asta?
I-am cercetat privirea, în căutarea unor răspunsuri, dar părea
mai rece şi mai închis ca oricând. M-am uitat lung la el, mută de
uimire, înghiţind în sec pe măsură ce respingerea îşi croia drum prin
mintea mea. Oare îmi băgasem nasul prea mult? Nu înţelesese moti
vele pentru care voisem să ştiu?
Toate replicile care-mi veneau în minte îmi păreau slabe, pline
de disperare. De ce nu vrei să fii cu mine? De ce nu pot să rămân?
Sinceră să fiu, gândul că mi-ar fi răspuns la întrebări mă speria. Nu
ştiam sigur dacă-mi doream să aflu de ce nu mă voia în seara aceea.
*

Apartamentul meu era gol şi lipsit de viaţă, fără urmă de Sid sau
de Alli, care să aline singurătatea şi durerea ce năvăliseră asupra mea.
Blake nu mă mai respinsese niciodată până atunci. Eram îmbră
cată mortal, iar omul era un maratonist în ceea ce priveşte libidoul.

Reuşiserăm cumva să supravieţuim ultimelor câteva zile fără să ne
băgăm unul în patul celuilalt, iar acum mă alunga?
Mi-am lăsat poşeta pe masa de lucru din bucătărie şi am rămas
în picioare în întunericul tăcut al camerei, încercând să-mi dau
seama cum putuseră mărturisirile lui Blake despre trecutul său să
creeze o asemenea prăpastie între noi. M-am dus în dormitor şi
m-am studiat în oglindă. Mă simţeam groaznic. Blake nu-mi refu
zase doar o noapte în patul lui. Faptul că nu mă dorise îmi sfâşiase
inima, lăsându-mă cu o senzaţie de greaţă şi deznădejde.
Nu. Nu puteam să trec peste asta.
Am pornit-o din nou spre uşă, înşfacându-mi cheile din mers.
Am intrat singură în apartamentul lui Blake, dar el era de
negăsit. M-am îndreptat către dormitorul lui, de unde auzeam duşul
mergând. Am şovăit în pragul uşii ce ducea spre baie. Prin geamul
cabinei de duş, l-am văzut stând cu mâinile lipite de perete, în vreme
ce apa se scurgea peste trupul lui masiv, neclintit. Era superb, în
ciuda tristeţii ce se furişase asupra noastră, ameninţându-ne seara.
Am făcut încă un pas în faţă. Blake şi-a întors capul spre mine.
Am rămas pe loc, aşteptându-i reacţia. El a oprit robinetul.
Când l-am zărit ieşind din cabină, mi s-a tăiat răsuflarea. Şi în
condiţii normale, Blake era o privelişte de admirat. Dar acum, gol
puşcă şi ud leoarcă, era şi mai impresionant. Un splendid exemplar
de frumuseţe masculină.
Pielea i se făcuse ca de găină, iar penisul îi era tare ca piatra,
ieşind în evidenţă pe lângă silueta lui formidabilă.
Ce dracu?
— Blake, abia am şoptit eu.
— Ce vrei, Erica?
Vocea lui era indiferentă, chipul, lipsit de expresie, de parcă aş fi
fost o străină. A început să se şteargă metodic.
— Eu...
Rămăsesem fără cuvinte. Măreţul meu plan de a mă furişa înapoi
în apartamentul lui şi a -1 seduce, de a nu accepta un refuz se dusese
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pe apa Sâmbetei în clipa în care îmi dădusem seama că seducţia ar
putea să nu funcţioneze.
— Du-te acasă, Erica! Ţi-am mai spus, am treabă.
— Prostii! Vrei să-mi explici de ce ţi-ai petrecut ultimele zece
minute făcând un duş rece, iar acum tot ai cea mai mare erecţie pe
care am văzut-o vreodată, dar mă trimiţi la plimbare?
— Nu vreau să mă cert cu tine. Nu putem pur şi simplu s-o
lăsăm baltă în seara asta?
A trecut pe lângă mine şi s-a dus în dormitor. M-am ţinut după
el, hotărâtă să capăt nişte răspunsuri.
— Ba o să discutăm! Dacă ai de gând să mă alungi, poţi să-mi
spui de ce dracului o faci.
îmi tremura vocea. începeam să-mi pierd cumpătul şi prin
minte îmi umblau tot felul de scenarii trăsnite.
— Te vezi cu alta? am întrebat, nevenindu-mi să cred.
Ce se întâmplase de la ultima noastră întâlnire, cea din birou?
Oare făcusem ceva greşit? El s-a încruntat şi a strâns pumnii.
— Dumnezeule mare! Nu! Vrei să mă laşi în pace?
Vorbele lui mă dureau. în momentele acelea îl uram. Cum putea,
cu indiferenţa lui, să mă facă să mă simt atât de mică şi de neîn
semnată, când eu eram acolo, aproape implorându -1 să fie intim cu
mine?
— Ai dreptate. N-am nevoie de rahatul ăsta.
Blake a oftat.
— Scumpo...
M-am întors şi am pornit cu paşi apăsaţi înspre uşă. Până să
ajung la ea, Blake m-a depăşit şi mi-a trântit-o în faţă. M-a prins de
cot şi m-a răsucit cu faţa către el.
— Ce vrei de la mine, Erica?
Respiraţia mi s-a accelerat. Inima îmi bătea cu putere din pricina
furiei amestecate cu dorinţa din ce în ce mai puternică. Nu mă
puteam hotărî care emoţie urma să câştige ori pe care să o susţin.
Dar nu venisem acolo ca să mă cert cu el.

— Vreau să mi-o tragi.
Blake a strâns din dinţi, încleştându-şi şi mai tare degetele în
jurul braţului meu, până când a început să mă doară.
— De ce nu mă vrei?
Glasul îmi era firav, aproape de nerecunoscut. M-am înmuiat în
strânsoarea lui, iar furia a lăsat loc unei alte stări. O vulnerabilitate
brută, scoasă la lumină de Blake.
Următoarele lui gesturi au fost atât de rapide, încât abia dacă
le-am putut desluşi. Mi-a împins fusta în sus, apoi mi-a sfâşiat
chiloţii dintr-o singură mişcare violentă, rănindu-mi partea supe
rioară a coapselor în clipa în care ţesătura mi-a zgâriat pielea. O
secundă mai târziu, m-a săltat în jurul taliei lui şi m-a izbit de uşă.
Pe urmă s-a lipit de mine. M-a pătruns atât de adânc, încât am ţipat.
M-am arcuit cu spatele lipit de uşă, în vreme ce o durere sălbatică mă
străpungea până în adâncul sufletului. Am scâncit în momentul de
uşurare care a urmat. în sfârşit, Blake era din nou cu mine.
M-a pătruns încă o dată şi am început să urlu. Fierbinţeala îmi
străbătea trupul, ce se topea în jurul său.
Când l-am simţit că rămâne neclintit, m-am relaxat. Corpul îi
era încremenit, lipit de al meu, ciudat de liniştit. Am deschis ochii
pentru a-i întâlni privirea intensă şi întrebătoare. Doamne, cât era
de frumos! Şi era al meu, deşi, în ultimele câteva ore, cumva îl pier
dusem. Trebuia să mi-1 ţin alături, să-i arăt cu câtă disperare aveam
nevoie de el în felul ăsta.
— Nu te opri. Te rog! l-am implorat.
Mi-am înfipt degetele în părul lui umed, strângând uşor şuviţele
în pumni. Mi-am încordat coapsele în jurul taliei lui şi mi-am rotit
şoldurile, îndemnându-1 să se mişte. Şi cea mai uşoară frecare ar fi
fost îndeajuns pentru a-mi provoca orgasmul. Deja eram udă împre
jurul lui. Blake aproape că nu s-a clintit în clipa în care un geamăt
blând mi-a scăpat printre buzele tremurânde. Căldura mi-a învăluit
pielea şi m-am cutremurat, iar sexul mi s-a strâns în jurul penisului
său lung, în vreme ce privirea nu mi se dezlipea de a lui Blake.
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Buzele i s-au întredeschis şi emoţia i-a umezit ochii.
— Tu o să mă omori, jur!
L-am sărutat profund.
— Termină-mă! Nu mă face să te implor! i-am şoptit, cu buzele
lipite de ale lui.
— Dumnezeu să mă ajute, în viaţa mea nu mi-am dorit ceva mai
mult. Tu... asta.
S-a retras, apoi s-a împins din nou în mine. Am tras o înjurătură,
ţipând la fiecare izbitură violentă, ce-mi trimitea senzaţii inimagina
bile prin tot trupul. Un amestec orbitor de plăcere, durere, furie şi
dragoste pusese stăpânire pe mine, aruncându-mă de la un orgasm
direct spre următorul. Incapabilă să-mi ţin în frâu pasiunea care
preluase controlul, m-am agăţat nebuneşte de el, lipindu-mi gura de
umărul lui.
Toţi muşchii i s-au încordat, devenind rigizi sub atingerea mea.
Mi-am înfipt dinţii în pielea lui şi l-am apucat cu unghiile, crestându-i pielea până la cot. Vaginul mi s-a strâns în jurul lui. Blake a
gemut, iuţindu-şi ritmul.
— Uită-te la mine!
Vocea îi era tensionată din pricina dorinţei.
— Am nevoie să te văd.
Mi-am adunat toate puterile pentru a-mi ridica privirea şi a o
întâlni pe a lui. Faptul că-1 admiram în toată splendoarea m-a înmuiat
în braţele lui, transformându-mă într-un aluat uşor de modelat. Lasă
ce-i făceam eu lui! Ăsta era efectul pe care-1 avea el asupra mea.
Ochii lui nu s-au desprins de ai mei în timp ce mă împingea în
uşă cu ultima mişcare puternică. Am tras brusc aer în piept.
— Blake!
— Simte-mă! Vreau să mă simţi cu totul, Erica! mi-a spus cu
glas aspru.
A urmat un geamăt gâtuit în clipa în care şi-a dat drumul în
mine, declanşându-mi cel din urmă orgasm pe care trupul meu mai
era în stare să-l ofere.

Am mai rămas pe loc doar o secundă, după care ne-am prăbuşit
pe podea. Blake s-a rostogolit pe spate, pe covorul oriental. Eu mi-am
aşezat alene trupul peste al lui, stoarsă după tot ceea ce tocmai se
întâmplase între noi, dar încă simţind nevoia să fiu în contact cu el,
să ştiu că suntem în continuare legaţi, împreună.
Am stat aşa, fără cuvinte, fără gesturi, până când Blake mi-a
ridicat puţin fusta şi mi-a masat cu degetul carnea sensibilă de acolo
de unde, cu doar câteva momente în urmă, îndepărtase obstacolul
chiloţilor.
M-am uitat în jos, iar el mi-a cuprins fundul în palme.
— Şi aici o să ai vânătăi.
Mi-am ridicat din nou ochii şi am descoperit că buzele lui erau
strânse într-o linie aspră.
— De ce mi-ar păsa?
— Poate că ar trebui să-ţi pese.
Mi-am lăsat mâna să alunece în sus, pe pieptul lui.
— Nu ştiu ce se petrece în capul tău, dar mi-aş dori să vorbeşti
cu mine. Dacă într-adevăr nu vrei să vorbeşti, pot să trăiesc şi cu
asta. Dar nu mă respinge. Nu pot să îndur aşa ceva.
— Asta numeşti tu respingere? Faptul că ţi-am folosit corpul pe
post de berbec pentru dărâmat uşi?
M-am încruntat când l-am auzit cum descrie cele întâmplate
între noi. Sigur, partida fusese puţin cam dură şi probabil că aveam să
resimt asta a doua zi, dar orice moment petrecut împreună însemna
ceva.
M-am ridicat în genunchi, i-am încălecat picioarele şi mi-am
lăsat mâinile de-o parte şi de alta a trupului său. Am încercat să-i
citesc în ochi, dar el mi-a evitat privirea sfredelitoare, îngrijorându-se
în schimb pentru pielea înroşită de la încheietura coapsei mele.
Mi-am scos bluza şi sutienul.
— Ce faci?
— îţi captez atenţia.
Un val de fierbinţeală i-a învăluit privirea.
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— O ai.
— îmi place când îţi pierzi controlul, Blake. Nu transforma
lucrul ăsta în ceva murdar şi păcătos.
Penisul i s-a întărit sub coapsa mea.
— Dar dacă este? Faptul că te las cu vânătăi... că te bag în
sperieţi.
— De asta te-ai abţinut toată seara?
— Ceea ce simt... pentru tine, Erica. Pe lângă tot ce se mai
întâmplă, uneori situaţia e prea încinsă. Am impresia că aş fi în stare
să ne distrug pe amândoi. Voiam ca în seara asta să fie altfel. Chiar
îmi doream.
Şi-a închis ochii pentru câteva clipe.
— Meriţi să fii adorată. Iubită.
M-am încruntat, încercând să-mi dau seama de ce bărbatul
meu, de obicei autoritar, se îndepărta de mine.
— Mă simt iubită. îmi place să mă trezesc cu amintirea mâinilor
tale pe trupul meu, chiar dacă mă doare puţin. Recunosc că e ceva
nou pentru mine.
— Dar zilele trecute te-am speriat!
S-a uitat în ochii mei, provocându-mă să-l contrazic.
— într-adevăr, uneori mă sperii, însă am încredere în tine.
M-am oprit puţin.
— îmi plac lucrurile pe care le-am făcut împreună.
— Tu-ţi dai seama că nici măcar n-am început să explorăm
lucrurile pe care vreau să ţi le fac?
Mi s-a tăiat respiraţia, dar nu voiam să pierd timpul stăruind
asupra fricii ce mi se înfiripase în stomac.
— Atunci hai să săpăm mai adânc!
M-am îndoit de propriile cuvintele încă din clipa în care le-am
rostit, iar inima a reînceput să-mi bată cu putere. Blake deja mă
împinsese dincolo de nişte limite pe care nici măcar nu ştiusem că le
am. Ţinusem destul de bine pasul, dar acum, ştiind că dorinţele lui
erau vaste şi mă depăşeau, nu puteam să nu mă simt puţin copleşită.

— Nu.
Tonul lui era calm, dar ferm.
— De ce?
Speram să-mi fi ascuns bine îndoielile.
— Pentru că nu e corect. N-ar trebui să vreau să... să te rănesc
sau să te leg. E o nebunie şi e ultimul lucru la care s-ar cuveni să te
gândeşti, după toate prin câte ai trecut. Am înţeles asta data trecută
când am fost împreună. Am mers prea departe. Din secunda în care
te-am legat, am regretat.
— Atunci de ce nu te-ai oprit?
Blake a rămas tăcut.
— Spune-mi!
El a oftat.
— Deoarece ştiam că pot să te liniştesc, să-ţi arăt cum să faci ca
să-ţi placă.
— Şi mi-a plăcut.
— Asta nu înseamnă nimic, n-ar fi trebuit să te pun la încercare
în felul ăla.
— Vreau să fiu pusă la încercare, Blake. Dacă e ceva ce tu îţi
doreşti, atunci îmi doresc şi eu.
— Nu, nu astfel. Erica, poţi să-ţi scoţi ideea din cap. N-o s-o
iei pe panta asta împreună cu mine. Tu ai fost... violată, pentru
Dumnezeu! Ultimul lucru de care ai nevoie e obsesia mea pentru
control atunci când ne-o tragem. Nu eşti persoana potrivită pentru
aşa ceva.
Greaţa m-a izbit ca un pumn în stomac, iar pielea mi-a fost
cuprinsă de fiori reci. Dacă eu nu puteam fi ceea ce-şi dorea? Ceea
ce-i trebuia? N-aveam decât să pozez în orice pofteam în sala de
şedinţe, dar nevoia de a fi iubită de Blake prinsese rădăcini cu mult
dincolo de limita oricărui control conştient.
— Ce vrei să zici?
El s-a ridicat, apropiindu-şi pieptul de al meu, încălzindu-mă cu
trupul lui. M-a mângâiat pe spate.
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— Vreau să zic că trebuie să lămuresc situaţia. Pentru tine,
pentru noi. E evident că n-am nicio idee despre cum să mă opresc,
alta decât aceea de a te evita uneori. Seara asta a fost...
— Te-a stârnit faptul că mi-ai vorbit despre Cooper.
Blake a închis ochii, tresărind din pricina amintirilor ce i se
derulau în minte. I-a deschis iar şi m-a sărutat dulce.
— Tu eşti totul pentru mine, scumpo. Nu vreau să mă întorc şi
să vorbesc despre trecut. Despre toate prostiile asupra cărora nu am
niciun control.
— Dar faptul că mă controlezi pe mine te face să te simţi mai
bine, i-am şoptit.
El a dat din cap în semn de încuviinţare.
— Trebuie să schimb asta.
— Şi dacă eu nu vreau să te schimbi?

Capitolul 4

Roşcata mea preferată s-a apucat să ne pregătească două cafele
cu lapte la pachet, în timp ce Alli lovea ritmic cu unghiile în tejghea.
— Cum ţi-a mers aseară? am întrebat-o.
— Bine. Doar câteva pahare cu vechea gaşcă. Ţie?
— Bine.
Am aruncat o privire prin cafenea, evitând să mă uit în ochii ei.
Blake încercase cu vitejie să ocolească subiectul, trăgându-mi-o
până ce uitasem de mine. Deşi se reţinuse, strategia îi mersese de
minune. Nu-mi aminteam când adormisem, prea obosită şi stoarsă
pentru a mă mai gândi la ceva.
Deja nu mai ştiam cum să străbat prăpastia ce se ivise între noi.
Din multe puncte de vedere, Blake fusese un mister pentru mine,
dar, pe măsură ce descopeream mai multe despre el, mă îndrăgos
team iremediabil. Cumva trebuia să găsim o cale pentru a trece peste
cele întâmplate. Nu va putea să se îndepărteze de mine.
M-am uitat din nou la Alli. îi lipsea obişnuita energie care-i
sporea frumuseţea naturală. Astăzi, avea ochii umflaţi şi obosiţi.

— E totul în regulă?
Ea s-a mai luminat puţin.
— Da, sunt bine.
— Ai stat în oraş până târziu.
— Nu, de fapt m-am întors chiar devreme.
Am clătinat din cap, nedumerită, aşteptând-o să continue,
înfrântă, Alli s-a pleoştit puţin, lăsând ca oboseala să i se citească
din nou pe chip.
— Heath nu m-a sunat ieri. îmi fac griji.
— Sunt sigură că totul e în regulă.
— De când a plecat, n-a trecut nicio zi fără să vorbim. Am stat
trează, aşteptându-i telefonul, dar nimic.
— Sunt sigură că o să te sune azi. Nu-ţi face probleme.
Ea a dat din cap, muşcându-şi buza.
— Vrei să ţinem şedinţa de marketing mai târziu, ca să te poţi
odihni?
Mi-am aşezat mâinile peste ale ei, dorindu-mi ca prietena mea
cea veselă şi exuberantă să iasă din nou la iveală. în starea asta, abia
dacă o mai recunoşteam.
— Nu, sunt bine. Ai dreptate. Sigur nu s-a întâmplat nimic.
Mi-a oferit un surâs lipsit de vlagă. Simone ne-a dat cafelele şi
am plătit, adăugând un bacşiş generos. Ea ne-a făcut cu mâna în
timp ce ne îndreptam spre ieşire.
Am urcat cele câteva trepte până la etaj. Risa era deja acolo.
M-am uitat la ceas. Venise mai devreme. Ne-a întâmpinat cu toată
acea vioiciune care nouă ne lipsea. Purta o pereche de pantaloni trei
sferturi, negri, şi o cămaşă de aceeaşi culoare, cu un impecabil aspect
profesional. în blugi închişi la culoare şi o bluză Portofino împrumu
tată de la Alli, eu profitam de codul vestimentar evident lejer pe care
îl instituiseră băieţii.
— Alli, ea e Risa Corvi, noua noastră directoare de marketing.
Risa i-a întins mâna.

62

Atracţie fatali

Meredit/iWild 63

— Alli, îmi pare foarte bine să te cunosc. Mă bucur tare mult că
am putut să ne vedem azi.
— Şi eu.
Ne-am aşezat în jurul m idi mese de şedinţe ce se afla în capătul
îndepărtat al încăperii, iar eu le-am pus pe Alli şi pe Risa la curent
cu noutăţile.
Discutam de aproape o oră, când a intrat Blake: un metru optzeci
de trup delicios. Privirea mi s-a oprit asupra lui, de parcă apariţia sa
ar fi golit cumva încăperea de oxigen, iar eu l-aş fi aşteptat să-mi
dea voie să respir din nou. M-am oprit din holbat îndeajuns de mult
încât să le surprind pe Alli şi Risa zgâindu-se la rândul lor.
— Vă întrerup?
Blake mi-a aruncat un surâs strâmb şi s-a apropiat de noi cu
mâinile în buzunare. Era îmbrăcat în obişnuita lui uniformă de
lucru, adică blugi şi un tricou strâmt, ce purta însemnele conferinţei
la care participaserăm în Las Vegas. Fusese o călătorie reuşită!
Risa a fost cât pe ce să-şi răstoarne scaunul când a sărit pentru
a-i strânge mâna, cu ochii aprinşi de o evidentă admiraţie.
— Dumneavoastră trebuie să fiţi domnul Landon. Sunt Risa Corvi.
— Spune-mi Blake.
— Tocmai studiam numărul membrilor, dacă vrei să ni te alături,
am zis eu repede.
— Sigur, dar mai întâi lasă-mă să discut cu Sid.
Am dat din cap şi l-am urmărit cum se îndepărtează, pe deplin
încântată de aspectul fantastic al fundului său îmbrăcat în blugi şi de
felul în care materialul i se întindea în jurul coapselor. Vino-ţi în fire,
Erica! Eşti la serviciu! Nu mă săturasem de el cu o noapte în urmă?
Doamne, ce era cu mine?
Am scuturat din cap, ca să revin cu picioarele pe pământ. Privirea
Risei era pironită în aceeaşi direcţie în care fusese şi a mea. Mi-am
dres vocea ca să-i atrag atenţia. Ea s-a întors repede către mine.
— Scuze. El e... Uau!

A oftat şi s-a apucat să-şi răsfoiască notiţele. Alli şi-a dat
ochii peste cap. Eu m-am încordat imediat, intrând într-o stare de
iraţională de gelozie protectoare. Mi-am deschis şi închis pixul cu
gesturi nervoase, în timp ce prin minte mi se perindau câteva replici
alese pentru Risa. Din păcate, niciuna nu era măcar pe departe potri
vită pentru a fi spusă cu voce tare. Mi-am muşcat limba, căci nu
voiam ca prima şedinţă la care participa să stea sub semnul faptului
că şefa ei are pretenţii trăsnite de proprietate asupra unui investitor,
care se întâmplă să-i fie şi iubit.
Am tras încet aer în piept şi am încercat să mă concentrez
asupra însemnărilor mele. Blake era superb. întorcea capete oriunde
mergea, iar situaţia de acum nu era cu nimic diferită.
— Unde rămăseserăm? m-a întrerupt Alli, aparent nerăbdătoare
să încheiem.
Până să apuc să readuc discuţia pe făgaşul normal, mi-a sunat
telefonul, pe care-1 lăsasem în biroul meu.
— Scuzaţi-mă o clipă. Voi două continuaţi.
M-am pitit în spatele paravanului şi mi-am căutat mobilul în
poşetă. Când am văzut numărul, am încremenit. Dar mi-am revenit
repede şi am răspuns.
— Daniel, bună! m-am grăbit eu să spun, sperând să-l prind
înainte să închidă.
Nu mai vorbisem cu el de două săptămâni, de când plecasem de
la locuinţa lui din Cape Cod, în condiţii despre care habar n-avea.
Nu ştiam dacă timpul scurs fusese la fel de stânjenitor pentru el pe
cât fusese pentru mine.
— Erica, ce mai faci?
Am zâmbit la auzul vocii lui profunde şi încrezătoare.
— Sunt bine. Tu ce mai faci?
— Oh, ştii tu, sunt ocupat cu campania. Dar voiam să te întreb
ce planuri ai pentru vineri. Anul ăsta firma noastră sponsorizează
Gala Spiritului şi avem câteva bilete în plus. O să fie acolo mulţi
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oameni importanţi, ba poate chiar şi o vedetă sau două. Ar fi o bună
ocazie să-ţi faci nişte relaţii.
— Sună minunat. Eşti sigur?
— Absolut. Mi-ar plăcea să te revăd.
— Mulţumesc, şi mie la fel. Am vrut să te sun, dar...
La drept vorbind, nu ştiam sigur ce părere avea Daniel despre
ideea de a păstra legătura cu mine. Fireşte, era tatăl meu biologic, dar
lucrul ăsta îl descoperiserăm de curând. Abia dacă ne cunoşteam. în
afara faptului că îl întâlnisem pe Mark, fiul lui vitreg şi întruchiparea
coşmarurilor mele, vizita mea fusese plăcută şi plină de însemnătate,
îmi doream să am o relaţie cu el, dar între candidatura pentru postul
de guvernator şi maşinăria corporatistă care era viaţa lui, nu-mi
dădeam seama unde mi-aş fi putut găsi locul. Amândoi căzuserăm
de acord că ar trebui să păstrez discreţia cu privire la faptul că eram
fiica lui.
— Nicio grijă. O să-ţi trimit câteva bilete prin curier. Invită-i pe
Landon şi pe oricine altcineva care ai vrea să te însoţească.
— Pare grozav. Mulţumesc foarte mult.
— Abia aştept să te văd atunci, Erica.
Afecţiunea pe care am simţit-o în vocea lui s-a întrerupt brusc
în clipa în care apelul a luat sfârşit. Am mai rămas câteva secunde
cu ochii aţintiţi spre telefon, până când l-am auzit pe Blake apropiindu-se de mine.
M-a cuprins în braţe, arcuindu-şi trupul în spatele meu.
— E totul OK? a murmurat el, sărutându-mi cu căldură gâtul.
Mi-am strâns braţele peste ale lui. Voiam să-l ţin aproape de
mine, în caz că i-ar fi dat prin cap să plece brusc. Să fiu a naibii dacă
avea să mă mai trimită la plimbare prea curând.
— Ai ceva de făcut vineri seară? l-am întrebat.
— Sex. Cu tine.
Obrajii mi s-au înfierbântat şi m-am răsucit în braţele lui, până
când am ajuns cu faţa către el.

— Asta se poate aranja; totuşi, Daniel ne-a invitat la o gală
găzduită de firma lui şi pentru care au nişte bilete în plus.
— îmi ceri o întâlnire?
Am rânjit gândindu-mă la o remarcă legată de „întâlnirea“
noastră din seara trecută (care indusese mâncare gătită de el şi
câteva foarte intense, dar pline de frustrare partide de sex), însă mi-a
venit iute mintea la cap.
— Te interesează? Probabil că aş putea găsi pe altcineva cât ai
bate din palme, l-am tachinat eu.
— Peste cadavrul meu.
M-a strâns cu şi mai multă putere, lipindu-mă încântător de tare
de el, topindu-mi trupul în al lui.
— Ţinuta de seară e obligatorie. Presupun că poţi să renunţi Ia
tricourile tale pline de duh şi să te găteşti frumos.
— Tu ce crezi?
Inima a început să-mi bată mai tare numai când mi l-am
imaginat pe Blake într-un smoching. Efectul pe care l-ar fi putut avea
în realitate era aproape înspăimântător.
— Cred că abia aştept.
— Trebuie să mă întorc la muncă, dar hai să luăm cina cu Alli,
de vreme ce e ultima ei seară în oraş.
— Ar fi frumos.
— îţi trimit un mesaj când termin.
S-a retras, dar l-am apucat de marginea tricoului, de parcă l-aş fi
putut ţine în loc cu o mână de material.
Nu voiam să plece. Seara trecută fusese înflăcărată şi aveam
nevoie să ştiu că încă era cu mine. După cât fuseserăm de apropiaţi,
dezgoliţi din punct de vedere emoţional, gândul că m-ar mai fi putut
respinge vreodată mă speria de moarte. Nu mai voiam să mă simt
niciodată în felul ăla.
— Ce e?
— Vreau să te mai ţin un pic. E aşa de rău?
— N-o să te contrazic.
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Privirea i s-a întunecat şi s-a apropiat de myie. Lăsându-şi mâinile
să-i alunece în jos, pe braţele mele, s-a aplecat ca să mă sărute.
Ştiind foarte bine că n-avem intimitate, am încremenit, adunându-mi toate puterile pentru a face faţă asaltului senzaţiilor pe care
Blake mi le inspira. Furam o clipă. Buzele lui le-au întâlnit pe ale mele,
calde, controlate. Mi-am deschis gura lângă a lui, însă el s-a retras.
— Nu din nou, am murmurat.
Blake mi-a răspuns dându-şi ochii peste cap, zâmbind cu îngâm
fare şi mângâindu-mi marginea buzei de jos cu degetul mare.
— Cred că ai un fetiş pentru sexul la birou, scumpo, mi-a şoptit
el.
— Tu eşti fetişul meu, Blake. Decorul nu contează prea mult.
A râs, iar sunetul aspru, gutural mi-a răsunat prin tot corpul.
Mi-am muşcat buza prea tare, înlocuind furnicăturile pe care el mi
le lăsase acolo cu un junghi dureros.
— Sentimentul e reciproc. Dar asta tot nu ne scoate din impas.
Aş vrea să te întind pe biroul ăsta şi să ţi-o trag până când începi să
ţipi, dar, aşa cum ai remarcat, pe bună dreptate, unii dintre noi au
treabă.
— Taci din gură!
L-am apucat de tricou şi l-am tras din nou spre mine, silindu-1
să-şi lipească buzele de ale mele, înăbuşind un geamăt potolit ce-i
zguduia trupul. El m-a strâns tare de fund, lipindu-se de mine şi
amintindu-mi de aventurile din noaptea trecută. Corpul şi prezenţa
lui mă copleşeau cu uşurinţă. Un val de dorinţă mi-a îmbătat
simţurile, făcându-mă să nu mă mai gândesc decât la cum mă
simţeam îmbrăţişată de el, atinsă de mâinile lui, dezmierdată de
limba lui. Voiam mai mult. întotdeauna voiam mai mult.
Am auzit vag ţăcănitul unor tocuri ce se apropiau. M-am smuls
din sărutarea lui şi am surprins-o pe Risa holbându-se la noi. Atunci
m-a străbătut un val de siguranţă de sine pur feminină. Mori de
ciudă, drăguţă! Blake era al meu şi nici c-aş fi putut s-o spun mai clar
în alt fel. Dacă voia să-i cadă cu tronc, trebuia să se aşeze la coadă.

Blake a părut să-mi aştepte reacţia. Am zâmbit şi l-am sărutat
scurt, după care l-am împins uşor.
— Pa, iubitule!
Un licăr de înţelegere s-a ivit pe chipul lui. Era peste măsură
de calculat şi ştia cât de geloasă pot fi. Sigur, reacţionam complet
exagerat, dar Risa înţelesese ideea.
Blake mi-a răspuns cu acelaşi surâs de om care ştie despre ce e
vorba, apoi s-a îndepărtat încet, dând politicos din cap înspre Risa în
clipa în care a trecut pe lângă ea.
— îmi pare foarte rău. N-am ...
Risa avea ochii mari şi gura căscată. Mi-am regretat numaidecât
alegerea făcută. La urma urmei, era prima ei zi de muncă.
— Să nu-ţi pară. De fapt, voiam să te întreb ceva.
— Sigur, ce e?
— Am bilete la Gala Spiritului de vineri seară. Te-ar interesa să
mergi şi să reprezinţi compania? Bineînţeles, ai putea să vii cu cineva.
— Aş prefera să nu.
Am ridicat din sprâncene.
— Vreau să spun că mi-ar plăcea foarte mult să merg. Dar aş
prefera să nu aduc pe nimeni. Aşa mi-e mai uşor să cunosc oameni.
— Ah, corect! E în regulă. Spune-mi dacă te răzgândeşti.
— Grozav, abia aştept.
Mi-a zâmbit larg şi a aruncat o privire către agenda pe care o
ţinea în mână.
— Alli mi-a răspuns la majoritatea întrebărilor, dar voia să
verific cu tine câteva chestiuni în privinţa cărora nu era sigură. Ai
o clipă?
— Sigur. Ia loc aici. Mă întorc imediat.
Am lăsat-o acolo ca s-o caut pe Alli care, la fel de neliniştită ca în
acea dimineaţă, stătea aşezată la masă şi îşi controla telefonul.
— Ai terminat discuţia cu Risa?
Ea a dat din cap în semn de încuviinţare.
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— Cred că da. Dacă nu te superi, m-aş duce înapoi în aparta
ment. Trebuie să-mi fac bagajele şi să pun la punct câteva chestii
pentru serviciu.
— Eşti în concediu, ştii.
— Din păcate nu şi în ce priveşte treaba asta.
— Bine, ne vedem diseară. Dacă ai chef, putem să luăm cina cu
Blake.
— Sună bine.
S-a ridicat pentru a mă îmbrăţişa scurt, apoi i-a făcut cu mâna
lui Sid şi a plecat.
*

Alli şi cu mine stăteam la o masă de cocktail din barul amplasat
în aer liber şi sorbeam câte un pahar de martini cu pere, în timp
ce-1 aşteptam pe Blake să ni se alăture. Vremea era cât se poate de
plăcută. Soarele apunea şi bătea un vânticel cald. Asemenea zile
făceau să merite să înduri iarna cea lungă. Totul părea posibil. îmi
doream doar ca şi Alli să simtă acelaşi lucru. Arăta mai bine, mai
odihnită, dar ceva tot nu era în regulă.
— Nu-mi vine să cred că pleci deja. Parcă abia ai ajuns aici.
Alli alesese să lucreze la New York, în vreme ce eu optasem să
rămân în Boston. Vieţile noastre începeau să prindă rădăcini. Aş fi
vrut s-o îndemn să se întoarcă. Acum, că afacerea era finanţată, ar fi
putut s-o facă. Alli ştia asta la fel de bine ca şi mine, dar nu mi-am
rostit gândurile cu voce tare. Peste toate câte-i stăteau pe cap, n-avea
nevoie s-o zăpăcesc şi eu sau, mai rău, s-o fac să se simtă vinovată.
— Ştiu. Nici eu nu sunt pregătită să mă întorc.
— Poate că o să te vizitez curând.
Ea s-a luminat la faţă.
— Mi-ar plăcea foarte mult. Mi-aş dori să-ţi arăt noua mea
locuinţă.

— Şi eu. Bănuiesc că o să vedem cum merg lucrurile. Probabil că
o vreme o să am mult de lucru, până ce se acomodează toată lumea
şi intrăm într-o rutină.
— Aşa e.
— Ce părere ai despre Risa?
De la şedinţa de marketing din acea dimineaţă, nu apucaserăm
să vorbim despre cea care urma s-o înlocuiască în firmă. Alli a luat
încă o înghiţitură din băutură.
— E isteaţă. Pare ambiţioasă, la fel ca tine. Cred că o să se descurce.
Descrierea ei seacă m-a făcut să mă întreb dacă nu cumva era
puţin geloasă. Mă aşteptasem la asta, dar Alli era un om cumsecade
şi, până la urmă, avea să sprijine orice decizie bună pentru afacere.
— Mă bucur că aşa crezi. Nu e ea Alli Malloy, însă pare pasio
nată. Sper ca după cursul intensiv din după-amiaza asta să pornească
în forţă şi să ne ducă la nivelul următor.
— Să sperăm. Tu ce părere ai despre ea?
I-am surprins rânjetul şi am ştiut imediat la ce se referea.
— Ştiu ce gândeşti şi nu, n-o s-o iau razna pentru că s-a uitat
galeş la Blake. M-ar aştepta o viaţă întreagă de supărări dacă m-aş
apuca să fac aşa ceva. Jur că, dacă aş avea câte un dolar pentru fiecare
moment în care o femeie s-a holbat puţin prea mult la el, nu mi-ar
mai trebui nicio finanţare.
— O viaţă întreagă, eh?
M-am încruntat.
— Mă rog. E doar o expresie, Alli!
Ea a început să râdă, apoi s-a oprit brusc. Nu mai era atentă la
mine. Pălise.
— Ce s-a întâmplat?
— Oh, Doamne! a şoptit.
M-am răsucit pe scaun şi privirea mi s-a oprit repede asupra lui
Blake, care venea însoţit de nimeni altul decât fratele lui.
Alli arăta de parcă ar fi văzut o fantomă, doar că Eleath părea
mai sănătos decât îl văzusem vreodată, cu obrajii îmbujoraţi şi ochii
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strălucitori, ce nu se dezlipeau de ai ei. Ceva s-a schimbat în atm o
sferă. Am rămas încremenită în faţa loi^ la fel cum şi ei au rămas
încremeniţi unul în faţa celuilalt.
Alli şi-a recăpătat culoarea. A alunecat jos de pe scaun, apoi şi-a
dat părul după ureche cu o mână tremurătoare. A făcut câţiva paşi
precauţi în direcţia lui. Heath a făcut doi paşi lungi înspre ea şi a
cuprins-o în braţe. Alli a scos un chiot, iar pe chipul lui s-a ivit un
zâmbet larg, în vreme ce o ridica de jos şi o îmbrăţişa cu putere.
Ea i-a cuprins gâtul cu mâinile, lipindu-şi faţa de el, în vreme ce
Heath continua s-o ţină strâns. A părut că au stat aşa câteva minute
bune. Când Alli s-a retras, ochii îi sclipeau din pricina lacrimilor.
L-a tras pe Heath mai aproape, pentru un sărut, iar el i-a răspuns cu
aceeaşi ardoare, ca şi cum ar fi fost hămesit.
Noi eram în plus sau ei n-ar fi trebuit să se afle acolo, dar faptul
că ne găseam cu toţii împreună n-a părut să conteze pentru cei doi.
I-am tras un ghiont lui Blake şi el a dat din cap.
— Hai să mergem şi să vedem dacă masa noastră e pregătită, a
murmurat.
I-am lăsat singuri şi ne-am prezentat fetei de la intrare, care ne-a
condus prompt la locurile noastre. Mie încă mi se învârtea capul.
— Ce s-a întâmplat adineauri?
Simţeam în continuare adrenalina curgându-mi prin corp.
Eram încântată pentru Alli, însă mă ameţea viteza cu care se întâm
plase totul.
— S-a întors, a răspuns simplu Blake.
— De tot?
— Atâta vreme cât se ţine departe de probleme.
Mi-am aruncat o privire prin restaurant, spre locul în care rămă
seseră cei doi. Alli râdea şi îşi ştergea lacrimile, în vreme ce Heath o
umplea de sărutări. Păreau incredibil de fericiţi. în doar câteva clipe,
se risipise norul de îndoieli şi tristeţe ce plutea pe deasupra celei mai
dragi prietene pe care o aveam. Bucuria pe care o simţeam pentru ea
întrecea îngrijorarea ce stăruia în sufletul meu cu privire la relaţia lor.

— Cum de a putut să plece atât de repede?
— Am vorbit cu judecătorul şi am aranjat totul. S-a întors cu
primul avion.
Cei doi ni s-au alăturat, iar energia lor era palpabilă. Alli parcă
ar fi fost alt om. Amândoi dădeau impresia asta.
— Erica, îmi pare foarte bine să te văd.
M-am ridicat şi l-am îmbrăţişat pe Heath. Şi el m-a luat în braţe,
apoi a făcut un pas înapoi şi mi-a zâmbit cu jumătate de gură, ca
şi cum ar fi încercat să-mi transmită ceva fără cuvinte. Poate că-i
părea rău pentru că, în ultimele câteva săptămâni, îi sfâşiase inima
lui Alli. I-am răspuns cu un surâs, căci brusc, în prezenţa bucuriei
lor molipsitoare, nu mai puteam să rămân rezervată din punct de
vedere emoţional.
— Ce mai faci?
M-am ruşinat în sinea mea. Oare era o întrebare nepotrivită
pentru cineva care tocmai a revenit după o cură de dezintoxicare?
— Grozav. Mai bine ca niciodată.
Entuziasmul şi siguranţa din răspunsul lui mi-au mai potolit
grijile, în timp ce ne aşezam cu toţii în jurul mesei. Părea foarte
schimbat. Nu doar mai sănătos, dar cumva mai sincer, mai deschis.
Am comandat băuturi şi mâncare. Heath s-a mulţumit doar cu
apă. Imediat m-am simţit vinovată pentru că cerusem un al doilea
pahar de martini.
— Hai să ciocnim! a spus Heath, aşa cum se cuvenea, de îndată
ce a sosit comanda.
— Absolut, am fost eu de acord.
— Pentru ce ar trebui să ciocnim? a întrebat Alli.
— Pentru noi începuturi...
Ochii lui s-au îndreptat către prietena mea, care la rândul ei l-a
privit visătoare.
— Pentru noi începuturi, a murmurat ea.
Şi asta a fost. Toate întrebările care ar mai fi putut exista cu
privire la starea relaţiei lor, după cura de dezintoxicare, tocmai îşi
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primiseră răspunsul. Eu nu mai cunoşteam decât alţi doi oameni atât
de îndrăgostiţi unul de altul şi nici măcar nu voiam să mă gândesc
cât de pustiită m-aş fi simţit dacă aş fi fost nevoită să petrec săptă
mâni în şir departe de Blake. M-aş fi transformat într-o băltoacă de
sirop romantic, întocmai ca Heath şi Alli.
— Ei, s-a nimerit bine, am spus eu. Alli o să se întoarcă mâine la
New York. Aţi putea călători împreună.
Heath a tuşit scurt, apoi şi-a sprijinit coatele de masă. Şi-a
îndreptat iute privirea spre Blake, apoi spre mine.
— De fapt, eu o să mai rămân o vreme în Boston.
Alli a pălit iar şi s-a uitat la el.
— Poftim? De ce?
— Din cauza situaţiei juridice. Blake m-a scos mai devreme, dar
trebuie să rămân aici pentru restul timpului pe care l-aş fi petrecut în
centrul din L.A., astfel încât să-mi termin tratamentul.
— Dar...
Alli s-a întrerupt. Nu exista niciun „dar“ cu privire la opţiunile
lui. Avea noroc că era atât de aproape de ea în momentele acelea.
— Nu mi-am dat seama.
Ea a continuat să se uite drept în faţă, îndepărtându-şi trupul de
el, pentru prima dată de când se aşezaseră unul lângă altul.
— O s-o scoatem noi la capăt, bine?
Heath i-a vorbit cu glas blând, în timp ce-i lua mâna şi i-o cuibărea
în a lui. După câteva clipe, prietena mea a înghiţit în sec şi a dat din cap.
— Bine.
Scânteia din privirea ei s-a întors, împreună cu un surâs timid.
Restul serii s-a scurs fără niciun incident. Am discutat despre
nimicuri, ne-am spus unul altuia ce mai era nou şi am făcut schimb
de poveşti. Heath mi-a pus nişte întrebări legate de afacerea mea,
care arătau câte aflase deja de la Blake. Faptul că Blake îi vorbise
fratelui său despre mine, în ciuda distanţei şi a situaţiei dintre ei,
însemna ceva. Faptul că făcuse posibilă această reuniune însemna
şi mai mult.

Cu câteva săptămâni în urmă, ar fi părut cu neputinţă ca noi
patru să stăm împreună la aceeaşi masă. Pe atunci Blake nu voia să
mai am nimic de-a face nici cu Alli, darmite cu Heath şi cu toate
necazurile pe care el le adusese în viaţa ei. Iar acum se dăduse peste
cap pentru a-i readuce împreună. Nu puteam să pricep, dar eram
sincer bucuroasă că reuşise.
Pe drumul spre casă, Alli şi Heath au mers înaintea noastră.
Ea chicotea şi se apleca spre el. Aproape că mă aşteptam să-i văd
rupând-o la fugă înspre cel mai apropiat dormitor. Ultima oară când
fusesem în preajma lor, abia dacă putusem să-i suport. Acum, însă,
era altceva. Nu-i mai duceam dorul lui Blake, aşa cum se întâmplase
la New York şi, cumva, dragostea dintre ei nu făcea decât s-o crească
pe a noastră. M-am sprijinit de iubitul meu, iar el mi-a cuprins
umerii cu braţul. L-am luat de mijloc şi mi-am agăţat degetul mare
de una dintre găicile curelei lui, încântată de felul în care ne potri
veam unul lângă celălalt.
— Mulţumesc, i-am spus.
Lucrurile nu mergeau perfect, dar Alli era fericită, eu, la fel, iar
motivul era Blake.

M-am afundat în cadă. încă un centimetru, şi nasul mi-ar fi
dispărut complet. Am gemut în apa caldă, lăsându-mă cuprinsă de
valurile relaxării. Degetele lui Blake îmi frământau tălpile cu o grijă
pricepută. Nu ştiam sigur ce făcusem într-o viaţă anterioară pentru a
merita momentul ăsta absolut desăvârşit, însă îmi plăcea la nebunie.
După ce am primit un masaj complet, mi-am lăsat picioarele să
alunece din strânsoarea lui. M-am sprijinit în genunchi, aşezându-mi
picioarele de-o parte şi de alta a coapselor lui musculoase.
I-am urmărit cu degetele conturul bine definit al maxilarului,
admirând toate acele trăsături dăruite de Dumnezeu, care mă făceau
să mă simt incredibil de atrasă de el.
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— Eşti prea bun cu mine.
— Fără de-astea! a murmurat Blake, sărutându-mi cu blândeţe
buzele.
*
— Dar mă răsfeţi!
— Meriţi să fii răsfăţată.
M-am înmuiat la auzul vorbelor lui. Avea un aer relaxat, fericit,
o oglindire a momentului pe care îl trăiam. Aproape mi se părea că
nu merit toate astea, deşi nu ştiam prea bine de ce.
Datorită moştenirii lăsate de mama, avusesem parte de şanse la
care cei mai mulţi oameni nu pot decât să viseze. Dar nu-mi amin
team când fusesem ultima dată răsfăţată, adorată de altcineva în
afară de Mărie. O părticică din mine nu putea să accepte pe deplin
aşa ceva.
— De unde ştii că merit?
Am încercat să-i citesc în ochii căprui. Blake mi-a aruncat un
zâmbet de un megawatt, moment în care am simţit un scurtcircuit
în creier.
— Eu le ştiu pe toate.
Mi-am lăsat capul într-o parte şi l-am studiat cu un rânjet.
— Cum am putut să uit? Stăpânul universului!
Profitând de poziţia în care stăteam, el m-a sărutat pe gât.
— Acum te-ai prins.
Răsuflarea lui caldă mi-a zbârlit pielea umedă.
— Crezi că o să le fie bine?
Mi-am răsucit în jurul degetului o şuviţă din părul lui. Blake a
dat din cap în semn de încuviinţare. Amândoi eram îngrijoraţi în
legătură cu ce avea să le rezerve viitorul lui Heath şi Alli, deşi cei doi
probabil că făceau deja gălăgie în dormitorul lui Blake, chiar în timp
ce noi stăteam de vorbă.
— Ce-o să facă el acum?
— Pentru început, o să locuiască o vreme la mine, până când o
să-şi dea seama care e următorul pas. între timp, o să-l implic mai
mult la serviciu. Trebuie să ia în sfârşit afacerea în serios. Şi-a făcut de

cap atâta timp pentru că eu l-am lăsat. Dar acum probabil că, mai mult
decât de orice altceva, are nevoie de răspundere, de ceva sau de cineva
pentru care să dea socoteală, în afara propriilor lui nevoi superficiale.
— Nu-mi vine să cred că ai făcut asta pentru ei. Până acum nu
păreai foarte optimist cu privire la starea lucrurilor.
— Nici nu eram.
— Ce s-a schimbat?
Blake s-a mişcat şi s-a lăsat puţin pe spate, simţind că va avea
nevoie de spaţiu pentru ceea ce voia să-mi spună. Şi-a îmbibat
şuviţele subţiri de păr cu apa plină de săpun din cadă. I-am mângâiat
curbele puternice ale muşchilor pectorali. Nimic nu era mai sexy
decât Blake ud.
M-am smuls din inventarul mental al celor mai excitante calităţi
ale lui, pentru a-1 îndemna.
— Vorbeşte!
El a oftat.
— Nu ştiu. Cred că am început să înţeleg mai bine situaţia în
care se află Heath. Nu partea cu drogurile. E evident că pe asta n-o
pot pricepe. Dar disperarea din vocea lui, atunci când îmi vorbea
despre Alli. Ca şi cum n-ar fi putut să respire fără ea, ca şi cum tot
ce-i mai rămăsese pentru a-I menţine pe linia de plutire, probabil nu
prea mult, se pierdea cu fiecare zi în care nu era lângă ea.
Blake s-a oprit, şi-a scufundat mâinile în apă şi mi-a mângâiat
şoldurile cu degetele lui mari, strângându-mă posesiv.
— O iubeşte, i-am încheiat eu gândul, la fel de convinsă ca şi el
de sentimentele pe care le împărtăşeau cei doi.
— Ştiu că o iubeşte. Felul în care vorbeşte atunci când nu sunt
împreună e felul în care mă simt eu de fiecare dată când fugi de mine.
Şi n-aş putea să doresc asta nimănui.
Mi s-a frânt inima. M-am gândit la toate dăţile în care îl respin
sesem din teamă, din spirit de autoconservare sau, pur şi simplu,
dintr-o furie îndreptăţită. Dar de fiecare dată când o făcusem, sufletul
meu tânjise de dorul lui, simţind o durere ce-mi ajungea până în
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măduva oaselor şi mă slăbea până în adâncul fiinţei mele. O parte
din mine voia să păstreze graniţa dintre noi, să-l ţină la o distanţă
sigură de viaţa mea profesională. Dar lupta atât de grea mă zdrobea.
— îmi pare rău, am spus, cu glasul încărcat de emoţie.
Blake mi-a făcut semn să tac şi m-a tras mai aproape, până când
trupurile ni s-au unit. Uzi fiind, am alunecat unul lângă celălalt.
Pielea lui era lipită de a mea, braţele lui mă cuprindeau şi eram atât
de aproape! Simţeam asta ca pe un clocot în fundul stomacului, ce
creştea încet, odată cu fiecare atingere, însă mişcările noastre rămâ
neau atente şi calculate, în timp ce ne dezmierdam cu o nesfârşită
grijă. Eram copleşită, răvăşită de emoţiile puternice care puneau
stăpânire pe mine în prezenţa lui.
Poate că Mărie avusese dreptate. Trecuserăm de punctul în care
să putem da tot ce e mai bun din noi pe cont propriu. Ceea ce eram
împreună devenise mult mai puternic, o forţă care-mi tăia răsu
flarea şi făcea ca orice altceva să cadă pe locul doi. Oricât de puţin
îmi plăcea s-o recunosc, Blake Landon devenea cu repeziciune totul
pentru mine.
Cu fiecare mişcare a limbilor, cu fiecare mângâiere a mâinilor,
inima mi se umplea de dragoste. De încredere. Pe măsură ce atinge
rile mele deveneau tot mai presante, ale lui Blake erau tot mai contro
late şi mai blânde, deşi ar fi trebuit să mă posede cu acea poftă nestă
pânită pe care o împărtăşeam unul pentru celălalt. M-am retras,
hotărâtă ca seara aceea să fie altfel.
— Vreau ca azi să preiei controlul.
Blake m-a fixat cu o privire calmă.
— Controlul total. Orice ai nevoie.
Am păstrat un ton calm, deşi îmi făceam griji pentru situaţia în
care mă băgăm. Trupul lui s-a încordat sub al meu.
— Erica, nu facem asta, OK?
— Te iubesc şi vreau s-o fac pentru tine. Am încredere că o să
mă duci până unde crezi că fac faţă. Eu... eu nu pot să-ţi promit
nimic, pentru că nu ştiu exact ce vrei, dar îmi doresc să încerc.

— Opreşte-te!
S-a mişcat, împingându-mă uşor în spate. Am simţit că intru în
panică.
— Nu, stai! Te rog!
Am oftat şi mi-am apăsat tâmplele, căci uram lucrul pe care
urma să-l recunosc.
— O parte din mine... chiar şi atunci când mă împotrivesc la
fiecare pas, există în mine o parte care ar vrea să-ţi acorde controlul
total. Să ţi se supună în viaţa reală.
De îndată ce am rostit cuvintele, m-am făcut mică de ruşine.
— Gândul de a ceda... aş minţi dacă aş zice că nu e o idee
tentantă, ameţitoare. De prea mult timp am avut singură grijă de
mine!
Blake mi-a mângâiat obrazul cu încheieturile degetelor şi m-am
simţit învăluită de căldură. Mă asculta. Voiam să cred că mă şi
înţelegea cumva, că simţea povara pe care o purtasem, având atât de
puţini oameni pe care să pot conta cu adevărat.
— Tu ai grijă de ceilalţi şi ştiu că pot avea încredere în tine cu
orice aş lăsa în sarcina ta. Recunosc lucru ăsta şi mă lupt cu el, pentru
că mă sperie al naibii de tare. Nu-ţi pot acorda atâta control asupra
vieţii mele. Pur şi simplu nu pot. Dar cred că, în ceea ce priveşte
sexul, te-aş putea lăsa să mă domini aşa cum vrei.
— Şi cum se presupune că o să faci asta? O să apeşi pe un buton?
— Cred că pot. Eu...
— Cum rămâne cu tot ce-ai îndurat? Cum e posibil să crezi că
lucrurile pe care le vreau eu sunt sănătoase pentru tine?
— Nu ştiu ce vrei tu. Arată-mi şi o să-ţi spun.
El a oftat din greu.
— Erica, eşti o femeie puternică şi independentă. Diferită de toţi
cei pe care i-am mai întâlnit. Mi-o dovedeşti în fiecare zi, indiferent
cât de multe greutăţi întâmpini din partea mea. Şi nu vreau să încerc
să-ţi răpesc latura asta, să te determin să faci chestii pe care, de fapt,
nu ţi le doreşti.
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— De unde ştii că nu mi le doresc?
Blake a scuturat din cap şi s-a uitat în altă parte.
— Dacă merg prea departe şi ajungem într-un punct din care nu
mai putem reveni?
— Am încredere în tine.
L-am sărutat, savurând frecarea mătăsoasă dintre trupurile
noastre scufundate în apă. Era excitat. Poate că deja avea planuri.
Urma să-i arăt că puteam fi persoana potrivită pentru orice ar fi avut
nevoie. Dar în clipa aceea, un gând înfiorător s-a strecurat în mine.
Sophia.
Nici măcar n-am fost sigură că-^ rostisem numele cu voce tare,
până când pe chipul lui Blake nu s-a aşternut răceala. El şi-a strâns
buzele într-o linie subţire.
— Nu, scumpo. N-o să ajungem acolo.
— Nu, stai! Ea era de acord cu toate ipostazele astea de supusă,
care te excită pe tine atât de mult?
Blake se codea.
— Doar spune-mi! am izbucnit eu.
Nu voiam să mă învârt în jurul subiectului. El a făcut o pauză
lungă. Apoi a dat încet din cap, evitându-mi privirea.
De îndată ce mi-a răspuns afirmativ la întrebare, mi-am dorit să
n-o fi făcut. Nenorocita de Sophia. Acum o uram mai mult ca înainte.
Gelozia aproape că mă paraliza. Şi aşa îmi venea destul de greu să fiu
comparată din punct de vedere fizic cu manechinul care fusese iubita
lui Blake. Dar să şi ştiu că ea îi oferise ce-şi dorea din punct de vedere
sexual aproape că era mai mult decât puteam îndura. M-am retras în
partea mea de cadă. Apa devenise supărător de rece.
Blake s-a uitat la mine.
— Nu se punea problema „să fie de acord“. Ea voia să mi se
supună. Afurisita asta de idee a fost a ei. Nici nu mai e nevoie să-ţi
spun că, în relaţia cu Sophia, n-a fost cine ştie ce provocare să-mi
asum rolul de dominator. Dar ea voia să împingă lucrurile tot mai
departe. Uneori îşi dorea să-i fac chestii aproape periculoase. Nu

vreau aşa ceva cu tine. Dar după ce am fost atâta vreme într-un
asemenea cuplu...
— Acum e ceva ce îţi lipseşte, am încheiat eu ideea, ştiind că ăsta
era adevărul, chiar înainte ca el să confirme.
— Câteodată, da.
— Chestiile pe care le-am făcut... mă testai, ca să vezi cât rezist?
— într-un fel. Te-am forţat. Cred că amândoi ne dăm seama de
asta.
— Iar în momentele în care am preluat eu controlul...
Blake şi-a sprijinit capul de peretele căzii.
— Mi-a fost greu. Am încercat să fiu foarte atent cu tine, Erica.
Nici n-ai idee cât am încercat.
— Spune-mi ce vrei, Blake!
— în momentul ăsta nu prea mai contează.
— Merit să aflu.
Mi-am ţinut răsuflarea, aşteptându-1 să vorbească.
— Supunere totală. Controlul absolut asupra plăcerii şi durerii
tale.
Vorbise pe un ton sec, neutru, ca şi cum ar fi negociat o tranzacţie,
iar acestea ar fi fost condiţiile lui.
Plămânii mi s-au golit brusc, pe măsură ce înţelegeam realitatea
din vorbele lui. Oare era ceva ce îi puteam oferi? M-a cuprins un alt
fel de panică. Mi-am strâns braţele în jurul genunchilor, încercând să
alung fiorul ce se adâncea. Nu puteam să-l pierd pe Blake.
— Bine, o s-o fac, m-am grăbit eu să spun, până să apuc să
reflectez cu adevărat.
O cută adâncă s-a ivit pe fruntea lui, iar ochii i s-au mărit uşor,
ca şi cum concesia mea l-ar fi speriat de-a binelea. S-a ridicat în apă,
sprijinindu-şi braţele de genunchi.
— De ce ai face aşa ceva?
— Fiindcă tu însemni pentru mine mai mult decât a însemnat
oricine altcineva. Trebuie măcar să încerc.
— Aici nu-i vorba despre a-mi face mie pe plac.
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— Ai dreptate. E vorba despre faptul că te iubesc îndeajuns
de mult încât să-mi asum un risc. Cred că în sfârşit încep să mă
obişnuiesc cu asta.
M-am ridicat în picioare şi m-am şters în timp ce mă îndreptam
către dormitor. Acum tremuram toată. Nu fusese apa rece. Eu eram
speriată. De ce? Blake nu mi-ar fi făcut niciodată vreun rău. El nu
m-ar fi făcut niciodată să sufăr. M-am oprit la marginea patului,
neştiind sigur ce să fac.
Blake a venit în spatele meu. Mi-am strâns pumnii în ţesătura
moale a prosopului pe care mi-1 făcusem ghem între sâni. Am tras
adânc aer în piept, pentru a potoli fiorii tăcuţi ce îmi străbăteau cu
şovăială trupul.
— Nu asta îmi doresc. Ce simţi tu acum. Nici măcar n-am făcut
nimic şi deja eşti speriată de moarte.
M-am întors cu faţa către el.
— Spune-mi ce să fac. Am emoţii. Mă tem că o să greşesc cumva.
— Nu, te temi că o să te rănesc.
Am strâns din dinţi, detestând faptul că dăduse glas fricilor
mele, frici care se înrădăcinaseră atât de adânc în mine. Mă urmări
seră ani în şir. îmi venea să urlu la gândul că nu aveam să mai scap
nicicând de ele.
— Ştiu că n-o să-mi faci niciun rău.
— Dacă eşti atât de sigură, atunci de ce ţi-e frică?
Am înghiţit în sec.
— Ştii de ce.
Blake mi-a ridicat bărbia, întorcându-mi faţa către el. Ochii lui
clocoteau de emoţie în lumina blândă din încăpere. Se hotăra. îl
vedeam cum socoteşte. Punea în balanţă forţa dorinţei lui cu foarte
realul risc ca eu să-mi ies din minţi în cazul în care ar fi mers prea
departe de zona mea de confort.
Mi-am lăsat prosopul să cadă şi mi-am lipit corpul de al lui.
îi simţeam pielea arzând lângă a mea. Trupul a început să mi se
destindă în căldura atingerii lui.

Blake mi-a cuprins un sân în palmă şi mi-a strâns sfârcul între
degete, răsucindu-i uşor vârful întărit.
— Şi dacă aş vrea doar să te arunc pe pat şi să ţi-o trag până când
nu mai ştii de tine? Fără perversităţi. Poziţia misionarului. La greu.
Mi-am muşcat buza. Vorbele lui se revărsau asupra mea ca un
val fierbinte. Suna foarte tentant, dar căuta să scape de mine.
— Sunt sigură că poţi să vii cu o idee mai creativă decât asta.
M-a amuţit cu un sărut apăsat.
— Uşurel! O s-o luăm încet. O să fac dragoste cu tine, scumpo.
Cuvintele lui semănau mai degrabă cu o declaraţie decât cu o
expresie a dorinţelor lui reale, profunde. Mâinile îi erau neliniştite,
apucându-mă cu grijă şi apoi dându-mi drumul, ca şi cum Blake s-ar
fi războit cu propriul lui corp. Zbuciumul lui a aprins focul în mine.
Văpaia mi s-a iscat în suflet şi mi s-a răspândit în mâini şi picioare,
până când pielea mi-a devenit la fel de fierbinte ca a lui.
L-am sărutat la rândul meu, amuţind declaraţiile care ne-ar fi
lăsat pe amândoi cu mai puţin decât ne doream, cu dorinţe neîm
plinite. L-am apucat de umeri, afundându-mi degetele în părul
lui. Parcă tot nu reuşeam să mă apropii îndeajuns. îmi doream să-l
conving să scoată la lumină animalul ce voia să mă atace cu toată
puterea. Nu-mi mai era frică. Aveam nevoie de el.
— Ia-mă aşa cum mă vrei. Fă orice vrei. Doamne, te rog! Am
nevoie de asta, am nevoie de tine, am gemut eu, frecându-mă cu
disperare de Blake.
— Nu.
Şi-a rostit refuzul scrâşnind din dinţi. Trupul îi era încordat,
încremenit, ca şi cum o singură mişcare i-ar fi înfrânt hotărârea.
Mi-am lins buzele, aproape înnebunită de senzaţia pe care
mi-o dădea erecţia lui lipită de abdomenul meu. îl voiam atât de
mult, încât credeam c-o s-o iau razna. Nu mai puteam să aştept,
într-o clipă, m-am lăsat în genunchi şi i-am mângâiat uşor sexul
în palme. Aveam să-mi dau seama cum să mă las dominată, cu sau
iară ajutorul lui. Mi-am lăsat gura să alunece peste vârf şi am supt,
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învârtindu-mi limba în jurul zonei sensibile. Am gemut, adorându-i
gustul, parfumul discret al trupului.
Blake a oftat, ca şi cum şi-ar fi ţinut răsuflarea pentru mult prea
multă vreme. L-am lins, l-am supt şi l-am zgâriat cât se poate de blând
cu dinţii, până când a început să tremure uşor. Dominată sau nu, în
poziţia asta eu aveam toate cărţile în mână. Dar poate că nu trebuia.
Mi-am încetinit mişcările şi mi-am relaxat gura. L-am apucat
din spate şi l-am împins adânc, până când m-a atins în adâncul
gâtului. Răsuflarea i-a ieşit şuierând printre dinţii încleştaţi. A ieşit
încet din mine, oprindu-şi penisul pe buzele mele. Eu mi-am înfipt
unghiile în fundul lui şi el a tresărit, împingându-se din nou în gura
mea. Am înghiţit, unduindu-mă peste vârful penisului.
— Fir-ar să fie!
Şi-a trecut degetele prin părul meu, cuprinzându-mi capul în
palme.
— Ce-mi faci?
— Vreau să mi-o bagi în gură. Condu-mă cu mâinile! Arată-mi
ce vrei!
Cuvintele mi-au ieşit sub forma unui ordin, dar nu mă puteam
abţine. Trebuia să înţeleagă că acum eram pregătită.
— Nu asculţi nimic din ce-ţi spun.
Am zâmbit cu înfumurare, trecându-mi alene limba peste şi în
jurul organului său. L-am aşteptat, împingându-1 o dată şi încă o
dată, până în adânc.
Cu un mârâit gutural, Blake şi-a strâns pumnul în părul meu,
iar şoldurile i s-au ridicat uşor. La fiecare mişcare atentă, l-am primit
cu lăcomie, pe de-a-ntregul. Atunci, mişcările lui au devenit mai
adânci, ajungându-mi până în fundul gâtului, dându-mi exact atât
cât puteam suporta.
— Eşti aşa de frumoasă în poziţia asta, scumpo... în genunchi.
Toată numai pentru mine.
M-a mângâiat pe obraz şi s-a retras pentru a mă lăsa să răsuflu,
înainte de a face exact ceea ce-i cerusem. M-a apucat strâns de păr,

aproape dureros, şi a început să mă manevreze, făcând sex cu gura
mea într-un ritm măsurat. Respira sacadat, dându-mi din ce în ce
mai mult.
Am gemut, încântată de atingerea mătăsoasă a erecţiei lui
care-mi aluneca pe limbă în timp ce mă luptam să-l primesc cu totul.
Sunetele pe care le scotea mă asigurau că treaba asta îl înne
bunea. Un strat subţire de sudoare mi-a acoperit pielea, în vreme
ce mă dăruiam complet momentului. Aş fi vrut să mă ating, să simt
cât de mult mă udase deja, dar n-am facut-o. Mi-am ţinut mâinile
aşezate pe muşchii coapselor lui, care se încordaseră până când
deveniseră tari ca piatra.
Nu puteam înceta să mă gândesc la cum ar fi fost să-l simt în
mine, împingându-se cu aceeaşi ardoare şi pasiune. Forţa brută a
trupului său era evidentă în poziţia asta. Gura mea n-ar fi putut
îndura mişcările necruţătoare pe care le-ar fi făcut dacă ne-am fi
tras-o. Blake se înfrâna cu grijă pentru această poziţie mai delicată,
dar păstra un control total. Eram cât se poate de vulnerabilă, complet
la mila lui. încrederea în el şi faptul că-1 lăsam să-şi ia plăcerea de la
mine erau îmbătătoare.
Mi-am înfipt uşor unghiile în coapsele lui, dorinţa mea apropiindu-se de punctul culminant.
— Eşti OK?
— Nu te opri.
— Nu cred că aş putea nici dacă aş vrea. Mă simt prea bine. De
fapt, mă simt al dracului de grozav.
L-am cuprins iar cu gura, mişcându-mi degetele în sus şi în
jos peste muşchii lui abdominali. Aceştia se flexau şi se încordau
de fiecare dată când se împingea cu grijă în mine, până când Blake
a scos un ţipăt, împroşcându-mi gâtul cu spermă fierbinte. Am
înghiţit, apoi am adunat cu limba tot ce mai rămăsese de la el, până
la ultima picătură.
Mi-a dat drumul şi ne-a tras pe amândoi spre pat, unde s-a
prăbuşit, întinzându-mă peste pieptul lui. A închis ochii şi s-a
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încruntat, în timp ce-şi recăpăta suflul. Am început să-i presar săru
tări fierbinţi pe piept, lingându-i adâncitura de la baza gâtului. El
m-a apucat de încheieturile mâinilor. Acum ochii îi erau deschişi,
dar încărcaţi încă de dorinţă.
— Dacă o s-o ţii tot aşa, o s-o încasezi.
— Ar fi o pedeapsă sau o recompensă pentru că te-am scos din
minţi?
Chipul i s-a îmblânzit puţin şi a început să râdă.
— încă nu m-am hotărât. Nu pot să gândesc limpede.
Tremuram de nerăbdare.
— Abia aştept să aflu.
Ştiam că n-o poate lua de la capăt atât de repede şi totuşi am
continuat să-i chinuiesc pieptul cu gura. Nu mă mai săturam de el.
Plăcerea de a-1 satisface dădea dependenţă şi aveam nevoie de o nouă
doză. M-am aplecat cu lăcomie deasupra trupului său. I-am lins
pielea sărată, încă umedă de transpiraţie după ce-şi dăduse drumul.
Parfumul lui curat, masculin mă îmbăta de poftă. N-am apucat
să cobor prea mult, căci Blake m-a răsucit pe spate. M-a împins
către capul patului şi mi-a desfăcut larg picioarele. Mă zvârcoleam,
aşteptându-1 cu înfrigurare. Singurul lucru mai bun decât a-i face sex
oral lui Blake era să primesc acelaşi lucru de la el. Avea o gură extra
ordinar de talentată.
El s-a aşezat în poziţia ideală şi s-a uitat fix la mine, gâfâind încă.
M-a atins uşor, coborându-şi şi urcându-şi degetele de-a lungul
coapselor mele. M-am foit impacientată, simţind prea bine excitarea
dureroasă dintre picioare.
— Atinge-te!
— De ce?
— Doar fa-o! Fă tot ce-ai face dacă n-aş fi pe cale să ţi-o trag.
Cu gesturi timide, mi-am lăsat mâna în jos şi am început s-o
mişc încet peste clitoris. Blake îmi săruta de sus până jos coapsele,
gambele, gleznele, fiecare parte a corpului, mai puţin aceea unde îl
doream cel mai mult.

— Te gândeşti la mine când faci asta?
Răsuflarea lui caldă mi-a dat fiori. Trupul mi s-a încordat drept
răspuns.
— De când ne am cunoscut, n-am mai avut nevoie s-o fac.
Prefer atingerea ta în locul mâinilor mele. De ce nu mă atingi? Te
rog!
— Nu te opri! Vreau să te văd. Ai un vibrator?
Mi-am dat ochii peste cap, puţin jignită de faptul că trebuise să
întrebe.
— Sunt o femeie modernă. Bineînţeles că am un vibrator.
— Unde e?
Am ezitat, simţindu-mă dintr-odată pe cât de modernă, pe atât
de sfioasă.
— în sertarul cu lenjerie intimă. De ce?
Blake mi-a sărutat interiorul coapsei cu gura deschisă, ceea ce
m-a făcut să trag brusc aer în piept.
— Mă întrebam doar. Continuă!
M-am supus, lăsându-mi degetele să intre într-un ritm pe care
corpul meu îl cunoştea prea bine. Mişcările îmi erau uşoare şi line
pentru că mă udasem deja. Blake m-ar fi putut pătrunde cu mare
uşurinţă. Nicio împotrivire.
— Eşti foarte frumoasă acolo, jos. Aşa de drăguţă şi roz. Aş vrea
să te rad cândva. Să-ţi ling toată pielea fină. Ai făcut vreodată asta?
Am scuturat din cap. Nu ştiam ce să cred despre această analiză
îndeaproape a părţilor mele intime. Blake mă zăpăcea complet. Nu
voiam decât să mă lingă ori să mi-o tragă odată!
— Nu pot să fac asta.
Pentru prima dată în viaţa mea, masturbarea începea să mă
scoată din sărite. Voiam să-i simt mâinile pe trupul meu. Simţeam
că mă mulţumesc cu prea puţin, pornind într-o călătorie solitară
spre orgasm doar pentru a-mi atinge scopul. Nu semăna câtuşi de
puţin cu neaşteptatele şi înnebunitor de plăcutele aventuri în care
mă purta Blake.
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— Ţi-e ruşine?
— N u... Puţin, poate. Dar nu vreau să-mi dau drumul în felul
ăsta.
— N-o să-ţi dai drumul. îmi oferi mie ce vreau şi, crede-mă, de
acum înainte, nimeni şi nimic n-o să te facă să ai orgasm în afară
de mine. O să-mi arăţi cum te masturbezi, apoi, când eşti chiar pe
punctul de a-ţi da drumul, o să te pătrund. Te descurci?
— Poţi să-ţi foloseşti gura? l-am implorat eu.
Blake s-a sprijinit într-un cot şi a dat ochii peste cap.
— Ştii, Erica, nu eşti tocmai ascultătoare. Ţi-am prezentat stra
tegia, care, spre norocul tău, nu implică niciun fel de accesorii, pentru
că toate sunt în apartamentul meu. Dar dacă o să mai vorbeşti, va
trebui să te pun pe genunchi şi să te bat la fund de să-ţi meargă fulgii.
Ai priceput?
Am chicotit, însă râsul mi s-a stins pe buze. Blake avea o privire
cât se poate de serioasă. Oh, nu glumea!
Am tras adânc aer în piept şi am închis ochii, astfel încât să nu
fiu tentată să râd. Era foarte distractiv să-l provoc pe Blake, dar nu
voiam să fiu bătută la fund precum un copil obraznic.
Am rămas cu ochii închişi, ca să mă pot concentra, încer
când să uit că Blake urmărea totul. M-am încordat şi am strâns,
apucându-mi sânul cu mâna şi arcuindu-mă înspre propria atingere.
Mai aveam puţin, mişcările îmi deveneau mai grăbite, mai puţin
graţioase. Mi se învârtea capul. Mi-1 imaginam pe Blake în locul
mâinii mele. îi rosteam numele iar şi iar. Aveam nevoie să-l simt în
mine. Eram pe cale să-mi dau drumul, când m-a apucat de încheie
turi, ţinându-mi-le strâns pe lângă corp.
— Dă-mi voie să te gust o clipă, scumpo.
Şi mi-a frecat clitorisul cu toată lăţimea limbii. Drumul lent şi
constant înspre orgasm s-a transformat brusc într-unul abrupt. Am
scos un ţipăt când i-am simţit gura aruncându-mă periculos de
aproape de punctul culminant. Mi-am arcuit şoldurile, înnebunită
după el, după şi mai mult din atingerea delicioasă a lui Blake. El s-a

retras, dar, până să apuc să protestez, şi-a îngropat complet penisul
în mine, dintr-o singură mişcare puternică, urmată repede de o alta.
— Blake, oh, Doamne, o să-mi dau drumul! am strigat, iar trupul
mi s-a cutremurat din pricina plăcerii arzătoare ce punea stăpânire
pe mine.
— Aşa, vreau să te simt strângându-te în jurul meu. Deja eşti al
dracului de strâmtă.
Blake a continuat să se împingă cu violenţă în mine, masându-mi
clitorisul cu degetul mare, rotindu-1 cu grijă, până când mi-am dat
drumul într-un şir de urlete sălbatice. Am jurat, în toiul năucitoarei
eliberări, că niciodată nu mă simţisem mai bine. Niciodată.
Undeva în ceaţa orgasmului meu, Blake şi-a găsit propria plăcere,
apoi s-a prăbuşit peste mine. Şi aşa am rămas, zăcând grămadă,
secătuiţi şi cu respiraţia întretăiată.
— Bravo! mi-a şoptit Blake.
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A doua zi, m-am hotărât să merg mai târziu la serviciu, astfel
încât s-o pot conduce pe Alli. Heath şi Blake erau în living, vorbind
liniştiţi, spunându-şi ce mai era nou. Pentru patru oameni care ţin
atât de tare unul la altul, aveam multe noutăţi să ne zicem.
Am ajutat-o pe Alli să-şi facă bagajele, de vreme ce ea pier
duse vremea stând toată noaptea cu Heath. îmi dădeam seama după
aerul ei obosit şi nedormit că avusese parte de o noapte fierbinte.
Probabil la fel de pasională ca aceea pe care o împărtăşisem eu cu
Blake. Avusese dreptate când spusese că bărbaţii Landon o să ne dea
de furcă. Dumnezeu să ne ajute pe amândouă!
Dar culoarea îi revenise în obraji şi era din nou veselă. S-a luptat
să tragă fermoarul valizei, care întotdeauna părea să crească în
volum după câte o vizită, chiar dacă nu mergeam la cumpărături. A
reuşit, apoi a făcut un pas în spate, cu mâinile în şolduri. M-am uitat
la ceas. Mai aveam doar câteva minute la dispoziţie, înainte ca ea să
pornească spre aeroport.
— Cred că asta e tot, i-am spus.
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încercam să nu mă gândesc la cât timp avea să treacă până la
următoarea mea întâlnire cu Alli. Lacrimile i s-au revărsat pe obraji.
M-a tras într-o îmbrăţişare strânsă şi a suspinat, cu faţa lipită de
umărul meu. Ne simţiserăm grozav împreună, însă lacrimile ei nu
erau doar pentru mine.
— O să fie OK, îţi promit.
— îmi promiţi?
Alli s-a retras, ţinându-mi strâns mâinile în ale ei.
— îţi promit!
întoarce-te şi putem fi cu toţii împreună, m-am gândit eu, dar
mi-am înghiţit vorbele. N-avea niciun rost să deschid subiectul.
Alegerea era a ei. Ştia că se poate întoarce oricând.
— Heath te iubeşte şi eu te iubesc.
— Şi tu îl iubeşti pe Blake! a chicotit ea printre lacrimi.
Am îmbrăţişat-o din nou. Ne-am desprins una de alta în clipa în
care Heath a intrat în dormitor.
— E timpul să plecăm, iubito!
Alli m-a strâns uşor, apoi şi-a fluturat mâna în semn de
rămas-bun şi a dispărut pe uşă împreună cu Heath. Blake s-a apro
piat de mine, în timp ce o lacrimă mi se prelingea pe obraz. La naiba!
Avea să-mi fie dor de fata aia. El mi-a şters lacrima şi m-a strâns la
piept. I-am cuprins mijlocul cu braţele, recunoscătoare pentru faptul
că măcar de la el nu trebuia să-mi iau rămas-bun prea curând. Nu
puteam şi nici nu voiam să-mi închipui vreodată aşa ceva.
*
— Eşti sigură că o să-mi vină bine?
Am aşteptat nerăbdătoare ca Mărie să tragă fermoarul sacului
pentru haine şi să dea la o parte plasticul protector de la curăţătorie.
— Cred că da. Am cerut să i se lărgească puţin bustul.
Am râs uşor şi mi-am ridicat cu modestie braţul peste sânii
care întotdeauna păruseră puţin prea împliniţi pentru silueta mea

micuţă. Stăteam în picioare în dormitor, îmbrăcată doar în lenjeria
intimă, în timp ce Mărie despacheta rochia. Era lungă până la podea,
din mătase groasă, neagră, împodobită cu un model din catifea
albastru-verzuie.
Am îmbrăcat rochia, iar Mărie a tras fermoarul. Decolteul în
formă de inimă îmi îmbrăca în mod confortabil pieptul. Recunos
cătoare că nu-mi ieşeau sânii pe afară, m-am îndreptat către oglindă
pentru a vedea cum îmi vine restul ţinutei. Croiala în formă de
sirenă îmi strângea perfect talia şi şoldurile, după care materialul
clasic cădea în falduri din dreptul genunchilor.
Mărie s-a oprit lângă mine, cu aproape un cap mai înaltă, arătând
la fel de energică şi de frumoasă ca întotdeauna. Fusese cea mai
bună prietenă a mamei mele, dar cu timpul devenise acelaşi lucru
şi pentru mine. Uneori era mama de care aveam nevoie, alteori doar
o prietenă cu care puteam vorbi despre lucruri pe care nu m-aş fi
putut imagina pomenindu-le într-o discuţie cu mama. în asemenea
momente însă, Mărie mă privea aşa cum ar fi făcut-o mama. Ochii i
s-au umezit uşor în timp ce admiram amândouă frumuseţea rochiei.
— Uneori uit cât de mult semeni cu ea.
Am zâmbit şi mi-am înghiţit lacrimile. Acum, că îmi cunos
cusem tatăl, puteam să-mi dau seama ceva mai bine câte dintre trăsă
turi le moştenisem de la răposata mea mamă. Aveam părul ei blond şi
pielea ei deschisă la culoare, însă din oglindă mă priveau ochii tatei.
M-am încordat brusc la gândul că aveam să-l revăd în acea seară.
Nu era nimic simplu în relaţia dintre noi.
— Ei bine, mama avea nişte gusturi incredibile.
Mărie a ridicat din sprâncene.
— De fapt, Daniel i-a cumpărat rochia asta. A purtat-o la balul
nostru de absolvire.
— Dar ţi-a lăsat-o ţie.
— A lăsat mai multe lucruri la mine, presupun că aşa i-a fost mai
comod. Mi-a spus să le donez. Dar rochia asta era prea frumoasă ca
să n-o ţin. Mă bucur tare mult că am păstrat-o. Uită-te la tine!
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Mi-a mângâiat braţele şi mi le-a strâns uşor.
— E perfectă.
Mi-am trecut mâinile peste materiale, adorând amestecul dintre
ţesăturile fine şi cele mai aspre, trecerea de la catifea la mătase.
Rochia îmi venea ca turnată. Cumva, mama reuşise să-mi ofere un
cadou cu adevărat superb, fără ca măcar să-şi dea seama.
N-am apucat să mă las din nou copleşită de emoţii, căci dinspre
bucătărie s-a auzit zbârnâitul soneriei. M-am grăbit să ies din
dormitor ca să răspund. Câteva secunde mai târziu, îi deschideam
uşa unui curier. Acesta ţinea în mâini o cutie roz, cu o delicată fundă
neagră. Bărbatul a ridicat din sprâncene, în timp ce-mi studia ţinuta
mult prea formală pentru miezul zilei.
— Scuze, probe pentru o ocazie, am glumit eu încurcată.
— Nu-i nevoie de scuze.
M-a măsurat fără sfială din cap până în picioare, după care a
scos o bucăţică de hârtie din buzunar.
— Ăăm, am nevoie doar să-mi daţi o semnătură pentru asta.
Mi-am mâzgălit numele şi am luat cutia. Am închis uşa în urma
curierului, apoi am aşezat cutia pe masă, nerăbdătoare s-o deschid.
Am luat cartonaşul prins de fundă şi am citit ce scria pe el.
Erica,
Răsfaţă-mă şi îmbracă asta diseară.
Cu dragoste, B

Am simţit o mică strângere de inimă. Drace, dacă Blake îmi
cumpărase o rochie? Nu mă puteam despărţi de cea a mamei. Mai
erau câteva ore bune până la începerea galei, dar eu deja nu voiam să
o mai dau jos de pe mine.
Fără tragere de inimă, am desfăcut funda şi am dat la o parte stra
turile de hârtie roz, până când am ajuns la un set de lenjerie intimă
din dantelă neagră, împachetat cu grijă. Am scos din cutie un sutien
fără bretele, asortat cu o pereche de chiloţi şi o pereche de ciorapi

din mătase, cu margine de dantelă. Omul avea gusturi scumpe, iar
lenjeria intimă nu facea excepţie.
Mărie s-a apropiat din spatele meu şi a scos un fluierat.
— OK, de-aici nu mai ai nevoie de mine. Eu mi-am terminat
treaba.
Simţindu-mă brusc ruşinată, am lăsat lenjeria să cadă înapoi în
cutie.
— Eşti salvatoarea oficială a ţinutei mele. îţi mulţumesc foarte
mult, Mărie.
— Oricând, fetiţă scumpă. Mă bucur că te-am putut ajuta. Te
rog să faci poze! Ah, chiar, apropo de asta! Am uitat să-ţi spun că o să
fie şi Richard acolo, împreună cu un fotograf care se ocupă de eveni
ment. Poate că o să te menţioneze în articolul lui.
— Grozav, o să mă uit după el.
— E înalt, brunet şi deloc dispus să se angajeze în vreo relaţie
serioasă. N-ai cum să-l ratezi.
Am izbucnit în râs.
— Dar, serios vorbind, a văzut poze cu tine prin tot apartamentul
meu, deci sunt sigură că o să se prezinte singur la un moment dat.
— Am înţeles. O să fiu cu ochii în patru.
Mărie m-a sărutat în grabă şi a plecat, lăsându-mă singură,
copleşită de emoţii în aşteptarea serii ce avea să vină.
*
Am îmbrăcat lenjeria primită de la Blake şi m-am învârtit puţin
în faţa oglinzii, studiindu-mă. Aveam părul prins într-un coc, iar
câteva bucle lejere îmi încadrau faţa. Purtam o pereche de cercei cu
diamante, moşteniţi de la mama, care se asortau cu brăţările împo
dobite cu diamante dăruite de Blake.
Ce fată norocoasă sunt! mi-am zis eu, ameţită de nerăbdare.
Deşi nu încăpea îndoială că încercarea de a întemeia nişte relaţii de
afaceri cu toată acea tensiune sexuală avea să fie ceva tare interesant.
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Alli plecase deja la New York, iar Heath locuia acum cu Blake.
Poate că ăsta era un lucru bun. Iubitul meu pomenise de curând ceva
despre nişte accesorii, iar gândul de a fi supusă arsenalului său de
jucării dominatoare mă intimida puţin. Puteam să facem destule
doar cu trupurile noastre. Sigur n-aveam nevoie de ajutor.
Chiar în clipa aceea, cadrul uşii a fost ocupat de silueta lui Blake.
Când m-am uitat cu atenţie la el, mi s-a tăiat răsuflarea. Verdele
ochilor lui scânteia în contrast cu negrul şi albul curat al smochin
gului perfect croit.
I-am urmărit imaginea reflectată în oglindă în timp ce se apropia
încet de mine, admirându-mă din spate.
— Ai venit mai devreme.
Blake s-a oprit în spatele meu, surprinzându-mi privirea în
oglindă.
— S-ar putea să fi subestimat cât de ispititoare o să pari în
costumaşul ăsta. Chiloţii îţi fac fundul să arate fantastic.
— Aşa-ţi trebuie! l-am tachinat eu, făcând un pas în spate, astfel
încât să-i pot simţi căldura periculos de aproape.
El a inspirat brusc printre dinţii încleştaţi. Şi-a pus o mână pe
şoldul meu şi m-a tras înapoi, până când trupurile ni s-au lipit.
— Abia aşteptam să te văd îmbrăcată cu el.
— Şi mie mi-a fost dor de tine.
Am zâmbit şi m-am lăsat către el, ducându-mi mâna spre spate,
uşurată să-l am din nou alături. Corpul mi s-a relaxat lângă al lui.
Timpul, oricât de puţin, parcă se ţâra atunci când eram despărţiţi. Ai
putea să pari mai disperată şi mai dependentă? N-am luat în seamă
glăsciorul din mintea mea şi, cel puţin pentru moment, mi-am îngă
duit să mă simt împlinită de prezenţa lui.
Zâmbetul mi-a pălit când gura lui Blake a urcat de-a lungul
gâtului meu, mi-a apucat unul dintre cerceii cu diamante şi m-a
muşcat uşor de lobul urechii. Am lăsat să-mi scape un geamăt, iar
trupul mi s-a încordat într-o aşteptare fierbinte. El mi-a mângâiat
curbele. Trecându-şi palma peste abdomenul meu, a coborât şi mi-a

strecurat-o în chiloţi, peste osul pubian. Acolo s-a oprit brusc şi a
făcut ochii mari.
— Ce na...?
M-a răsucit, a prins marginile chiloţilor cu degetele mari şi le-a
tras în jos fără niciun fel de ceremonie, dezvăluind rezultatul primei
mele epilări complete în zona intimă.
Eu mi-am muşcat buza, emoţionată şi ruşinată de faptul că eram
atât de goală.
— îţi place? Voiam să-ţi fac o surpriză.
— Consideră-mă surprins.
M-a împins cu spatele către comodă şi s-a lăsat în genunchi,
coborând chiloţii până la podea odată cu el.
— Sfinte Dumnezeule! Tu chiar mă iubeşti.
Chicotelile mi s-au transformat într-un suspin când, dintr-odată,
mi-a ridicat un picior peste umărul lui şi s-a repezit spre mine,
lingându-mă şi desfăcându-mă cu degetele, astfel încât să-mi poată
chinui pielea sensibilă. Omul avea o gură genială şi totul părea atât
de... diferit acolo, jos. Mai intens, ca şi cum aş fi fost atinsă pentru
prima dată. Un nerv expus, dezgolit doar pentru el. M-am cutre
murat când i-am simţit răsuflarea pe trupul meu. Senzaţia buzelor şi
a limbii lui, care-mi aţâţau pielea complet goală, mă făcea să tremur.
Am aruncat o privire în lături şi am surprins imaginea noastră,
reflectată în oglinda mea înaltă. Chipul mi se înroşise, iar sânii îmi
tresăreau, grei şi sensibili în sutien. Să-l privesc cum mă gustă cu
atâta patimă, pe acest bărbat absolut superb, îmbrăcat în smochingul
lui fără cusur, satisfăcându-mă de parcă de asta ar fi depins viaţa
lui, era poate cel mai erotic lucru la care asistasem vreodată. Mi se
umplea inima de bucurie la vederea lui. O căldură mi s-a revărsat în
trup, întinzându-se ca un incendiu de vegetaţie, până când am ajuns
să ard de dragoste şi dorinţă.
Când Blake a început să-ini sugă clitorisul, am închis brusc
ochii. Trupul îmi aluneca spre iminentul orgasm.
— Nu te opri, te rog...
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— N-o să mai plec niciodată. Eşti prea dulce. Şi acum... Să ţi-o
trag!
Mi-a înconjurat vaginul cu limba, apoi m-a pătruns şi a început
să mi-o tragă cu mişcări scurte.
M-am prins de marginea comodei. încă vreo câteva dezmierdări
şi picioarele aveau să mi se înmoaie de tot, aşa că mă rugam să mă
pot ţine dreaptă la momentul potrivit.
— Da, aşa! Blake, oh, Doamne, o să...
— Dă-ţi drumul pentru mine, scumpo!
Şoapta lui aspră, vibrând lângă vaginul meu, m-a împins dincolo
de limită. După câteva ţipete lipsite de vlagă, a urmat un vaiet
prelung, în clipa în care Blake m-a împins peste marginea prăpastiei. Tremuram necontrolat, scoasă din minţi de plăcerea pe care
mi-o oferea. El m-a apucat strâns de şolduri, ţinându-mă, practic, în
picioare până când tremurul s-a mai domolit. Am încercat să-mi vin
în fire, luptându-mă să respir.
Blake s-a ridicat şi m-a împins uşor către pat. M-am prăbuşit pe
el, năucită şi stoarsă de putere.
— Asta a fost ceva neaşteptat, am spus eu cu glas vesel, beată de
fericire.
— Păi, tu deteşti socializările şi poate că aşa o să fii mai relaxată.
Simţind că sunt pe cale să izbucnesc în râs, am zâmbit, copleşită
de încântare şi mulţumire. Sprijinit într-un cot, Blake stătea întins
lângă mine, cu un surâs satisfăcut întipărit pe chip. Mi-am coborât
privirea şi am recunoscut imediat conturul erecţiei lui pe sub panta
lonii costumului. Situaţia se cam dezechilibrase. Rânjetul i s-a lărgit
în clipa în care mi-a oprit mâna ce se îndrepta către el.
M-am bosumflat, dezamăgită de refuzul lui.
— Acum ce mai e?
— Treaba asta poate să mai aştepte.
— De ce? Avem timp.
Cel puţin aşa credeam. Pierdusem orice noţiune a timpului şi
spaţiului în delirul orgasmului.

— Răsplată amânată, dulceaţă. O să mă plictisesc de moarte la
gala asta, aşa că acum pot să-mi imaginez cum o să-ţi scot ciorapii
ăştia cu dinţii şi cum o să te ling din cap până în picioare toată
noaptea. Până când o să ajungem acasă, o să fiu gata să-ţi fac nişte
chestii cu adevărat ruşinoase.
Sfârcurile mi s-au întărit, frecându-se aproape dureros de mătasea
sutienului, pe măsură ce sânii mi se umflau odată cu fiecare răsuflare
tremurătoare. Uneori, eram convinsă că m-ar fi putut face să-mi dau
drumul folosindu-se doar de cuvinte. îmi plăcea la nebunie cât de
neruşinat şi de sincer era atunci când venea vorba despre sex. Şi părea
că începea să se împace cu deschiderea mea privind perversităţile lui.
Speram doar să înaintăm cu paşi mici. Nu ştiam niciodată care-mi
erau limitele, înainte ca Blake să treacă în goana mare peste ele.
— Ce fel de chestii ruşinoase? am întrebat, pe cât de curioasă, pe
atât de neliniştită.
— Am eu câteva idei.
— Hai, spune-mi!
— Hmm, nu, îmi place prea mult să te iau prin surprindere. în
plus, asta o să-ţi dea o temă de gândire. Aşteptarea necunoscutului.
— Dă-mi un indiciu!
Ochii i-au scânteiat şi mi-a zâmbit cu înfumurare.
— Nicio şansă. Hai să te îmbrăcăm în rochia aia frumoasă,
înainte să-mi pierd minţile uitându-mă la cum arăţi îmbrăcată cu
atâta dantelă.
A dat să plece, dar eu l-am tras din nou spre mine, ţinându-1
de revere şi silindu -1 să se aplece, până când buzele ni s-au întâlnit.
Eram încă ameţită după orgasm şi aveam un chef inexplicabil să-mi
simt propriul gust pe buzele lui. M-am pierdut din nou, uitând de
ceas şi de realitate, până când el s-a retras încet.
— Dacă nu mă laşi să plec, scumpo, o să te fac să-ţi dai din nou
drumul. Şi pe urmă n-o să mai ieşim niciodată de aici, pentru că nu
mai pot îndura mult.
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Oaspeţii păşeau uşor pe holurile muzeului, îmbrăcaţi în ţinutele
lor elegante. Blake şi cu mine i-am urmat, croindu-ne drum înspre
o uriaşă curte acoperită. Spaţiul însuşi îţi tăia răsuflarea, cu pereţi de
sticlă, înalţi de doisprezece metri, ce ofereau o privelişte înspre zidu
rile originale din piatră ale clădirii, scăldate în lumină şi având drept
fundal cerul nopţii de vară. Mai fusesem eu pe la nişte evenimente cu
pretenţii organizate la Harvard, dar nimic de felul ăsta.
M-am oprit în dreptul balconului de unde putea fi văzută
întreaga petrecere şi am savurat peisajul.
— Superb, mi-a şoptit Blake la ureche.
— E uluitor!
Mă uitam cu gura căscată, cuprinsă de o uimire copilărească.
Blake m-a luat de talie şi m-a strâns lângă el. M-am întors pentru a-i
întâlni privirea. Ochii lui mă fixau cu acea patimă furtunoasă pe care
ajunsesem s-o iubesc, s-o doresc cu ardoare.
— Nu mă refeream la privelişte.
Şi-a trecut uşor degetul mare peste buzele mele, apoi mi le-a
sărutat cuminte. Am simţit că-mi zvâcneşte inima în clipa în care
i-am inspirat parfumul. Imaginile şi sunetele dimprejurul nostru au
încetat să mai existe preţ de câteva minute, în timp ce eu mă desfatam
cu opera de artă care era Blake.
O voce mi-a întrerupt şirul gândurilor. De undeva din depărtare,
cineva mă striga pe nume. Daniel, braţ la braţ cu Margo, se îndrepta
către acea parte a balconului în care ne aflam noi. El arăta foarte
dichisit în smochingul lui, iar ea purta o rochie vaporoasă, verde ca
smaraldul, care-i punea în valoare silueta subţire şi părul castaniu.
Am şovăit, neştiind sigur cum să-i întâmpin în public, până
când Margo s-a apropiat pentru a mă săruta pe obraz.
— Erica, îmi pare foarte bine să te văd. Arăţi încântător!
— Mulţumesc. Şi mie îmi pare grozav de bine să vă văd.

Bărbaţii şi-au strâns mâinile, iar Daniel m-a salutat cu un
zâmbet călduros. Un licăr de emoţie i-a străbătut chipul, ascuns iute
de surâsul lui impecabil, acum şi mai larg ca de obicei.
— Eşti superbă, Erica! Landon e un bărbat norocos.
Sângele mi-a dat năvală în obraji la auzul complimentului său.
— Este vintage?
Margo şi-a trecut degetele delicate peste înfloriturile de catifea
ale rochiei mele, cu un evident aer de aprobare.
— Ăăm, da, am răspuns emoţionată, uitându-mă repede înspre
Daniel, care era trădat de propriii ochi.
în entuziasmul copilăresc pe care mi -1 stârnise rochia, nu mă
gândisem nicio clipă că el o va observa, cu atât mai puţin că îşi va
aminti de originea ei. Dar, judecând după privirea lui îndurerată, o
remarcase. Bărbatul şi-a dres glasul.
— Ei bine, ce-ar fi să ne amestecăm în mulţime şi să vedem cui
te putem prezenta?
— Ar fi minunat, am spus eu în grabă, dornică să risipesc stin
ghereala de moment pe care numai eu şi Daniel o puteam înţelege
pe deplin.
Margo s-a încruntat uşor.
— Pot s-o conduc eu puţin pe Erica prin împrejurimi. Voi de ce
nu vă luaţi ceva de băut?
Ea şi Daniel şi-au transmis ceva fără cuvinte. N-am reuşit să
pricep despre ce era vorba.
— Corect. Dă-mi voie să-ţi fac cinste cu un whisky, Landon.
Poate te conving să donezi ceva pentru campania mea.
Buzele lui Blake s-au curbat discret.
— Nu mă ocup cu politica, dar whisky-ul îi primesc.
Daniel a râs cu glas tare şi l-a bătut cu prietenie pe spate. Margo
şi-a strecurat iute braţul subţire pe sub al meu şi m-a condus în josul
scării late, înspre mulţimea de la parter.
— Ce-ai mai făcut, draga mea?
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A încetinit îndeajuns de mult încât să ia două pahare de şampanie
de pe tava unui chelner care tocmai trecea şi mi-a întins una dintre
cupele delicate.
— Bine. Şi tu?
— Destul de bine. Campania a fost stresantă, bineînţeles.
— îmi închipui. Dar Daniel mi-a dat impresia că situaţia e
promiţătoare.
— Procentele variază, prognozele se schimbă. Suntem în urmă,
dar el îmi spune că totul se poate schimba în ultima clipă.
A ridicat din umeri şi a schiţat un zâmbet.
— încă e timp. Sunt sigură că are cei mai buni oameni în echipa
lui.
— Are, ştiu asta. Doar că îmi fac griji. Ca să înainteze, trebuie
să-şi îndrepte toată energia spre efortul ăsta.
S-a uitat în ochii mei, ca şi cum ar fi vrut să-mi spună mai multe.
Am aşteptat-o să continue.
— îmi vorbeşte deseori despre tine, Erica. Ştiu că vrea să aveţi
o relaţie, să iasă ceva din împrejurarea asta nouă, care te implică pe
tine. Dar dacă ţii la el, o să-i laşi puţină libertate până la terminarea
alegerilor. Are nevoie să câştige şi dacă, Doamne fereşte, s-ar afla ceva
despre situaţia voastră... L-ar putea distruge. înţelegi, draga mea?
Am dat pe gât restul de şampanie, sperând ca Margo să nu-şi
dea seama cât de mult mă răniseră vorbele ei. Tocmai alegerile
erau motivul pentru care nu-1 mai căutasem pe Daniel de la ultima
noastră întâlnire. Speram ca Margo să fi înţeles că el mă invitase la
gală, nu invers. Nu-mi vorbise cu răutate, însă asta nu alina durerea
provocată de impresia pe care şi-o făcuse ea despre eventuala mea
implicare în viaţa soţului ei.
— Bineînţeles. O să... o să păstrez distanţa. N-ar trebui să-mi fie
prea greu, de vreme ce vieţile noastre nu se prea întâlnesc.
Ea mi-a luat mâna, mi-a strâns-o uşor şi a zâmbit.
— Mulţumesc.

Simţindu-mă înăbuşită de vorbele ei, mi-am rotit privirea prin
încăpere, dorindu-mi să am deja suficient de multe relaţii încât să
cunosc pe vreunul dintre oamenii aflaţi împrejurul meu, asta până
când ochii mi s-au oprit brusc asupra a două chipuri familiare.
— Vrei să mă scuzi, Margo? Văd o prietenă.
Ea a dat din cap în semn de încuviinţare. Am traversat încăperea
înspre Risa, care era îmbrăcată într-o rochie complet neagră, peri
culos de răscroită la spate.
— Erica, bună! Arăţi superb!
— Mersi, şi tu la fel!
Ea mi-a zâmbit la rândul ei şi amândouă ne-am ridicat privirea
către bărbatul pe care-1 întrerupsesem cu sosirea mea.
— Erica, bănuiesc că-1 cunoşti pe Max.
— Desigur.
— Arăţi bine, Erica.
Max m-a măsurat încet, din cap până în picioare, sfârşind cu un
surâs pieziş. Uitasem cât de chipeş putea fi: părul lui scurt, blond,
şi pielea bronzată contrastând cu albul strălucitor al cămăşii de sub
smoching. De fapt, mă miram că n-o găsisem pe Risa topită toată
la picioarele lui, având în vedere admiraţia făţişă şi nestingherită pe
care o nutrea pentru bărbaţii frumoşi care ne onorau biroul. Dacă
aveam s-o mai găsesc o dată flirtând lângă biroul lui James, probabil
că aveam să fiu nevoită să-i spun ceva. Spre binele lui.
— Şi tu.
— Risa îmi spune că site-ul merge bine.
Am aruncat o privire către colega mea şi mi-am dat seama că,
slavă Domnului, ea habar n-avea ce se petrecuse între mine şi Max.
Nu mă mai întâlnisem şi nici nu mai vorbisem cu el de când Blake
ne stricase înţelegerea, la doar câteva minute înainte s-o încheiem. Pe
atunci mă năpustisem afară din sala de şedinţe a Angelcom, furioasă şi
înlăcrimată, incapabilă să explic cu adevărat ce se petrecea. După aceea
colaborarea noastră fusese practic retezată, de vreme ce, în materie de
investiţii, Blake nu voia să aibă nimic de-a face cu Max şi viceversa.
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— Până acum totul merge bine. Avem mari speranţe de creştere
de când am primit-o pe Risa în echipă.
— Fără îndoială. Socializează pe aici ca o profesionistă.
Ea l-a lovit în joacă peste braţ şi a râs.
— Ei bine, Max a făcut prezentările, aşa că nu pot să-mi asum
tot meritul.
Risa răspândea un amestec de entuziasm şi sfială după care
probabil că majoritatea tipilor se dădeau în vânt. Era frumuşică şi
părea dulce. Dar era în stare să obţină ce-şi dorea şi mă interesa să
văd cum avea să procedeze. Mai ales cu o persoană ca Max. Dacă
reuşea să-l joace pe degete pe craiul cel influent, atunci aveam să fiu
de-a dreptul impresionată.
Am sporovăit toţi trei, până când Max şi-a îndreptat atenţia
către altcineva.
— MacLeod. îmi pare bine să te văd. îţi place petrecerea?
Max s-a întins pentru a-i strânge mâna celuilalt oaspete îmbrăcat
în smoching, ai cărui ochi de un căprui-închis au sclipit în clipa în
care i-au întâlnit pe ai mei.
— Mă străduiesc.
— Erica, el e...
— Ce mai faci, Mark? am întrerupt eu prezentările şi m-am silit
să nu-mi desprind privirea de căutătura sfredelitoare a bărbatului.
înlăuntrul meu se declanşau tot felul de semnale de alarmă, iar
inima începuse să-mi bată cu putere în piept. Dar refuzam să-i arăt
vreo slăbiciune.
— Mult mai bine acum, a murmurat el.
Max a rânjit, imitând privirea lascivă cu care mă fixa Mark.
Mi-am strâns mai tare poşeta în mână şi mi-am adunat toate puterile
pentru a mă arăta politicoasă şi indiferentă, ştiind cât se poate de bine
că reacţia mea la vederea lui Mark avea să fie observată de cei aflaţi în
jurul nostru. Mi se părea firesc ca ei doi să se cunoască în urma aface
rilor pe care le aveau cu firma lui Daniel, dar Max era ultimul om care
trebuia să afle despre trecutul meu întunecat cu Mark.

Ştiusem că era posibil să mă întâlnesc la gală cu fratele meu
vitreg şi îmi jurasem că, dacă o să se întâmple, n-o să mă pierd cu
firea. Dacă Daniel avea să facă vreodată parte din viaţa mea, atunci şi
Mark avea să continue să-şi facă apariţia. Nu puteam să am un atac
de panică de fiecare dată când îl vedeam.
încetând să mai fie o fantomă, Mark devenise real. Prea real. O
fiinţă palpabilă, cu un nume şi un trecut, cu vulnerabilităţi şi slăbi
ciuni la fel de reale ca ale mele. Am încercat să-mi amintesc toate
astea, în timp ce el mă admira fără nicio ruşine.
— Ce-ai zice de un dans?
Mi-am mascat dezgustul la auzul propunerii. Max şi Risa se
uitau la noi, aşteptând.
— Poate mai târziu. Am nevoie de încă un pahar.
Mi-am înclinat cupa goală. Aveam nevoie de mai multe pahare
dacă urma să iau în calcul propunerea.
— îţi aduc eu unul. Du-te şi dansează.
Max mi-a făcut cu ochiul şi mi-a luat cupa. Până atunci nu-mi
dăduse niciodată motive să-l urăsc. Chiar şi după avertismentele
primite de la Blake, deseori mă întrebasem dacă într-adevăr fusese
atât de rău intenţionat pe cât îl făcuse el să pară. Acum îl detestam
din motive pe care Max nu avea să le priceapă niciodată.
Mark m-a prins de mână şi m-a tras către ringul de dans,
ţinându-mă strâns. L-am urmat mecanic, luată prea repede pentru a
putea să-mi fac un plan de scăpare. Fi a încetinit şi m-a răsucit mai
aproape de el. Un val de greaţă m-a cuprins brusc în momentul în
care trupurile ni s-au atins. M-am încordat, ştiind că, dacă mi s-ar
fi făcut rău pe ringul de dans, asta n-ar fi fost un semn bun pentru
orice aş fi sperat să obţin în seara aceea în plan profesional.
— Relaxează-te, mi-a spus el domol, apropiindu-se atât de mult,
încât buzele i s-au lipit de urechea mea, iar răsuflarea lui fierbinte şi
umedă mi-a atins pielea.
Fiecare locşor în care ne atingeam îmi trimitea junghiuri de
durere prin tot corpul. Ani întregi de ură faţă de omul ăsta şi de
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amintirile pe care mi le lăsase îmi erau întipăriţi în minte, cerându-i
trupului meu să lupte. Mi-am încleştat maxilarul şi am inspirat adânc
printre dinţii încleştaţi, nu pentru că aşa voia el, ci pentru că eram
hotărâtă să depăşesc momentul fără să-mi ies complet din minţi.
— De ce faci asta?
îmi tremura vocea. Mi-aş fi dorit să par mai stăpână pe mine
decât mă simţeam.
— Nu mă pot ţine departe de tine. Cred că mi-ai lipsit. Mă bucur
mult că i-am zis lui Daniel să te invite. Am bănuit eu că o să vii dacă
o să ţi-o ceară el.
— Ce vrei de la mine? Doar lasă-mă în pace, te rog.
— Cred că ştii.
Gura lui mi-a atins uşor gâtul şi am încremenit, cuprinsă de
panică. Privirea mi s-a înceţoşat din pricina lacrimilor ce ameninţau
să se reverse. Cuplurile din jurul nostru zâmbeau şi dansau, dar
eu nu-1 vedeam pe Blake nicăieri. Max şi Risa se aflau în celălalt
capăt al ringului, discutând. Nu îmi erau de niciun ajutor în clipele
acelea.
Nu poate să-ţi facă niciun rău aici. Glasul raţiunii era scăzut,
înăbuşit cu uşurinţă de gândurile gălăgioase şi alarmante ce mi
se învârteau prin minte. Mark mă mai atacase o dată, chiar dacă
mă aflam într-o mulţime şi aveam mulţi prieteni prin preajmă. îl
credeam în stare de orice.
— Ştii, încă îmi amintesc tot ce e legat de noaptea aia.
Singurul avantaj al apropierii dintre noi era faptul că nu puteam
să-i văd faţa. Faţa lui, cu acel groaznic rânjet batjocoritor care mi se
întipărise pe veci în memorie. Am închis ochii, încercând să blochez
totul, însă îmi aminteam fiecare clipă.
— A fost prima dată pentru tine? Trebuie să fi fost. Erai atât de
strâmtă! Atât de speriată!
M-am luptat cu impulsul de a suspina şi am încercat să mă
împing de lângă el, moment în care mi-a prins încheietura ca într-o
menghină, cu cealaltă mână trăgându-mă şi mai aproape de el.

— îmi place la nebunie o luptă zdravănă, dar hai să nu facem o
scenă la petrecerea lui tati, bine?
— Dă-mi drumul! Te rog! l-am implorat.
Am început să tremur necontrolat. Fantomă sau om, trebuia să
scap.
Formaţia a încetinit, apropiindu-se de finalul cântecului. Tocmai
când credeam că s-ar putea să încep să ţip de-a binelea, Mark şi-a
slăbit în sfârşit strânsoarea şi mi-a dat drumul.
— Până data viitoare, Erica, a rânjit el.
M-am îndepărtat, relaxându-mă doar puţin odată cu despărţirea
de el. Am încercat să mă orientez pe ringul de dans. Unde era Blake?
Trebuie să plec de acolo. Muzica s-a auzit iar, iar oamenii au început
să se mişte în jurul nostru, discutând şi râzând. îmi părea să sunt
înconjurată doar de haos.
— E totul în regulă?
Daniel s-a ivit din spatele meu, ocolindu-mă, cu Margo alături de el.
Realitatea faptului că Daniel avea o legătură cu Mark, cu acel om
îngrozitor care aproape că mă distrusese de-a binelea, era mai mult
decât puteam îndura. I-am întors spatele fără să-i răspund şi am părăsit
ringul de dans, fugind pe un hol ce ducea către curtea exterioară.
Aceasta era scăldată în lumina beculeţelor înfăşurate pe trun
chiurile copacilor ce mărgineau o alee pavată cu cărămidă. De îndată
ce am păşit afară, am tras adânc în piept aerul nopţii. Mă simţeam
ameţită, degetele mă furnicau şi ştiam din experienţă că eram pe cale
să fac un atac de panică. Răcoarea îmi învăluia pielea, acum acope
rită de un strat subţire de sudoare, o rămăşiţă a ultimelor câteva
minute de panică pură.
— Erica.
Daniel s-a apropiat în grabă de mine, cu ochii plini de îngrijorare.
—- Te simţi bine?
— Nu.
Am scuturat din cap, apoi m-am gândit mai bine la reacţia mea.
în absenţa lui Mark, îmi venea încet-încet mintea la cap.
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— Da, sunt bine. îmi pare rău. Am nevoie doar de puţin aer.
— Hai, vino pe aici.
Daniel m-a cuprins cu blândeţe de umeri şi m-a condus înspre
un colţ liber al curţii. Acolo ne-am aşezat pe o bancă din fier forjat,
îmi simţeam tot trupul greoi, moleşit. Tot ce mă mai ţinea laolaltă
era rochia, care tocmai fusese lipită indecent de tare de bărbatul care
mă violase.
Mi-am lăsat capul în mâini. îl uram pe Mark. Sincer şi cu toată
fiinţa mea. îmi petrecusem ani din viaţă temându-mă de el, fără să
ştiu când sau cum va reveni în viaţa mea. însă acum, că reapăruse,
frica lăsa loc unei furii crunte. înainte, mă învinuiam doar pe mine
însămi. Fusesem prea beată, prea naivă. Toate scenariile despre acea
noapte conduceau înapoi la faptele mele şi la felul în care aş fi putut
să împiedic totul. Dar acele zile luaseră sfârşit. Mark era întocmai
cum mi-1 imaginasem de rău, iar mânia şi toate suferinţele pe care le
trăisem după acea noapte şi din pricina ei cădeau în vina lui.
Daniel mi-a aşezat cu delicateţe o şuviţă de păr după ureche.
— Ţi-a zis Mark ceva?
Vocea lui m-a readus în prezent, iar când am ridicat privirea,
l-am văzut încruntându-se, vădit îngrijorat. Am închis ochii şi
mi-am apăsat tâmplele cu degetele. Lacrimile ameninţau să iasă la
iveală, aşa că mi-am înăbuşit un suspin. Exista ceva legat de Daniel,
de felul în care se uita la mine, care mă facea să-mi doresc mai mult
decât mă aşteptasem vreodată să primesc din partea tatălui pe care
nu-I avusesem niciodată.
— Erica, a spus el, înăsprindu-şi tonul.
— Eu îl cunosc pe Mark, am turuit fără să mă gândesc, dorindu-mi pe loc să n-o fi făcut.
— Nu pricep.
Am înghiţit în sec, încercând să-mi ascund emoţiile ce dădeau
năvală, în timp ce căutam cuvintele potrivite. Nu mă gândisem câtuşi
de puţin la asta. Totul se petrecuse atât de repede!
— De la facultate. Ne-am mai întâlnit. Nu... nu ştiu.

M-am uitat în ochii lui Daniel, dorindu-mi ca el să ştie pur şi
simplu, să înţeleagă fără ca eu să-i spun. Chipul lui părea palid şi
reţinut, fără să-mi dea vreun indiciu cu privire la părerea pe care
şi-ar fi putut-o face despre mine.
Aş fi vrut ca zidurile de culoarea fildeşului dimprejurul curţii
să mă înghită şi să mă ducă înapoi în dormitorul meu, departe de
oamenii ăştia, de toţi cei care nu puteau pricepe prin ce trecusem.
Atunci am auzit glasul lui Blake, ivit ca o lumină în întuneric. Se
grăbea să ni se alăture.
— Erica! Te-am căutat peste tot.
Simţindu-mă slăbită, am dat în tăcere din cap şi m-am ridicat
cu greu în picioare, pentru a sta lângă el. Daniel s-a ridicat odată cu
mine, sprijinindu-mi cotul cu mâna.
— Blake, cred că Erica nu se simte bine. Ar trebui s-o duci acasă.
Blake s-a încruntat şi s-a uitat la amândoi.
— Desigur.
Şi uite aşa, Daniel s-a îndepărtat, dispărând în mulţimea de la
petrecere.
— Scumpo, te simţi bine?
— Da, am şoptit eu. Du-mă acasă!
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Muzica era dată tare, făcând să răsune zidurile casei. Chiar şi
auzit de afară, zgomotul era asurzitor. Nu puteam să respir, nu puteam
să gândesc. Mâinile şi picioarele mi se mişcau prea încet, mintea îmi
era înceţoşată din pricina alcoolului. Rătăciserăm pe afară. Am înţeles
de ce abia când el m-a împins pe iarbă într-un colţ întunecat al curţii.
N-am fost în stare să-mi adun puterile pentru a mă elibera de sub
greutatea corpului său, care mă ţintuia la pământ. Până să-mi dau
seama ce se petrecea, el îmi spinteca trupul ca un cuţit, scrâşnind din
dinţi în timpul ăsta.
Am deschis gura ca să ţip, dar n-am putut să scot niciun sunet,
rămăsesem fără glas. Tremuram, mă zbăteam, oarbă şi mută, când el
mi-a spus pe nume.
Mă cunoştea. Ştia cum mă cheamă.
— Erica!
Vocea lui Blake a invadat coşmarul. Am deschis brusc ochii.
— Visai.
Mi-a mângâiat braţele. Fiecare atingere mă durea.
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— Nu!
M-am tras înapoi, luptându-mă să revin cu picioarele pe pământ.
— Te rog, nu! Nu mă atinge, nu pot...
M-am împins cât mai departe, fiind cât pe ce să cad din pat,
în graba mea de a mă retrage suficient de mult încât să nu mai
poată pune mâna pe mine. M-am împleticit până în baie, unde
m-am sprijinit de chiuvetă. Persoana pe care am văzut-o în oglindă
îmi era cunoscută, dar n-o mai văzusem de multă vreme. Aveam
ochii obosiţi şi încercănaţi, iar pielea înroşită din cauza coşmarului.
Mi-am stropit faţa cu apă, iar răceala ei m-a liniştit şi, în acelaşi timp,
m-a readus în prezent.
Încet-încet, au început să-mi revină în minte evenimentele din
acea seară. Durerea mi s-a strecurat în suflet. închisesem cercul.
După ce mă tot asigurasem că pot suporta reapariţia lui Mark în
viaţa mea, mă întorsesem exact de unde plecasem. Aveam să mă
uit peste umăr, să mă aştept să apară de după fiecare colţ. Doar că
acum şansele de a fi găsită erau mult mai mari. Am suspinat şi m-am
prăbuşit în genunchi, pe podeaua rece şi tare.
Blake a intrat în cameră şi a îngenuncheat la câteva zeci de centi
metri distanţă.
— Eu am facut-o, Blake. Eu l-am adus înapoi. Totul e din vina
mea.
— Pe cine, scumpo?
— Pe Mark.
Vocea îmi era doar o şoaptă, înghiţită de suspinele care au
urmat. Mi-am strâns braţele în jurul corpului, încercând să-mi
ţin în frâu suferinţa. Doamne, durerea era atât de puternică, încât
mi se răspândea prin vene odată cu fiecare bătaie puternică a
inimii! Mi se strângea stomacul când îmi aminteam chinurile fizice
şi emoţionale la care mă supusese omul acela. După atâţia ani,
uitasem ce era în stare să-mi facă. Am încercat să respir normal şi
am riscat să arunc o privire înspre Blake, temându-mă de halul în
care ajunsesem.

El a tresărit, cu chipul crispat din pricina îngrijorării şi a stră
daniei de a se abţine. Şi-a lăsat mâinile să-i cadă pe genunchi, strân
gând neliniştit pumnii.
— Spune-mi ce să fac.
între noi s-a lăsat tăcerea, în timp ce eu mă gândeam la rugă
mintea lui. Abia dacă eram în stare să mă adun.
— Vrei să plec?
— Nu, m-am grăbit să-i răspund. Te rog, nu pleca! Nu... nu
vreau să rămân singură.
Mi-am înăbuşit următorul val de lacrimi, ce ameninţa să dea
năvală la gândul că nu l-aş mai fi avut lângă mine. Aş fi vrut să-i
întind o mână, să-i amintesc câtă nevoie aveam de el, dar mă strân
sesem în interiorul meu ca într-un cocon, nevrând şi neputând să las
pe nimeni să se apropie de mine, în starea mea de spirit. Totuşi, nu
puteam să îndur ideea de a trece prin toate de una singură.
— Atunci nu plec nicăieri.
Blake şi-a schimbat poziţia şi s-a sprijinit de peretele băii, cercetându-mă cu atenţie. Sunetul vocii lui m-a învăluit şi m-am mai
relaxat puţin. Am tras adânc aer în piept şi mi-am şters lacrimile
rătăcite pe obraz.
— Vorbeşte-mi, i-am spus.
— Despre ce?
— Orice. Zi-mi ceva... vesel. Vreau să-ţi aud glasul.
Faţa i s-a destins, iar ochii i s-au îmblânzit odată cu ea.
— Povestea noastră e cea mai veselă pe care o ştiu. N-am crezut
niciodată că o să cunosc pe cineva ca tine. Eşti frumoasă, deşteaptă.
Şi puternică. Doamne, tare puternică mai eşti! Uneori rămân cu gura
căscată.
Lacrimile au izbucnit iar, ca şi cum corpul meu s-ar fi curăţat de
toate emoţiile pe care le strânsesem în mine. îl iubeam foarte mult
pe Blake. El n-avea cum să înţeleagă cât de mult. Sub povara celor
întâmplate, numai puternică nu mă simţeam, dar faptul că el vedea o
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forţă în mine îmi dădea un licăr de speranţă că, intr-un fel, voi putea
să trec peste toate.
— Mă omori! Mă sfâşie să te văd aşa, Erica. Spune-mi ce să fac!
Cum pot să îndrept lucrurile?
Am râs fără vlagă.
— Nu poţi să mă „repari“, Blake. Dar îţi mulţumesc că vrei s-o
faci.
Am tras încă o dată aer în piept, hotărâtă să mă ridic de pe
podea. M-am săltat în picioare, îngrozită de imaginea ce mă privea
din oglindă. Aveam ochii umflaţi şi roşii. Arătam la fel de distrusă pe
cât mă simţeam. Mi-am stropit din nou faţa cu apă, apoi m-am şters
şi m-am întors în dormitor.
M-am prăbuşit în pat şi m-am făcut ghem sub pătura inutilă în
acea noapte caldă. Aveam nevoie de confortul pe care mi-1 dădea
faptul că eram acoperită, deoarece ştiam că în acele momente n-aş fi
putut suporta mâinile lui Blake pe trupul meu. Inima mea şi le dorea,
dar eram prea vulnerabilă, prea speriată de ce mi-ar fi putut face atin
gerea cuiva. El s-a aşezat lângă mine şi ne-am întors unul cu faţa către
celălalt, mai depărtaţi ca niciodată intr-un pat pe care-1 împărţeam.
— îmi pare rău, am şoptit.
— N-ai niciun motiv să-ţi pară rău.
— N-ar trebui să ai de-a face cu aşa ceva.
— Nici tu, dar asta e. Şi n-o să plec nicăieri până când n-o să
mi-o ceri tu.
M-am întins pentru a-1 lua de mână. Am adormit aşa, ţinându-ne
de mână, acea simplă atingere fiind îndeajuns pentru a-mi aminti că
încă ne aveam unul pe altul.
*

M-am trezit în patul gol, cu miresmele micului dejun plutind
prin cameră. Zâmbetul mi-a pălit în clipa în care m-am ridicat în

capul oaselor. Capul îmi pulsa de durere, ca şi cum mi-aş fi petrecut
noaptea bând, nu plângând.
Mi-am îmbrăcat pantalonii de trening confortabili şi m-am
alăturat lui Blake în bucătărie. El s-a întors de lângă aragazul pe care
prăjea nişte ouă jumări.
— Cum te mai simţi?
— Mai bine.
M-am aşezat pe unul dintre scaunele de la masa de lucru. El
mi-a turnat o cană de cafea, adăugând cantităţi copioase de zahăr
şi frişcă, exact aşa cum îmi plăcea mie. I-am mulţumit şi am luat o
înghiţitură, simţindu-mă ceva mai pregătită să-mi încep ziua.
Blake a umplut două farfurii cu mâncare şi a mâncat din a lui
stând în picioare, de cealaltă parte a mesei. Păstra distanţa de care
avusesem nevoie cu o noapte în urmă.
— Vrei să vorbim despre ce s-a întâmplat? m-a întrebat el încet.
Noaptea trecută fusesem atât de prinsă în groaza mea, încât el
n-avea nici cea mai mică idee ce o provocase. Nu voisem să-i spun,
să-l îngrijorez, însă Blake înfruntase noaptea împreună cu mine. îmi
stătuse alături aşa cum nimeni n-o mai făcuse până atunci. Merita
nişte răspunsuri, oricât de mult mi-aş fi dorit să nu i le dau.
M-am lăsat pe spătarul scaunului şi m-am uitat pe geam, la cerul
strălucitor al dimineţii. Lumina soarelui se revărsa deja în aparta
ment prin bovindourile livingului.
— Aseară m-am întâlnit cu Mark.
Mi-am întors privirea către el. Muşchii feţei i se încordaseră şi
întreaga ţinută i se schimbase, ca şi cum Mark ar fi fost de faţă, iar
Blake s-ar fi pregătit să sară la bătaie.
— Ce ţi-a spus?
Am înghiţit în sec, căutând cuvintele potrivite. Mark se expri
mase neclar, însă intenţiile lui fuseseră limpezi când mă luase în
braţe în timpul dansului. Acum ştiam asta.
— A lăsat să se înţeleagă c ă . . . încă mă vrea.
Blake şi-a lăsat furculiţa să-i cadă în farfurie.
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— De ce nu mi-ai spus până acum? Habar n-am avut.
— N-am vrut să te supăr. Ştiu cum eşti tu. îţi faci griji, reacţionezi
exagerat.
— Bineînţeles că-mi fac griji. Doamne, Erica! Trebuie să ştiu
lucrurile astea.
A tras adânc aer în piept, trecându-şi cu brutalitate o mână prin
păr.
— O să-ţi iau o echipă de pază, începând de azi.
— Nu, Blake! Zău, exact la asta mă refeream. Exagerezi.
— Când cineva îmi ameninţă iubita cu violul, o să reacţionez. Tu
spune-i cum vrei, dar să fiu al naibii dacă ăla o să se apropie cumva
de tine!
— Să angajezi un paznic care să mă vegheze zi şi noapte e prea
mult. N-o să-mi trăiesc tot restul vieţii în umbra ameninţărilor lui.
Nu pot s-o duc aşa. Am trăit în felul ăsta şi nu mai pot s-o fac.
— Cum rămâne cu noaptea trecută? Nu te-am văzut niciodată
în starea aia. Erai absolut de nemângâiat.
Şi-a strâns pumnii pe tăblia mesei de lucru.
— Nu puteam nici măcar să te ating.
— De obicei nu e aşa de rău.
Trecuseră luni de zile de când avusesem ultima oară acel coşmar.
Contactul apropiat cu Mark reînnoise amintirea, împrospătase rana.
M-am cutremurat la gândul ăsta, în timp ce îmi învârteam mâncarea
prin farfurie. îmi pierdusem pofta de mâncare, iar în locul ei aveam
un nod în stomac, creat de adevărul vorbelor lui Blake. Trebuia să
mă obişnuiesc cu teama pe care Mark o sădise în mine şi încă nu-mi
dădeam seama cum o să reuşesc. Dar eram destul de sigură că anga
jarea unei gărzi de corp cu normă întreagă nu era soluţia potrivită.
— Dacă facem asta, el câştigă. Nu poţi măcar să încerci să mă
înţelegi?
— Cred că el o să câştige dacă o să găsească o cale de a te prinde
din nou singură. Spune-mi că nu e ceva ce te frământă.
M-am chircit de frică la gândul ăsta.

— Până acum am fost o ţintă uşoară. Dumnezeule, am fost
aproape inconştientă! Acum a încercat doar să mă sperie şi sunt
convinsă că asta-i dă satisfacţie. Dar între tine şi Daniel, nu văd cum
ar putea, practic vorbind, să mă atace.
Toate gânduri logice, de bun-simţ, însă abia dacă le credeam.
— Ei bine, o să am eu grijă să n-o facă.
Maxilarul i s-a încordat, ieşind în relief. Pe chip i se citea hotă
rârea. Nu-1 mai văzusem aşa de când îmi năruise afacerea cu Max.
— Ce plan ai?
— Ar trebui să rămâi acasă azi, Erica. A fost o noapte lungă. Ai
nevoie de odihnă.
Buzele îi erau strânse într-o linie aspră. L-am aşteptat să se uite
la mine, dar el s-a apucat repede să strângă mizeria din bucătărie.
— încetează să mai schimbi subiectul!
— Nu-1 schimb. Arăţi de parcă ai fi mers până în iad şi înapoi. Ar
trebui să-ţi iei o zi liberă.
— Mersi! am bombănit eu, împingându-mă de lângă masă.
Am dispărut în camera mea şi l-am auzit strigându-mă înainte
să închid uşa după mine. Voiam să rezolv problema distanţei care se
ivise între noi noaptea trecută, dar eram prea obosită şi secătuită din
punct de vedere emoţional ca să mă mai cert cu el.
Până să fac duş şi să mă îmbrac, Blake plecase deja. în timp ce-mi
adunam lucrurile pentru a merge la serviciu, m-a cuprins neliniştea.
El nu avea să renunţe. Când îşi punea ceva în minte, devenea de
neclintit. Iar dacă era vorba despre siguranţa mea, nu lăsa nimic la
voia întâmplării.
M-am blestemat pentru că-mi pierdusem cumpătul cu o
noapte în urmă, dar gândul de a trece prin toate de una singură,
aşa cum făcusem de atâtea ori până atunci, îmi părea mult mai rău.
Mă obişnuisem să fiu vulnerabilă în preajma lui Blake, să-mi las la
vedere cicatricele, trecutul. Când o făceam, el nu mă judeca şi aşa
durerea avea, cumva, mai puţină putere asupra mea.
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îmi luasem cheile şi geanta, mă îndreptam către uşă, când a
intrat Sid. Arăta la fel de tras la faţă precum probabil că eram şi eu,
palid în ciuda părului negru, cu cearcăne întunecate sub ochi.
— Abia acum vii acasă?
— Mda.
Şi-a masat gâtul, apoi şi-a aruncat geanta pe podea.
— Am stat toată noaptea ca să ţin site-ul în funcţiune. Foarte
distractiv!
— E totul în regulă?
— Pentru moment e bine. O să preia Chris controlul cât mă mai
odihnesc eu...
— îmi pare rău, Sid. O să mă ocup de asta. Jur!
El a ridicat din umeri, părând prea obosit ca să mai dea importanţă
vorbelor mele, şi s-a îndreptat spre camera lui, târându-şi picioarele.
*

M-am dus direct în biroul meu, fără să mă mai deranjez să salut
pe cineva. Risa n-a priceput aluzia şi a băgat capul pe după paravan,
arătând vioaie şi perfect aranjată, ca de obicei. în clipa aceea n-aveam
destulă energie să mă ocup de problemele sau întrebările cuiva, dar
n-am apucat să-i spun să mă lase puţin, că ea s-a şi aşezat pe un
scaun în faţa mesei mele.
— Am o veste mare.
Zâmbea cu gura până la urechi, părul negru, lung până la umeri,
încadrându-i faţa. Am ridicat din sprâncene, simţindu-mă deja
nervoasă. Numai ceva cu adevărat monumental mi-ar fi putut atrage
atenţia în dimineaţa aceea.
— Ce e?
— Am obţinut o întâlnire cu directorul de marketing de la
Bryant, în care să discutăm despre posibilitatea ca ei să sponsorizeze
un cont la noi.

Bryant era unul dintre cele mai mari lanţuri de magazine de
haine din nord-estul Statelor Unite. O întâlnire cu ei chiar era ceva
îndeajuns de monumental pentru a-mi trezi interesul.
Am scuturat din cap, nefiind sigură că auzisem bine.
— Cum s-a întâmplat?
— Max. El îi cunoaşte. I-am spus pe cine căutăm să contactăm şi
s-a oferit să-mi facă legătura. Azi-dimineaţă am ajuns direct la şefii
de la Bryant şi am stabilit o întâlnire pentru mâine-dimineaţă.
— Uau, a mers repede!
— Ştiu, dar m-am gândit că ar fi bine să acceptăm orice au dispo
nibil. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, nu-i aşa?
— Absolut. Trimite-mi amănuntele. O să mergem amândouă la
întâlnirea cu ei.
— Vrei să trecem în revistă câteva variante pe care le putem
propune şi apoi să pregătesc eu o prezentare cu ele?
Mi-am adunat gândurile şi am răsuflat încet. Misiunea mea din
acea dimineaţă trebuia să treacă pe planul al doilea.
— Sigur. Ce ai?
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Până la amiază, Risa şi cu mine puseserăm deja la punct prezen
tarea, ceea ce însemna că mă puteam întoarce la planul meu iniţial
pentru acea zi. Am coborât la Mocha pentru a-mi lua doza de cafeină
de la prânz. Am găsit o masă şi mi-am scos laptopul, gândindu-mă
să profit de o scurtă schimbare de decor.
— Bună! Te deranjează dacă stau cu tine?
Am ridicat privirea şi am dat de James, care-şi trăgea un scaun
de cealaltă parte a mesei. Arăta înfloritor, îmbrăcat într-o cămaşă
neagră, cu mânecile suflecate, şi o pereche de blugi. Părul lui negru
şi ondulat fusese perfect aranjat cu gel. Nu era de mirare că Risa se
arăta peste măsură de amabilă cu el. Era, fără îndoială, un tip arătos,
dar cu un aer de băiat rău. Bine făcut, cu un zâmbet ucigător şi doi
ochi albaştri mari, strălucitori ca două raze încărcate de energie, mă
captiva de fiecare dată. Ceva din privirea lui mă făcea să mă simt ca
şi cum ne-am fi cunoscut de mult mai multă vreme decât în realitate.
— Sigur că nu.
— Arăţi ca şi cum ai fi pornit într-o misiune.
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Am chicotit încet.
— Chiar am pornit.
— Pot să ajut?
M-am gândit câteva clipe la propunerea lui. Ce aveam de pierdut
dacă acceptam puţin ajutor? Am început să-i descriu planul meu.
— Ştii despre grupul de hackeri, M 8 9 , cel care ne atacă site-ul,
nu-i aşa?
El mi-a zâmbit larg. îşi petrecuse ultima săptămână în tranşee,
alături de Sid şi Chris, aşa că probabil cunoştea deja istoria grupului
mai bine decât mine.
— OK, corect. Ei bine, echipa asta nu este cea originală, dar
trebuie să existe o legătură între cineva din grupul iniţial şi cel care
conduce acum. Acum un deceniu, locuiau cu toţii în Boston, deci
mă gândesc că n-ar trebui să fie prea greu să le dăm tuturor de urmă
şi să vedem unde ajungem.
Am omis informaţiile legate de Cooper. Nu voiam să scot în
evidenţă legătura lui Blake cu grupul şi cu sinuciderea fostului său
prieten.
— O să-i urmăreşti chiar tu pe oamenii ăştia?
Mi-am amintit aerul înfrânt pe care-1 avusese Sid în acea dimi
neaţă.
— Am de ales?
— Şi dacă asta nu face decât să agraveze situaţia?
— îmi vine greu să-mi imaginez un scenariu mai dăunător decât
cel cu care ne confruntăm acum.
James a strâns din buze şi a dat din cap în semn de încuviinţare.
— De acord. Ce pot să fac eu?
I-am dezvăluit numele tuturor membrilor din gruparea origi
nală M 8 9 despre care trebuia să adun informaţii. Am împărţit lista,
iar când ne-am întors în birou, ne-am apucat de treabă pentru a afla
tot ce puteam despre ei.
Spre surprinderea mea, am reuşit să găsesc CV-urile tuturor
celor de pe lista mea. Fiecare dintre ei părea să aibă o carieră sobdă,

deşi mulţi erau acum stabiliţi pe coasta de vest, în Silicon Valley,
unde lucrau pentru companii din domeniul tehnologiei. Le-am
studiat cu atenţie fotografiile, de parcă feţele lor mi-ar fi putut trans
mite cumva ceva ce nu aflasem deja. Care dintre ei îl ura oare atât de
mult pe Blake, încât să ne saboteze în felul ăsta?
Am tresărit când mi-a sunat telefonul.
— Blake, bună! am spus eu.
— Cum merge?
Am tras cu ochiul la numele scrise în agenda mea, apoi mi-am
îndreptat gândurile spre punctul în care lăsasem discuţia din acea
dimineaţă.
— Bine.
— Ascultă, trebuie să plec la San Francisco să mă ocup de nişte
afaceri. O să plec cu avionul în noaptea asta.
Oricât de mult m-ar fi enervat în dimineaţa aceea, am simţit o
undă de regret. Am încercat să-mi masez fruntea pentru a-mi alunga
încruntătura.
— E din scurt.
— A intervenit ceva. Ştiu că nu e un moment foarte potrivit.
Chiar n-aş fi vrut să te las singură acum, Erica.
Am oftat.
— O să supravieţuiesc.
— Sunt convins. Ai făcut deja cunoştinţă cu Clay?
— Cu cine? am întrebat eu, încruntându-mă iar.
— Bănuiesc că nu. E greu să-l ratezi.
— Cine naiba e Clay?
— L-am angajat să te conducă între serviciu şi casă. O să te
aştepte în faţa firmei diseară, când o să ai nevoie să pleci.
— La naiba, Blake! Am mai vorbit despre asta!
— Am vorbit şi aşa trebuie să se întâmple, cel puţin până când
o să mă întorc eu.
Cafeaua de la prânz îmi dăduse suficientă energie cât să mă
revolt.
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— Călătorie plăcută, Blake!
Am încheiat convorbirea şi mi-am închis telefonul. în momentul
acela nu eram în stare să mă ocup de mizeriile lui dominatoare.
Atunci a intrat James, care s-a oprit brusc când m-a văzut.
— Eşti bine?
M-am îndreptat şi am încercat să mi-1 alung din minte pe Blake.
— Sunt în regulă. Ce s-a întâmplat?
— Tu ce-ai găsit până acum?
James s-a aşezat, coborându-şi vocea în timp ce vorbea. Nu
că ar fi fost un mare secret faptul că cercetam grupul de hackeri
cu care ne obişnuiserăm toţi, dar nu voiam ca lumea să afle că eu
chiar pornisem într-o vânătoare de cai verzi pe pereţi, încercând să
le dau de urmă atacatorilor. Din fericire, James părea să fi înţeles
deja asta.
— Nişte profile de invidiat în reţeaua Linkedln. Se pare că toţi
au progresat şi le merge bine. Din câte îmi dau seama, au devenit
cetăţeni-model. Dar tu?
— La fel şi eu, dar sunt doi oameni care ţi-au scăpat.
Am şovăit, aşteptându-1 să continue.
— Probabil ştii că Landon a fost implicat.
Am dat din cap în tăcere.
— OK, şi mai e Brian Cooper.
— El a murit, am spus pe un ton neutru, trădând ceea ce ştiam
deja, dar nu-i împărtăşisem mai devreme.
James a stat puţin pe gânduri, fără îndoială asimilând informaţia.
— Corect. Ei bine, lui i-au supravieţuit mama şi fratele, Trevor.
— Ai aflat ceva despre ei?
— Mama lui locuieşte la vreo douăzeci de minute distanţă de
aici.
— Mă îndoiesc că ea se află în fruntea unui grup de hackeri. Dar
fratele?
— Nu reuşesc să aflu nimic despre fratele lui.
— Şi asta cu ce mă ajută?

Am regretat imediat felul în care mă exprimasem. Eram obosită
şi morocănoasă, dar n-avea niciun rost să mă răzbun pe James, când
el încerca doar să mă ajute.
— Nu ţi se pare ciudat că toţi cei de pe listă au biografii strălu
cite, în vreme ce fratele în vârstă de douăzeci şi cinci de ani al fostului
lor complice nu are absolut nicio asociere profesională, nicio apariţie
pe internet, niciun profil, nimic?
— Poate că a învăţat o lecţie dură de la fratele lui mai mare şi s-a
hotărât să nu-şi mai irosească viaţa pe internet, ca noi, ceilalţi.
James şi-a lăsat capul într-o parte, părând la fel de puţin convins
pe cât mă simţeam şi eu.
— Bine. Deci habar n-avem unde e şi nici cu ce se ocupă.
Mi-am deschis şi închis pixul, în timp ce-mi cumpăneam urmă
toarea mişcare. O parte din mine îşi făcea griji cu privire la drumul
pe care porneam, dar situaţia nu putea să se ducă de râpă mai mult
decât o făcuse deja. Mai bine să merg până la capăt.
— Dă-mi adresa mamei.
— Te duci la ea?
— Aşa intenţionez.
— Lasă-mă să vin cu tine. S-ar putea să fie o vizită complet
inofensivă, dar nu ar trebui să mergi singură.
Tonul protector al vocii lui m-a luat prin surprindere. M-am
întrebat în tăcere dacă nu cumva îmi stătea scris pe frunte „domniţă
la ananghie“, însă adevărul era că nici eu nu mă omoram după ideea
de a mă aventura de una singură.
— E în regulă. Mă descurc.
N-a părut mai mulţumit de planul meu solitar şi a crescut în
ochii mei pentru că-i păsa. Totuşi, n-aveam de gând să-l implic şi
mai mult în încurcătura asta, mai ales dacă asta ar fi însemnat să dau
în vileag legătura pe care o avusese Blake cu moartea lui Cooper.
— Nu-ţi face griji, James. N-o să fiu singură.
*
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Am ieşit în stradă şi am dat nas în nas cu un bărbat impu
nător, ce stătea de pază lângă un Escalade negru, parcat pe marginea
trotuarului.
— Domnişoară Hathaway.
A făcut un pas înspre mine şi am rezistat impulsului de a mă
retrage în defensivă. Simpla lui statură mă luase prin surprindere.
Omul acela fusese angajat pentru a mă apăra.
— Bună, Clay.
I-am strâns mâna, care a înghiţit-o cu totul pe a mea. Avea peste
un metru optzeci, iar tricoul negru i se mula pe braţele musculoase.
Părea făcut pentru rolul de gardă de corp, cu excepţia ochilor lui
cenuşii şi blânzi, ce contrastau frumos cu pielea închisă la culoare.
— Domnul Landon mi-a dat instrucţiuni să vă însoţesc oriunde
aveţi nevoie.
Mi-am reprimat impulsul de a-mi descărca pe el furia pe care
mi-o stârnise Blake. Nu că aş fi putut s-o fac cu adevărat.
— Perfect. Am nevoie să mă duci cu maşina până în Revere.
Clay a dat din cap în semn de încuviinţare şi mi-a deschis
portiera din spate. Am sărit pe banchetă şi i-am dat adresa, păstrând
încă speranţa că el nu primise şi ordinul de a-i raporta lui Blake unde
mă aflu.
în scurt timp, Clay a oprit lângă o casă impunătoare, construită
în stil colonial, într-un impresionant cartier nou. Dar, spre deosebire
de vecinii gospodari, cel care locuia acolo nu-şi petrecea prea mult
timp îngrijindu-se de aparenţe. Iarba era înaltă, iar buruienile creşteau
în voie prin crăpăturile din alee. Curtea nu era împodobită cu nicio
floare, iar steagul care atârna în faţă era zdrenţuit ca vai de lume.
— Vreţi să vin cu dumneavoastră, domnişoară Hathaway?
Vocea gravă a lui Clay m-a speriat.
— Nu, cred că n-ar fi o idee bună. Doar aşteaptă-mă aici. N-ar
trebui să dureze mult.
Am pornit către uşa din faţă, pregătindu-mă sufleteşte pentru
o vizită stânjenitoare la mama fraţilor Cooper. Am apăsat butonul

soneriei şi am aşteptat răbdătoare. După ce am sunat din nou, fără
să primesc vreun răspuns, am bătut cu putere, în caz că soneria ar fi
fost stricată.
în cele din urmă, uşa s-a deschis, iar în faţa mea s-a ivit un tânăr
cu păr negru şi lung, ce-i cădea peste ochi. Era palid ca o fantomă şi
nu cu mult mai înalt decât mine. Mi s-a tăiat răsuflarea, dar mi-am
păstrat calmul.
— Doamna Cooper e acasă?
— Ce vrei?
— E vorba despre o chestiune personală. Te deranjează dacă
intru?
El m-a studiat cu precauţie, după care s-a dat în sfârşit la o parte
din dreptul uşii, fâcându-mi loc să intru. L-am urmat în casă, păşind
într-o sufragerie întunecoasă. Toate draperiile erau trase. Numai
câteva raze insistente, ce se strecurau pe lângă marginile jaluzelelor,
luminau încăperea. în afara dezordinii generale, casa părea nouă.
Tânărul a dat să cotească înspre un hol aflat în celălalt capăt al
camerei, dar s-a întors şi s-a uitat lung la mine.
— Cum ai zis că te cheamă?
— N-am zis.
Adrenalina mi-a inundat trupul, dându-mi curajul să vorbesc
din nou.
— Tu trebuie să fii Trevor.
El şi-a îngustat privirea.
— Tu cine eşti?
— Erica Hathaway. Ştii, cea a cărei afacere încerci s-o distrugi?
Nu puteam dovedi că avea asemenea intenţii, dar el reprezenta
cel mai bun indiciu al meu şi, dacă totuşi era implicat, probabil că nu
aveam să ajung prea departe cu o serie de întrebări politicoase.
— Dar am impresia că nu de mine eşti cu adevărat interesat.
— Ieşi afară!
Tânărul s-a încruntat şi a pornit spre mine. Am rămas pe loc.
Chiar şi în cel mai rău caz, eram destul de încrezătoare că-i puteam
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face faţă. în plus, îl aveam pe Clay de partea mea. Am ridicat mâna
pentru a-1 opri.
— Nu aşa de repede. Trebuie să vorbim.
Trevor s-a oprit brusc în faţa mea.
— O să chem poliţia, a şuierat el printre dinţi.
Am râs, sincer amuzată de ameninţarea lui.
— N-ai decât! Sunt sigură că o să fie foarte interesaţi de conţi
nutul calculatorului tău.
Băiatul nici n-a clipit.
— îmi terorizezi site-ul de săptămâni întregi şi n-ai formulat
nicio revendicare.
— Ce site?
M-am încruntat la auzul întrebării lui.
— Clozpin.
El şi-a ridicat un colţ al gurii intr-un surâs satisfăcut care mi-a
întărit bănuielile. Gunoiul ăla mic! N-avusesem de gând să ajung faţă
în faţă cu omul care ne spărsese site-ul, dar acum, că o făcusem, mă
simţeam năpădită de furie.
— Ce dracu vrei? i-am strigat, incapabilă să mă mai stăpânesc.
Eram cel mai prost negociator care a existat vreodată. Surâsul i-a
dispărut, fiind înlocuit de o seriozitate meditativă.
— Spune-i lui Landon că-mi vreau fratele înapoi.
M-am potolit, neştiind încotro s-o apuc. Nu mă aşteptasem la
aşa ceva. Mă gândisem doar să apelez la îndurerata mamă a lui Brian
pentru informaţii despre Trevor. Nu mersesem mai departe de-atât.
— Trebuie să te împaci cu ceea ce s-a întâmplat, am zis, pe un
ton ceva mai controlat.
— Iar tu trebuie să pleci.
Bine. Poate că nu puteam să apelez la el în plan personal, dar
ceea ce făcea era evident ilegal.
— Pot să te pun sub anchetă. Tot ceea ce faci o să fie scos la
lumină.
Am ezitat în privinţa a ceea ce urma să spun în continuare.

— O să sfârşeşti exact ca fratele tău, dacă nu încetezi imediat.
El a rânjit batjocoritor şi a făcut un pas către mine, apropiindu-şi
faţa la doar câţiva centimetri de a mea, însă chiar atunci o voce l-a
strigat pe nume, din fundul casei. Ca un animal speriat, a tresărit, s-a
retras şi s-a uitat în direcţia din care venise zgomotul.
— Ieşi afară!
Eu m-am încăpăţânat.
— Nu plec nicăieri până nu ne lămurim.
Trevor şi-a dat ochii peste cap şi a dispărut în clipa în care a auzit
o bufnitură pe hol.
— Mamă! Eşti bine?
— Da. Care dracu-i acolo?
Mama vorbea de parcă ar fi înghiţit o cutie de cuie înmuiate în
votcă. Hârâitul puternic al vocii ei m-a făcut să-mi regândesc hotă
rârea de a nu pleca.
Am cercetat în grabă camera, încercând cu disperare să găsesc
ceva, orice, care m-ar fi putut ajuta să ajung la miezul problemei.
Masa din sufragerie era plină de acte şi scrisori. Am răscolit printre
ele, până când am observat una care fusese desfăcută. Un cec în
valoare de zece mii de dolari, pe numele lui Trevor. Plicul de sub el
arăta că fusese trimis din partea unei firme de investiţii din Texas, al
cărei nume nu -1 recunoşteam.
Am auzit-o pe mamă împleticindu-se pe hol, vocile celor doi
apropiindu-se şi devenind tot mai puternice.
— Nu vreau niciun afurisit de străin în casa asta. De câte ori tre’
să-ţi zic?
— N-am adus-o eu. A intrat pur şi simplu. îl cunoaşte pe Blake.
Preţ de o secundă, am încremenit. Nenorocitul de Trevor mă
turnase nebunei de maică-sa! Am lăsat cecul pe masă şi mi-am
îndesat plicul în buzunar tocmai când cei doi intrau în sufra
gerie. Mama era o femeie solidă, de vreo patruzeci de ani, îmbră
cată într-un trening. Părul ei blond era vopsit doar la vârfuri şi uşor
spălăcit. Femeia avea ochii mari şi injectaţi, în clipa în care s-a smuls
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de lângă fiul ei. Eu am făcut câţiva paşi în spate, când am văzut-o că
se apropie, scuturându-şi pumnul înspre mine.
— Ticăloasă mică! Ai impresia că po’ să apari şi să intri ca la tine
acasă! Să-i zici Iu Blake că n-are decât să vină încoace şi să dea ochii
cu mine!
Privirea îi era sticloasă, înnebunită de emoţie. S-a repezit
către mine, dar m-am retras repede. Ea şi-a pierdut echilibrul şi
s-a poticnit. Trevor s-a repezit să-şi ajute mama, care a înjurat iar,
lovindu -1 cu braţul.
Nu puteam sta de vorbă cu niciunul dintre ei. Situaţia îmi scăpa
de sub control, aşa că m-am strecurat pe uşă afară şi am alergat pe
alee, înspre Escalade.
Clay a sărit afară şi mi-a deschis portiera.
— Condu! i-am ordonat, aruncând o privire pentru a o vedea pe
mama lui Trevor cum înaintează pe alee, cu tânărul după ea.
Azvârlea înjurături nedesluşite, pe care nu le-am mai putut auzi
pe măsură ce Clay se îndepărta, lăsându-i pe cei doi în urmă.
*

— Vrei să-mi spui ce naiba faci?
îmi dădeam seama după calitatea apelului că Blake mă suna
din avion. Faptul că se deranjase să mă contacteze încă dinainte
de a ateriza dovedea că era peste măsură de îngrijorat cu privire
la siguranţa mea, dar mi-am ieşit din fire la gândul că mă certa pe
mine, când el era cel care ne băgase în încurcătura asta.
— Blake, o dată în viaţa ta, taci şi lasă-mă să vorbesc.
— Sunt de doar câteva ore în avion şi deja Clay îmi spune că ai
fost scoasă în fugă din casa cuiva.
— Lămuresc o situaţie pe care tu o ignori de mult prea multă
vreme, m-am răstit eu. Ai putea să mă asculţi înainte să sari în sus.
Eram încă ameţită de adrenalină, gata să mă cert cu oricine
mi-ar fi stat în cale. Clay mă lăsase deja acasă, că altfel m-aş fi gândit

serios să-i spun şi lui vreo două pentru că mă pârâse lui Blake. Dar
mi-am dat seama că aş fi arătat ca un chihuahua care latră la un
bullmastiff, aşa că am trecut scenariul ăsta în categoria „n-o să se
întâmple niciodată“.
— Fratele lui Brian Cooper, Trevor, e cel care conduce M 8 9 .
Blake a făcut o pauză.
— De unde ştii?
— în esenţă a recunoscut-o în faţa mea, înainte să intre în scenă
ţăcănita de maică-sa. Asta şi faptul că amândoi ar fi pe veci fericiţi
dacă te-ar vedea ruinat. S-ar putea să ai dreptate în privinţa negoci
erii cu teroriştii. Nu părea dispus să facem pace.
— Deci să înţeleg că n-ai făcut decât să-l scoţi şi mai tare din
sărite.
— Ce face el e ilegal! Nu putem să apelăm pur şi simplu la poliţie
şi să cerem să-i fie confiscate lucrurile?
— Omul conduce o operaţiune virtuală. Eşti nebună dacă ai
impresia că nu şi-a luat nişte măsuri de siguranţă infailibile, mai ales
după ce i s-a întâmplat lui Brian. Acum, de când ştie că i-ai dat de
urmă, eu nu mi-aş face mari speranţe în privinţa unei soluţii din
partea autorităţilor.
Am mormăit o înjurătură, după care mi-am amintit de plic.
L-am scos din buzunar şi l-am studiat din nou.
— Tu ai auzit vreodată de AcuTech Investments?
— Nu, de ce?
— Trevor primeşte cecuri din partea lor. Cecuri uriaşe.
— Trimite-mi datele. O să fac cercetări cât stau aici.
— OK.
M-am mai liniştit puţin şi imediat am regretat faptul că Blake
se afla la câteva sute de kilometri distanţă. Ultimele opt ore fuseseră
încărcate din mai multe puncte de vedere, iar noi ne petrecuserăm
cea mai mare parte din ele ciondănindu-ne.
— Cât o să lipeşti?
— Sper că doar două zile. O să vedem cum merge treaba.
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— Mi-e dor de tine.
Mi-am frământat buza şi m-am luptat să păstrez un ton egal.
Dacă Blake ar fi auzit că sunt supărată, n-ar fi făcut decât să se necă
jească şi mai tare din pricina faptului că era plecat.
El a oftat la celălalt capăt al firului.
— Ştiu, scumpo. Şi mie mi-e dor de tine.
Glasul îi era mai scăzut, mai blând.
— Pot să-ţi cer o favoare?
— Sigur, i-am răspuns repede, nerăbdătoare să-mi ocup mintea
cu altceva decât dorul teribil de el.
— Poţi să mai iei legătura cu Heath cât sunt eu plecat? Poate să
luaţi prânzul împreună sau ceva. Sunt convins că o să se descurce,
dar nu s-a întors de multă vreme. Vreau să mă asigur că rămâne pe
calea cea bună.
— Bineînţeles.
— Mersi. Te sun mai târziu, OK?
— OK.
— Şi fără alte trăsnăi.
— Da, da, am mormăit eu.
Am închis telefonul, m-am prăbuşit pe pat şi m-am lăsat pradă
somnului, deşi soarele nici măcar nu apusese.

Capitolul 8

Când ne-am urcat pe bancheta din spate a Escalade-ului, Risa
părea nedumerită. Amândouă purtam taioare negre şi pantofi cu
toc, iar eu simţeam că, măcar în acea dimineaţă, făcusem la fel de
multe eforturi ca şi ea pentru a-mi pune la punct înfăţişarea.
— El cine e? mi-a şoptit Risa, în timp ce Clay se aşeza la volan.
Omisesem să-i spun că urma să fim duse cu maşina de către
garda mea de corp.
— El e Clay. E paznicul/dădaca mea.
Aveam grijă ca bărbatul să mă audă din spate.
— Se asigură că nu intru în belele. Nu-i aşa, Clay?
— Da, doamnă!
Clay a pătruns lin pe strada aglomerată şi a virat înspre destinaţia
noastră. Am surprins o urmă de surâs în oglinda retrovizoare. I-am
răspuns cu un zâmbet larg, dar nu sunt sigură că m-a văzut. Aceea
fusese toată dojana pe care avea s-o primească de la mine. Biroul lui
Bryant era în afara oraşului, aşa că m-am aşezat comod şi am început
să-mi sortez e-mailurile pe telefon, ca să-mi omor timpul.

— Oh, nu!
Risa se uita în jos la ecranul mobilului ei, ţinându-şi o mână
căuş peste gură. Mi s-a strâns inima şi am sperat că nu primise veşti
proaste în legătură cu site-ul.
— Ce e?
— O informaţie de ultimă oră. Azi-dimineaţă, Mark MacLeod
a fost găsit mort în apartamentul lui. E cel cu care ai dansat la gală,
nu-i aşa? Prietenul lui Max?
M-am holbat la ea cu ochii goi, cu gura căscată, dar fără să scot
vreun cuvânt. Ce-aş fi putut spune? Am închis gura şi m-am străduit
să-mi ascund panica. Gândurile mi se învârteau în cap, în timp ce
încercam să dau un sens veştii.
— Ce s-a întâmplat?
îmi tremura vocea. Am înghiţit în sec, lipindu-mi palmele
umede de banchetă. Rita a mai parcurs articolul vreme de câteva
secunde. îmi venea să-i smulg telefonul din mâini, ca să citesc cu
ochii mei, însă m-am abţinut.
— Aparent a fost o sinucidere, dar presa nu spune cum s-a
întâmplat. Cică se aşteaptă un raport toxicologic.
Mark era mort. Mort! Mi-am tot repetat în gând lucrul ăsta,
silindu-mă să cred.
Cel mai negru coşmar al vieţii mele dispăruse pentru totdeauna.
M-am uitat pe fereastră, încercând să pătrund însemnătatea
veştii pe care Risa tocmai mi-o împărtăşise. înaintam cu greu prin
valul de emoţii ce se abătuse asupra mea. Uşurarea era de necon
fundat. Nu aveam să mai trăiesc într-o permanentă teamă de el,
gândindu-mă cu groază la felul în care prezenţa lui ar fi afectat
fiecare clipă în care aş fi încercat să îmi cunosc tatăl.
Pe măsură ce pricepeam treptat toate astea, o povară mi se
ridica de pe suflet. Parcă aş fi primit un cadou, răspunsul la o rugă
ciune. Mi-au dat lacrimile şi mi-am muşcat buza ca s-o opresc din
tremurat.
— Chiar îl cunoşteai foarte bine?
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Vocea Risei era blândă şi purta acel ton înţelegător pe care se
cuvine să-l ai într-un asemenea moment. Aş fi putut umple volume
întregi cu tot ce nu ştia ea despre adevărata problemă.
Mi-am dres glasul şi m-am îndreptat.
— Nu. îl întâlnisem prin intermediul firmei de investiţii a lui
Blake şi mai stătusem puţin de vorbă. Cred că avea o slăbiciune
pentru mine, dar abia dacă-1 cunoşteam. E şocant... Trist.
Oare chiar era? Nu vorbeam despre vreun tragic accident şi,
oricât de uşurată m-aş fi simţit, nu-mi puteam alunga neliniştea.
Mark îşi luase viaţa, dar de ce? Nu puteam înţelege, părea să aibă toţi
sorţii de partea lui. De când reapăruse în viaţa mea, Mark păruse
deosebit de interesat în a mă chinui din punct de vedere emoţional.
Dar ce altceva mai putea fi în joc? Nu ştiam nimic despre el, în afara
iadului personal pe care mi-1 crease.
Câteva minute mai târziu, Clay ne lăsa în faţa intrării în clădire.
Risa şi cu mine ne-am îndreptat către ascensoare, în timp ce eu
încercam să-mi revin din punct de vedere afectiv.
— Eşti OK? Cred că m-aş putea duce şi singură la întâlnirea asta,
dacă ai nevoie de un răgaz.
Am apăsat butonul care comanda liftului să urce.
— Sunt bine. Hai să ne vedem de treabă.
Risa a tras adânc aer în piept şi mi-a zâmbit. în mod normal aş fi
fost agitată, dar nimic nu-mi mai părea la fel de important pe lângă
vestea pe care tocmai o primisem.
Din fericire, întâlnirea cu directorul de marketing al companiei
Bryant s-a dovedit a fi una scurtă, ceea ce a fost bine, pentru că îmi
venea tare greu să mă concentrez la ce spunea omul. El nu-şi rezer
vase prea mult timp pentru noi, aşa că am lăsat-o pe Risa să conducă
prezentarea propunerii noastre. A fost cât se cuvine de concisă şi a
făcut treabă bună. Ori de câte ori ezita sau se poticnea, interveneam
eu. împreună, am reuşit să facem o ofertă destul de convingătoare.
Directorul a părut mulţumit şi a spus că-şi va consulta echipa, apoi
ne va contacta de îndată ce va obţine aprobarea.

în maşină, pe drumul de întoarcere, Risa şi-a sprijinit capul de
tetieră şi a scos un oftat greu.
— Chiar aşa de mari emoţii ai avut?
Ea a zâmbit.
— Cam da. Mă bucur foarte mult că ai venit.
— Şi eu. Facem o echipă bună.
I-am întins pumnul pentru a -1 ciocni de al ei în semn de victorie,
gest la care mi-a răspuns râzând. îmi doream foarte mult să păstrez
o atmosferă degajată, aşa că discuţia noastră s-a concentrat asupra
muncii. în clipele acelea, n-aş mai fi putut suporta alte întrebări
legate de Mark.
— Categoric. Indiferent dacă reuşim sau nu, sunt sigură că o să
pot folosi întâlnirea asta drept mijloc pentru a lua legătura cu câteva
dintre celelalte magazine. Poate că Max mai are nişte relaţii.
— Poate.
Nu eram convinsă că ar fi bine să ne folosim prea mult de resur
sele lui Max, însă el părea dispus să ajute. N-aveam nimic de pierdut
dacă o lăsam pe Risa să-şi exerseze farmecele asupra lui.
De îndată ce m-am întors la birou, m-am strecurat în cafenea.
Mi-am scos laptopul şi am verificat ştirile. Încet-încet erau făcute
publice tot mai multe detalii despre moartea lui Mark. Ajunsesem la
jumătatea articolului pe care îl citeam, când mi-a sunat telefonul, iar
chipul lui Alli a luminat ecranul.
— Bună! am răspuns eu.
— Oh, Doamne, ai urmărit ştirile?
— Da.
— Sunt şocată! I-ar fi stat în fire să-şi ia pur şi simplu zilele?
Am clipit şi m-am uitat cu atenţie la fotografia lui Mark, deschisă
pe ecranul laptopului. Era un portret făcut pentru firma de avoca
tură, în care avea un aer profesionist şi mai mult decât pregătit să
ia în piept lumea corporaţiilor americane. Acel zâmbet care îmi
întorcea stomacul pe dos umplea acum toate paginile de ştiri.
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— Nu sunt sigură, am recunoscut eu. L-am văzut acum două
seri, la Gara Spiritului. S-a dat la mine şi m-a speriat de moarte. N-aş
fi ghicit că o să se întâmple aşa ceva.
— Mă rog, nu e ca şi cum l-ai fi cunoscut bine.
— Nu crezi că are vreo legătură cu mine, nu-i aşa?
— Doamne, Erica, tu te consideri vinovată pentru ce s-a întâmplat?
— Nu, dar...
— OK, o să încetezi cu prostiile chiar în clipa asta! Mark a fost
un om îngrozitor. Ar trebui să te bucuri că s-a dus şi că de acum n-o
să mai facă parte din viaţa ta. Bine că ai scăpat!
— Nu ştiu. Probabil că încă nu-mi vine să cred.
Mi-era greu să mă bucur de moartea cuiva, fie şi de a unui om pe
care-1 detestam atât de mult ca pe Mark. Probabil că Daniel şi Margo
îşi ieşiseră din minţi de durere.
— Scrie aici că nici măcar n-a lăsat un bilet. N-are niciun sens.
— Şi ce să fi scris? O mărturisire a tuturor lucrurilor dezgustă
toare pe care le-a făcut?
Simone mi-a adus obişnuita cafea cu lapte fără ca măcar să i-o
fi cerut. I-am murmurat un „mulţumesc“ şi am început să amestec
încet în băutură, gândindu-mă la vorbele lui Alli.
— Cred că ai dreptate. Eu încă încerc să mă obişnuiesc cu ideea.
— Caută să te gândeşti la povestea asta ca la încheierea unui
capitol din viaţa ta. Acum poţi în sfârşit să mergi mai departe.
Am scuturat din cap, ştiind foarte bine că moartea lui Mark n-ar
fi putut niciodată să-mi şteargă din minte ce-mi făcuse.
*

M-am silit să termin de redactat contractul cu Bryant, deşi
sinuciderea lui Mark abia dacă-mi ieşea din minte în timp ce mă
chinuiam să înaintez cu lucrul. Era cât pe ce să renunţ şi să verific din
nou ştirile, când a apărut pe neaşteptate Risa.

— Cum îţi merge? m-a întrebat ea, oprindu-se radioasă în faţa
mea.
— Aproape am terminat. Dar ţie?
— Am reuşit să mai stabilesc încă două întâlniri cu reprezentanţi
ai unor magazine pentru săptămâna viitoare.
— Uau, eşti pe val!
Am ridicat din sprâncene, sincer impresionată. Ea mi-a zâmbit
larg, apoi a devenit mai serioasă.
— Ai urmărit ştirile?
Mi-am îndreptat atenţia către ecran.
— Nu, ce mai e nou? nu m-am putut abţine să întreb.
— Se spune că s-ar fi împuşcat. Avea alcoolemia de două ori
peste limita legală.
Am închis ochii, luptându-mă să nu-mi imaginez cum trebuie să
fi arătat scena. Dintre toate căile de a încerca să-şi ia viaţa, o alesese
pe cea care îi garanta că nu va supravieţui.
— înmormântarea o să aibă loc duminica asta. Crezi că o să te
duci?
— Risa, ţi-am spus că abia dacă l-am cunoscut! am izbucnit eu.
Fir-ar al dracului! Mi-aş fi dorit tare mult să-şi vadă de treaba ei.
Nu voiam altceva decât să rămân singură cu gândurile mele, iar Risa
se aşezase în primul rând, încercând să mi le citească.
— OK, scuze. Credeam că ai vrea să ştii.
— Acum ştiu, mersi!
Am început să tastez ultimele cuvinte în documentul pe care-1
aveam deschis, sperând ca ea să priceapă că sunt ocupată.
A priceput şi a plecat fără niciun cuvânt. M-am relaxat din nou şi
imediat am început să regret că fusesem atât de nepoliticoasă. Eram
întoarsă pe dos şi singurul om de care aveam cu adevărat nevoie nu
se afla câtuşi de puţin prin apropiere.
Am aşteptat până după ora cinci, când toată lumea plecase,
pentru a-1 suna pe Blake. Când a răspuns, l-am auzit vorbind cu
altcineva.
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— Blake.
— Bună!
— Mark e mort, am spus, muncindu-mi din greu mintea pentru
a pricepe vorbele. încă nu-mi venea să cred.
La celălalt capăt al firului s-a lăsat tăcerea, în vreme ce aşteptam
ca Blake să aibă o reacţie, să mă întrebe cum şi când. Cu siguranţă
urma să aibă la fel de multe întrebări pe cât aveam şi eu. Dacă cineva
îl urâse pe Mark la fel de mult ca mine, atunci Blake era acela.
— Ştiu.
— Ce vrei să spui?
— Am văzut în fluxul de ştiri. îmi pare rău, am vrut să te sun,
dar am fost prins în şedinţe toată dimineaţa. Stai o secundă.
-O K .
Vorbeam cu un glas moale, gâtuit de emoţie. Aş fi vrut să mă
înfurii pentru că nu mă sunase, dar nu mă puteam gândi decât la ce
dor îmi era de el. La celălalt capăt s-au auzit zgomote înfundate, apoi
vocile din fundal au dispărut.
— Te simţi bine? m-a întrebat Blake, pe un ton mai blând.
Am bătut darabana în masă, întrebându-mă cum să pun în
cuvinte cât de rău mă simţeam.
— Când vii acasă?
El a oftat. Am tresărit. Mă transformam în genul ăla de iubită
dependentă din punct de vedere emoţional, de care probabil că nu
avea nevoie. Unde mai pui că nici eu nu-mi imaginasem vreodată că
o să ajung aşa.
— Scuze, tu doar vezi-ţi de treabă acolo, Blake. Nu-ţi face griji
pentru mine, da? Sunt bine.
Mi-am înghiţit lacrimile, încercând să par cât mai puţin afectată
cu putinţă.
— O să mă întorc cât pot de repede.
— Sunt bine, am repetat eu, dorindu-mi ca amândoi să credem
asta, în timp ce-mi ştergeam o lacrimă de pe obraz. Sunt puţin zăpă
cită acum, dar o să-mi revin.

Am auzit din nou voci în fundal, apoi pe Blake mormăind o
înjurătură.
— O să te sun diseară, OK?
— Sigur.
Am închis telefonul şi mi-am lăsat capul în mâini. De ce trebuia
să mă pună Blake pe picioare? Ce se schimbase în ultimele câteva
săptămâni de aveam nevoie de Blake ca de aer? Treaba asta n-avea
niciun sens pentru mine, aşa cum n-avea niciun sens nici ideea trăs
nită care-mi venise, de a sări în primul avion spre San Francisco,
pentru a mă duce la el.
— Arăţi ca şi cum ai avea nevoie de o băutură.
James stătea lângă biroul meu. Ca de obicei, arăta grozav, într-un
tricou negru cu imprimeu şi o pereche de blugi închişi la culoare, dar
ce mi-a atras atenţia a fost îngrijorarea de pe chipul lui. M-am şters
repede la ochi, brusc preocupată de starea în care ajunsese rimelul
meu după o asemenea zi.
— Credeam că nu mai e nimeni.
— A trebuit să termin nişte treburi pe aici. M-am gândit că am
putea să mai stăm de vorbă.
M-am îndreptat, sperând în tăcere că nu-mi auzise discuţia cu
Blake.
— Poate altă dată. Ar trebui să plec spre casă.
Am început să aşez într-un teanc hârtiile ce mi se adunaseră pe
birou de-a lungul zilei.
— Vineri seară? Credeam că o să sărbătoreşti noul contract.
— Păi, încă nu e finalizat. în plus, mai am de lucru. Trebuie să
stabilesc direcţia în care se va îndrepta campania publicitară pe care
o pregătim.
— Ce-ar fi să-mi pasezi mie o parte din treabă şi să mă laşi să te
scot la un pahar? O să vin mâine la serviciu, dacă e nevoie.
Am scuturat din cap.
— Nu trebuie să faci asta.
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— Vreau s-o fac. Haide, e o cârciumă mişto chiar în josul străzii!
Asta dacă nu cumva îţi plac mai mult localurile alea de fiţe, în care
se serveşte martini?
Am zâmbit. într-o privinţă avea cu siguranţă dreptate: mi-ar fi
prins bine o băutură. Şi perspectiva de a avea cu cine vorbi, chiar
dacă nu despre ziua absolut odioasă ce tocmai se încheiase, era
destul de atrăgătoare.
— Bine. Un pahar.
*

James s-a ţinut de cuvânt şi m-a dus într-o cârciumă tipică,
întunecat şi sărăcăcios decorat, localul atrăgea clienţi de prin partea
locului. Cei mai mulţi dintre ei erau îmbrăcaţi lejer, aşa că eu săream
în ochi cu costumul meu. Poate că un bar cu martini ar fi fost mai
potrivit, judecând după privirile lungi de care aveam parte.
Am găsit două scaune libere în faţa tejghelei aglomerate şi ne-am
comandat fiecare câte o băutură. Am încercat să ignor informaţiile
ce curgeau pe ecranul televizorului montat în perete.
— Ceva nou?
M-am speriat puţin.
— La ce te referi?
— La puştiul Cooper?
— Ah, da, categoric el e omul nostru.
Mi-am amintit scena din casa lui Trevor şi mi-a părut rău că nu-i
puteam spune lui James tot adevărul. Făcuse o treabă bună dând de
urma familiei lui Brian şi mă întrebam în sinea mea dacă nu cumva
avea şi alte idei pentru rezolvarea situaţiei.
— Glumeşti! L-ai cunoscut?
— Am fost aseară acasă la maică-sa. Locuieşte cu ea, aşa că am
sfârşit prin a-i întâlni pe amândoi.
— Şi o s-o lase mai moale?

Am scuturat din cap, apoi i-am mulţumit barmanului blond şi
uscăţiv care ne adusese băuturile.
— Şi Landon ce amestec are în povestea asta?
Am sorbit din băutură, savurând înţepătura alcoolului.
— Hai să spunem doar că cei din grupul original nu s-au despărţit
în bune relaţii. Trevor îi poartă ranchiună lui Blake şi, judecând după
cum a mers discuţia de aseară, asta n-o să se schimbe prea curând. Iar
din cauza legăturii lui Blake cu noi, duşmănia s-a revărsat şi asupra
companiei noastre. Aşa că, în esenţă, am ajuns din nou într-un punct
mort, dacă nu găsesc o cale de a mă înţelege cumva cu Trevor.
James şi-a sprijinit coatele de tejghea, cuprinzându-şi berea cu
ambele mâini şi etalându-şi astfel braţele puternice, acoperite de tatuaje.
— Poate reuşesc eu să mă înţeleg cu el.
Am râs.
— Sunt sigură că n-ai avea nicio problemă să-i forţezi mâna şi
în momentul ăsta probabil că aş încerca orice, dacă mi s-ar părea că
are şanse de reuşită. Din păcate, nu sunt convinsă că ne-ar fi de vreun
folos. Blake nu prea crede că Trevor s-ar lăsa uşor descurajat.
— Până la urmă care-i treaba cu tine şi Blake?
James a luat o gură de bere şi a ridicat ochii către televizor, ca
şi cum răspunsul nu l-ar fi preocupat prea tare. Dar până să apuc
să-i dau vreo replică, cineva m-a strigat pe nume din celălalt capăt al
încăperii. îmbrăcată într-o bluză cu spatele gol şi o pereche de blugi
bărbăteşti, sfâşiaţi, Simone s-a apropiat de noi cu paşi apăsaţi.
— Femeie, nu ştiam că şi tu obişnuieşti să vii aici!
— Nu obişnuiesc, am spus, bucurându-mă că o vedeam în afara
cafenelei.
Părea lipsită de griji, cu părul roşcat despletit şi revărsându-i-se
peste umeri.
— Aici eşti la mine acasă!
— Şi localul ăsta e tot al tău?
Simone a râs zgomotos, făcându-i pe aproape toţi bărbaţii în
putere din jurul nostru să întoarcă pe loc capetele.
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— Nu, aici vin când nu lucrez şi nu dorm.
— Aha, mişto! îmi place.
Simone m-a luat de după umeri, dar s-a oprit când l-a văzut pe
James.
— Bună, tu!
Şi-a mijit ochii în chip sugestiv. El a rânjit uşor.
— Bună!
— Simone, el e James.
— îmi pare bine. Vreţi să jucaţi o partidă de biliard?
James s-a uitat la mine pentru a-şi da seama cât de interesată
eram, iar eu am ridicat din umeri.
— Nu-i jocul la care mă pricep cel mai bine, dar fac o încercare.
— Mă rog, probabil că eşti ca un afurisit de rechin.
Accentul de Boston al lui Simone era ceva mai pronunţat ca de
obicei. în mod clar mi-o luase înainte la capitolul băutură. Totuşi, era
fără îndoială o persoană simpatică. Dacă până atunci fusese deja o
mare figură, acum avea să fie un adevărat spectacol.
James ne-a trecut numele pe listă pentru următoarea masă care
avea să se elibereze şi a intrat în vorbă cu oamenii care jucau în
momentul acela, în vreme ce eu şi Simone am rămas pe loc. Ea s-a
sprijinit de scaunul lui James.
— Hai să-ţi comandăm o băutură adevărată!
— Beau whisky. Mai adevărat de atât nu se poate.
— Eu vorbesc despre shoturi.
— Ăăm, nu sunt sigură în privinţa asta.
— Măcar unul.
Şi-a ţuguiat buzele şi i-a făcut semn cu mâna blondului care
acum nu ne lua în seamă.
— Hei, blondule! Două târfe roşcate2.

2

Joc de cuvinte. în original, reâ-headed slut (sau ginger bitch) este numele unui cocktail,
deseori sub formă de shot, compus din Jägermeister, schnapps de pere şi suc de
merişoare, care îi dă o culoare roşcată.

Mi-am dat ochii peste cap.
— Subtil, Simone.
— Ce? Eu sunt roşcata şi tu eşti târfa.
— Poftim?
Jenată, m-am uitat în jur, sperând ca nimeni să n-o fi auzit. Ea
şi-a dat băutura peste cap fără să-mi răspundă, iar eu i-am urmat
exemplul. Simone a comandat imediat încă două păhărele. în ziua
aceea nu mâncasem mai nimic. Mă alimentasem doar cu cafea şi cu
gustările pe care le pitisem în sertarul de la birou. Trebuia s-o iau mai
încet, altfel aveam să plătesc mai târziu.
— Ce-i cu el? Credeam că eşti cu investitorul ăla, a spus Simone,
făcând semn cu capul înspre James.
— Nu-i nimic cu el. Am ieşit doar să bem ceva. Şi sunt cu inves
titorul ăla. Aşa că să nu-ţi vină vreo idee.
— Nu-ţi face griji. Nu eşti genul meu. El, în schimb, e mai pe
gustul meu. Mi-ar plăcea să mă uit mai bine la tatuajele alea.
Şi-a muşcat buza.
— Treci la atac! E un tip tare de treabă.
Am dat pe gât unul dintre cele două păhărele cu băutură pe care
barmanul mi le aşezase în faţă. Blake era la mii de kilometri distanţă,
iar eu avusesem o zi de coşmar. Poate că aveam nevoie de vreo câteva
duşti ca să mă liniştesc.
— Aş trece eu, scumpo, dar de când am ajuns aici, el nu şi-a luat
ochii de la tine. Recunosc privirea aia când o văd.
M-am încruntat şi m-a întors în direcţia lui James, fără pic de
discreţie. Privirile ni s-au întâlnit, dar el şi-a ferit-o repede pe a lui şi
s-a sprijinit de masa de biliard ca să urmărească jocul.
Drace!
— E ridicol!
M-am răsucit din nou înspre tejghea şi am dat peste cap cel de-al
treilea păhărel.
*
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Nu eram atât de nepricepută la biliard pe cât crezusem la început.
Deşi mă cherchelisem considerabil, dădeam nişte lovituri bunicele.
Simone se aliase cu cineva din echipa care câştigase partida prece
dentă, iar după primele runde, James şi cu mine conduceam. M-am
aplecat pentru următoarea lovitură, dar până să apuc s-o dau, o mână
mi-a alunecat peste mijloc, încălzindu-mă prin ţesătura subţire a
bluzei fără mâneci pe care o purtam. James s-a aplecat pe lângă mine,
aşezându-şi trupul prea aproape de al meu. Necuviincios de aproape,
după standardele eticii profesionale.
— Ţinteşte buzunarul din stânga.
Răsuflarea lui mi-a atins gâtul şi toţi muşchii mi s-au încordat.
Am închis ochii preţ de o clipă, dorindu-mi ca în locul lui să fi fost
Blake. Doamne, doar pentru câteva minute! îmi era aşa de dor de el!
Când i-am deschis, am surprins-o pe Simone privindu-mă cu acel
aer victorios de „ţi-am spus eu“. Mi-am schimbat poziţia, am lovit,
iar bila s-a afundat în buzunar. Am făcut un pas în spate şi m-am
clătinat uşor pe pantofii cu toc. James era acolo, sprijinindu-mă cu
mâna pe care nu şi-o ridicase de pe mijlocul meu.
— Te simţi bine?
— Sunt bine.
I-am zâmbit şi, din spirit de autoconservare, m-am depărtat
puţin de el. Trebuie să preiau controlul situaţiei, înainte ca James
să-şi facă o idee greşită. Eram pe cale să încep să mă dojenesc singură
pentru că mă apucasem să beau cu un angajat, când din mulţimea
aflată dincolo de mesele de biliard s-a ivit un chip cunoscut.
— Ă-ău! am murmurat eu.
— Ce s-a întâmplat? m-a întrebat James.
Heath s-a apropiat încet de noi, ţinându-şi mâinile în buzunare,
până când a ajuns chiar în faţa noastră. 1 -a aruncat o privire aspră
lui James, după care s-a întors spre mine. Eu am făcut ochii mari,
în timp ce prin gând mi se perindau toate cele petrecute în ultimele
câteva minute, inclusiv scurta şi sugestiva lecţie de biliard a lui James.
— Am dat de necaz, nu-i aşa?

Heath mi-a răspuns cu un surâs încordat. Mi-am înşfăcat poşeta
şi mi-am scos telefonul, văzând că Blake mă sunase de douăsprezece
ori. Fir-ar să fie!
— Trebuie să plec.
Am aruncat o scurtă privire înspre Simone şi James, nerăbdă
toare să iau legătura cu Blake şi să lămuresc lucrurile.
— Ai nevoie să te duc cu maşina? a întrebat James, făcând un
pas în faţă.
— Nu, nu are.
Heath aproape că l-a pus la pământ cu privirea, în timp ce
muşchii maxilarului îi zvâcneau într-un fel care mă făcea să mă
întreb serios dacă în momentul acela nu-i servea cumva drept
interfaţă fratelui său.
— Haide! Să plecăm de aici! mi-a spus el, adresându-mi-se pe
un ton ceva mai iertător.
Nerăbdarea mi-a dispărut brusc. M-am aprins la faţă. Heath se
afla acolo la ordinul strict al lui Blake. Gândul de a fi scoasă din bar
la comanda iubitului meu mă umilea, iar demnitatea mea nu avea să
înghită aşa ceva.
— Ies într-o clipă.
Mi-am ridicat sprâncenele spre el, provocându-1 să mi se împo
trivească. Heath s-a oprit puţin, dar în cele din urmă a încuviinţat,
dând uşor din cap.
— Cine naiba era ăla? a exclamat James, strâmbându-se în
direcţia uşii pe care tocmai ieşise Heath.
— Fratele lui Blake.
— Puţin cam protector, nu-i aşa?
Simone a venit lângă mine şi s-a sprijinit de masa de biliard.
— Uneori, am minţit eu.
— Chiar mă părăseşti? m-a întrebat ea, cu un aer bosumflat.
I-am zâmbit.
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— Da, oricum sunt terminată. Trebuie să mă duc să mă culc,
înainte să fac vreo prostie.
— Jalnic!
— Taci din gură! James o să aibă grijă de tine, bine?
El a surâs politicos, însă dezamăgirea îi umbrea privirea. Simone
s-a aplecat pentru a mă îmbrăţişa. Când mi-a dat drumul, James m-a
tras mai aproape şi m-a sărutat iute pe obraz.
— Noapte bună.
M-am răsucit aşa de repede din braţele lui, încât a fost cât pe ce
să-mi pierd din nou echilibrul. Am ieşit din bar fără să-mi mai iau
rămas-bun.
Clay ne-a dus în tăcere, pe mine şi pe Heath, înapoi la aparta
ment. îmi venea să le trag amândurora o săpuneală, dar asta n-ar fi
schimbat o iotă, de vreme ce Blake le controla fiecare mişcare. Nu se
deosebeau cu nimic de mine.
Am intrat în casă şi am trântit uşa în urma mea, înainte ca Heath
să apuce să-mi ureze noapte bună. Cady, vecina noastră de jos şi
asistenta personală a lui Blake, stătea pe canapea alături de Sid şi se
uita la un film. Niciodată nu-i văzusem cuibăriţi aşa aproape unul de
celălalt. Mi-am fluturat mâna înspre ei şi i-am salutat, după care am
dispărut în dormitorul meu.
M-am trântit pe pat, dorindu-mi ca pereţii să se oprească puţin
din învârtit înainte să dau telefon. Am tras o înjurătură şi am căutat
numărul lui Blake.
— Erica.
Vocea lui era un puternic amestec de panică şi enervare.
— M-ai sunat?
Mă hotărâsem să păstrez o atmosferă relaxată, aşa că am mers
pe linia asta.
— încep să mă simt ca o placă stricată, dar ce dracu’?
Blake cu siguranţă nu era relaxat.

— Ieşisem să beau ceva cu un amic. Era gălăgie. N-am auzit tele
fonul. Nu mai exagera!
— Amicul tău era cel care te pipăia peste tot? Sau ăla era altul?
Am strâns din dinţi şi am respirat adânc, în timp ce prin minte
îmi treceau înjurături una după alta. Heath avea s-o încaseze de la
mine pentru asta.
— Probabil că te referi la colegul meu James şi nu, nu mă pipăia
peste tot. Jucam biliard. îmi arăta o lovitură. O lovitură. îmi arăta
cum să lovesc.
Am gemut zgomotos. Faptul că îngălam cuvintele nu mă ajuta
prea mult să-mi susţin cauza.
— Tocmai mi-ai oferit o imagine mentală cu adevărat grozavă.
— Nu mai fi aşa de gelos! am mormăit, deja prea obosită ca să
mă mai cert.
— Acum eşti acasă?
— Îhî! La mine în pat. Şi mă gândesc să mă dezbrac, l-am tachinat
eu, sperând să muşte momeala, ca să putem sfârşi cu scandalul.
— Suntem cam excitată, nu-i aşa?
— Oh, am putea să vorbim prin Facetime. Eşti pe Wi-Fi?
El a râs, iar eu am zâmbit, uşurată că nu era atât de furios pe cât
păruse.
— Trebuie să iau o cină de afaceri cu unul dintre partenerii
proiectului la care lucrez aici. Oricât de mult mi-ar plăcea s-o las
încolo pentru o partidă de sex la telefon cu tine, scumpo, asta n-o să
facă decât să mă ţină şi mai mult plecat. Şi cred că niciunul dintre noi
nu-şi poate permite o întârziere. De acord?
M-am îmbufnat şi m-am prăbuşit la loc pe pat.
— De acord.
— Am nevoie să faci două lucruri.
— Minunat! Ce mai decretează stăpânul universului?
— Să bei o sticlă de apă. Bea-o pe toată şi ia patru pastile de
Ibuprofen. Se pare că o să ai nevoie de ele.
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— Da, să trăiţi! am gemut eu, gata să închid telefonul şi să mă
duc la bucătărie.
— Hei!
— Ce?
— Te iubesc, Erica!
— Şi eu te iubesc.

Capitolul 9

Cineva bătea la uşa mea.
— Ce vrei? am mormăit din aşternut.
— Trezeşte-te şi străluceşte! M-am gândit că ţi-ar prinde bine
ceva de mâncare la micul dejun.
Am tras cu ochiul de sub plapumă. Heath părea vesel şi plin de
energie, ţinând în mână o porţie mare de cafea cu gheaţă şi ceea ce
speram să fie o cutie cu gogoşi. Numai cofeina m-ar fi putut ţine la
verticală în dimineaţa aceea.
M-am ridicat încet în capul oaselor. Nu mi-era chiar atât de
rău pe cât ar fi trebuit, graţie sfatului pentru prevenirea mahmurelii
pe care-1 primisem târziu în noapte de la Blake. Heath s-a aşezat la
picioarele patului, privindu-mă cu nesiguranţă. Probabil aştepta să
mă reped la el. Dacă m-aş fi simţit mai bine, poate că aş fi facut-o.
— Te urăsc, ştii?
Eram răguşită, ceea ce a mai redus din impactul pe care aş fi vrut
să-l aibă vorbele mele.
— Ştiu. într-un fel speram că asta ar putea fi o ofertă de pace.

M-am strâmbat când mi-am amintit subtilele avansuri ale lui
James şi, mai rău, faptul că Heath fusese martor la ele.
— Ţin să se ştie că nu există nimic între mine şi James. Poate că
începea să fie puţin prea prietenos, dar lucrează pentru mine. Dacă
cineva trebuie să-l pună la punct, mi-ar plăcea să fiu eu aceea.
— Sincer să fiu, nu e treaba mea. Blake mă tot întreba cu cine eşti
şi nu voiam să-l mint. Dacă are vreo importanţă, să ştii că-mi pare
rău. Blake m-a târât afară din mai multe baruri decât pot număra. Şi
n-au fost cele mai grozave momente ale mele.
Mi-am coborât privirea spre plapumă şi m-am apucat să ciupesc
un fulg ce ieşea prin ţesătura ei.
— îmi pare rău că te-a pus într-o asemenea situaţie. Presupun
că, dacă aş fi fost mai uşor de găsit, chiar dacă el e complet nebun,
întreaga scenă ar fi putut fi evitată. Un bar era probabil ultimul loc în
care aveai nevoie să ajungi aseară.
— Nu-ţi face griji în privinţa asta. Abstinenţa mea nu e chiar aşa
de fragilă. Dacă ar fi fost, mă îndoiesc că Blake m-ar fi trimis acolo.
Cred că s-a gândit doar că aş fi o alegere mai bună decât Clay.
Buzele i s-au curbat intr-un zâmbet. Am izbucnit în râs când mi
l-am imaginat pe Clay, unul dintre cei mai solizi bărbaţi pe care-i
văzusem vreodată, negociind cu James despre cine urma să mă ducă
acasă cu maşina. Asta da ruşine!
— Bine gândit!
Am sorbit îndelung din cafea, simţind cum creierul începe să mi
se trezească la viaţă.
— Heath, cum îi faci faţă lui Blake?
— Nu cumva vrei să spui: cum îmi face el faţă mie?
Am râs încet. Nu demult, aş fi putut cu uşurinţă să spun aşa
ceva, dar Heath se schimbase tare. Acum el părea cumva cel mai
rezonabil dintre fraţi, iar Blake cel mai impulsiv.
— Nu ştiu. E vorba despre ce ne-am spus în seara aia, pe când
eram în Vegas, despre faptul că toată lumea parcă gravitează împre
jurul lui. Nu ştiu cum reuşeşte sau măcar de ce ar vrea asta uneori.
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— Erica, în momentul ăsta, eu îi datorez viaţa. După tot ce-a
făcut pentru mine, sunt dispus să mă supun la aproape orice ar crede
el că e mai bine. Fie că e vorba despre a-1 ajuta cu afacerea sau despre
a mă muta aici, orice are nevoie. Dumnezeu ştie că nu sunt prea
priceput la luat decizii.
— Te gândeşti să rămâi de tot aici?
Privirile ni s-au întâlnit. Era limpede că nu intenţionase să-mi
spună asta.
— Am discutat ideea. La New York am călcat strâmb de foarte
multe ori, iar aici, între Blake şi ai mei, am parte de mult sprijin.
Dar trebuie să mă consult cu Alli. în momentul ăsta, ea e cea mai
importantă persoană din viaţa mea. Vreau să ştiu că putem face faţă
situaţiei, înainte să hotărăsc ceva.
Nu-mi închipuiam că Alli avea să primească foarte bine vestea,
dar n-aveam de gând să le pun la încercare relaţia, şi aşa complicată,
amestecându-mă în ea.
— Nu-ţi face griji. Eu n-o să spun nimic. Sunt sigură că atunci
când o să vrea să vorbească despre asta o să vină ea la mine.
Heath a părut uşurat.
— Mersi!
— Părinţii voştri locuiesc prin apropiere?
Nu mă puteam abţine să stărui asupra menţionării lor.
— Spre nord, la vreo jumătate de oră de mers în afara oraşului.
De obicei nu vin în localitate, dar când sunt eu prin preajmă, ne stră
duim să luăm cina împreună măcar o dată pe săptămână.
— Oh!
Am încercat să-mi ascund surprinderea. După tot timpul pe care-1
petrecusem împreună cu Blake, habar n-aveam că părinţii lui locuiau
atât de aproape sau că se vedea cu ei în mod regulat. M-a durut puţin
faptul că nici el nu adusese vorba despre asta. în naivitatea mea, nu mă
gândisem niciodată prea mult la restul familiei lui, în afară de Heath şi
Fiona. Familia mea, dacă exista, nu era nici pe departe una normală.
Dar fratele lui Blake dădea impresia că ei aveau ceva mai stabil.

— Ce pui la cale pentru azi? m-a întrebat Heath, atrăgându-mi
din nou atenţia spre el.
— Cine vrea să ştie? l-am tachinat eu.
— Hei, acum sunt în afara programului! Făceam doar conversaţie.
— Arată-mi că vorbeşti serios şi dă-mi gogoşile alea.
*

Reflectând perfect mahmureala mea, ziua era înnorată şi moho
râtă. Pentru că nu voiam să mă prindă ploaia, l-am lăsat pe Clay să
mă ducă cu maşina până la serviciu. începea să-mi fie milă de el, de
vreme ce nu avusese nici măcar o zi liberă de când Blake îl însărci
nase să mă plimbe de colo până colo.
Am sărit peste obişnuita mea oprire la cafenea. Deja prinsesem
putere şi încă nu eram sigură că aş fi putut face faţă unui interoga
toriu din partea lui Simone. M-am aşezat comod la biroul meu. Un
mesaj mi-a făcut telefonul să scoată un clinchet.
James: Mai trăieşti? Curând mă îndrept spre birou.
Erica: M-am deşteptat în mod oficial din morţi. Sunt deja aici. Nu e grabă.

Probabil că ar fi trebuit să discut cu James despre seara trecută.
Dar poate că aveam să scap, evitându-1 cu totul. Vreau să spun,
amândoi băuserăm. în astfel de împrejurări, oamenii fac tot felul de
alegeri proaste. Una peste alta, păstrarea unei atmosfere profesionale
la locul de muncă era pesemne la fel de importantă pentru el ca şi
pentru mine. La urma urmei, voia să-şi păstreze slujba.
Mi-am verificat e-mailul, apoi am făcut ce am făcut şi am ajuns
pe ştiri. Detaliile privind moartea lui Mark erau prea captivante ca să
le pot rezista. Mă simţeam ca un şofer care trece pe lângă locul unui
groaznic accident şi nu-şi poate lua ochii de la el. Fuseseră publicate
noi poze cu Daniel şi Margo, în care cei doi arătau atât de îndureraţi
pe cât mă aşteptasem să fie, în timp ce încercau să evite aparatele
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de fotografiat ale paparazzilor. Mă durea inima pentru ei, oricât de
strâmb ar fi fost sentimentul ăsta în cazul meu. Compasiunea mea
devenise parţială şi condiţionată.
Dintr-un impuls, am luat telefonul şi am parcurs lista de nume,
până când am ajuns la al lui Daniel. Am tras aer în piept şi am sunat,
perfect convinsă că voi da direct peste căsuţa vocală. Nu voiam decât
să le spun că mă gândesc la ei, gest care mi se părea adecvat în situaţia
dată. în definitiv, eram fiica lui. Nu voiam să creadă că nu-mi pasă,
chiar dacă Margo şi-ar fi dorit să păstrez distanţa.
Am fost şocată când Daniel mi-a răspuns.
— Bună!
M-am chinuit să continui. Obişnuitul „ce mai faci“ nu avea să
funcţioneze şi de data asta.
— Ştiu că probabil nu e un moment potrivit. Voiam doar să-ţi
spun că mă gândesc la tine şi la Margo. îmi pare rău.
El a rămas tăcut, aparent pentru mult timp.
— Crezi că ne-am putea întâlni azi?
Am rezistat îndemnului de a-mi da imediat acordul. în minte
îmi răsunau vorbele lui Margo.
— Azi?
— Ne putem vedea la Castle Island într-o oră?
Cumva îmi vorbea altfel, mai scurt şi mai puţin precaut. Tonul
relaxat poate că ar fi trebuit să mă bucure, dar mă îngrijora. Mi-am
muşcat buza, dorindu-mi să fi ştiut ce era în mintea lui.
— OK, am încuviinţat.
— Ai nevoie să te aducă cineva? Pot să-ţi trimit o maşină.
— Nu, e în regulă. Ne vedem curând.
Am închis, apoi i-am dat un mesaj lui James pentru a-i spune
că o să lipsesc puţin. O neliniştitoare impresie că mă aflam într-o
situaţie presantă îmi dădea ghes în vreme ce ieşeam pe uşa din spate
şi păşeam pe stradă, unde am oprit un taxi. Blake s-ar fi înfuriat dacă
ar fi ştiut că încerc să mă strecor nevăzută, dar nu voiam să fiu nevoită
să-i explic lui Daniel de ce umblu cu un bodyguard vânjos după mine.

Ploaia se mai potolise, dar o ceaţă deasă se lăsase deasupra
golfului în momentul în care taxiul a oprit la destinaţie. Am plătit
cursa şi am coborât. Un Lincoln negru era parcat în apropiere. Fâşia
de plajă ce înconjura golful, de obicei aglomerată, era acum pustie
din pricina vremii.
în timp ce mă apropiam de automobil, o brută de om, cu păr
morcoviu, a coborât de pe scaunul şoferului. Avea ochii incredibil
de deschişi la culoare, abia dacă-i puteai numi albaştri, şi pistrui
presăraţi în număr mare pe toată faţa.
— E acolo, mi-a spus el, arătând către cărarea ce deschidea
cercul dimprejurul golfului, al cărui capăt se pierdea în ceaţă.
Am pornit spre ea, căutând chipul lui Daniel pe măsură ce vizibi
litatea se îmbunătăţea. în sfârşit, l-am zărit. îmbrăcat într-o pereche
de pantaloni din stofa kaki şi o haină de piele cu buzunare, stătea
cu privirea îndreptată spre apa sticloasă, având în faţă crâmpeie din
conturul oraşului.
Mi-a aruncat un zâmbet stins când m-a văzut apropiindu-mă.
în ciuda hainelor lejere, arăta chiar mai bătrân decât mi-1 amin
team. Firele cărunte erau mai vizibile, iar ridurile de pe chip, mai
pronunţate.
— Mulţumesc că ai venit.
— Desigur.
Nu mă simţeam în largul meu, deşi nu ştiam exact de ce. Poate
că subestimasem cât de stânjenitoare risca să fie întreaga situaţie.
Daniel a băgat o mână în haină şi a scos o sticluţă plată lucitoare,
gravată. I-a răsucit capacul şi mi-a întins-o. Am scuturat din cap. El a
dus-o la buze şi a dat peste cap o bună parte din conţinut. A răsuflat
printre dinţi, împrăştiind în aer mirosul ca de turbă al whisky-ului.
Whisky din cel bun.
— îmi pare foarte rău, Daniel.
M-am întins şi i-am atins umărul. El a pus sticluţa la loc în buzu
narul hainei, apoi mi-a acoperit mâna cu a lui. S-a întors şi s-a aşezat
pe una dintre lespezile de granit ce serveau drept barieră între cărare
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şi apa de sub ea. Ţinându-mi mâna într-a lui, m-a tras în jos, astfel
încât să mă aşez alături de el.
— Nu-i nevoie să faci asta.
— Ce vrei să spui?
— Nu-i nevoie să-mi zici că-ţi pare rău, Erica.
M-am încruntat. încerca să se ţină tare?
— Daniel, chiar îmi pare rău. Nu-mi place să te văd suferind.
Nici nu-mi pot închipui prin ce treci. Mi-aş dori să pot să fac ceva.
Un val de vinovăţie s-a năpustit asupra mea. Oare dacă aş fi avut
de ales, l-aş fi adus pe Mark înapoi? Oricât de mult m-ar fi întristat
pierderea lui Daniel, nu încăpea îndoială că eram recunoscătoare
pentru a mea. Nu mă puteam convinge să mă pun în locul lui, aşa
cum aş fi facut-o în cu totul alte condiţii. Parcă aş fi fost o contradicţie
ambulantă. însă Daniel îmi era tată. Trecutul nostru comun era doar
o jalnică imitaţie, dar în clipa aceea el avea nevoie de tot sprijinul pe
care i-1 puteam oferi.
Daniel a scuturat din cap, apoi şi-a desprins mâna de a mea,
băgând-o din nou în haină, în căutarea băuturii. După ce a golit
sticluţa, s-a întors către mine. Ochii lui injectaţi îi sfredeleau pe
ai mei. Nu-mi dădeam seama dacă era din cauza alcoolului ori a
emoţiilor, însă părea să aibă un aer chinuit.
— Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar aproape din clipa în care ai
intrat în viaţa mea m-am mândrit cu tine. Până să te cunosc, n-am
ştiut niciodată ce înseamnă asta cu adevărat. E cam deprimant,
nu-i aşa?
Vorbele lui m-au lăsat fără suflare. Am înghiţit în sec şi am tras
aer în piept, tremurând. El mi-a dat cu blândeţe la o parte părul de
pe faţă. Tandreţea gestului său mi-a frânt inima.
— Dar Mark?
Daniel s-a uitat din nou în zare, către insulele goale aflate dincolo
de orizont.
— Toată educaţia din lume nu l-ar fi putut ajuta pe Mark. Nu
ştiu. Tatăl lui a murit pe neaşteptate, iar când m-am căsătorit eu cu

Margo, am simţit că deja pierduse prea mult ca să mai pot contribui
într-adevăr. Era ceva întunecat în băiatul ăla şi multă vreme am crezut
că voi reuşi să-l canalizez într-o direcţie bună. Pentru Dumnezeu,
lumea corporaţiilor americane e plină de ticăloşi reci şi fără inimă,
dar el nu părea să fie în stare să respecte nici măcar regulile lor. După
tot ce i-am oferit...
A oftat şi a clătinat din cap.
— Nu voia să ştie de nimic. De nimic.
Judecând după felul în care a accentuat ultimul cuvânt, n-am
mai avut nicio îndoială. Chipul i s-a mai luminat.
— Pe urmă ai apărut tu. Nu avuseseşi nici banii, nici relaţiile
mele. Niciuna dintre înlesniri şi totuşi iată-te, atât de ambiţioasă, cu
tot ce mi-aş fi putut dori pentru tine. Şi eşti a mea.
A zâmbit blând.
— Asta-i partea cea mai bună.
Mă luptam să-mi înfrânez emoţiile, dar mă înecam în vorbele
lui. Oare chiar era sincer în tot ce spunea? Oare vorbea băutura din
el? Parcă ar fi citit dintr-un scenariu în care apăreau toate replicile
pe care mi-aş fi dorit să le aud de la el. Aşteptasem ani de zile să aud
asemenea cuvinte din partea lui, încă dinainte să fi ştiut cine e ori
ce-a însemnat pentru mama mea.
— Şi să aflu că fiul căruia îi oferisem totul... te-a făcut să suferi.
A strâns din dinţi, în timp ce îşi întorcea din nou privirea.
— Ştiai?
Vocea îmi era prea slabă, aproape pierdută în şuierul brizei ce
sufla pe deasupra noastră.
— Erai tare supărată în seara galei. Ţi se citea pe toată faţa.
Atunci l-am confruntat pe Mark, cerându-i să-mi spună de unde te
cunoaşte, şi el a mărturisit totul. Era chiar destul de mulţumit de
sine. Mi-a zis că, dacă am de gând să stau în calea planurilor lui de a
se ţine după tine, o să dea în vileag adevărul despre relaţia noastră.
După tot ce-am investit în campania asta, el voia să facă un troc cu
mine. Te apăr pe tine sau apăr campania.
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Chipul i s-a strâmbat într-un rânjet amar.
— Acum nu te mai poate răni.
Am încremenit, paralizată de cuvintele cu care încercasem să
mă liniştesc ultima oară când Mark mă ţinuse captivă în braţele lui.
— Nu pricep. El... el s-a sinucis.
Ultima propoziţie a sunat mai degrabă ca o întrebare, pentru că
nu mai eram convinsă de nimic.
— Cu siguranţă aşa a părut, nu?
O tăcere stranie s-a lăsat între noi. Eu am clătinat din cap, nevenindu-mi să cred ce lăsa el să se înţeleagă. Daniel n-ar fi fost în stare
de una ca asta. M-am ridicat în picioare şi am făcut câţiva paşi nesi
guri, înainte de a mă întoarce din nou cu faţa către el.
— Daniel, ce vrei să zici?
— Cred că ştii.
— Nu... Dumnezeule! Nu se poate s-o fi făcut... Nu pentru
mine.
El s-a încruntat.
— Ba da, pentru tine! Am făcut ce trebuia, fir-ar să fie! Mark te
ameninţa pe tine. Blake mă ameninţa pe mine. Tuturor ne e mai bine
fără el, crede-mă!
S-a ridicat şi a scos un pachet de ţigări dintr-un buzunar al
hainei. A aprins una şi a tras îndelung din ea.
— Cum adică, Blake te ameninţa?
Daniel a scuturat din cap şi a râs scurt.
— Ar fi trebuit să-mi dau seama de când ni l-ai prezentat. Nu
poţi ţine secrete faţă de un om ca Landon. Se pare că a avea nişte
alegeri de câştigat reprezintă o vulnerabilitate de care duşmanii mei
sunt mai mult decât dornici să profite.
— Blake nu ţi-e duşman.
Habar n-aveam ce se petrecuse între ei, dar Blake ştia cât de
importantă e relaţia mea cu Daniel. Nu i-ar fi făcut vreun rău în mod
intenţionat, chiar dacă ar fi considerat că e spre binele meu. Cel puţin
aşa credeam.

Seriozitatea i-a întunecat privirea tatălui meu, care a făcut un
pas către mine, ridicându-şi degetul arătător.
— Oricine vine cu ameninţări e un duşman, Erica, indiferent
care i-ar fi intenţiile. El m-a vizitat a doua zi după gală şi mi-a spus,
cât se poate de clar, că trebuie să-l alung pe Mark din viaţa ta. Să-l
trimit undeva, la filiala noastră din New York, pe o insulă pustie.
Nu-i păsa prea mult, atâta vreme cât era departe de tine. Mi-a spus
că, în caz contrar, îmi va compromite campania. Nu sunt genul de
om pe care să-l ameninţi fără rost, dar recunosc că mi-am cântărit
opţiunile.
A suflat un nor de fum din colţul gurii.
— Acum tu eşti în siguranţă, campania e în siguranţă, iar Blake
e mulţumit pentru moment. Toată lumea câştigă.
— L-ai... omorât?
— Am făcut ce trebuia făcut.
A ridicat vocea, îndreptându-şi veninul către mine.
— Nu te purta de parcă n-ai fi al dracului de încântată că ai
scăpat de el!
Şi-a masat fruntea şi a tras aer în piept.
— Margo, Dumnezeu s-o aibă în pază, e singura care suferă în
clipa asta, dar ea, mai mult ca oricine, îşi dorea să câştig. Acum aşa
o să se întâmple.
— Ce vrei să spui?
Daniel a ridicat din umeri şi a tras încă o dată din ţigară.
— Deja cresc în sondaje. Moartea lui Mark m-a înfăţişat ca pe
o fiinţă umană, un candidat în care te poţi regăsi. Imediat ce o să se
termine ancheta, lucru care ar trebui să se întâmple curând, cursa va
fi ca şi câştigată. Nu putem pierde.
Nu mai suportam să rămân niciun minut. Căldura pe care o
văzusem mai devreme la el dispăruse, fiind înlocuită de un om trufaş
şi calculat, a cărui singură grijă era drumul cel mai scurt către succes.
N-aveam idee ce rol juca în scenariul ăsta dragostea lui pentru mine
ori mândria pe care i-o stârneam şi nici nu voiam să aflu.
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Am pornit-o înapoi spre promenadă. Daniel m-a strigat pe
nume, dar am continuat să înaintez cu paşi hotărâţi prin ceaţa deasă,
până când am zărit capătul aleii.
Nu mai eram în stare să gândesc limpede. Mark pierise.
Dumnezeu să mă ajute, dar Daniel îl omorâse. Oare pentru mine ori
pentru campanie? Cine ar fi fost în stare să facă aşa ceva, indiferent
de motiv? Era clar că situaţia mă depăşea, fiindcă lui Daniel toate
astea i se păreau logice.
Bărbatul cu păr morcoviu mi-a ieşit în întâmpinare la capătul
aleii, tăindu-mi aproape complet calea cu trupul său solid. Nu se
compara cu Clay, dar nici nu era de glumă cu el. Am încetinit pe
măsură ce mă apropiam.
— Domnul Fitzgerald trebuie să vă vorbească. Aşteptaţi aici.
M-am întors. Daniel ieşea din ceaţă, înaintând spre mine, fără
vreo urmă de dragoste în privire. M-am strecurat pe lângă omul lui
şi am apucat să fac doar câţiva paşi, când bărbatul m-a apucat de
bluză şi m-a smucit înspre maşină, unde Daniel mi s-a alăturat.
— Dă-i drumul, Connor!
Bărbatul m-a eliberat la comandă şi am început să mă retrag
încet către vehicul, încercând să las cât puteam de multă distanţă
între mine şi ei.
— Nu m-ai lăsat să termin.
— Ce mai e de zis? Ţi-ai omorât fiul. Vrei să te felicit?
— Nu era fiul meu. Dar, pentru Dumnezeu, tu eşti fiica mea! Pe
hârtie te cheamă Hathaway, Erica, dar pentru mine eşti o Fitzgerald.
— Ce vrei să spui?
— încă vreo câteva luni, şi o să ocup scaunul de guvernator.
Apoi, cât ai bate din palme, o să fim la Washington, croindu-ne
drum spre succes, iar tu o să mă ajuţi să ajung acolo.
— Cum aş putea să fac asta? Nu ştiu nimic despre politică.
— Fă-ţi afacerea profitabilă şi vinde-o. Sau nu. Nu prea-mi pasă,
dar o să te iau să-mi conduc campania în mediul Online. Eşti mai
deşteaptă decât oricare dintre oamenii mei.

Mi s-a tăiat răsuflarea. Nu se putea să vorbească serios. Nu se
putea să fi urzit în minte tot planul ăsta, crezând că eu o să-l laud.
Mi-am fluturat mâna, ca şi cum aş fi alungat propunerea.
— Nu. Nu vreau să am niciun amestec. îmi place viaţa mea aşa
cum e, mulţumesc.
Chipul i s-a strâmbat într-un rânjet batjocoritor.
— Corect. Aproape că uitasem de prietenul nostru, Landon. El
n-o să te lase să renunţi atât de uşor, nu?
— Mă îndoiesc, de vreme ce a investit patru milioane de dolari
în companie.
— Dă-i înapoi!
— Cum adică? N-aş putea să returnez încă toţi banii, nici dacă
aş vrea. Deja am început să-i investesc.
— O să te ajut eu să-i dai înapoi.
— E o nebunie, Daniel! Poate că ar trebui să discutăm altă dată,
când situaţia n-o să mai fie aşa de complicată. îmi ceri să renunţ la
toată munca de până acum.
— Şi nu doar la ea.
— Ce vrei să zici?
— Landon. Trebuie să dispară din peisaj.
Sângele mi s-a scurs din obraji. El a început să râdă.
— Mă rog, nu de tot. Atâta vreme cât o să lucrezi cu mine, Erica,
o să mă mulţumesc doar să-l îndepărtezi din viaţa ta. Aşa nu voi fi
nevoit să-l îndepărtez eu definitiv.
Mi-am strâns pumnii, încordându-mă pentru a ţine piept furiei
ce năvălise asupra mea. Nu se putea să vorbească serios!
— Blake nu e o ameninţare. Mă iubeşte. Te-ai ţicnit dacă ai
impresia că o să-l părăsesc doar pentru că...
Nările i s-au umflat. Fără niciun avertisment, a ridicat braţul şi
mi-a tras un dos de palmă, împingându-mă în maşină. M-am izbit
de ea cu o bufnitură, recăpătându-mi însă echilibrul înainte de a mă
prăbuşi pe jos. Mi-am dus mâna tremurândă înspre locul în care
mă lovise. Durerea ascuţită pălea în comparaţie cu şocul pe care-1
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resimţeam la gândul că făcuse un asemenea gest şi încă fără nicio
ezitare. M-am ridicat încet, prea speriată ca să mă uit la el. Trebuia să
plec de acolo, dar până să apuc să mă gândesc măcar la următoarea
mişcare, Daniel şi-a apropiat faţa la câţiva centimetri de a mea. Am
înghiţit în sec şi m-am lipit de maşină, încercând să-mi potolesc
gâfâitul.
— Ăsta a fost un avertisment.
M-am înfiorat când i-am auzit tonul necruţător.
— Eu conduc nenorocitul ăsta de oraş. Nu-mi pasă câţi bani
are Landon, nimeni nu mă ameninţă şi scapă nepedepsit. O să-l
părăseşti sau îl omor, fir-ar al dracului! Nu e primul care-mi stă de-a
curmezişul şi mă îndoiesc că va fi ultimul. Eu protejez cu orice preţ
ce e al meu, iar în clipa asta el îmi stă în drum.
M-am ferit de veninul din glasul lui. Eram prea uluită, prea
înfricoşată ca să vorbesc. Am riscat să arunc o privire înspre Connor,
care stătea apatic şi lipsit de orice emoţie la câţiva metri în spatele lui
Daniel. Şansele mele de a scăpa din acea situaţie aşa cum voiam eu
scădeau vertiginos. M-am luptat cu tremurul care-mi străbătea tot
trupul. Eram prinsă în capcană.
Mi-am ridicat cu prudenţă capul înspre Daniel, încercând să-l
înţeleg. Mă fixa cu o privire în care lucea înfumurarea.
— N-ai îndrăzni, l-am provocat, încordându-mi cu hotărâre
maxilarul.
Daniel a ridicat mâna şi am tresărit, dând înapoi. Am deschis
ochii când şi-a trecut încheieturile degetelor peste obrazul care mă
ustura, un gest surprinzător de tandru după ceea ce tocmai făcuse şi
spusese.
— Categoric aş îndrăzni, Erica. Să nu te îndoieşti de asta.
Vorbea încet, pronunţând înadins mai rar cuvintele, în timp ce
răsuflarea îi mirosea a alcool.
— Eşti deşteaptă, aşa că n-o să-ţi ia multă vreme să înveţi cum
merg treburile în familia asta. Dacă ţii la el, o să păstrezi distanţa. Nu
mai avem nevoie de alte accidente. Pricepi?

Teama mi-a spintecat trupul, iar vorbele lui mi-au îngheţat
sângele în vene. Când punea astfel problema, nimic nu putea fi mai
limpede. Am înghiţit în sec, după care am răspuns, străduindu-mă
să nu-mi tremure vocea.
— Pricep.
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— Lasă-mă să cobor aici.
Connor a încetinit şi a oprit la câteva străzi distanţă de birou.
Am dat să apuc mânerul uşii. Daniel m-a prins de încheietură,
împiedicându-mă să ies din maşină. Era tot ce-mi doream de două
zeci de minute încoace. Luasem vag în calcul ideea de a sări afară din
mers, apoi mă gândisem mai bine.
— Ştiu, o să crezi că am făcut asta pentru campanie, dar am facut-o
pentru tine. Pentru noi. Eu am sacrificat ceva, iar acum e rândul tău.
M-am uitat în gol pe fereastră. După tot ce se petrecuse, voia să-i
dau binecuvântarea mea, să-l iert? Asta era aproape ridicol.
— Uită-te la mine.
Am închis ochii preţ de o clipă, înainte de a mă întoarce către el.
— Landon e prea apropiat de toată povestea, iar eu nu-mi mai
pot asuma niciun alt risc. încearcă să înţelegi ce e în joc înainte de a
te hotărî să mă urăşti.
Am surprins o licărire de regret în privirea lui. Poate că începea
să se trezească, dar acea parte din mine care poate că s-ar fi înmuiat
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la auzul vorbelor lui fusese redusă la tăcere. Acum întrezărisem cine
era cu adevărat: un bărbat întunecat şi violent, ascuns în spatele
costumelor şi a puterii politice. Văzusem prea multe şi nu mai aveam
cum să dau înapoi.
— Acum pot să plec?
Nu ştiam sigur cât aveam să mai rezist în preajma lui. Tânjeam
după aerul înăbuşitor al verii, îmi doream cu ardoare să scap de el şi
de acolitul lui afurisit. Ameninţările şi sucita lui dragoste paternă mă
sufocau. Imboldul de a ţipa fierbea în mine. Dacă ieşeam mai repede
din maşină, aveam să dau în clocot.
în cele din urmă, Daniel mi-a dat drumul. Am coborât din
vehicul cât am putut de elegant, deşi îmi venea să mă năpustesc afară
şi să fug cât mă ţineau picioarele. în schimb, m-am întors la birou cu
paşi normali, cumpătaţi.
Când am ajuns, James era deja acolo. Stătea cu ochii lipiţi de
ecranul computerului. Văzându-mă, s-a ridicat în picioare şi s-a
apropiat.
— Dumnezeule, eşti OK?
Nu plânsesem, dar faţa parcă îmi era încinsă şi umflată. Mi-am
coborât privirea în pământ, jenată şi dându-mi perfect seama cât de
fierbinte îmi era obrazul pălmuit de Daniel. Speram să nu arăt la
fel de rău pe cât mă simţeam. Cel puţin din punct de vedere fizic.
Nimic n-ar fi putut să arate la fel de îngrozitor pe cât mă simţeam în
adâncul sufletului.
— Sunt bine, am insistat.
M-am gândit să rămân, să mă ocup ce orice ar fi reuşit James să
pună la cale, dar nu puteam gândi limpede. Nicio şansă!
— Va trebui s-o luăm de la capăt luni. Dar îţi mulţumesc că ai
venit.
El a tăcut preţ de câteva clipe. Mi-a atins bărbia, ridicându-mi
ochii către ai lui. Aceştia erau surprinzător de adânci. Niciodată nu
mă apropiasem suficient de mult de el la lumina zilei, încât să-i pot
privi cu adevărat, dar aveau o nuanţă profundă, impenetrabilă, de

albastru, cu scântei cenuşii. Chipul lui avea o expresie de nepătruns
în clipa în care mi-a mângâiat blând pielea înroşită cu dosul mâinii.
— Cine ţi-a făcut asta?
M-am dat cu un pas în spate, brusc îngrozită de atingerea lui.
— Nimeni. Nu-i nimic. Sunt bine.
M-am retras în biroul meu. Mâinile îmi tremurau atât de tare,
încât abia dacă am putut să-mi înşfac lucrurile şi să mi le îndes în
geantă. James şi-a făcut apariţia chiar în secunda în care terminasem.
— Erica.
— Ne vedem luni, i-am spus repede, în timp ce treceam pe lângă
el, plecând înainte să apuce să-mi mai zică ceva.
*

Am mers pe jos cale de patru străzi, până când picioarele n-au
putut să mă ducă mai departe. Atunci m-am aşezat pe o bancă
dintr-un parc cuibărit în inima oraşului. Străzile erau tăcute. Norii
începuseră să se împrăştie, iar soarele dădea să iasă din nou la iveală.
Din păcate, asta-mi influenţa prea puţin starea de spirit.
în minte mi se tot repetau ameninţările lui Daniel. Dacă în joc
n-ar fi fost viaţa unui om, ci orice altceva, poate că m-aş fi gândit
să-i pun la încercare intenţiile. Dar el îl omorâse pe Mark. Ba chiar
mersese atât de departe, încât să lase impresia unei sinucideri, iar
poliţiştii, fie ei şi cinstiţi, probabil că aveau să se lase păcăliţi. Căci
altfel Daniel n-ar fi îndrăznit. Caz închis, o viaţă curmată. Nu că
viaţa lui Mark ar fi fost dintre cele mai onorabile, dar cine era Daniel
să decidă asta? îşi ucisese propriul fiu vitreg.
Ce l-ar fi împiedicat să-i facă acelaşi lucru şi lui Blake? Avea drep
tate. Blake l-ar fi putut cumpăra şi vinde pe Daniel. însă acesta avea
putere şi o impresionantă reţea de relaţii, construită de-a lungul a
câteva generaţii. Nu-i puneam la îndoială abilitatea de a face pe cineva
să dispară, dacă ar fi hotărât că aşa trebuie să se întâmple. De un singur
lucru mă îndoiam: oare ar fi fost în stare s-o facă ştiind cât de mult
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însemna Blake pentru mine? Asta depindea mult de cât însemnam eu
pentru Daniel. Pe de-o parte, mai că-mi spusese că sunt mândria şi
bucuria lui. Pe de-altă parte, mă izbise de o maşină şi păruse a-i face
o fudulă plăcere să mă controleze astfel. Eu n-aş fi numit asta iubire.
Dar trebuia să fac ceva şi să găsesc o cale de scăpare prin care
eu şi Blake să rămânem împreună. Dacă aş fi reuşit să mai trag puţin
de timp, aş fi putut să mă apropii de Daniel şi să-l fac să priceapă
că Blake nu e o ameninţare, nu e duşmanul lui. în cazul ăsta, eu şi
iubitul meu am fi avut un viitor. Dar trebuia să-l conving pe Blake
să-mi acorde răgazul necesar, iar asta era o discuţie pe care nu mi-o
puteam închipui în clipa aceea. Noi ne certam, ne ciondăneam şi ne
amestecam unul în treburile celuilalt, însă voiam să fim împreună.
Eram mai apropiaţi ca niciodată. Acum mă vedeam nevoită să pun
o distanţă între noi. Dacă nu... Nici măcar nu eram în stare să mă
gândesc la ce s-ar fi întâmplat dacă n-aş fi reuşit.
Şi cu cine aş fi putut să vorbesc? în Alli nu mă puteam încrede
pentru că era prea apropiată de Heath. Mărie şi-ar fi făcut prea multe
griji sau, şi mai rău, ar fi mers la poliţie. Orice om care ar fi aflat că
Daniel a omorât pe cineva, fie şi pentru un presupus bine al meu,
ar fi fost încă o persoană cu viaţa în pericol. Trebuia să duc singură
greutatea acelui groaznic adevăr, cel puţin pentru moment.
Nu ştiam sigur când să mă aştept la întoarcerea lui Blake din
California, dar primul lucru pe care-1 aveam de făcut era să plec din
apartament înainte de venirea lui. Am sunat-o pe Mărie.
— E totul în regulă? m-a întrebat ea.
— Trebuie să vorbim despre Daniel.
Mărie a tăcut preţ de câteva clipe.
— Ce-i cu el?
— Vreau să ştiu ce s-a întâmplat între el şi mama. Tot ce ştii.
Am auzit-o oftând şi mi-am dat seama numaidecât să nu avea
să-mi uşureze situaţia.
— Erica, discuţi cu persoana nepotrivită. Mama ta era cea care-1
cunoştea, nu eu.

— Iar tu o cunoşteai pe ea. Erai cea mai apropiată prietenă a ei
pe vremea când aveau o relaţie.
— Şi ce dacă? Au avut o scurtă şi pătimaşă aventură, apoi
drumurile lor s-au despărţit. Asta-i toată povestea. Sinceră să fiu, nu
ştiu ce vrei să-ţi mai zic.
Am închis ochii şi m-am gândit la mama. La chipul ei. La părul ei
frumos şi blond, la surâsul ei, la felul în care mă ţinea în braţe atunci
când aveam mai mare nevoie de alinare. îi simţeam lipsa, acum mai
mult ca oricând. Mi s-a pus un nod în gât şi am tras adânc aer în piept,
pentru a-mi veni în fire. Plânsul n-ar fi dus nicăieri. Mama mea murise,
iar tatăl meu era un sociopat. Astea erau adevărurile vieţii mele.
— Pot să vin şi să stau o vreme la tine? Poate pentru vreo două
săptămâni, până când o să-mi găsesc o altă locuinţă? am întrebat eu
în cele din urmă.
— Bineînţeles! Vrei să te iau eu? Mă îngrijorezi.
Tonul i se schimbase, dintr-unul defensiv, într-unul afectuos.
Dar s-o fac pe ea să creadă că mă simt bine avea să fie mai uşor decât
să-l conving pe Blake că trebuie să punem capăt relaţiei noastre.
— Nu, mă descurc. Nu-ţi face griji, OK?
— OK, mă găseşti aici.
Am închis telefonul şi mi-am început lungul drum spre casă.
*

Mi-am petrecut o ultimă noapte în apartament. Evenimentele
din cursul zilei mă epuizaseră şi trebuia să-mi pun ordine în gânduri,
înainte de a putea să fac faţă cuiva.
Somnul însă mi-a oferit prea puţină uşurare după ziua de care
avusesem parte. în vis eram la fel de chinuită pe cât fusesem cu ore
în urmă. M-am trezit brusc, înnebunită de teama că se întâmplase
ceva. O transpiraţie rece îmi înfiora pielea. Mi-am strâns plapuma
în jurul meu. Născocirile minţii mele adormite mă făcuseră să-mi
cred cele mai negre coşmaruri. Că Daniel mersese până la capăt cu
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ameninţările. Că Blake dispăruse. Pierise, în mod irevocabil. Mi-am
strâns genunchii la piept şi m-am silit să revin la realitate. Blake era
în siguranţă, însă numai eu puteam face să rămână astfel.
Pe umeri mi s-a aşezat povara gândului că eu abătusem cumva
necazurile astea asupra mea, asupra noastră. Pentru că aşa era,
nu? Oricum aş fi luat-o, povestea pornea tot de la mine. Mark era
mort, iar biata lui mamă nu avea să afle niciodată adevărul. în ciuda
încercărilor lui de a mă apăra, mai întâi de Mark şi apoi de adevăr,
acum Blake se pusese rău cu Daniel. Iar eu mă îndreptam către un
viitor atât de puţin cunoscut, încât nici măcar nu puteam încerca
să-l înţeleg. Dacă Daniel urma să aibă un cuvânt de spus, atunci mă
aştepta o viaţă alături de el. Nu reuşeam să-mi imaginez cum ar fi
fost să aparţin lumii lui de tertipuri, lăcomie şi manipulare. O lume
pe care nu mă îndoiam că Mark o cunoştea prea bine.
M-am agăţat de imaginea vieţii la care sperasem. Una pe care
nu putusem s-o văd limpede până atunci, poate din teama de ce
însemna ea cu adevărat. Una în care Blake şi cu mine aveam un
viitor, unul real. Una în care rostul nostru era împreună şi nimeni nu
ameninţa să ne răpească asta. Am îndrăznit să mă gândesc la căsă
torie, la clădirea unei familii împreună. Apoi am izbucnit în lacrimi,
storcând tot ce mai rămăsese în mine, până când m-am cufundat din
nou într-un somn agitat.
Daniel ieşea la iveală din ceaţă. Mă găsise, mă vânase. Putuse s-o
facă, pentru că Blake dispăruse pentru totdeauna. Scena se derula
iar şi iar, până când simţeam că nu mai e cale de scăpare. îmi pier
deam şi apoi îmi recăpătăm cunoştinţa, încercând să mă curăţ de
acele gânduri înfricoşătoare. Apoi frigul a fost brusc înlocuit de un
val de căldură. Slăbită de sentimentul uşurării, m-am relaxat. L-am
simţit pe Blake în preajma mea, domolindu-mi ţipetele. Iubitul meu!
Forţa dragostei noastre cu siguranţă putea rezista ameninţărilor lui
Daniel şi incertitudinii cu care mă confruntam. Blake era cumva în
stare să le alunge pe toate... în visul meu, încercam din răsputeri să
cred asta. Mă agăţam de promisiunea pe care mi-o făcea.

Dar nu era un vis. Blake se afla lângă mine, alintându-mă cu
atingerile lui, gonindu-mi grijile cu sărutările lui. în lumina slabă
din încăpere, mi-am deschis ochii pentru a-i întâlni pe ai lui. Atât
de familiari şi totuşi atât de străini, acei ochi care mă fixau erau plini
de iubire, de îngrijorare. Luându-mă în braţe, Blake m-a sărutat
profund, cu înflăcărare. I-am răspuns, dorindu-mi cu disperare să-l
am din nou alături. I-am inspirat parfumul, nevenindu-mi să cred
că era adevărat.
— Alt coşmar? mi-a şoptit el.
Am scuturat din cap. Nu. Acum viaţa mea e coşmarul. Mi-am
apucat buza între dinţi ca s-o împiedic să tremure. El nu ştia. Nu
trebuia să ştie.
Blake mi-a desprins buza cu degetul mare, apoi şi-a coborât din
nou gura spre a mea. Stătea lipit de mine, purtând încă toate hainele
în care călătorise. Gândurile îmi goneau prin minte, în vreme ce mă
străduiam să separ visele de realitate. Uşurarea de a-1 avea din nou
lângă mine a fost iute copleşită de tot ce însemna asta. M-am agăţat
de el, apucându-1 strâns de umeri, ca şi cum ar fi putut să plece iar.
Trebuia să-l ţin aproape.
— Mi-a fost tare dor de tine!
El m-a sărutat pe gât, pe obraz, apoi din nou pe buze, de parcă
nu s-ar mai fi săturat de mine, dar nici nu s-ar fi putut hotărî de unde
să înceapă.
— Nu mai pot să stau departe de tine.
Dragostea din glasul lui, frânt de emoţie, mi-a sfâşiat inima.
Măcar dacă el nu m-ar fi iubit, totul ar fi fost mai uşor. Eu mi-aş fi
putut vindeca sufletul şi mi-aş fi putut reveni, aşa cum făcusem de
fiecare dată până atunci. Dar gândul că voi pleca şi că el va simţi o
fărâmă din ceea ce aveam să simt eu în momentul despărţirii era
insuportabil.
Blake şi-a strecurat o mână pe sub maioul meu, cuprinzându-mi
sânul în palmă, ridicându-1 şi masându-mi sfârcul cu degetul mare.
Când mi l-a ciupit, am tras brusc aer în piept, arcuindu-mă pe pat.
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— Fă dragoste cu mine, Blake! Te rog, nu mai pot aştepta!
Mi-am lăsat mâinile să hoinărească, amintindu-mi fiecare părti
cică din corpul lui, grupele puternice de muşchi ce duceau mai jos
de talia blugilor. I-am zdrobit buzele cu ale mele şi mi-am înfăşurat
trupul în jurul lui în toate felurile posibile. Intensitatea a ceea ce
simţeam pentru el mi se răspândea în mâini şi picioare, în timp ce
mă luptam să îndepărtez straturile de haine ce ne despărţeau. De
acum, nimic nu mai avea sens. Trebuia doar să-l iubesc în noaptea
aceea, să îi ofer măcar atât.
Blake s-a dezbrăcat şi, câteva secunde mai târziu, s-a lăsat peste
mine, acoperindu-mă cu căldura lui. Senzaţia pielii lui lipite de a mea
m-a copleşit. Niciodată nu-1 dorisem mai mult, nu-1 iubisem mai mult.
Mi-am lăsat mâinile să-i alunece pe piept, apoi în jos, până când am
ajuns la erecţia lui, la pielea mătăsoasă ce ardea în strânsoarea mea.
Nu mai eram în stare să aştept nicio secundă pentru a-1 avea. L-am
ghidat în mine, iar el m-a pătruns adânc, dintr-o singură mişcare.
Un strigăt răguşit mi-a scăpat printre buze, laolaltă cu patima
pentru el, care-mi umplea toată fiinţa. Nimic nu mi se păruse vreo
dată mai potrivit. Multă vreme am rămas aşa, ţinându-ne strâns în
braţe, de parcă oricare dintre noi ar fi putut să dispară dintr-o clipă
în alta.
— Acum sunt acasă. Chiar aici.
S-a legănat în mine, incredibil de adânc, iar eu m-am arcuit în
ritmul mişcărilor, adorând fiecare întâlnire lentă a trupurilor noastre
ce se uneau. L-am cuprins cu braţele şi cu picioarele, până când am
ajuns să ne atingem pretutindeni, complet înlănţuiţi.
Blake mi-a luat obrazul în palmă, prinzându-mă în capcana
privirii lui. Nu puteam. Am închis ochii şi m-am ferit. îmi era teamă
de ce ar fi putut să vadă dacă s-ar fi uitat prea atent. M-a silit să mă
întorc din nou către el şi m-a sărutat, împingându-se şi mai tare în
mine. Am tras aer în piept şi m-am cutremurat, savurând cunoscu
tele valuri de fierbinţeală ce-mi pătrundeau în fiecare celulă. Mâinile
şi picioarele îmi vibrau.

Am încercat să nu mă gândesc la reversul medaliei, la îndelun
gata prăbuşire dintre zguduitoarea fericire pe care mi-o oferea Blake
şi întunericul unei vieţi fără el. Am încercat să nu mă gândesc la
asta, însă realitatea rece şi dură tot mi se furişa în minte. Timpul
se scurgea, trupul meu refuza orgasmul, fugind de atracţia lui dătă
toare de dependenţă. Dacă aş fi putut să opresc clipa aceea: trupurile
noastre incredibil de apropiate, alunecoase datorită pasiunii noastre
dogoritoare, într-o nesfârşită stare de a fi. Aş fi putut să trăiesc aşa,
fără să ajung vreodată la punctul culminant, dacă asta ar fi însemnat
să nu fim niciodată nevoiţi să ne întoarcem la realitate.
Am întors capul, aţintindu-mi privirea spre umbrele din cameră,
cu gândurile departe de noi. Blake mi-a adus din nou faţa spre el.
Chipul îi era încordat, cu pielea întinsă şi înroşită.
— Fir-ar să fie, ce se întâmplă?
M-am bâlbâit, încercând să-mi găsesc cuvintele.
— îmi pare rău. Nu te opri, te rog.
— La ce te gândeşti?
— La nimic. Nu vreau să mă gândesc la nimic altceva în afară
de tine.
S-a oprit. Apoi, fără niciun avertisment, a ieşit din mine şi a
coborât din pat. A scotocit prin geanta de voiaj lăsată lângă uşă. Nu
ştiam cum de reuşeşte să vadă ceva în întunericul din încăpere.
— Ce faci?
— îţi dau o stare de spirit mai bună.
Patul s-a lăsat din nou sub greutatea lui.
— M-am tot gândit cât am fost plecat, scumpo, şi cred că ai tot la
fel de multă nevoie de treaba asta câtă am şi eu. Dar o s-o luăm încet.
Mi s-a tăiat răsuflarea când mi-a întins braţele deasupra capului,
mi-a prins încheieturile în două cătuşe din piele moale, apoi a
petrecut legătura care le unea pe după una dintre zăbrelele de la
capul patului.
— Poftim! Aşa e mai bine. Eşti OK?
— Ce-o să faci?
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Era o rugăminte tăcută. O parte din mine se temea de ce-ar fi
putut urma, dar aveam nevoie de ceva, şi încă repede.
Blake m-a apucat de şolduri şi m-a tras mai jos, până când braţele
mi s-au întins complet deasupra capului. Gâfâiam, iar muşchii mi se
încordau din pricina poziţiei. Am simţit un sărut umed între sâni şi
am suspinat. Cu mângâieri calde ale limbii, Blake mi-a dezmierdat
pe rând sfârcurile. Acestea erau hipersensibile, aproape dureros de
tari, ridicându-se cu neobrăzare sub efectul lentului chin la care
le supunea. După care m-a muşcat uşor, facându-mă să tresar din
pricina plăcerii care mi-a străbătut tot trupul.
Blake a continuat să mă mângâie cu o mână, în vreme ce pe
cealaltă şi-a strecurat-o între coapsele mele, ajungând la apogeul
dorinţei mele. S-a jucat cu clitorisul meu, trecându-şi degetul peste
marginile vaginului, apoi a revenit, mişcarea excitându-mă până în
măduva oaselor.
Când credeam că nu pot îndura mai mult, el s-a retras şi m-a
întors pe burtă, întinzându-mi tare braţele. Legătura care unea cătuşele
s-a răsucit în jurul zăbrelei, crescându-mi tensiunea din încheieturi.
Blake şi-a trecut limba peste şira spinării mele, facându-mă să
tremur. Coapsele lui m-au încălecat, iar mâinile lui mi-au alunecat
lin peste piele, pe spate în jos, strângându-mi şoldurile şi fesele.
— Mmm, mi-a fost dor de asta! în fiecare noapte, cât am fost
plecat, m-am gândit la cum o să-ţi înroşesc fundul.
Mi-am muşcat buza. Ştiam ce urmează şi mă udasem de nerăb
dare, durerea dintre picioarele mele ajungând să pulseze.
— N-ai fost prea cuminte cât am lipsit, nu-i aşa?
Am scuturat din cap atât cât am putut. Palma lui s-a izbit cu
putere de fundul meu. Şocul durerii m-a făcut să sar. Apoi m-a
încălzit un neaşteptat val de plăcere.
— Altcineva a pus mâinile pe tine. N-o să mai lăsăm să se
întâmple aşa ceva, nu?
M-am făcut mică de ruşine când mi-am amintit de James.
— Erica, răspunde-mi!

Vorbea cu glas aspru, repezit, în timp ce mâna i se lăsa grea în
acelaşi loc.
— Nu, promit! am gemut eu, perfect conştientă de umezeala ce
mi se strângea între coapse.
Blake a continuat să mă pedepsească în acelaşi fel, până când
capul a început să-mi vâjâie din pricina unui ameţitor amestec
de adrenalină şi dorinţă inexplicabilă. Acelea nu erau nişte palme
blânde. Cădeau grele şi zgomotoase, răsunând în toată camera,
fiecare aterizând şi lăsând o usturime ce mă facea să mă încordez
cu nerăbdare în aşteptarea următoarei lovituri. îmi izbeau cu atâta
putere pielea, încât aş fi putut să jur că eram certată.
îmi doream să fiu, aşa că mi-am îngăduit s-o cred. M-am
convins că Blake mă pedepsea, iar eu îl lăsam. Pentru că-i stârnisem
gelozia, pentru că-i permisesem lui James să se apropie prea mult. O
meritam şi pentru ceea ce urma să-i fac lui, relaţiei noastre.
— Vreau să te aud.
Mâna lui s-a lipit încă o dată de fundul meu, biciuind pielea care
deja amorţise din pricina endorfinelor.
— Vreau să aud gemetele alea mici şi neajutorate pe care le scoţi
tu. Să ştiu că ce-ţi fac te înnebuneşte în trupşorul ăla strâmt al tău.
N-am scos niciun sunet, deşi ţipetele îmi ardeau în gât.
— Erica! s-a răstit el.
Vocea lui tăioasă m-a trezit.
— Mai mult! am strigat. Vreau mai mult! Mai tare!
în mod inexplicabil, aşa şi era. El a răsuflat zgomotos.
— Eşti sigură?
Mi-am ridicat şoldurile în mâinile lui şi m-am apucat strâns de
zăbreaua patului.
— Blake, te rog! am gemut, copleşită de poftă pentru durerea pe
care o meritam cu vârf şi îndesat.
El s-a dat jos din pat şi l-am auzit mişcându-se pe lângă mine,
după care am auzit haine căzând pe podea. S-a urcat din nou peste
mine, încălecându-mă.
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Atingerea lui a fost urmată de curbura rece a unei curele din
piele, ce-mi lovea pielea fierbinte. Palmele mi s-au umezit de frică şi
excitare, alunecând pe zăbreaua patului. Un tremur lent mi-a urcat
prin tot corpul. Pieptul se ridica şi cobora într-un ritm sacadat şi mă
luptam să respir în timp ce aşteptam.
— Spune-mi dacă e prea mult, a murmurat el. Foloseşte-ţi...
doar spune-mi să mă opresc, OK?
M-am arcuit în pat, trupul meu cerând mai mult înainte ca
mintea să-şi poată da seama ce se petrece. Indiferent ce durere s-ar fi
aflat la celălalt capăt, o meritam deja sau urma s-o merit.
— Doar dă-i drumul!
Am auzit trosnetul ascuţit al curelei pe pielea mea, chiar înainte
să percep mental durerea. Gura mi s-a deschis într-un urlet mut în
clipa în care suferinţa a izbucnit în mine. Fir-ar al dracului să fie,
doare!
Blake s-a oprit, aşteptându-mă să vorbesc. Când a văzut că n-o
fac, m-a plesnit încă o dată. Am muşcat perna de sub mine şi mi-am
înăbuşit un ţipăt. Indiscutabil, durea. Tot trupul mi se încorda împo
triva fiecărei lovituri. De ce faci asta? Lacrimile îmi înţepau ochii,
iar emoţiile adunate mă gâtuiau. O meriţi. Meriţi ce ţi se întâmplă.
Rabdă! Rabdă tot!
— Eşti OK, scumpo?
— Fă-o, fir-ar al dracului, pur şi simplu fa-o! am mormăit, cu
glasul răguşit, pentru că-mi venea să plâng.
Blake a şovăit preţ de câteva clipe, apoi a izbit cu cureaua cu
o precizie măsurată. O dată şi încă o dată, mi-a acoperit fundul şi
coapsele cu lovituri usturătoare. Cumva, durerea reuşea să spin
tece negura tristeţii ce se abătuse asupra mea. Hohoteam cu faţa
ascunsă în pernă. Lacrimile mi se revărsau, îmbibând ţesătura, purificându-mă, supunându-mă.
Savuram pedeapsa, primeam cu braţele deschise expresia fizică
a tot ceea ce fierbea în mine. Totul ieşea la suprafaţă. Trupul mi s-a
relaxat, chiar în timp ce Blake încă mă lovea, ca şi cum aş fi fost

complet descompusă, redusă la cea mai simplă, neprelucrată stare pe
care mi-o puteam închipui. Nu reuşeam să pricep de ce, dar întreaga
situaţie avea ceva ce mă făcea să mă simt foarte bine.
Când hohotele mi s-au mai domolit, Blake s-a oprit şi a azvârlit
cureaua de pe pat. Mi-a sărutat cu blândeţe spatele, degetele lui atingându-mi uşor, ca fulgul, pielea şi alinându-mi durerea. Căldura
trupului său s-a aşternut peste mine. îi simţeam erecţia apăsându-mi
fesele, greutatea ei fiind aproape prea mult pentru pielea iritată de
acolo. Plăcere şi durere. Blake era un maestru în a le oferi pe amân
două. Acum aveam nevoie de plăcere. Eram pregătită pentru ea.
— Ai încasat foarte bine. Ştiu că nu ţi-a fost uşor. Sunt mândru
de tine.
Am simţit o strângere de inimă în momentul în care m-a cuprins
uşurarea la auzul vocii lui. Blând, încărcat de afecţiune, tonul lui era
o binevenită schimbare după personajul poruncitor care tocmai mă
pedepsise cu scrupulozitate.
— Acum o să ţi-o trag, iar tu o să-ţi dai drumul doar când o să-ţi
zic eu. Dacă nu, o să te pedepsesc iar. Ai înţeles?
Am scâncit în semn de încuviinţare. Deşi rostită paşnic, amenin
ţarea lui se făcea auzită.
M-a sărutat între omoplaţi, zgâriindu-mi uşor pielea cu dinţii.
M-am cutremurat, iar sfârcurile mi s-au întărit din pricina senzaţiei.
Apoi m-a întors din nou pe spate şi m-a îndemnat să-mi desfac
picioarele, astfel încât să se poată aşeza cât mai bine între ele.
Aplecându-se deasupra mea, mi-a pus o mână pe şold, iar cu
cealaltă mi-a dat la o parte părul umed din dreptul ochilor. Mi-a şters
lacrimile, iar pofta care-i umbrea privirea s-a schimbat. Colţurile
ochilor i s-au încreţit cu îngrijorare.
— îmi pare foarte rău, am spus cu glas gâtuit, atât de suresci
tată încât credeam că o să-mi explodeze pieptul din cauza tuturor
emoţiilor.
El nu avea să afle niciodată cât de rău îmi părea.
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Cutele adânci din dreptul ochilor lui s-au mai netezit şi Blake
mi-a prins buzele într-un sărut lent, profund. Şi-a împins în mine
vârful înfierbântat al erecţiei, abia penetrându-mă.
— Aş minţi dacă ţi-aş zice că nu vreau să-ţi pară rău, Erica.
Nu-ţi pot spune ce efect are asupra mea să te văd aşa, dăruindu-te
cu totul mie.
— Te rog! am gemut, arcuindu-mă în căutarea atingerii, dorindu-1 cu disperare.
Mi s-a tăiat răsuflarea când, dintr-odată, el m-a pătruns cu totul.
Senzaţia era arzătoare, copleşitoare, un puternic val de plăcere ce-mi
îneca durerea.
— Oh, fir-ar! am ţipat.
— Erica, mi-a şoptit el. Am nevoie de asta. Am nevoie de tine.
între vorbele lui, strădania de a mă abţine şi penetrarea profundă,
ceva a cedat. O lăcomie mistuitoare a pus stăpânire pe mine şi m-am
încleştat cu neajutorare în jurul lui. Blake s-a retras până când a mai
rămas doar cu vârful în mine, apoi s-a împlântat din nou până la
capăt. Mi-am înfăşurat degetele în jurul zăbrelei de care mă legase şi
am scos un strigăt răguşit.
— Asta e, scumpo! Dă-ţi drumul cu totul!
Vocea lui scăzută şi aspră m-a împins dincolo de marginea
prăpastiei. Numai că prăpastia s-a transformat într-o avalanşă şi din
clipa aceea n-a mai fost cale de scăpare. încă vreo câteva mişcări şi
aveam să fiu pierdută, neputincioasă în lupta cu senzaţiile. Orgasmul
începea, fie că voiam, fie că nu. Eram pierdută în lumea pe care el mi-o
crease, la fel de beată de plăcere pe cât eram de flămândă după ea.
Blake s-a înfipt adânc, şoldurile lui izbindu-le pe ale mele cu
mişcări violente. S-a împins în mine, penisul devenindu-i incredibil
de mare pe măsură ce făcea asta. Mi-a prins între buze lobul urechii,
sugându-1, apoi zgâriindu-1 cu dinţii.
— A mea. Eşti a mea. Exact aşa. Corpul tău, sufletul tău. Fiecare
părticică din tine.

Şoptindu-mi neîncetat la ureche, nu mă lăsa nicicând s-o uit,
nici măcar pentru o clipă.
— Sunt a ta.
Lacrimile au izbucnit iar, în timp ce trupul meu renunţa şi la
ultima picătură de împotrivire.
— Dă-ţi drumul acum, scumpo! Dă-mi totul!
Cătuşele îmi muşcau pielea de la încheieturi. Bine întinsă şi
cu picioarele larg desfăcute, eram complet la mila lui. Toţi muşchii
mi s-au încordat şi am explodat. I-am strâns şoldurile între coapse,
iar sexul mi s-a contractat în ritmul orgasmului. M-am prăbuşit cu
putere, tremurând necontrolat, întinzându-mă pe măsură ce voluptatea-mi sfâşia trupul, lăsându-mi pe buze doar numele lui. Pentru
o secundă, greutatea mi s-a luat de pe suflet şi nimic altceva n-a mai
contat.
— Erica! a gemut el.
Corpul i-a tresărit lângă al meu. M-a apucat cu înverşunare
de şolduri, găsindu-şi propria descătuşare. S-a încordat, apoi s-a
înmuiat alături de mine. îi simţeam corpul alunecos lipit de al meu,
în timp ce răsufla cu greutate.
Mi-a dezlegat mâinile şi mi-a masat încheieturile înroşite.
Ştergându-mi lacrimile, mi-a prins gura într-un şir de sărutări lente,
liniştite. Amândoi eram epuizaţi, dezgoliţi în urma experienţei prin
care trecuserăm. Cu ultima fărâmă de energie, l-am cuprins în braţe,
aşezându-mi un picior peste şoldurile lui. Aveam nevoie să-l simt
aproape ca să mă liniştesc. încă nu eram pregătită să renunţ la el.
Am zăcut aşa multă vreme, fără să scoatem niciun cuvânt,
începea să-mi fie clară forţa a tot ceea ce facuserăm, iar gândurile
mi se învârteau în jurul însemnătăţii pe care o aveau cele întâmplate.
Dar în lumina a ceea ce avea să aducă ziua următoare, poate că nu
mai exista nicio însemnătate.
— îmi pare rău, mi-a şoptit el în cele din urmă.
— Te iubesc, am murmurat, după care m-am cufundat într-un
somn adânc, fără vise.
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Când te trezeşti, vino sus pentru micul dejun.
Cu drag,
Blake

Am lăsat biletul să cadă înapoi pe pernă şi m-am prăbuşit la loc
în pat. Am rămas cu ochii pironiţi în tavan, dorindu-mi ca soluţiile
să fie scrise acolo. încă aveam timp.
M-am dus până la baie şi am încercat să-mi netezesc părul care
stătea ca naiba. Pe şolduri aveam vânătăi de mărimea unor vârfuri
de degete. Fesele îmi erau acoperite cu zeci de punctuleţe roşii, vase
capilare sparte de loviturile serioase pe care le primisem. Obrajii mi
s-au colorat într-un roşu-aprins.
Legată şi rămasă la mila lui în întunericul nopţii, supravieţuisem
întoarcerii neaşteptate a lui Blake, depăşindu-mi frica şi îndoielile.
Mai mult decât atât, cumva se dovedise că aveam nevoie de aşa ceva,
pentru a răzbi prin nebunia din mintea mea. Temerile mele păruseră
prea mici, prea puţin semnificative în faţa iminentei tragedii.
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Am făcut duş şi m-am îmbrăcat. Am aruncat o privire pe
fereastră. Tesla lui Blake se afla în faţa clădirii. Câteva maşini mai
încolo, stătea parcat un Lincoln negru şi aş fi putut să jur că văd în
treacăt o claie de păr roşu mişcându-se pe scaunul şoferului. Atenţia
mi-a fost distrasă de un zăngănit ce venea din bucătărie.
Am păşit cu băgare de seamă în sufragerie, cu nervii întinşi la
maximum. Sid îşi pregătea micul dejun la prăjitorul de pâine. M-am
mai relaxat puţin, uşurată că Blake nu se întorsese. Măcar nu-mi
începusem dimineaţa alături de el. Noaptea trecută nu avusesem
energia necesară pentru a mă pregăti să fac faţă trezitului lângă el.
Nu-mi făcusem niciun plan. Pentru nimic din ce mi se întâmpla.
— Te-ai trezit devreme, i-am spus eu lui Sid.
— Da, încerc să-mi fac un program mai bun. Prietenii noştri,
hackerii, probabil că sunt în vacanţă, aşa că n-am mai fost nevoit să
pierd nopţile, ceea ce mă ajută.
— Zău? S-au oprit pur şi simplu.
— Aşa se pare.
— Uau!
Mi-am amintit de întâlnirea cu Trevor. Nu păruse să aibă vreun
dram de iertare în suflet, iar discuţia noastră nu-1 convinsese nici pe
departe să-şi oprească atacurile. Poate faptul că-1 urmărisem până
la el acasă îl zguduise suficient de tare încât să-l facă să înceteze. Mă
întrebam dacă renunţase să se lege şi de celelalte afaceri ale lui Blake
sau se hotărâse să mă cruţe doar pe mine.
— Să sperăm că ei o să păstreze în continuare distanţa, iar noi o
să ne putem întoarce la treabă.
— Crezi că aşa o să facă?
— Habar n-am. Codul e atât de solid acum, încât îmi vine greu
să-mi imaginez cum l-ar mai putea sparge, dar n-avem cum să ne
apărăm de ceea ce nu vedem. Cred că va trebui să aşteptăm şi să
vedem dacă reapar.
— Corect, i-am dat eu dreptate. Ascultă, Sid. Sunt sigură că
pentru tine n-o să aibă mare importanţă, dar pentru ceva vreme o

să locuiesc la o prietenă. Dacă n-o să mă mai vezi pe aici, să ştii că
ăsta e motivul.
— O să vii în continuare la birou?
— Bineînţeles.
Cu un aer indiferent, Sid s-a aşezat la masa de lucru. Şi-a rupt
în două biscuitul cu cremă, dar când a ridicat privirea spre mine, am
surprins un licăr de îngrijorare în ochii lui.
— E totul în regulă?
Oricât de nepăsător ar fi încercat să pară, pentru mine însemna
mult să ştiu că-i pasă. între noi se legase o prietenie ciudată, care se
adâncise în felul ei de-a lungul vremii. Nu prea ştiam cum să-i răspund.
— Cred că o să fie. O să vedem în timp.
Sid s-a mulţumit să dea din cap, cu toate că mă exprimasem
criptic şi nici eu nu credeam decât jumătate din ce spusesem. Din
fericire, el nu era genul care să-şi bage nasul unde nu-i fierbe oala.
*

Am bătut încet la uşa lui Blake, deşi stăteam cu degetul pe cheia
lui, pe care o aveam în buzunar. El m-a întâmpinat cu un zâmbet
care aproape că m-a lăsat fără suflare. Arăta superb în blugii lui
vechi, ponosiţi, şi un tricou alb, simplu. Părul îi era ciufulit. în ciuda
nopţii lungi de care avusese parte, părea odihnit şi fericit.
— Bună, frumoaso!
M-a ridicat în braţe şi m-a sărutat. Eu i-am răspuns, sclavă
obiceiului de a mă topi la fiecare atingere a lui şi de a tânji să-i simt
pielea lipită de a mea. Ce naiba era în capul meu? Nimic din tot ce
urma nu avea să fie câtuşi de puţin uşor.
— Ce vrei la micul dejun?
Blake m-a lăsat din nou jos, dar nu s-a îndepărtat. A început să-şi
răsucească pe deget o şuviţă din părul meu. Am scuturat din cap şi
mi-am ferit privirea, fizic incapabilă să mă uit drept în ochii lui.
— Te simţi bine?
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— Da.
Stăteam acolo cu stângăcie, încremenită.
— Putem să... vorbim?
— OK.
Blake şi-a îngustat uşor privirea, apoi a păşit înapoi în aparta
ment şi a închis uşa după noi. El a înaintat în casă, dar eu am rămas
în dreptul uşii, căci nu voiam să mă fac prea comodă. Nu mă puteam
lăsa atrasă în rutina noastră.
Mi-am mutat de câteva ori greutatea de pe un picior pe celălalt.
Blake a ridicat puţin din sprâncene. Drace, ar fi trebuit să-i scriu pur
şi simplu un e-mail. Nu eram în stare să fac asta faţă în faţă.
Poţi s-o faci. Trebuie s-o faci.
— Cred că avem nevoie de ceva spaţiu.
Am strâns din dinţi pentru a mă împotrivi tremurului ce
ameninţa să pună stăpânire pe mine. Mi-am strâns pumnii, hotărâtă
să nu-mi pierd cumpătul.
De pe chipul lui a dispărut orice urmă de căldură ori amuzament.
— Ce înseamnă asta?
Vorbea cu glas scăzut, înfiorător de scăzut. Fir-ar să fie, se
întâmpla! Se întâmpla cu adevărat.
— O să locuiesc cu Mărie pentru o vreme. Am nevoie de ceva
timp şi cred că mi-ar fi mai uşor dacă n-aş mai sta aici.
— Timp? Cât timp?
— Nu ştiu.
Habar n-aveam cât urma să dureze. Nu renunţasem nici pe
departe la ideea de a ieşi din încurcătură, dar îmi trebuia un răgaz
alături de Daniel, pentru a-mi da seama cum s-o scot la capăt. între
timp, nu-i puteam risca viaţa lui Blake. Viaţa lui... Nu puteam s-o
pun în joc. Gândul că Daniel şi-ar fi dus la îndeplinire ameninţarea
m-a izbit din nou. Era un gând înfricoşător, care mă trezea la reali
tate şi-mi dădea hotărârea de care mă agăţam în clipele acelea.
Şi dacă nu aveam să mai fac nimic altceva, pe Blake tot urma să-l
apăr. El mă alesese, încercase să mă ocrotească şi acum... iată-ne.

— De unde naiba a picat asta? Am greşit eu cu ceva?
Am scuturat din cap, căci nu voiam să se învinovăţească pe sine,
deşi ştiam că probabil avea să găsească oricum o cale s-o facă.
— Tot ce se petrece acum e pur şi simplu prea mult pentru mine.
Rămân în urmă cu munca. Nu mă pot concentra. Iar pe deasupra,
vestea despre Mark a avut un impact puternic. N-am apucat să
asimilez în întregime cele întâmplate.
Din păcate, mare parte din ce spuneam era adevărat, acesta fiind
probabil singurul motiv pentru care puteam rosti cuvintele.
— Şi în clipa asta nu pot s-o fac cu tine prin preajmă.
Blake a scuturat din cap, făcând ochii mari. Părăseam lumea lui
sigură, îndepărtându-mă tot mai mult de el.
— Nu. Eu... nu,fir-ar al dracului! Orice ar fi, putem să lămurim
situaţia. Erica, nici măcar n-am apucat să vorbim de când m-am
întors, şi acum îmi arunci vestea asta?
I-am tăiat repede vorba, temându-mă să-l las să preia controlul
discuţiei.
— M-am gândit mult cât ai fost plecat.
La cât de tare te iubesc, la cum nu pot să respirfără tine.
— Şi cred că ăsta e cel mai bun lucru pentru moment. Ţin la
tine, Bl...
— Ţii la mine?
S-a încruntat strâns. Atinsesem un punct sensibil.
A făcut un pas către mine, iar eu m-am retras înspre uşă, ca şi
cum volumul vocii lui m-ar fi putut doborî. îi simţeam furia ca pe o
lovitură fizică. Veninul din vorbele lui îşi croia iute drum prin fiinţa
mea. Lacrimile ameninţau să izbucnească, aşa că am închis strâns
ochii, luptându-mă cu ele.
— Te rog, Blake! Lasă-mi doar ceva timp. E tot ce-ţi cer.
Glasul meu nu mai era decât o şoaptă.
— E vorba despre James?
Am lăsat gândul să-mi umble prin minte preţ de câteva clipe.
Blake îmi dădea un motiv, unul care l-ar fi rănit adânc. Aş fi putut
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să recunosc minciuna, iar el m-ar fi crezut. Bănuiala infidelităţii
cu siguranţă ar fi fost îndeajuns de nimicitoare, încât să-i stingă
dragostea pe care o simţea pentru mine, fără să se mai întrebe dacă
spuneam sau nu adevărul.
Am scuturat din cap. N-aş fi putut îndura consecinţele negative
ale unei recunoaşteri mincinoase.
— Nu. N-are nicio legătură cu James.
— Erica, e ceva ce nu-mi spui. Cum de am ajuns de la tine beată,
vrând să faci sex la telefon, la noaptea trecută (care, apropo, a fost
uluitoare) şi acum la asta?
îi trebuiau răspunsuri. Nu avea să mă lase să plec fără să i le dau.
Poate că, după ce urma să ne împăcăm cu despărţirea, i-aş fi putut da
nişte motive care să aibă sens. Dar nu atunci. Totul era prea dureros.
Ar fi citit drept prin mine.
Erau prea multe lucruri nespuse, dar nu-i puteam mărturisi
adevărul. Ar fi pornit pe urmele lui Daniel şi atunci am fi intrat
într-o belea şi mai mare. Doamne, poate că niciunul dintre noi n-ar
fi supravieţuit! Ca într-un film de Quentin Tarantino, în care nici nu
mai poţi să ţii socoteala cadavrelor însângerate împrăştiate pe podea.
Iar noi ne-am fi aflat printre ele, fără să existe vreun învingător. Doar
o ditamai încurcătura dracului.
— O să te iubesc mereu, i-am şoptit, temându-mă să pronunţ
cuvintele cu patima pe care o trăiam în realitate.
Odată ce le-am spus, m-am mai relaxat puţin. Adevărul mă
făcea să mă simt în largul meu, iar Blake trebuia să afle măcar atât.
— Ştiu că eşti furios. Ai tot dreptul să fii, dar te rog să nu te
îndoieşti de asta.
El s-a apropiat, şi-a ridicat braţul şi l-a proptit în uşă. Am tresărit
şi m-am retras. Ca un animal chinuit, mai fusesem lovită şi, în acea
fracţiune de secundă, la asta mă aşteptasem. Blake a lăsat mâna în
jos şi s-a uitat atent la mine. Şi-a îndesat degetele în păr. Eu am tras
adânc aer în piept, dorindu-mi să-i alung suferinţa, să-i pot spune
cine îmi sădise teama în suflet.

O să doară. Eram acolo să dau o lovitură, nu s-o alin.
Mi-am desfăcut cu neîndemânare încuietorile brăţărilor, apoi
am ridicat bijuteriile scânteietoare pentru a i le da înapoi. Pentru
o secundă, am sperat că o să le ia, că o să le accepte, dar el a rămas
neclintit în faţa mea, sfredelindu-mă cu acei superbi ochi căprui.
M-am ferit, detestând felul în care mă implorau, temându-mă de ce
ar fi putut să vadă în ai mei. Când am constatat că nu vrea să ia
brăţările, am trecut pe lângă el şi le-am aşezat pe masa din bucătărie,
alături de cheia apartamentului.
M-am întors să plec.
— Stai!
Stăteam cu faţa către uşă, cu mâna pe clanţă, gata s-o iau la
goană. Blake era aproape. Răsuflarea lui întretăiată îmi dezmierda
pielea.
— Iar faci asta. Fugi.
— Nu fug. Plec.
— Şi dacă de data asta n-o să te mai las să te întorci? Pentru
Dumnezeu, de câte ori o să-ţi mai permit să ne faci aşa ceva?
Am strâns din dinţi, urând gândul că putea fi ultima şansă pe
care mi-o dădea.
— Uită-te la mine, fir-ar să fie!
A izbit cu palma în uşă. Am sărit în sus la auzul zgomotului şi al
tonului tăios pe care îmi vorbea. Am tras adânc aer în piept şi m-am
întors încet cu faţa către el.
— Spune-mi care-i adevăratul motiv pentru care faci asta, iar eu
o să-ţi spun de ce e greşit.
— Ţi-am zis, am nevoie de timp.
— Prostii!
— Ar trebui să plec.
— Nu, ar trebui să rămâi aici, cu mine. Aici e locul tău.
Am închis ochii şi am scuturat din cap. Nu-mi venea să cred
că găsisem puterea de a merge atât de departe, însă pe dinăuntru
mă destrămam. Dragostea mea pentru Blake se lupta să preia
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controlul, în dauna ameninţării cât se poate de reale de care trebuia
să-l protejez.
Era nevoie să plec, altfel riscam să-mi pierd hotărârea. înainte
să se întâmple una ca asta, m-am răsucit şi l-am părăsit fără niciun
alt cuvânt.
Am încercat să mă mişc repede, dar greutatea emoţiilor îmi
încetinea mişcările, amorţindu-mă. Mi-am făcut bagajele mecanic,
într-o stare de ameţeală şi detaşare, în care lacrimile îmi înceţoşau
privirea. N-o să ştiu niciodată cum de am reuşit, dar mi-am îndesat
în valiza încăpătoare mai tot ce mi-ar fi putut fi de trebuinţă pentru
câteva săptămâni petrecute departe de apartamentul acela.
Sid era ascuns în camera lui, aşa că, din fericire, n-am fost nevoită
să dau din nou ochii cu el. Am ieşit din casă şi, din pură obişnuinţă,
am cercetat strada, în căutarea lui Clay şi a unui Escalade negru.
Mark nu mai era o ameninţare, iar Blake se întorsese în oraş. Noi
doi nu mai formam un cuplu, deci nu mai era nevoie de o dădacă. în
ciuda faptului că mă împotrivisem ideii de gardă de corp, începuse
să îmi placă puţin de Clay.
Mi-am aruncat privirea în josul străzii şi am observat o prezenţă
mai puţin binevenită. Connor stătea sprijinit de limuzină. Şi-a
înclinat pălăria către mine, în semn de salut. Un simplu gest, am
presupus eu, de vreme ce probabil primise însărcinarea de a-i raporta
lui Daniel fiecare mişcare a mea. Avea s-o ţină tot aşa până când tatăl
meu urma să fie convins că totul se încheiase între mine şi Blake.
M-am dus către el, trăgându-mi cu zgomot valiza după mine.
— Poţi să-i zici că s-a terminat. Acum lasă-mă dracului în pace.
Chipul lui era la fel de ţeapăn şi lipsit de emoţie ca la ultima
noastră întâlnire.
— O să-i transmit mesajul.
Am trecut pe lângă el şi am oprit un taxi, începându-mi lunga
călătorie către locuinţa lui Mărie, aflată la marginea oraşului. Când
maşina a cotit pe Commonwealth Avenue, m-am uitat în urmă, ca să
mă asigur că omul tatălui meu nu se luase după mine. Din fericire,

n-o făcuse. Mărie era ultima persoană pe care o voiam în vizorul
lui Daniel. El habar n-avea că noi păstram încă legătura, iar ea era
singura care mai ştia despre legătura lui de rudenie cu mine.
Taxiul îşi croia drum prin traficul lejer. O mulţime de oameni
îşi vedeau de treburile lor. Oameni obişnuiţi, fericiţi, cu probleme
simple. Eu părăseam singurul cămin pe care îl cunoscusem vreo
dată, iar Blake avea dreptate. Fugeam. Era o fugă deznădăjduită şi
iară nicio ţintă dintr-o lume pe care eu o clădisem, una pe care o
iubeam cu adevărat.
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Când am ajuns la ea, Mărie nu m-a luat la întrebări. Doar m-a
ţinut în braţe atât de strâns, încât aproape că m-a durut. Am plâns la
pieptul ei, lăsând toată suferinţa să se scurgă din mine.
— Orice ar fi, o să trecem noi şi peste asta, fetiţă scumpă, mi-a
promis ea.
Aveam nevoie de aşa ceva, de cineva care să mă iubească şi care,
neştiind o iotă despre nimic, să-mi promită că totul o să fie bine. îmi
doream din suflet s-o cred.
Mi-am petrecut ziua urmărind programe stupide la televizor,
câtă vreme Mărie era plecată cu treburi. Voiam să-mi umplu mintea
cu prostii, orice numai să înec tristeţea.
După ce am savurat o uimitoare cină gătită în casă şi câteva
pahare de vin, am început să mă mai relaxez puţin. Nu mă mai
simţeam atât de amorţită şi mă oprisem în sfârşit din plâns, ceea ce
părea un progres.
După masă, Mărie şi cu mine ne-am aşezat comod în livingul ei,
unde muzica de jazz cânta în surdină, în timp ce noi ne cuibăream pe
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două canapele încăpătoare. M-am învelit cu o pătură şi am cuprins
în căuşul palmelor un pahar mare cu vin. O tăcere confortabilă s-a
aşternut între noi.
— îmi pare rău că am picat aşa pe capul tău.
— Nu fi caraghioasă! Tu poţi să vii oricând aici. Fie că e zi sau
noapte. Asta e şi casa ta.
— Mulţumesc. înseamnă mult.
Din păcate, nu mai aveam multe alte locuri în care să fug.
— Vrei să vorbim despre ce s-a întâmplat? m-a întrebat Mărie,
lăsându-şi capul într-o parte.
Evenimentele ultimelor două zile mi s-au perindat în grabă
prin minte. Mai întâi Mark, apoi asta. De îndată ce o povară îmi
era ridicată de pe umeri, o alta îi lua locul. în ciuda colapsului în
care intrasem de când sosisem, evitasem să-i dau vreo informaţie lui
Mărie. Ea presupunea că ceva mersese îngrozitor de rău cu Blake şi,
pentru moment, era de ajuns.
— Nu prea, am răspuns în cele din urmă.
— Poate că ar trebui. Niciodată nu te-am mai văzut în starea
asta, iubito.
Ce-i drept, eram terminată. Arătam ca naiba, dar mă simţeam
recunoscătoare pentru faptul că, atunci când mă aflam în preajma
lui Mărie, nu trebuia să arborez o figură fericită. Nici măcar una
machiată. Puteam să fiu eu însămi, chiar dacă nu aveam de gând să-i
mărturisesc tot adevărul.
— Luăm o pauză. Atâta tot. Nu mă aştept să ne fie uşor, dar
crede-mă când îţi spun că aşa e cel mai bine.
— Ce-a făcut Blake?
— Nu-i vorba despre el, ci despre mine. Eu... chiar nu vreau să
vorbesc despre asta, Mărie. Oricum, nu în clipa asta.
Ea n-a părut pe deplin mulţumită cu reţinerea mea în a-i
împărtăşi cele petrecute, însă nu avea să mă forţeze. N-o făcuse nici
odată. Mereu se pricepuse să-mi lase libertate de mişcare, să nu mă
sufoce cu grija şi întrebările ei. Iar pentru că proceda aşa, de obicei

ajungeam să-i spun probabil mai multe decât ar fi trebuit. Dar de
data asta era altceva.
— Vreau totuşi să discutăm despre Daniel.
Mărie şi-a dat ochii peste cap şi a oftat.
— Te rog, nu din nou! în momentul ăsta probabil că tu mi-ai
putea spune mai multe despre individ decât aş avea eu să-ţi zic.
— Ai văzut ştirile?
Ea a dat din cap în semn de încuviinţare.
— Da, am aflat că i-a murit fiul. O tragedie. Ai vorbit cu el despre
asta?
— Da, a primit destul de bine vestea.
Replica mi-a ieşit ceva mai sarcastică decât intenţionasem. Vinul
mă făcea prea slobodă la gură. Am lăsat jos paharul. Nu-mi puteam
permite scăpări provocate de „serul adevărului“. Miza era prea mare
ca să risc să devin neglijentă.
— Vreau să-mi zici tot ce ştii despre el, Mărie. Nu avea grijă să
înfrumuseţezi trecutul. Crede-mă când îţi spun că nu-mi fac niciun
fel de iluzii în ceea ce-1 priveşte.
Ea a rămas tăcută, trecându-şi degetele peste marginea paha
rului. Privirile ni s-au întâlnit şi mi-am dat seama că mai erau lucruri
pe care nu mi le povestise. Spre binele meu, fără îndoială.
— De ce îţi doreşti atât de mult să afli? Nu te-ai gândit niciodată
că Patty a avut un motiv pentru care nu ţi-a spus?
— Mă gândesc la asta în fiecare zi.
Ce s-ar fi întâmplat dacă n-aş fi fost aşa al naibii de curioasă? Nu
l-aş fi găsit niciodată pe Mark. Mi-aş fi păstrat anonimatul, iar el ar
fi rămas în viaţă. Blake n-ar fi fost pe jumătate răspunzător pentru
moartea lui şi nu s-ar fi aflat în pericol să-şi piardă propria viaţă.
Doamne, întreaga situaţie ar fi arătat altfel în clipele acelea. Cu totul
altfel.
— Vreau să ştiu, pentru că n-am toată încrederea în el. Mă vrea
în viaţa lui. Desigur, nu în mod public, ca fiică a lui, dar trebuie să
aflu în ce mă bag. Daniel nu se arată extrem de deschis, iar soţia
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lui vrea să păstrez distanţa. E complicat. Mă gândesc că, dacă mi-ai
putea spune ceva despre trecutul lui, ar fi un început. Aş vrea măcar
să ştiu cine a fost el.
Marie a rămas cu ochii pironiţi în pahar, cu buzele strânse într-o
linie aspră.
— Habar n-aveam că o să-l găseşti, dar de cum ai facut-o, am
avut presentimentul groaznic că o să se ajungă la asta.
— La ce?
— La faptul că voi fi nevoită să-ţi zic totul. Patty m-a pus să-i
promit că n-o să-ţi povestesc niciodată. Până de curând mi-a fost
uşor să-mi ţin promisiunea, pentru că, de fapt, tu nu m-ai luat nici
odată la întrebări. Acum, după atâţia ani, îmi ceri să-i nesocotesc
dorinţele?
Nimic nu mi se părea mai important decât să aflu cine era Daniel
cu adevărat. Ce-1 motiva, cine conta cel mai mult pentru el. Trebuia
să descopăr cum să mă înţeleg cu un om atât de crud şi intransigent.
Am insistat, căci nu voiam să las vinovăţia să se amestece în ceea ce
simţeam atunci.
— Nu-i nesocoteşti dorinţele. Eu deja ştiu cine e el. Am aflat pe
cont propriu. Acum nu mai am nevoie decât să mă ajuţi să umplu
golurile.
— Nenorocita aia de poză!
Marie a murmurat o înjurătură. Ea rareori înjura. Apoi a oftat
iar.
— Se iubeau. Orice străin şi-ar fi putut da seama. Ţi-am spus
cândva că toţi o îndrăgeau pe Patty. N-am minţit. Era frumoasă,
bineînţeles, dar şi caldă, charismatică. Avea o energie splendidă,
care-i atrăgea pe oameni înspre ea, iar Daniel a remarcat lucrul ăsta.
Ca o molie atrasă de flacără, a trebuit s-o aibă. A curtat-o, nu s-a dat
în lături de la nimic. A fost chiar al naibii de romantic şi n-a durat
mult ca ea să se îndrăgostească până peste cap. în doar câteva luni,
au devenit de nedespărţit.
— Şi ce n-a mers?

— Anul şcolar se apropia de sfârşit. Evident, ea voia să ştie
încotro se îndrepta relaţia lor şi dacă aveau vreun viitor. De fiecare
dată când îl întreba despre asta, Daniel ocolea subiectul. O amâna,
spunându-i că deocamdată nu trebuie să-şi bată capul cu aşa ceva.
Că o să discute când o să vină vremea. Bineînţeles că vremea a venit
atunci când ea şi-a dat seama că e însărcinată. Avea nevoie de răspun
suri. Acum ori niciodată, trebuia să afle dacă o să rămână împreună.
— El a pus capăt relaţiei?
— Nu, după absolvire, a trimis-o înapoi în Chicago, la rudele ei.
I-a spus că trebuie să încerce s-o scoată la capăt cu ai lui. O solidă şi
influentă familie de politicieni ca a lui nu se putea să nu aibă păreri
ferme cu privire la întreaga situaţie. Nu conta că şi ea provenea
dintr-o familie bună. Daniel n-avea decât să se distreze cât poftea,
dar se aşteptau să încheie o căsătorie strategică, cu cineva care să
poată spori valoarea familiei şi a numelui Fitzgerald.
— Par idei de modă veche.
— Nu tocmai. Nu când sunt în joc banii şi puterea, crede-mă.
— Şi ce s-a întâmplat?
— Patty s-a întors acasă şi a aşteptat. Săptămânile au trecut una
după alta. Până la urmă, Daniel a sunat-o şi i-a spus că relaţia lor
n-o să meargă. în toamnă, el urma să înceapă facultatea de drept, iar
o soţie şi un copil pur şi simplu nu-şi aveau locul în proiectul ăsta.
Familia lui nici nu voia să audă.
— S-a despărţit de ea, aşa, pur şi simplu?
— I-a spus că o iubeşte sincer. Dacă mai are vreo importanţă,
mama ta mi-a povestit că Daniel părea să regrete, dar era ca o mari
onetă între ai lui. Dependent de avere, sclav al aşteptărilor. îşi făcuse
un întreg plan pentru viitor, pe care trebuia să-l respecte. Patty şi cu
tine nu făceaţi parte din el.
Ştiam bine povestea, dar mi se părea ciudat să mi-1 închipui pe
Daniel, pe intimidantul şi puternicul Daniel, în ipostaza asta. Fusese
la fel ca jumătate dintre foştii mei colegi de la Harvard, independenţi
şi al dracului de încrezuţi, până ce venea weekendul petrecut cu
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părinţii, iar atunci să-i vezi cât de repede se cuminţeau. Nu puteau
risca să piardă sprijinul financiar de la mami şi tati.
— Uau!
Cine ştie care erau sentimentele lui reale, însă Mărie tocmai
discreditase complet ce-mi spusese el mie.
— Daniel ştia că ea o să mă păstreze?
— Nu. El i-a spus că ar trebui să întrerupă sarcina, dar Patty nu
i-a mărturisit ce avea de gând să facă. După aceea n-au mai vorbit
niciodată, deci e posibil ca el să fi presupus că a făcut avort.
Mi-am amintit puţinul timp petrecut împreună cu el în locuinţa
lui din Cape Cod, când îl întrebasem de ce mama nu-i spusese nicio
dată despre existenţa mea. După ce s-a întors la Chicago, am presupus
că o să rezolve problema. N-am mai primit nicio veste de la ea şi n-am
vrut s-o caut ca să nu trezesc bănuielile rudelor ei.
Mincinos murdar şi nenorocit.
Am rămas mută de uimire, încercând să pricep de ce Dumnezeu
ar fi vrut să aibă de-a face cu mine acum, după ce în trecut ne înde
părtase cu atâta răceală. Viaţa lui respecta măreţul plan ce-i fusese
pregătit cu ani în urmă. Ce se schimbase atât de mult, încât acum îmi
găsea şi mie un loc în el?
Mărie a venit şi s-a aşezat lângă mine, luându-mi mâinile în ale
ei.
— De asta nu ţi-am spus niciodată, scumpo. Mă urăşti pentru
că ţi-am povestit?
— Bineînţeles că nu. Ar fi trebuit să ştiu toate astea. Zău! Doar
că nu mi se pare prea logic faptul că acum vrea să mă cunoască.
Am scuturat din cap.
— Erica, nu ştiu ce s-a întâmplat pentru a-1 face să se răzgân
dească în privinţa ta, în afara împrejurării în care tu l-ai găsit pe el.
Dar sper sincer să te merite acum, după tot ce-a făcut.
M-am aplecat ca s-o îmbrăţişez pe Mărie. Ea m-a ţinut strâns
la piept, mângâindu-mi părul aşa cum obişnuia să facă mama mea.
M-am înmuiat lângă trupul ei subţire, dorindu-mi să pot plânge.

Dar m-am abţinut, ştiind că, dacă o s-o iau de la capăt, n-o să mă mai
pot opri. începeam să pierd puţinul control pe care-1 aveam asupra
emoţiilor mele. Am sărutat-o în semn de noapte bună şi m-am
scuzat pentru a merge la culcare, jurându-i că mă simt bine. Că mă
simt foarte bine.
M-am făcut comodă în camera de oaspeţi a lui Mărie. Luasem
cu mine paharul de vin pe jumătate gol şi mă hotărâsem să-l beau
dintr-o singură înghiţitură. La naiba cu Daniel! La naiba cu afurisita
asta de zi îngrozitoare!
Am aşezat paharul pe noptieră şi mi-am desfăcut valiza. Nu mă
deranja să stau cu Mărie, dar situaţia nu era tocmai ca pe vremuri:
vacanţe de vară, weekenduri de sărbători... Acum fugeam de propria
mea viaţă, fără să am vreo idee unde urma să ajung.
Am aruncat o privire către telefon şi, ignorând glasul raţiunii,
l-am luat şi am citit un mesaj primit de la Blake.
Sună-mă. Hai să rezolvăm problema. Te iubesc.
*

Cu greu am ajuns la serviciu la timp. Mă gândisem în treacăt
să-mi iau o zi liberă, dar aveam o echipă întreagă la birou, în vreme
ce eu nu eram acolo. După ce văzusem mesajul lui Blake, adormisem
plângând. Dacă SMS-urile ar fi putut să ucidă, vorbele lui m-ar fi
spintecat de la un capăt la altul. După ce le citisem, îmi închisesem
telefonul, hotărâtă să nu-1 mai deschid înainte de a reuşi să mă stăpâ
nesc. Porcăria cu plânsul trebuia să înceteze.
Când am sosit, mi-am fluturat mâna înspre echipă în semn de
salut şi am dispărut în biroul meu. Risa s-a înfiinţat numaidecât acolo,
pentru a-mi spune ultimele noutăţi, care aveau de-a face cu faptul că
eu trebuia să-i pregătesc alte contracte şi să organizez împreună cu
băieţii activele aduse de noile conturi. Pentru prima dată, îi eram
recunoscătoare pentru energia ei fără limite şi pentru etica profe
sională neabătută. Deşi mă simţeam epuizată, ea m-a azvârlit drept
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în muncă, adică tocmai acolo unde ar fi trebuit să se îndrepte toată
atenţia mea în ultimele două săptămâni.
îmi stătuse prea mult capul la altele. Mă gândisem la Blake, îmi
făcusem griji din pricina lui Mark, dar în acea zi m-am cufundat în
treburile cotidiene cu o fervoare care a făcut ca toate celelalte preo
cupări să se piardă în fundal. Dacă nu reuşeam să le fac să dispară cu
totul, aveam să mă mulţumesc cu diminuarea lor.
Peste weekend, James schiţase pentru noi câteva variante de
campanii publicitare. Toţi trei ne-am petrecut cea mai mare parte
a după-amiezii încercând să cădem de acord asupra unei direcţii.
Eu aş fi vrut să dau mai multă greutate părerilor Risei, dar, în ciuda
entuziasmului cu care atrăgea noi clienţi, ea părea să se înmoaie
puţin în preajma lui James. Ori de câte ori el spunea ceva, îl aproba
cu emfază. Când el se lăsa în faţă pentru a sublinia o idee, făcea şi ea
la fel, profitând de orice ocazie pentru a-1 atinge ca din întâmplare.
Când, în sfârşit, i-am dat Risei o altă sarcină, care a scos-o din
biroul meu, James s-a relaxat vizibil. Am continuat să discutăm
despre restul de însemnări ale lui, iar conversaţia a fost mai lejeră.
Dar l-am surprins aruncându-mi priviri întrebătoare.
— Eşti bine?
Am încercat să nu mă uit în ochii lui. Mă fixau cu o intensitate
cu care începeam să mă obişnuiesc.
— Sunt bine, i-am răspuns şi am afişat un zâmbet fals.
— Pari obosită.
— Sunt, am recunoscut eu, simţind ceva mai acut extenuarea.
— Cum a mers treaba între tine şi Landon după seara aceea?
Am închis ochii pentru o clipă, respingând valul de emoţie ce se

înălţase de cum fusese pomenit numele lui Blake.
— Cred că am pus la punct graficele astea, James. Tu ocupă-te
doar de cele câteva mici ajustări despre care am vorbit şi ar trebui să
fim gata să-i dăm drumul.
Orice altceva nu era treaba lui. Nu voiam să discut despre ciudata
confruntare de vineri, dintre el şi Heath, nici despre sfârşitul relaţiei

mele cu Blake, nici despre felul în care mă atinsese el în timpul
partidei de biliard, de parcă ne-am fi cunoscut de mult mai multă
vreme şi mult mai bine decât în realitate. Intenţionam să înghesui
toate astea într-un colţ, laolaltă cu restul de sentimente cu care nu
aveam chef să mă confrunt în clipele acelea.
— Nu e tocmai un răspuns.
Am oftat şi m-am lăsat pe spătarul scaunului.
— Dacă ţii neapărat să ştii, ne-am despărţit în weekendul ăsta.
— Asta o să afecteze afacerea, având în vedere că el e investitor?
— Nu, e un investitor din umbră şi nu poate rezilia împrumutul.
Nu că ar fi facut-o, oricum. Totuşi, aş vrea să-i înapoiez banii de
îndată ce o să pot, ca să putem redeveni independenţi.
— Tu cum te simţi?
— Sunt OK, am minţit cu.
îi eram recunoscătoare pentru grija lui, dar mă temeam că asta
nu era tot ce simţea faţă de mine.
— Ştii, sper, că poţi vorbi cu mine. Sunt aici.
— Mersi, James.
— Mă scuzaţi.
Privirea mi s-a îndreptat ca o săgeată înspre marginea biroului
meu, acolo unde stătea acum Blake. El s-a uitat scurt la mine, după
care şi-a aţintit ochii asupra lui James. Acesta l-a înfruntat cu o
privire rece ca oţelul, pe care o vedeam pentru prima oară la el. Sfinte
Sisoe, nu era de bine!
Nimeni nu se clintea.
în cele din urmă, Blake s-a întors din nou către mine, abia
reuşind să-şi ascundă iritarea din voce.
— Putem discuta între patru ochi?
Am deschis gura ca să-i răspund, dar James mi-a luat-o înainte.
— Suntem într-o şedinţă.
S-a lăsat pe spătarul scaunului şi şi-a încrucişat braţele pe piept,
dând semn că intenţiona să rămână.
— Nu cu tine vorbeam.
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Blake nu-şi mai ascundea iritarea. A făcut un pas ameninţător,
determinându-1 pe James să se ridice şi el în picioare. Stăteau la
câţiva metri distanţă unul de celălalt, duelându-se din priviri. Blake
era ceva mai înalt, dar James avea un trup mai voinic, mai bine legat.
S-ar fi putut înfrunta de la egal la egal, dar eu îl mai văzusem pe
Blake în acţiune. Felul în care ataca atunci când mă apăra era un
factor imprevizibil de care James nu avea nici cea mai mică idee.
M-am ridicat repede şi l-am apucat pe Blake de braţ, îndemnându-1 să iasă din impasul în care intrase cu James.
— Blake, hai să discutăm afară.
El a rămas pe loc, cu muşchii tensionaţi şi neclintiţi. Până la urmă,
s-a relaxat suficient cât să se întoarcă şi să iasă din birou împreună cu
mine. L-am condus de-a lungul holului, recunoscătoare că ne înde
părtam îndeajuns de mult de sediul firmei, încât să avem puţină inti
mitate, chiar dacă dialogul dintre noi devenea unul aprins.
— Despre ce voiai să vorbim? l-am întrebat încordată.
— Ce-ar fi să începem cu el? Ce s-a întâmplat weekendul ăsta?
I-ai tras-o?
Am scos un sunet de revoltă când am auzit acuzaţia, devenind la
fel de furioasă ca şi el.
— Nu! Ţi-am spus că suntem prieteni. Voia doar să mă apere.
— Ce-1 face să creadă că ai nevoie să fii apărată?
— Tu pari să crezi asta în mod regulat, deci poate că e o epidemie.
Poate că sunt genul de fată pe fruntea căreia scrie „domniţă la anan
ghie“. Nu ştiu, dar în clipa asta n-am nevoie să vii aici şi să-ini faci
probleme. E locul meu de muncă. Dacă vrei să discutăm, putem s-o
facem, dar în altă parte. Nu poţi să apari aşa, tam-nisam.
— Acum nu mai am voie nici să vin aici?
Am şovăit, gândindu-mă în grabă dacă s-ar fi cuvenit să fac o
concesie. însă orice întâlnire cu el era riscantă.
— Nu cred că e o idee bună, Blake.
— Lasă-mă să înţeleg. Te desparţi de mine doar pentru că ai
nevoie de spaţiu ca să-ţi pui ordine în viaţă. Iar acum mă alungi din

afacerea în care am investit patru milioane de dolari şi te aştepţi ca
eu să mă retrag pur şi simplu? Fără nicio întrebare?
M-am sprijinit de perete, oboseala punând din nou stăpânire pe
mine.
— Tu n-ai venit aici pentru afacere. Dacă ar fi fost aşa, am fi
discutat altfel.
— Ai dreptate. Nu pentru asta am venit.
— Atunci ar trebui să pleci.
Am întors capul, evitându-i privirea. El a ridicat încet o mână şi
mi l-a răsucit la loc, silindu-mă să mă uit în ochii lui arzători şi plini
de hotărâre.
— Tu fugi de ceva. Poate că de mine, dar ştii ce? De data asta n-o
să te mai las. Ai nevoie de timp ca să te lămureşti cum stau lucrurile?
Bine, dar o să ne lămurim împreună. Hai să mergem înapoi acasă şi
să vorbim pe îndelete.
Am intrat în panică. N-aş fi fost niciodată în stare să supra
vieţuiesc unei confruntări între patru ochi cu el, spunându-i jumătăţi
de adevăr până ce avea să se lase cumva convins. Iar Blake urma s-o
ţină tot aşa, trecând pe la mine, urmărindu-mă până când aveam
să-i dau un răspuns logic. Cu cât tocam mai mult, cu atât mai firave
aveau să pară argumentele mele. Trebuia să mă creadă, odată pentru
totdeauna, căci dacă Daniel ne-ar fi văzut împreună... Nici nu mă
puteam gândi!
— Nu mai am nevoie de timp ca să descopăr ceea ce ştiu deja.
I-am dat mâna la o parte.
— Nu există nimic ce-ai putea spune ca să mă faci să mă răzgân
desc. O să-ţi înapoiez banii imediat ce o să-i am, dar în clipa asta
nu-mi permit să te implic în afacere. O să discut cât pot de repede cu
Sid să preia el contractul de închiriere, dar chiria o să ţi-o primeşti
oricum.
M-am silit să-mi cred propriile vorbe şi m-am uitat drept în
ochii lui. Nu-1 puteam lăsa să se îndoiască, riscând totul fiindcă nu
eram în stare să pun capăt cum trebuie relaţiei.
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Blake a străbătut distanţa dintre noi, cuprinzându-mi obrazul în
palmă cu şi mai multă hotărâre. Mi s-a tăiat răsuflarea şi m-am luptat
din răsputeri cu toate instinctele pentru a nu-1 săruta. Buzele lui erau
atât de aproape! Răsuflarea lui întretăiată s-a unit cu a mea.
— Mă iubeşti.
Rostise vorbele ţinându-şi dinţii încleştaţi, ca şi cum ele l-ar fi
ars. Eu mă luptam cu forţa magnetică dintre noi, deşi simţeam cum
cedez, cum pierd controlul. Trebuie să-l protejezi, mi-am amintit.
Viaţa lui depindea de asta.
— Dacă mă iubeşti, o să mă laşi să plec.
Mi s-a rupt inima în clipa în care am folosit chiar cuvintele lui
Daniel împotriva omului de care eram îndrăgostită.
Mi-am trecut degetele peste conturul aspru al maxilarului său şi
l-am simţit înmuindu-se sub atingerea mea. M-am ridicat în vârful
picioarelor pentru a-1 săruta cu blândeţe. Un ultim sărut. Blake s-a
aplecat pentru a-1 prelungi, dar m-am retras înainte să apuce să o
facă.
— Adio, Blake!
Aproape că ajunsesem la capătul holului, când el a vorbit în
sfârşit.
— Să nu te mai întorci, Erica!
Replica lui m-a pus la pământ. Am simţit un nod în stomac la
gândul că puteam să pierd orice şansă la un viitor împreună. M-am
întors cu faţa către el, speriată de ce aveam să văd în ochii lui. Blake
stătea cu pumnii strânşi pe lângă corp, cu fălcile încleştate, cu
muşchii încordaţi.
— Dacă acum închei relaţia, nu te mai deranja să vii înapoi.
Cu mâinile tremurând, am deschis uşa firmei şi am dispărut
înăuntru, lăsând în urmă tot ce mi-era mai scump pe lume.

Capitolul 13

Restul săptămânii s-a scurs ca prin ceaţă. Abia dacă am ieşit din
birou. Concentrarea mea asupra muncii, cândva binevenită, căzuse
într-o obsesie de a merge înainte, în ciuda lipsei de somn. Chiar şi
atunci când dormeam, imaginile ce mă bântuiau nu mă ajutau să mă
odihnesc cu adevărat.
Cumva, oboseala şi faptul că mă supuneam singură presiunii de
a continua să lucrez mascau o mare parte din suferinţă. Hăul ce se
căsca în pieptul meu acolo unde, cândva, fusese o inimă nu mi se
mai părea atât de nimicitor atunci când pretindeam că-mi pasă doar
de cifre, liste şi mersul înainte al afacerii, la o viteză primejdioasă.
Toţi cei din firmă ţineau pasul. în ritmul ăsta, probabil că până la
urmă nu aveau să-mi mai trebuiască banii tatălui meu. în orice caz,
voiam să-i restitui cât mai repede împrumutul lui Blake.
Eram în mijlocul unei şedinţe cu Risa, când am primit un telefon
de la Daniel. I-am spus fetei că trebuie să răspund şi am aşteptat-o să
iasă înainte să încep discuţia.
— Alo.

— Erica, sunt jos. Aş vrea să vorbesc cu tine.
Glasul lui era rece şi poruncitor.
— Ieşi prin spate.
Am închis, apoi i-am spus Risei că ies să iau prânzul mai
devreme. Am ieşit pe uşa din spate şi l-am găsit pe Connor la volanul
Lincolnului, aşteptând în parcare, cu motorul la ralanti. Daniel
stătea sprijinit de capotă, fumând o ţigară, îmbrăcat în obişnuitul lui
costum negru, cu cămaşă albă. întruchiparea politicianului, mi-am
zis eu, în timp ce prin minte îmi alergau motivele pentru care s-ar fi
putut afla acolo. Mărie, Blake... Nici nu mai puteam vorbi din cauza
fricii care pusese stăpânire pe mine.
— Ţi-e foame?
Am scuturat din cap, mai degrabă din zăpăceală decât pentru a-i
da un răspuns adevărat.
— Ce s-a întâmplat?
— Nimic. Hai să luăm prânzul!
El s-a împins de lângă maşină şi a azvârlit ţigara. Mi-a deschis
portiera şi mi-a făcut semn să urc, păstrând pe chip o expresie de
nepătruns.
M-am silit să mă mişc. Pe vremuri mi se încălzea inima la vede
rea lui, oricât de intimidat ar fi părut uneori. Pe atunci primeam
cu bucurie timpul petrecut împreună, dar acum trebuia să-mi
forţez picioarele să se pună în mişcare pentru a intra în maşină
alături de el.
— Connor, du-ne la O’Neill!
Am inspirat adânc de câteva ori, încercând să mă liniştesc.
O’Neill părea o destinaţie destul de nevinovată. Poate că Daniel voia
doar să mâncăm împreună. Toate nopţile nedormite îmi sporiseră
enorm starea de nelinişte.
— De ce ai vrut să ne întâlnim?
— Intenţionam să trec mai repede pe la tine, dar m-am gândit că
ţi-ar prinde bine un răgaz. Cum merge treaba cu Landon?
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Un val de uşurare m-a cuprins la gândul că Blake era în siguranţă,
însă a fost iute înlocuit de amintirea durerii pe care o provocase
despărţirea noastră.
— N-am de unde să ştiu. Nu l-am mai văzut de zile întregi.
M-am uitat îndelung pe fereastră, sperând că Daniel nu avea să
mă oblige să-i înşir toate detaliile despărţirii noastre.
— Bun. înţeleg că pare să fi acceptat situaţia.
Am ridicat din umeri, încercând să ignor junghiul pe care-1
simţeam în piept la gândul că era posibil ca Blake să fi renunţat,
în sfârşit, la noi doi. Dar asta voisem, nu? Nu mai primisem nicio
veste de la el toată săptămâna, lucru care mă liniştea şi mă chinuia în
acelaşi timp. Mi-am înghiţit lacrimile care îmi ardeau ochii. Acum
nu era momentul pentru aşa ceva.
— El a însemnat chiar atât de mult pentru tine?
Daniel îmi vorbise pe un ton mai blând decât mă aşteptasem, aşa
că m-am întors cu faţa către el, clipind pentru a-mi usca genele. Aş fi
putut să jur că zărisem un licăr de tristeţe în privirea lui, însă m-am
gândit că nu făceam decât să-mi proiectez propria suferinţă.
I-am cântărit în minte întrebarea. Blake însemnase totul pentru
mine, dar la ce bun să-i fi spus asta lui Daniel?
— Te-am întrebat ceva!
— E singurul om pe care l-am iubit vreodată.
El s-a încordat uşor şi s-a uitat în altă parte. Adevărul şi reacţia
lui stranie mi-au dat puţin curaj.
— Nu prea am timp pentru asemenea mici întâlniri. Putem să
trecem la subiect?
— Ai grijă!
Daniel şi-a îngustat puţin ochii, ceea ce mi-a amintit cât de
înspăimântător putea deveni în doar o clipă. M-am întrebat în tăcere
de la cine-mi moştenisem temperamentul, deşi niciodată nu aveam
să mă pot compara cu el la capitolul ăsta.
— Ţi-am zis că te scot pentru prânz.

Mi-am încrucişat braţele la piept, asigurându-mă că stau strâns
lipită de cel mai îndepărtat capăt al banchetei. Connor ne condusese
către sudul oraşului şi trecuserăm pe străzi pline de case identice,
lipite una de alta, până când ajunseserăm să străbatem drumul prin
cipal al unui mic cartier de la periferie.
— Unde suntem?
— în vechea mahala. Aici au crescut bunicul tău şi tatăl lui,
înainte ca numele Fitzgerald să însemne ceva.
M-am lăsat pe spate şi am studiat împrejurimile. Nu mai
fusesem niciodată în acea parte a oraşului. Se deosebea mult de stră
zile curate, invadate de turişti, din centrul localităţii. Nu era nici
cea mai sigură zonă. Connor a oprit în faţa unei taverne de la colţul
străzii. Pe o firmă uzată scria La O'Neill.
L-am urmat pe Daniel afară din maşină şi am rămas stingheră
lângă el, în timp ce-i strângea mâna bărbatului care stătea aşezat pe
un taburet chiar în faţa intrării. Era un tip lat în spate şi musculos,
asemenea lui Connor, dar cu păr cârlionţat, negru ca tăciunele, şi
ochi închişi la culoare, în mare parte ascunşi de bucle şi de cozorocul
unei şepci cadrilate. Individul l-a salutat pe Daniel spunându-i pe
nume şi ne-a lăsat să trecem.
Am pătruns în interiorul întunecos al tavernei şi ne-am aşezat în
colţul din capătul opus intrării. Daniel a comandat beri şi doi burgeri.
O’Neill avea cu siguranţă un meniu limitat, aşa că n-am comentat,
în plus, mă hotărâsem să-mi aleg luptele cu Daniel, dacă nu voiam
să capăt obiceiul de a-mi ascunde vânătăile. Doamne, cât eram de
recunoscătoare că mama nu putea să mă vadă în momentele acelea!
— Aş vrea să discutăm despre afaceri, a început el.
Eu îmi doream să mai amânăm subiectul. Trebuia să aflu mai
multe despre el, dacă aveam de gând să găsesc o cale de scăpare din
încurcătura în care intrasem.
— Ce mai face Margo? l-am întrebat, sperând să abat discuţia de
la marele plan pe care-1 avea cu viaţa mea.
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— Atât de bine pe cât e de aşteptat.
A dat peste cap o bună parte din porţia lui de bere. Eu am lăsat-o
pe a mea să se mai aşeze.
— Ştii că vrea să stau departe de tine? Mi-a spus-o pe şleau în
timpul galei. N-o să fie încântată să mă vadă în preajma campaniei
ori a vieţii tale personale.
— Are intenţii bune, dar deciziile astea nu-i aparţin.
— N-o să apară tensiuni dacă o să-i nesocotesc pe faţă dorinţele?
— Margo e cea mai mică dintre preocupările noastre.
— Poate mă luminezi şi pe mine în privinţa preocupărilor tale.
Ameninţarea de a-1 ucide pe Blake şi intenţia de a-mi lichida afacerea
sunt în continuare în fruntea listei tale de priorităţi?
El a rânjit lent.
— Dacă ai impresia că gura aia obraznică n-o să te bage în
bucluc pentru că suntem în public, mai gândeşte-te!
M-am uitat repede în jur. Barul era aproape gol, iar clienţii nu
păreau genul cărora să le pese prea mult de o mică ceartă la ora prân
zului. Ca să nu mai spunem că Daniel părea să fie unul dintre consu
matorii favoriţi ai localului. Poate că cei de acolo erau tipii care-i
făceau treburile murdare, atunci când cineva trebuia să se ocupe de
oameni ca Mark.
Daniel avea dreptate. Probabil că n-aş fi ajuns nicăieri vorbindu-i
impertinent. M-am îmbufnat şi m-am lăsat pe spătarul scaunului.
El a trântit un teanc de hârtii pe masă şi l-a împins către mine.
— Ăsta-i planul nostru de marketing. Eu n-am vreme să-l citesc
şi, chiar dacă aş avea, nu sunt sigur că aş pricepe mare lucru. Mi
s-a spus că are un grad mare de generalitate, ca să putem răspunde
noutăţilor apărute zilnic în plan politic şi local, care sunt foarte
diferite. în scurt timp, o să începem procesul de angajare, pentru a
înlocui persoanele care conduc lucrurile în momentul ăsta. Desigur,
totul e de faţadă, având în vedere că pe tine vreau să te aduc în echipă.
— Cum rămâne cu afacerea mea?

— Landon a dispărut din peisaj, iar tu o să-ţi primeşti cât de
curând banii din partea mea. Găseşte o cale de a o face să meargă
fără tine sau vinde-o. Nu-mi pasă ce alegi.
— Dacă mi-ai lăsa mai mult timp, aş putea ajunge să fac profit pe
cont propriu, fără ajutorul tău.
— Cât timp?
— Vreo două luni, poate. Nu sunt sigură, am minţit eu.
Realist vorbind, probabil că aş fi avut nevoie de şase luni sau mai
mult.
— Nu, n-avem vreme pentru aşa ceva.
M-am lăsat în faţă, sperând să-l conving.
— Daniel, te-aş putea ajuta să găseşti un om pentru postul ăsta.
Pe cineva cu aceeaşi pregătire, care să poată contribui cu aceleaşi
calităţi ca şi mine. Nu ştiu de ce...
— Erica, asta nu-i o negociere.
Tonul lui devenise îndeajuns de tăios, încât să atragă nişte priviri
dinspre bar.
— Tu o să lucrezi pentru campanie. O să lucrezi pentru mine.
Acum îmi dau seama că încerci să găseşti o cale ingenioasă de a
scăpa. în timp ce faci asta, ai grijă să nu uiţi un lucru: mie nu-mi
pasă ce înseamnă Landon pentru tine. Ar putea fi şi tatăl copiilor tăi,
tot n-aş ezita să-l scot din ecuaţie. N-aş sta pe gânduri nici măcar o
secundă. Pricepi? Deoarece credeam că am fost destul de limpede la
ultima noastră discuţie.
Barmanul ne-a adus burgerii şi a dispărut fără niciun cuvânt.
Am rămas cu ochii pironiţi în farfurie, fără nicio poftă de mâncare,
îngreţoşată de ameninţările lui Daniel.
— Erica.
Am închis ochii şi am rostit următoarele cuvinte cât am putut
de calm.
— Te înţeleg perfect. Totuşi, dacă mă angajezi pentru a te folosi
de mintea mea, poate ar fi bine să-mi spui în ce moment s-ar cuveni
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să mă întind pe jos şi să mă las călcată în picioare. Sau tu eşti singurul
care o să se ocupe cu asta?
— Aici nu-i vorba despre tine, ticăloasă mică!
A izbit cu palma în masă, atrăgând din nou câteva priviri plic
tisite dinspre bar. Speriată, m-am lipit de spătarul scaunului, încer
când să mai câştig câţiva centimetri de spaţiu între mine şi furia lui.
— Aici e vorba de ceva mult mai important şi mai de succes
decât o să fii tu vreodată. E vorba de familia mea! Familia noastră!
Generaţii întregi din neamul nostru şi-au petrecut viaţa târându-se
afară din locuri ca ăsta, astfel încât să poată să facă ceva mai măreţ.
Iar acum o să fii şi tu parte din treaba asta. O parte mică şi totuşi
importantă, iar cu cât o să-ţi dai mai repede seama cum stau lucru
rile, cu atât mai bine o să-ţi fie. Acum mănâncă-ţi burgerul!
— Nu mi-e foame, am şoptit.
Privirea i-a devenit atât de glacială, încât am luat numaidecât
un cartof prăjit şi am muşcat din el. Am continuat să mâncăm în
tăcere, ochii întâlnindu-ni-se din când în când, fiecare pereche rece
şi albastră oglindind-o pe cealaltă. Aş fi fost norocoasă să scap de
mânia lui pe drumul de întoarcere. De data asta, nu mai era ca atunci
când mă dondăneam cu Blake sau când îmi îndrumam colegii pe
calea cea bună. Zgândărisem uriaşul, iar el nu dormea. O fi fost
Daniel mândru de reuşitele mele, dar nu-mi permiteam luxul de a
fi fetiţa tatei, care poate să-l ia peste picior şi să scape nepedepsită.
Cumva trebuia să mă învăţ să tac naibii din gură sau să joc altfel,
pentru că dintr-o confruntare directă nu aveam să câştig prea mult.
*

Connor m-a lăsat la birou după un drum în mare parte tăcut, cu
excepţia momentului în care Daniel mi-a promis că-mi va da de ştire
când să vin la sediul campaniei pentru a face cunoştinţă cu echipa de
acolo. Mi-am notat în minte vorbele lui, apoi mi-ain petrecut restul

timpului uitându-mă pe geam, simţind cum propria viaţă îmi scapă
printre degete.
Am intrat în sediu şi am găsit-o pe Risa proptită de masa lui
James, zâmbind şi sporovăind, în vreme ce el îşi îndrepta jenat
atenţia când spre ea, când spre ecranul calculatorului. întreaga scenă
avea ceva ce m-a scos din sărite.
— Risa, pot să vorbesc cu tine?
Ea s-a ridicat, ca şi cum aş fi rupt o vrajă, care, de fapt, exista
doar în mintea ei. M-a urmat în biroul meu.
— Chestia asta trebuie să înceteze, i-am zis pe de-a dreptul,
incapabilă să-mi îndulcesc cuvintele.
— Ce?
— Chestia asta a ta cu James. Nu ne permitem asemenea
distracţii. Am nevoie să-ţi vezi de treabă, nu să-ţi petreci jumătate
de zi la masa lui, flirtând.
— N-am idee despre ce vorbeşti, a spus ea, încruntându-se şi
dându-şi nervoasă părul după ureche.
— Ştiu că nu avem o politică oficială privind relaţiile la locul de
muncă, pentru că, sinceră să fiu, n-am prevăzut că asta va deveni o
problemă, dar acum, că este, înţeleg de ce companiile impun astfel
de reguli. Pune ochii pe altcineva. Am nevoie ca el să lucreze şi am
nevoie ca tu să te aduni.
Risa a închis brusc gura şi s-a făcut roşie ca sfecla. Nu-mi dădeam
seama dacă era mai degrabă ruşinată ori furioasă, dar faptul că o
chemasem la mine o luase complet prin surprindere. Nu era prima
dată când îi făceam observaţie, însă niciodată n-o mai luasem la rost
atât de direct. Pur şi simplu nu mai aveam răbdare să mă învârt în
jurul subiectului. Nu în ziua aceea.
— Cum rămâne cu tine şi Blake?
îmi petrecusem o bună parte din ultimele două ore abţin ându-mă
să-i spun lui Daniel ce credeam cu adevărat despre el. Chiar ar fi
trebuit să-mi aleg un moment mai potrivit pentru discuţia cu Risa,
dar... iată-ne. Am vorbit încet, încercând să-mi păstrez calmul.
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— El e un investitor, nu un angajat, iar relaţia noastră nu te
priveşte.
Risa s-a îmbufnat şi a început să bată cu vârful piciorului în
podea.
— OK, să trecem mai departe. Ceva nou? am întrebat, sperând
să neutralizez tensiunea şi să ne întoarcem la muncă.
Ea m-a privit lung preţ de câteva clipe, după care a inspirat
adânc.
— Sâmbătă o să particip la un eveniment caritabil. E dedicat
unei fundaţii care sprijină educaţia tehnologică pentru copii din
cartierele sărace. Max s-a gândit că ne-ar prinde bine să fim prezenţi
acolo.
— Sigur, pare un proiect pe care l-am putea susţine.
— Şi eu m-am gândit la fel, dar nu ştiam sigur dacă avem prevă
zută în buget o sumă pentru donaţii.
— Sunt sigură că putem găsi ceva.
— Grozav, doar să-mi spui şi mă ocup de toate aranjamentele.
— Ştii, e posibil să fie genul de eveniment la care să particip şi
eu.
Am încercat să nu mă simt jignită de aerul ei mirat.
— Nu m-am gândit. în ultima vreme ai părut foarte distrată.
N-am vrut să te deranjez cu asta. Ştiu că ai alte treburi de care să te
ocupi, iar stabilirea relaţiilor e în sarcina mea. Scuze, probabil că ar
fi trebuit să te întreb.
— E în regulă. Am avut multe pe cap.
— Vrei să vii? Aş putea să-l sun pe Max şi să încerc să obţin un
bilet în plus.
Am cântărit în minte oferta. Trecuse ceva vreme de când nu mai
văzusem alte locuri în afara casei lui Mărie şi a biroului meu. Ideea de
a mă amesteca printre oameni când încă nu mă simţeam în apele mele
era puţin înfricoşătoare, însă ar fi fost util să-mi mai îndrept atenţia şi
spre altceva. Chiar şi dacă n-ar fi folosit la nimic altceva, socializarea
tot era mai bună decât să rămân singură cu gândurile mele.

— Chiar cred că aş vrea. Ar putea fi o schimbare plăcută de
peisaj.
— în regulă. O să văd ce pot face.
Risa mi-a aruncat un zâmbet forţat, apoi a plecat în grabă. Am
oftat în sinea mea, recunoscătoare că stătuserăm totuşi puţin de
vorbă. Era supărată, dar nu voiam ca tensiunile dintre noi să ne afec
teze munca. Şi cerul îmi era martor că în ultimele două săptămâni
fusesem un dezastru ambulant. Eu ştiam doar cum mă simţeam pe
dinăuntru. Nu-mi puteam închipui cum eram percepută din exte
rior, iar în cea mai mare parte a timpului nu-mi prea păsa. Prea
multe lucruri erau încă neterminate. Nu mai aveam energie ca să
umblu în vârful picioarelor pentru a menaja sentimentele colegilor
de serviciu.
Restul zilei a trecut repede. Am ignorat planul de marketing
primit de la Daniel. Ţineam îndeajuns de mult la munca mea, încât
să ştiu că aveam să fiu sincer interesată de conţinutul documentului.
Exact asta voia şi el, dar în clipele acelea nu suportam ideea de a-i
face pe plac. Daniel îmi distrusese relaţia cu Blake şi eram hotărâtă
să amân cât mai mult timp cu putinţă transformarea într-o parte din
maşinăria politică a familiei Fitzgerald.
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M-am oprit la fostul meu apartament, ca să-mi găsesc nişte
haine potrivite pentru eveniment. în graba mea nebună de a pleca,
nu-mi împachetasem nicio ţinută formală, iar Mărie nu putea să-mi
împrumute din lucrurile ei, căci aveam conformaţii diferite.
Mi se părea ciudat să mă aflu din nou acolo. însă nu făcusem
niciun efort pentru a-mi găsi o nouă locuinţă. E drept, nu avusesem
prea mult timp la dispoziţie, dar în adâncul sufletului nici nu reuşeam
încă să mă imaginez stând altundeva. Camera liberă a lui Mărie era
numai bună. Un loc în care să încerc să dorm şi în care măcar să nu
fiu singură. Dar nu mă puteam îndemna să mă gândesc la a o lua de
la capăt în altă parte.
I-am lăsat lui Sid, pe masa din bucătărie, cecul destinat plăţii
chiriei. Apoi, din obişnuinţă, m-am apucat să curăţ puţina murdărie
care se acumulase.
— Nu-i nevoie să faci ordine.
Cady a ieşit din camera lui Sid, îmbrăcată intr-un tricou lung,
care părea s-o înghită cu totul. Arăta obosită, dar mulţumită, în timp
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ce lipăia spre bucătărie, pentru a mă ajuta. Părul ţepos, cu şuviţe
blonde, îi stătea răvăşit în toate direcţiile.
M-am întors pentru a pune nişte vase în chiuvetă şi mi-am
ascuns un zâmbet. Sid făcea o fată să fie obosită, dar mulţumită.
Bravo lui!
— Nu mă deranjează, am spus.
— Nu ştiu sigur cum ar supravieţui Sid fără cineva care să aibă
grijă de el, a râs Cady.
— Zău aşa! Bărbaţii...
Am terminat repede treaba, după care ea a luat cecul pentru
chirie şi a ridicat ochii spre mine.
— Plănuieşti să te mai întorci cândva?
Am stat pe gânduri. Sigur, ea era iubita lui Sid, dar şi asistenta
lui Blake. Aproape aş fi putut să garantez că orice i-aş fi spus ei, ar fi
ajuns la urechile lui.
— N-am niciun plan în privinţa asta, dar încă nu mi-am găsit
altă locuinţă.
Cady mi-a zâmbit cu înţelegere.
— Păcat. Sunt sigură că lui Sid o să-i fie dor să te aibă prin
preajmă.
— Poate. Dar acum te are pe tine.
— Da, păi, nu cred că e singurul care-ţi simte lipsa.
Am luat o sticlă cu apă din frigider şi am dat peste cap o parte
din ea, fără să iau în seamă ultimele cuvinte.
— Ştiu că nu e treaba mea să intervin. Orice s-ar întâmpla între
tine şi Blake, vă priveşte pe voi doi, dar, dacă are vreo importanţă,
mie mi se părea că vă stă grozav împreună. El lăsa impresia că era cu
adevărat fericit. Şi îl cunosc de multă vreme.
— Ce mai face?
Nu ştiu sigur de ce am întrebat-o. De parcă, dacă aş fi aflat mai
multe despre starea de spirit a lui Blake, m-aş fi împăcat mai uşor cu
cele întâmplate.
Cady mi-a aruncat o privire compătimitoare.

— Ar trebui să vorbeşti cu el, Erica.
*

Am ales o rochie de cocktail simplă, neagră, fără bretele, care mi
se mula pe trup şi se oprea chiar sub genunchi. Mi-am adunat părul
într-un coc lejer şi mi-am pus în picioare o pereche de sandale negre
cu toc, iar pe umeri, un şal uşor, în caz că evenimentul urma să aibă
loc într-o sală răcoroasă.
Când am ajuns, i-am găsit pe Risa şi pe Max stând de vorbă
într-un mic grup. Max mi-a azvârlit zâmbetul lui de premiant. Cuplul
cu care discutau şi-a luat rămas-bun şi s-a îndepărtat, lăsându-ne
singuri.
— Arăţi superb, Erica. îţi mulţumesc că ai venit în seara asta.
— Mulţumesc şi eu, mă bucur că am facut-o. Risa mi-a spus deja
câte ceva, dar cât de implicat eşti în acţiunea caritabilă?
— Angelcom o susţine de câţiva ani. O dată pe an sponsorizăm
evenimentul ăsta, pentru a atrage noi donatori şi a aduce notorietate
cauzei.
— E minunat.
încă nu-1 iertasem pe Max pentru că mă presase să accept ultimul
dans cu Mark, dar nu puteam nega faptul că, de atunci, ne ajutase
foarte mult cu afacerea. Nu-i acordam prezumţia de nevinovăţie, dar
acum, că Blake nu mai era prin preajmă, nici nu voiam să-l înde
părtez complet de lângă mine. în asemenea momente, îmi venea
tare greu să cred lucrurile îngrozitoare pe care Blake mi le spusese
în privinţa lui şi despre care îmi dăduse asigurări că sunt adevărate.
— Probabil ar trebui să mergem la masa noastră. în curând o să
fie servită cina, a spus el, întrerupându-mi şirul gândurilor.
I-am urmat pe Risa şi pe Max până la masa ce ne fusese rezervată,
unde am recunoscut repede chipurile ce urmau să ne stea alături.
Heath s-a ridicat când m-a văzut, însă ochii mei s-au îndreptat
numaidecât către Blake şi către femeia de lângă el.
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Sophia.
M-am oprit brusc, încremenită la gândul că eram nevoită să-i
înfrunt chiar în momentele acelea. Bărbatul pe care-1 iubeam, însoţit
de o femeie pe care o dispreţuiam. Durerea despărţirii a crescut
exponenţial. Regretul pentru fiecare clipă petrecută departe de el
m-a izbit cu toată puterea, punând stăpânire pe plămânii mei. I-am
golit dintr-o singură suflare.
Oricât de mult aş fi detestat-o pe Sophia şi orice ar fi însemnat ea
pentru trecutul lui Blake, nu eram nici pe departe pregătită să-i văd
împreună în seara aceea. Sau în orice alt moment. Ea arăta impecabil
într-o rochie din mătase roşie, ce contrasta frumos cu părul negru şi
lucios care-i cădea peste umeri. Forma un cuplu frumos împreună
cu Blake, îmbrăcat în costumul lui gri-închis, cel care-mi plăcea mie
la nebunie. Miliardarul şi manechinul. Ce mai potrivire!
— îmi pare bine să te văd, Erica!
Heath a rupt tăcerea şi s-a grăbit să mă îmbrăţişeze. Blake s-a
uitat drept în ochii mei, ca şi cum ar fi aşteptat să reacţionez. Dar eu
nu mă puteam mişca. Eram, la propriu, incapabilă să fac măcar un
pas înspre masă.
Risa s-a aşezat lângă Max, lăsând un loc neocupat între ea şi
Heath. M-am uitat cu îngrijorare la scaunul gol, neştiind cum ar fi
fost posibil să supravieţuiesc unei cine cu Blake şi Sophia stând chiar
în faţa mea. Poate reuşeam să plec înainte ca evenimentul să înceapă
cu adevărat. Să mă prefac că mi-e rău sau ceva.
Ca şi cum mi-ar fi citit gândurile, Sophia mi-a zâmbit cu un aer
atotştiutor, care m-a făcut să scrâşnesc din dinţi de furie.
— Mă bucur foarte mult că ai putut veni, Erica. Aşază-te lângă
noi!
Vorbele ei m-au scos cumva din transă şi am fost nevoită să mă
mişc. în direcţia opusă.
— Risa, eu mă duc să-mi iau o băutură. Tu vrei ceva?
Ea a scuturat din cap.
— Sunt bine, mulţumesc.

Blake s-a ridicat chiar în clipa în care dădeam să plec. Nu l-am
luat în seamă şi mi-am continuat drumul către bar, amintindu-mi că
nu puteam s-o rup la fugă pe tocuri.
— Jack cu gheaţă, i-am spus barmanului.
Blake şi-a făcut apariţia lângă mine.
— La fel.
Nu ne atingeam, dar eram aproape, la doar câţiva centimetri unul
de celălalt. Mi-am amintit primele săptămâni petrecute împreună,
când încă încercam în zadar să ignor energia palpabilă care pulsa între
noi, o atracţie incontestabilă ce se transformase iute în dependenţă,
în obsesie.
— Nu ştiam că o să fii aici.
Vorbea cu glas scăzut, încărcat de regret.
Altfel ce? N-ai mai fi venit cu ea?
Am tras încet aer în piept, încercând să-mi ţin în frâu emoţiile.
Blake se purta frumos şi ar fi trebuit să fac măcar o tentativă de a comu
nica normal post-despărţire. Dar tăcerea ce atârna în aerul dintre noi
părea un răspuns suficient. Mă simţeam mizerabil, eram obsedată de
muncă şi n-aveam nicio idee cum să mă înţeleg cu ucigaşul nebun
după putere care îmi era tată, astfel încât să termin cu toate astea.
Poate că oricum era prea târziu. Sophia probabil că preluase
ştafeta de îndată ce-şi dăduse seama că eu am dispărut din peisaj.
Ar fi fost o proastă să n-o facă şi nu-1 puteam blama pe Blake. Eu
îi spusesem cât se poate de limpede că nu vreau să-l mai văd. Că
trebuie să renunţe la mine.
— Cum merge cu Risa? m-a întrebat el în cele din urmă, într-o
nouă încercare de a mă determina să vorbesc.
— E foarte motivată. încheie o mulţime de contracte pentru noi.
— Pare că s-a apropiat foarte mult de Max.
Am aruncat o privire către masă. Risa era vioaie ca de obicei, iar
Max îi sorbea fiecare cuvânt. Nu fusesem prea atentă la felul în care
evoluase relaţia dintre ei de-a lungul ultimelor câteva săptămâni.
Aşa cum, pe bună dreptate, observase şi ea, avusesem prea multe
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pe cap ca să-mi mai pese, atâta vreme cât Risa îşi facea meseria şi ne
împingea afacerea înainte.
— El o ajută să stabilească relaţii cu cei care ne-ar putea promova.
Se pare că totul merge bine. Veniturile au crescut.
Atenţia mi s-a îndreptat către Sophia, care m-a surprins holbându-mă la ea. M-am întors la loc şi mi-am zărit imaginea reflectată în
oglinda din spatele barului.
— Sophia arată superb, ca de obicei.
Blake a sorbit din băutură.
— A venit cu treabă în oraş.
— Nu e cazul să te scuzi în faţa mea, Blake. M ă... bucur pentru
tine.
Am strâns din dinţi după minciuna sfruntată pe care tocmai o
rostisem în numele politeţii şi de dragul de a ne permite să mergem
mai departe. Apoi am dat pe gât jumătate din paharul meu.
— Nu te pricepi deloc să minţi.
*

M-am întors la masă, iar Blake m-a urmat iară niciun cuvânt.
Mă simţeam recunoscătoare pentru faptul că stăteam lângă Heath.
Cumva, în grupul acela de colegi şi foşti, el îmi părea un aliat. Am
sporovăit despre eveniment şi despre cum ne mai merge la serviciu.
— Ai discutat deja cu Alli despre mutare? l-am întrebat.
El a scuturat din cap.
— E vreun motiv anume pentru care n-ai facut-o?
— Cred că mi-e cam teamă de ce o să zică. Dar aproape mi-am
terminat programul, aşa că voi fi nevoit să găsesc curând o cale de a
deschide subiectul.
— Ar trebui să vorbeşti cu ea, Heath.
— Şi tu la fel.
Am dat din cap şi am făcut greşeala de a mă uita la Sophia, care
profita de fiecare ocazie pentru a-1 atinge pe Blake. Erau gesturi

mărunte: îşi trecea degetele peste cutele pe care le făcea costumul lui
în dreptul umerilor, se apleca înspre el în timp ce-i spunea ceva, atingându-1 în treacăt cu sânii ei mici şi obraznici. Am scrâşnit din dinţi.
— E foarte îngrijorată din pricina ta.
Mi-am întors privirea către Heath, incapabilă să mă relaxez.
— O s-o sun în curând. Am fost foarte ocupată cu serviciul, să
ştii. N-am prea avut timp pentru nimic altceva.
— Alli nu e singura care îşi face griji.
Mi-am aruncat ochii către Blake, care stătea sprijinit de spătarul
scaunului, cercetând încăperea cu un aer plictisit. Sophia îi şoptea
ceva la ureche şi râdea încetişor, de parcă ar fi împărtăşit cu el cine
ştie ce glumă intimă. Când mâna i-a dispărut sub masă, n-am mai
putut îndura.
M-am ridicat cu brutalitate de la masă şi m-am dus drept la
toaletă. Când m-a izbit un val de greaţă, am regretat că mâncasem
ceva. Fusese mai puţin sfâşietor să-l resping pe Blake în perioada în
care el încă mă dorea. Pe atunci puteam să-mi întreţin iluzia că o să
mă aştepte până când o s-o scot la capăt cu Daniel. Dar momentul
acela trecuse. Sophia intervenise, îmi luase locul şi foarte probabil
îi oferea lui Blake toate acele lucruri după care el tânjise câtă vreme
fusese cu mine.
Dacă inima mea era deja frântă, apariţia lui alături de ea mi-o
făcuse chiseliţă.
Din fericire, am găsit pustie toaleta femeilor. M-am uitat în
oglindă. în ciuda faptului că eram o epavă din punct de vedere
emoţional, arătam acceptabil. Machiajul îmi ascundea măcar cear
cănele întunecate de sub ochi. N-aveam eu calităţi de top-model,
dar fusesem îndeajuns de bună pentru Blake. Odată ca niciodată,
pe mine mă dorise. M-am dojenit pentru că-mi păsa. într-un fel
sau altul, puteam să trec peste asta. Trecusem eu prin situaţii şi mai
grele, nu?
Dar până să apuc să-mi răspund, uşa s-a dat de perete şi am zărit
în oglindă imaginea Sophiei apropiindu-se de mine. Trupul ei zvelt,
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pregătit pentru podium, s-a îndreptat agale către măsuţa de toaletă
la care stăteam eu, încercând să mă adun.
— E totul OK? Pari supărată, Erica.
Vorbea pe obişnuitul ei ton languros, condimentat cu puţină
josnicie, pe care mi-1 aminteam de la prima noastră întâlnire în New
York. M-am întors cu faţa către ea.
— Ce vrei?
Ea s-a sprijinit relaxată de zid, încrucişându-şi braţele la piept.
— Mă gândeam că am putea să mai stăm de vorbă. Mi-a părut
rău să aud că lucrurile n-au mers bine între tine şi Blake.
Buzele mi s-au ridicat într-un surâs forţat. Nu aveam să muşc
momeala.
— Sunt sigură!
— Bănuiesc că nu v-aţi potrivit.
— Tu de unde oi fi aflat?
— îi sunt prietenă, Erica. Discută cu mine. Sunt sigură că ţie ţi
s-a părut copleşitor să fii cu el.
— La ce te referi?
— La sex, bineînţeles. Hai să nu ne comportăm de parcă n-am
şti că-i place dur.
Mi-a aruncat un zâmbet în toată regula şi s-a proptit cu şoldul
în masă, lăsându-şi capul într-o parte, ca şi cum m-ar fi măsurat de
sus până jos.
— Nu mi-ai dat niciodată impresia că ai fi genul de fată care să
se lase biciuită.
M-am luptat să trag aer în piept, incapabilă să-mi ascund reacţia.
— Nu ştii absolut nimic despre mine, Sophia!
Ea a izbucnit în râs. Sunetul m-a usturat, de parcă mi-ar fi tras
o palmă peste faţă.
— Oh, cred că ştiu destule.
Mi-am strâns pumnii pe lângă corp. Ce n-aş fi dat să-i şterg
expresia aia înfumurată de pe faţă! Lui Blake, la fel. Greaţa mi se
împrăştia prin tot trupul. El îi dăduse ei detalii intime despre noi doi.

Gelozia şi trădarea formează un amestec letal de emoţii, iar eu ajun
sesem la capătul răbdărilor.
— Râzi cât pofteşti, Sophia, dar nu eu mă prăpădesc de dorul
unui bărbat care m-a trimis la plimbare acum câţiva ani. Dar la urma
urmei poate că o să ai noroc şi o să te primească înapoi. Oricum ar
fi, mie puţin îmi pasă.
Am împins uşile şi m-am întors la masă pentru a-mi lua şalul.
Nu mi-a venit prea greu să mă prefac bolnavă, pentru că mi se făcuse
cu adevărat rău. Mi-am luat în grabă rămas-bun de la Risa şi de la
Heath, ignorându-1 pe Blake, cu toate că simţeam fierbinţeala privirii
lui îndreptate asupra mea. Nu mai eram în stare să dau ochii cu el.
Faptul că amintirile noastre însemnau atât de puţin pentru el încât i
le împărtăşise Sophiei mă jignea mult mai profund decât crezusem
vreodată că e cu putinţă.
Felinarele oraşului zburau pe lângă mine în timp ce taxiul mă
ducea înapoi spre locuinţa lui Mărie. Blocurile-turn, cu luminile
lor răzleţe, se pierdeau în urma mea, laolaltă cu orice speranţă că o
să mai fiu vreodată împreună cu Blake. întreaga situaţie îmi dădea
sentimentul pustiitor al unui final categoric. îndemnul de a plânge
şi deznădejdea chinuitoare fuseseră înlocuite de o convingere rece,
lipsită de emoţie, că totul se sfârşise. Blake nu mai era. Până la urmă
îl pierdusem.
Mai pierdusem şi alţi oameni. Ştiam cum să-mi iau adio. Dar
nu-mi aminteam să fi suferit cândva la fel de mult. Sensul vieţii
mele, motivul pentru care mă trezeam în fiecare dimineaţă, tot ce-mi
dădea până atunci speranţă îmi fusese răpit. însă eu ştiam că mai
supravieţuisem unei asemenea nimiciri.
Undeva, în adâncul sufletului meu, încetasem să mai sângerez.
Neîntrerupta durere ce pulsa se domolise, iar amintirea a ceea ce
fuseserăm împreună se transforma într-o altă cicatrice.
Ştiam cum să trăiesc cu cicatrici.
Mi-am şters cea din urmă lacrimă, înăbuşindu-mi imboldul de
a plânge până ce aveam să amorţesc, aceasta fiind reacţia firească a
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organismului meu atunci când se confrunta cu o suferinţă emoţională
necruţătoare. Dragostea mea pentru Blake se schimbase, devenind o
amintire întunecată, dulce-amară, pe veci întipărită în trecutul meu.
Cea mai mare iubire a mea se transformase în cea mai mare pierdere.

Capitolul 15

— Iar lucrezi până târziu?
James s-a aşezat de partea cealaltă a mesei mele de lucru. Era o
după-amiază târzie şi numai noi mai rămăseserăm în firmă. Din ce
în ce mai multe zile se sfârşeau astfel. Nu mă puteam abţine.
— Aşa mă gândeam, am răspuns.
— Nu ştiu ce spun cifrele, dar sunt destul de sigur că nu-i nevoie
să te forţezi atât.
— Nu mă deranjează să lucrez peste program. Asta mă ţine
departe de necazuri.
Glumeam doar pe jumătate. încă nu mă resemnasem pe
de-a-ntregul cu noua viaţă pe care şi-o dorea Daniel pentru mine.
Nu că mi-ar fi lăsat prea mult de ales, dar fusesem de acord ca peste
câteva zile să mă întâlnesc cu el şi cu echipa lui. între timp, dise
casem planul lor de marketing şi încercasem să pun la cale strategii
care să-mi permită să contribui la o capacitate satisfăcătoare pentru
tatăl meu, fără să-mi las la o parte propria afacere.
— O să te epuizezi. Tu nu-ţi dai seama?

James s-a lăsat în faţă, sprijinindu-şi coatele pe genunchi şi
ducându-şi mâinile la bărbie.
— Ţie ce-ţi pasă, James? Sincer! Nu arunc sarcini în spinarea
voastră.
— Pe mine nu m-ar deranja dacă ai face-o. Uneori, pur şi simplu,
nu pari foarte fericită.
Am oftat.
— Chiar contează? Fericită sau nu, sunt aici şi ne facem treaba.
Cui îi păsa dacă voiam să muncesc până ce aveam să intru în
pământ? Era exclusiv dreptul meu.
— De fapt, nu cred că e bine nici pentru tine, nici pentru afacere,
în caz că tu faci o cădere, noi cu cine rămânem? Echipa nu e înde
ajuns de mare încât să reziste fără tine. Dacă o s-o ţii tot aşa, într-o
săptămână sau două n-o să mai fii bună de nimic. Şi atunci? Dacă se
întâmplă ceva şi avem cu adevărat nevoie de tine?
— Faci din ţânţar armăsar, am bombănit eu, întrebându-mă ce
i-aş fi putut spune ca să se mai potolească.
Oricât de mult aş fi lucrat împreună cu Risa, relaţia dintre mine
şi James era categoric mai bună. Când venea vorba despre chestiuni
profesionale, părea să înţeleagă ce caut fără să-mi pună prea multe
întrebări. între noi părea să existe deja acea apropiere tăcută care se
clădeşte între doi oameni ce muncesc cot la cot vreme îndelungată
şi, cumva, asta făcea ca interogatoriul lui să fie mai tolerabil. însă el
n-ar fi putut să-mi înţeleagă nici pe departe viaţa din acele momente.
— Bine, vrei măcar să iei o pauză? Lasă-mă să te scot să mâncăm
undeva.
— Nu mi-e foame.
Chiar nu-mi era. în ultima vreme, rareori mi se făcea foame.
Probabil că în scurt timp aveam să ajung slăbănoagă precum Sophia,
dar nu de bunăvoie. Pur şi simplu, nu mai aveam poftă de mâncare
şi, la drept vorbind, de mai nimic altceva.
— OK, ce-ai zice de o plimbare? Acordă-mi doar o oră şi pe
urmă o să te las în pace, promit.
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Mi-am dat ochii peste cap.
— Te rog?
James mi-a aruncat o privire nevinovată, însă hotărâtă, căreia
era greu să-i rezişti. Nu pricepeam de ce insista atât de mult, dar nu
puteam să neg că-mi atingea puţin coarda sensibilă.
M-am împins de lângă masă.
—- Bine. O oră. Astă-seară trebuie să termin de redactat contrac
tele astea.
Nu trebuia, dar dacă prefăcându-mă că mi-e bine timp de o oră
însemna să scap de necontenitele lui întrebări cu privire la sănătatea
mea mentală, atunci aşa aveam să fac.
Am ieşit în stradă, iar James s-a oprit în faţa motocicletei lui.
A desfăcut o cască de pe ghidon, iar mie mi-a dat o alta, dintr-un
compartiment diferit.
— Oh, nu! Eu nu mă urc pe motociclete.
— Merg pe motor din adolescenţă. îţi promit că o să fii în sigu
ranţă. O s-o iau încet.
— Asta nu făcea parte din înţelegerea noastră.
— Nu exista nicio clauză referitoare la motociclete. Doamne,
Erica, ai făcut prea multe contracte!
Mi-a aruncat un surâs plin de sine, care mi-a topit furia.
— Mi-ai acordat o oră. Calmează-te, OK? O să fie distractiv.
Fără tragere de inimă, mi-am pus casca, simţindu-mă ridicol cu
ea. El m-a ajutat s-o închei, apoi m-a bătut uşor pe cap, ceea ce n-a
făcut decât să-mi sporească jena. M-am aşezat cu grijă în spatele lui
şi am pornit.
Motorul s-a trezit la viaţă cu un uruit. James mi-a luat mâna şi
mi-a înfăşurat-o în jurul taliei lui.
— Ţine-te bine!
M-am ţinut, fără să-mi pese cât de necuviincios de apropiaţi
ar fi însemnat să fim. Brusc şi poate în mod iraţional mă încreme
nise teama că aş putea să zbor de pe motocicletă, în timp ce el intra
încet pe carosabil şi accelera. M-am apucat cu putere de el, încercând

să n-o iau razna de tot. James mi-a acoperit mâna cu a lui şi mi-a
strâns-o.
Habar n-aveam unde mergeam şi nici nu m-am deranjat să
întreb. în cele din urmă, m-am relaxat puţin, nu îndeajuns încât să
mai slăbesc strânsoarea în care îl ţineam, dar suficient cât să simt
beţia vitezei. Am trecut în goană pe străzile aglomerate, pe lângă
maşinile încă blocate în traficul de la ora de vârf, când toţi se întor
ceau acasă de la muncă.
Am mers până când am ajuns la marginea oceanului. Plaja
era aproape goală, cu doar câţiva alergători ici şi colo, în vreme ce,
departe de ţărm, oamenii făceau kite surfing. James a parcat şi m-a
ajutat să cobor. Am pornit împreună spre plajă şi, când am ajuns la
capătul potecii, ne-am scos pantofii.
Aerul era perfect, cald, iar briza oceanului sufla pe deasupra
noastră. Valurile se spărgeau blând pe mal. Eu nu ajungeam foarte
des la marginea oceanului, dar când o făceam, îmi venea foarte greu
să-mi mai fac griji. Ceva din mişcarea hipnotică şi liniştitoare a
valurilor, din întinderea nesfârşită a apei, îndepărta tot zgomotul şi
stresul ce se cuibăriseră în mintea mea. Chiar şi atunci, cu toate câte
le aveam pe cap, mă cuprinsese o rară senzaţie de pace.
Voiam să mă agăţ de ea cât puteam de mult. Mi-am propus în
sinea mea să ajung mai des la plajă. Ar fi meritat lungul drum cu
trenul.
— Hai să intrăm în apă.
Am râs.
— Glumeşti? Ai idee cât de rece e?
— Ştiu precis cât de rece e. înot în ocean de-o viaţă. Haide,
nu-mi face pe fricoasa!
Buzele i s-au curbat într-un zâmbet poznaş.
— Nu, mersi. O să rămân la piscinele încălzite şi la mările calde.
El şi-a dat jos bluza. Tatuajele negre ce doar i se iţeau de sub
mâneci erau acum în văzul lumii. Pe piele i se întindeau limbi de foc ce
făceau parte dintr-un desen cu multe înflorituri. Nu încăpea îndoială
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că arăta superb. Nu era la fel de suplu ca Blake, dar categoric era bine
tonificat. Bănuiam că îşi petrecea vreo câteva ore la sala de forţă.
— Ştii ce se spune despre apa sărată.
Mi-am ridicat repede ochii înspre ai lui, ruşinată de faptul că mă
holbasem. Oamenii au voie să se uite la tatuaje, nu? E ceva normal.
— Ce se spune despre ea?
Ochii au reînceput să-mi rătăcească.
— Oceanul şi lacrimile vindecă toate bolile. O baie în ocean şi o
să fii ca nouă.
Stătea acolo, în faţa mea, pe jumătate gol, doar în pantaloni
scurţi. Mi-am dezlipit privirea de trupul lui şi am tras cu degetul
gol de la picior o linie în nisip. Oceanul şi lacrimile, hm? Dacă era
adevărat, atunci lacrimile pe care le vărsasem de-a lungul ultimelor
două săptămâni mă însănătoşiseră deja.
N-am apucat să mă pierd iar în propriile gânduri, căci James
m-a luat pe sus şi m-a aruncat pe umăr. Vedeam nisipul trecând în
viteză pe sub mine, în timp ce el mă purta spre apă.
— Nu, James! Dă-mi drumul! am ţipat, încercând să mă înfurii
de-a binelea, dar izbucnind în râs în clipa în care el a păşit în valuri.
Ţipetele mi se amestecau cu hohote de nestăpânit, în vreme ce
mă zbăteam, încercând să mă eliberez din strânsoarea lui. Apa îi
trecuse deja de mijloc şi începeam să-mi fac griji serioase. N-ar fi
fost în stare să mă arunce cu adevărat, nu-i aşa?
— James, încetează, să nu îndrăzneşti! Lasă-mă jos!
— Cum zici tu, şefa.
Şi spunând acestea, m-a azvârlit în ocean, împingându-mă în
sus doar cât să plonjez cu zgomot. Am tras repede aer în piept. Apa
rece a oceanului a năvălit asupra mea, luându-mi prin surprindere
toate simţurile. Mi-am îngăduit să mă scufund, până când a fost cât
pe ce să ating fundul nisipos. Câteva clipe mai târziu, valurile şi flota
bilitatea propriului corp m-au adus la suprafaţă.
Mi-am umplut plămânii cu o nouă gură de aer, în vreme ce
James se îndepărta înot. Am zâmbit şi am pornit după el, atât de

repede cât mă ţineau mâinile şi picioarele. Avea s-o încaseze! El s-a
răsucit exact Ia timp pentru ca să-l pot prinde. M-am lăsat pe umerii
lui şi am încercat să-l împing în apă cu toată puterea. Efortul a fost
în zadar. Pentru a-mi face pe plac, s a prefăcut că se scufundă şi a
dispărut în unde.
Am rămas pe Ioc şi l-am aşteptat. Am încercat să-i urmez traiec
toria, dar l-am pierdut din ochi. Mă simţeam neliniştită şi ciudat de
buimacă. Momentul s-a prelungit îndeajuns de mult, încât să încep
să mă îngrijorez puţin. Am cercetat apa dimprejurul meu. Atunci
braţele lui mi-au cuprins coapsele şi m-au ridicat pe deasupra valu
rilor. Am ţipat iar şi am chicotit. James şi-a mai slăbit strânsoarea, iar
eu am alunecat de-a lungul trupului său, încet şi al naibii de sugestiv.
Nu mai exista nimic între noi în afara bumbacului subţire din care
erau făcute hainele mele şi care lăsa prea puţin în voia imaginaţiei.
Senzaţia mi-a şters zâmbetul de pe chip. Inima a început să-mi
bată din ce în ce mai tare, trupul să mi se trezească într-un fel
cunoscut. Apa nu-mi mai părea atât de rece. Valurile ne loveau uşor
trupurile, în timp ce el mă ţinea strâns. Albastrul intens al ochilor
lui s-a întunecat puţin pe măsură ce privirea îi aluneca spre buzele
mele. Gâfâiam uşor. Cu siguranţă din cauza înotului şi a şocului de
a fi fost azvârlită în apă, mi-am spus eu, pentru a mă linişti. Doar că
nu mai reuşeam să-mi recapăt suflul, iar mâna care nu mă ţinea lipită
de el a început să-mi alunece pe coapsă, apucându-mă de genunchi
pentru a mă ridica în dreptul taliei lui. Degetele îmi încremeniseră
pe umerii lui. îmi era teamă să mă mişc. James mi-a ridicat şi celă
lalt picior, astfel încât să-l cuprind cu totul, buzele ajungându-mi la
câţiva centimetri distanţă de ale lui.
— Doamne, cât eşti de frumoasă! mi-a şoptit.
Şi-a lăsat vârfurile degetelor să-i alunece uşor pe obrazul meu,
apoi de-a lungul maxilarului, aşa cum făcuse şi la birou, după întâl
nirea mea cu Daniel. Doar că acum ochii lui nu mai erau plini de
îngrijorare. Purtau povara a ceva mai serios: o lăcomie ce-şi croia
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încet drum prin mine. Mă mâncau mâinile să mă mişc, însă m-am
abţinut.
Mi-am coborât pleoapele şi în spatele lor s-a ivit imaginea lui
Blake. Aceeaşi durere cu care mă obişnuisem mi-a străbătut trupul,
ca un ţăruş înfipt în inimă. Am tresărit şi m-am desprins de corpul
lui James. Fără să-i mai aştept reacţia, m-am cufundat în apă, la fel
cum procedase şi el, apoi am început să înot cât puteam de repede
înspre ţărm. Fir-ar, fir-ar, fir-ar! Era absolut ultimul lucru de care
aveam nevoie în clipele acelea.
Am ieşit cu stângăcie din valuri, forţa curentului fiind cât pe ce
să mă răstoarne în timp ce încercam să înaintez împotriva lui. Ieşirea
la aer m-a înfrigurat şi mai tare, dar soarele era încă sus pe cer.
Mi-am stors cât am putut de bine bluza, pantalonii scurţi şi părul,
întinzându-mă pe nisipul cald, am primit cu braţele deschise căldura
binefăcătoare a razelor. Am închis ochii pentru a-i feri de lumină şi
am încercat să mă concentrez pe sunetul valurilor.
Respiraţia mi s-a mai domolit şi m-am întrebat dacă se scursese
deja ora promisă. Ce naiba făceam? Treaba asta era o greşeală. O
mare greşeală.
Răsuflând greu şi făcând să-i foşnească lin ţesătura pantalonilor,
James s-a lungit lângă mine. S-a sprijinit intr-un cot şi s-a uitat la
mine, cu chipul lui frumos încruntat şi îngândurat.
— A apărut din nou, a spus el încet.
— Ce?
— Privirea aceea. Chiar am sperat că o s-o pot face cumva să
dispară, dar uite-o că s-a întors.
Am oftat şi mi-am aşezat un braţ peste ochi. Aş fi vrut să mă
topesc, să mă las dusă de ape precum nisipul în timpul refluxului.
— îmi pare rău.
— De ce ţi-ar părea rău?
Ar fi trebuit s-o termin pur şi simplu. Să-i vorbesc pe şleau, ca
să nu ne mai învârtim în jurul subiectului. N-aş fi putut îndura să

rănesc doi oameni. Cumva trebuia să-l fac să priceapă că nu puteam
fi decât prieteni. Dar dacă James nu-mi voia prietenia?
M-am uitat la el.
— Ai avut dreptate. Sunt varză, iar în clipa asta munca e singurul
lucru care mă împiedică să-mi pierd complet minţile. încerc să lămu
resc nişte chestii şi n-am idee cum să fac asta altfel decât concentrându-mă asupra serviciului.
— Ştii, nu-i nimic dacă uneori te simţi zăpăcită. Dar asta nu
înseamnă că trebuie să-i respingi pe toţi cei din jur... mai ales pe cei
care ţin la tine.
Am oftat.
— Ştiu.
James nu era singurul care încerca să se apropie de mine. Mărie
îmi lăsase libertate de mişcare, însă ştiam că-şi tăcea griji. încă nu
vorbisem cu Alli, iar despărţirea noastră tot mai îndelungată deve
nise apăsătoare. Totuşi, nu mă încumetam să iau legătura cu ea, în
afara mesajelor vagi pe care i le trimiteam. Era prea apropiată de
Blake, iar în momentul acela eu trebuia să mă îndepărtez cât mai
mult cu putinţă de el, pentru a-1 pune la adăpost.
— N-a fost aşa rău, nu?
Am schiţat un zâmbet.
— A fost distractiv. Chiar mă simt mai bine.
Aş fi vrut să spun mai multe, dar, contrar sfatului pe care tocmai
mi-1 dăduse, am hotărât că probabil era tot atât de bine să-l ţin la
o distanţă sigură din punct de vedere emoţional. O parte din mine
îşi dorea să-i spună că simţeam mai mult, să recunoască acel scurt
şi totuşi intens moment pe care-1 împărtăşiserăm în apă, dar să-i
explice că ar fi fost o încălcare gravă a politicilor şi procedurilor mele
inexistente. însă, dacă i-aş fi zis toate astea, ar fi trebuit să-i spun şi
că încă sunt îndrăgostită până peste urechi de fostul meu iubit, care
probabil că în acele clipe o priponise pe Sophia de un stâlp al patului
şi o călărea de nu mai ştia de ea. Pe urmă, ar fi trebuit să recunosc
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faţă de mine că pesemne nu aveam să-l uit niciodată pe Blake, oricât
de mult m-aş fi străduit.
*

De vreme ce eram prin apropiere, l-am rugat pe James să facă un
scurt ocol în drumul nostru înapoi spre oraş. M-a purtat de-a lungul
unei străzi liniştite, pe care am recunoscut-o datorită caselor noi şi a
peluzelor îngrijite cu meticulozitate. Când a oprit în faţa locuinţei lui
Trevor, am fost şocată să descopăr un semn pe care scria „vândut“,
înfipt în iarba netunsă. Cumva locul arăta şi mai părăsit decât înainte.
Uşurarea reţinută pe care o simţisem mai înainte s-a risipit. Era
un semn rău, la propriu. Casa aceea reprezenta singura mea legă
tură cu Trevor. Blake probabil că nu descoperise nimic util legat de
compania de investiţii din Texas, din moment ce nu-mi pomenise
nimic despre ea. E drept că nici eu nu-i dădusem ocazia. Fusesem
prea ocupată să mă despart de el şi apoi să-l evit.
— Bănuiesc că locul ăsta nu era scos la vânzare când ai venit tu
pe aici.
Am scuturat din cap.
— Nu. Nu e bine.
— Poate că a renunţat să mai fie hacker şi a început o nouă viaţă,
în altă parte. Poate că s-a lansat într-o altă carieră sau ceva.
— Şi a scos pentru prima dată capul în lume? Am mari îndoieli,
dar primeşti puncte pentru optimism.
— Serios, n-are niciun rost să-ţi faci griji. Fii fericită că ne-a mai
dat o pauză şi să sperăm că şi-a pierdut interesul.
Am oftat.
— Să sperăm.
James a ambalat motorul şi am pornit din nou la drum. Am stră
bătut Commonwealth Avenue şi ne-am oprit în faţa apartamentului.
M-am dat jos şi i-am înapoiat casca lui James. Aproape mă uscasem,

dar tot mă simţeam stângace stând acolo. Mai ales după cele întâm
plate, nu ştiam sigur ce să-i spun.
— Mersi pentru pauză.
— Sigur. Ar trebui să facem pauze mai dese.
Mi-a aruncat un zâmbet timid. N-aş fi vrut să-i pun sub semnul
întrebării strădania de a mă înveseli, însă, oricât de mult aş fi vrut
eu s-o bagatelizez, atracţia dintre noi era reală. Nu eram sigură dacă
reprezenta un efect secundar al despărţirii sau ceva mai mult. Nu
ştiam decât că nu-mi trebuiau alte complicaţii.
— Ne vedem mâine, OK?
Mi-am fluturat scurt mâna înspre el, în semn de rămas-bun, apoi
am urcat în apartament. M-am dus în dormitorul meu, mi-am dat jos
hainele şi sutienul, încă umede după baia din ocean. M-am apucat să
scotocesc prin sertare, în căutarea unor schimburi potrivite.
— Erica.
Am ţipat, m-am răsucit şi am dat cu ochii de Blake, care stătea în
prag, ţinându-şi mâinile de-o parte şi de alta a cadrului uşii.
— Ce cauţi tu aici?
în doar câteva secunde, inima mi-o luase la goană. Mă simţeam
expusă, îmbrăcată doar în chiloţi, în vreme ce el se apropia de mine.
— Cine era ăla? m-a întrebat el, cu glas calm şi scăzut.
— James.
Blake mi-a pus o mână pe umăr, scuturându-mi cu blândeţe
nisipul de pe piele. Trupul mi s-a încălzit sub atingerea lui. în secret,
îmi doream ca mâinile lui să umble mai departe, însă ele s-au înde
părtat. Blake şi-a încrucişat braţele şi m-a fixat cu privirea.
— Zbenguială pe plajă cu James. Nu pare ceva atât de nevinovat.
Nici nu fusese, însă nu aveam să-i spun vreodată asta.
— I-o tragi deja?
Mi-am dat ochii peste cap. începusem să mă satur de insistenţa
cu care mă întreba dacă mă culcam cu James.
— Nu crezi că, dacă i-aş fi tras-o, aş fi facut-o chiar în clipa asta?
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— Numai dacă ai vrea să-l omor în bătaie. Dacă da, desigur, data
viitoare invită-1 sus.
A făcut un pas către mine. Aerul dintre noi trosnea. Căldura radia
din trupul lui, laolaltă cu valuri de tensiune sexuală ce erau pe cale
să mă scoată din minţi. Toate progresele pe care le făcusem în încer
carea de a mi-1 smulge din suflet tocmai se duseseră pe apa Sâmbetei.
Tânjeam să-i strâng părul în pumni, să-mi zdrobesc trupul de al lui.
— Cum rămâne cu Sophia?
Vorbisem încet. Mai că sperasem să nu mă audă, astfel încât să
nu fiu nevoită să-i aflu răspunsul.
— Ce-i cu ea?
Am strâns din dinţi.
— Tu i-o tragi ei?
Nu s-ar fi cuvenit să-mi pese, însă trebuia să ştiu.
— Ar avea vreo importanţă?
Expresia de pe chipul lui era nepăsătoare, chiar rece. O gelozie
păcătoasă s-a aprins în mine. Mi-am îngustat privirea. N-aveam
niciun drept să mă înfurii şi totuşi o făceam. Sophia era o târfă
mârşavă şi de fiecare dată când o vedeam nu-mi doream nimic mai
mult decât să-i scot afurisiţii ăia de ochi cu unghiile.
Faptul că ea îi putea oferi lui Blake ceea ce avea nevoie din punct
de vedere sexual nu făcea decât să pună gaz pe foc. M-am întors
şi am încercat să ignor atracţia pe care o exercita corpul lui, aflat
în spatele meu. Am scos din sertar o pereche de blugi şi un tricou
strâmt, cu guler în formă de V, care întotdeauna îi oferea o privelişte
frumoasă înspre „balcoane“. Atunci când îl purtam, Blake nu mai era
în stare să-şi ţină mâinile departe de mine. Creierul meu făcea scurt
circuit după scurtcircuit. Ar fi fost cazul să mă grăbesc şi să plec,
înainte să fac vreo prostie.
Mi-am deschis sertarul cu lenjerie intimă şi am înhăţat nişte
chiloţi uscaţi. înainte să-l închid la loc, m-am oprit. M-am întors iar
spre Blake.

— Ai umblat tu aici?
— îţi lipseşte ceva? a rânjit el.
— Mi-ai furat vibratorul! Cine face aşa ceva?
— Ţi-am mai spus că eu sunt singurul care o să te facă să-ţi dai
drumul. Din câte se pare, treaba asta nu s-a schimbat.
Am rămas mută. El a străbătut distanţa dintre noi şi mi-a împins
picioarele cu coapsa, îndemnându-le să se depărteze. Şi-a pus o
mână pe gâtul meu, apoi mi-a lăsat o dâră de foc peste sâni şi mai
jos, înspre şolduri.
— Dar am impresia că ţi se cam apropie sorocul.
Mi s-a tăiat răsuflarea când mâinile lui s-au lipit brusc de pielea
mea. Cu o răbdare scrupuloasă, şi-a trecut degetele peste elas
ticul chiloţilor, apoi peste fesele mele şi din nou în faţă, unde mi-a
dezmierdat partea interioară a coapsei. Atingerea lui avea o încărcătură
electrică, zguduindu-mi aproape dureros trupul. Mi-am adunat toate
forţele pentru a-i împinge mâna la o parte, rugându-mă să mă lase în
pace, însă asta nu l-a făcut decât să mă atace din nou, apucându-mă cu
şi mai multă agresivitate prin ţesătura subţire de bumbac a chiloţilor.
— Nu, Blake! Nu pot.
Dar, Dumnezeule, cât îmi doream! Să-i simt buzele şi mâinile pe
mine, să pun capăt acelei torturi îngrozitoare. Degetele lui mă apăsau
într-un fel delicios, mângâindu-mă prin bariera materialului.
— Toate astea sunt ale mele, Erica. Eu sunt deţinătorul plăcerii
tale. Amândoi o ştim, mi-a şoptit la ureche, sărutându-mi gâtul şi
trecându-şi limba peste curbura urechii.
Sfinte Isuse Cristoase!
— Nu pot... Nu pot s-o fac!
— Ba da, poţi! Şi chiar vrei s-o faci.
Mi-a împins chiloţii într-o parte şi mi-a masat clitorisul cu dege
tul mare.
— Fir-ar să fie, deja eşti udă pentru mine.
Vorbea cu glas răguşit, aproape cuprins de panică. Am tras
repede aer în piept, înăbuşindu-mi un geamăt. Contactul direct cu
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mângâierile lui pricepute m-a aruncat pe orbită. Mi-am lăsat capul
pe spate şi mi-a venit să ţip din pricina tuturor senzaţiilor care mă
asaltau.
— Ţi-a fost dor de asta? Să-mi simţi mâinile pe tine, trăgându-ţi-o?
Mi-am muşcat buza, căci nu voiam să-i răspund. Câteva secunde
mai târziu, mi-am dat drumul. L-am prins de umeri pentru a-mi
păstra echilibrul, în vreme ce forţa orgasmului mă mistuia. Unghiile
mi s-au înfipt tot mai tare în pielea lui, pe măsură ce trupul îmi era
străbătut de valuri după valuri de extaz. Fierbinţeala îmi dădea furni
cături, iar mintea mi se umplea cu acea plăcere unică pe care numai
Blake mi-o putea oferi. Drace, trecuse atâta timp! Am nevoie de asta.
Am nevoie de tine. îmi doream aşa de mult să i-o spun!
în vreme ce urmările şocului se domoleau, el îmi înşira sărutări
blânde de-a lungul gâtului şi umerilor.
— Mai vrei?
Tremurul vocii lui a fost cât pe ce să mă azvârle din nou în delir.
Şi-a lăsat degetele să-i alunece mai jos, printre labiile mele, până
când a ajuns chiar la marginea vaginului, pe care l-a apăsat foarte
uşor, ca şi cum ar fi vrut să mă pătrundă. I-ar fi fost atât de uşor s-o
facă, mai întâi cu degetele, apoi cu penisul. Patul era chiar alături.
Am fi putut să furăm o clipă, şi nimeni n-ar fi aflat.
Dar o singură imprudenţă ar fi dus la altele. Trebuia să preiau
din nou controlul. Trebuia! Am scuturat din cap şi am inspirat
adânc, pentru a-mi linişti nervii încordaţi.
— Nu!
Glasul îmi era aproape rugător, însoţit de gâfâieli. I-am împins
mâna într-o parte şi am păşit în lateral, ocolindu-1. M-am îndreptat
cu mişcări nesigure, cu genunchii moi, către patul pe care se aflau
hainele mele. M-am îmbrăcat în grabă, în timp ce capul îmi vuia
încă. Blake mă urmărea cu un aer aparent calm, dar în ochii lui stătea
să înceapă o furtună.
îi cunoşteam privirea aceea. De obicei apărea cu doar câteva
clipe înainte să mă lipească de vreo suprafaţă tare şi să mi-o tragă ori

să mă facă să-mi doresc asta. S-a sprijinit de comodă, şi-a încrucişat
picioarele în dreptul gleznelor şi a început să-şi sugă degetele umede.
Blugii îi stăteau întinşi peste erecţia pe care nu facea niciun efort să
şi-o ascundă.
Fir-ar al dracului să fie! Mi-am dezlipit ochii de el şi m-am
luptat să-mi închei nasturele de la pantaloni. Mâinile îmi tremurau
prea tare. în cele din urmă am reuşit şi m-am oprit puţin în faţa
oglinzii, pentru a studia încâlceala nisipoasă în care se transformase
părul meu. în momentul ăla nu puteam risca un duş. Trebuia să mă
mulţumesc cu coafura în stil încâlcit şi nisipos.
Privirile ni s-au întâlnit iar.
— Trebuie să plec.
— Cu el?
— Nu, mă duc acasă.
— Asta e casa ta.
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Cea mai mare parte din ziua următoare mi-am petrecut-o osci
lând între a-mi imagina cum ar fi fost să simt din nou mâinile lui
Blake pe trupul meu şi a mă certa singură pentru că deja îl lăsasem
să le pună acolo.
Vorbele lui produseseră o impresie puternică asupra mea.
Dezrădăcinată şi fără un cămin, de când mă despărţisem de el nu
făcusem decât să plutesc prin viaţă. Ca un satelit pe orbită, fără vreo
destinaţie şi fără vreun scop. Cea mai solidă bază a mea era alături
de Blake, într-un loc pe care îl abandonasem. Nu puteam să neg asta,
chiar dacă vieţile noastre atârnau de un fir de păr.
Momentul petrecut în apartament fusese scurt, dar ne aflam pe
un teren periculos. Dacă Blake începea să umble din nou după mine?
Abia reuşisem să-i fac pe Daniel şi pe Connor să-i piardă urma şi iată
cum mă jucam din nou cu focul.
Telefonul meu a scos un clinchet, anunţându-mă că primisem
un mesaj de la Alli.
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A: Poţi să vorbeşti?

Am aşteptat câteva minute înainte de a-i răspunde, nevrând să
dau impresia că am prea mult timp liber.
E: Sunt prinsă cu munca. Te sun mai târziu.
A: Am mai auzit-o pe asta. Eşti o placă stricată.

Am lăsat telefonul jos şi m-am uitat la ceas. Alli era în pauza de
masă şi n-avea prea multă vreme la dispoziţie. Dacă reuşeam să trec
de următoarea jumătate de oră, urma să scap până când ea avea să
iasă de la serviciu, ceea ce, de obicei, se întâmpla târziu. Am tresărit
când telefonul a început să sune. Era Alli. Am oprit sunetul şi am
lăsat ca apelul să fie preluat de căsuţa vocală. în clipele acelea nu mă
simţeam în stare să vorbesc cu ea. Habar n-aveam ce aflase deja de la
Heath sau ce urma să-i zic eu. Preferam să tac decât să-mi mint cea
mai bună prietenă.
A: Dacă n-o să mă suni curând, o să vin după tine. îţi dai seama, nu?

Am zâmbit. Alli şi ameninţările ei fără temei. Mi-am deschis
aplicaţia care gestiona imaginile şi am căutat printre ultimele foto
grafii făcute. Păstrasem câteva instantanee cu mine şi Blake, în limu
zină, în drum spre gală. El arăta foarte elegant în smoching şi în
jumătate dintre poze apărea strâmbându-se în chipuri amuzante,
prefacându-se că mă atacă din spate.
Am râs şi am simţit o strângere de inimă. Mi-am masat pieptul
pentru a-mi alina durerea. Sufletul meu, acel loc rămas gol, se trezea
la viaţă. Din ziua precedentă, de când părăsisem apartamentul, înce
pusem să-mi amintesc cum era să fiu fericită împreună cu Blake, la
fel de fericită ca în fotografiile alea. Ultima dată când simţisem ceva
cât de cât apropiat eram pe plajă, cu James, însă clipa aceea zburase

repede. Printr-un miracol, el mă făcuse să râd şi să uit de lumea în
care trăiam. Nu puteam să nu-i recunosc meritul ăsta.
Am aşezat telefonul pe masă. Trebuia să încetez a mă mai chinui.
Bătusem cale lungă pentru a-1 ţine pe Blake în siguranţă, departe de
viaţa mea. Mai lungă decât crezusem vreodată. Iar acum mă aflam
intr-un tren care mergea cu viteză înapoi, lăsând ca acele puternice
momente petrecute cu el, momente care-mi dădeau dependenţă, să
pună din nou stăpânire pe mine.
M-am uitat la ceas. Era timpul să-mi fac încercarea zilnică de a
lua masa. Ce-mi doream eu cu adevărat era o băutură pentru adulţi,
însă asta trebuia să mai aştepte. Am coborât agale până la Mocha şi
m-am aşezat la o masă din colţ, unde am început să mă uit pe meniu.
— Salut, femeie!
Simone s-a strecurat pe scaunul din faţa mea.
— Bună! i-am răspuns.
— Ce mai e nou?
— Oh, ştii şi tu! Aceeaşi veche poveste. Mult de muncă la serviciu.
— Da? Ce-ţi mai face investitorul?
Şi-a ţuguiat buzele, sprijinindu-şi bărbia într-o mână. Părea că
are chef de bârfe. Asta mă îngrijora, pentru că eu nu aveam.
— E bine.
— Şi ce mai face James? încă te iubeşte, îmi închipui.
— Nu ştiu sigur dacă aş numi-o iubire.
— Te doreşte?
A ridicat din sprâncene, ca şi cum nici ăsta n-ar fi fost un lucru
tocmai rău.
— Nu, nu aşa se pune problema. E un tip de treabă. Nu ştiu...
Categoric există o atracţie acolo.
— Te gândeşti să-i dai papucii investitorului pentru el?
Am scuturat din cap.
— Nu mai sunt cu Blake, dar nu, nu mă simt pregătită să încep
o nouă relaţie. îmi place prietenia cu James şi totuşi mi se pare că nu
sunt corectă cu el, deoarece ştiu că vrea mai mult.
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Simone a ridicat din umeri.
— E băiat mare. Dacă tu-1 consideri prieten, cu siguranţă s-a
prins că probabil nu eşti pregătită pentru o altă relaţie. Iar dacă vrea
să insiste, riscând să fie respins, e treaba lui.
Am oftat.
— Poate că ai dreptate. Pur şi simplu nu vreau ca, într-o bună zi,
chestia asta să se întoarcă împotriva mea.
— întotdeauna există un asemenea risc atunci când laşi să înflo
rească relaţiile la locul de muncă.
— înţeleg, dar am impresia că acum e prea târziu, ştii? N-am
cum să-i zic pe şleau că nu mai putem fi prieteni, fără să creez foarte
multe tensiuni.
— Se pare că situaţia e deja destul de tensionată.
Am gemut.
— Ştiu! Doamne, ce încurcătură!
— Ei bine, să nu-i frângi inima prea tare, pentru că, atunci când
o să-l laşi baltă, o să trec eu cu înverşunare la atac.
Am râs.
— De ce să mai aştepţi? Fă-mi o favoare şi mai abate-i atenţia
de la mine.
— Mă crezi sau nu, Erica, eu te consider prietena mea şi nu
intenţionez să mă bag, de bunăvoie, într-un triunghi amoros cu tine.
— Ar trebui să-ţi fie uşor, de vreme ce nu sunt îndrăgostită de
James. Şi nu mă aştept să fiu vreodată.
— Şi dacă el totuşi te iubeşte?
Am scuturat din cap.
— Imposibil.
Ne cunoşteam de doar câteva săptămâni. în plus, el lucra pentru
mine. Dar, dacă stăteam bine să mă gândesc, şi eu îl cunoşteam pe
Blake de doar câteva săptămâni când deja eram îndrăgostită până
peste urechi de el. însă James nu se culca cu mine. Nimic între noi
nu era măcar pe departe la fel de intens ca la începutul relaţiei mele
cu Blake. Pe atunci, mă luptam să păstrez distanţa, numai pentru a

mă trezi din nou în braţele lui, mai fericită ca niciodată. Fericirea
noastră fusese mult prea scurtă.
— La ce te gândeşti?
M-am încruntat.
— De ce?
— Pentru că tocmai ai căpătat un aer complet visător. Trebuie să
aflu, Ia cine te gândeai adineauri?
— De fapt, mă gândeam la Blake.
Simone mi-a zâmbit.
— Ei, poftim!
M-am uitat drept la ea. Parcă ar fi fost un mistic înţelept în
toată regula. Mi-am masat fruntea pentru a-mi netezi cutele dintre
sprâncene.
— Aş vrea eu să fie atât de simplu. Chiar aş vrea.
— Ei bine, nu te frământa, OK? O s-o scoţi tu la capăt. Nu ştiu
ce să-ţi zic despre Blake, dar dacă e vorba de James, atunci fii sinceră
cu el. E tot ce poţi să faci, de fapt.
— Ştiu. Ai dreptate.
— Lasă-mă să-ţi aduc ceva de mâncare înainte să mi te ofileşti
de tot.
— Sigur.
Am înhăţat meniul, sperând că ceva o să-mi facă cu ochiul.
*

James şi-a făcut apariţia la sfârşitul zilei de lucru, zâmbetul lui
fiind o privelişte binevenită.
— Hei, mâine, după serviciu, mă duc la sala de forţă. Vrei să vii
cu mine?
Am râs uşor.
— încerci să-mi spui ceva?
Preţ de o clipă, James m-a privit cu ochii mari de uimire.
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— Categoric nu! Ai un corp uimitor! Dar m-am gândit că poate
vrei să te mai descarci. Pe mine de obicei mă ajută atunci când sunt
stresat.
Obrajii mi s-au înfierbântat la auzul complimentului. Trebuia să
renunţe la a-mi mai spune astfel de lucruri. S-ar fi cuvenit să i-o zic,
dar n-am făcut-o.
— Eşti stresat?
— Nu ştiu. Poate.
Şi-a mutat greutatea de pe un picior pe altul, ca şi cum întrebarea
l-ar fi stânjenit. Am încercat să ignor glăsciorul care îmi spunea că,
probabil, vina îmi aparţinea.
— Ce zici? mi-a întrerupt el brusc vocea din minte.
— Tu eşti hotărât să-mi vindeci proasta dispoziţie, nu-i aşa?
Mi-a zâmbit larg.
— Da. îmi place Erica fericită. îmi place şi Erica beată. Ar trebui
să mai ieşim cândva la un pahar.
Gândurile mi s-au îndreptat către seara aceea, la bar, când nu-şi
mai putea lua ochii ori mâinile de pe mine.
— Hai să rămânem la sala de forţă.
— Marfa!
Nu mai fusesem de mult la sală. A doua zi, când a venit timpul
să mergem, o mică parte din mine ar fi vrut să se fofileze. Oboseala
în sine era suficientă pentru a mă descuraja, dar James avea dreptate,
îmi trebuia o supapă. Poate că reuşeam să mă epuizez până într-atât,
încât să dorm şi eu ca lumea, în sfârşit. Ne-am hotărât să mergem la
un club sportiv aflat pe aceeaşi stradă, unde James tocmai se înscri
sese ca membru.
El mi-a prezentat locul, apoi s-a apucat să lucreze cu greutăţi. Eu
am găsit o bandă de alergare liberă şi am ales ceea ce consideram a
fi un program agresiv. Voiam să transpir şi să-mi ia foc muşchii, să
văd dacă am îndeajuns de multă forţă mentală încât să alerg până
ce aveam să cad lată. Poate aşa reuşeam să zdrobesc toate rămăşiţele

durerii. Mi-am băgat căştile în urechi şi m-am forţat să intru intr-un
ritm, aproape nerăbdătoare să înfrunt provocarea ce mă aştepta.
Am observat în treacăt pe cineva urcându-se pe aparatul de
alături. Am rămas concentrată asupra muzicii şi a paşilor mei, până
când căştile mi-au fost smulse din urechi. A fost cât pe ce să mă
dezechilibrez. Lângă mine stătea Blake. Când l-am văzut, mi s-a tăiat
răsuflarea. Crezusem că o să avem mai mult răgaz departe unul de
celălalt, înainte să fiu nevoit să-l înfrunt din nou.
— Ce cauţi aici?
— Mă antrenez. Vrei să ne luăm la întrecere?
Mi-a zâmbit, amintindu-mi de iubitul jucăuş şi amuzant cu care
obişnuiam să mă trezesc în fiecare dimineaţă. Mi-am amintit şi de
toate orgasmele pe care nu le mai aveam de când ne despărţiserăm,
cu excepţia acelui singur şi încântător pas strâmb.
— Nu mi se pare câtuşi de puţin corect.
— Poate că nu e. Dar nu prea sunt în formă. Nu mai am anduranţa de pe vremuri.
Era clar ce voia să spună. Dacă anduranţa lui încasase o lovitură,
a mea fusese spulberată. Blake era întotdeauna într-o formă incredi
bilă, o maşinărie bine întreţinută, zveltă şi puternică.
Mi-am dat ochii peste cap, dorindu-mi să mă lase în pace, dar
ştiind că nu era genul lui.
— Credeam că-ţi place să fii provocată?
Fără să mai aştepte răspunsul meu, care ar fi conţinut câteva
cuvinte bine alese, s-a aplecat pentru a-mi schimba setările apara
tului, potrivindu-le cu ale lui. Curând, unghiul confortabil în care
era înclinată banda mea a început să crească, până când amândoi am
ajuns să alergăm cu toată viteza. Aş fi vrut să-i arunc câteva comen
tarii menite să-l intimideze, dar mi-am păstrat suflul pentru cursa
care cu siguranţă avea să mă pună, în scurt timp, la grea încercare.
Ce naiba o fi fost în capul meu? Trecuseră luni de zile de când
nu mă mai antrenasem în afara dormitorului ori a unei săli de yoga.
Nici nu-mi aminteam când dormisem ultima dată o noapte întreagă.
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Forţele mele erau pe sfârşite. Plămânii îmi ardeau şi muşchii mă
dureau, în vreme ce mă chinuiam să ţin pasul. Numai mândria pură
mă împiedica să-mi recunosc înfrângerea. Nu-i puteam da satisfacţie
nici măcar acum, când abia dacă mai avea vreo importanţă.
Câteva minute mai târziu, mă rugam în tăcere să scap, neştiind
sigur cât aveau să mă mai ţină picioarele în cursa de o milă pe care
Blake o programase pe aparatele noastre. Udă leoarcă şi stoarsă de
puteri, până la urmă am încetinit la ritmul de mers.
Blake a sărit jos de pe banda lui şi s-a sprijinit relaxat de balus
trada din spatele nostru. Eu abia dacă mai puteam sta dreaptă,
darmite să merg. Cumva m-am ţinut pe picioare şi am coborât de pe
aparat, întrebându-mă cum aveam să-mi târăsc fundul amărât până
acasă, în halul în care mă găseam.
— Ce-ţi mai fac picioarele?
Blake mi-a azvârlit un surâs încrezut, din pricina căruia mi-a
venit să-l iau la palme până ce aveam să i-1 şterg de pe faţa lui
frumoasă.
— Să ţi-o trag! am izbutit să-i spun, cu răsuflarea întretăiată.
Am sorbit îndelung din sticla cu apă. Era clar că mica noastră
„plimbare“ pe bandă nu avusese nici pe departe acelaşi efect asupra
lui ca asupra mea. Abia dacă gâfâia puţin.
— Bucuros, însă pari cam obosită. Sper că nu aveai vreun plan
pentru mai târziu.
Şi-a ridicat marginea tricoului, pentru a-şi şterge stratul subţire
de sudoare de pe frunte, etalându-şi cu neruşinare muşchii abdomi
nali. Arătau la fel de bine ca întotdeauna. Nu s-ar fi putut spune că
se lăsase pe tânjală.
— Hei!
James s-a apropiat de noi, umflându-şi pieptul la vederea lui
Blake. Acesta din urmă i-a aruncat genul de privire pe care le-o
rezerva nefericiţilor ce făceau greşeala de a se apropia prea mult
de mine. Dispreţ pur, ca şi cum simpla existenţă a lui James l-ar fi
insultat. Nu era bine din niciun punct de vedere. Oricât de mult aş fi

insistat eu că nu mă culcam cu James, Blake avea o stranie tendinţă
de a ne găsi în acelaşi loc, în acelaşi timp.
— Ai terminat? l-am întrebat pe James, sperând să întrerup
duelul din priviri al celor doi.
— Da, sunt gata când eşti şi tu.
Ochii lui James nu se clinteau.
— Ne vedem mai târziu, Blake.
I-am împins uşor pieptul lui James, îndemnându-1 să se întoarcă
şi să mă urmeze înspre ieşire. Când m-am uitat peste umăr, l-am
văzut pe Blake cu o expresie încordată pe chip, strângând cu putere
în mâini balustrada.
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Vineri era ziua în care urma să fac cunoştinţă cu echipa de
campanie a lui Daniel. Am ales o rochie ciocolatie, cu decolteu adânc
şi fustă vaporoasă. Am asortat-o cu o curea subţire şi cu pantofii
mei cu toc, de culoarea pielii. Ţinuta era sofisticată şi potrivită mai
degrabă celei care eram din punct de vedere profesional decât rolului
pentru care dădeam probă. Refuzam să port un costum la acel aşa-zis
interviu pentru o slujbă pe care nici măcar nu mi-o doream.
Mai erau încă două luni până la alegerile pentru postul de
guvernator, însă oamenii roiau prin sediul de campanie de parcă
atunci ar fi fost ziua cea mare. Afişele electorale acopereau fiecare
fereastră. Pretutindeni vedeai numai hârtii, împrăştiate pe mesele de
lucru şi îngrămădite pe orice suprafaţă disponibilă. Vreo douăspre
zece persoane vorbeau la telefon, vocile lor amestecându-se într-un
vacarm de neînţeles.
Tineri de vârsta mea treceau pe lângă mine, umblând de colo
până colo de parcă ar fi coordonat aselenizarea sau ceva de genul
ăsta. Zorul neîncetat mă călca pe nervi.
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Stăteam acolo, oarecum prosteşte, obişnuindu-mă cu atmo
sfera, când un tânăr înalt a ieşit pe uşa unuia dintre puţinele birouri
închise şi s-a îndreptat către mine.
— Erica?
— Da.
— Sunt Will, coordonatorul adjunct al campaniei. Vino în spate
ca să putem vorbi.
Am intrat în cabinetul lui. încăperea avea ferestre pe doi dintre
cei patru pereţi. El a închis uşa, făcând astfel să dispară toată larma
din sala principală. M-am relaxat imediat, uşurată de izolare. Slavă
Domnului că nu aveam o asemenea efervescenţă în sediul firmei
noastre! Nici măcar în biroul lui Blake, unde lucrau de două sau trei
ori mai mulţi oameni, nu părea să fie atâta agitaţie.
Will s-a aşezat la masa lui şi a început să răsfoiască nişte hârtii.
Avea, probabil, în jur de treizeci şi cinci de ani. Atrăgător, cu un păr
blond-închis ce părea oarecum neîngrijit şi puţin prea lung, arăta ca
o versiune mai matură a stagiarilor şi voluntarilor de afară. Avea o
privire uşor rătăcită şi radia acel tip de energie despre care ştiam, din
proprie experienţă, că îşi are sursa în cantităţi copioase de cafeină şi
prea puţin somn.
— îţi mulţumesc că ai venit. înţeleg că deja îl cunoşti pe domnul
Fitzgerald?
— Da.
Am rostit cuvântul cu stângăcie. Sigur că ne cunoşteam, dar
Daniel nu mă pregătise cu privire la versiunea oficială a relaţiei
noastre.
— Avem nişte legături de afaceri.
Am sperat ca exprimarea să fie îndeajuns de vagă, încât să descu
rajeze orice alte întrebări pe marginea subiectului.
— Ăsta e întotdeauna un lucru bun. Presupun că eşti la curent
cu cerinţele postului.
— Sunt, însă mi-ar plăcea foarte mult să-ţi aflu punctul de
vedere legat de ceea ce căutaţi, mai exact.

Ne-am petrecut următoarele zece minute discutând despre
structura, neajunsurile şi preocupările campaniei lor de promo
vare, apoi despre cum sperau s-o îmbunătăţească. Am ascultat atent,
luând notiţe pentru a completa golurile lăsate de documentele pe
care le primisem de la Daniel.
— Probabil că n-ar trebui să menţionez asta într-un interviu de
angajare, dar n-avem prea mult timp să ne învârtim în jurul chesti
unii, iar domnul Fitzgerald pare deosebit de dornic să găsească o cale
de colaborare cu tine. Presupun că şi tu eşti de aceeaşi părere?
Uau, o întrebare cum nu se poate mai plină de subînţeles! Mi-am
închis şi mi-am deschis pixul. Partea încăpăţânată din mine ar fi vrut
să ţipe: Nu! în schimb, am zâmbit politicos şi am scos din geantă un
dosar gros. Dimensiunea lui rivaliza cu cea a planului de marketing
pe care Daniel mi-1 dăduse cu o săptămână în urmă.
L-am trântit pe birou.
— Will, am o propunere pentru tine.
*

întâlnirea cu Will a decurs bine, deşi nu eram sigură când sau
cum avea să reacţioneze Daniel la propunerea mea. Simţeam că nu
avea să fie prea încântat, chiar dacă pusesem la cale un plan perfect
logic pentru toţi cei implicaţi. Probabil că el avea să-l vadă ca pe o
altă încercare a mea de a negocia limitele ferme impuse de el. însă eu
eram tot hotărâtă să-l conving. Trebuia să încerc, măcar.
Mark era deja mort, dar atâta timp cât Blake era în siguranţă,
intenţionam să-i ţin piept lui Daniel. Fiindcă, din punctul meu de
vedere, genul de viaţă pe care mi-1 pregătise nu prea semăna a viaţă.
Cel puţin pentru moment, eram pregătită să suport consecinţele de
a-1 fi înfruntat, fără să-mi pierd speranţa.
Aş fi mers prea departe împotriva fiinţei mele dacă aş fi lăsat
pe altcineva să-mi conducă existenţa. Şi începusem să mă satur de
tentativele lui Daniel de a mă controla prin violenţă şi frică. Era
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imposibil ca, pe termen lung, cineva să iasă în câştig. Orice talent pe
care s-ar fi aşteptat să-l smulgă de la mine ar fi fost iute zdrobit dacă
l-aş fi urmat orbeşte în acel nou mod de trai.
Mi-am alungat din minte toate temerile. Mai devreme sau mai
târziu, Daniel avea să-mi transmită părerile lui asupra subiectului.
Până atunci, intenţionam să nu-mi fac griji.
Ajunsă înapoi la birou, tocmai stăteam de vorbă cu Chris şi Sid,
când ceva mi-a atras atenţia spre fereastră. Tesla lui Blake se apro
piase în viteză şi oprise lângă bordură. Mi-a săltat inima în piept.
Chiar şi fără să-l întâlnesc în carne şi oase, durerea groaznică ce mă
chinuia tot a ieşit din nou la suprafaţă. Ea a fost însă iute înlocuită
de o furie mistuitoare, când l-am văzut ajutând-o pe Risa să coboare
din maşină. Ea era toată numai zâmbete şi râsete, în timp ce-şi ţinea
palma lipită de pieptul lui.
Oh, nu, fir-ar al dracului! Am prins puteri şi am dat fuga jos,
unde, câteva secunde mai târziu, le-am ieşit în întâmpinare.
— Erica, bună!
Risa a încremenit, strângându-şi atât de tare poşeta, încât i se
albiseră încheieturile degetelor. Am măsurat-o repede din cap până
în picioare, dorindu-mi cu disperare să găsesc vreun fir de păr nela
locul lui, vreun indiciu cu privire la ceea ce se petrecuse în timpul
pauzei de prânz prelungite pe care şi-o luase.
— Ăăm, Blake voia să trecem în revistă câteva dintre noile date
de marketing. Aşa că ne-am hotărât să luăm prânzul.
-Z ă u ?
Ea a dat din cap cu îngrijorare. Am mai privit-o preţ de câteva
clipe. Nu puteam să înghit nici măcar imaginea vagă pe care imagi
naţia mea începuse deja s-o însăileze.
Faptul că Blake încerca să obţină pe la spatele meu informaţii
despre afacere era una. Dar s-o convingă, probabil cu foarte puţin
efort, pe Risa să i se urce în pat era cu totul altceva.
— Ar trebui să mă întorc la treabă, a spus ea.
— Ar trebui.

Mi-am îndreptat atenţia către Blake, ale cărui trăsături reflectau
un cât se poate de discret surâs satisfăcut. A înconjurat maşina şi s-a
urcat la volan, înainte să apuc să-i zic ceva. A demarat la fel de repede
pe cât sosise, în vreme ce eu am rămas acolo, încercând să pricep ce
urmărea.
Până să intru eu înapoi în clădire, Risa dispăruse deja de mult
în interior. Speram să mai câştig nişte timp. Mi se învârtea capul din
pricina tuturor lucrurilor pe care aş fi vrut să i le spun. Şi era posibil
ca încercarea de a separa chestiunile profesionale de cele personale
să fi fost deja o cauză pierdută. James mi-a ieşit în cale pe hol, părând
îngrijorat.
— Ce s-a întâmplat?
— Blake tocmai a adus-o pe Risa după un „prânz de afaceri“.
— OK, şi ce?
— Unu la mână, n-are niciun drept să se întâlnească cu angajaţii
mei fără ştirea mea şi, doi la mână, mi-am dat imediat seama că întâl
nirea lor a fost orice, numai nevinovată nu. Mai întâi a trebuit să-i spun
Risei să te lase pe tine în pace, iar acum pare să fi pus ochii pe Blake.
E al dracului de perseverentă! Cât tupeu, să apară aşa, pur şi simplu!
Vorbeam repede, fără să-mi pese prea mult de ceea ce spuneam.
— N-o să-i iasă. Sunt o grămadă de oameni pe lumea asta. Ar
trebui să stea departe de firma mea.
Risa cu siguranţă ştia cum să obţină ceea ce-şi dorea. Toate bune
şi frumoase, până în momentul acela. Blake avea mai multă minte.
Mă plimbam încoace şi încolo pe etaj. Nu avea să scape el aşa de uşor.
— Tu intră. Mă întorc repede.
Am dat să cobor din nou. Dar n-am apucat să fac primul pas,
căci James m-a apucat de cot şi m-a întors către el.
— Unde te duci?
—- Mă duc să-i zic vreo două.
— Ce-ar fi să aştepţi o vreme, până te linişteşti? O iei prea personal.
— Ba nu, n-o iau. E complet inacceptabil.
— De ce-1 laşi să te scoată din sărite?
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James s-a încruntat, părând sincer enervat. Nu-mi păsa. Eram
furioasă.
— N-o să-l las să şi-o tragă cu angajatele mele, OK? Nu cred că
aşa încearcă el să mă recucerească.
James a făcut un pas în faţă, apropiindu-şi periculos de mult
trupul de al meu. Mi-am desprins privirea de ochii lui pătrunză
tori. M-am concentrat pe zidul din spatele lui, încercând să nu mă
gândesc la felul în care mă făcea să mă simt atunci când stătea la o
distanţă atât de mică de mine.
— Nici nu ştii dacă şi-o trage cu ea ori dacă măcar îi face curte.
Vorbea cu glas scăzut şi indiferent.
— Dar nu poţi sta deoparte.
Mi-am strâns pleoapele şi m-am rugat să am puterea de a depăşi
momentul acela, şi restul zilei, fără să-mi ies din minţi.
— Erica.
— Ce?
Mă uitam în jos, incapabilă să dau ochii cu el. Nu-i puteam oferi
ceea ce avea nevoie. Abia dacă supravieţuiam efectelor despărţirii de
Blake. Din sufletul meu nu mai rămăsese nimic de dat altcuiva.
— Vrei să mă asculţi, înainte să te duci fuga-fuguţa după el?
M-am zbârlit puţin din pricina felului în care o spusese. Nu-mi
plăcea deloc cum suna.
— Ce ai de zis?
Chipul i s-a mai îmblânzit puţin, ca şi cum mi-ar fi simţit iritarea.
— Ştiu că e complicată. Relaţia noastră. Dar oricât ai vrea să
ignori, există ceva între noi doi. Eu simt asta, ştiu că şi tu la fel. Ţin
la tine şi nu suport să-l văd pe tipul ăla chinuindu-te, smulgându-ţi
naibii inima din piept.
Am oftat.
— Crede-mă când îţi spun că realmente nu înţelegi prin ce trec.
— Singurul lucru pe care nu-1 înţeleg e motivul pentru care
nu vrei să recunoşti că îţi trezesc nişte sentimente. De ce tot opui
rezistenţă?

Nu-i puteam răspunde cu uşurinţă la întrebarea asta.
— Nu sunt atât de orb încât să nu văd ce efect am asupra ta.
Şi-a trecut uşor degetul mare peste obrazul meu.
— Poate că îţi supraestimezi impactul asupra femeilor, am
minţit eu.
Mă afecta. Habar n-aveam de ce. De când îl cunoscusem pe
Blake, nici nu mă mai uitam la alţi bărbaţi, dar James se afla sub ochii
mei, imposibil de trecut cu vederea.
El a râs încet.
— Te înroşeşti ori de câte ori stăm aproape unul de altul, ca
acum, de parcă ai rămâne fără aer în preajma mea.
Şi-a coborât degetul de-a lungul maxilarului meu şi mi-a
mângâiat buza de jos.
— Iar felul în care întredeschizi gura atunci când ţi se întâmplă
asta... abia mă pot abţine să ţi-o sărut chiar acum. Pentru că undeva,
în adâncul sufletului, şi tu mă doreşti.
Am expirat brusc. în secunda în care ochii mei i-au săgetat
pe ai lui, James şi-a lipit buzele de ale mele, sărutându-mă cu
mişcări uşoare şi tandre, care mă lăsau fără suflare. M-am încordat,
aşteptând ca vocea din mintea mea să înceapă să ţipe la mine. Dar
n-a făcut-o. Poate că se săturase la fel de mult ca şi mine să se mai
împotrivească. Ceva dinlăuntrul meu a cedat. în ciuda tuturor îndo
ielilor, mi-am îngăduit ca, în acele momente, atât cât aveau să dureze
ele, să-l doresc pe James. Aşa că, atunci când m-a strâns mai tare în
braţe, m-am arcuit înspre el şi mi-am lăsat braţele să-mi alunece pe
după gâtul lui.
— James.
I-am şoptit numele, lăsând ca sunetul să se aştearnă asupra mea.
Am încercat să nu mă gândesc la toate diferenţele pe care le simţeam
între el şi Blake: felul în care mirosea, felul în care corpul lui se lipea
de al meu...
— O să te fac să-l uiţi complet. Lasă-mă doar să mă apropii de
tine, Erica, a murmurat el printre sărutări.
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Mâinile au început să-i umble peste tot, mângâindu-mă cu atin
geri delicate, şovăitoare, dar în locul urmelor înflăcărate, îmi lăsau
pe piele dâre ca de gheaţă. M-am cutremurat, repetându-mi în minte
cuvintele lui: lasă-mă doar să mă apropii de tine.
Nu! Mica mea voce interioară mai avea atâta energie cât să-mi
vorbească răspicat. Buzele lui James încercau în van să mă convingă
să revin, însă toate trăirile născute din focul clipei de mai devreme
se risipiseră. Văpaia ce se aprinsese în mine şi pusese stăpânire pe
simţurile mele se stinsese la fel de repede pe cât se iscase.
Şi atunci mi-am dat seama: Blake era singurul pe care aveam
să-l las vreodată să se apropie de mine. Cumva el prinsese rădăcini
în sufletul meu şi asta nu avea să se mai schimbe, indiferent cât de
multe şi pătimaşe întâlniri ocazionale aş fi avut cu James.
— Ce s-a întâmplat?
Am scuturat din cap.
— Nu pot.
— Ce trebuie să fac? Te rog, numai spune-mi!
— Nu vrei să fii cu cineva ca mine. Dumnezeu îmi e martor că,
în cea mai mare parte a timpului, nici măcar eu nu vreau să fiu cu
mine.
M-am îndreptat şi am făcut un pas înapoi, încercând să pun ceva
distanţă între noi.
— De ce nu mă laşi pe mine să decid asta?
— N-ai ce face, James. Nu pot să fiu aşa cum îţi doreşti tu.
Povestea asta... Povestea asta nu e corectă faţă de tine.
— Vrei să încetezi? Nu mă respinge pentru că ţi-e frică de ce
sentimente o să-mi stârneşti. Pot să mă îngrijesc şi singur de propriile
sentimente.
— Atunci poate că mi-e frică pentru mine însămi. Ai dreptate.
Sunt atrasă de tine. Nu pot s-o neg, dar trebuie să înţelegi că n-am
cum să te iubesc.
Adevărul propriilor cuvinte m-a izbit de cum le-am rostit. în
momentul acela nu eram capabilă să iubesc pe nimeni altcineva, şi

poate că niciodată nu aveam să mai fiu, indiferent cât de grozavă ar
fi fost persoana respectivă.
— Eu nu-ţi cer să mă iubeşti. îţi cer să ne acorzi o şansă. Nici
n-ai idee ce am putea fi, pentru că nu ne laşi măcar să începem.
Am închis strâns ochii. Săptămâni întregi mă cârpisem cu un fel
de bandă adezivă emoţională. Nu voiam decât să găsesc pe cineva
care să mă facă din nou întreagă, însă James nu era omul potrivit.
— îl doreşti. O să alergi înapoi la el.
M-a privit vreme îndelungată, cu chipul încordat din pricina
frustrării ce clocotea în sufletul lui, ameninţând să iasă la suprafaţă.
— Nu alerg înapoi la Blake!
— Mi se rupe sufletul când te văd făcând aşa! a izbucnit James.
Umblând după el, deşi eu sunt chiar în faţa ta. Te vreau! înnebunesc
de dorinţă, iar ţie nu-ţi stă capul decât la cum să mai capeţi încă o
şansă cu el.
Presupunerea lui m-a scos din sărite.
— Nu umblu după el, James. Eu l-am părăsit. Eu l-am părăsit pe
Blake. OK? Mi-am frânt singură inima. Totul e opera mea, iar tu n-ai
nici cea mai vagă idee despre ce e vorba. Aşa că nu te mai amesteca
în mintea ori în sufletul meu şi păstrează-ţi afurisitele de judecăţi
pentru tine.
îmi frământam mâinile, încercând să potolesc tremurul ce-mi
scutura trupul. James a părut să se relaxeze, lăsându-şi umerii să-i
cadă uşor. Chipul i s-a înmuiat.
— Nu pricep de ce i-ai cânta în strună cuiva care te-a lovit.
— Ce? m-am încruntat eu.
Oare auzisem bine?
— Şi tatăl meu avea mână grea. Recunosc semnele, crede-mă.
Dar nu pricep nici să mă pici cu ceară de ce ai tolera aşa ceva, indife
rent cât de mult ai ţine la el.
— Eu... oh, Doamne! James, în ziua aia... Oh, fir-ar să fie!
Mi-am luat capul în mâini. Fusesem atât de ocupată să mă îngri
jesc de propriile sentimente, încât nu mă gândisem nici măcar o
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clipă la ce impresie şi-ar fi putut face el după ce mă văzuse în halul
ăla. Nu era de mirare că-1 detesta atât de tare pe Blake.
Am făcut un pas către el şi i-am pus o mână pe piept. Nu voiam
să ne certăm astfel şi trebuia să mă creadă.
— Blake nu m-a lovit în viaţa lui. Ţi-o jur! Te rog să mă crezi
când îţi spun că toată situaţia e mult mai complicată decât o să-ţi dai
tu seama vreodată.
Declaraţia mea n-a avut efectul scontat. James s-a îndepărtat, iar
mişcarea lui m-a făcut să-mi las mâinile să cadă pe lângă corp.
— Cum spui tu, Erica.
Aerul lui înfrânt adăuga incredibil de multă vinovăţie stării mele
emoţionale şi aşa zdrobite.
James s-a întors şi a dispărut în lungul holului, intrând înapoi
în birou.
*

Nu ştiam ce urma să spun dacă, din întâmplare, aveam să-l
găsesc pe Blake în biroul lui. Oricum, într-un fel sau altul, urma să
încaseze un perdaf cu tot ceea ce gândeam şi simţeam în momen
tele acelea.
Tocurile mi se izbeau ritmic de podea în timp ce străbăteam
spaţiul comun de lucru cu îndeajuns de multă viteză şi determinare
încât să întorc capete în urma mea. Ignorând salutul lui Cady, am
intrat ca o furtună pe uşa lui Blake şi, de îndată ce l-am găsit aşezat la
biroul său, am trântit-o în urma mea. El s-a rotit pe scaun.
— Erica, nu mă aşteptam să te văd aşa curând.
— Să ţi-o trag!
M-am apropiat de marginea mesei lui, gata să-l fac cu ou şi cu
oţet. El s-a ridicat cu eleganţă şi s-a oprit în faţa mea.
— Credeam că ai scos asta din discuţie când te-ai despărţit de
mine. Dacă te-ai răzgândit, o să recunosc că încă sunt interesat.
— Nu progresezi îndeajuns de repede cu Risa?

Am ridicat din sprâncene şi am strâns tare din buze, transformându-le într-o linie aspră.
— Nu atât de repede pe cât i-ar plăcea ei.
Mi-am încordat maxilarul. Cuvintele lui mă spintecau cu forţa a
o mie de cuţitaşe. Cum putuse să se schimbe în aşa hal? Oare întot
deauna fusese atât de rece? Am tras aer în piept şi m-am pregătit de
ceartă.
— N-ai decât să ţi-o pui cu cine pofteşti, dar stai departe de
angajaţii mei.
— Pari să fi adoptat o poziţie destul de liberală privind relaţiile
la locul de muncă.
— Nu ştiu de câte ori trebuie să-ţi zic: James şi cu mine suntem
prieteni!
— Nu mai spune!
— Da, am insistat eu.
Nu ştiam de ce, însă îmi doream din suflet să mă creadă.
— Mie mi se pare că e îndrăgostit până peste cap de tine.
Am înghiţit în sec.
— Aşa că acum te foloseşti de Risa şi de Sophia ca să te răzbuni
pe mine, să mă faci geloasă? Despre asta-i vorba?
— Eşti geloasă?
Blake s-a apropiat, blocându-mă între el şi capătul mesei. M-am
lipit de ea, simţind că-mi pierd echilibrul.
— Şi cât se presupune că ar fi trebuit să stau după tine, Erica?
Sau ai venit aici doar ca să te descarci?
Şi-a strecurat o mână de-a lungul coapsei mele, îndreptându-se
către chiloţi. L-am plesnit peste ea.
— Pe vremuri nu te uram.
Mi-am înghiţit nodul din gât. Privirea lui rece s-a schimbat. S-a
întunecat din pricina emoţiei.
— N-a fost suficient să mă iubeşti. M-ai adus la disperare.
Am scuturat din cap, nedumerită.
— Nu? Atunci poate că n-a fost iubire.
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Şi-a lăsat uşor capul într-o parte.
— Blake...
Am tresărit când i-am auzit insinuarea. Cum putuse să se îndo
iască vreodată de dragostea mea?
— Abia dacă erai în stare s-o spui, Erica.
Am deschis gura, însă cuvintele mi s-au oprit în gât. Aş fi vrut să-i
spun că-1 iubesc, că-1 urăsc, că mi-e un dor nebun de el. Să-i explic cât
de mult mă săturasem de despărţirea aceea dureroasă şi istovitoare.
— Spune-o! s-a răstit el. Dacă există ceva pentru care să merite
să aştept, am nevoie să te aud spunându-mi-o chiar acum.
Ochii îmi ardeau din pricina lacrimilor ce stăteau să se verse.
— De ce m-ai aştepta?
— Pentru că n-am încotro, fir-ar să fie! a izbucnit Blake.
Şi-a trecut mâinile prin părul deja răvăşit.
— Dumnezeule mare, tu chiar credeai că o să încetez să te mai
vreau? Aşa, pur şi simplu? Că o să apăs un comutator şi totul o să se
schimbe? Că n-o să simt nimic?
Am închis ochii, strângând cu putere din pleoape, dar tot îi
simţeam privirea scormonindu-mă. Blake mi-a cuprins ceafa în
căuşul mâinii, apropiindu-mi foarte mult faţa de a lui. Am deschis
brusc ochii când i-am simţit răsuflarea aspră pe buzele mele. Inima
îmi bubuia în piept. Chipul i s-a încordat, chinuit de furia şi frus
trarea pe care i le iscasem în suflet.
— Indiferent ce te-ar fi luat de lângă mine, o să îndrept lucru
rile, îţi promit!
— Situaţia asta n-ai cum s-o îndrepţi, Blake.
— Pe naiba! Aş face orice ca să te aduc înapoi. înţelegi? Orice!
Lacrimile au început să-mi curgă şiroaie, arzându-mi obrajii.
Stăruinţa din ochii lui de un verde intens a pus stăpânire pe mine,
acoperind orice altceva. Durerea cu care mă privea îmi pătrundea
până în suflet.
Cu o figură ceva mai blândă, Blake mi-a şters lacrimile, sărutând
urmele pe care mi le lăsaseră pe faţă.

— Tu eşti singura, Erica. După tine n-a mai existat nimeni
altcineva.
— Dar...
— Nici Risa, nici Sophia. Nimeni nu se compară cu tine.
Crede-mă, nimeni n-o să reuşească vreodată. Dacă nu putem să
facem relaţia asta să meargă...
M-a strâns puţin mai tare.
— Nici măcar nu sunt în stare să mă gândesc. Dumnezeu să mă
ajute, o să tot încerc până când o să te conving. Spune-o! Scumpo,
te rog!
Rugămintea rostită cu glas mângâietor m-a sfâşiat.
— Spune-o! mi-a şoptit el, sărutându-mă dulce.
— Te iubesc!
Cuvintele mi-au ieşit amestecate cu un suspin. Mi-am înăbuşit
impulsul de a izbucni în plâns, devenit acum şi mai puternic din
pricina tensiunii de a fi rostit acele vorbe.
— Te iubesc foarte mult!
El mi-a răspuns ridicându-mă şi aşezându-mă pe marginea
mesei.
— Atunci nu renunţa la noi. Iubeşte-mă, fir-ar să fie! Te rog,
scumpo! Lasă-mă să te iubesc şi eu pe tine!
Şi-a lăsat mâinile să-i alunece în sus pe coapsele mele, mototolindu-mi rochia pe măsură ce urca. M-a sărutat iar, mai profund,
amuţindu-mi orice gând de a-1 refuza, devorându-mi gura cu mişcări
lacome, grăbite. Mi-am înlănţuit mâinile pe după gâtul lui, răspunzându-i cu aceeaşi hotărâre.
— Doamne, câtă nevoie am de tine! a gemut el şi s-a retras.
Dintr-o singură mişcare scurtă, şi-a smuls tricoul şi m-a lăsat
fără chiloţi, având grijă ca pantofii cu toc să-mi rămână în picioare.
— Blake, biroul, am şoptit eu, dându-mi seama ca prin ceaţă că
tocmai încălcăm regula nescrisă de a nu ne-o trage în biroul lui.
— Mă doare-n cot! în clipa asta am mai multă nevoie să intru în
tine decât să respir. Şi nu-mi pasă cine o ştie.
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A măturat cu o mână tot ce se mai afla pe masă în spatele meu.
Obiectele au aterizat pe podea, cu un zgomot puternic. Apoi Blake
m-a împins în spate, s-a căţărat peste mine şi mi-a înfăşurat strâns
picioarele în jurul taliei lui. Mi-a acoperit trupul cu sărutări fierbinţi,
muşcându-mă de gât până când pielea a început să mă furnice,
clocotind de dorinţă. Mi-a tras în jos decolteul rochiei, eliberându-mi sânii. Mi-a cuprins între buze unul dintre sfârcuri, înconjurându-i vârful sensibil cu latul limbii, după care a repetat mişcarea
şi la celălalt.
— Aseară, când te-am văzut plecând de lângă mine, am crezut
că o să-mi ies din minţi.
— N-am vrut să te părăsesc, Blake.
— Nici n-am putut să dorm, atât de tare te doream. Voiam să mă
îngrop în tine, să te aud ţipând.
Am scâncit, excitarea curgându-mi prin vene. M-am mişcat
nerăbdătoare sub el, căutând cu disperare şi mai multe atingeri.
M-am repezit la cureaua lui, i-am desfacut-o şi i-am împins blugii
în jos, pentru a-i descoperi penisul. înnebunită după el, mi-am
ridicat bazinul, ieşindu-i în întâmpinare în timp ce el mă penetra
cu uşurinţă. Blake şi-a proptit şoldurile în mine, posedându-mă pe
măsură ce mă întindeam în jurul lui. Mă umplea perfect! Răsuflarea
lui întretăiată se îmbina cu a mea.
Nimeni nu mă mai făcuse să mă simt aşa şi nimeni nu avea să
mai reuşească vreodată.
El mi-a luat în stăpânire gura şi, cu dezmierdări catifelate, limba
lui s-a pornit s-o caute pe a mea, până când abia dacă am mai putut
să respir. Am gemut, iar Blake s-a retras şi apoi s-a înfipt şi mai adânc
în mine.
— Spune-o din nou!
Porunca i-a ieşit printre buze însoţită de un oftat gâtuit. Apoi
m-a prins de şolduri şi s-a înfipt iar, atât de adânc!
— Te iubesc, Blake! am exclamat eu, suspinând de plăcere. Oh,
Doamne, e atât de bine cu tine! E atât de bine!

Ca şi cum ceva ar fi cedat, vălul subţire al controlului i-a căzut de
pe chip. N-am mai putut să disting printre trăsăturile lui obişnuitul
aer reţinut. Doar dorinţa animalică de a mă poseda. Se împingea tot
mai repede în mine. Frecarea provocată de mişcările lui pătimaşe mă
făcea să-mi pierd minţile. Mă agăţam de orice: de părul lui, de umerii
lui, de marginea biroului, de orice m-ar fi putut ţine cu picioarele pe
pământ într-un moment în care alunecam periculos de mult înspre
uitarea de sine.
Blake mi-a luat mâinile în ale lui şi mi le-a întins bine deasupra
capului, strângându-le îndeajuns de tare încât să nu mai pot scăpa.
Sânii mi s-au umflat, excitaţi de atingerea firelor mătăsoase de pe
pieptul lui. Am gemut şi am ţipat cuvinte de neînţeles. O luasem
razna de plăcere.
Trupurile ni se loveau unul de altul, transpirate şi încordate
din pricina tensiunii ce creştea tot mai mult în fiecare dintre noi.
Flacăra molcomă a dorinţei mele ardea acum cu furie, văpaia
preluând controlul în timp ce mă încleştam neajutorată împrejurul
lui. Şoldurile lui mă izbeau fără milă, trupul fiindu-mi ancorat de al
lui în dreptul mijlocului şi al gurii, cu care mă săruta. Erau sărutări
pasionale, care aveau să-mi lase urme, dar cărora le-am răspuns pe
deplin, ca un om ce tânjise de dorul lor.
— Fir-ar, fir-ar, fir-ar! Erica! Dă-ţi drumul, scumpo! Nu mă mai
pot opri!
Vorbele lui m-au împins drept spre orgasm. Beată de fericire,
am scos un strigăt şi mi-am împletit strâns degetele cu ale lui. în
vreme ce-şi lua plăcerea, cu muşchii încordaţi la maximum, Blake
nu-şi dezlipea ochii de mine. Abdomenul lui tare ca piatra s-a mai
contractat încă o dată, după care un spasm i-a cutremurat corpul
puternic.
Al meu vibra. Pieptul mi s-a umplut de căldură şi i-am inspirat
parfumul, savurând brusca şi apriga apropiere dintre noi. Dragostea,
un ameţitor, clocotitor, posedant val de dragoste, mă ţinea în ghea
rele ei. Tot ceea ce încercasem să uit, să înăbuş în preajma lui dădea
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acum năvală, biruindu-mi simţurile. Cu frunţile lipite, ne-am recă
pătat suflul, printre sărutări lente, pasionale.
Blake s-a oprit o clipă, apoi a ridicat ochii.
— La naiba!
— Ce e?
— Peste câteva minute am o conferinţă telefonică, altfel te-aş
duce acasă şi aş termina ce-am început.
A scuturat din cap.
— Lasă, o s-o pun pe Cady s-o reprogrameze.
Penisul i s-a îngroşat în mine, incredibil de pregătit s-o ia de la
capăt. Am reacţionat strângându-mă în jurul lui, copleşită de cât îl
doream deja. Voiam să mă satur de tot ceea ce îmi lipsise atâta timp.
Dar, încet-încet, realitatea a ieşit din nou la suprafaţă. Fusese
o experienţă extraordinară. O chinuitoare, răscolitoare, uluitoare
partidă de sex, care însă nu ne rezolva problemele. Mi-am lipit cu
blândeţe palmele de pieptul lui.
— Dă-mi voie să folosesc baia ta.
Blake a ieşit din mine. Mi-am muşcat buza, înăbuşindu-mi un
scâncet în clipa în care am simţit că-1 pierd. Cu ajutorul lui, m-am
dat jos de pe masă şi m-am adunat îndeajuns încât să dau fuga în
baia de alături. Acolo am închis uşa şi m-am aranjat. Cum aveam să
mai trecem peste asta?
Până să apuc să mă gândesc mai bine, Blake a bătut la uşă. Mi-am
venit repede în fire şi l-am întâmpinat în prag.
— E totul OK?
— Sigur.
Agitată, l-am dat la o parte şi am ieşit pe lângă el.
— Cred că o să te las să te întorci la muncă.
Abia dacă apucasem să mă îndepărtez, când m-a tras mai aproape.
— Şi dacă nu vreau să te las încă să pleci?
Am evitat să mă uit în ochii lui, căci nu mă puteam abţine să mă
relaxez în căldura lor.
— Lasă-mă să te văd diseară.

S-a oprit, sfredelindu-mă cu privirea. Am reflectat la un răspuns.
Tocmai mă despuiase din punct de vedere emoţional şi îmi desco
perise minciuna cu privire la toată povestea despărţirii. Ce aş mai fi
putut să-i spun care să i se pară credibil sau măcar acceptabil şi care
să-l ţină departe de mine? El era întruchiparea încăpăţânării.
— Nu cred că-i o idee bună.
Ochii i s-au mărit uşor.
— Iar ne întoarcem la asta?
Am oftat în sinea mea. Era foarte departe de a fi revenit la
normal. Eu nu progresasem câtuşi de puţin spre a-i putea spune tot
ceea ce nu ştia.
— Mă omori cu prostiile astea, Erica. După ce am făcut
adineauri, tu nu mă laşi să te scot în oraş?
Am început să socotesc opţiunile, posibilităţile şi lucrurile care
ar fi putut să meargă rău. Dar în toiul acestui chinuitor proces de
gândire, Blake m-a sărutat. L-am sărutat la rândul meu, răsucind în
pumn ţesătura tricoului său, în vreme ce-1 trăgeam şi mai aproape de
mine. Totul s-a topit împrejurul meu, aşa cum, spre fericirea mea, se
întâmplase şi mai devreme.
— Ne vedem după serviciu, OK?
Am dat din cap fără să mai stau pe gânduri, beată iar de gustul
lui. înainte să apuc să mă smulg din braţele lui pentru a pleca, Blake
a vorbit iar.
— în legătură cu Risa...
Mi-am ridicat brusc ochii pentru a-i întâlni pe ai lui. Pentru o
clipă, m-am dezmeticit, temându-mă de ce mi-ar fi putut spune.
— Nu e ce crezi tu.
— Oh?
Atunci ce naiba e?
— Nu îţi e loială.
— Ce vrei să zici?
— Mi-ai spus că vrei să comiţi propriile greşeli, aşa că te las.
Fă-ţi temele. O să te lămureşti.
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Pe drumul de întoarcere, mi-am răsucit părul într-un coc, astfel
încât să nu arăt ca şi cum cineva tocmai mi-ar fi tras-o pe o masă
de scris. Am intrat înapoi în birou, dar n-am luat în seamă privi
rile vinovate pe care mi le tot arunca Risa. Nu eram în stare s-o
privesc în ochi. De îndată ce am trecut după paravan, James s-a ivit
în spatele meu.
— Cum a mers?
Vorbea cu glas tăios, ce-mi amintea de gelozia amarnică pe care
o dezlănţuisem de curând împotriva lui Blake. Am oftat, dorindu-mi
să nu fi ales să trec mai întâi pe la firmă.
— Bine. Acum suntem pe aceeaşi lungime de undă.
— Văd, a spus el încet, atingându-mi cu degetul mare un loc
dureros de pe gât, aproape de ceafa.
Apoi a scuturat din cap şi s-a întors să plece la fel de repede cum
venise. Eu m-am aşezat şi mi-am deschis pudriera. în oglinjoara ei
am văzut o vânătaie cât un bănuţ, exact acolo unde pusese James
mâna.

270

Atracţie fatală

MeredithWild 271

M-am îmbujorat. La naiba, Blake!
Era neîndurător în gelozia lui, iar acum, în mod evident, James
se supărase pentru că mă dusesem şi făcusem exact cum spusese el
că o să fac.
îmbufnată, m-am lăsat pe spătarul scaunului, copleşită de cele
întâmplate. Şi când te gândeşti că pe vremuri îmi făceam griji pentru
valorile morale de la birou! Aş fi avut noroc dacă James nu şi-ar fi dat
demisia înainte să apuc eu s-o fac cu ou şi cu oţet pe Risa, pentru că
se dăduse cu neruşinare la fostul meu bărbat (sau care-o fi fost titu
latura oficială a lui Blake). în momentele acelea le eram incredibil de
recunoscătoare lui Sid şi lui Chris pentru vieţile lor sociale în general
lipsite de evenimente. Cream eu singură suficientă dramă cât pentru
toată firma.
Am aşteptat să se facă ora cinci şi toată lumea să plece acasă.
Pentru prima dată după mult timp, James n-a mai rămas peste
program. Am ştiut că e supărat când nu s-a mai obosit să-şi ia
rămas-bun. Am zăvorât uşa, apoi m-am dus la biroul Risei. M-am
uitat cu grijă printre hârtiile ei. Totul părea să fie în ordine. Contracte,
notiţe, materiale promoţionale.
M-am aşezat pe scaunul ei şi i-am mişcat mouse-ul. Ecranul
computerului s-a luminat, aşa că am început să-i verific fişierele.
I-am deschis e-mailul şi am parcurs zeci de schimburi de mesaje pe
care le avusese cu clienţi, cu mine ori cu ceilalţi din echipă. Şi aici
totul părea normal. Speram ca Blake să nu mă fi trimis după cai verzi
pe pereţi, doar ca să justifice prânzul luat cu ea.
Am intrat în dosarul cu e-mailuri trimise şi mi-am aruncat ochii
pe câteva pagini. M-am oprit la un mesaj destinat lui Max, ce purta
titlul „Fişiere“.
Max,
Astea sunt fişierele pe care mi le-ai cerut,

xo,
Risa

Mesajul avea ataşate o mână de tabele, cu toate datele noastre
privind utilizatorii site-ului, însoţite de nişte documente confidenţiale
ale firmei, pe care i le împărtăşisem Risei cu săptămâni în urmă, în
ziua în care o întâlnise pe Alli.
Mi-a căzut falca. Eu o adusesem pe Risa în companie şi împăr
ţisem cu ea toate resursele, o învăţasem tot ce ştiam şi-i dădusem
şansa de a avea un rol important în construcţia afacerii. Sigur, perso
nalităţile noastre intraseră în conflict de vreo câteva ori, dar asta era
prea mult.
L-am sunat numaidecât pe Sid.
— Hei, poţi să schimbi parola de e-mail a Risei?
— Sigur, ce s-a întâmplat?
— încă nu ştiu totul, dar se pare că e mână în mână cu Max,
tipul care ar fi trebuit să ne finanţeze la început.
— Nu pricep.
— I-a trimis o grămadă de informaţii din baza de date a site-ului,
împreună cu toate datele de contact ale celor care-şi fac publicitate
la noi, plus o mulţime de informaţii financiare privind compania, pe
care i le dădusem când s-a angajat.
— Uau! De ce?
— Nu ştiu, dar nu-mi miroase a bine.
— Ai vorbit cu ea?
— încă nu. Trimite-mi noua ei parolă şi o să mai fac nişte cerce
tări în seara asta. Vreau să descopăr cât mai mult din povestea asta
înainte s-o abordez, însă cred că nu greşesc dacă spun că de luni n-o
să mai vină la muncă.
— în regulă. Mă ocup chiar acum.
Am închis şi am continuat să spumeg de furie. Oricât de supă
rată aş fi fost pe ea în după-amiaza aceea, depăşise o nouă limită de
la care nu ne mai puteam întoarce.
*
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Am făcut repede un duş în apartamentul meu, apoi mi-am ales
hainele. Habar n-aveam unde urma să mergem, aşa că m-am hotărât
să port o bluză lejeră, fără mâneci, şi o fustă înflorată pe care Alli o
uitase din greşeală când fusese în vizită la mine. Nu prea aveam de
ales decât să-mi las părul despletit, de vreme ce Blake mă însemnase
cu o urmă de muşcătură. M-am machiat uşor, mi-am ondulat puţin
câteva şuviţe blonde şi am zis că-i bine.
M-am uitat pe fereastră, la strada de jos, făcând pe plac rămăşi
ţelor de paranoia care-mi spuneau că s-ar putea să-l văd pe Connor
dând târcoale, dar n-am zărit nici urmă de Lincoln. Poate că se
terminase cu asta. Dacă da, atunci ar fi fost posibil să fur câteva clipe
împreună cu Blake. Dar el probabil că nu avea să fie interesat de o
relaţie pe ascuns, fără măcar un soi de explicaţie. Situaţia noastră se
schimba iar şi simţeam că totul îmi scapă de sub control.
I-am trimis un mesaj lui Blake, pentru a-i spune că sunt în apar
tament, iar el a coborât câteva minute mai târziu. Când a bătut, i-am
deschis uşa şi m-a cuprins în braţe înainte să apuc să-l salut măcar.
M-a ridicat de pe podea, apoi şi-a lăsat capul pe spate pentru un
sărut. Zâmbetul lui era molipsitor. M-am aplecat şi l-am sărutat
dulce, cuprinzându-i faţa în palme. M-a ţinut captivă cu buzele lui,
ademenindu-mă cu dezmierdări pătimaşe ale limbii, până când am
rămas fără aer şi am început să-l doresc iar.
în cele din urmă, m-a lăsat jos, ţinându-mă aproape de trupul
lui.
— Perfectă!
Cuvântul m-a făcut să roşesc. Atâta vreme mă simţisem în toate
felurile, mai puţin perfectă. Cum se putea să mă vadă astfel?
— Unde mergem? l-am întrebat, dornică să-i distrag atenţia de
la presupusele mele calităţi.
— O să vezi. Ar fi bine să plecăm. E ceva de mers cu maşina.
După ce ne-am petrecut un timp croindu-ne drum prin traficul
de weekend, am ieşit pe coastă şi am continuat să ne îndreptăm

spre nord. Peisajul din marele oraş se schimba treptat, pe măsură
ce pătrundeam în suburbii. Spre deosebire de înşiruirea de vile cu
ţigle din lemn de cedru pe care o vedeai în Cape Cod, casele de pe
ţărmul de nord aveau un aer istoric, mai pitoresc. Cu cât înaintam
mai mult, cu atât mai impresionante păreau. Am părăsit drumul
principal în Marblehead Neck, un cartier exclusivist, ce se întindea
până la malul oceanului. Fiecare locuinţă era maiestuoasă în felul
el, măreaţă atât din punctul de vedere al dimensiunii, cât şi al arhi
tecturii. Noi am intrat pe o uriaşă alee circulară ce ducea înspre o
clădire întinsă, din cărămidă, cu vedere către ocean şi către marginea
Bostonului. Alte câteva automobile erau deja parcate într-o parte
a casei.
Am mai rămas câteva clipe în maşină. Blake mi-a strâns mâna
într-a lui.
— Ai de gând să-mi spui unde suntem?
— Aici locuiesc părinţii mei.
Am ridicat din sprâncene.
— Oh!
— De mult vor să te cunoască. M-am gândit că ăsta ar fi un
moment la fel de bun ca oricare altul.
M-am studiat în oglindă. Era ceva atât de neaşteptat! Blake a
surâs cu mândrie.
— Arăţi perfect, scumpo. Nu-ţi face probleme. O să te adore.
Mi-a deschis uşa şi am pornit pe cărarea pavată cu cărămidă ce
ducea înspre intrarea principală. Câteva secunde mai târziu, mama
lui Blake venea să ne deschidă.
— Erica!
Mi-a zâmbit şi m-a tras peste prag, într-o îmbrăţişare caldă.
— Erica, ţi-o prezint pe mama mea, Catherine.
Era o femeie mărunţică, bronzată, cu părul scurt şi blond. Ochii
ei de un albastru rece îmi aminteau de ai mei. A făcut un pas în spate
şi mi-a zâmbit.
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— Scumpo, muream de nerăbdare să te întâlnim! Blake te-a
ţinut numai pentru el.
L-a lovit în glumă cu palma peste braţ, după care m-a luat de
mână.
— Intră! Vreau să-l cunoşti pe Greg.
Ne-a condus într-o bucătărie spaţioasă, unde tatăl lui Blake
tocmai scotea nişte tăvi din cuptor. Purta un şorţ peste blugii şi
tricoul cu care era îmbrăcat. Acum înţelegeam de unde proveneau
gusturile lui Blake în materie de modă.
— Greg, vino s-o saluţi pe Erica!
Bărbatul şi-a dat jos mănuşile pentru cuptor şi şorţul, apoi ni s-a
alăturat în uşa camerei. înalt, cu păr castaniu-închis ce încărunţea,
era chipeş şi zâmbea cu bunătate, ochii sclipindu-i în clipa în care i-au
întâlnit pe ai mei. Vedeam în el atât de multe trăsături ale lui Blake!
— Uau! Bravo ţie, fiule!
A râs din toată inima, apoi a continuat să mă surprindă cu o
îmbrăţişare generoasă.
— E minunat să te întâlnesc în sfârşit. Blake vorbeşte foarte
frumos despre tine.
Complimentul m-a lăsat fără cuvinte. De fapt, amuţisem încă de
când pusesem piciorul în casa familiei Landon. Totul era prea mult
pentru mine.
— Sper că-ţi place puiul cu parmezan, a zis Greg, rupând cu
uşurinţă tăcerea.
— Mă topesc după el, am răspuns şi i-am surâs cu căldură.
— Ah, aşa e! Blake ne-a spus că eşti o bucătăreasă fenomenală.
Drace, sper să ne ridicăm la înălţime.
Blake a râs în timp ce scotea două beri din frigider.
— în regulă, oameni buni. Lăsa-ţi-o mai moale! Vorbesc serios.
Vrei să iei o gură de aer? Altfel ăştia doi o să te sufoce la propriu cu
întrebări şi complimente.
— Nu sună aşa de rău, am glumit eu.

Părinţii lui Blake păreau uimitor de simpatici. însă clar mă
simţeam copleşită.
— Haideţi, voi doi. Toată lumea afară pe verandă! a spus
Catherine, făcându-ne semn să ieşim din bucătărie.
Blake mi-a luat mâna într-a lui, în timp ce străbăteam un living
încăpător şi ieşeam pe o verandă ce se întindea de-a lungul întregii
case, dând spre ocean.
Heath şi Alli s-au întors către noi de lângă balustrada de care
stăteau sprijiniţi.
-T u !
Alli şi-a încrucişat braţele cu un aer defensiv şi m-a străfulgerat
cu privirea.
Oh, drace! Avusese dreptate când spusese că o să vină după mine.
— Hei! i-am spus timid.
Ea s-a împins de lângă balustradă şi s-a apropiat, îndreptând
spre mine un deget cu unghia perfect îngrijită.
— Niciun hei, Erica. Ai intrat într-o ditamai beleaua. Ai idee cât
de îngrijorată am fost din cauza ta? Cine nu-şi sună cea mai bună
prietenă cu săptămânile? Zău aşa...
— Calmează-te, scumpo! Abia a ajuns aici.
Heath şi-a pus un braţ pe umărul ei şi a strâns-o uşor. Eu am
făcut câţiva paşi înapoi, sprijinindu-mă de trupul lui Blake, sperând
că el ar putea să mă scape cumva de mânia lui Alli. Reacţiona complet
exagerat, ca să nu mai spunem că strica toată atmosfera.
— Mai ai nevoie să te descarci? Acum e momentul, am spus eu,
glumind doar pe jumătate.
Ea a schiţat un zâmbet.
— îmi place la nebunie cum îţi stă fusta aia. O vreau înapoi.
Am râs şi, până să apuc să mai spun ceva, Alli a străbătut
distanţa dintre noi şi m-a luat în braţe. Am îmbrăţişat-o la rândul
meu, dându-mi seama ce dor îmi fusese de ea.
— Să nu-mi mai faci niciodată una ca asta.
— îmi pare rău.
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Glasul mi s-a auzit înfundat, căci faţa îmi era lipită de umărul
ei. Ascunsesem adevărul atâta vreme, faţă de atâţia oameni, încât
uneori nici nu mai ştiam cine eram.
— îţi accept scuzele.
Alli s-a retras.
— Acum, vrei să-mi explici şi mie ce naiba se întâmplă?
Mi-am aruncat ochii spre Blake, apoi din nou spre ea.
— Hai să discutăm mai târziu, OK? Sunt sigură că pe părinţii lui
nu-i interesează să audă despre nenorocirile mele.
— Eu n-aş merge atât de departe, a intervenit Heath, uimit.
Corect ar fi să te avertizez: ai noroc dacă ajungi până la sfârşitul cinei
fără să fii interogată cu privire la motivul pentru care Blake şi cu tine
nu mai sunteţi împreună.
Am făcut ochii mari şi m-a cuprins neliniştea. Situaţia începea să
semene din ce în ce mai mult cu o intervenţie3, care pentru mine s-ar
fi putut sfârşi cu lacrimi şi cu internarea la dezintoxicare. Nimeni n-ar
fi putut înţelege pe deplin cât de vulnerabilă eram de câteva săptă
mâni încoace. Cele întâmplate mă măcinaseră atât de mult, încât mă
întrebam serios dacă nu cumva stresul îmi mâncase ani din viaţă.
Blake m-a sărutat pe obraz şi mi-a şoptit la ureche:
— Nu-ţi face griji. O să-i ţin eu ocupaţi. Tu doar relaxează-te şi
distrează-te.
Catherine a venit şi ea, cu Fiona pe urmele ei. Sora lui Blake
arăta impecabil, îmbrăcată într-o bluză cu dungi albastru-verzui şi o
pereche de pantaloni scurţi, albi.
— Erica, îmi pare foarte bine că ai putut să vii, a chiuit ea şi m-a
îmbrăţişat strâns.
Am simţit un nod în gât din pricina emoţiei. Prea multe îmbră
ţişări! Nu mai suportam să-i văd pe toţi acei oameni fericiţi doar să

3

Intervenţia este o întâlnire de obicei surpriză între o persoană care are o problemă
personală gravă (o adicţie, de exemplu) şi prieteni sau rude ale acesteia, pentru a o
convinge să caute tratament.

mă aibă în preajmă. Dar n-am apucat să mă gândesc prea mult la
asta, căci Catherine ne-a anunţat că cina este gata. Ne-am aşezat cu
toţii în jurul mesei pregătite afară, în cealaltă parte a verandei. Eu am
luat loc între Alli şi Blake, ceea ce a fost o uşurare.
— Erica, vorbeşte-ne despre familia ta, a început Catherine,
imediat ce ne-am apucat de mâncat.
— Mamă! s-a răstit Blake.
— Ce?
Femeia a scuturat din cap, făcând ochii mari şi uitându-se din
nou către mine.
— E OK. Ăăm, mama mea a murit de cancer când aveam trei
sprezece ani. Tatăl meu vitreg s-a recăsătorit în timp ce eu eram la
internat, aşa că, în momentul de faţă, nu prea mai am rude apropiate.
— Oh, scumpa mea, îmi pare foarte rău!
Am ridicat din umeri, căci nu voiam să par afectată ori supărată
din pricina asta. în plus, era abia începutul.
— Mulţumesc. Dar e în regulă. Acum am ocazia să-mi clădesc o
familie oriunde m-aş duce.
Alli mi-a zâmbit larg şi s-a aplecat uşor spre mine. Greg a
terminat de mestecat o îmbucătură din salată.
— Spune-ne despre afacerea ta. Blake ne-a zis că faci parte
dintr-o specie rară de femei care lucrează în domeniul tehnologiei.
Am aruncat o privire către Blake, ale cărui buze se strâmbaseră
într-o grimasă care trăda enervare. Tatăl lui a dat să spună ceva, dar
până să apuce s-o facă, Heath şi-a dres glasul.
— Scuze că te întrerup, tată, dar avem de făcut un anunţ.
Catherine s-a albit la faţă. Alli s-a repezit să vorbească.
— M-am hotărât să mă mut înapoi în Boston.
— Oh, uau!
Mama lui Blake a izbucnit în râs, ducându-şi o mână la inimă,
ca şi cum ar fi fost cât pe ce să facă un atac de cord. Vestea a produs
o explozie de fericire şi în inima mea. M-am rotit pe scaun, întorcându-mă cu faţa către Alli.
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— Oh, Doamne, tu vorbeşti serios?
Ea a dat din cap în semn de încuviinţare.
— E oficial. Heath şi cu mine am discutat despre asta în ultima
săptămână. O să mă pun pe căutat o slujbă şi o să mă mut cât pot de
repede.
— E minunat! a exclamat Catherine, cu un zâmbet cald.
Greg l-a asaltat pe Heath cu sugestii legate de căutarea unui
apartament în oraş, în vreme ce eu i-am dat un cot lui Alli.
— Eu tocmai caut un director de marketing. Nu cumva se
nimereşte să fii interesată?
Ea s-a încruntat şi s-a lăsat pe spătarul scaunului.
— Pe bune?
— Spre surprinderea ta, da. N-a mers treaba cu Risa. O să-ţi dau
mai târziu toate detaliile, dar e de ajuns să spun că rupem legătura
complet şi irevocabil.
— Uau! în cazul ăsta, da!
— Zău? Eşti sigură că asta îţi doreşti să faci?
— Glumeşti? Mi-am petrecut ultimele două luni lucrând câte
douăsprezece ore pe zi pentru designeri care se poartă ca nişte
primadone. Prin comparaţie, întoarcerea la Clozpin ar fi ca o vacanţă
pe o insulă tropicală.
— Dar credeam că îţi doreşti o carieră în domeniul modei.
Alli mi-a zâmbit fără tragere de inimă.
— Şi eu credeam la fel. Bănuiesc că uneori nu-ţi dai seama
de ceea ce ai decât după ce pierzi respectivul lucru. Categoric, am
căpătat o oarecare perspectivă şi am învăţat o mulţime de chestii,
dar mutarea asta mi se pare potrivită din toate punctele de vedere.
Heath o să fie mai fericit aici, familia lui e aici pentru a-1 susţine şi
tu locuieşti tot aici. Nici n-aş putea găsi motive mai bune ca să fac
schimbarea.
— N-o să auzi vreun contraargument din partea mea. Evident,
încă de când ai plecat mi-am dorit din suflet să te întorci. Şi, sinceră
să fiu, după tot ce s-a întâmplat acum cu Risa, simt că n-o să mai

pot avea niciodată încredere în altcineva în afară de tine pentru
postul ăsta.
— Nu-ţi face probleme. O s-o scoatem la capăt. Noi am construit
afacerea. Nimeni nu e mai potrivit s-o dezvolte.
— Să ciocnim pentru asta!
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Am oftat uşurată când am părăsit zgomotoasa cină cu familia
Landon şi am fugit pe plajă. Mi-am lăsat sandalele pe trepte şi
am pornit să mă plimb în picioarele goale de-a lungul ţărmului,
împreună cu Blake, în vreme ce soarele stătea să apună.
—- Scuze. Sunt complet nebuni, a murmurat el.
— E în regulă. De fapt, sunt chiar drăguţi.
Un sentiment de fericire tăcută se aduna în sufletul meu după
turnura pe care o luase acea seară.
— S-ar putea să ţi se pară ciudat, dar de ce nu m-ai prezentat
părinţilor tăi până acum? Ştii tu, pe vremea când relaţia noastră nu
era atât de încurcată.
— Aşa cum spunea şi Heath, sunt băgăcioşi şi sufocanţi. Pe de-o
parte, nu prea voiam să împart cu alţii timpul petrecut alături de
tine, iar pe de altă parte, ştiam că, odată ce o să le dau frâu liber în
privinţa ta, o să se termine totul.
Am simţit o strângere de inimă.
— O să se termine totul?
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— Acum, că te-au întâlnit, n-o să mai înceteze să mă bată la cap
cu tine. Să nu crezi o clipă că asta are să fie ultima ta cină cu familia
Landon.
Am râs.
— I-auzi cum vorbeşti, domnule Angoasă. îi faci să pară o
povară. Eşti incredibil de norocos.
Privirile ni s-au întâlnit şi el m-a luat de mână în timp ce conti
nuam să ne plimbăm.
— N-am vrut să sune aşa. întotdeauna au fost grozavi. Bănuiesc
că m-ai captivat aşa de tare, încât nu mi-am dat seama că ţie s-ar
putea să-ţi placă toată treaba asta mai mult decât îmi place mie de
obicei.
— Nu prea am cu ce s-o compar, însă aş da orice să am o familie
ca a ta, ştii? Să-i preţuieşti întotdeauna, Blake. Totul se poate schimba
cât ai clipi.
— Da, ai dreptate.
în faţa noastră, la marginea uriaşei proprietăţi, se înălţa un
chioşc. Am urcat spre el pe nişte vechi trepte din lemn, ce porneau
chiar de pe plajă. în interior, structura era bogat ornamentată şi
oferea o privelişte impresionantă a oraşului care se întindea în zare.
Lumina zilei începuse să scadă, iar aerul de la malul oceanului se
răcea împrejurul nostru. M-am aşezat aproape de Blake, el mi-a pus
un braţ pe după umeri şi amândoi ne-am lăsat pe spătarul băncuţei
pentru a admira peisajul. Mi-am sprijinit capul de umărul lui, iar el
a început să-mi mângâie mâna cu mişcări circulare.
— Ai avut dreptate în privinţa Risei, i-am spus eu după o vreme.
— Da. Ai găsit ce căutai?
— Cred că da. întrebarea mea e: tu de unde ai ştiut?
A rămas tăcut.
— Blake!
El a inspirat lent, făcând aerul să-i şuiere printre dinţi.
— N-o să-ţi placă.
— Şi ce? Spune-mi!

Şi-a îndepărtat de pe faţă o şuviţă rătăcită, numai pentru ca ea
să-i cadă imediat la loc.
— Ţi-am spart contul de e-mail.
Am încremenit.
— Ce?
— îmi făceam griji pentru tine.
— E o încălcare gravă a intimităţii, Blake! De ce...
— Crede-mă, nu eram singurul care îşi făcea griji. Până şi Mărie
m-a căutat la un moment dat pentru a mă lua la întrebări despre ce
am făcut ca să te supăr atât de tare.
Mi-a căzut falca. Mărie! La naiba cu toate!
— Voiam doar să arunc o privire pe mesajele tale, ca să aflu dacă
e ceva care ar trebui să mă pună pe gânduri. Şi dacă tot umblam pe
acolo, m-am uitat şi prin conturile Risei şi al lui Sid, din pură curi
ozitate, de vreme ce tu hotărâseşi ca, pentru moment, să mă excluzi
din afacere.
— Şi ai văzut mesajele trimise de ea către Max?
— Să nu spui că nu te-am avertizat.
— Dar nu înţeleg de ce acele informaţii anume i-ar putea fi
totuşi utile lui Max.
— Compania de investiţii despre care mi-ai spus... cea care-i
trimitea cecuri grase lui Trevor? Mi-a luat ceva vreme să străbat toate
barierele care protejează secretul profesional, dar într-un târziu am
dat de urma oamenilor din spatele firmei.
— Şi?
— Se pare că prietenul nostru Max foloseşte compania drept
faţadă pentru a finanţa strădaniile lui Trevor. în esenţă, îl plăteşte
ca să-şi conducă grupul de hackeri şi să nu se ocupe decât cu a fi o
pacoste pe capul meu.
— însă atacurile au încetat.
— Nu ştiu sigur de ce, dar bănuiesc că, după ce a cooptat-o pe
Risa, compromiterea site-ului ar fi putut să-i facă mai mult rău decât
bine. E posibil să fi fost o risipă de energie.
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— Şi totuşi de ce i-ar trebui datele noastre?
— N-am idee. Ai vorbit cu ea?
— Nu, nu încă. Dar nu sunt sigură că o să-mi spună motivul,
după ce o să afle că urmează să fie concediată.
Am rămas pe gânduri preţ de câteva clipe, încercând să le pun
pe toate cap la cap.
— Ea te-a contactat pe tine pentru întâlnirea de azi?
— Nu, eu am căutat-o.
— Aha!
— Voiam s-o pun la încercare. Cu foarte puţin efort, am
convins-o să plece din compania ta şi să vină să lucreze pentru mine,
apoi ne-am făcut planuri pentru o cină mai intimă în weekendul
ăsta. Nici nu ajunseserăm la nota de plată şi ea deja era dispusă să
schimbe corabia, să şi-o tragă cu fostul tău şi să intre cu fofârlica în
afacerea mea.
— Eşti un ticălos!
M-am îndepărtat, însă el m-a tras înapoi.
— Ce? O testam. E evident că nu sunt interesat. Calmează-te,
scumpo!
— De ce ar fi atât de evident? Cu câteva zile înainte, Sophia era
grămadă pe tine şi nu te-am văzut protestând.
— Nu trebuie să-ţi faci probleme din cauza Sophiei.
— Da, sigur!
M-am ridicat în picioare şi m-am dus în celălalt capăt al chioş
cului. Mi-am sprijinit mâinile de balustradă, ţinându-mă strâns de
ea în timp ce un nou val de furie dădea năvală asupra mea.
— Sophia a venit aici cu treburi, aşa cum ţi-am mai spus. în
afara intereselor noastre comune legate de compania ei, nu ne mai
leagă altceva decât o relaţie de prietenie.
M-am întors cu faţa către el.
— Poate din punctul tău de vedere, dar ea e aproape obsedată de
tine. Ştii cât de fericită trebuie să fi fost când a aflat că am dispărut
în sfârşit din peisaj? Probabil că numără zilele până când o să poată

redeveni sclava ta. Iar ca să ştii şi tu, nu-mi place că ai discutat cu ea
despre viaţa noastră sexuală.
Blake s-a încruntat.
— Ce vrei să spui?
— Sophia mi-a zis despre micile voastre discuţii intime.
Am încercat să nu par atât de amărâtă pe cât mă simţeam, dar nu
m-am putut abţine. Faptul că el i se confesase Sophiei mă durea mai
mult decât aş fi vrut să recunosc.
— Ţi-a spus ea ceva?
— Da, părea de-a dreptul distrusă că n-am fost în stare să-ţi
satisfac pornirile perverse!
Sarcasmul îmi ieşise de-a dreptul grosolan. Blake a oftat.
— îmi pare rău.
— Ştiu că s-ar putea să nu fiu cea mai experimentată persoană
în ceea ce priveşte „stilul ăsta de viaţă“, cum îl numeşte ea, dar n-am
crezut niciodată că ai fi genul care să dai din casă, mai ales faţă de ea.
— M-a întrebat despre tine. I-am spus că ne-am despărţit şi m-a
întrebat dacă te laşi dominată. N-am intrat în detalii, însă la momentul
respectiv eram destul de tulburat. încerca să fie o bună prietenă.
— Prietenă? Glumeşti?
— Pricep. Eşti geloasă. Şi ea e geloasă pe tine, dar n-o pot alunga
de tot din viaţa mea. O să fii nevoită s-o mai întâlneşti din când în
când, din cauza afacerilor noastre.
Am dat să plec. El s-a ridicat în grabă pentru a mă opri.
— Erica, aşteaptă!
— Nu vreau să mai discut despre asta. Hai să ne întoarcem în
casă!
Blake s-a aşezat la intrarea în chioşc, blocându-mi drumul.
— N-am ştiut ce să cred despre plecarea ta, bine? M-am gândit
că poate fusesem prea dur cu tine în ultima noapte petrecută
împreună, iar ăsta nu e un subiect despre care să pot discuta cu prea
mulţi oameni. Sincer să fiu, încă îmi fac griji că ăsta este motivul
pentru care ai plecat.
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Amintirea acelei nopţi a pus stăpânire pe gândurile mele. Forţa
faptului că mă lăsasem lovită de el, că-mi dorisem cu disperare s-o
facă. Dacă merg prea departe şi ajungem într-un punct din care nu
mai putem reveni? Cuvintele lui îmi răsunau în minte. Mă chinuiam
imaginându-mi cât de mult trebuie să fi suferit Blake, dacă el crezuse
că din pricina lui plecasem.
Am scuturat din cap:
— Nu e ăsta motivul.
A părut să se mai relaxeze puţin.
— Acum îmi dau seama că n-ar fi trebuit să vorbesc cu Sophia
despre asta şi îmi pare rău. De acum înainte, n-o să mai aibă nicio
legătură cu vieţile noastre personale. Orice s-ar întâmpla.
— De aia era grămadă pe tine în timpul cinei caritabile, pentru
că sunteţi aşa de buni prieteni?
Blake s-a încruntat şi s-a întors pe jumătate, uitându-se pe lângă
mine.
— Dumnezeule, Erica! Ştii, tu te-ai despărţit de mine şi tot eu
dau explicaţii!
Avea dreptate. Am tras aer în piept şi am încercat să adopt un
ton mai puţin acuzator.
— Ai spus că, orice ar fi, îţi doreşti să rămâi cu mine, iar dacă e
să iau în calcul aşa ceva, cred că ar trebui să aflu ce se petrece de fapt
între voi doi.
A şovăit, cu privirea aţintită asupra mea, ca şi cum ar fi căutat
ceva. Am început să-mi fac griji. Acea familiară senzaţie de greaţă
se înteţea pe măsură ce-mi imaginam ce făcuseră împreună. Şi vina
îmi aparţinea în întregime. Indiferent ce se întâmplase cu ei doi, se
întâmplase pentru că eu îl respinsesem pe Blake.
— Când şi-a dat seama că noi doi nu mai suntem împreună,
n-a ratat ocazia de a încerca să se cupleze cu mine. Am refuzat-o,
bineînţeles. Oricum ar fi mers treaba între tine şi mine, nu m-aş fi
întors niciodată la ea, Erica. Relaţia noastră n-a fost tocmai satis
făcătoare. Tu o cunoşti deja, într-o oarecare măsură. încearcă

să-ţi imaginezi cum ar fi s-o ai drept parteneră de viaţă. Femeia e
un coşmar.
Nu-1 puteam contrazice. Deseori mă întrebasem cum de reuşiseră
să reziste atâta timp unul lângă celălalt, dar oamenii se schimbă, în
bine sau în rău. Poate că Sophia nu fusese dintotdeauna o jigodie
răzbunătoare, însă nu voiam să-i acord prezumţia de nevinovăţie.
— Deci...
Mi-am lăsat capul într-o parte, aşteptându-1 să continue.
— De când m-am despărţit de ea, Sophia a tot căutat contactul
fizic cu mine. Sincer să fiu, nu mi s-a părut niciodată mare lucru,
până în seara aceea, când ai apărut tu, dar atunci deja era evident cât
de geloasă deveniseşi. Mi-am asumat un risc.
— Ai vrut să mă faci geloasă.
— Nimic altceva nu funcţiona.
Blake mi-a mângâiat obrazul cu vârfurile degetelor.
— Dar, din câte se pare, gelozia nebună are efect. Va trebui să ţin
minte treaba asta, pentru data viitoare când o să hotărăşti că avem
nevoie de „spaţiu“.
A făcut în aer semnul ghilimelelor. M-am surprins zâmbind,
dar surâsul mi-a pierit repede. Blake vorbea despre toate la timpul
trecut. însă problemele noastre erau încă departe de a se fi terminat.
Am căutat cuvintele potrivite.
— Blake...
El mi-a făcut semn să tac.
— Am impresia că eşti pe cale să-mi spui ceva ce nu vreau să
aud, aşa că ce-ar fi să mă laşi în schimb să te sărut?
Şi aşa a făcut, aplecându-se deasupra buzelor mele, iar eu l-am
lăsat. I-am savurat dulceaţa limbii. I-am inspirat parfumul ames
tecat cu aerul sărat şi am lăsat oceanul să spele toate acele lucruri pe
care nu voiam să le auzim ori despre care nu voiam să discutăm. Am
rămas acolo pentru ceea ce a părut să fie o eternitate, sărutându-ne
şi atât. Pentru moment, eram bucuroasă doar să-i fiu aproape. Aş fi
fost în stare să fac acelaşi lucru ore în şir.
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Aproape că se întunecase de tot şi am auzit voci apropiindu-se.
— Hei, porumbeilor! ne-a strigat Heath. îndată o să vină mama
după voi. E gata desertul.
Blake a gemut, dându-şi ochii peste cap. Eu am râs şi mi-am lipit
nasul de umărul lui, ruşinată şi mult prea excitată ca să fiu prezentabilă.
— Am nevoie de câteva clipe, i-am şoptit.
— Nu mai spune! Mie mi s-a sculat atât de tare, că mă doare.
— Mmm, ştiu un leac pentru asta.
M-am frecat de el şi am simţit cum erecţia i se întăreşte pe sub
materialul blugilor, împungându-mi şoldul.
— Zău că nu mă ajuţi! Nu pot s-o las să ne prindă aici.
Am tras aer în piept şi am făcut, în silă, un pas înapoi. Pe măsură
ce fluxul înainta, valurile se izbeau tot mai aproape de zid. Alli şi
Heath mergeau înapoi spre casă, ţinându-se de mână. Mă bucuram
atât de mult că prietena mea se întorsese! Aveam ocazia să ne
întâlnim mai des aşa, toţi laolaltă. Poate.
— Unde v-aţi rătăcit voi doi? ne-a întrebat Catherine, când am
revenit la masă.
— Se pupau în chioşc, a zis repede Heath.
Blake i-a tras un pumn în umăr. Heath a reacţionat, până când
au început să râdă şi să se ia la trântă pe podeaua verandei, ca două
animale sălbatice.
— Băieţi! Băieţi! Dumnezeule, zău aşa! Greg, vino să-i contro
lezi pe copiii ăştia!
Catherine s-a înroşit, pe chipul ei citindu-se un amestec de
amuzament şi ruşine. Alli, Fiona şi cu mine ne cocoşam de râs, în
vreme ce băieţii îşi continuau lupta la o distanţă sigură de locul în
care stăteam noi. Greg a ieşit ţinând în mâini un uriaş vas cu apă, pe
care l-a vărsat asupra lor.
Cei doi au început să înjure şi, în sfârşit, s-au despărţit. Când
Blake s-a întors lângă noi, avea un rânjet caraghios întipărit pe faţă.
S-a aplecat ca să mă îmbrăţişeze, străduindu-se din răsputeri să mă
ude şi pe mine.

— Blake, termină! am chicotit eu.
— încercam doar să împart bunăstarea.
Atunci mi-a sunat telefonul. L-am îmbrâncit în joacă pe Blake,
apoi am scos aparatul din poşetă. Am încremenit. Era Daniel. M-am
uitat în jur, aproape aşteptându-mă să-l văd pe Connor, însă ne aflam
complet izolaţi. Probabil că mă suna ca să mi se plângă de interviu,
însă el era ultimul lucru la care voiam să mă gândesc.
I-am ignorat apelul şi am încercat să mă gândesc la cum urma să
gestionez schimbarea dintre mine şi Blake. Ne întorceam în forţă la
vechile noastre obiceiuri, la ritmul normal al relaţiei noastre. Pentru
Dumnezeu, eram acasă la părinţii lui şi mă distram de minune
alături de uimitoarea lui familie! Treaba asta depăşea prea mult sfera
unui comportament acceptabil, conform standardelor lui Daniel.
El m-a sunat iar, însă mi-am închis telefonul. Nu-mi păsa. Eram
înconjurată de atâta iubire în clipele acelea! Având dragostea dintre
mine şi Blake, alături de cea dintre Heath şi Afli, în sânul acelei
familii calde şi grijulii, cum aş fi putut lăsa ca răutatea lui Daniel
să pătrundă în ceva ce mi se părea atât de firesc, de bun? Mi l-am
alungat din minte, căci nu voiam să-i permit să-mi strice cea mai
frumoasă zi pe care o trăiam de când îi spusesem adio lui Blake. Nu
voiam să-mi amintesc de acea parte a vieţii mele, cel puţin nu încă.
Ne-am petrecut restul serii discutând şi ascultând poveştile
jenante pe care fraţii şi părinţii lui Blake le spuneau unii despre
ceilalţi. Am râs, am băut şi ne-am bucurat de vremea frumoasă.
Blake nu s-a dezlipit de mine, ţinându-mi protector mâna în poala
lui, ca şi cum i-ar fi fost teamă să-mi dea drumul, fie şi pentru o clipă.
Nu m-a deranjat, pentru că simţeam la fel.
Puţin ameţită, mi-am luat rămas-bun de la toată lumea. Alli,
Fiona şi cu mine ne-am declarat dragostea una faţă de cealaltă
de cel puţin douăsprezece ori. în abstinenţa lui plină de răbdare,
Heath ne-a stat martor, confirmându-ne de fiecare dată declaraţiile.
Catherine m-a ţinut într-o îmbrăţişare strânsă, ce a părut să dureze
o veşnicie. I-am răspuns în aceeaşi măsură. îmbrăţişările erau bune.
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Blake ne-a convins în sfârşit să ne despărţim. Am ieşit şi m-am cam
împleticit până la maşină.
Când am urcat, m-am cuibărit lângă Blake, sărutându-1 pe gât şi
muşcându-1 de lobul urechii.
— Te vreau.
— Eşti beată, dar categoric o să profit de tine. Am circumstanţe
atenuante.
Am chicotit.
— Bine. Ar trebui să tragi undeva pe dreapta şi să mi-o pui în
maşină.
— Uau, scumpo! Mai vorbeşte tu mult aşa şi s-ar putea chiar s-o
fac. Mai întâi, hai să-ţi punem centura, OK?
Blake a ieşit de pe aleea din faţa casei.
— Pe urmă să-ţi scoatem chiloţii.
Am zâmbit cu mândrie şi i-am lăsat să-mi alunece pe picioare în
jos, aşteptând cu entuziasm orice plan ar fi pus la cale Blake.
Mi-am ridicat privirea de la centura pe care mă chinuisem s-o
prind, exact la timp cât să observ un sedan negru parcat de cealaltă
parte a străzii. M-am răsucit pe scaun. Farurile s-au aprins, iar
maşina a început să ne urmărească în vreme ce înaintam pe drumu
rile întortocheate, înapoi spre şoseaua principală. Ochii mi s-au oprit
asupra oglinzii din dreapta. Am clipit şi am încercat să mă trezesc
din buimăceală. Nu fusese o închipuire a mea. Maşina continua să se
ţină după noi, păstrând o distanţă sigură.
— Eşti OK? E prima oară în seara asta când rămâi aşa tăcută.
Inima îmi bătea cu putere, pe măsură ce realitatea dură a
situaţiei în care ne aflam îmi devenea tot mai limpede. Imprudenţa
mea legată de Blake intrase oficial în vizorul lui Daniel. Adăugând
asta încercării mele de a manipula interviul, tatăl meu avea să fie
furios. Mi-am deschis telefonul. Daniel mă sunase de încă două ori,
fără să lase vreun mesaj în căsuţa vocală.
Liniştea sufletească pe care o simţisem mai devreme se risipise.
Toate temerile mele riscau să devină realitate, numai pentru că nu

fusesem în stare să mă ţin departe. Am intrat în panică şi am început
să tremur necontrolat. Totul se prăbuşea în jurul meu.
— Ce s-a întâmplat? Vrei să opresc?
— Nu! am ţipat. Condu, hai să scăpăm de aici!
Dumnezeu să mă ajute, ce-am făcut?
Blake a strâns volanul într-o mână, iar cu cealaltă s-a întins ca
s-o cuprindă pe a mea.
— OK, uite care-i treaba! Trebuie să vorbeşti cu mine chiar în
clipa asta, altfel mă întorc acasă.
A oprit în dreptul unui indicator.
— Doar condu! Nu suntem în siguranţă. Ne urmăresc!
Dumnezeule!
Avea să fie cea mai dură trezire din beţie de care avusesem
parte vreodată, mai ales dacă urma să ne pierdem vieţile. Blake s-a
încruntat şi a pornit mai departe. S-a uitat în oglinzile retrovizoare.
— Cine anume ne urmăreşte, mai precis?
Am scuturat din cap, strângându-mi cu putere braţele în jurul
corpului, de parcă, dacă le-aş fi dat drumul, m-aş fi făcut fărâme.
— Erica, pentru numele lui Dumnezeu! Cine?
— Daniel, am şoptit eu. Au stat cu ochii pe noi.
Blake s-a uitat fix la drumul dinaintea lui, cu o expresie de nepă
truns pe chip. De cum am intrat pe autostradă, a accelerat. Mergeam
cu mult peste limita legală, străbătând în goană străzile, până când
am ajuns pe a noastră. El a parcat şi m-a ajutat să cobor.
Cumva reuşiserăm să scăpăm de Connor. Fie asta, fie el se hotă
râse pur şi simplu să nu se mai ţină după noi. Nu că ar fi contat cu
adevărat. Ştia că fusesem cu Blake.
Am intrat în apartamentul lui, iar el m-a aşezat pe canapea şi mi-a
adus un pahar cu apă. Corpul mi se mai liniştise puţin, dar sufletul
îmi era plin de o deznădejde goală. Era acel hău negru pe care mi-1
imaginasem de atâtea ori când mă gândisem la ce s-ar întâmpla dacă
Daniel s-ar hotărî să nu ne mai cruţe. Spun „noi“, căci, dacă i s-ar fi
întâmplat ceva lui Blake, eu nu ştiu sigur dacă aş mai fi putut continua.
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în timp ce beam apa, Blake a mers să dea un telefon din bucă
tărie. A vorbit cu glas scăzut, iar discuţia a fost scurtă. Apoi s-a
întors, s-a aşezat pe măsuţă, în faţa mea, şi mi-a mângâiat coapsa.
— Acum putem să vorbim despre ce se întâmplă? m-a întrebat
cu glas ceva mai blând.
Nu ştiam ce aş mai fi avut de pierdut dacă-i spuneam. Acum, că
îndreptasem din nou atenţia lui Daniel asupra lui, avea dreptul de a
se apăra.
— Daniel l-a omorât pe Mark, am spus.
Expresia de pe chipul lui Blake nu s-a schimbat.
— Mă prinsesem şi singur, Erica.
— L-ai ameninţat, şi treaba asta îl roade. N-o să-ţi dea pace.
Mi-am muşcat buza, înăbuşind lacrimile ce ameninţau să izbuc
nească.
— Eu nu-mi fac griji din pricina lui Daniel.
— Ei bine, ar fi cazul să-ţi faci. O să te omoare, Blake! Mi-a spus
că trebuie s-o termin de tot cu tine, altfel o să te „scoată permanent
din ecuaţie“. Acum ştie şi... E atât de rău! Tu nu înţelegi.
— Deci ăsta era motivul!
Avea o privire sfredelitoare, ce-mi pătrundea până în suflet. Am
înghiţit în sec şi am încuviinţat în tăcere.
— De ce nu mi-ai spus?
Am scuturat din cap.
— Tu nu-1 cunoşti. E crud, violent. Habar n-ai de ce e în stare.
Şi-a omorât propriul fiu, pentru Dumnezeu! Trebuia să te apăr de el.
— Deţin informaţii care nu-1 dau în vileag doar pe Mark, ci şi
pe Daniel. N-aveam idee că urma să-şi omoare fiul vitreg. Dacă aş fi
ştiut că o s-o ia pe calea asta, probabil că nu l-aş fi abordat aşa cum
am facut-o.
— Ce informaţii?
El a oftat.
— Se pare că acum nu vă prea aveţi la inimă unul pe altul, deci
presupun că nu fac niciun rău spunându-ţi.

— Ce e?
— Ani de zile, Daniel l-a acoperit pe Mark. Tu n-ai depus nicio
plângere la poliţie pentru faptul că te-a violat, dar multe alte femei
au facut-o. Daniel e în stare să-i ungă pe toţi oamenii de care are
nevoie pentru a face problemele să dispară, pentru a băga tot felul de
porcării sub preş, dar n-a avut cum să şteargă cu buretele tot ce s-a
petrecut în jurul unui personaj atât de prolific cum era Mark. Atunci
când i-am spus că aş putea să fac astfel încât anumite informaţii să
devină foarte uşor accesibile, de exemplu presei, îţi poţi închipui că
n-a fost prea încântat.
— Un motiv în plus să te ucidă acum. Te-a cruţat doar ca să mă
manipuleze şi să se strecoare astfel în viaţa mea. Vrea să mă implice
în nenorocita lui de campanie electorală, neoficial, desigur. Urma să
mă ajute să-ţi dau înapoi banii pe care mi i-ai împrumutat, ca să pot
renunţa la afacere.
— Şi tu ai fost de acord cu toate astea?
Blake a ridicat din sprâncene, uitându-se la mine ca şi cum
mi-aş fi pierdut minţile. Poate că mi le pierdusem.
— Eu... Nu mi-a lăsat de ales, Blake! Mi-a spus că o să te
omoare. Tot timpul am încercat să găsesc o cale de scăpare, dar
nu-mi uşurează sarcina. E îngrozitor şi... convingător.
M-am prăbuşit înapoi pe canapea, nevrând nici măcar să
menţionez că fusese violent cu mine.
— Bea.
Am mai luat câteva înghiţituri de apă, dorindu-mi ca Blake să
vorbească.
— O să mă duc la el, Blake. Pot încerca să-l conving că lucrurile
nu sunt ceea ce par. Ştie că e de aşteptat să ne mai întâlnim unul cu
celălalt. Cumva o să-l fac să înţeleagă, o să găsesc o scuză. Şi pe urmă
va trebui să fim discreţi, să vedem cum ... Nu ştiu...
— Nu! Eu n-o să mă furişez ca să fiu cu tine.
— Atunci ce facem?
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— El mizează pe faptul că o să reacţionezi exact aşa cum ai
facut-o, pentru că mă iubeşti. Nu se aşteaptă, însă, ca eu să-i fac
atâtea probleme cu campania, încât să fie prea ocupat ca să se mai
gândească la altceva.
— Nu pricep.
— O să fac publice informaţiile. E foarte simplu.
— Dar...
Am înghiţit în sec, intrând brusc într-un război cu mine însămi.
Ţineam la Daniel îndeajuns de mult încât să mă deranjeze ideea de
a-i distruge campania. De ce? De ce mi-ar fi păsat de el, când îmi
făcuse viaţa un iad? Mă ameninţase cu moartea şi multe altele.
— Trebuie să existe o altă soluţie.
— Atunci declară public că e tatăl tău.
— Cum ar fi asta mai puţin dăunător carierei lui?
— Să ai o fiică nelegitimă despre a cărei existenţă se presupune
că n-ai ştiut niciodată e mult mai puţin grav decât faptul că ai trecut
sub tăcere mai multe violuri comise de fiul tău vitreg. Nu e ca şi cum
l-ai şantaja sau ceva. Pe urmă ne-am putea căsători, iar el ar trebui să
se poarte frumos, pentru că aş fi ginerele lui. Ce zici de răzbunarea
asta?
Am făcut ochii mari.
— Ce?
Blake mi-a zâmbit.
— E o nebunie atât de mare?
— Da, e o nebunie de la un capăt la altul. Mai încearcă!
Dintr-odată, inima începuse să-mi bată cu putere, gata să-mi
spargă pieptul. între spaima de a-1 avea pe Connor pe urmele noastre
şi ultimele cuvinte ale lui Blake, eram deja perfect trează.
El a râs puţin, dar veselia i s-a stins curând.
— Nu mă dau în vânt după faptul că umblu încoace şi încolo,
ştiind că cineva a pus un preţ pe capul meu, Erica, dar de data asta
îl putem întrece în viclenie. Informaţiile pe care le am cu siguranţă

îl sperie, altfel n-ar fi omorât pe cineva ca să mă împiedice să le
public.
— Mie mi-a spus că a facut-o pentru mine.
Am râs fără vlagă.
— Probabil s-a gândit că o să mă impresioneze. E o aiureală,
nu-i aşa?
— Nu-i exclus s-o fi făcut pentru tine, dar îl ştim amândoi cum
e. N-ar comite o asemenea faptă fără să calculeze toate riscurile şi
câştigurile posibile.
M-am uitat pe fereastră, către cerul nopţii, înseninat de lumi
nile oraşului. Oare urma să rămânem prizonieri în felul ăsta, până ce
aveam să ştim că suntem din nou în siguranţă? Oare aveam să mai
fim vreodată în siguranţă?
Blake s-a aplecat şi, cu o atingere uşoară, ca a unui fulg, şi-a
lăsat degetul să-i alunece pe obrazul meu, întorcându-mi astfel ochii
spre el.
— Nimeni n-o să mai intervină între noi, OK, scumpo?
Avea o privire întunecată, plină de seriozitate. Am dat din cap în
semn de încuviinţare. Şi eu îmi doream acelaşi lucru.
— Nu suport să te mai pierd în felul ăsta. O s-o iau razna.
— Şi eu.
S-ar fi putut spune că deja atinsesem un oarecare nivel de
nebunie în lipsa lui.
— După ce o s-o scoatem la capăt cu Daniel, vreau să te muţi
aici sus, cu mine, bine? Sau putem să ne luăm o locuinţă a noastră,
nu-mi pasă.
M-am oprit.
— N-aş putea să locuiesc în continuare în apartament, ca mai
înainte?
— Nu. Nu eşti destul de aproape. îmi datorezi măcar atâta lucru,
după ce ai dispărut şi mi-ai distrus viaţa în ultimele câteva săptămâni.
Aş fi vrut să protestez, dar în momentul acela nu mă puteam
imagina stând măcar o secundă departe de el.
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— Dar cum o să ieşim din încurcătură? Eu nu mai rezist! Nu pot
să te pierd.
— N-o să mă pierzi. Nu plec nicăieri. O să angajez o echipă
SWAT dacă e nevoie, bine? Dar hai să nu ne gândim acum la pros
tiile astea! Vreau să ai în minte doar faptul că eşti aici, cu mine.
Am tras adânc aer în piept.
— Vino! Să mergem în pat. Daniel n-o să ne atace în seara asta.
Mai întâi va trebui să treacă de Clay şi de prietenii lui.
Am dat din cap în semn de încuviinţare, silindu-mă să mă liniş
tesc. Eram încredinţată că, la nevoie, Clay i-ar fi putut face faţă lui
Connor. Clay îmi era simpatic, dar Connor mă dezgusta, aşa că ideea
unei confruntări între ei mi se părea chiar atrăgătoare.
Blake a dat să se ridice, dar l-am tras pe canapea, alături de
mine. Mi-am pus braţele pe după gâtul lui şi l-am ţinut strâns, ca şi
cum cineva ar fi putut să vină şi să mi-1 smulgă. El m-a îmbrăţişat la
rândul său, cuprinzându-mi cu putere pieptul. I-am inspirat mirosul,
liniştindu-mă cu acel parfum familiar care era numai al lui.
Mă luptam cu un val de emoţii, o uşurare, pentru că-1 aveam din
nou alături, amestecată cu teama permanentă de a nu-1 pierde iar.
Mi-am aşezat un picior peste al lui, înlănţuindu-ne trupurile, astfel
încât să nu mai poată pleca.
— îmi pare rău, i-am spus cu glas gâtuit. E numai vina mea.
Am închis strâns ochii şi mi-am înghiţit lacrimile.
— Şşt, scumpo! Să nu gândeşti aşa. De acum o să fie bine.
Mi-a dat la o parte părul de pe faţă, atingându-mi cu degetul
mica urmă pe care mi-o lăsase pe gât.
— Acum ştiu. încercai să mă ocroteşti. îţi sunt recunoscător
pentru strădanie, dar pentru nimic în lume nu merită să trecem prin
ce am trecut. Ţie nu-ţi place să fug din viaţa ta, iar mie nu-mi place
să iei decizii categorice fără mine. Aşa că poate cădem de acord ca,
pe viitor, să lămurim lucrurile împreună. Ce părere ai?
M-am tras în spate, iar Blake mi-a şters o lacrimă rătăcită pe
obraz şi m-a sărutat dulce.

— Iubeşte-mă, Blake!
Dorinţa i-a străbătut chipul. Mi-a smuls bluza şi sutienul, apoi
m-a întors astfel încât să stau întinsă pe canapea. Încet-încet, mi-a
tras în jos fusta, lăsându-mă dezgolită şi pregătită pentru el.
Buzele i s-au depărtat uşor.
— Te vreau aşa, în fiecare noapte. Goală, aşteptându-mă.
S-a ridicat, apoi şi-a tras tricoul peste cap, aruncându-1 cât
colo. Şi-a împins blugii spre podea, scoţând la iveală trupul perfect
sculptat al bărbatului de sub haine. M-am holbat la el, admirând fără
ruşine corpul pe care ajunsesem să-l iubesc, să-l doresc cu patimă.
Blake s-a aplecat, aşezându-se între coapsele mele. A urcat încet,
erecţia lui apăsându-mi cu putere abdomenul, în timp ce mă săruta
pe umeri şi pe gât. Mâinile lui îmi adorau curbele, lent şi respec
tuos, lăsând urme de foc pe unde treceau. M-am mişcat pentru a-mi
domoli durerea ascuţită dintre picioare.
— Vreau să te simt în mine, i-am spus, cu răsuflarea tăiată.
Trupul lui masculin fără cusur a ezitat cu o reţinere măsurată,
dând târcoale vaginului meu. Eu i-am cuprins erecţia fierbinte şi
l-am aşezat în dreptul deschizăturii. Ţinându-şi respiraţia, Blake s-a
împins încet în mine. Eu mi-am lăsat degetele nerăbdătoare să-mi
alunece peste curbele pieptului său, înconjurându-i sfârcurile moi,
până când s-au întărit sub atingerea mea. El mi s-a dăruit ceva mai
mult. Mi-am coborât mâinile către fesele lui şi mi-am înfipt unghiile
în carne.
— Ah, Doamne!
A tresărit, înfigându-se cu hotărâre în mine. Am gemut şi m-am
arcuit pentru a-1 simţi pe de-a-ntregul. El s-a lăsat în jos, împingându-se din nou cu blândeţe. Şi-a trecut limba peste conturul
urechii mele.
— Eşti o fată rea.
Tremuram toată.
— îţi place când sunt real.
— Parcă voiai să mă faci să te iubesc.
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— Când eşti în mine, tu mă iubeşti şi eu te iubesc. Nu aşa merge
treaba?
Blake a stat pe gânduri, apoi a pus stăpânire pe mine cu un sărut
profund şi pasional, lingându-mă şi devorându-mă cu buzele, în
timp ce se împlânta înlăuntrul meu cu mişcări ritmice. Mă strân
geam neajutorată împrejurul penisului său. Fierbinţeala mă copleşea,
iar şoldurile mi se ridicau uşor sub el.
Apoi m-a săltat, astfel încât să-l încalec, ţinându-şi penisul
îngropat în trupul meu.
— Of, drace!
Am tras brusc aer în piept. Mă pătrundea atât de adânc în poziţia
aia! Un strat subţire de sudoare mi-a acoperit pielea. I-am cuprins
şoldurile, găsindu-mi drumul.
— Credeam că nu-ţi place aşa.
— Nu prea mă pui la treabă.
I-am zâmbit.
— Eşti sigur?
Blake şi-a lins buza de jos, iar eu m-am aplecat să i-o prind între
dinţi. I-am supt-o şi i-am sărutat-o cu înflăcărare. El a gemut şi mi-a
ridicat iar şoldurile. îi mai rămăsese înăuntru doar vârful, când s-a
împins din nou cu putere, umplându-mă în întregime. M-am luptat
să respir, sufocată de dulcea durere cu care penisul lui se împlânta
în mine.
— Oh, Dumnezeule!
M-am încleştat împrejurul lui, apucându-1 de umeri pentru a-mi
păstra echilibrul.
— Eşti atât de adânc!
El m-a prins de ceafă şi m-a tras mai aproape pentru un sărut,
cu dezmierdări profunde, limba lui pătrunzându-mi blând în toată
gura. Apoi m-a strâns de şolduri şi m-a tras puţin mai mult în jos.
— Nu pot să trăiesc fără asta, Erica. Fără tine!
Am expirat brusc, însă el mi-a înghiţit tot aerul cu un alt sărut
lacom.

— Nici n-o să fie nevoie. îţi promit! îţi jur!
Mi-am trecut degetele prin părul lui, lipindu-mi sânii de pieptul
musculos.
— Te iubesc, Blake! Tu eşti singurul. Singura mea dragoste.
M-am săltat iar, izbindu-mi coapsele de el. Blake m-a pătruns
încă o dată până în adâncul trupului, întinzându-mi ţesutul sensibil
din interiorul vaginului. Mâinile lui mă strângeau cu nerăbdare, iar
chipul lui se încorda chinuit. M-a ridicat, mişcându-mă în forţă de-a
lungul penisului său, iar şi iar, până când au început să-mi tremure
picioarele.
— Blake, i-am spus cu glas rugător. Eşti aproape? Aş vrea să-mi
dau drumul împreună cu tine.
Obrajii i s-au îmbujorat şi a strâns din dinţi în timp ce se
împingea în mine.
— Acum, scumpo! Simte-mă cum îmi dau drumul în tine.
Cuvintele lui m-au dat gata, căci îl vedeam pierzându-se în
mine, îngropat în corpul meu. Forţa orgasmului m-a zguduit din
cap până în picioare. Mi-am lăsat capul pe spate, în timp ce el îşi
dădea drumul cu un strigăt şi o ultimă sforţare, împingându-ne pe
amândoi dincolo de marginea prăpastiei.
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M-am trezit cu trupul cald al lui Blake încolăcit în jurul meu.
M-am întins, iar el a început să-mi presare sărutări leneşe de-a lungul
pieptului. Să dorm, un somn adevărat, odihnitor, fără coşmaruri,
numai ca să mă trezesc dezmierdată de mâinile şi buzele lui Blake...
Ăsta putea fi raiul.
El şi-a lipit nasul de gâtul meu, muşcându-mi uşor pielea.
— Fără alte urme, l-am avertizat.
A râs cu faţa îngropată în gâtul meu.
— Nu ştiam sigur dacă o să te mai revăd. Trebuia să-ţi las un
semn de la mine.
— Da, te-ai făcut cunoscut.
Blake s-a oprit şi m-a întors cu faţa către el.
— James l-a văzut?
Am şovăit puţin.
— Da, l-a observat.
Expresia de pe chip îi era nepăsătoare, însă vedeam emoţia
învolburându-se în ochii lui.
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— Ce înseamnă el pentru tine, mai exact?
Mi-am muşcat buza, întrebându-mă ce să spun ca să nu-i provoc
lui Blake o criză de gelozie furibundă.
— Gândeşte-te la el ca la Sophia. E un prieten care ar vrea mai
mult, dar totuşi un prieten.
— Dacă el te vrea pe tine, atunci eu vreau să dispară. Poţi găsi pe
altcineva care să-i facă treaba.
Mi-am dat ochii peste cap.
— Iar eu vreau ca Sophia să dispară. Aşa că probabil amândoi o
să rămânem dezamăgiţi pentru o vreme.
— E cu totul altceva. Sophia locuieşte la New York. Tu stai faţă
în faţă cu omul ăla aproape în fiecare zi. Dacă eu aş avea în birou pe
cineva care zilnic ar încerca să mi-o tragă, ţi-ai ieşi din minţi.
Am oftat.
— James şi cu mine n-avem un trecut comun, iar el e un tip
cumsecade. Nu cloceşte un plan ca să mă despartă de tine.
Cel puţin asta credeam, deşi cu siguranţă nu era un susţinător
al lui Blake.
— Putem s-o lăsăm baltă pentru moment?
— Nu suport faptul că a pus mâna pe tine.
— Atunci nu te mai gândi la asta, fiindcă nu contează.
Mi-am ridicat capul pentru a-1 săruta, rugându-mă să nu afle
vreodată că James mă atinsese şi cu buzele. M-am întins pe spate şi
mi-am trecut degetele peste conturul maxilarului său. Avea o figură
mai blândă, mai relaxată. Poate că nici el nu dormise atât de bine
fără mine.
— Apropo de serviciu, ar trebui ca la un moment dat să mă
întâlnesc cu Risa şi să fac lumină în toată povestea aia.
— Nu poţi aştepta până luni?
— Poate. Dar dacă o să vrea să lucreze peste program, probabil
că o să se întrebe de ce nu-şi poate accesa contul de e-mail.
— Las-o să se întrebe. E mai bine să-ţi petreci timpul în pat, cu
mine. Avem de recuperat.

— Oh?
— Mă gândeam să te sărut din cap până în picioare şi să mă
opresc doar dacă mă implori tu. Apoi trebuie să-mi rezerv cel puţin
o oră ca să-ţi ling păsărică.
Şi-a strecurat o mână în jos, acoperindu-mi vulva.
— Mda, cel puţin o oră. Să vedem, ce altceva...?
Am izbucnit în râs.
— OK, am priceput, dar ar trebui să cobor şi să mă spăl.
— Prostii! Poţi să faci duş aici. De haine n-ai nevoie. Te vreau
goală în patul meu, toată ziua. O să te şi leg dacă e nevoie. Ştii că sunt
în stare.
Părea serios, însă pe buze îi flutura umbra unui surâs.
— Ştii, până la urmă va trebui să înfruntăm realitatea.
— Neah!
S-a aplecat şi mi-a înconjurat un sfârc cu limba, gâdilându-i
vârful, până când o căldură familiară mi s-a aprins în pântec.
Am tras aer în piept şi m-am arcuit înspre el, în timp ce degetele
îmi alunecau prin părul lui. El şi-a strecurat un deget în mine, îndoindu-1 în punctul acela care mă făcea să-mi pierd capul.
— Nici măcar n-am apucat să-mi folosesc vreuna dintre jucării
cu tine. Şi eşti în mare încurcătură pentru toate prostiile pe care le-ai
făcut.
Am gemut şi mi-am săltat şoldurile, ca să mă poată pătrunde şi
mai adânc. îl dorisem pe Blake dominatorul. Şi iată-1!
Atunci mi-a sunat telefonul, întrerupându-ne momentul.
Aflându-mă încă în puterea lui Blake, m-am întins după mobil. Sid.
Slavă Domnului!
— Bună.
— Bună, ăăă, a venit poliţia în apartament.
— Ce?
— Au nişte întrebări legate de un tip, Mark MacLeod. Zic că tu
l-ai cunoscut?
— Fir-ar să fie! OK. Cobor imediat.
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Blake şi-a mai strecurat un deget în mine, strângându-mi uşor
sfârcul între dinţi. Mintea îmi patina, încercând să decidă în ce
direcţie s-o iau. Am făcut o tentativă de a-1 da pe Blake la o parte,
însă el era de neclintit, în vreme ce ochii îi sclipeau poznaş.
— Ah, eşti aici? m-a întrebat Sid.
Mi s-a tăiat răsuflarea.
— Da, sunt la Blake. Lasă-mă câteva minute.
Am închis, iar Blake mi-a luat şi celălalt sfârc între buze, obrajii
alungindu-i-se în timp ce trăgea încet, într-un fel delicios, de vârful
lui. L-am împins cu blândeţe.
— Ridică-te! Trebuie să plec.
— De ce? Cine era?
Şi-a slăbit strânsoarea, aşa că m-am strecurat jos din pat şi
mi-am aruncat pe mine hainele din ziua precedentă. Gândurile mi se
învârteau în goană prin cap. Daniel îmi dăduse de înţeles că ancheta
avea să se sfârşească. Ce naiba caută ei aici?
— Sid. Poliţia e jos. Vor să discute cu mine.
Blake s-a ridicat în grabă.
— Vrei să vin cu tine?
— Nu.
— Erica, e unul dintre momentele în care poate că ar trebui să-ţi
fiu alături.
— Nu, Blake. Răspunsul e nu. O să mă ocup eu de chestia asta.
Nu te vreau acolo. Te rog să-mi spui că o să mă asculţi în privinţa asta!
El a ezitat.
— De ce crezi că au venit? O să-ţi pună întrebări legate de
Daniel. Ce-o să le zici?
— O să mă descurc eu, bine?
*

Am încercat în zadar să mă liniştesc înainte să intru în aparta
ment. Arătam ca răvăşită după noaptea trecută, dar poliţiştilor cu

siguranţă nu avea să le pese de asta. Mă rugam ca Blake să-şi respecte
promisiunea şi să rămână la etaj, deoarece nu eram sigură că n-ar
spune ceva nepotrivit în faţa oamenilor legii.
Am intrat şi am fost întâmpinată de doi bărbaţi. Unul era înalt
şi slab, cu părul castaniu încărunţit, iar celălalt era mai scund şi mai
pântecos, cu părul complet argintiu. Amândoi păreau îndeajuns de
prietenoşi, lucru pentru care le-am fost recunoscătoare, având în
vedere că mă speria de moarte ideea de a discuta cu ei.
Cel mai înalt a vorbit primul.
— Ne pare rău că vă vizităm atât de devreme. Sunt detectivul
Carmody, iar dumnealui e detectivul Washington. Speram să discutăm
cu dumneavoastră despre relaţia pe care aţi avut-o cu Mark MacLeod.
Relaţia mea?
— Cum adică?
Washington a băgat mâna în haină şi a scos o mână de fotografii
format mare, ce păreau să fi fost făcute în seara galei. în ele apăream
eu şi cu Mark, dansând, el cuprinzându-mă cu braţul şi ţinându-mă
strâns. Eu stăteam cu spatele către aparat. într-o altă fotografie,
buzele lui se aflau la câţiva centimetri de urechea mea, iar pe chip i se
întindea un surâs înfumurat. Era tocmai chipul pe care mă bucuram
că nu-1 văzusem în timp ce-mi spunea cât de mult mă doreşte iar.
Mi-am reţinut o grimasă în clipa în care mi-am amintit de glasul lui,
de răsuflarea cu care-mi atinsese pielea în seara aceea. în schimb, am
ridicat cu calm privirea, aşteptându-i pe cei doi să continue.
— Pozele astea au fost făcute de un jurnalist, la scurt timp înainte
de moartea lui. Invitaţii v-au identificat pe dumneavoastră ca fiind
femeia din imagini. îl cunoşteaţi bine?
Am scuturat din cap.
— Nu, nu-1 cunoşteam deloc bine. îl întâlnisem de câteva ori în
contextul unei afaceri de care mă ocup şi în care era implicată firma lui.
— Aici pare a fi mai mult decât o cunoştinţă oarecare, a spus
Washington.
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— Văd. Flirta mult cu mine. I-am făcut pe plac acordându-i un
dans, dar după aceea nu l-am mai revăzut. Părea destul de drăguţ,
însă nu mă interesa.
— Care a fost comportamentul lui în seara aceea?
— După cum v-am spus, mi-a făcut avansuri. Părea beat. Nu
ştiu. Am discutat doar câteva minute înaintea dansului, apoi am
plecat mai devreme de la gală. Nu mă simţeam bine.
Cei doi s-au uitat unul la altul. Carmody a îndesat fotografiile
înapoi în plic, iar Washington m-a măsurat încă o dată din cap până
în picioare. Am încercat să stau locului, să nu par agitată.
— Sunt oarecum nedumerită. El s-a sinucis, nu-i aşa? încercaţi
să aflaţi de ce a facut-o?
Am turuit cuvintele, iar inima mi-a luat-o la goană. Carmody
mi-a răspuns:
— Atunci când fiul unui om de vază moare pe neaşteptate,
trebuie să ne dăm toată silinţa. încercăm să excludem orice altă posi
bilă cauză a morţii.
— Oh! Nu mi-am dat seama. Credeam că ancheta s-a încheiat.
— Din păcate, nu încă, a ridicat din umeri Carmody.
— Mai e ceva ce ne-aţi putea spune?
— Nu cred. Mi-aş dori să mai fie. Sincer, am fost cu adevărat
şocată de veste.
Ăsta era adevărul.
— Nu sunteţi prima persoană care zice asta şi tocmai de aceea
discutăm cu toţi cei care l-ar fi putut cunoaşte mai bine.
Am dat din cap în semn de încuviinţare.
— îmi pare foarte rău pentru părinţii lui. Probabil că sunt sfâşiaţi
de durere.
Am încercat să par cât mai compătimitoare cu putinţă. Nu-mi
venea să cred ce vorbe îmi ieşeau din gură, nici cu câtă uşurinţă
intrasem în rolul de spectator nevinovat, care nu ştie decât atât cât
se cuvine despre întreaga situaţie. Poate că era efectul săptămânilor

petrecute încercând să mă conving să devin altcineva decât eram în
realitate.
— Sunt. E păcat. Dar uneori nu există răspunsuri la întrebarea
de ce fac oamenii un asemenea gest. Oricum, vă mulţumim pentru
timpul acordat şi ne cerem scuze că v-am deranjat.
Washington a băgat mâna în buzunar şi a scos o carte de vizită.
— Acestea sunt datele mele de contact. Sunaţi-ne dacă vă mai
amintiţi ceva, bine?
— Categoric aşa o să fac.
Au plecat, iar eu m-am prăbuşit pe un scaun de lângă masa de
lucru, recunoscătoare că supravieţuisem interogatoriului fără să
cedez nervos. Chiar nu credeam că aveau vreo bănuială şi, până la
urmă, de ce ar fi avut? Nimeni, în afara câtorva oameni apropiaţi
mie, n-ar fi putut să găsească vreodată o legătură între mine şi Mark.
Nici n-au plecat bine poliţiştii, că a şi apărut Blake.
— Ce s-a întâmplat?
— Nimic. Aveau nişte poze în care apăream dansând cu Mark
în timpul galei. Voiau să ştie cum ne-am întâlnit. Le-am explicat că
eram doar cunoştinţe şi că a flirtat cu mine. Au părut mulţumiţi şi
au plecat.
— Deci nu cred că moartea lui Mark a fost o sinucidere?
— N-aş putea spune cu certitudine. însă nu păreau prea îngrijo
raţi că n-ar fi fost. Mi-au lăsat impresia că au dat peste mai multe
fundături şi că se pregătesc să închidă cazul. Dar nu ştiu.
— în regulă, atunci întoarce-te sus.
— Acum tot sunt aici. Lasă-mă să mă spăl şi o să urc când o să
fiu gata.
Oricât de mult mi-aş fi dorit ca, după săptămâni întregi de
despărţire, să mă întorc în caldul şi ocrotitorul „cocon“ creat de
Blake, aveam nevoie să rămân câteva minute singură cu gândurile
mele.
El a şovăit preţ de câteva clipe.
— OK, nu întârzia mult.
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M-a sărutat şi a plecat.
Am intrat sub duş şi m-am spălat. M-am gândit să mă întorc
la etaj, unde urma să ne ascundem. Sigur, să-mi petrec ziua în pat,
alături de Blake, nu era chiar o neplăcere, dar ştiam şi de ce eram
atât de discreţi. Până acum, soluţiile puse în discuţie erau ca eu să
dezvălui faptul că sunt fiica lui Daniel, o epopee ale cărei complicaţii
nici măcar nu mă puteam apuca să le anticipez, sau ca Blake să scoată
la lumină acele înţelegeri necurate, care fără îndoială aveau să-i
distrugă lui Daniel campania electorală şi poate toată cariera. îmi
venea greu să o accept pe vreuna dintre ele ca fiind o alegere viabilă.
M-am şters şi am aruncat o privire pe fereastră. Connor îşi
parcase maşina în josul străzii, cât pe ce să nu-1 văd. Un val de emoţie
mi-a străbătut tot corpul, moment în care am ştiut ce aveam de făcut.
Mi-am îmbrăcat blugii şi un tricou, apoi mi-am tras în picioare
tenişii. Am mâzgălit repede un bileţel şi l-am lăsat pe masa din bucă
tărie, după care am coborât în fugă. Am ieşit în stradă. Clay stătea de
pază, sprijinit de automobilul Escalade.
— Domnişoară Hathaway.
— Clay. Nu ne-am mai văzut de mult. Observ că te-ai întors la
muncă.
— Da, doamnă!
— Ei bine, mult noroc. Eu mă duc până la magazin. Revin
imediat.
Clay a dat din cap în semn de încuviinţare. Am pornit cu paşi
vioi în lungul străzii. Aveam la dispoziţie doar câteva minute pentru
a duce la îndeplinire ceea ce trebuia să fac. Am traversat şi am bătut
în fereastra lui Connor. Acesta şi-a coborât geamul şi m-a privit cu
asprime.
— Du-mă la el!
— Urcă!
Am deschis portiera din spate şi l-am lăsat să mă ducă de acolo.

Mi-am dat seama încotro ne îndreptam abia când am văzut în
depărtare cunoscutele spaţii de depozitare ale companiei Boston
Sand and Gravei. Am luat-o pe câteva drumuri lăturalnice, pe sub
întretăierea de autostrăzi, până când am ajuns într-o zonă izolată,
presărată cu vagoane de tren şi magazii rămase goale peste weekend.
Daniel stătea sprijinit de un SUV Lexus, îmbrăcat într-o pereche
de pantaloni kaki şi o cămaşă cu guler alb. Din nou, fuma. Probabil
că ar fi trebuit să se lase, mi-am zis eu în treacăt. El s-a desprins de
lângă maşină şi a pornit spre mine. Am cercetat împrejurimile. Eram
cât se poate de singuri. Cu linia de centură aflată chiar deasupra
noastră, nimeni nu m-ar fi auzit ţipând. Am coborât din maşină,
luptându-mă cu imboldul de a o rupe la fugă în direcţia opusă. în
ciuda faptului că Daniel îmi dăduse toate motivele să n-o fac, eram
hotărâtă să-l înfrunt făţiş.
El şi-a aruncat ţigara şi s-a oprit în faţa mea, cu braţele încrucişate.
Buzele îi erau strânse într-o linie aspră.
— Connor îmi spune că ai umblat peste tot cu Landon. Sunt
destul de sigur că am discutat despre asta.
— Ţi-a spus şi că azi-dimineaţă am primit vizita unor poliţişti?
Daniel a făcut ochii mari şi s-a uitat repede înspre Connor.
Pentru prima dată de când îl ştiam, am văzut o emoţie pe chipul
matahalei. Părea... fâstâcit.
— Nu i-am văzut, domnule. îmi pare rău.
Daniel s-a uitat din nou către mine.
— Probabil plecase după cafea. Nicio grijă, am avut o mică
discuţie cu ei.
— Ce le-ai zis?
Am aşteptat, vrând să-l văd arzând de nerăbdare. Buzele i s-au
subţiat.
— Ai face bine să începi să vorbeşti!
— Aveau fotografii în care apăream dansând cu Mark în timpul
galei.
— Ce le-ai zis?
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M-am uitat drept în ochii lui, păstrând un aer cât se poate de
liniştit şi indiferent.
— Ce le-ai zis, fir-ar să fie?
M-a apucat de umeri şi m-a scuturat.
— Dă-mi drumul!
M-am zbătut să scap din strânsoarea lui, cu răsuflarea tăiată din
pricina adrenalinei care îmi pompa în vene.
— Să nu mai pui mâna pe mine! Niciodată!
Cu coada ochiului, l-am văzut pe Connor mişcându-se. îşi
depărtase picioarele, ca şi cum ar fi fost gata să atace la comanda
şefului său.
— Am minţit, Daniel. Am minţit ca o profesionistă. Ai fi fost
mândru. Şi ştii de ce?
— Fă-mi plăcerea şi spune-mi.
— Pentru că, oricât aş fi ajuns să te urăsc, încă ţin la tine,
dintr-un motiv inexplicabil. Ţin la viaţa şi la libertatea ta, ţin chiar
şi la prostia aia de campanie nenorocită. Stau cu degetul pe trăgaci
şi nu pot să apăs.
Am tras aer în piept, încercând să nu tremur.
— Pentru că eu nu sunt aşa. N-o să fiu niciodată ca tine. N-o să
intru niciodată în joc de dragul unui amuzament bolnav şi lacom.
— Sunt sigur că nu e singurul motiv.
— Ba este singurul. Nu-mi mai e frică de tine.
El mi-a aruncat o privire glacială, apoi buzele i s-au curbat
într-un rânjet.
— Poate că ar trebui să-ţi fie.
— Până să apuci tu să mă omori, te trimit eu la închisoare pentru
crimă, Daniel. Oh, şi să nu uităm de obstrucţionarea justiţiei.
Bărbatul a mijit puţin ochii.
— Da, Blake mi-a povestit totul. Cum e să ştii că toată stră
daniile tale de a-1 acoperi pe Mark n-au făcut decât să-i deschidă
drumul pentru a-mi face tot ce mi-a făcut, aşa cum a procedat cu
atâtea alte fete?

Daniel a scrâşnit din dinţi.
— Mersi pentru asta, tată!
A tresărit uşor la auzul cuvântului. Vorbele mele începeau să-l
afecteze, iar asta îmi dădea curaj.
— Ameninţările, manipularea, încercările de a mă integra în
lumea ta. De acum toate porcăriile astea o să înceteze. începând de azi.
El a râs scurt.
— De unde ţi-a venit o asemenea idee?
— După ce a murit mama, n-am mai avut pe nimeni. Pe nimeni!
Vocea îmi tremura, dar am înghiţit în sec, pentru a-mi ţine
emoţiile în frâu.
— Ea mi-a oferit toată dragostea ei, atâta timp cât a putut
să mi-o ofere. După aceea a trebuit să-mi dau seama cum să mă
descurc singură. Eu mi-am făcut regulile. Am descoperit totul pe
cont propriu. Chiar şi atunci când în viaţa mea s-au ivit oameni ca
Mark, ameninţând să distrugă totul, am supravieţuit. Am înflorit.
Şi tu n-o să-mi răpeşti toate astea. Am ajuns al dracului de departe
ca să mai trăiesc la cheremul cuiva. Nici al tău, nici al lui Blake. Al
nimănui.
Daniel i-a făcut un semn lui Connor, care s-a dus câţiva paşi mai
încolo, astfel încât să nu ne poată auzi. M-am mai relaxat puţin.
— Pari foarte convinsă de ce spui. îmi dau seama că încerci să
fii puternică, dar cred că am discutat despre cum mă simt când sunt
ameninţat.
— Eu nu te ameninţ. încerc să mă înţeleg omeneşte cu tine,
pentru că de la bun început n-ai făcut decât să exagerezi. Nu crezi
că, dacă relaţia noastră mai înseamnă ceva pentru tine, merit şi eu să
am un cuvânt de spus?
Expresia de pe chipul lui nu s-a schimbat. Nu avea să cedeze
prea uşor.
— Azi am înţeles ceva. De când a murit Mark, mi-ai făcut viaţa
un calvar şi aş da orice ca să încetezi. Dar nu mă pot uita cum intri
la închisoare, nici măcar cum ţi se prăbuşeşte campania, ştiind că

312

Atracţie fatală

Meredith Wild 313

eu sunt de vină. Iar tu nu ţi-ai putea lichida propria fiică. Undeva,
în inima aia a ta de gheaţă, tu ţii la mine. Şi poţi să ţii la mine, să
ai încredere în mine, fără să mă transformi în proprietatea ta. Nu e
tocmai varianta idilică, dar presupun că, într-o versiune întoarsă pe
dos a realităţii, asta se numeşte dragoste.
Daniel nu dădea niciun semn că ar vrea să vorbească, aşa că am
continuat. Dădusem toate cărţile pe faţă. Nu mai aveam nimic de
pierdut.
— Ştiu că ai iubit-o pe mama. O văd în ochii tăi ori de câte ori
o pomenim.
Atunci a tresărit, încleştându-şi maxilarul.
— Să nu-mi vorbeşti mie despre Patty. Nu ştii nimic din ce s-a
întâmplat.
Glasul mi s-a potolit. Până atunci aproape că ţipasem.
— Nu ştiu ce s-a petrecut între voi doi, dar ştiu că, dacă aţi fi
rămas împreună, viaţa mea ar fi arătat cu totul altfel. Acum niciunul
dintre noi nu mai poate schimba situaţia. Dar încercarea de a prelua,
după atâta vreme, controlul asupra existenţei mele n-o să iasă bine
nici pentru tine, nici pentru mine, crede-mă. Dacă mai simţi vreo
fărâmă de dragoste pentru mama sau de regret pentru că ai lăsat-o
în urmă, te implor să renunţi la toată povestea asta şi să fii omul pe
care şi l-a dorit înainte să-i dai papucii.
El şi-a desfăcut uşor buzele, apoi s-a uitat pe lângă mine. în clipa
aceea, am zărit un licăr de emoţie pe chipul lui. Era aceeaşi durere pe
care o zărisem şi altă dată, când îi mai vorbisem despre mama, dar pe
care crezusem că o confund. Mizam pe şansa ca undeva, în adâncul
sufletului, Daniel să o mai fi iubit încă. îndeajuns de mult, încât să
mă iubească şi pe mine.
El a scos un oftat lung.
— Relaţia noastră n-ar fi mers niciodată. I-am făcut o favoare
punându-i capăt. N-ar fi fost fericită cu viaţa asta.
— Atunci eu de ce aş fi? am întrebat, azvârlindu-mi exasperată
braţele în sus.

Daniel şi-a vârât mâinile în buzunare, apoi şi-a îndreptat iar
privirea către mine. O tăcere îndelungată s-a lăsat între noi.
Uitându-mă în ochii lui albaştri şi reci, mă simţeam cuprinsă
de emoţii contradictorii. Noi ar fi trebuit să avem roluri impor
tante unul în viaţa celuilalt. Un tată, o fiică. Şi totuşi iată-ne, încontrându-ne şi ameninţându-ne. Sufletele noastre erau pline de furie
şi neîncredere. Undeva sub toate astea, trebuia să fie ceva ce merita
protejat, dar era un sentiment atât de firav şi atât de adânc îngropat
sub celelalte murdării, încât abia dacă-mi mai venea să cred că există.
Daniel şi-a luat ochii de la mine şi a scos o altă ţigară. Mâinile îi
tremurau uşor în timp ce şi-o aprindea.
— Deci ai zis ce ai avut de zis. Şi acum?
Am oftat.
— Gata cu urmăritul! Nu vreau să-l mai văd vreodată la faţă pe
afurisitul de Connor. Şi gata cu ameninţările. Stai departe de mine şi
de Blake, cu excepţia cazului în care, la un moment dat, o să simt că
pot avea din nou încredere în tine.
— Deduc că el ştie totul.
— Nu-ţi face griji în ceea ce-1 priveşte pe Blake. Ştiu că ţi-e greu
să ai încredere în mine, dar nu prea-ţi dau de ales.
— Poate că el e cel în care nu am încredere.
— Dacă te-ar răni pe tine, m-ar răni şi pe mine. Iar Blake mă
iubeşte prea mult ca să-mi facă aşa ceva.
Daniel a rămas pe gânduri.
— Şi dacă n-o să te mai iubească?
Vorbele şi-au croit drum în mintea mea. îmi petrecusem zile
în şir chinuindu-mă, temându-mă că tocmai asta se întâmplase. îi
dădusem o grămadă de motive să nu mă mai iubească, dar el nu
renunţase la noi doi.
— N-o să-i dau niciodată motive s-o facă.
— Şi munca pentru campanie? Presupun că speri să te retragi şi
din asta?
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— Dacă o să fiu convinsă că pot avea încredere în tine, că o să
încetezi cu toată nebunia, o să te ajut. Am vorbit cu Will şi am pus
la cale un plan bun, care mi-ar permite să ofer consultanţă echipei
tale, fără să renunţ la afacerea mea. El a părut să creadă că e o soluţie
grozavă, dar voia să-ţi ceară şi ţie părerea. Presupun că n-a apucat
încă.
Daniel a scuturat din cap şi un surâs mândru i-a ridicat colţurile
buzelor. M-am încruntat.
-C e ?
— Sincer să fiu, în momentul ăsta nu pot să-mi dau seama dacă
semeni mai mult cu mine sau cu ea.
Nu mi-am putut reţine un zâmbet.
— Da, uneori şi eu mă întreb acelaşi lucru.
M-am fâstâcit puţin. întreaga discuţie căpătase un caracter
oarecum suprarealist. Oare tocmai ieşisem învingătoare dintr-o
înfruntare cu Daniel Fitzgerald?
— Ascultă, trebuie să plec înainte să trimită Blake potera după
mine.
— Nu ştie că ai venit?
— Doamne, nu! A trebuit să plec pe furiş din apartament şi să
mă strecor pe lângă o ceată de bodyguarzi. Probabil că acum a înne
bunit de tot.
Daniel şi-a îngustat un pic privirea.
— Ei bine, bănuiesc că nu trebuie să-mi mai fac probleme că n-o
să aibă grijă de tine.
Am râs.
— Da, nicio grijă, crede-mă!
El a oftat din greu, apoi şi-a azvârlit ţigara.
— Bine. O s-o lăsăm aşa pentru moment, însă mi-ar plăcea să ne
întâlnim curând, să discutăm despre logistică.
Am ezitat, simţind în vocea lui un ton autoritar ce ameninţa să
ne aducă înapoi de unde plecaserăm.

— O să te sun eu. Drept să-ţi spun, după tot ce s-a întâmplat, am
nevoie de un răgaz ca să-mi pun la punct relaţia şi afacerea.
Daniel a dat din cap.
— Bine. Connor o să te ducă înapoi acasă. Presupunând că
suporţi aşa ceva.
— Da, atâta vreme cât n-are de gând să mă omoare şi să-mi
arunce cadavrul în râu.
*

L-am sunat pe Blake din maşină. îmi dăduse zeci de apeluri de
când plecasem şi ştiam că avea să fie întors pe dos.
— Erica, unde dracu eşti?
— Sunt în drum spre casă. Te rog să te linişteşti.
— Pe unde ai umblat? Mi-ai lăsat un bilet în care mi-ai scris să
nu-mi fac griji şi pe urmă ai dispărut fără urmă?
— încetează! O să ajung acasă în zece minute. Spune-le celor din
echipa SWAT să rămână pe loc.
— Unde ai fost?
— Sunt bine. Totul e în regulă, pe cuvânt!
Connor m-a lăsat la capătul străzii. Oricât de mult mi-aş fi dorit
să-i văd pe Clay şi pe prietenii lui sărind pe el, treaba asta n-ar fi
fost tocmai în spiritul relaţiei paşnice pe care încercam s-o cultiv.
M-am apropiat de intrarea în bloc. Blake se plimba încoace şi încolo
ca un nebun, aruncându-le vorbe grele lui Clay şi unui alt bărbat
musculos, îmbrăcat în negru.
Imediat ce m-a văzut, a pornit spre mine. Mă aşteptam să înceapă
să ţipe, să facă o criză de isterie, însă m-a prins într-o îmbrăţişare atât
de strânsă, încât m-a lăsat fără aer.
Mi-a dat drumul doar cât să mă privească în ochi. Avea chipul
încordat, cu pielea întinsă peste trăsăturile lui frumoase. Mâinile îi
tremurau uşor când mi-a cuprins obrajii în palme.
— Să nu mai pleci niciodată aşa! Promite-mi!
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Am dat din cap şi am înghiţit în sec, simţindu-mă cu fiecare
clipă tot mai puţin curajoasă şi mai vinovată.
— Promite-mi, Erica!
— îţi promit. îmi pare rău. A trebuit să mă întâlnesc cu el şi să
pun lucrurile la punct.
Blake a făcut ochii mari.
— Ce? Cu cine?
— Cu Daniel.
El s-a dat un pas mai în spate, înfigându-şi mâinile în părul lui
mătăsos.
— Tu glumeşti! Te rog, spune-mi că glumeşti!
— Acum totul e în regulă. M-am înţeles cu el. Şi-a ieşit din fire,
bineînţeles, dar cred că până la urmă am reuşit să-l conving şi să-l
fac să priceapă care e punctul meu de vedere. O să ne lase în pace.
— De unde ştii? Dacă n-a făcut decât să-ţi adoarmă vigilenţa?
Dacă ar fi... Doamne, Erica! Nu-mi vine să cred că ai făcut aşa ceva!
Pentru o secundă, am căzut pe gânduri. întâlnirea mea cu Daniel
ar fi putut să meargă foarte rău, complet altfel decât în realitate. Iar
dacă eu aş fi păţit ceva, Blake nu şi-ar fi iertat-o niciodată.
— E tatăl meu, Blake. Uneori e un om îngrozitor, dar n-o să-mi
mai facă rău.
Am oftat, recunoscătoare că în sfârşit puteam să cred asta.
— Am ajuns la un acord. Mi-a promis că o să se retragă.
— Şi tu l-ai crezut?
— îl cred încă.
*

Mi-am petrecut restul zilei de sâmbătă reproducându-i lui Blake
discuţia avută cu Daniel şi încercând să-l conving că totul o să fie
bine. El n-a renunţat la scepticism, dar cel puţin am reuşit să-l îndu
plec ca, pentru moment, să nu publice nicio informaţie dăunătoare.
L-am pus să jure pe relaţia noastră că n-o s-o facă.

Risa şi cu mine am convenit să ne întâlnim la cafenea, dumi
nică dimineaţa. Ea bănuia deja că se întâmplă ceva, dar trebuia să-i
vorbesc în persoană. Aşa aveam cele mai mari şanse să obţin noi
informaţii legate de ceea ce puneau la cale ea şi Max în culise.
— Bună!
S-a aşezat pe scaunul din faţa mea, părând la fel de vioaie şi de
dulce ca întotdeauna. Mi-am lăsat capul într-o parte şi m-am uitat
lung la ea, ca şi cum atunci aş fi văzut-o pentru prima dată. într-un
fel, aşa şi era. După tot ce aflasem, acum vedeam în ea persoana care
fusese de la bun început.
— Sunt foarte dezamăgită, Risa. Asta e.
Ea a pălit puţin.
— Ce vrei să zici?
— Sunt curioasă. Cât aveai de gând să te mai prefaci că eşti în
echipa noastră, înainte de a ne părăsi? Ar fi urmat să se întâmple cu
prima ocazie sau tu şi Max aveaţi un plan pe termen lung?
Risa a şovăit puţin.
— Nu ştiu sigur despre ce vorbeşti.
— Am văzut că i-ai trimis lui Max fişierele, aşa că poţi începe
să fii sinceră. Uite ce-aş vrea eu să aflu: cum de ai trecut de la a-ţi
iubi slujba şi a-ţi păsa de compania mea la a-i împărtăşi informaţii
confidenţiale unui terţ pus pe răzbunare, pentru că eu, zău, nu pricep.
Atitudinea i s-a schimbat şi chipul i s-a umplut de amărăciune.
— Serios? Ce nu pricepi, Erica? Lucrul cu tine a fost un coşmar
încă din prima zi. Toţi cred că eşti o mare vizionară care şi-a clădit
o afacere, însă unde ai fi ajuns fără oameni ca mine? M-am spetit
muncind pentru tine şi la ce bun? Ca să-ţi asumi tu toate meritele?
M-am încruntat.
— Scuză-mă, dar nu ţi-ai făcut meseria?
— O să mi-o fac atunci când eu şi Max o să lansăm propriul
nostru site. Deja e în lucru şi o să luăm cu noi toată publicitatea, aşa
că poţi să te consideri avertizată.
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Am izbucnit intr-un râs plin de uimire. Trădarea ei mergea mult
mai departe decât mă aşteptasem.
— Uau, Risa! Tu chiar te-ai întrecut pe tine însăţi! Se pare că
Max, la fel. Să nu subestimezi niciodată puterea invidiei.
Max nu s-ar fi dat în lături de la nimic pentru a-1 întrece pe Blake.
Regretam că mă îndoisem vreodată de avertismentele iubitului meu.
— Spune-i cum vrei. Multă baftă la a te ridica de pe jos după
toate astea. O să regreţi!
— Ce nu realizezi tu e că succesul companiei n-are legătură
cu tine. Nici măcar cu mine. De acum, oricare dintre noi ar putea
să plece, iar firma ar supravieţui. Ai făcut parte dintr-o echipă, dar
bănuiesc că ţi-a scăpat complet sensul acestui concept. Noroc în
afacerea ta întemeiată pe o filosofie a geloziei şi vicleniei.
— Du-te dracului! a izbucnit ea.
M-am ridicat, dând să plec. Auzisem tot ce aveam nevoie să aud.
Dar, înainte să mă îndepărtez, m-am oprit.
— Ah, Risa, încă ceva!
-C e?
Am lăsat ca un zâmbet să mi se întindă încet pe chip.
— Blake vrea să-ţi transmit că nu-1 interesezi.

Mulţumiri
i

Cartea aceasta îi aparţine soţului meu. îţi mulţumesc că mi-ai
adus gustări şi mi-ai făcut shake-uri cu proteine atunci când refuzam
să mă opresc din scris. îţi mulţumesc că ai fost părintele cel bun,
bucătarul şi antrenorul de fotbal al copiilor, astfel încât eu să-mi pot
împlini un alt vis. îţi mulţumesc că mi-ai fost cel mai bun prieten, cel
mai înfocat susţinător şi pentru că m-ai lăsat să vorbesc la nesfârşit
despre toate.
Nu-mi imaginez să fi ajuns cine sunt azi, să fi făcut tot ce am
făcut, fără să te fi avut alături la fiecare pas, ajutându-mă să cred că
orice e posibil. Viaţa pe care am clădit-o împreună e mai frumoasă
decât orice altă existenţă mi-aş fi putut închipui. Pentru asta, o să-ţi
fiu veşnic recunoscătoare.
Uf! OK, ştergându-mă la ochi... Cine urmează?
Deşi pentru mine scrisul e un efort în mare parte solitar, când ies
totuşi din ascunzătoarea mea, găsesc oameni al căror sprijin şi elan
îmi oferă imboldul de care am nevoie pentru a continua!
îi mulţumesc mamei mele pentru dragostea ei necondiţionată.

îţi mulţumesc, Susan, pentru prietenia ta, pentru ajutorul oferit
şi pentru că îndrăgeşti la fel de mult ca şi mine literatura fără perdea.
Mulţumiri speciale editorului meu, Helen Hardt, pentru că n-a
lăsat să-mi scape nimic şi pentru că m-a inspirat să fac din capitolul
io unul mult mai obraznic decât plănuisem iniţial. încă roşesc!
Lauren Dawes, îţi mulţumesc pentru ochii tăi de vultur!
Mulţumesc celor care mă urmăresc pe Twitter, pentru sprin
turile literare care m-au ajutat să depăşesc momentele dificile. Le
mulţumesc şi tuturor prietenilor mei de pe reţelele de socializare,
care mă fac să mă simt populară şi îndrăgită!
Multe, multe mulţumiri numeroşilor fani, care m-au ajutat
să-mi păstrez motivaţia de-a lungul întregii călătorii. Entuziasmul
vostru îmi dă un scop şi îmi încălzeşte sufletul atunci când am mai
multă nevoie! Voi, doamnelor, sunteţi pur şi simplu nişte vedete!
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Hotărâtă să lase în urmă un trecut dureros, Erica Hathaway
învaţă de timpuriu să se descurce pe cont propriu. Imediat după
absolvire, se trezeşte în faţa unei comisii de investitori care îi vor
sprijini sau îi vor desfiinţa debutul în lumea afacerilor. Singurul
lucru la care însă nu s-a gândit e că-1 va întâlni pe hackerul miliardar
Blake Landon.
Arogant şi fermecător, Blake nu acceptă să fie refuzat. Hotărât
s-o cucerească pe Erica, luptă să-i câştige încrederea şi s-o facă să
renunţe la prudenţă, chiar dacă asta înseamnă să renunţe el însuşi la
nevoia de a deţine controlul în orice situaţie.
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