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Era nervoasă.
- Eşti ridicolă, murmură ea ca pentru 

sine. încetează odată.
Din păcate, faptul că ştia că o 

asemenea stare de nervozitate era 
ridicolă nu făcea ca aceasta să dispară 
ca prin minune, iar cînd cineva începe 
să vorbească singur, lucrurile nu merg 
deloc bine.

Mîinile umede îi tremurară cînd 
încuie portiera şi îşi vlrî sub braţ 



poşeta din piele de ţipar. Apoi îşi trecu 
prin părul auriu o mînă umedă şi 
tremurătoare. îl strînsese într-un coc 
şic pe ceafă. Cît de mult ar fi vrut să-şi 
poată controla tulburarea la fel de 
bine ca părul!

Mai trase o dată aer în piept, după 
care porni spre Elks Lodge, dinspre 
care se auzeau răzbătînd acorduri 
vechi de un deceniu, intră pe uşa care 
fusese proptită să stea deschisă 
pentru a nu fi îngrămădeală. 
Acordurile basului o izbiră asemeni 
unei lovituri uşoare primite în piept. 
Raze strălucitoare de lumină îi 
atinseră ochii în timp ce giobul 
îmbrăcat în oglinzi se rotea deasupra 
capetelor. Rîsetele şi conversaţiile 
zgomotoase se abătură asupra ei ca 
nişte valuri palpabile. Simţurile îi erau 
stimulate de vitalitatea petrecerii, dar, 
cu toate acestea, rămase nesigură 
chiar lîngă intrare.



- Dani! Dumnezeule, e chiar Danii 
Dani Quinnl

Femeia care se afla dincolo de masa 
ce servea drept birou de primire sări 
imediat de la locul ei şi înconjură 
masa venind spre ea cu braţele larg 
deschise. Dani fu repede capturată 
într-o îmbrăţişare viguroasă şi fu lipită 
de nişte sîni care erau chiar mai moi 
decît cu zece ani în urmă. Pe atunci, 
sînii aceia erau invidiaţi de toate 
fetele din clasă; ba chiar din şcoală.

Purtătoarea acestui piept de invidiat 
o împinse uşor pe Dani şi îi aruncă o 
privire amănunţită. Pe chipul ei 
animat apăru imediat o expresie de 
dezgust.

-Jur că te urăsc. în zece ani n-ai pus 
pe tine nici un afurisit de gram! Arăţi 
superb. Superb!

Dani începu să rîdă.
-Bună, Spud... vreau să spun, 

Rebecca.



- La naiba, tot Spud mi se spune! 
strigă femeia rîzînd zgomotos.

-Adică, tot îţi mai plac cartofii prăjiţi?
Spud se bătu peste şolduri care în 

cele din urmă atinseseră proporţiile 
pieptului, poate chiar depăşindu-i.

-Nu-ţi dai seama?
începură să rîdă amîndouă şi se 

îmbrăţişară din nou.
-N-o să te schimbi niciodată, Spud. 

Mă bucur atît de mult că te văd.
- Şi eu la fel, deşi te vedeam tot 

timpul în ziarele din Dallas. Speram 
că, de aproape, o să descopăr ceva 
semne ale vîrstei sau, cel puţin, nişte 
cicatrici care să te dea de gol.

Cercetă cu atenţie linia de îmbinare 
a frunţii cu părul.

- Nici un lifting. Doar frumoasă 
natural şi fără vîrstă, fir-ar să fie. Ţi 
ne-te departe de Jerry, mormăi ea.

-Tu şi Jerry sînteţi tot împreună?
-La naiba, da. Care altul ar sta cu 



mine?
Jerry şi Spud erau împreună din anul 

doi de liceu. Dani îi invidia pentru 
viaţa lor lipsită de complicaţii.

-Aveţi copii?
- Patru. Nişte drăcuşori toţi, dar 

acum au 'rămas cu o femeie, aşa că 
voi uita de ei timp de cîteva ore 
binecuvîntate- în care mi-am pus în 
gînd să mă îmbăt turtă, spuse ea, 
după care se întoarse la masă. Uite, 
ăsta e cartonaşul cu numele tău, 
oricum nu te-ar fi putut uita cineva. 
Cea mai frumoasă fată din clasă.

- îţi mulţumesc.
Spud îi lipi atunci, cu un aer matern, 

hîrtia cu numele pe rochia de mătase.
- Ne faci să ne fie ruşine, Dani., Uită-

te ia rochia asta, spuse ea plimbîndu-
şi privirea prietenoasă asupra siluetei 
zvelte a lui Dani, trecînd peste centura 
lată cu cataramă foarte mare din 
aramă şi peste pantofii din piele de 



ţipar care se asortau cu poşeta. De la 
Neimsrt-Marcus? în fond, întotdeauna 
ne-ai făcut pe toate celelalte să 
arătăm ca şi cum ar fi trebuit să ne 
ducem acasă şi să o luăm de la capăt.

-Ar fi trebuit să vin în blugi?
Spud o bătu uşor pe braţ.
- Scumpo, ciasa n-are nici o legătură 

cu hainele. Ai arăta splendid şi într-un 
sac, zise ea, după care o întrebă 
şoptit: L-ai mal văzut?

Dani îşi umezi buzele şi se uită în 
sită parte.
<jZ>
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După zece ani

-Re cine?
-Eh, îa nalba, Dani. Ştii foarte bine 

pe cine. Pe Logan.
Gata. Trecuse. Acum nu mai avea de 

ce să-i fie groază.
De săptămîni întregi, de cînd primise 

scrisoarea de la Spud, în ■ care 



aceasta o înştiinţa în legătură cu 
întîlnirea după zece ani cu colegii de 
clasă, îl fusese groază de momentul 
cînd îi va auzi numele rostit întîla 
oară. El bine, supravie- ţulse. 
Organele ei vitale se tulburară puţin 
înainte să-şi regăsească locul, dar ea 
mai stătea încă în picioare, mai 
respira. Ce-i drept, cam agitat, dar 
respira.

- Logan? Nu, nu l-am văzut de... Păi, 
stai să mă gîndesc... să tot fie vreo 
zece ani, Vine şi ei?

- Preşedintele clasei? Starul nostru? 
Bineînţeles că vine. El se ocupă de tot 
ce se întîmpiă în Hardwick. Un 
adevărat stîlp a! comunităţii. M-a 
ajutat să înştiinţez pe toată lumea,

Mîna tremurătoare a lui Dani îşi găsi 
drum spre medalionul din aur de ia 
gît.

-Ce mai face? întrebă ea, dar nu 
credea că aerul ei de indiferenţă o 



păcălea pe Spud.
- Vrei să spui cum arată, nu? zise 

aceasta rîzînd cu subînţeles. Hai să 
zicem aşa. L-am prevenit pe „erry că 
nu există decît trei bărbaţi în lume cu 
care aş petrece o noapte, riscînd 
astfel zece ani de căsnicie fericită. 
Robert Redford şi Richard Gere sînt 
doi dintre ei.

-Aha.
-Din păcate, Logan m-a considerat 

totdeauna o foarte bună amică, spuse 
Spud după care o luă de braţ pe Dani 
şl o împinse uşor spre mulţime. Dar de 
ce te-oi ţine eu aici? Du-te! Plimbă-te, 
vorbeşte cu lumea, bea ceva. Sînt o 
mulţime care abia aşteaptă să te 
vadă. O să vorbim mai tîrziu.

Dani fu timida la început, dar, apoi, 
pe măsură ce îşi recunoscu foştii 
colegi de clasă, deveni mai plină de 
entuziasm. Reînnoi cunoştinţe, întîlni 
cunoscuţi, soţi şl soţii şi ascultă 



versiuni prescurtate ale ultimilor zece 
ani. Don Juan-ui clasei, care totdeauna 
umblase după aventuri amoroase
şi care făcea
acelaşi
lucru şi acum, dupa trei
căsător» f

rara succes şi şase copii, o iuă pe Dani
l
sub aripa sa.

- Dani, iubito, ţi-e sete? Spune-mi 
otrava pe care o vrei.

- Coca, te rog.
El făcu ochii mari, plăcut surprins.
- Dani a noastră s-a dat, în sfîrşit, pe 

brazdă! Am auzit că în zona Greenville 
Avenue din Daiias oamenii ştiu să 
trăiască. N-ai vrea să-ţi înveţi şi vechii 
prieteni nişte trucuri?

r Coca de la Coca-Cola, Al. Cu 
gheaţă, te rog.

- Ah, făcu ei bosumflat. Bine, sigur, 
aşteaptă



aici.
Rîzînd în sinea ei se uită în jos ia 

biletul de vot pe care i-l strecurase 
cineva în mînă. Mai tîrziu, în cursul 
acelei seri, după ce aveau să se 
revadă cu I toţii, aveau să se acorde 
premii pentru cel mai f chei, cel mai 
schimbat, cel care avea cei mai mulţi ! 
copii, cei care venise cel mai de 
departe pentru reuniune şi alte 
asemenea lucruri.

- Cu cine votezi?
Trecuseră zece ani, dar, cu toate 

acestea, ea îi recunoscu vocea 
imediat. Era mai groasă şi mai 
plăcută. Dar, datorită faptului că era 
cu doi ani mai mare decîî toţi ceilalţi, 
din perioada aceea, vocea lui se 
maturizase deja şi căpătase acel 
timbru scăzut. Era dureros de 
cunoscută şi venea direct din visele ei.

îşi ridică privirea şi se uită ia el. Totul 



înăuntrul ei râmase nemişcat.
Era mai frumos şi mai atrăgător 

decît ţinea ea minte. Fără să aibă mai 
multă putere decît o ' frunză purtată 
de curent, se trezi furată de aura 
magică ce-l înconjura, făcîndu-l plăcut 
atît femeilor, cît şi bărbaţilor,

Coborînd, parcă, direct dintr-un 
poster repre- zentînd turismul 
scandinav, chipui lui suportase ] 
foarte bine trecerea celor zece ani. 
într-adevăr, \ ridurile din colţurile 
ochiior abia se vedeau, iar \ ' cele 
aflate de fiecare parte a gurii îi 
ofereau un f
r-(
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pius de atractîviîate. ' !;i <-

Părul, de culoarea griului, la fe! de 
răvăşit ca întotdeauna şi sfidînd 
ordinea, îi cădea pe fruntea lată. 
Sprîncenele groase, puţin mai închise 



la culoare decît părui, îi adumbreau 
ochii de un albastru cristalin precum 
cerul Texas-ului vara. Nasul subţire 
domina uşor o gură care trăda 
sensibilitate şi putere. Gropiţa 
verticală din bărbie părea şi mai 
adîncă decît şi-o amintea ea, în 
schimb, maxilarul era la fel de pătrat 
şi de h.otărît.

- Deci, cu cine votezi? o întrebă el 
din nou.

Ea simţi o căldură în stomac şi 
simţurile îi
păreau ameţite, de parcă ar fi sorbit o 
înghiţitură din ce! mai tare coniac. O 
ceaţă stranie părea să-l acopere 
vederea periferică, astfel încît totul în 
jurul ei se şterse şi se tulbură. Numai 
pe Logan îl vedea surprinzător de 
limpede.

- Cu cine votez? La ce categorie?
- Cea a celui mai surprins individ că 

te vede aia.



Nu zîmbea, iar ochii îi erau ocupaţi 
cu explo- • rarea fiecărei trăsături de 
pe chipul ei.

■ - Nu credeai că o să vin?
- Nu ştiam.
- De ce?
- Nu credeam că o să ai curajul.
Acum zîrnbi. Şi .ace! rînjet leneş fu 

ca o palmă peste faţa ei după 
cuvintele pe care tocmai le
(JE)
j
,-^ Dopa zece ani
spusese. Dani era ofensată şi rănită. 
înainte să poată spune ceva, Ai îi puse 
în mînă un pahar cu Cola cu atîta 
exuberanţă, încît lichidul se vărsă 
puţin.

- Ah, iartă-mă, Dani. Salut, Logan.
- Ai un şerveţel? întrebă Dani 

scuturîndu-şi mîna pe care se vărsase 
Cola.

- Un şerveţel? repetă Al prosteşte. 



Nu.
Logan izbuti într-un fel să-şi bage 

mîna în
buzunarul blugilor de unde scoase o 
batistă alba ca neaua. O despături şi i-
o oferi ceremonios.

- Mulţumesc, zise ea rigidă dorindu-
şi să fi avut curajul de a i- o azvîrli în 
faţă.

După ce îşi tampona mîna cu ea, i-o 
înapoia.

- Cu plăcere, zise el şi privirea îi 
rămase aţintită asupra ei cînd întrebă: 
Cu care nevastă ai venit în seara asta, 
Al?

- Eşti foarte amuzant, Logan, spuse 
Al sorbind plictisii din paharul de 
whisky.

Faţa lui roşie arăta că acela nu era 
primul.

- Dumnezeule, omule, mă storc de 
bani. Toţi banii se duc pe pensii 
alimentare şi întreţinerea copiilor, 



care tot timpul au nevoie de aparate 
dentare, ds lecţii de dans şi de tot 
felul de chestii din astea.

Compătimirea lui Logan era vizibil 
nesinceră.

- Asta obţii dacă încerci să populezi 
estul . exas-uîui.
L
<J5>
rd Sandra Brown

-Aşa e, eh, iu eşti ce! care gîndeşte 
bine. iubeşte-ie şi lasă-ie... Ah, fir-ar 
să fie, iartă-mă, Dani.

în ciipa aceea, ea ar fi vrut să-fi fost 
în cu totul altă parte. De ce venise, 
oare? Avea să fie mai rău decît îşi 
închipuise.

-Nu-i nimic, Al, spuse ea zîmbind, 
ceea ce o făcu să aibă impresia că 
avea să-i crape faţa din cauza 
presiunii.

-Eh, continuă Ai, ideea ta de a nu te 
însura a fost foarte bună. Căsătoria e 



o pacoste.
-Căsătoria sau divorţul? întrebă 

Logan.
-în cazul meu, e totuna.'
'Pînă şi Dani. rîse împreună cu Logan 

de expresia chinuită a lui Al. -
- iubitule, mor de sete, zise o 

roşcovană care veni lîngă Logan 
cuprinzîndu-i mijlocul şi aşezîndu-şi 
cealaltă mînă pe pieptul Iul.

Dani se simţi imediat jignită. Femeia 
avea o masă de bucle roşcate care îi 
înconjurau chipul bosumflat, căzîndu-
ţ. în valuri pe umeri. Costumul alb şi 
strîmt din satin era nepotrivit pentru o 
asemenea petrecere, iar partea de sus 
abia îi cuprindea pieptul voluptuos. 
Sfîrcuriie îi erau trandafirii şi tari şi 
extrem de vizibile prin materialul 
subţire, fapt care părea să-i facă mare 
plăcere,• după felul cum îi privea pe 
bărbaţi printre gene. Emana invitaţii 
sexuale cu tot atîta subtilitate ca



V.
■( ie y
După zece am
şuieratul unui mărfar. Dani se întrebă 
cum de reuşeau ochii lui Al să rămînă 
la locul lor în orbite.

Logan o luă posesiv pe după umerii 
gol.

- Lâna, ea este Dani Quinn. Pe Ai îl 
cunoşti.

- Bună, zise ea bosumflată, după 
care îşi întoarse ochii mari spre 
însoţitorul ei. Iubitule, ard î de 
nerăbdare să beau ceva.

- Bine, zise Logan, după care spuse 
peste I umăr: Vorbim mai tîrzlu.

Şi se îndreptară spre bar. Ş ■ - La 
naiba. Webster totdeauna a avut 
noroc la femei, mormăi Ai.
\ Dani privi în urma perechii care se 
pierdea în mulţime. Era atrasă de 
spatele iui Logan, care era \ 
masculinitatea întruchipată.



Cămaşa din bumbac croită în stil 
vestic se i întindea peste umerii laţi. 
Torsul lui se îngusta spre mijloc, sar, 
în timp ce ea privea, Lana îşi ; 
strecură mina neastîmpărată în jos pe 
spatele lui şi şi-o vîrî sub centură, în 
scobitura spatelui. Darii i nu-i putea 
reproşa nimic fetei. Ea însăşi ardea de 
( dorinţa'de a atinge acea scobitură.

Logan avea „mersul", propriu 
texanilor, lăsat j, moştenire de 
generaţii întregi de cowboys. Era sexy 
fără să încerce măcar să fie astfel. 
Unduirea inconştientă a şoldurilor, 
mersul leneş şi ţanţoş, i genunchii 
flexibili, lenea înşelătoare care : 

ascundea o agresivitate latentă erau 
extrem de
O
V
sexuale. Blugii, pe care oricine avea 
„mersul" acesîa îi purta foarte strimţi, 
cădeau perfect atît pe partea din faţă 



cît şi pe cea din spate a anatomiei lui, 
scoţîndu-l în evidenţă sexul. Blugii lui 
Logan veneau mai bine decît ai 
multora. Aveau pe ce să se 
potrivească. Se lipeau de fesele lui tari 
şi de pulpele lungi şi zvelte în aşa fel, 
încît ţi se tăia răsuflarea.

-De aceea n-am putut să-nţeleg 
niciodată.

Dani fu scoasă din transă de tonul 
perplex ai
lui Al.

-Ce să înţelegi?
-Cum de ţi-a dat drumul.
îi venea să-şi muşte buzele pînă ia. 

sînge, în schimb zise veselă:
-Pur şi simplu, n-a fost să fie.
-Eh, spuse Al aruncîndu-şi privirile în 

jur, vrei să dansezi cu mine, Dani?
Pentru că el avea douăzeci şi opt de 

ani şi părea cu douăzeci mai bătrîn, 
pentru că era demn de milă şi pentru 
că ştia că singurul mod în care avea 



să supravieţuiască weekend- ului era 
bravînd, ea spuse zîmbind voioasă:

-Sigur. De ce nu?
v
r~v
După zece ani

Directorul liceului din Hardwick, care 
fusese în î funcţie în anul în care 
absolvise clasa lor, vorbea I la 
microfon

- Aveţi norocul...
Se opri brusc, căci se auzi un piuit 

puternic în microfon. Se apropie din 
nou încet, dezamăgindu-i pe toţi cei 
care' sperau că nu mai avea nimic de 
spus.

~ Aveţi norocul ca, în seara aceasta, 
să-i aveţi ş alături de voi pe favoriţii 
clasei, Logan Webster şi Dani Quinn. 
în încheierea discursului meu îi voi 
ruga să vină şi să deschidă dansul 
următor. Clasa voastră a fost mîndria 
liceului. Petrecere frumoasă şi să ştiţi 



că sînteţi oricînd bineveniţi la liceul 
din Hardwick.

.Urmară cîteva aplauze politicoase 
care. răsunară printre clinchetele 
paharelor de cocktail şi discuţiile 
şoptite. Jumătate din cei aflaţi acolo 
se uitau la Logan, cealaltă jumătate, 
la Dani. Toată lumea aştepta.

Se rîsese de premiile acordate. Se 
băuse prea mult. Regimurile fuseseră 
lăsate deoparte în faţa mesei, cu 
delicatese. Se răspîndiseră bîrfe vechi. 
Altele noi se lansaseră. Se simţeau cu 
toţii foarte bine.

Dar acela era cel dirttîi moment 
dramatic, ai serii. Toţi îşi aminteau 
cum Logan şi Dani nu dansau cu 
nimeni altcineva ia nici'o petrecere.

<jZ>
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Dani ar fi vrut să se evapore şi să nu 
fie nevoită să suporte ceie două 
minute cît avea să dureze meiodia. Se 
uită în partea cealaltă .-a ringului de 
dans la Logan care încă îşi mai ţinea 
braţul pe după umerii celei cu care 
venise. între degetele celeilalte mîini 
se afla o sticlă de bere cu gît lung. 
Ridicînd palma, o duse ia gură, luă o 
înghiţitură, după care, privind-o 
arzător pe Dani, îi dădu sticla Lanei, 
care stătea bosumfată.

Ca un animal de pradă care se 
pregăteşte să-şi devoreze cina, 
traversă ringul de dans oprindu-se la 
cîţiva centimetri în faţa ei.

-Dansezi, Dani?
-Cred că nu am de ales.
-Exact. N-ai de ales. Toată lumea ne 

priveşte. . N-ai putea s-o ştergi nici 
dacă ai vrea.

Era o provocare obraznică, pe care 
nu o putea refuza. îşi ridică bărbia 



puţin şi hotărîrea îi aduse scîntei în 
ochii aurii. Logan observă 
transformarea şi un zîmbet satisfăcut 
îi ridică uşor colţul gurii. Desfăcu 
braţele şi ea păşi între ele. Toţi 
Izbucniră în aplauze.

- Aşa, Dani! Aşa, Logan! auzi ea 
vocea pătrunzătoare a lui Spud.

Au fost supuşi fluierăturilor, 
şuierăturilor şi chiuiturilor cînd Logan 
o trase mai aproape strîngînd-o în 
braţe cu fermitate. O ţinea ca pe 
vremuri, cu ambele braţe strînse în 
jurul mijlocului
J
ă zece aoî
\ ei. Ea nu putea decîî să-şi aşeze 
mîiniie pe umerii iui.

- Lana ne priveşte.
- Cui îi pasă?

J - Ei îi va păsa. Mă fii prea strîns.
- Este un dans ient.
.Ea îi simţea răsuflarea în păr. 



Simţea totul. De parcă ar fi fost 
adormite ani de zile, simţurile ei se 
treziră acum cu o dorinţă intensă de a 
trăi tot ce pierduseră. Se simţea 
delicios de nesăbuită şi I ştia că 
privirea îi era provocatoare cînd se 
uită la
I el-

- Tu ai vrut să fie un dans lent? 'I - 
Da.

- De. ce?
| - Ce întrebare, Dani.

Nu se putu apropia şi mai mult 
fiindcă se atingeau deja peste tot. Ei, 
totuşi, se lipi de ea şi mai tare.

-Ca să te pot ţine în. braţe. Să văd 
dacă te-ai schimbat.

- îţi aminteşti?
- îmi amintesc. . -Şi?

- Sţnt unele schimbări ici şi colo.
- Unde şi unde? întrebă ea zîmbind 

cu subînţeles.
- Aici şi aici, spuse el şi privirea îi 



alunecă de
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la un sîn !a altul.

Modestia îi alungă zîmbetul.
-Ah.
Un chicotit gros răzbătu din pieptul 

lui.
-Stînjenită?
-Niciodată nu ml-ai vorbit astfel. -
- Ah, pe atunci eram un puşti cu 

palmele asudate. Acum, însă, sînt 
bărbat în toată firea şi pot să spun 
exact ceea ce-mi trece prin .cap, 
spuse el strîngînd-o în joacă. Sînt 
impresionat de felul cum te- ai 
maturizat.

-N-o s-o ajung niciodată pe Spud.
El începu să rîdă.
-Bietul Jerry. O să trăiască toată 

viaţa ştiind că toţi băieţii din clasă au 
făcut pe dracu'-n patru ca s-o atingă 



pe nevastă-sa.
Şi tu ai vrut?
-Ce anume?
-S-o atingi.
-Cred că am încercat o dată, dar ea 

mi-a dat una în cap, aşa încît am 
văzut, stele verzi o săptămînă 
întreagă şi pe urmă n-am mai -avut 
curajul să mal încerc.

Mai veniseră şl alte perechi pe ringul 
de dans, aşa că ei nu mai atrăgeau 
atît de mult atenţia. îşi zîmbiră, dar 
zîmbetul lui Logan se stinse cînd o 
privi cu ochii săi fierbinţi..

-Arăţi bine, Dani.

j
După zece ari!

-Mulţumesc.
-Nu mai spune asta, şopti- el furios. 

Nu-ţi fac nişte complimente formale. 
Ştii foarte bine că eşti la fel de 
frumoasă ca întotdeauna. Ba chiar mai 



frumoasă. Şi mai ştii, de asemenea, că 
această frumuseţe deosebită mă 
atrage extrem de mult.

Ca pentru a-i arăta cît de mult, 
braţele iui o strînseră încă puţin. 
Pulpele li se uniră, abdomenele li se 
lipiră unul de altul,-iar şoldurile ii se 
atinseră. Sinii- ei se striviră de pieptul 
lui tare.

Muzica încetă.
Ea-încercă să se desprindă din 

îmbrăţişarea iui, dar el nu o lăsă.
- Loga'n, muzica, spuse ea cu 

răsuflarea tăiată, evitîndu-i privirea de 
teamă să nu o pîrjoieaşcă.

-O să înceapă din nou.
-Bine, dar fata cu care ai venit, îi 

reaminti ea cu un glas stins în timp ce 
acordurile unei. alte melodii lente 
umplură încăperea.

-O să aştepte:
-Eşti sigur?
-Nu. Numai că puţin îmi pasă dacă n-



o face.
-Nu-i ceva foarte măgulitor din 

partea ta.
El pufni batjocoritor.
- Dacă Lana consideră că se 

distrează bine,
poate fi închiriată pentru noapte. •

-în astfel de reiaţii eşti cu femeile 
acum?
- <JL>-
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- Bineînţeles. Drăguţe şi fără 
complicaţii. Ce am de pierdut'?

-Respectul de sine.
El rîse cu asprime, dar în ochii care o 

priveau pătrunzător nu era nici un pic 
de umor.

- Mi-am pierdut demult respectul de 
sine, Dani. De cînd tu...

-Te rog, Logan, nu.
Felul în care ea îi rosti numele îi risipi 



furia. Acest lucru, împreună cu modul 
în care îşi iipi fruntea de pieptul lui, îl 
înmuiară complet.

Furia lăsă locul dorinţei de a o ţine 
strîns, de a o avea numai pentru ei, 
,de a o proteja şi iubi aşa cum voise 
dintotdeauna.

O ţinea la fel de ferm, dar acum în 
îmbrăţişarea lui se simţea o anumită 
tandreţe. Privi în jos ia creştetul 
capului ei dorind să îi sărute acea 
parte a părului. Acesta era tot deschis 
la culoare şi lucios, lumina lunii şi 
miere la un loc.

Trupul ei era delicat şi compact şi, 
totuşi, extrem de feminin. în timp ce 
se legănau încet în ritmul muzicii, 
auzea foşnetul hainelor ei care se 
frecau de ale Iul. Tînjea să i ie scoată 
una după alta, pentru a-i vedea 
calitatea şi cuioarea pielii, pentru a o 
compara cu a Iul,

Parfumul ei conţinea o dulceaţă' 



ameţitoare şi era ia fel de vag ca 
mirosul florilor de citrice.

i.
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Ardea de dorinţa de a-i adulmeca 
urechea, de a-i atinge cu buzele 
diamantul din lobul urechii, de a-i 
simţi pe limbă puful ca de piersică. 
Voia să o guste. Peste tot.

Ridică mîna şi i ie coborî pe ale ei din 
jurul gîîuiui său. Mîiniie ii se împletiră 
strîns. Degetele lui Dani. se relaxară şi 
se desfăcură, întinse între ale iui, şi îi 
pipăiră bătăturile din palmă.

- încă muncesc din greu pentru, a-mi 
cîştiga existenţa, Dani.

-La ferma aceea pe care o aveau ai 
tăi?

-Nu chiar. Are ceva pămînt, dar... Ei 
bine, o să vezi mîine. Acolo va avea 



loc picnicul. Acasă la mine.
-Părinţii tăi locuiesc cu tine?
El scutură din cap.
-S-au mutat în oraş. Sînt bătrîni 

acurn şi au o căsuţă mică.
-Ştiu că ai reuşit în viaţă. Am citit 

despre tine în Texas Monthly.
- O adevărată poveste despre un 

sărăntoc care a izbutit să facă avere, 
nu?

-Nu m-am îndoit niciodată că vei 
reuşi.

-Dar alţii s-au îndoit. De exemplu, 
părinţii tăi, adăugă ei cu amărăciune.

Ea îşi feri privirea, ceea ce îl înfurie.
-Spune-mi, Dani,-ce-ar zice, oare, 

dacă ne-ar vedea dansînd acum? 
Mîiniie astea de fermier sînt
<m>
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tot prea murdare pentru a te atinge?
-Asta a fost demult, Logan.
-Nu chiar atît de demult ca să pot 

uita. Sînt destul de curat, destul de 
bun, destui de bogat ca să te pot 
atinge acum, Dani?

-Pentru "mine n-a contat niciodată! 
strigă ea şoptit.

-Ah, ba da, zise ei uşor ap!
ecîndu~se peste ea. Cînd a fost vorba 
de prezentare a contat a! - naibii de 
mult!

- Dă-mi drumul, spuse ea 
împingîndu-l şi forţîndu-i să o -lase.

Întorcîndu-se ameţită, se lovi de Al.
-Ce-ai zice de un alt partener, Dani? 

o întrebă ei beat.
-Nu acum, Al. Mă duc puţin ia 

toaletă.
Fugi de pe ringul de dans şi găsi 

toaleta tot acolo unde ţinea minte că 
se află. Ea şi celelalte fete se adunau 
acolo la fiecare petrecere pentru a-şi 



da una alteia perii, rujuri şl pentru a 
mai bîrfi. Acum căută un colţ liniştit 
nevrînd să dea ochii cu nimeni pînă 
nu-şi revenea.

Logan o ţinuse în braţe şi fusese o 
plăcere şi o durere, în acelaşi timp. La 
fel. Totuşi, nu chiar la fel. Nu mai erau 
nişte copii orbiţi de dragoste. Arnîndoi 
îşi pierduseră inocenţa odată cu 
Zdrobirea inimilor. Ea nu mai era o 
fată care vedea poveşti de dragoste 
peste tot, crezînd că
<JÉL>
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sfîrşituî povestirii avea să fie la fel de 
minunat ca ultimele pagini ale unul 
basm.

Acum era o femeie în toată firea. 
Dorinţele ei' se maturizaseră şi se 
rafinaseră. Unde altădată fusese, 



naivă în privinţa dorinţei faţă de 
Logan, unde altădată îndemnurile 
trupului ei constituiseră un mister, 
acum ştia exact ce voia. Pe el. 
Puternic şi adînc înăuntrul ei.

Numai că situaţia ei era aceeaşi. 
Nu-! putea avea. Era şi, mai imposibil 
acum decît atunci.

Liniştindu-se, ieşi şi străbătu holul 
pustiu îndreptîndu-se spre sala de bal. 
Trecînd pe lîngă o uşă, o deschise sub 
imboldul momentului. Era o încăpere 
în care se depozitau tot felul de 
lucruri, la fel de intimă cum şi-o 
amintea.

-Camera combinaţiilor.
Răsucindu-se, rămase uimită cînd îi 

văzu pe Logan în spatele ei. Acesta 
înaintă hotărît şi o făcu să intre cu 
spatele în încăperea respectivă, după 
care închise uşa.

-Ce-ai spus? întrebă ea cu răsuflarea 
tăiată.



- Aşa-i spuneam noi, băieţii. Camera 
combinaţiilor. Ne aduceam 
partenerele pe rînd în camera asta în 
timpul petrecerilor. Mă întreb dacă 
familia Eik ştie cît de legendară a 
devenit magazia lor.

Ea zîmbi uşor. Inima îi bătea cu 
putere, iar gîtlejul i se uscase, dar 
încercă să nu arate.

J
rd Sandra Brown
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-Noi, fetele, ştiam ce faceţi.
- Zău? Bănuiam că ştiţi. Dar asta 

făcea ca jocul să fie şi mai atrăgător.
Făcu încă un pas spre ea. Peretele 

din. spate îi bloca orice retragere.
Nu voia ca el să ştie cît de 

neputincioasă se simţea.
- A fost o adevărată piăcere să te 

revăd, Logan, dar eu tocmai mă 
pregăteam să plec, aşa că...



- Mai ţii minte ultima oară cînd am 
fost aici împreună?

-Ce-o să spună Lana?
-Ce-o să spună? făcu ei nerăbdător.
-O să te caute.
-Ba n-o să mă caute, l-am dat-o lui 

Al, zise el şi veni mal aproape. Uită de 
Lana, uită de tot în afară de uitima 
oară cînd am fost împreună în camera 
asta. Mai ţii minte?'

-Nu. Adică, da. Nu sînt sigură. Acum 
trebuie să plec, Logan. Noapte bună.

El o apucă de braţ cînd încercă să 
treacă şi o lipi de perete.

-Ţii minte. Şi eu la fel. Purtai o rochie 
roz. Era fără un umăr şi avea un 
volănaş aici.

Mîna lui trasă o linie fierbinte care 
pornea de pe un umăr, trecea peste 
sîni şi se oprea sub celălalt braţ. Ea 
gemu încet. Fiecare celuia

QD '
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erogenă din trupu! ei declanşa 
semnale de alarmă.

-Aveai perle mici în urechi şi un şirag 
aici.

Degetul lui i se plimbă peste baza 
gîtului încet
şi rămase acolo pentru a mîngîia.

- Aveai părul strîns, dar cîteva bucle 
îţi atingeau obrajii, aici.

îi trase uşor cîteva şuviţe din coafură 
lăsîndu-le să-i mîngîie obrajii.

Amintirea era foarte vie, dar ea o 
nega, atît în faţa iui cît şi într-a ei.

-Nu-mi amintesc.
-Ba da, spuse el cu o voce la fel de 

apropiată ca trupul său, la fel de 
captivantă şi de tulburată.

Ea se întoarse cu faţa la perete. 
Acest lucru, însă, nu îl făcu să 
renunţe. Veni destui de aproape 
pentru ca ea să-i simtă răsuflarea în 



ceafă, pulpele lipite de dosul alor ei şi 
tăria apăsată pe şezutul ei.

- Dansam atît de apropiaţi, frecîndu-
ne unui de celălalt pînă cînd eram 
gata să ne topim. Am venit aici şi ne-
am sărutat pînă la sînge. Erai 
delicioasă şi dulce şi nu mă mai 
săturam de gura ta. Cînd te-am 
implorat să mă atingi, rni-ai scos 
cămaşa din pantaloni şi mi'-ai pus 
mîinile pe piept.

-încetează, Logan.
-Aşa ai spus şi atunci. Cînd ţi-am 

atins sînii, ai spus „nu". Dar nu voiai 
să încetez. Nu cu

J
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adevărat. Am continuat să te ating, să 
te mîngîi, pînă cînd nici unui din noi nu 



mai putea. Mă doreai la fel de mult ca 
mine.

-Nu face asta, îl rugă ea cu un glas 
răguşit.

Capul îi-căzu în faţă, dar asta îi 
permise lui să-i
atingă ceafa cu buzele.

- De ce nu? Vreau să-ţi aminteşti. Să-
ţi aminteşti cit de îndrăgostiţi eram.

-îmi amintesc.
-Da? Atunci de ce nu le-ai spus 

părinţilor tăi ce simţeam unul pentru 
altui?

Se întoarse să-î privească.
-Le-am spus!
-Este evident că n-au fost convinşi, 

mormăi el. Poţi să-ţi închipui ce-am 
simţit cînd' i-ai ales pe ei în locul meu?

-N-am avut de ales.
- Aveai opts-prezece ani.. Legai erai 

independentă. Aveai de ales.
-Nu aveam! strigă ea şi, timp de 

cîteva clipe, cuvintele acelea au 



răsunat în jurul lor.
- Ei, ai ales să te întorci acum, spuse 

el cu precizie, după care se apiecă 
spre ea pînă cînd ajunseră să se 
atingă complet, de la sini pînă la 
genunchi. Ai plecat cu ei atunci, dar 
acum eşti cu mine.

Strălucirea fierbinte din ochii iui 
albaştri o înfricoşa, dar încercă să 
braveze.
V.
GeJ
rC
După zece ani

- Lasă-mă să plec, Logan. Nu mai 
sîntem copii ca să ne îmbrăţişăm într-
o magazie.

-Ai perfectă dreptate, nu mai sîntem. 
Vreau mult mai mult decît cîteva 
minute de îmbrăţişări de la tine.

Ea încercă să se îndepărteze de el, 
dar trupul lui o ţintui şi mai mult. de 



perete.
-N-ar fi trebuit să te întorci, Dani. 

Doar dacă nu voiai să-mi iau datoria,
Gîtieju! i se strînse de teamă şi de 

pasiune.
-Ce datorie? Ce vrei de la mine?
' - Cred că glumeşti. Ştii foarte bine 

ce vreau, spuse el coborîndu-şi faţa 
pîrtă cînd buzele lor se aflau doar la 
cîţiva centimetri distanţă. îmi datorezi 
o noapte a nunţii.
( 31 )-
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O clipă ea îl privi paralizată, 
incapabilă să se mişte, să gîndească, 
să respire. Şocul o susţinu un 
moment, după care semnificaţia 
spuselor lui începu să-şi facă loc în 
mintea ei.

-Doar nu vorbeşti serios, şopti ea.
-Cit se poate ele serios.



-Nu în adevăratul sens al cuvîntului.
- Ba chiar în adevăratul sens al 

cuvîntului, spuse el accentuînd uşor.
<jT>
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Ea îşi umezi buzeie rugîndu-se ca el să 
se îndepărteze, dar el stătea în 
continuare atît de aproape, încît ea îi 
cunoştea.perfect fiecare părticică 
rigidă a trupului. Fermoarul blugilor 
era imprimat în rochia ei de mătase. 
Din ace! punct de contact, căldura 1 
se răspîndea prin tot corpul. Sînii o 
dureau de dorinţa de a fi atinşi. Tînjea 
după mîngîieri despre care spunea că 
nu-şi mai aminteşte.

Asemenea dorinţe nu puteau fi 
admise. Cum să-l facă să vadă 
motivele cînd fiecare aspect al iui îi 
spunea că e cît se poate de serios? 
Era un bărbat care fusese respins 
sexual. Dezamăgirea şi frustrarea 



mocniseră în el timp de zece ani.
-Logan, eram nişte copii, se rugă ea.
-Eram tineri, aşa e. Dar nu copii. 

Copiii nu ştiu ce fac. Noi ştiam, Dani. 
Ştiam perfect ce facem. Ştiam ce 
vrem. Unul pe altul.

Ea căută cu disperare o replică. Era 
o discuţie cunoscută, pe care o 
purtase cu sine timp de zece. ani, dar 
totdeauna pierduse. Cum se putea 
aştepta să cîştige în faţa lui?

- Să zicem că ne doream fizic, dar nu 
ne dădeam seama...

-Dacă aş fi vrut numai asta, nu m- aş 
fi abţinut doi ani cît am fost împreună, 
spuse el zîmbind dureros şi auto-
ironic. ieşeam cu cea mai frumoasă 
fată din clasă, cea pentru care orice 
tip
<JD-
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şi-ar £i dat un ochi pentru a o întîini 
măcar o dată. Dar erai şl cea mai 



simpatică, una care nu supăra 
niciodată.

- Aştepţi scuze?
-Nu. " ;

- Mu mi-am dat seama ce sacrificiu 
imens făceai, spuse ea sarcastic.

- Un mare sacrificiu, aşa e. Dar nu 
imens. Voiam să fiu cu tins neapărat.

- Atunci de ce ai spus aşa ceva?
îşi stăpînise nervii ia maximum.
- Pentru că vreau să înţelegi că nu 

m-am Însurat cu tine numai ca să mă 
culc cu fine. Te iubeam, fir-ar să fie

O apucă strîns de umeri.
- Mu mă gîndeam numai la noaptea, 

nunţii cind am fugit amîndoi să 
căutăm un judecător de pace,' ci la 
restul vieţii noastre împreună. Am 
suportat ceremonia aceea cu un 
respect naiv pentru ceea ce ne 
promiteam unui altuia. Pentru mine nu 
însemna doar să imit nişte cuvinte 
care să legalizeze actui de a mă culca 



cu tine, ci cu totul altceva.
Răsufla greu, iar degetele i se 

îngropară în braţul ei.
- Ştii cît ds umilitor a< fost să ies de 

la Judecătorul de pace ca mire şi să fiu 
arestat?. Pentru Dumnezeu, Dani, 
pune-te In locui meu.
L --TIT)
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încearcă să-ţi închipui cur. r-ar simţii.
Se iuptase să rămînă rigidă, dar 

acum, cnd. îşi aminti luminile aceiea 
sibastre şi .roşi; care pîlpîiau, 
zgomotul, agitaţia, tuna de pe ch 
purre părinţilor ei, mînia de pe ce. ai 
-ui Logan,. se prăbuşi la pieptul lui.

- Şi eu m-am simţit la fe. Dacă-; 
aminteşti totul atît de bine, atunci ţii 
nvnte şi câ ir ciipa c'.nd- te-au tîrît în 
maşina şerifului, eu tipar ¡sie-c. îl 
imploram să nu-ţi facă nici un rău.

-N-am .văzut decît că era; consolată 



de rama şi de tatăl tău, de parcă te-aş 
?. răpit sau ceva '-< genul ăsta.

-Erau îngrijoraţi.pe bună dreptate. 
Fugind ar făcut un lucru absolut 
necugetat.

-Deci,"eşti de acord cu faptul că 
tată:-tău a pus să fiu arestat pentru că 
ji-aş fi 'urat mau na?

-Nu, nu, spuse ea cu tristeţe: A fost: 
un iucr.u îngrozitor din partea lui, da; 
nu ştia cur. să ne oprească altfel.

-Ei bine, a găsit o modalitate foarte 
eficace,. A dat rezultate.

îşi luă mîinile de pe braţele el.
- Şi-a retras acuzaţiile, da* abia după 

ce mi-am petrecut cîteva nopţ: 
în.puşcărie în tîrnp ce ei te-au scos din 
Dailas şi au anulat căsătoria.

Toată durerea acelor zile o copleşi în 
valuri fierbinţi. Plînsese, implorase, 
ameninţase cu fuga
- -CIl>-----
Sandra Brown



şi cu sinuciderea dacă nu o lăsau să-l 
vadă pe Logan, dar părinţii ei 
rămăseseră neînduplecaţi. Nu era de 
ea, îi spuseseră ei. Ar fi făcut-o 
îngrozitor de nefericită. Nu-i putea 
oferi standardul de viaţă pe care ei îi 
doreau pentru ea, cu care era 
obişnuită. Nu era „genul" lor. După ce 
îşi irosise întreaga energie, fusese 
ameţită luni de iile.

-Am fost la Dallas şi, în cele din 
urmă, am reuşit să vorbesc cu tatăl 
tău, zise Logan. Dar, tu şi mama ta 
eraţi deja în Europa. Mi-a spus că 
regretai ce făcuseşi şi că nu voiai să 
mă mai vezi vreodată.

- N-am spus niciodată aşa ceva, zise 
ea cu aceeaşi durere pe care o simţise 
atunci. Am fost silită să fac călătoria 
aceea. Am stat acolo şase luni. Cînd 
ne-am întors, mi-am dat seama că 
totul era Inutil.

El o strînse din nou şl o scutură uşor.



-Nu era inutil: Ai cedai. Ar fi trebuit 
să lupţi mai mult.

-Dar nu puteam. Erau părinţii mei.
-Şi eu eram soţul tău.
Cuvintele erau aspre şl conţineau o 

finalitate care o făcu să se cutremure, 
fie de teamă,' fie de speranţă, nu-şi 
putea da seama.

-Am avut o mireasă, Dani, niciodată 
o soţie. Am de gîrid să iau ce mi se 
cuvine.

r-C
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Ea încercă să se elibereze din 
strînsoare şi fu uşor dezamăgită cînd 
el îi dădu drumul.

- E Imposibil.
El rîse încet şi îşi lăsă degetul 

arătător să alunece peste buza ei de 
jos.



- Departe de a fi imposibil. Sîntem 
amîndoi nişte adulţi sănătoşi, care 
consimt. .

Ea îi îndepărtă mîna.
- Eu nu consimt.
- O s-o faci, spuse el cu o siguranţă 

care o înfurie.. N-aş fi venit niciodată 
la Dallas după tine, dar acum eşti pe 
teritoriul meu. Şi, oricine se 
aventurează pe teritoriu! meu, pretind 
că-mi aparţine.

- Sună a ameninţare.
. - Asta şi este. Sau o promisiune, 

depinde cum o ier.
- Este o ameninţare fără valoare, 

Logan. Plec spre Dallas chiar în seara 
asta.

Ei îi apucă medalionul şi o trase pînă 
cînd capul ei ajunse să fie înclinat într-
un mod foarte straniu. Buzele îl erau 
apropiate de ale ei şi ea le simţi 
mişcîndu-se înainte să audă şoapteie.

- Să-rni arăţi încă o dată ce laşă eşti? 



Nu cred, Dani.
Parcă simţi sărutul care nu se 

materiaiiză şi fu ■ din nou 
dezamăgită. El îi dădu drumul.
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-Pe mîine.
Făcu cîţiva paşi cu spatele, 

aruncîndu-i un zîmbet insolent, după 
care ieşi închizînd uşa în urma !ui.

-La naiba!
Dani îşi azvîrli poşeta pe patu! de 

motel şi se lăsă să cadă pe el. Stînd 
întinsă pe spate, îşi aruncă pantofii. 
Privi spre tavan şi văzu zîmbetui 
încrezut ai lui Logan înainte să plece. 
Bătu cu pumnul în salteaua deloc 
confortabilă.

-Dintre toţi aroganţii...
. Dar furia ei nu era piină de 
convingere şi o ştia foarte bine. 
Rostogdlindu-se pe o parte, se făcu 



ghem şl îşi propti obrazul în palmă. 
Era arogant, încrezut şi puţin cam 
răsfăţat. Era un conducător înnăscut, 
un zeu din aur strălucitor către care 
oamenii gravitau în mod automat. Era 
amuzant, generos şi, în mai toate 
împrejurările, bun. Ştia că vrea să o 
rănească la fel cum fusese rănit şi el, 
dar mai ştia la fel de bine că nu abuza 
de nimeni în mod intenţionat.

Ştia, de asemenea, că, pentru toate 
acestea, ea încă îl mai iubea.

-Doamne, ce-o să fac?
<JL>
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Să fi făcut o greşeală enormă venind 
la Hardwick? De nenumărate ori se 
gîndise să nu se ducă la reuniune, dar 
fusese atrasă în mod
inexorabil, împinsă de o curiozitate 
masochistă de a-l vedea cum arată, ce 



fel de viaţă ducea acum. în articolul 
din ziar nu se pomenise de nici o 
doamnă Webster şi de nici o familie, 
dar Dani nu avea de unde să ştie sigur 
că nu-l va găsi căsătorit şi fericit.. 
Dacă s-ar fi întîmpiat acest lucru, 
probabil că ar fi murit de durere.

Dar, care, n-ar fi fost mai bine decît 
situaţia în care se afla acum? Trebuia 
să plece. în seara aceea. Dar dacă o 
făcea, i-ar fi dezamăgit pe atîţia 
oameni care se bazau pe ea.

Totul începuse atît de inocent. 
Participase la o întrunire a comitetului, 
unde se discuta déspre nişte planuri 
pentru un dejun în scopul adunării de 
fonduri.

-Eu nu voi fi în oraş vineri, îşi aminti 
Dani că spusese. Mă duc la Hardwick 
pentru întîlnirea de zece ani cu colegii 
de clasă.

-Hardwick? făcuse preşedinta ciulind 
urechile ca un lup înfometat. Asta e în 



partea de est a Texas-ului, nu?
-La vreo trei ore de aici, spusese 

Dani. E un mic orăşel. Tata a avut 
acolo o fabrică de cherestea.

Doamna Meneffee se dusese la birou 
şi sco-
v.
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tocise într-un sertar pînă găsise o 
hartă. O studie o clipă, după care 
exclamă entuziasmată:

- Exact cum am bănuit. Dani, 
Hardwick nu e
prea departe'de terenul acela pe care 
încercăm să-i cumpărăm.

- Da. Iar proprietarul său locuieşte în 
Hardwick. Sînt aproape sigură, zise ea 
răsfoindu-şi carneţelul. Da! Domnul 
Logan Webster. Se ocupă de vite, de 
proprietăţi, nu face afaceri cu petrol, 



dar cu gaze naturale cred că da. A 
cumpărat acest teren cu cîţlva ani în 
urmă, numai că n-a făcut nimic cu el 
deocamdată, l-am scris în speranţa că 
ni-l va vinde nouă. Pînă acum, însă, n-
am primit nici un cuvinţe! din partea 
lui.

Dani era una din fondatoarele 
asociaţiei Prietenii copiilor, al cărei 
unic scop era adunarea de fonduri 
pentru copiii întîrziaţi mintal şi han-
dicapaţi fizic. Visa de multă vreme să 
aibă o tabără de-vară pentru acei 
copii.

- îi cunoşti? o întrebă doamna 
Meneffee.

Cînd privirea aceea Incisivă, care 
putea face şi
o bancnotă de o sută de dolari să 
scape din pumnul cel mai strîns, o 
străpunse, Dani se uită în altă parte.

-Da, spuse ea şi'îşi drese glasul. Cei 
puţin, am auzit de el..



- Dacă tot te vei afla acolo, ce-ar fl 
să-i faci o

Da?
C?I>
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vizită? Dacă-i poate convinge cineva 
să ne vîndă terenul ieftin, atunci tu 
eşti acea persoană.

Femeia insistase, doborîse toate 
argumentele slabe ale iui Dani şi, în 
cele din urmă, obţinuse o promisiune 
din partea ei că-l va vizita pe domnul 
Webster cînd se va duce la Hardwick.

- Ei bine, l-am văzut, spuse ea simplu 
în faţa oglinzii din baie începînd să se 
dezbrace. Şi nu cred că e într-o 
dispoziţie foarte generoasă.

El voia să ia, nu să dea. Şl ce anume 
voia să
ia...

Se cutremură cînd îşi puse cămaşa 
de noapte, în drum spre pat zări 



servieta de pe masă. Se duse şi 
scoase din ea toate broşurile pe care 
le adusese cu ea.

Copiii o priveau din numeroase 
fotografii tul- burînd-o la fel ca 
întotdeauna. Munca ei era atît de 
importantă, mult mal importantă decît 
problemele personale. Cînd îşi 
compara viaţa cu greutăţile pe care 
acei copii şi familiile lor le îndurau în 
fiecare zi, neliniştile ei păreau egoiste 
şi mărunte.

Stinse lumina ştiind că a doua zi 
avea să examineze harta pe care 
Spud îi arătase cum să ajungă acasă 
la Logan.

Promisese că va vorbi cu Logan 
despre teren. Dar, şi mai important 
era că îşi luase un angajament cu ani 
în urmă şi nimic, nici chiar amenin-
v
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tarea !u¡ Logan, nu o putea face sa 
nu-şi ţină angajamentul.

-Cît de mult aş vrea să te urăsc, 
spuse Spud ronţăind un cartof prăjit.

Dani stătea în faţa ei la o măsuţă 
acoperită cu sticlă, din grădină. 
Volanul umbrelei de soare flutura uşor 
în adiererea caldă de vară.

Dani începu să rîdă.
- De ce?
-De ce? Uită-te ia tine. Nu transpiri. 

Cred că e extraterestră, îi şopti 
Spud .soţului ei.

- Cine e extraterestru? întrebă 
Logan, care apăru în' spatele lui Spud 
exact la timp pentru a auzi acele 
cuvinte.

-Dani. Nu transpiră. Părui ei nu e 
niciodată în dezordine. Şi a şi înotat! 
Eu, dacă înot, ies din apă ca un bivol 
indian. Ea iese ca o sirenă afurisită.



Logan îşi îndoi genunchii ca să se 
uite la Dani pe sub umbrelă. în timp 
ce se priveau, zgomotele făcute de 
înotători, strigătele celor care jucau 
volei, trăncănelile din jurul lor, toate 
dispărură subit.

-Arată ca şi cum ar fi bună de 
mîncat, spuse
v
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Logan încet.

Dani roşi sub borurile largi ale 
pălăriei de pai, iar lentilele prea mari 
ale ochelarilor el de soare nu i-au 
putut ascunde genele jăsate în jos. 
Sub rochia de plajă care îi ascundea 
costumul de baie, pielea ei ardea sub 
privirea lui Logan.

-Nu poţi să-mi împrumuţi şi mie 
trupul ăsta al tău subţire măcar 
pentru o după-amiază? o întrebă 
Spud.



Fericită de întrerupere, Dani o 
întrebă în glumă:

-Ca să faci ce?
-Să alerg goală pe plajă.
Logan fluieră şi se aplecă să o 

îmbrăţişeze pe Spud, şoptlndu-i 
provocator ia ureche:

-De ce să vrei un alt corp ca să faci 
asta? Ar fi o adevărată plăcere să-l 
vedem pe-al tău. Mi-aş cumpăra un 
loc de unde.să văd cît mai bine.

Spud făcu deodată ochii mari.
- Zău! Ai observat! După atîţia ani 

afiu că Logan Webster s-a uitat la 
corpul meu şi i-a dorit în sinea lui?

Logan îi aruncă un zîmbet cuceritor.
-De multe ori.
-Jerry, ai auzit? Nu eşti nebun de 

gelozie? îşi întrebă Spud soţul.
- Nebun,'zise acesta sorbind plictisit 

din paharul său de mărgărită.

Sandra Brown



Deja atrăseseră o mulţime şi toată 
lumea rîdea. Jerry continuă pe un ton 
egal:

- Nu pot să-i spînzur pe toţi tipii care 
se holbează la tine, Spud. Ei au vrut 
să se uite, nu să te atingă. Eu m-am 
însurat cu tine.

-Bine, dar... dar totdeauna ai spus 
că... zise ea gesticulînd, că, ştii tu, n-a 
avut nici o legătură cu ceea ce simţeai 
pentru mine.

Pe chipul liniştit al lui Jerry apăru un 
zîmbet vinovat.

-Am minţit.
- Jerry Perkins! De aceea stăteai 

mereu lîngă mine în autobuzul echipei 
de fotbal? Zîmbeîui iui era echivalent 
cu o recunoaştere. Nici nu mi-a trecut 
prin capi

-Ba ţi-a trecut, îi aminti el făcîndu-l 
cu ochiul. De multe ori.

-Ooo! pufni Spud, dar apoi începu să 
rîdă. Mi-a trecut, aşa-i? Eh, ce naiba, 



mi-a plăcut fiecare clipă şi încă-mi mai 
piace.

în toiul rîsetelor care au izbucnit, 
unul din foştii sportivi ai clasei spuse:

- Niciodată nu ne distram mai bine 
decît în autobuz cînd ne întorceam de 
la cîte un meci în afara oraşului.

- Da, mai ţineţi minte? Deci, erau 
Jerry şi Spud.

-Lcgan şi Dani.
V
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-Absolut. Cum de reuşeai totdeauna 
să ocupi locuri în spate, Webster?

-Erau totdeauna atît de absorbiţi 
unul de altui, încît erau de-a dreptul 
plictisitori.

Logan întîlni privirea lui Dani peste 
masă.

- Mai ţineţi minte turneul de sărutări 
care a avut loc fără întrerupere de la 
Lampasas?

-Sărutări franţuzeşti, altfel nu 



contau, le aminti Spud.
-Cine a cîştigat?
-Cine crezi? Logan şi Dani. Au 

continuat mile întregi după ce toată 
lumea se oprise ca să mai răsufle.

- Fir-ar să fie, m-a luat cu jumătate 
de milă, spuse Jerry îmbufnat şi 
începură să rîdă cu toţii.

Toţi în afară de doi, care încă se mai 
priveau.

-Cine altcineva a mai participat? Ah, 
Janey şl

..- Unde e Janey? Am crezut că o să 
vină.

- Locuieşte în Beaumont. Abia a 
născut cel de-al treilea copil, aşa că n-
a putut veni.

- P.J. e în Cailfornia, practică 
avocatura, e căsătorit. Am auzit că şi 
nevaştă-sa e tot avocat.

-Zău?
Discuţiile continuară în jurul lui Dani 

şi Logan. Fără să-i afecteze în nici un 



fei.
-îl ştiţi pe Billy Clyde şi nu mai ştiu 

cum?
-Winslow?

P.J.
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- - Exact, Billy Clyde Winslow. S-a 
înrolat în armată. A fost în Cambodgia, 
de unde s-a întors cu probleme.

- Droguri?
- Bănuiesc.
Logan se uită ia gura iui Dani. Ea îi 

simţea cum o studiază. Ochii lui erau 
obişnuiţi cu buzele ei, iar acestea 
păreau pline şi umflate sub privirea lui 
arzătoare. Ea, la rîndui ei, îi studia 
gura, gropiţa din bărbie şi îşi.amintea 
de serile acelea din autobuzul echipei 
de fotbal. înăuntru era totdeauna 
curent. Vîntul rece de toamnă sufla 
prin ferestrele care nu se închideau 
bine, dar ei îi era atît de cald. Se 
strîngeau âmîndoi în geaca lui. I 



Buzele nu ii se desprindeau decît cînd 
rămîneau fără suflare, iar mîinile lui 
explorau, iăsîndu-i trupul .înfierbîntat 
şi chinuit de durere.

Nu suportau să vadă semnul de 
intrare în oraş şi îşi doreau să poată 
călători" cu autobuzul acela întunecat, 
pînă ia capătul lumii, strîns 
îmbrăţişaţi. După ce o lăsa în faţa uşii 
casei ei, ea se simţea lipsită de vlagă 
şl tulburată, minunat de obosită şi, 
totuşi, fericită. Inima îi bătea 
nebuneşte şi între pulpe simţea o 
umezeală delicioasă şi interzisă.

Aceleaşi simptome ie -avea şi acum, 
numai ; uitîndu-se la el.

- Logan?
Vocea Lanei străpunse gîndurile lui 

Dani l QŢ) j
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asemeni unei trompete asurzitoare.



-A! ar vrea să mă ungă puţin cu 
uleiul acela. Nu ştii unde i-am lăsat 
data trecută cînd am fost aici?

Avea un costum de bale croşetat 
care abia dacă-i acoperea părţile 
esenţiale. Un lănţişor de aur îi atîrna 
seducător peste şolduri lăsînd să cadă 
direct pe triunghi un talisman de 
forma unor buze.

Logan o privi ca şi cum ar fi fost un 
copii enervant. Oficial, era partenera 
lui pentru weekend-u! acela, dar tare 
mult îşi dorea ca ea să dispară, pur şi 
simplu. Toată ziua se ţinuse după 
bietul Al. Dacă spera să-l facă gelos pe 
Logan, îşi pierdea timpul degeaba. 
Totuşi, nu-i plăcea să fie nepoliticos.

-Nu ştiu unde e, Lana. Caută în 
cabină.

Cînd se întoarse, văzu că Dani se 
scuzase şi
îşi făcuse drum prin mulţime, 
îndreptîndu-se spre casă.



Intră în bucătăria spaţioasă pe una 
din uşile dinspre grădină. Scoţîndu-şi 
pălăria şi ochelarii de soare, le puse 
deoparte şi îşi lipi palmele de obrajii 
fierbinţi, sperînd să-i răcorească,

îşi plimbă apoi privirea prin încăpere. 
Era la fel de superbă ca restul casei, 
care o uluise. Cu zece ani în urmă, 
avusese o idee foarte vagă în legătură 
cu locul unde se afla ferma Webster,
CiO
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căci Logan nu o dusese niciodată 
acoio. Drumurile se modificaseră de 
atunci şi crezuse că apucase pe unu! 
greşit cînd harta o adusese pe o alee 
străjuită de copaci ce ducea la o 
fermă modernă şi foarte întinsă.

Construită din piatră şi lemn de 
cedru, aceasta era o minune 
arhitecturală, cu ferestre mari, 
strălucitoare, şi unghiuri complicate. 



Piscina şi cabina erau înconjurate de 
plante serni- tropicale şi flori 
luxuriante. Dincolo de grajduri şl aite 
dependinţe, acri întregi de păşune 
semănînd cu un lac verde se întindeau 
pînă la pădurea deasă de pini. îşi 
aminti că Logan îi spusese că ferma 
alor lui se întindea doar pe cîţiva acri 
fără nici o valoare. Se părea că el 
cumpărase o suprafaţă mare în jurul 
lotului iniţial, dărîmase vechea casă şi 
pusese bazele propriului imperiu.

interiorul era magnific. Podele 
acoperite cu piatră spartă şi presărate 
cu covoare specifice zonei uneau 
toate încăperile acelea aerisite. Mobila 
modernă, dar confortabilă, făcea ca 
odăile să pară intime în ciuda 
plafoanelor în forrnă de boltă. 
Bucătăria era luminată de soare şi 
modernă, numai că acum era într-o 
totală dezordine. Petrecerea 
provocase multă harababură. Dani 



începu să pună resturile într-un sac 
mare de plastic.

- Asta chiar că trebuie să fie ceva 
nou pentru tine.

: 4£P) -j
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Privind peste umăr, văzu silueta Iul 
Logan în prag.

- La ce te referi?
- La faptul că faci treaba unei 

menajere: N-ai o menajeră care face 
astfel de lucruri în locui tău?

Ea îşi muşcă buzele ca să nu-i dea o 
replică tăioasă. Nu fuseseră singuri 
deloc toată ziua. Acum, că erau, el o 
provoca intenţionat, dar ea nu trebuia 
să-l dea satisfacţie. Avea o misiune de 
îndeplinit şi, chiar dacă era să moară, 
tot avea de gînd să ajungă ia partea 
bună a lui Logan.

Întorcîndu-se la chiuvetă, începu să 
cureţe cu detergent paharele şi să ie 
pună în maşina de spălat vase.



- Nu, n-am menajeră. Locuiesc 
singură într-un mic apartament. Abia 
dacă am eu ce face, cu atît mai puţin 
o menajeră.

- Nu ai menajeră. Locuieşti într-un 
mic apartament. Conduci un Buick 
modest.

Venind lîngă ea, se rezemă de dulap, 
îşi încrucişă braţele şi gleznele şi se 
dădu puţin pe spate ca s-o privească. 
Pantalonii, care îi veneau foarte bine, 
îi cuprindeau sexul într-un mod 
extrem de tulburător.

• - Soţul tău n-a fost de acord-să-ţi 
plătească pensie alimentară?

Ea îşi ridică privirea brusc şi mîinile îi 
încremeniră în aer. De pe paharul pe 
care îi ţinea
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se scurgea pe podea apă cu 
detergent. Nu
crezuse că ştia de căsătoria ei. 



Problemele legate de divorţ nu-! 
priveau absolut deloc şi tocmai se 
pregătea să i-o spună.

Dar zîmbetui lui era intenţionat 
aţîţător şi ea refuză să se lase 
provocată. Puse paharul în maşină, 
conştientă de faptul că atunci cînd s-a 
aplecat, i-a atins cu şoldul pulpa tare.

- Nu a existat nici o pensie 
alimentară. N-am vrut eu. N-am vrut 
nimic de la el. Nici măcar numele.

-Căsătoriile tale n-au durat prea 
mult, nu? Ce! puţin, celălalt idiot te~a 
avut în patul lui înainte să pleci?

Ea închise maşina de spălat vase cu 
zgomot şi se răsuci ca să-l privească. 
Pumnii îi erau încleştaţi şi unghiile îi 
pătrundeau în palme.

- Căsătoria mea... zise ea printre 
buzeie strînse de furie.

-Care din ele?
-Cea adevărată.
-A noastră a fost- adevărată.



-Bine, a doua a fost o mare greşeală.
-Am auzit că avea o casă de cinci 

milioane de- dolari în Turtie Creek, 
bani, statut de membru la cele mai 
bune cluburi şi petrol care l-ar: face 
gelos şi pe un şeic. Pare exact ce-ţi 
trebuia fie, Dani.

Acest lucru o duru extrem de mult. 
Oare nu o
V
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cunoştea chiar deloc? Se încruntă şi 
buzele i se desfăcură puţin.

- Scuză-mă, spuse ea. încet dînd să 
plece, însă încheietura rnîinii îi fu 
prinsă de nişte degete lungi şi subţiri, 
ţinînd-o pe loc.

Rămase cu spatele la el în timp ce o 
trăgea uşor de mînă.

-lartă-mă, am spus un lucru foarte 
urît. De ce nu mi-ai dat o palmă?



. Cînd văzu că ea tot nu se întoarce, 
înainta cu degetele spre antebraţul ei 
sensibil şi i-i înconjură cu delicateţe.

-Dani. Uită-te -la mine.
Ea se întoarse, dar ochii îi înotau în 

lacrimi.
- lartă-mă.
- Eşti teribil de nedrept, Logan. Cu 

toată lumea te-porţi frumos. Pe mine 
de ce mă răneşti?

-Ar trebui să ştii, spuse ei încet.
-Pentru că şi eu te-am rănit.
-Cam aşa ceva.
-Nu putem schimba trecutul.
-Eu am de gîncl să încerc.
Privirea lui albastră era atrt de-

fierbinte, încît ea trebui să se uite in 
altă parte, altfel o topea. Rîsul lui uşor 
o făcu să ridice capul.

-Nu fi atît de îngrijorată. N-o să-mi 
impun cu forţa drepturile de soţ 
asupra ta. Mai ales cînd e atîia lume In 
jur, zise el arătînd din cap spre



rown
grădina unde ceilalţi nu păreau să le 
simtă lipsa. Vino, ştiu un ioc unde 
putem sta de vorbă, zise el apoi 
trăgînd-o afară pe o altă uşă ca să 
evite mulţimea.

-Unde mergem?
- Undeva unde nimeni n-o să tragă 

cu urechea. Sau, dacă aud ceva, n-or 
să repete nici un cuvînt.

-Unde mă duci - în grajd?
-Sau în hangar.
-în grajd. Mi-ar face plăcere să-ţi văd 

caii.
Grajd nu prea era cuvîntul potrivit 

pentru a
descrie clădirea unde o duse. Era 
modernă şi bine întreţinută. Logan 
deschise uşa imensă şi, înainte ca ea 
să-şi dea seama ce intenţii are, o iuă 
în braţe şi intră cu ea.



-Ce faci?
-Nu eşti îmbrăcată potrivit pentru un 

grajd şi n-aş vrea să calci în ceva 
neplăcut.

Privi spre picioarele ei care erau 
încălţate într-o pereche de sandale cu 
barete subţiri în jurul gleznelor.

-Nu cred că sînt asemenea şanse. 
Locul ăsta pare mai curat decît multe 
case.

Dar nu încercă să scape. Se priviră 
veseli pînă cînd îşi dădură seama unul 
de altul în alt fel. Braţul" lui era tare 
pe spatele ei gol. Ea îi simţea forţa şi 
păru! aspru pe piele. El îi simţea 
picioarele
v.
După zece ani
goale atîrnînd peste celălalt braţ al 
său, în timp ce braţele ei erau agăţate 
lejer de gîtu! lui. Chipurile ie erau 
apropiate.

- Nu sînt grea? întrebă ea cu o voce 



răguşită, iar sînii îi erau striviţi de 
pieptul iui tare ca un zid.

Era minunat.
- Niciodată n-ai fost.
Înainta pe culoarul din mijloc al 

grajdului, oprindu-se îri dreptul 
fiecărei boxe pentru a o prezenta 
calului dinăuntru. Cînd ajunseră în 
capăt, o aşeză pe un butoi acoperit şi 
se dădu înapoi.

- Ce părere ai? întrebă ei mîhdru de 
animalele sale.

- Cred că sînt superbi. .
Dumnezeule, ea era superbă, îşi 

spuse el. Razele soarelui pătrundeau 
prin. ferestruică şi cădeau asupra ei 
ca lumina difuză a Unui reflector. 
Păru! ei, încă umed după baie, fusese 
strîns într-o coadă şi capta fiecare 
rază înainte de \ a o transmite ochiior 
iui. Pielea ei eră aproape \ 
transparentă. Fire de praf dansau în 
jurul ei, i fericite că aveau dreptul să 



se afle în apropierea unei asemenea 
frumuseţi. Părea a fi fost zămislită 
[ din soare, cu părul şi ochii aurii, 
lumina soarelui sub forma unei femei 
frumoase.

Zîmbiră arătîndu-şi încîntarea pe 
care o simţea ' fiecare la vederea 
celuilalt, dar Dani observă că
C§>
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Sandra Brown
>
începe să se încrunte.

-Acum o clipă zîmbeai, iar acum te 
încrunţi.

-Ce s-a întîmplat cu căsătoria ta, 
Dani?

Oftînd, ea se sprijini într-un cot şi îşi 
legănă
picioarele înainte şi înapoi.

-Era exact ceea ce voiau părinţii mei.
-Mi-am dat seama. Dar tu?



- Eu eram extrem 'de nefericită şi, 
deci, vulnerabilă. Gata să mă agăţ de 
orice. Era încîntător, vesel, totdeauna 
gata să meargă la o petrecere. M-am 
gîndit că poate ceea ce-mi oferea 
avea să-mi vindece melancolia.

-N-a fost aşa?
-Nu. '
-De aceea ai divorţat?
. - Da şi pentru alte... multe lucruri.
O spuse într-un fel care dădea de 

înţeles că subiectul era închis.
- Ai trăit singură de atunci? întrebă el 

încercînd să pară indiferent, dar ea nu 
se lăsă păcălită.

-Vrei să ştii, de fapt, dacă au mai 
existat şi alţi" bărbaţi în viaţa mea? 
Nu. Poţi spune acelaşi lucru referitor la 
femei?

Ochii lui sclipiră mintoşi, după care 
se răciră considerabil şl el se uită în 
altă parte.

-fu sînt bărbat, Dani.



-Şi asta e o scuză pentru aventurile 
tale? Eşti
CE>
j
,-{ După zece am /-^
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bărbat, aşa că ţi se permit relaţiile 
întîmplătoare şi. sexul recreativ?

Văzîndu-i umerii încordîndu-se de 
furie, ea oftă şi spuse:

- Nu contează. Ştiu totul despre 
escapadele tale sexuale. Arn fost bine 
informată de către colegii noştri care 
mai locuiesc încă în oraş.

- Nu crede tot ce ţi se. spune. Multe 
sînt speculaţii.

- Bazate pe ceva adevăr?
- Bazate pe ceva adevăr, recunoscu 

el îmbufnat.
Ea îl studie o clipă.

- îţi place să fii ce eşti acum, nu-i 
aşa, Logan? El se gîndi puţin înainte 
să răspundă.



- Da, îmi place. Bănuiesc că ar trebui 
să-mi cer scuze pentru faptul că mă 
mîndresc cu qe-am făcut, cît de 
departe am ajuns, dar să fiu al naibii 
dacă o s-o fac. Nimic n-a fost realizai 
cu uşurinţă.

Stătea în faţa ei aproape furios, în 
orice caz sfidător.

- Ştii că eram cu. doi ani mai mare 
decît toţi. Dar ştii şi de ce? Pentru că 
atunci cînd eram doar un copii, a 
trebuit să stau acasă să ajut ia muncă, 
altfel n-am fi fost numai săraci, ci am 
fi şi murit de foame. Nu m-am dus la 
şcoală, aşa că profesorii, m-au ţinut 
pe loc doi ani ca să pot învăţa cum
trebuie. Trebuia să fiu un bun atlet, un 
bun elev. - (f -'
rd Sandra Brown
Trebuia să-i înving pe ceilalţi, altfel aş 
fi ridiculizat. în timp ce tu te duceai la 
petreceri la SMU, eu munceam din 
greu ca să-mi pot plăti cursurile şi să 



trimit bani şi acasă. Mi-au trebuit cinci 
ani ca să-mi dau licenţa. Dar, în cele 
din urmă, am reuşit şi m- am întors 
hotărît să fac ceva din viaţa mea.

. - N-a fost nevoie niciodată să 
dovedeşti nimic nimănui, Logan. 
Totdeauna ai fost o persoană 
deosebită.

Ei scutură .din cap cu încăpăţînare.
- Dar nu destul de bun. N-am fost 

destul de' bun pentru a avea femeia 
pe care o voiam.

Se uită la mîinile ei, dar ii strecură 
un deget sub bărbie şi îi înălţă capul 
cu brutalitate.

-Ştii fabrica aceea de cherestea pe 
care tatăl tău a vîndut-o cînd v-aţi 
mutat din Dallas? E a mea acum. Şi 
aduce un profit de două ori mai mare 
decît atunci cînd o avea el. De'aceea 
v-aţi mutat aici în anul doi, nu-i aşa? 
Ca tatăi tău să se poată ocupa mai 
bine de afaceri?



-Da, dar asta e o poveste veche. Sînt 
fericită pentru tine, Logan. Dar nu şi 
surprinsă. Ştiam că poţi să reuşeşti.

-Dar nu să fiu şi un soţ bun pentru 
soţia mea.

-Eu n-am crezut asta. Părinţii mei o 
spuneau.

-Şi tu i-ai ascultat! strigă el.
- Da, atunci, da. Eram înspăimîntată, 

speriată
QxT> J
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de ceea ce făcusem. Da, i-am ascuitai.

-Ah, Dani, făcu ei şi apropiindu-se de 
ea îi iipi capui de pieptul Iul, 
aplecîndu-i pe ai său şi mîngîindu-i 
spatele gol. Cum pot să te condamn 
pentru ce-al făcut? Nu ştiai să fii altfel 
decît cum erai. Nu ştiai cum e să fii 
sărac. Era normal să te duci la SMU şi 
să- ţi iei licenţa în psihologie fără să o 



foloseşti niciodată.
-Ba o folosesc, murmură ea la 

pieptul lui, dar el păru să nu o audă.
-Era normal să te porţi exact aşa 

cum te-ai purtat, spuse ei ridicîndu-l 
capul şi ţinîndu-l. obrajii în palme. Dar 
înţelege-mă şi pe mine. A trebuit să 
muncesc din greu şi să lupt pentru tot 
ce am. .

îl puse un sărut scurt şi uşor pe gură.
-Şi încă mai lupt.
O sărută apoi apăsat.

(................-iO
j
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acela. Gura

Oh, Doamne, ce bine era. Sărutul 
aceîs lui caldă şi fermă şi, totuşi, 
moaie, care se plimba peste a ei 
sorbind cu blindeţe. Bărbia ¡ui aspră o 
zgîrie uşor pe a ei. Parfumul coloniei 



iui era amestecat cu mirosul de fin. 
Atmosfera era plină de viaţă şl 
fertilitate, natura în forma ei cea mal 
elementară. Iar ei făceau parte din ea. 
Ea se simţea mică şi lipsită de apărare 
iîngă trupul lui musculos, puternic şi 
atletic. Feminitatea ei

zece am
înfierea în semn de răspuns îa 
virilitatea lui absolută.

Se opri cu buzele pe colţul gurii ei 
şi.îi mîngîie uşor cu limba.

-Doamne, ce dulce eşti, Dani. A 
trecut atîta vreme-de cînd nu te-am 
mai gustat.

-Atîta vreme.
-Lasă-mă să te gust din nou.
-Log an.
Limba lui fermă îi desfăcu buzele şl 

se cufundă în dulceaţa gurii ei, mai 
adine şi mai adînc, mîngîind, 
explorînd, savurînd. Fiori de extaz 



coborîră în spirală din inimă pînă la 
feminitatea ei ghemuindu- se în 
stomac şi în jurul sînilor, făcîndu-i să 
se încordeze. Se simţi copleşită de 
senzaţii minunate care o făcură să 
aibă impresia că este gata să-şi ia 
zborul.

îşi ridică rnîinile şi ie plimbă aiurea 
peste umerii lui pînă cînd degetele îşi 
croiră drum prin părul des de pe 
ceafă.

îl auzi scofînd un sunet jos din gîtlej. 
Mutîndu-şi rnîinile de pe spatele ei pe 
părţi, el îşi răsfiră degetele peste 
coastele ei şi o ridică, în clipa cînd 
picioarele ei atinseră pămîntul, o trase 
aproape şi îşi lipi trupul de a! ei. 
Palmele lui urcau şi coborau pa corpul 
ei pe sub braţele ridicate, O mînă îi 
trecu de mijloc pentru a se desface pe 
şoldul ei şi pentru a o lipi de căldura 
lui rigidă.
<JL>



rd Sandra Brown
Răsuflarea li se strecură printre buze 

cînd se depărtară puţin unul de altul. 
El îi acoperi faţa cu săruturi uşoare, 
scurte şi ia întîmplare.

-Spune-mi că e bine, şopti el răguşit.
-E bine.
O sărută din nou. îi captură gura cu 

ardoare. Era îndrăzneţ şi evocator, iar 
cînd, în cele din urmă, îşi înălţă capul, 
ea ştiu că fusese mai mult decît un 
simplu sărut. Gura lui făcuse dragoste 
cu a ei.

-Nu m-ai sărutat aşa acum zece ani, 
murmură ea în buzele lui umede. ■

-N-aş fi îndrăznit, spuse ei rotindu-şi 
mijlocul încet şi făcînd-c să geamă.

-De ce?
-Pentru că atunci nu aveam atîta 

stăpînire de sine, încît să ajung pînă 
aici şi să mă opresc apoi.

-Şi acum ai?
-Nu promit nimic.



îşi lăsă din nou capul în jos ca să o 
sărute, dar vibraţiile periculoase din 
glasul lui transmiseseră semnale de 
alarmă spre creier. întoarse capul, 
astfel încît primi sărutul chiar sub 
ureche.

- Ar fi mai bine să... ah, Logan... să 
ne întoarcem. O să se întrebe...

-Nu pleca odată cu ceilalţi, şopti el 
cu gura lipită de gîtul ei. Rămîi cu 
mine o vreme.

-Nu pot...
V
Cso >
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-Ba poţi.

-Eu...
Buzele lui ■ îi acoperiră protestul cu 

un sărut îndelungat.
- Rămîi cu mine, Dani. Măcar 

pentru .cîtva timp. Asta-i tot ce-ţi cer 



deocamdată.
-Nu ştiu. O să mă mai gîndesc.
-Cirid o să ştii?
Oare trebuia? Trebuia să înceapă 

ceva ce nu putea fi încheiat? Nu. Dacă 
îi mai rămăsese un dram de minte, ar 
fi trebuit să se urce în maşină ca să se 
întoarcă la Dallas' şi să nu se mai 
gîndească niciodată ia acel bărbat.

Dar sărutările iui şi atingerea acelor 
mîjnr o- lăsaseră fără puterea de a 
mai judeca. Voia să rămînă. Şi, în plus, 
nici nu vorbise cu el despre terenul 
pentru tabără.

„Raţionează, Dani," îşi spuse ea în 
timp ce mîinile lui îi cuprinseră spatele 
gol şi o traseră protectoare. Faţa ei i 
se cuibări în V-ul cămăşii şi fire de păr 
auriu îi gîdiiau buzele. îşi frecă gura 
uşor de acea suprafaţă moale. 
Mirosea şi avea gustul aerului de vară 
şi al unui bărbat sănătos.

Avea un motiv foarte întemeiat 



pentru a rămîne. Promisese să-i 
vorbească despre proprietatea pe 
care organizaţia ei dorea să o 
cumpere. Nu era o justificare destul 
de bună?

Poate da. Poate nu. De ce să caute 
justificări?
CŞT)
J
^-f . Sandra Brown}-s
Voia să rărnînă, pur şi simplu.

Ei îi adulmecase gîtul, trecîndu-şi 
buzele peste fiecare părticică de piele 
neacoperită pe care o putea găsi.

- Cînd o să ştii? întrebă el din nou.
Ea se dădu puţin pe spate şi îl privi 

în ochi. Atinse cu timiditate gropiţa din 
bărbie.

- O să rămîn... dar numai pentru 
puţin timp.
GXk»

- Eh, cum e? întrebă Spud trîntindu-
se pe un



scaun iîngă Dani.
- Ce să fie?
Era ca în .transă privindu-l pe Logan 

care juca volei într-o partidă exclusiv 
masculină, care era mult mai dură 
decît cea a femeilor de mai devreme. 
Se îmbrăcase cu o pereche de 
pantaloni scurţi şi îşi scosese cămaşa. 
Soarele de după- arnlază tîrzie sclipea 
pe pielea lui bronzată, care lucea de 
sudoare. Lumina roşietică strălucea în 
părul fin şi auriu de pe trupul lui şi 
făcea ca părul să-i semene cu o cască 
orbitoare. Mişcările îi erau suple şi era 
numai muşchi, care se încordau şi se 
relaxau într-o coordonare perfectă. 
Vederea iui o iăsă fără suflare şl era 
din nou recunoscătoare pentru pălăria 
cu boruri largi şi ochelarii
-(62 y
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de soare, care îi puteau ascunde 
tulburarea.



- „Ce să fie?" o imită Spud privind-o 
cu atenţie.

Aplecîndu-se, pocni din degete în 
faţa ochilor lui Dani. Aceasta clipi des 
şi se întoarse spre ea.

-Ce fac libido-urlle? Al tău şi a! lui 
Logan. Sînt iarăşi în armonie?

Dani roşi.
-Eu... noi...
- Las-o baltă, mormăi Spud ridicîndu-

şl picioarele pe şezlong. Nu spuneai 
niciodată nimic la nici una din 
petrecerile noastre de dinainte de 
culcare. Dacă o să mor pentru că n-
am cunoscut unul din sărutările lui 
Logan, chiar şi indirect, va fi numai 
vina ta.

Dani rîse şi îşi îndreptă atenţia din 
nou asupra jocului. Logan se uita ia 
ea. Mingea trecu pe lîngă ei nevăzută. 
Fu certat de partenerii de joc şi readus 
cu forţa la realitate.

- Să ştii că n-a uitat niciodată, zise 



Spud întîmplător.
Prea întîmplător.
Dani întoarse capul brusc.
-Ca anume să uite?
-Ce s-a înthnpiat la cîteva nopţi după 

absolvire.
Dani păli.
-Ştii?
Spud o bătu uşor pe mînă.

-: QD
Sandra Brown

- Nu-ţi face griji. Eu sînt singura 
persoană care ştie despre fuga 
voastră şi ce s-a întîmplat după aceea. 
Eh, şl Jerry ştie, dar noi sîntem 
consideraţi ca unui.

- Log an v-a spus?
- Intlmplător. Venise acasă într-o 

vacanţă de Crăciun şi l-am invitat ia 
cină. Fără să-mi dau seama, am scos' 
articolul de ziar despre ■ nunta 
voastră, pe care-l păstrasem. Logan 
părea că era gafa să verse 



delicioasele mele spaghete, după care 
s-a înfuriat atît de tare, încît am crezut 
că o să facă praf toată mobila pe care 
o plăteam în rate. Atunci ne-a spus, cu 
cuvinte foarte grele, ce se petrecuse 
în noaptea aceea.

îi luă mîna lui Dani şi i-o strînse,
- îl cunosc pe Logan Webster din 

şcoala primară, dar nu l-am văzut în 
aşa hal nici înainte, nici după aceea. A 
băut şi cred că nu s-a oprit decît după 
trei zile. După ce a absolvit, s-a întors 
la Hardwick şi a început să muncească 
pe brînci. Era ferm hotărîî să cîştige cît 
mai mulţi bani şi cît de repede putea. 
Jerry şl cu mine ne-am închipuit că tu 
erai motivul. Era mai serios, ştii? Nu 
mai era tipul lipsit de griji pe care-l 
ştiam noi. Parcă înnebunise. Fratele şi 
sora iui urmează colegiul
■ datorită lui. Oricum, n-am mal avut 
niciodată curajul să-ţi pomenim 
numele. Pînă cînd. arn început 



pregătirile pentru reuniune. Aproape 
că
V.
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m-a înnebunit tot înîrebîndu- mă dacă 
am primit vreun răspuns din partea 
..ta, vrînd să ştie dacă
aveai să vii sau nu.

Emoţii de tot felul îi încSeştară 
gîtlejul Iui Dani, Oare inima lui fusese 
zdrobită? Nu părea genul
de bărbat care să sufere mult timp 
pentru pierderea unui lucru atît de 
uşor de găsit cum era o femeie, li privi 
sărind şi izbind mingea» după care 
atinse iar pămfntui cu siguranţa unei 
pume, îi era cunoscut, dar sa II vedea 
cu alţi ochi, ■ -

Ţrupul Sui'o: intrigase' şi o 
înşpăimîntase cînd avusese 



şaiprezece ani şi îl privea jucînd 
baschet în pantaloni scurţi şi tricou. 
Tot intrigată, dar .nicidecum. 
înspăimîntată'de natura sexuală care 
făcea,, ca trupul iui să fie atît de 
deosebit de ai ei, dorea să-i exploreze 
fiecşre centimetru, sări; descopere, 
fiecare părticică, să-l atingă şi să-i 
gusta. Nu mai simţise acest-lucru 
pentru- nici un alt bărbat.

Dar cîte alte femei simţiseră' aceeaşi 
dorinţă faţă de Logan? Şi pe cîte le 
dorise el? Se uită spre piscină. Al şi 
Lana lăsaseră la-o parte regulile bunei 
cuviinţe şi :se zvîrcoleau pe. un 
şezlong.

- Sînt convinsă că, dacă.a suferit, a 
fost ceva de moment.-îi- spuse ea toi 
Spud, Reacţia lui faţă de căsătoria- 
mea a fost trecătoare şi generată de 
furie/Sap poate de orgoliu rănit, nu de 
iubire
-<JL>



r< Sandra Brown >
neîmpărtăşită. Cîte femei ca Lana i-au 
alintat rănile pe care i le-am provocat 
eu?

Şi Spud îi văzuse pe Al şi pe Lana şi 
pufni batjocoritoare.

- Prea multe pentru a putea fi 
numărate, spuse ea simplu şi Dani o 
privi surprinsă că recunoştea acest 
lucru în faţa ei, dar Spud zîmbi. 
Credeai că o să îndulcesc lovitura, nu? 
spuse ea atunci împreunîndu-şi mîinile 
la ceafă. Nu. Au fost multe femei 
exact ca Lana. Dar nici măcar una în 
privinţa căreia să fi fost serios. Nici 
una cu care să se gîndească să se 
însoare. Stătea cu cîte o tîrfă ca Lana 
o lună, două, după care îi dădea cu 
piciorul. Probabil pentru ca oamenii sa 
nu creadă că ar fi homosexual. Dar 
dacă mă întrebi pe mine, şi asta-i şi 
părerea lui Jerry, în viaţa lui Logan n-a 
existat decît o singură iubire. Tu, 



draga mea.
-Grozavă petrecere, Spud.
Al, cu Lana încolăcită în jurul lui ca o 

iederă veştejită, veni lîngă ele.
-Eu şi Lana o să plecăm.
-Păi, ar fi şi timpul, spuse Spud fără 

politeţe, începuse să fie chiar penibil.
Al păru supărat; Lana, plină de ea.
-Mă bucur să te văd, Dani, zise el. 

Poate o să te sun dacă am drum prin 
Dallas.

-Hai, iubitule, gînguri Lana trăgîndu-i 
de braţ.
Hai să mergem.
■ --
■ ' )
După zece am

- Eh, la revedere, spuse el docil.
- Invită-mă la următoarea nuntă. Sau 

divorţ. Oricare ar fi, strigă Spud în 
urma lor, rîzînd.

- Ce-a vrut să spună, iubitule?
- Ăăă, nimic, Lana. Haide, scumpo, 



maşina mea e chiar aici.
Exact în clipa aceea apăru şi Logan 

alergînd şi şţergîndu-şi faţa şi gîtul cu 
un prosop.

- La revedere, Al, Lana.
Nu părea deloc un bărbat nebun de 

gelozie.
Spud se uită la Dani ridicîndu-şi o 

sprinceană ca şi cum ar fi zis „ţi-am 
spus eu."

Ceilalţi începură şi ei să plece după 
ce făcură ; schimburi de adrese şi 
promisiuni şi de a ţine legătura pînă la 
următoarea reuniune. Erau un grup de 
indivizi arşi de soare şi obosiţi care se 
îndreptau încet spre maşini, dar toată 
lumea era de părere că reuniunea 
fusese un adevărat succes.

- Nu-I nevoie să faci asta, Spud, îi 
zise Logan văzînd-o încărcînd o tavă 
cu resturi de mîncare pe care voia să 
o ducă în casă.

- Tu ţi-ai oferit casa. Pot, ce! puţin, 



să te ajut s-o salvezi. M-am numit 
comitet format dintr-o singură 
persoană pentru organizarea acestei 
petreceri, aşa încît mă simt vinovată.

îi aruncă apoi o privire furioasă lui 
Jerry, care stătea tolănit pe un 
şezlong, sorbind ultimele
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picături de cocktail,

- Jerry» mişcă-ţi fundul şi dă-rni o 
mînă de ajutor.

- Credeam că eşti un comitet format 
dintr-o singură persoană, o tachina el.

- Ai face mai bine s-o iei uşurel, 
domnule, spuse Spud înfruntîndu-şi 
soţu! cu mîiniie în şolduri. Mai sînt 
încă furioasă pentru remarca pe care 
ai făcut-o la adresa sinilor mei în faţa 
tuturor.

Jerry se ridică şi o îmbrăţişa cu 
dragoste, încercînd să-i fure un sărut.

- Eh, ia naiba, Spud. Dacă-ţi pasă 



atît de mult, n-ar fi trebuit să-i laşi să 
crească aşa.

în clipa următoare se trezi pe spate 
în piscină. Ceilalţi trei izbucniră în 
hohote de rîs cînd îi văzură mutra 
uluită ieşind la suprafaţă.

- Te prind eu, Spud, o preveni el.
- Promiţi? îl tachină ea.
în cele din urmă, Izbutiră să facă 

ordine în grădină şi în bucătărie. Cînd 
se pregătea să plece, împreună cu 
Jerry, Spud o îmbrăţişă pe Dani.

- Nu fi o străină.
- N-o să fiu.
Spud se uită apoi la Logan şl zise:
- Pune-o să promită.
- O să fac tot ce-mi stă în putinţă.
După plecarea celor doi se lăsă o 

tăcere
l QD '
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asurzitoare. Dani nici nu observase că 
se lăsase întunericul. Seara de vară 



era liniştită şi senină. îşi făcu de lucru 
aşezînd nişte perne pe care cineva le 
luase de pe canapea şi le rezemase de 
căminul din living-room. Auzi păşii lui 
Logan venind încet în spatele ei. O luă 
de mînă şi o răsuci.

- Ţi-e foame?
Ea scutură din cap.
- După atrta mîncare? Nu.
- Ţi-e sete?
Răspunse tot el imitînd-o:
- După atîtea cocktail-uri?
Degetul lui mare îi scria mesaje 

erotice pe încheietura mîinii.
- Eşti ameţită?
- Puţin, mărturisi ea zîmbind uşor.
- Şi eu, zise el trăgînd-o mai 

aproape. Dar nu ; detequila.
O sărută uşor pe buze.
- N-ai vrea să înotăm puţin?
- Ba cred că da.
li simţea zîmbetul pe buze, sînii lipiţi 

de pieptul lui. Trupul... Se simţea 



extraordinar.
- Vino cu mine. Am ceva mult mai 

bun.
Trăgînd-o prin casă, o conduse 

înapoi în
j grădină. Traversară suprafaţa rece 
din piatră îndreptîndu-se spre cabină. 
O semilună şi -o jj mulţime de stele 
sclipitoare, ceva ce nu se putea
' : GD ^
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vedea în oraş, aruncau o lumină 
argintie şi scăldau totul într-o 
strălucire mistică.

în spatele cabinei se afla un gard 
înalt d lemn. Logan se întinse şi luă o 
cheie cu care descuie uşa larg. 
Făcîndu-i cu ochiul lui Dani, o pofti să 
intre.

-O cadă cu apă fierbinte! exclamă ea 
încîritată.

Apa clipocea şi spumega în cada 
luminată de



dedesubt. Părea un cazan a! plăcerii 
creat d unul din cei mai mari 
hedonişti.

Şi acesta o privea zîmbind.
-îţi place?
-Cui nu i-ar plăcea? Dar de ce n-ai 

deschis-o pentru petrecere?
- în nici un caz. Asta e numai pentru 

petreceri intime, spuse el aşezîndu-şi 
mîinile pe umerii ei şi sărutînd-o uşor 
pe gît. Ai nevoie de.ajutor.la asta? 
întrebă el jucîndu-se cu închizătoarea 
rochiei.

Nu avea nevoie, dar spuse „Te rog" 
cu o voce şoptită.

Degetele lui îndemînatice avură 
nevoie de mult timp pentru a desface 
închizătoarea.

-Am visat această clipă de un milion 
de ori, să te ajut să te îmbraci şi să te 
dezbraci. Lucruri mărunte specifice 
unui soţ, pe care eu n-am apucat să le 
fac niciodată.



în mod normal, n-ar fi trebuit să fie 
nimic sugestiv sau senzual în a 
descheia o rochie, dar
CzD--
,-( După zece ani
felul în care o făcu Logan o înfierbîntă 
şi o topi. Întîrzie acel proces simplu, 
prelungind aşteptare.a. în final, îi' 
coborî încet bretelele peste umeri şi o 
ajută să-şi tragă rochia peste şolduri. 
Aceasta căzu în jurul picioarelor ei, 
lăsînd-o numai cu costumul de baie 
albastru fără bretele.

El îi scoase elasticul care îi ţinea 
păru! strîns în coadă şi acesta i se 
revărsă în mîini. Era la fel cum şi-l 
amintea - mătăsos, fin, des şi drept.

- Mă gîndeam că l-ai fi putut tunde.
Ea scutură din cap făcîndu-şi părul 

să-i mîngîie degetele.
- Nu, nu m-am putut hotărî să fac aşa 

ceva.
El îşi ascunse faţa în masa 



mătăsoasă.
- Mă bucur. E mîndria ta. Nu-i din 

Biblie sau ceva de genul ăsta?
- Ba da.
Mîinile lui se întoarseră şi începură 

să i se plimbe peste mijloc în sus şi în 
jos, remodelîndu-i cu palmele 
bătătorite.

- Vrei să-ţi mai scoţi şi altceva înainte 
să intri?

Pentru o clipă, ea se lipi de el şi îşi 
lăsă capul
să-i cadă pe piept. Atunci îşi aduse 
aminte. El rostise o provocare. Voia o 
noapte a nunţii. Oare asta însemna 
pentru el plata unei datorii? Oare ea 
nu avea destulă mîndrie ca să nu se 
lase folosită astfel?

Se desprinse de el cu delicateţe.
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- Da, spuse ea şi se întoarse 

zîmbind. Sandalele.



Zîmbetul iui era trist.
- Nu la sandale mă gîndisem. 
Aşezîndu-se pe marginea căzii, ea îşi 
desfăcu
baretele de piele din jurul gleznelor şi 
îşi scoase sandalele, după care se 
cufundă în apa caldă. Aerul serii era 
destul de răcoros pentru a o face 
plăcută.

- Ah, Logan, e minunat.
El se duse atunci la un panou din 

perete şi făcu mai mică lumina din 
cadă pînă cînd trupul ei părea umbra 
unei nimfe. Apăsă apoi pe un alt buton 
şi o muzică în surdină umplu mica 
încăpere al cărei unic acoperiş era 
cerul nopţii plin de stele.

- Cincisprezece minute? întrebă el 
reglînd agitatorul.

Ea îşi rezemă capul de margine şi îl 
privi visătoare.

- Mmmm. Cel puţin.
Privirile li se întîlniră şi sîngele ei 



deveni la fel de fierbinte şi clocotitor 
ca apa. care o mîngîia. Ochii lui erau 
mai albaştri şi mai pătrunzători ca 
oricînd. O fixau sclipitori de sub 
adăpostul
sprîncenelor.

Ea privi fascinată cum mîinile lui 
desfăcură nasturele pantalonilor, 
lăsîrrd să se vadă un smoc de păr care 
îi înconjura buricul. Apoi, fermoarul
<J£>
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alunecă uşor în jos. Orice urmă de 
oboseală o părăsi şi inima începu să-i 
bată cu putere. Nu se putea.

Ba da. Şortul fu lăsat în jos peste 
şolduri, peste pulpele musculoase şi 
alunecă la picioare. ■

Era gol. Splendid, minunat de gol.
- Nu mi-e ruşine de tine, Dani, spuse 

el încet observîndu-i uluirea tăcută. 
Vreau să te uiţi la mine, să mă 



cunoşti. Doar sînt soţul tău, ai uitat?
- Ai fost soţul meu, spuse ea încet.
- Un mic amănunt."
La fel de mătăsos ca şi glasul, 

trupul"lui alunecă în apa fierbinte care 
îl învălui centimetru cu centimetru, 
udîndu-i părul auriu şi făcîndu-i pielea 
bronzată să lucească.îi înconjură 
pulpele, îi mîngîie şoldurile şi îi-
cuprins© burta. Dani era vrăjită. Era 
superb. Asemenea frumuseţe o făcea 
să vrea să-i atingă şi să plîngă.

Veni spre ea prin apă asemeni unei 
zeităţi acvatice nemiloase care voia 
să-şi satisfacă un capriciu. Ea ţîşni din 
apă ca o săgeată, dar la fel de 
automat mîinile lui o apucară de braţe 
şi o
ţinură pe ioc.

- Eu te consider tot soţia mea, Dani, 
spuse el trăgînd-o mai aproape, iar 
contactul trupurilor lor o făcu să simtă 
un lanţ de explozii în interior. >



- Nu sînt soţia ta, Logan. Asta a fost 
cu mult timp în urmă. Prea multe ni s-
au întîmplat amîn-
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diirora,
- Vreau să iau ce mi se cuvine.
Buzele lui le acoperiră pe ale ei în 

timp ce o îmbrăţişă posesiv. Se lăsă 
apoi în genunchi, trăgînd-o odată cu 
el. Mîinile iui îi alunecară peste spate, 
şolduri şi îi mîngîiară dosul pulpelor, 
pe care le desfăcu încet şi o ridică 
spre el. îi făcu picioarele să-i 
înconjoare mijlocul şi se cuibări 
repede şi tare în adăpostul coapselor 
ei.

Ea se îneca, dar nu în -apa fierbinte, 
ci în propriile pasiuni. Ştia că nu aşa 
trebuia să fie, dar nu avea putere să 
se împotrivească dorinţelor propriului 
trup. Pentru a-şi menţine echilibrul, se 



prinse de părul lui şi el îşi lăsă capul în 
jos arzîndu-i gîtul cu buzele.

- Logan, te rog aşteaptă.
- Am aşteptat prea mult.
îi desfăcu sutienul costumului de 

baie, care fu tras iute la fundul apei. El 
scoase un strigăt înăbuşit de bucurie 
pe care ea îl imită cînd sînii îi atinseră 
pieptul acoperit de păr.

Degetele i se încleştară şi mai mult 
în păr cînd mînă lui îi găsi sînul şi 
începu să-l maseze. îşi trecu buzele 
înainte şi înapoi peste sfîrc pînă cînd 
acesta se întări şi atunci deschise uşor 
gura, cuprinzîndu-l. Sugea cu atîta 
putere, încît ea simţi o presiune dulce 
în coapse şi în pîntece, de parcă ar fi 
dat naştere iubirii.

După zece ani



Dar nu era iubire. Nu pentru el. Şi, 
dacă nu-l oprea în clipa aceea, mai 
tîrziu avea să-i fie mult mal greu.

- Logan...
- Te vreau, Dani.
Mîna lui îi alunecă în slip şi îi strînse 

şezutul tare.
- Nu aşa, gemu ea, dar el nu o mai 
auzea. Atunci, ea îl trase de păr cu 
putere făcîndu-l să
ridice capul.
- Nu, Logan, spuse ea tulburată. 
Răsuflarea lui era agitată făcîndu-l să-
şi
lovească pieptul de al ei cînd inspira şi 
expira.

- De ce, Dani?
- Pentru că nu vreau să fiu un 

premiu de consolare pentru o datorie 
ce crezi că trebuie să
|i se plătească.

- Dar şi tu mă vrei. Nu încerca să 
negi. Ştiu



asta. O simt.
Se lipi şi mai mult de ea simţind-o 

cum i se
leagănă în braţe.

Unghiile ei i se înfipseră în umeri 
cînd încercă
I să-şi recapete stăpînirea de sine.

- Totul se întîmplă prea repede. N-
am crezut că o să simţi aşa.

- Ai ştiut.
- După zece ani? Nu, n-am ştiut.
- Foarte bine, acum ştii. Ce-i jocul 

ăsta de-a
v_
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timiditatea?

- Nu-î un joc.
- Atunci ce e? Aseară ţi-am spus să 

vreau o noapte a nunţii. Toată ziua mi-
ai dat motiv să cred că vrei şi tu. De 
ce te-ai întors, dacă nu pentru asta? 
De ce n-ai plecat la Dallas?

Agăţîndu-se de orice motiv, ea 



murmură:
- Trebuie să-ţi vorbesc despre 

cumpărarea unui teren care-ţi 
aparţine.

Era evident că el nu se aştepta la 
ceva atît de prozaic. îşi dădu capul pe 
spate brusc şi clipi de cîteva ori pentru 
a o vedea mai limpede. Mîinile îi 
alunecară de pe şoldurile ei, iar 
picioarele ei îi căzură din jurul 
mijlocului. îngenunche în faţa lui, 
acoperindu-şi acum sînii cu mîinile.

- Ce-ai spus? întrebă el profund 
uimit.

Dani îşi umezi buzele nervoasă, Nu 
era momentul potrivit pentru a 
deschide subiectul, ştia foarte bine, 
dar nu avea da ales. Era deja I extrem 
de nervos şi nu îndrăznea să amîne 
explicaţia.

- Eu... fac parte dintr-un comitet, 
Prietenii ! copiilor. Poate ai auzit de el, 
spuse ea şi se opri I puţin privindu-l cu 



speranţă şi zîmbind slab, dar
atitudinea Iui dură nu se modifică 
deloc.

Continuă.
- Adunăm fonduri pentru copiii 

handicapaţi atît fizic, cît şi psihic. Am 
vrea să construim o tabără de vară 
numai pentru ei, iar proprietatea ta 
din
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Hancock Gounty e perfectă pentru 
asta. Preşedinta noastră, doamna 
Meneffee, ţi-a scris o scrisoare în 
acest sens acum cîteva săptămîni. Din 
moment ce tot veneam aici, m-am 
oferit să discut cu tine, spuse ea şi 
înghiţi în sec. Ne vinzi terenul? Ieftin?

Ei rămase nemişcat clipe 
îndelungate. Apa clocotitoare şi 
goliciunea lor păreau acum o glumă 
fără gust. Romantismul serii se 
transformase într-o parodie obscenă.



Apoi, el începu să tremure şi scoase 
din piept un sunet ca de vulcan gata 
să erupă.. Urlă deodată şi ţîşni afară 
din cadă. Înfigîndu-şi pumnul în părul 
ei, o trase lîngă el. Furios, cu apa 
şiroindu-i de pe trup, îşi apropie chipul 
rnînioş de al ei. Vocea îi era 
surprinzător de calmă.. Ea ar fi 
preferat să strige.

- Vrei să spui că te-ai purtat frumos 
cu mine toată ziua numai ca să'mă 
faci să mă simt bine? Ca să-mi ceri să 
fac o operă de caritate?

- Nul
- Dar aşa pare.
- Cum poţi să crezi aşa ceva?

- Cum aş putea crede altfel? Fir-ar să 
fie! începu să se plimbe furios 
morrnăind înjurături
şi vulgarităţi care îi ardeau urechile. 
Luă un prosop pe care şi-l înfăşură în 
jurul mijlocului. Privind-o în faţă, lăsa 
răsuflarea să-i iasă printre dinţi ca un 



şuierat.
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- Habar n-am de ce sînt atît de 
surprins. La ce altceva m-aş fi putut 
aştepta din partea ta? Se pare că 
jurămintele matrimoniale nu înseamnă 
prea mult pentru tine. Există ceva ce 
are importanţă pentru tine, Dani? Ai 
ceva sacru şi scump?

„Da!" ar fi vrut ea să-i strige. „Un 
angajament pe care nu l-ai înţelege 
niciodată, domnule Webster." Dar nu 
avea să-i explice nimic din moment ce 
el o credea capabilă de aşa ceva. Ar fi 
vrut să-l sfîşle, să-i facă praf aroganţa, 
dar era greu să fie furioasă cînd apa 
şiroia de pe ea şi îşi acoperea sînii cu 
mîinile tremurătoare.

- Munca noastră e foarte importantă, 
Logan, spuse ea cu răceală.

începuse să tremure.
- Sînt convins, Dani. Crezi că nu 



vreau să le ofer unor copii 
handicapaţi' o tabără de vară? Ceea 
ce mă enervează sînt damele de 
societate ca tine care cred că pot să-i 
manevreze pe oameni,

- Nu sînt o damă de societate.
- Am citit ziareie, Dani. Te-am văzut 

fotografiată la toate balurile, paradele 
de modă şi turneele de golf 
ale/celebrităţilor, organizate toate în 
scopu! strîngerii de fonduri. De ce, 
oare, am impresia că,
. de fapt, nu te interesează acţiunile 
caritabile pe care le sprijini, ci faptul 
de a-ţi vedea chipul în ziare?

- Eşti un snob, Logan. Un snob. Crezi 
că
V QŞT)
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săracii deţin monopolul asupra 
generozităţii?



El continuă ca şi cum ea n-ar fi spus 
nimic.

-Ce faci, te duci la club şi-ţi compari 
notiţele cu aie prietenelor tale? 
Organizezi întreceri pentru a vedea 
cine primeşte cel mal mare premiu? 
Strîngi donaţii ca pe hişte scalpuri şi le 
agăfl la centurile tale Gucci? Cît de 
departe mergi pentru a obţine cele 
mai mari donaţii, Dani?

-Cît de departe e nevoie, spuse ea 
furioasă.

- Cred că tocmai am simţit asta, 
spuse el coborîndu-şi privirea asupra 
sinilor ei. Ce ts-a făcut să te opreşti?0 
criză de conştiinţă? vrei să-mi tai o 
şuviţă de păr ca prietenele tale să 
vadă cît de devotată eşti?

-Las-o baltă, Logan. Plec.
încercă să treacă pe lîngă el, dar o 

prinse şi îi dădu mîinile la o parte de 
pe sîni.

-Vrei terenul acela, Dani?



-Am spus s-o laşi baltă.
-Te-am întrebat ceva. Vrei acel 

teren?
-Da. îl vinzi?
-Nu.
Umilită de a .fi trebuit să întrebe din 

nou, ea se luptă să scape din 
strînsoare, dar eforturile ei nu 
făcuseră altceva decît să o aducă mai 
aproape de el.

-Ţi-I dăruiesc.
Ea încremeni şi îşi ridică privirea. 

Ochii lui erau ca o sticlă albastră în 
lumina lunii, la fel de duri ca
V
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trupul lui, ca pieptul lipit de sînii ei, ca 
pulpele lui
unite cu ale ei.

- M...mi-I dăruieşti?
- în schimbul unui preţ.
- Am crezut că ai spus...



- Nu pentru bani. Ştii cd vreau în 
schimb.

Înţelegînd deodată, scoase un 
geamăt uşor.

- Vrei să spui...
- O noapte a nunţii, zise ei. O noapte 

întreagă în pat.. Cu tine. Vrei terenul 
acela destul de mult pentru a-mi oferi 
asta?

Oh, Doamne. Nu ştia ce-i cere. Sute 
de chipuri i se perindară prin faţa 
ochilor - chipuri cărora nu le putea da 
nume. Frumoase, urîte, demne de 
milă. Toate privind-o cu speranţă. Se- 
angajase să-i ajute. Contau pentru ea. 
Dar...

Să petreacă o noapte cu Logan. O 
noapte.
| Oare avea să mai poată pleca după 
aceea? Va trebui să poată. Mu avea 
de ales. O singură noapte. Cu Logan.

îşi ridică privirea spre el. îi aştepta 
calm răspunsul, fără să trădeze nici o 



emoţie. Era o datorie pe care trebuia 
să i-o plătească, nimic mai mult. El 
vedea o ocazie de a mai face o 
afacere bună, de a obţine ce voia dînd 
în schimb ceva ce voia ea.

Pentru ea, însă, avea să fie o noapte 
de iubire. Avea să cunoască, în sfîrşit, 
iubirea lui Logan, forţa şi siguranţa 
braţelor lui. O noapte în viaţa ei
v. - GD---
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avea să se bucure de mîngîierile Tui. 
Avea să-i audă şoaptele de iubire. 
Avea să-l simtă în ea,
făcînd parte din ea,

- Bine, spuse ea încet. Ne-am înţeles. 
O noapte cu mine în schimbul 
terenului.

Simţi că nu mai era tensionat, dar nu 
îi dădu drumul, ci o strînse şi mai tare 
şi îşi lăsă capul în jos atingîndu-i faţa 



cu răsuflarea lui.
- Hai să pecetluim.înţeiegerea cu un 

sărut.
îşi apăsă gura pe a ei şi buzele se 

desfăcură fără să opună nici cea mai 
mică rezistenţă. Gura îi fu supusă 
inspecţiei leneşe a limbii lui, care se 
împreună cu a ei, frecînd, mîngîind şi 
cercetînd pînă cînd ea ameţi. Prosopul 
iui alunecă pe neobservate şi ea 
cunoscu tulburarea provocată de 
pielea iui caldă acoperită, de păr şi de 
catifeaua tare a puterii lui masculine 
care îi era păsată pe burtă.

O luă cu uşurinţă în braţe şi o purtă 
prin grădină pînă în casă. Urcă apoi 
scările. Nu vorbeau, dar privirea lui, 
atît de diferită de cea de . mai înainte, 
era fierbinte cînd îi cuprindea chipul, 
gîiul şi sînii, încă trandafirii din cauza 
ape! şi a propriei excitări.

Ea zări vag un dormitor spaţios şi un 
pat imens cînd trecură pragul. După 



aceea, el îşi îndoi genunchii şi o aşeză 
pe o cuvertură moale, Se, întinsa şi ei 
alături şi o sărută profund aşezîndu-se 
deasupra ei.
<JL>
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î; trecu slipul peste şolduri şi peste 
picioarele subţiri pîriă cînd ea rămase 
complet goală sub el. îi sărută sînii cu 
buzele, cu limba, cu gura. Palmele îi 
alunecară în sus peste gambe şi 
pulpe. Se apropia din ce în ce mai 
mult de ceea ce implora să fie 
mîngîiat. Gemînd, ea se arcui lipindu-
se de acea promisiune rigidă pe care 
i-o făcea trupul lui.



Desfăcîndu-i braţele din jurul gîtului, 
Logan se îndepărtă şi se îndreptă spre 
uşă ca o umbră.

-Noapte bună, Dani.
Ca împinsă de un arc, ea se ridică în 

capul oaselor.
-Cum adică, noapte bună?
-Exact aşa.
-Bine, dar am crezut... noaptea 

nunţii...
- Ah, să ştii să am de gînd să-mi ţin 

pro-, misiunea. Dar nu în seara asta. 
N-a existat nici un termen în 
înţelegerea noastră. Şi pînă mă voi 
hotărî s-o consum... zise el zîmbind, şi 
căutînd un cuvînt potrivit pentru 
această împrejurare... o să stai cu 
mine.

-Cum? Să stau? Cît timp?
El ridică din umeri şi spuse înainte să 

închidă uşa:
-Cît o să am chef.
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patrii
Se agită, înjură, măsură camera în 

lung şi-n lat... şi, în cele din urmă, 
adormi.

Era prea mîndră ca să plece. De 
asemenea, era prea mîndră să-i ceară 
lui Logan să o dezlege de acei „tîrg" 
ridicol pe care îl născocise el. îl 
acceptase deplin conştientă şi nimeni 
nu era de vină decît ea însăşi.

Cînd stătea să se gîndească, era 
prima oară cînd îşi vindea trupul şi 
cumpărătorul nu voia să-l
<JL>
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ia! Era prea umilitor. Aşa că, după 
cîteva ceasuri de strîns din dinţi, puse 
stăpînire pe camera de oaspeţi, se vlrî 
în aşternuturiie curate şi se cufundă 
într-un somn dezgustător de adîric şi 



de liniştit.
Cînd se trezi a doua zi, soarele era 

demult p cer. După ce se dezmetici 
bine şi îşi aminti de noaptea care 
trecuse, se dezveli şi porni să caute 
ceva de îmbrăcat. Nu avea pe ea decît 
slipul de la costumul de baie. Nu voia 
ca acea fărîmă de materia! să fie 
singura ei pavăză cînd avea âă-l 
înfrunte pe Logan.

In baia de o opulenţă modernă, ce se 
afla lingă dormitor, găsi un halat gros 
din prosop agăţat într-un cuier de 
porţelan pe spatele uşii. îl îmbrăcă, 
dar nu se simţi deloc mai protejată 
decît înainte. Se jena la gîndul de a 
discuta cu Logan altfel decît' complet 
îmbrăcată. Dîndu-şi părul pe spate şi 
înălţîndu-şi bărbia cu un aer războinic, 
deschise uşa şi ieşi în hol. Miresme 
specifice dimineţii, miresmele 
atrăgătoare ale micului dejun, o 
întîmpinară şi ie urmă jos, în bucătăria 



însorită.
Logan stătea ia masa rotundă, iar în 

jurul scaunului se aflau răspîndite o 
mulţlne de pagini ale ediţiei de 
duminică dimineaţă a ziarului din 
Dallas. îşi sorbea absent cafeaua stînd 
cu picioarele goale proptite pe scaunul 
din faţa lui.

Pantalonii scurţi erau şifonaţi, tricoul 
văzuse
s GD ~~---■-'
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zile mai bune, iar bărbia li era 
acoperită de peri care crescuseră 
peste noapte şi păru! îi era 
nepieptănat.

Arăta minunat.
Cînd îi auzi paşii în bucătărie, el lăsă 

în jos colţul ziarului. Ea se aşteptă la 
un zîmbeî ironic, batjocoritor sau 
înfumurat, dar în nici un caz să lase 
imediat ziarul - chiar pagina sportivă - 



să se ridice şi să vină spre ea 
îmbrăţişînd-o uşor.

-Bună dimineaţa, scumpa mea.
îi luă chipul în mîini şi îşi coborî gura 

spre a ei pentru ceea ce ea se aştepta 
să fie un sărut scurt, cu gura închisă, 
de „bună dimineaţa". Dar fu surprinsă 
din nou, căci gura lui i-o apăsă cu 
fermitate pe a ei, buzele se desfăcură 
îndemnîndu-le şi pe ale ei să facă la 
fel şi limba pătrunse adînc.

Era furioasă pe el, dar nu putea pune 
capăt acelui sărut prelung. O uluise. în 
locul sărutului de dimineaţă lipsit de 
pasiune, ea s-ar fi aşteptat la unul al 
unui cuceritor, puternic şi dominant, 
care să o fi desemnat ca trofeu al lui 
într-o întrecere de voinţe. Dar aceia 
era sărutul unui iubit, delicat, dulce şi 
sexual.

După ce se desprinse de ea, în 
sfîrşit, îi mai puse cîteva sărutări 
scurte pe buze, înainte să o întrebe:



-Ai dormit bine?
c
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Tonu! iui firesc, care parcă spunea 
facem- asta-în-flecare-dimineaţă îi 
străpunse starea de ameţeală şi o 
făcu să se îndepărteze de el, strîngînd 
mai tare cordonul halatului.

- Nu, n-am dormit bine, răbufni ea 
furioasă. Logan,"jocul ăsta al tău n-are 
nici un sens. Nu poţi să mă ţii aici...

- Ciudat, cînd am intrat să văd ce 
faci, dormeai ca un prunc, spuse el şi 
apoi, ignorîndu-i atitudinea rigidă, o 
trase mai aproape şi îi adulmecă 
urechea. Sforăiai.

-Ba nu-i adevăraţi
Bineînţeles că nu avea de unde să 

ştie dacă sforăia sau nu. De ani de zile 
nu mai dormise cu cineva.

-Dar nu vreau să discutăm despre 
sforăit, ci despre...



-E în regulă, totuşi, îmi place cum 
sforăi. Sînt sigur că ţi s-a făcut foame. 
Stai jos. Micul dejun este păstrat cald 
în cuptor. .Ce bei, cafea sau ceai?

Datorită faptului că el îi ignorase 
total exasperarea şi se dusese să mai 
scoată o ceaşcă şi o farfurioară din 
dulap, ea privi în urma lui cu o 
neputinţă mută. ,

- Cafea sau ceai? repetă el privind-o 
peste umăr.

Zîmbetul lui era uluitor, dezarmant şi 
distru-

j
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gător pentru tpate argumentele pe 
care ea le pregătise metodic. 
Farmecul lui Ie doborî unui cîte unul, 
ca pe nişte |lnte într-o sală de trageri.

- Cafea, spuse ea înţepat. Fără zahăr. 



Cu
frişcă.

-Nu-i ciudat că sîntem căsătoriţi d© 
zece ani şi eu nici măcar nu ştiu cum 
îţi place să bei cafeaua? spuse el 
amestecînd conţinutul din ceaşca ei. 
Ăsta e doar unu! din lucrurile pe care 
vreau să le aflu despre tine.

Făcea din nou promisiuni, de data 
aceasta cu glasul, care îi mîngîia 
simţurile ca o mănuşă din blană de 
nurcă.

- Stai jos, îi spuse el punîndu-i 
cafeaua p© masă.

- Nu vreau să stau jos, Logan. Vreau 
să vorbim.

-Nu poţi să vorbeşti dacă stai jos?
-Nu fi spiritual, izbucni ea. Nu pot să 

stau în faţa ta la masă şi să 
pălăvrăgesc ca şi cum nimic nu s-ar fi 
întîmplat.

-Nimic nu s-a întîmplat, sublinie e! 
cu o logică înnebunitoare. Crede-mă, 



bărbăţia mea e dureros de sigură că 
nu s-a întîmplat absolut nimic.

Ea ignoră roşeaţa care îi încălzi 
obrajii,

-Te rog să-ţi dai seama cît de jenată 
mă simt

-De ce să te simţi jenată?
-Pentru că sînt dezbrăcată, întîi şi 

întîî. Cred
Ce~>
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că asta mă pune în dezavantaj.

-Păi, dacă asta-i toată problema, zise 
el şi îşi duse mîna !a închizătoarea 
pantaionilor. O să mă dezbrac şi eu ca 
sa nu te mai simţi dezavantajată.

-Nu! exclamă ea întinzînd mîna.
Reacţia ei bruscă îl făcu să-şi 

arcuiască sprîncenele şi un zîmbet îi 
ridică uşor colţurile gurii.

-Vrei să-mi aduci lucrurile din 
maşină, te rog? Aş vrea să mă îmbrac.



- Lucrurile tale sînt deja înăuntru şi 
vei avea destul timp să te îmbraci 
după micul dejun. Acum stai jos.

Era un ordin dat cu blîndeţe, căruia 
nu putu decît să i se supună. El o luă 
de mînă şi o împinse uşor pe scaunul 
de lîngâ a! său.

-Ţi-e foame?
Ea era lihnită.
-Nu.
Chipul lui binevoitor se întunecă 

vizibil, aşa că se grăbi să adauge:
- Dar tu poţi să mănînci. Eu nu prea 

obişnuiesc să iau micul dejun.
El deschise uşa cuptorului şi scoase 

două tăvi cu ouă şi şuncă. Cînd le 
puse pe masă, ei începu să-i lase gura 
apă.

- îţi plac brioşele cu afine? o întrebă 
el luînd încălzitorul de pîine şi 
aşezîndu-l lîngă mîncare.
După zece am

Ea ignoră întrebarea şi-i puse o alta:



- Ai făcut toate astea singur?
- Ouăle cu şuncă, da, dar menajera 

mea a pregătit brioşele şi le- a pus în 
congelator. Mă pricep să scot lucruri 
din congelator şi să le pun în cuptorul 
cu microunde.

- Menajera? făcu ea privindu-l 
mirata. Parcă erai ironic faţă de astfel 
de lucruri.

- Sînt un bărbat singur. Din moment 
ce nu am o soţie, spuse el şi făcu o 
pauză pentru a pune accent pe ultimul 
cuvînt, care să locuiască împreună cu 
mine, trebuie să angajez pe cineva să 
aibă grijă de mine cu dragoste.

- Credeam că îngrijirea cu dragoste 
e departamentul Lanei.

Spera să nege, dar, în schimb, el îi 
aruncă un zîmbet stins.

- Eşti geloasă?
- Bineînţeles că nu!
El rîse.
- Ba eşti.



Apucă o bucată de halat care îi 
acoperea pieptul şi o ridică de pe 
scaun aşezînd-o în braţele lui, după 
care o sărută apăsat. După aceea îi 
mută farfuria lîngă a sa şi îi dădu o 
furculiţă.

- îmi place mai mult să stai aici. 
Acum, hai, mănîncă.

- Şi menajera ta? întrebă ea după ce 
muşcă
^. ..........-QT) --
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dintr-o brioşă. N-o să te simţi prost 
dacă o să intre deodată şi o să ne 
vadă aşa?

-l-am dat cîteva zile libere.
-Cînd?
-Am sunat-o azi-dimineaţă.
- - Deci ai de gînd, într-adevăr, să mă 

ţii aici?
-Dar şi tu vrei asta, nu?



- Nu e o chestiune de dorinţă. Tu ai 
stabilit termenii tîrgului.

- Iar tu ai fi putut să-i refuzi. Numai 
că n-ai făcut-o.

Nu voia să pară prea dispusă să 
accepte,

-Aş putea să mă răzgîndesc.
-Dar n-o vei face. Vrei terenul acela 

prea mult.
-Ţi-a trecut măcar vreo clipă prin cap 

că aş putea avea alte... obligaţii?
-Te aşteaptă cineva să te întorci la 

Dallas?
Ea îi ocoli privirea. Ar fi putut minţi 

spunînd
„da", dar la ce bun? Tot nu avea.să-i 
dea drumul să plece.

-Nu.
-Nimeni?
-Nu.
Acest lucru păru să-l mulţumească 

extrem de mult, dar nu se exterioriză.
-Pentru cineva căruia nu-i era foame 



şi care nu prea obişnuieşte să ia micul 
dejun, al izbutit să cureţi farfuria 
foarte frumos, spuse el arătînd
<J*D
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amuzat spre farfuria goală.

- Bănuiesc că am avut mai multă 
poftă de mîncare decît am crezut, 
mărturisi ea cu mihnire.

- Eu am o poftă extraordinară, spuse 
el răguşit.

Sinceritatea din privirea lui o tulbură 
chiar înainte ca buzele lui să ie atingă 
pe ale ei uşor.

- Nu ţi-a fost niciodată foame de 
mine, Dani? în aceşti zece ani, nu te-ai 
gîndit deloc ia sărutările noastre şi la 
felul cum ne făceau să ne simţim?

Sărutările uşoare pe care le punea 
pe colţurile cjurii ei o făceau să-i fie 
aproape imposibil să gîndească, dar 
izbuti să îngaime:



- De cîteva ori.
- Eu mă gîndesc la ele tot timpul. La 

primele noastre întîinlri nici măcar nu 
te-am sărutat, de teamă să nu te 
sperii. După aceea, cînd am făcut-o, n-
am îndrăznit să deschid gura. Dar îmi 
aduc aminte de prima oară cînd mi-
am folosit limba şi te-am gustat cu 
adevărat.

Ea scoase nişte sunete slabe, care 
nu erau altceva decît rugăminţi de a-şi 
pune în aplicare cuvintele. Buzele lui 
le şicanau pe ale ei, pregătindu-le 
pentru asaltul blînd. Cînd acesta veni, 
ea cedă şl îşi încrucişă braţele pe 
după gîtul lui şi îi sărută, alăturîndu- i-
se într-o orgie a redescoperirii.
^-. -- (31 y- --
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în cele clin urmă, gura lui se 
desprinse de a ei şi îi coborî pe gît.

- Mă excitam numai cînd mă 
gîndeam la sărutările tale, murmură el 



înăbuşit.
-Loganl
-Nu te preface şocată. Ar fi trebuit să 

ştii asta.
- Fetele cuminţi nu se gîndesc la 

astfel de lucruri.
-Mincinoaso.
Ea chicoti fără să vrea, amintindu-şi 

toate acele după-amieze cînd se 
presupunea că învaţă, dar, în schimb, 
făcea tot felul di speculaţii cu privire 
la anatomia lui Logan, visîndu-i Cu 
ochii
deschişi.

Faţa lui se strecură printre faldurile 
halatului şi îşi plimbă limba uşor peste 
clavicula ei. Barba aspră îi zgîria 
pielea în mod delicios.

-Dani?
-Hmmm?
-Ai făcut dragoste vreodată pe un 

scaun la masa din bucătărie?
-Nu, răspunse ea absentă.



-Ei bine, o s-o faci dacă nu încetezi 
să-ţi mai freci funduleţul drăgălaş în 
poala mea.

-Ah! exclamă ea sărind imediat ca 
arsă şi cu obrajii în flăcări de furie şi 
ruşine. Ba nu făceam aşa ceva. Eu...

-Hei! spuse el ridicîndu-se şi 
trăgîndu-i trupul
--. .-----'
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înfuriat spre el. Nu m-am pîîns. M-am 
gîndit doar că ar trebui să te previn.

- Ei bine, m-ai prevenit, zise ea 
îndepărtîndu-se de el şi încercînd să ia 
un aer de femeie complet stăpînă pe 
sine şi pe situaţie. Vrei să-ţi dau o 
mînă de ajutor la vase?

El era gata să izbucnească în rîs, dar 
îi acceptă oferta cu aceeaşi 
solemnitate cu care fusese făcută.

-Ar fi foarte frumos din partea îa. 
Mulţumesc.

După ce spălară vasele, o conduse la 



etaj, în
dormitorul de vizavi de cel în care 
dormise ea.

-Acesta e dormitorul mare, spuse el 
făcînd un gest cu mîna.

Era imens, cu un pat de proporţii lipit 
de perete şi o mulţime de rafturi 
conţinînd un aparat video, o staţie 
stereo şi cărţi. Două fotolii alcătuiau 
un spaţiu de recreere în faţa unui 
cămin din bronz ascuns frumos într-un 
colţ. Un perete format numai din sticlă 
oferea priveliştea unei păşuni întinse 
şi a unei păduri de pini. Din locul unde 
se afla, lîngă uşă, putea vedea baia. 
Cada făcea ca aceea din bala 
oaspeţilor să arate ca un bazin micuţ 
pentru copii în comparaţie cu unul 
olimpic.

-Ce părere ai?
Cuvertura de blană îi atrase atenţia. 

Era groasă şi erotică. Dar ea îşi spuse 
că, alături de celelalte aspecte 



masculine ale încăperii, era de
V
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un foarte bun gust.

~ E... e foarte frumos.
El zîmbi bine dispus.
-Sesizez cumva o ezitare?
-Nu, nu, îmi place, într-adevăr. 

Numai că e atît de... adăugă ea 
gesticulînd, atît da mare.

-L-am proiectat pentru două 
persoane.

-înţeleg, spuse ea încet.
Simţi din felul cum veni spre ea, 

aproape dominînd-o, că numai o 
voinţă de fier îi împiedica să continue 
discuţia.

- lată bagajele tale, spuse el, în 
schimb, şi ridică cele două valize ale 
ei. M-am folosit de cheia din poşetă 
pentru a deschide portbagajul, dar 
după aceea am pus-o ia loc,



-Mulţumesc.
Păru să fie singurul cuvînt pe care îl 

putea spune după care îşiTuă poşeta 
şi îl urmă. îi duse bagajele în camera 
de oaspeţi' Nu ştia dacă era uşurată 
sau dezamăgită de faptul că nu le 
lăsase în dormitorul ce! mare.

-Sper că baia e dotată cu tot ce 
trebuie, dar dacă nu găseşti ceva, 
cere.

-Aşa o să fac.
îi atinse obrazul cu mîna şi, 

exercitînd doar puţină presiune, îi 
înălţă chipul pentru un sărut fierbinte 
pe gură. Buzele lui îi trecură peste 
obraz şi ureche. Apoi, fără să scoată 
un cuvînt, plecă,

După zece ani J--
închizîrid uşa încet îh urrna lui.

Covorul gros îi mîngîie picioarele 
goale. Sînii o dureau şi erau plini 



parcă de lapte. Sfîrcurile o furnicau. 
între pulpe pulsa o căldură. Inima îi 
bătea cu putere. Şi ea tremura.

Iar ei o lăsase singură,
- Să-I ia naiba cu jocurile lui 

prosteşti, le spuse ea celor patru 
pereţi, ducîndu-se furioasă în baie.

Imediat după ce avea să facă un duş 
şi să se îmbrace cu ceva mai mult 
decît un halat de prosop, avea să-i 
spună exact ce putea face cu tîrgui pe 
care îl închipuise. După care avea să' 
se întoarcă la Dailas.

Dar, cînd intră în baie, observă un 
buchet de trandafiri pe care ochii ei 
somnoroşi nu îl văzuseră de 
dimineaţă. Vasul de cristal era plin cu 
boboci galbeni perfecţi, aflaţi în 
primele faze de înflorire şl răsuflări de 
copil albe ca zăpada la fel de delicate 
ca denumirea pe care o aveau. Era şi 
un bileţel, pe care scria: „Sînt locuri 
incredibil de moi pe trupul tău 



adormit".
Se simţise cuprinsă de fierbinţeală. 

Dormise goală, doar cu slipul sumar. îl 
visase pe el, sărutările şi mîngîieriie 
lui. Oare unele nu fuseseră vise, ci 
realitate?

Genunchii îi erau moi, iar apa rece a 
duşului nu schimbă cu nimic situaţia. 
îşi dădu seama că ar fi trebuit să se 
îmbrace şi să piece cît mai
-GD-
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putea. Dar se uită ia fiori şi !a bilet, 
oftă şi ştiu că, chiar dacă avea să 
regrete vreodaiă, va rarnîne. Cel puţin 
pentru, pentru încă puţin.

Doar în sutien şi bikini, se aşeză pe 
taburetul din faţa măsuţei de toaletă. 
Beculeţe mici încadrau oglinda, creînd 
o lumină perfectă pentru fardat..Se 
întrebă cîte femei se priviseră, oare, în 



oglinda aceea, înfierbîntate şi 
mulţumite după ce împărţiseră patul 
cu Logan?

Acel gînd îi provocă durere, iar chipul 
i se încruntă brusc şi rămase cu gura 
căscată cînd uşa se deschise deodată 
în spatele ei. Logan îşi făcu apariţia 
fără să poarte nimic altceva decît o 
pereche de chiloţi sumari şi un zîmbet 
larg. Se părea că şi ei făcuse duş, căci 
pielea şi părul îi erau umede.

- Ar fi trebuit să baţi ia uşă,, spuse 
ea. acoperindu-şl sînii instinctiv, dar 
aceştia se umflară pe deasupra 
sutienului transparent.

Departe de a-\ acoperi, acesta părea 
să-i înalţe pentru a fi văzuţi mai bine.

- lartă-mă, spuse el, dar zîmbetul 
dădea de înţeles că regretul era cel 
mai neînsemnat dintre sentimentele 
lui. Mi-am imaginat acest lucru de 
atîtea ori, noi doi căsătoriţi; 
îmbrăcîndu-ne împreună. Părea firesc 



să intru pe neaşteptate. Dar, in nici 
una din fanteziile mele nu încercai să 
te acoperi. E o prostie, nu? Doar le-am 
văzut
-GD-
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deja.

Iritată de csimui şi de indiferenţa cu 
care se rezema de tocul uşii, ea îşi 
iăsă mîiniie în jos şi luă creionul de 
sprincene, ferm hotărită să pară cît 
mai puţin tulburată.

-Cred că ai probleme serioase de 
psihologie. Al o adevărată înclinaţie 
pentru a te dezbrăca şi a te plimba, 
practic, gol.

-Problema-mea serioasă de 
psihologie, cum spui tu, îşi are 
originea în faptul că am crescut într-o 
casă formată din patru camere 
împreună cu părinţii mei, o soră şi un 
frate. Nu prea era loc de ruşine.
. îi venea sâ-şi muşte limba ascuţită. îl 



privi în oglindă. Ştia că el n-ar fi vrut 
să discute despre originea lui 
modestă, aşa că spuse:

-Florile sînt superbe.
-La fel eşti şi tu cînd dormi.
Ea înghiţi în sec.
-.Asta înseamnă că... ai...
-Da.
-Şi...
-Şi asta. Te-am' atins cu o 

neruşinare extraordinară.
Se desprinse de tocul uşii şi se aşeză 

în genunchi în spatele ei. îşi aşeză 
bărbia proaspăt rasă pe umărul ei, îşi 
lipi obrazul de al el şi o privi în 
oglindă. Ochii îi erau tulburi de 
dorinţă.

r< Sandra Brown >
-Goliciunea mea te deranjează cu 

adevărat?
-Sincer? întrebă ea rîzînd uşor. Nu.
Ei zîrnbi uşurat.



- El bine, să ştii că a ta nu mă 
deranjează cîtuşl de puţin, zise el şi 
mîinile îi coborîră de pe umeri pe 
umflăturile moi ale sinilor.

Priveau amîndoi vrăjiţi cum mîinile 
acelea bronzate o acopereau:

-Eşti... Dumnezeule, cît de bine e, 
Dani.

Atingerea lui era sigură, fermă şi 
caldă.
Dantela sutienului ei nu îl împiedică 
deloc. Strîngerlle lui blînde îi umflau 
sînii şl aceştia îi umpleau palmele 
depăşindu-Se. Dani privi cu ochi 
umbriţi de pasiune cum degetele lui o 
mîngîlau. încet. Mal sute. înainte şi 
înapoi. în cercuri. Pînă cînd fu perfect 
şi minunat de excitată. După care 
începu să se joace cu ea mîngîietor.

Braţele i se înmuiară şi se lăsă pe 
spate lipindu-se de pieptul lui; închise 
ochii, iar buzele i se întredeschlseră 
pentru a lăsa să iasă aerul sub forma 



unor gîfîituri scurte. Creionul de 
sprintene i se rostogoli printre 
degetele relaxate căzînd fără zgomot 
pe covor.

-îţi place?
-Da.
-Mai uşor? Mai tare?
-Nu... nu... exact aşa.
-Aşa? '
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- I^Smmm.
îi şopti lucruri şocante despre 

culoarea şi
formele ei.

- Delicată şi sexy, dar maternă. Ai 
putea fermeca un iubit acum pentru 
ca peste o clipă să
hrăneşti un nou născut.

Întorcînd capul, o îmboldi cu nasul 
pînă cînd ea îşi răsuci faţa spre el. 



Gurile li se uniră într-un
sărut dulce şi el îşi cufundă limba 
adînc. Aceasta lunecă înăuntru şi 
afară, în timp ce degetele continuau 
să tragă.uşor, să aţîţe şi palmele să
mîngîie.

Ei îşi lăsă apoi mîiniîe în jos gemînd 
şi o răsuci spre el. Strîngînd-o cu 
putere la piept, îşi ascunse
faţa în gîtul ei.

- Eşti soţia mea, Dani. Soţia mea. Mă 
auzi? Soţia mea.

O ţinu astfel cîteva minute, ca şi cum 
n-ar mai fi vrut să-i dea drumul 
niciodată.

Cînd o făcu, totuşi, în cele din urmă, 
erau amîndoi stsnjeniţi de intensitatea 
emoţiilor care îi { stăpînlseră. 
Ameţită, ea se privi din nou în oglindă 
şl îşi aşeză cum trebuie lenjeria. Ei se 
ridică în picioare în spatele ei şi făcu 
un efort foarte mare pentru a-şi 
recăpăta stăpînirea de sine. Zîmbind \ 



uşor, îi apăsă capui de abdomenul său 
şi îi mîngîie maxilarul pînă cînd ea 
îndrăzni să-i \ întîinească privirea în 
nniindă
Sandra Brown

- M-am lăsat turat, spuse el 
încet.îmbracă-te să nu întîrziem.

- Să nu întîrziem? Avem cumva un 
program?

- Dacă nu te grăbeşti, n-o să 
ajungem acolo pînă ia unsprezece.

- Mergem undeva?
- E duminică. Deci, mergem la 

biserică.

- M-am fi putut să stăm la balcon? 
şopti din colţul gurii, dar zîrnbind 
pentru a-şi ascunde mîhnirea.

Logan o dusese pe culoarul centrai 
pînă la cel de-al treilea rînd de bănci.

- Aici e locul meu, spuse el salutîndu-
l din cap pe plasator, care îi strînse 
mîna încîntat şl îi dădu o broşură.



- Vii des aici?
- în fiecare duminică, spuse el pe un 

ton pios. Tu nu obişnuieşti să mergi ia 
biserică? Sau eşti prea ocupată cu 
actele tale de caritate?

O tachinase prea tare şi îşi dădu 
seama imediat de asta după expresia 
şocată de p« chipul el şi după felul 
cum i se încordă trupul.

- Să nu mă tachinezi niciodată în 
legătură u munca mea, Logan. £oţi s-o 
faci pentru ori e
v_- PQ -- -
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altceva, dar nu pentru asta.

-lartă-mă. N-am vrut să sune chiar 
aşa.

Spuse acest lucru cu atîta 
sinceritate, încît ea îl
iertă imediat. Ba chiar izbuti să şi 
zîmbească uşor.

- Ca răspuns la întrebarea ta, da, 
merg !a biserică în mod regulat.



El îşi reţinu un zîmbet.
-Mă bucur că te afli pe calea cea 

bună.
-Eşti un ipocrit, şopti ea netezindu-şi 

fusta pe genunchi.
-Cum adică?
-Mă întreb ce ar spune toţi aceşti 

oameni de treabă de tîrgui nostru.
- Ar zice probabil că sînt un tip teribil 

de deştept,
- Şi ce-ar zice despre pioşenia ta 

dacă ar şti că mi-am petrecut noaptea 
sub acoperişul tău? Sau sînt atît de 
obişnuiţi ca femeile să'stea cu tine, 
încît nici nu se mai miră?

Ochii lui erau plini de neastîmpăr.
-Ssst, începe slujba.
Provocată de expresia iui serioasă, 

51 ciupi uşor de mijloc. El fu gata să 
scoată un ţipăt, dar îl coperi tuşind.

Ca pedeapsă, îi luă mîna şi i-o ţinu 
tot timpul cît dură slujba. Nu era cea 
mai grea pedeapsă pe care ea o 



primise vreodată. De fapt, era chiar 
ceva înălţător să stea acolo alături de 
el, să
<jo[>
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împartă cu el cartea de Imnuri şi să-i 
esculte vocea de bariton cîntînd.

Era mîndră să stea lîngă el. îl venea 
atît de bine costumul bleumarin din 
trei piese. Cămaşa albă era scrobită, 
iar cravata era discretă şi de bun gust. 
Manşetele încheiate cu butoni de aur 
păreau uluitor de albe în contrast cu 
mîinile lui presărate cu fire de păr 
auriu. Mirosea a săpun, colonie şi 
pastă de dinţi mentolată.

Cînd îşi plecară capetele pentru a se 
ruga, ea cunoscu o înălţare spirituală 
pe cârc nu o mai întîinise niciodată. în 
fiecare seară, de cînd îi văzuse împins 
în maşina şerifului şi scos din viata ei, 
se rugase la Dumnezeu pentru el. 
Chiar dacă n-ar mai fi stat nici o zi cu 



ei, avea să fie veşnic fericită pentru 
acea clipă cînd el stătea înalt şi drept 
lîngă ea.

Se apropie încă puţin de el, pentru a 
simţi siguranţa inspirată de mîneca lui 
pe braţul ei goi. El o cuprinse atunci 
pe după umeri şi o pîrînse uşor, iar ea 
îşi dădu seama că rugăciunile lor se 
înălţau ia cer la unison.

După slujbă, fu prezentată celor pe 
care nu-i cunoştea şl îi revăzu pe cel 
pe care ii ştia din adolescenţă. Nu era 
greu de observai ca Logan era foarte 
respectat de comunitate. Era 
prietenos cu toată lumea. Cei care se 
opreau sa stea de vorbă se bucurau 
de strălucirea zîmbetuiui său.

(7oT>
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în timp ce se îndreptau spre maşină, 
au fost pur şi simplu asaltaţi de trei 
copii care se repeziră entuziasmaţi la 
Logan. Acesta îi saiută încîntat. Spud 



veni repede după progeniturile ei 
ţinîndu-l pe cel mic atîrnat pe şold. 
Jerry o urma cu zîmbetul lui liniştit, ca 
un căţel ascultător.

După ce se salutară şi Dani fu 
prezentată copiilor, Spud întrebă cu 
neastîmpăr:

- Eh, ce-aţi făcut? Sau parcă eu nu 
ştiu?

Dani păli. Logan rîse înfundat, iar 
Jerry o
mustră în şoaptă:

- Spud, sîntem încă pe teritoriul 
bisericii. Şi mai sînt şi copii de faţă.

- Eh, dar vreau să ştiu, spuse ea 
defensiv, iar privirea i se plimbă de la 
Logan la Dani, de parcă ar fi căutat 
semne de saturaţie. O să stai cîtva 
timp, Dani?

-Ăăă...
- Cîtva timp, spuse Logan 

înconjurîndu-i umerii cu un aer 
posesiv.



- De fapt unde stai? La motel?
- Pe curînd, Jerry, Spud, spuse Logan 

luînd-o pe Dani.
- Bine, dar... staţi! Nu mi-aţi spus 

nimic.
- La revedere, Spud, îi strigă Logan 

peste umăr şi Dani rîdea cu faţa 
ascunsă ia pieptul lui.

Cînd ajunseră la maşină, Jerry 
încercă să-şi urce familia numeroasă 
în camionetă. Spud continua să 
protesteze, bebeluşul plîngea, iar
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copiii păreau nişte jucării în 
permanentă mişcare.

Logan şi Dani rîdeau în timp ce eî 
pornea motorul.

- Unde mergem? La club sau mîncăm 
sandvişuri cu ton iîngă piscină?

- Care piscină?
- A mea.
- Sandvişuri cu ton.



- Va trebui să ajuţi la pregătirea lor, o 
preveni el.

- Nu sună chiar atît de rău.
îl era greu să se abţină să nu 

zîmbească. Zîmbeteie păreau să vină 
cu mare uşurinţă. Acest lucru se 
întîmpiă toată după-amiaza. Nu 
credea să mai fi trăit o zi mai 
minunată şi mai însorită vreodată. 
Salata de ton preparată de ea era 
diferită de cea a menajerei iui, dar 
Logan declară că a ei îi plăcea mai 
mult. După masa de prînz uşoară, 
înotară şi leneviră la soare. Ea aţipi pe 
un şezlong, dar fu trezită de mîinile lui 
care îi ungeau picioarele.

- Ca să nu te arzi, spuse el cînd ea îşi 
înălţă capul pentru a-l privi.

- Mulţumesc.
- Plăcerea e a mea.
Era şi a ei. Mîinile lui îi alunecau pe 

trup cu presiunea necesară pentru ca 
mîngîlerea să fie plină de erotism. 



Atinse locuri tainice şi senzuale pe 
care ea nu ştia că le posedă, pînă cînd 
trupul începu să-i freamee excitat1. 
Dar Logan mormăi o
--Hj^----
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înjurătură şi sări în piscină pentru a se 
răcori. Ea ştia că propriul lui joc de-a 
aşteptarea îl distrugea. Se simţea bine 
văzîndu-l că suferă, pentru că avea 
impresia că se scufundă într-un ocean 
de foc mistuitor.

Cînd apuse soarele, după ce făcu un 
duş, ea coborî şi văzu că aprinsese 
grătarui de afără.

-Mănînci şiş-kebab? întrebă el.
Şi el făcuse duş şi îşi uscase părul în 

dezordine cu prosopul. Părul de pe 
picioare îi era încă umed şl cîrlionţat. 
Purta o pereche de pantaloni scurţi şi 
o cămaşă încheiată doar- pe jumătate. 



Ea îi zări părul ondulat de.pe piept şi 
umbrele întunecate ale sfîrcurilor.

îşi umezi buzele, deşi pe moment nu 
ştia dacă o făcuse gîndindu- se la 
kebab sau la altceva.

- Delicios.
- Tu eşti delicioasă, spuse el cu un 

glas scăzut, care vibra.
Ea purta un caftan larg de culoarea 

piersicii, lung pînă la pămînt, dar cu 
un decolteu adine în formă de V. Prin 
materialul subţire, el îi distingea clar 
silueta zveltă. în urechi avea o 
pereche de cercei mari de aur, care 
aminteau de o preoteasă păgînă, dar 
păru! părea al unui înger aşa cum îi 
cădea pînă ia mijlocul spatelui în 
şuviţe moi şl grele.

- Eu amestec carnea şi legumele, iar 
tu pregăteşti orezul.
ios y-
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- Corect.
Ea făcu şi sosul pentru salată 

combinînd tot felul de condimente pe 
care le găsi în bucătăria foarte bine 
aprovizionată. înmuindu-şi degetul în 
ceaşca de măsurat, gustă.

Logan veni şi spuse repede:
- Lasă-mă pe mine să gust.
Fără să scoată un cuvînt în faţa 

privirii lui aprinse, ea îşi înmuie din 
nou degetul şi i-S duse la buze. Limba 
lui linse mai întîi amestecul de oţet şi 
ulei.

- Excelent, murmură el, dar îi apucă 
mîna şi îi linse sar şi iar vîrful 
degetului pînă cînd nu mai
! simţi nimic altceva decît gustul unic 
ai pielii ei.

Dani îi urmărea fiecare mişcare, dar, 
chiar şi aşa, tot nu era pregătită 
pentru ce făcu el după ceea. îl 
cuprinse degetul cu buzele sugîndu-i-l. 



Ea oftă şi îi rosti numele uşor cînd 
gura lui fierbinte îi luă tot degetul.

Cînd îi dădu drumul, în cele din 
urmă, o trase la.piept şi, lipindu-
şi.buzele de urechea ei, şopti:

- Aşa o să mă simt eu cînd o să 
pătrund în tine, Dani.
J
r-C
După zece arii

Timp de cinci minute ea nu putu să 
respire. Nu era destui ioc în pieptul ei 
ca să încapă multitudinea de emoţii 
care o învăiuiau. încercă să pară 
calmă, nonşalantă, sofisticată, 
neînvinsă, nepăsătoare, neafectată. în 
realitate, afirmaţia lui îi înmuiase şi 
oasele şi muşchii. De fiecare dată cînd 
îl privea, ştia că toate eforturile el de 
a părea rece erau zadarnice şi că 
dorinţa ei era cît se poate de limpede. 
A lui era evidentă.

(ToT)
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Conversaţia din timpui cinei fu 

banală, Deşi amîndoi făceau eforturi 
ca totul să pară normal, se lăsau 
pradă unei tăceri pline de tensiune şi 
reţinere, Vocea lui groasă şi profundă 
se oprea deodată în mijlocul unei 
fraze. Ochii, strălucind intens în 
lumina luminării de pe masă, o 
priveau cu lăcomie. Tîmpla îi zvîcnea 
şi ea observă că o făcea în aceiaşi 
ritm cu a ei. Mai ştia că şi el se simţea 
la fel de înfierbîntat şi plin de dorinţă 
ca şi ea.

-Ai terminat? întrebă el arătînd spre 
farfurie.

Uiiîndu-se în jos, ea observă cu 
stupoare că
mîncase aproape tot, deşi nu îşi 
amintea să fi luat măcar o înghiţitură,

-Da, a fost delicios,
- Mai vrei vin? întrebă ei apoi, şi, fără 

să-i aştepte răspunsul, îl umplu din 



nou paharul. Hai să mergem afară.
Se ridică şi, după ce îşi împinse 

scaunul jn spate, ocoli repede masa 
pentru a o ajuta. Qucînd paharele de 
vin şi avîrid mîna ei într-a lui, o 
conduse afară.

-Log an, e minunat! exclamă ea 
ieşind pe una din uşile de sticlă.

Duzini de candele pluteau pe 
suprafaţa apei din piscină.

-îţi place?
-Este. este superb. Fermecător.

<JÖ8>
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Flăcăruile mici pîlpîiau semănînd cu 

nişte
licurici care dansau pe oglinda apei.

O conduse lîngă piscină şi el se 
descălţă, după care se aşeză, trăgînd-
o şi pe ea alături, şi îşi coborî 
picioarele în apă. După ce îşi scoase 
sandalele, făcu şi ea acelaşi lucru 



ridicîndu-şi poalele caftanului pe 
genunchi. Priviră cum umbrele 
aruncate de apă şi lumini ie dansau pe 
piele. Scoţînd degetele din apă, el îi 
mîngîie
piciorul.

Se uită la ea apoi şi îşi ridică paharul.
- Pentru lunile de miere care au loc 

după zece
ani.

Zîmbind, ea îşi ciocni paharul de a! 
lui şi
sorbiră din vin.

- De ce spui asta?
Mîna lui liberă îi atingea cercelul.
- în legătură cu lunile de miere tîrzii?
- Da.
- Mă îndoiesc că ai fi fost o mireasă 

atît de relaxată acum zece ani. Mă 
gîndeam să mă
| chinuiesc cîteva nopţi ca să te pot 
convinge să-ţi I placă „actul 
matrimonial". ; ■ !



Ea era şocată.
- La asta te-ai gîndit?
- N-ar fi fost aşa?

- Nu. N-aş fi fost aşa deloc. Veni 
rîndul lui să fie surprins şi o privi cu
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atenţie. Ea îşi coborî privirea, ruşinată.
- Adică, eram puţin speriată, dar nu 

de tine, ci doar de necunoscut, de 
pierderea virginităţii. Dar eram 
nerăbdătoare... să fac dragoste cu 
tine, Logan.
-Evident, nu ia fel de nerăbdătoare ca 
mine. Privi spre peisajul pe care îi 
aranjase pentru
ea.

- Cred că, dacă o să discutăm despre 
asta, o să ne certăm şi nu vreau să 
mă cert cu tine. Nu în seara asta. Ziua 
a fost prea perfectă.
- Ai dreptate. Hal să vorbim despre 



altceva. Tăcură, însă, vreme 
îndelungată, pînă
terminară de băut vinul.

în cele din urmă, el se întoarse spre 
ea şi îi privi profilul pînă cînd ea îl privi 
la rîndu-i. ,

- Nu ştiu despre ce altceva am putea 
să vorbim. Ai putea să începi să rnă 
pipăi? o întrebă el atunci foarte 
solemn.

Ea izbucni în rîs cînd îl văzu cît de 
sincer era, dar după aceea, chipul îi 
redeveni serios.

- Nu sînt o fată de genul ăsta.
- La naiba, zise el părîrtd mîhnit. Nici 

acum?
Ea îşi coborî privirea asupra gurii lui, 

iar ochii îi sclipiră.
- - Nu renunţa atît de uşor.
Nu avu nevoie de mai multe 

încurajări. Se
ridică imediat şi o trase şi pe ea cu el. 
O conduse
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apoi spre balansoar, se aşeză şi o 
trase în braţe pentru a doua oară în 
ziua aceea. Apăsîndu-i uşor umărul, o 
rezemă de pernele din colţ pînă cînd 
ea ajunse să stea întinsă peste pieptul 
lui, cu şezutul în poala lui şi cu 
coapsele peste ale lui. Logan se 
aplecă deasupra ei. - Stai bine?

Ea îi cuprinse ceafa cu o mînă 
mîngîietoare. Degetele i se încîlciră 
prin păr, după care îi alunecară pentru 
a-i explora pomeţii, maxilarul încordat, 
nasul şi gropiţa din bărbie. Cînd îi 
atinse buzele, răsuflarea lui i se 
strecură uşor printre
degete.

Gura lui coborî peste a ei, rugătoare. 
Sărutul lui îi implora buzele să se 
desfacă şi, odată aflată înăuntru, 
limba se cufundă, profund mulţumită, 
în adîncul dulce. Mîna îşi începu 
explorarea şi fu răspiătită. Scoase un 



oftat de plăcere pentru descoperirea 
pe care o făcuse.

- N-ai sutien?
- Ny.
- De ce nu veneai fără sutien cînd ne

întîlneam? -
- îmi amintesc că, de cîteva ori, ai 

reuşit să
treci de el, spuse ea şi îşi ascunse faţa 
în gîtul lui.

- Dumnezeule, şi eu îmi amintesc, 
gemu el. Dar face ca lucrurile să fie 
mult mai uşoare fără toate 
închizătorile alea. Cred că erau puse 
doar
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-Să sirîng masa.
-Masa! Vrei să spui că n-o să...
-N-o să ce?
Unghiile îi pătrunseră adînc în 

palme. Furia îi încordă şira spinării, iar 



bărbia i se înălţă cu cîţiva centimetri. 
Nu-i putea spune la ce credea că va 
duce acel preludiu fără să se facă de 
rîs. Ştia şi el asta, iar ea ştia că ştie.

-Nimic, spuse ea atunci tăios. 
Noapte bună.

Trînti uşa în urma e\.
-Să-I ia naiba! Nu se poate să-mi 

facă una ca asta. N-o să-l las. Ce 
crede că sînt, o păpuşă mecanică pe 
care o poate manevra după cum vrea?

Traversă încăperea, furioasă, 
azvîriindu-şi hainele. Paşii i se auzeau 
chiar şi prin covorui gros.

-Plec.
Se duse în baie şi începu să-şi adune 

toate lucrurile care îi aparţineau, 
înghesuindu-le în valiză. Dar, în clipa 
aceea, îi trecu prin minte că, dacă 
pleca, el avea să-şi dea seama cît de 
muft contase pentru ea faptul că nu 
făcuseră dragoste. Se opri şi se 
prăbuşi pe taburetul din faţa măsuţei 



de toaletă, lipsită de energie şi furie.
Făcuseră un tîrg şi trebuia să-l 

respecte Aşa cum spusese şi eî foarte 
clar, ea se afla pe teritoriul lui, unde 
îşi avea propriile legi. Dacă
-(jŢŢ>
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pleca, nu avea să-şi sacrifice numai 
fărîma de mîndrie care-i mai 
rămăsese, ci şi tabăra care însemna 
atît de mult pentru atîţia oameni.

Oftînd, îşi puse o cămaşă de noapte 
şi se vîrî în pat. Stînd singură în 
aşternut şi înconjurată de întuneric, îi 
înjură din nou pentru faptul că îi 
înfierbîntase trupul, Acesta nu dădea 
nici un semn de liniştire.

Logan, aplecat puţin înainte, cu 
capul atîmînd între umeri, se ţinea 
strîns de dulapul din bucătărie. 
Răsuflarea inegală îi răsuna cu 
asprime în piept.

- Idiot prost şi încăpăţînat, mormăi 



el.
închise ochii strîns pentru a alunga 

durerea. Cît avea să mai treacă pînă 
cînd focu! din pîntece i se va stinge şi 
pulsaţiile vor scădea în intensitate?

Zgomotul înfundat al paşilor ei 
furioşi ajunse pînă la urechile lui. Era 
extrem de supărată şi nu o putea 
condamna. Fără îndoială că îşi spunea 
că joacă cine ştie ce joc diabolic. 
Credea, oare, că o şicana, că o punea 
ia încercare, plătindu-i astfel cu vîrf şi-
ndesat pentru chinurile îndurate în 
nopţile acelea pe care !e petrecuse la 
puşcărie, în
L prr> -J
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ioc să se afle în luna de miere cu 
mireasa lui?

„Nu, Dani, nu", gemu inima lui, „nu 
de asta nu sînt cu tine acum". Ce om 



cu mintea întreagă şi-ar fi impus o 
asemenea tortură fizică? Atunci de ce 
naiba o făcea? Ce -aştepta? Declaraţii 
de dragoste? Promisiuni? Bine, da. 
Dar...

Dani se afla în casa iui. în patul iui. 
Dani. Dani a lui. Se topise de dorinţă. 
Se lipise de el atît de tulburător, încît 
numai un prost i-ar fi putut da drumul. 
Gura ei fusese atît de receptivă ia 
sărutările lui. Braţele ei, sînii, 
moliciunea... îşi trecu amîndouă 
mîini'e prin păr. - De ce n-ai luat-o? se 
întrebă el cu glas tare Pentru că, 
atunci tîrgul lor s-ar fi încheiat. Nu 
putea să rişte ca ea să plece odată ce 
obţinea actele pentru teren. 
Dumnezeule, voia extraordinar de 
mult să facă dragoste cu ea. Dar voia 
mai mult decît atît. Şi, pînă cîhd va fi 
sigur că va avea tot, se va zvîrcoli în 
acel iad numai al său.

Dani încercă să alunge ceea ce îi 



gîdila lobuî urechii.
- E la fel de moale ca petalele 
trandafirului. Se sili să deschidă ochii. 
Lumina soarelui
(jK>
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pătrundea prin draperiile subţiri. 
Prezenţa caldă de lîngă ea era 
liniştitoare şi confortabilă. 
Ghemuindu-se mai aproape, căscă şi 
închise ochii din nou.

Apoi simţi limba umedă şi 
cercetătoare în jurul urechii şi buzele 
capricioase şi mîngîietoare pe gît. 
Făcu un efort să se dezmeticească.

-Ce cauţi aici?
- Eu locuiesc aici spuse el, şi pe chip 

îi apăru înzîmbet strălucitor.
Era îmbrăcat. Dar aşa cum stătea 

înclinat lîngă a, sprijinii într-un cot, 
semăna cu un despot decadent care 



nu avea nimic mai bun de făcut decît 
să se joace cu una din concubinele 
sale.

-Şi oaspeţii tăi n-au nici un drept ia 
intimitate?

Ei răsuci trandafirul cu care o 
gîdilase şi îl
mirosi înainte să-i aşeze petalele pe 
obraz şi să-l tragă încet spre decolteul 
cămăşii ei de noapte.

-Eşti încă furioasă.
-Nu sînt deloc furioasă!
Dar .tonul îi contrazicea cuvintele.
-Ai fost atît de supărată că nu m-am 

culcat cu tine azi-noapte?
-Bineînţeles că nu.
Ar fi vrut ca el să se dea jos din pat, 

căci greutatea lui adîncea salteaua şi 
ea aluneca spre I fără să vrea. De 
fiecare dată cînd îl atingea, găsea şi 
mai greu pi,+fi!"=i3' Ma î«^«**«
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Ei îi luă în mînă cîieva şuviţe de păr 

şi le studie frecîndu-le între degete.
- Dani, eşti chiar atît de 

nerăbdătoare să încheiem tîrgul şi să 
pleci?

Ea încetă să mai încerce să ţină 
distanţă între ei, căci era inutil, 
oricum, fiindcă ei pusese trandafirul 
deoparte, iar mîna i se odihnea grea 
pe pulpa ei. îi simţea căidura chiar şi 
prin pătură.

Ea refuză cu încăpăţînare să-i 
răspundă. Nu, nu de aceea voia să 
facă dragoste cu ea. Voia ca acest 
lucru să se întîmple, indiferent că 
exista un tîcg sau nu. Nu-şi dădea 
seama? Dacă nu putea să o facă, ea 
nu'avea să-i spună nimic. îi mai 
rămăsese puţină mîndrie.

Ei li atinse obrazul şi degetul mare i 
se plimba pe buze înainte şi înapoi.

-Nu am făcut dragoste cu tine încă, 



pentru că voiam să te cuceresc. 
Voiam să fie ceva mai mult decît o 
afacere. Voiam să o faci de bunăvoie, 
nu pentru că ai fost obligată.

Dacă ar fi vrut rnai mult cu o seară 
în urmă, s-ar fi topit, pur şi simplu, pe 
covorul lui scump. îi venea să creadă 
că se reţinea pntr-un motiv nobil, sau 
chiar şi acum se juca cu ea din 
perversitate?

- Nu ie simţi bine aici cu mine? 
întrebă el tragi nd-o în joacă de lobul 
urechii.

-Ba da, recunoscu ea, îmbufnată.
V
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- Bine, am plănuit încă o zi minunată, 
îmbracă-te cu ceva simplu. Blugi, de 
exemplu.

-Mi-am adus o pereche.
-Grozav. Acum te las să te 



pregăteşti,
-Unde mergem?
Logan se dădu jos din pat şi se duse 

spre uşă.
- M-am gîndit că poate ai vrea să 

arunci o privire terenului pentru care 
ţi-ai oferit trupul.

Nu putea fi Jignită, pentru că era atît 
de frumos cînd zîmbi. îi făcu cu ochiul 
şi ieşi.

Ea se dădu jos din pat şi se grăbi să 
se îmbrace. O jumătate de oră mai 
tîrziu, apăru în bucătărie, îmbrăcată 
aşa cum o sfătuise el, cu o pereche de 
blugi şi o cămaşă foarte mare ale 
cărei mîneci erau ridicate pînă la cot. 
Poalele le legase în jurul mijlocului şi 
îşi strînsese părul într-o coadă la 
spate.

- Nu e bine? întrebă ea după 
inspecţia îndelungată la care 
o.supuseră ochii lui,

Logan se încruntă.



-Merge.
-Cum adică? întrebă ea, arţăgoasă, 

cu mîiniie în şolduri.
- Adică, şi îmbrăcată obişnuit, arăţi 

tot ca o persoană ieşită din catalogul 
Sakowitz. ■

Ea fu extrem de încîntată de acel 
compliment şi luă ceaşca de cafea pe 
care i-o adusese el,
v.
J
k
Sandra Brown
sărutîndu-l uşor pe buze.

-Pentru ce-a fost asta?
Zîmbetul ei era la fel de luminos ca 

dimineaţa. • - Pentru că ai spus că 
arăt bine chiar şi obişnuit îmbrăcată, 
morocănosule.

-Tu nu eşti obişnuit îmbrăcată. Eu 
sînt, zise el, şi, dîndu-se puţin înapoi, 
îşi desfăcu larg braţefe.

Ea îi observă cămaşa din bumbac 



croită în stil vestic, blugii strîmţi - 
excitant de strîmţi - cu tivul tocit şi 
cizmele de cowboy pătate de noroi şi 
alte lucruri pe care se gîndi că era mai 
bine să nu le identifice. Arăta minunat 
şi ochii ei arzători i-o spuseră.

-Doamne, cind mă priveşti astfel, îmi 
vine să înnebunesc, spuse e! şi o 
strînse la piept săru- tînd-o apăsat.

Trupuî i se îndoi asupra ei, dornic să 
o atingă şi s-o penetreze. Ea se frecă 
de el.

El gemu şi îi dădu drumul.
-Dacă o ţinem tot aşa, n-o să mai 

plecăm. Poţi să înghiţi jumătate de 
duzină de brioşe?

-Numai atît? zise ea dezamăgită.
-Doar ăsta o să fie micul dejun pe 

care-l vei primi, spuse el şi se duse şă-
i pregătească o farfurie, iar ea zîmbi 
pe furiş.

Se prefăcea bine că e stăpîn pe sine, 
dar trupul îi fierbea pe dinăuntru. 



Ştiind cît de agitată fusese ea însăşi 
gînă să adoarmă seara trecută,
v.
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se întrebă cît îi costase, oare, pe 
Logan reţinerea aceea.

- Eşti gata? o întrebă ei peste cîteva 
minute,

Dînd din cap afirmativ, ea înghiţi 
ultimele
fărîms de brioşă şi îşi linse degetele. 
Privind-o, el rîse şi o plesni uşor peste 
şezut cînd ieşi.

La biserică fuseseră cu o maşină 
Seville argintie. în ziua aceea, însă, 
aveau să meargă cu o camionetă Ford 
albastru cu galben, care parcursese 
mile întregi.

- Trăsura vă aşteaptă, prinţesă. Va 
fi o experienţă despre care să le 
povesteşti prietenelor tale din înalta 
societate a Dallas-ului.



- E la modă să conduci o camionetă 
în ziua de azi, spuse ea.

Aveau amîndoi chef de tachinări 
şi.rîseră în timp ce ei porni spre 
autostradă. Ea ştia cam în ce direcţie 
se afla terenul din Hancock County, 
dar el făcu un ocol, arătîndu-i cu 
mîndrie diversele lucruri de care se 
ocupa. Trecură pe lîngă fabrica de 
cherestea care, pe vremuri, fusese a 
tatălui ei şi care acum îi aparţinea lui 
Logan. îi arătă magazinele din centrul 
'oraşului pe care le închiriase unor 
oameni de afaceri. Străbătură apoi 
păduri dese, a! căror proprietar era, şi 
păşuni întinse pe care. se aflau cirezi 
impresionante de vite Hereford.

în cele din urmă, intră pe un drum 
îngust care,
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la un moment dat, se transformă în 
ceva mai mult decît o cărare 
noroioasă.

-Acum îţi dai seama de ce am luat 
camioneta, spuse Logan, oprind în 
faţa unei porţi din sîrmă ghimpată.

Dani sări să o deschidă, iar el trecu 
cu camioneta. După ce mai parcurseră 
o jumătate de milă, ajunseră la 
terenul bisericii abandonate.

- Logan, e minunat! exclamă ea 
sărind din nou din camionetă.

Lui părea să nu-i vină a crede. 
Clădirile acelea distruse arătau 
oricum, numai minunat, nu.

- Locul ăsta arată îngrozitor, spuse el 
fără ocolişuri.

-Da, dar se pot face foarte multe. 
Da, da, zise ea, tulburată, şi îi luă de 
mînă trăgîndu-l înainte. în vechea 
capelă se va putea face o sală 
nemaipomenită de recreere, iar în 
clădirea aceea ar putea fi sala de 



mese. Hai să mergem să vedem şi 
dormitoarele.

îşi petrecură următoarea oră 
explorînd clădirile, care, de ani de ziîe, 
nu mai fuseseră locuite de creaturi 
bipede, în schimb adăpostiseră tot 
soiul de patrupede. în bazin 
crescuseră tot felul de plante. Terenul 
sportiv era acoperit de buruieni înalte 
pînă la brîu. Dani era entuziasmată, 
Logan, precaut.

-Ce aveai de gînd să faci cu el? îl 
întrebă ea,
V.
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supărată din cauza lipsei lui de 
imaginaţie.

Refuza să-l lase să o dezamăgească 
şi pe ea,

- Nimic altceva decît să las pămîntu! 
să capete mai multă valoare. Peste 



cîţiva ani, l-aş fi putut vinde cu un 
profit imens, fără să mişc măcar un 
deget. Eşti sigură că poţi face ceva din 
el?

li îmbrăţişa şi porniră să exploreze 
mai departe.

- Abia aştept să începem, spuse ea 
privind înapoi prin parbrizul din spate 
al camionetei, cînd Logan reuşi să o 
convingă, în sfîrşit, să plece. Aş vrea 
să fie gata pînă vara viitoare ca să 
putem începe programarea taberei.

O studie un moment îndeiungat.
- Asta înseamnă foarte mult pentru 

tine, nu-i aşa?
Ea întoarse capul şi exuberanţa o 

părăsi pentru o clipă.
- Foarte mult, spuse ea atunci cu 

sinceritate. Te miră chiar atît de tare, 
Logan? Cum poţi să spui că m-ai iubit 
atît de mult odată şi, totuşi, să mă 
crezi prea superficială pentru a putea 
face ceva pentru nişte copii 



handicapaţi şi, adesea, lipsiţi c'e 
privilegii, fără să am nici un alt motiv 
ascuns?

- Nu că te-aş crede incapabilă de 
milă...

- Nu e milă. Eu privesc munca asta 
din punct de vedere practic, nu 
emoţional. Este o muncă
V ( 123^)
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pe care trebuie s-'o facă cineva şi eu 
sînt una din cei care o fac.

- îmi vine greu să cred că o fată cu 
educaţia ta, care provine din clasele 
privilegiate, poate să se identifice cu 
un copi! sărac şi întîrziat mintal. Mai 
ales atît de mult cum te Implici tu. Să 
scrii un cec, da. Dar să te înhami la o 
asemenea muncă, să-ţi murdăreşti 
mîinile...

-Unii din ei nu sînt chiar săraci, ci 
provin din familii foarte înstărite. 
Spina bifida şi sindromul Down nu fac 



deosebiri de clasă.
-Este cumva un mod subtil de a 

spune că eu fac?
-Dacă pantoful se potriveşte...
- lartă-mă, Dani, spuse el şi puse 

frînă în faţa porţii pentru a se uita ia 
ea.

Zîmbetul iui era autoironie şi 
apologetic.

-Bănuiesc că ai dreptate. Sînt un 
snob.

-îmi placi, oricum, spuse ea, 
aîlngîndu-i părul.

Aplecîndu-se puţin, el îi sărută colţul 
gurii.

-Am o poftă cumplită.
Ea scoase un sunet slab ca pentru a 

confirma acest lucru.
-Ce-ai zice să luăm masa de prînz?
- Masa de prînz! exclamă ea, 

prefăcîndu-se jignită şi îndepărtîndu-l.
- Doar nu te aştepţi să fiu romantic 

pe stomacul gol, nu?
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- Ar însemna sâ-i cer prea mult unui 
uriaş ca tine, bănuiesc. Ca desert, ce-
ai dori, însă?

- Aş vrea să discut cu tine, spuse ei 
consultîndu-şi ceasul de aur. Dar, 
dacă nu ne grăbim, o să întîrziem.

Ajunseră într-un alt loc îndepărtat.
- Unde sîntem? întrebă ea cînd veni 

să o ajute să coboare. Credeam că... 
Ăsta-i un cal?

Logan îşi înclină capul cînd într-o 
parte, cînd în alta, măsurînd animalul 
legat de ramurile joase ale unui 
copac.

- După părerea rinea, s-ar putea să 
fie un cal. Dar asta e numai părerea 
mea, să ştii.

- Ah, ce mă enervezi! zise ea lovind 
aerul în faţa lui, după care se dus© 



spre cal.
Acesta avea frîu, dar nu era înşeuat.
- Cum de a ajuns să fie legat aici, în 

pustiu? Şi cu un coş cu merinde la 
picioare.

- Am nişte angajaţi foarte buni.
Ea privi în jur, dar nu văzu nici 

ţipenie de om.
- Nu văd pe nimeni.
- Păi, tocmai de aceea sînt buni, 

spuse el zîmbind cu subînţeles. 
Trebuie să fie invizibili. Am vrut să fie 
ca-n filme. Ştii, unde coşurile cu 
merinde apar/ din senin şi o muzică 
divină coboară din cer. Chestii din 
astea.

Ea îşi muşcă buzele ca să nu rîdă în 
hohote. Era profund fermecată, exact 
cum fusese intenţia lui.

<JIL>
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- Dar aceşti angajaţi vrăjitori au uitat 
ceva. Va trebui să căiăreşti cu mine.

- înţeieg, zise ea privind spre cal şi, 
încrucişîndu-şi braţele, întrebă: Şi cine 
o să mă ţină să nu cad de pe un cal 
neînşeuat?

Zîmbetul lui era pur şi insinuant.
-După cum am de gînd să te ţin, nu 

se poate să cazi.
-Şi coşul?
- Tu răspunzi de el. Astfel, mîinile 

taie vor fi ocupate, în timp ce ale 
mele...

- Mă vor ţine să nu cad, încheie ea. 
fraza în locul Sui.

Ei ridică din umeri.
-Cam aşa ceva.
Peste cîteva minute, călăreau prin 

pădurile scăldate de soare spre o 
destinaţie necunoscută. Ei nu îi păsa 
încptro mergeau. Aşa cum îl 
promisese, Logan conducea calul 



strîngînd doar uşor din genunchi, 
lăsîndu-şi astfel mîinile să se plimbe în 
voie. Ea se împotrivi mîngîierilor lui 
îndrăzneţe, dar nu prea mult, nu 
îndeajuns pentru a-l face să înceteze.

Ajunseră într-un luminiş înconjurat 
de pini impunători. în mijloc se afla un 
alun uriaş cu ramurile întinse. 
Coborînd-o pe pămînt, Logan întinse 
mai întîi pătura, care fusese strînşă şi 
pusă In coş. După aceea, începu să 
scoată rnîncarea.
V
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Nu era un picnic obişnuit. Mîncară 
sandvişuri cu piept de pui pe rulouri 
cu susan, salată de cartofi, măsline, 
murături şi ouă condimentate 
puternic. Ca desert, erau prăjituri din 



aluat fraged umplute cu nuci. însoţiră 
totul cu un vin aib pe care „zîna cea 
bună" a iui Logan îl lăsase într-un 
răcitor în spatele alunului.

- Te înşeli, spuse Dani, oftînd 
mulţumită şi rezemîndu-se de copac. 
E mult mai bine decît în fiime.

t într-adevăr?
-Mult mai bine. în filme nu se 

mănîncă at't de copios..
Vîrî o ultimă măslină în gură şi o 

mestecă leneş, în timp ce îl studia pe 
Logan netezind pătura. Mintea îi era 
tulbure, dar simţurile îi erau alarmant 
de treze. Bănuia că este puţin ameţită 
din cauza vinului, a soarelui şi a lui 
Logan. Nu se împotrivi moleşelii 
atrăgătoare care puse stăpînire pe ea. 
Era prea bine ca să o alunge.

-Dacă mănînci atît de bine tot 
timpul, de ce nu faci burtă?

El îşi bătu uşor stomacul plat.
-Crezi că sînt într-o formă bună?



Ea se duse iîngă el şi trase în joacă 
de cămaşă scoţîndu-i-u din. pantaloni. 
Apoi i-o ridică şi privi dedesubt.

-Arăţi destul de bine, zise ea în 
glumă, dar
V_
<jH}
r< Sandra Brown >
cînd îşi ridică privirea spre el, i se tăie 
răsuflarea.

!n ochii lui nu se vedea nici urmă de 
glumă, ci doar o lumină extrem de 
arzătoare.

- Atinge-mă, Dani.
îşi ţinea mîinile împreunate sub cap, 

dar glasul lui grav era mult mai 
convingător decît forţa fizică.

O făcea să-i fie teamă, pentru că 
propria ei dorinţă de a-i atinge era la 
fel de puternică. Scutură din cap în 
semn că nu, iar ochii nu îi părăseau 
deloc pe ai lui. Mai devreme, 1a 
rugămintea lui, îşi desfăcuse părul din 



coadă şi acum razele soarelui se jucau 
prin el. Simţea căldura în spate. Sau 
era, oare, propriă-i căldură?

- Atinge-mă,. repetă el răguşit. Cît de 
departe vei merge, Dani?

Era o provocare pe care nu o putea 
refuza,

în interiorul ei -totul era tulburat, dar 
ea iuă un aer calm, îşi puse mîinile pe 
pieptul lui şi le plimbă de cîteva ori în 
sus şi-n jos. După aceea, privind fix în 
ochii iui, începu să-i descheie nasturii.

Degetele ei luau contact în mod 
electrizant cu pielea iui acoperită de 
păr. Era atît de cald şi plin de viaţă. 
Chiar şi aşa stînd întins şi perfect 
nemişcat, emana o masculinitate 
palpabilă. Ea o gustă în străfundul 
gîtuiui. îi pătrundea prin vîrfui 
degetelor, îi umplea venele şi îşi 
găsea ţinta în părţile feminine ale 
trupului ei. Sfîrcurile i se întăriră şi 
între coapse simţi o durele surdă,
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După că descheie toţi nasturii, ea îi 
dădu cămaşa pe spate şi, în ciuda 
indiferenţei studiate, îi scăpă un 
geamăt de aprobare. Era splendid ia 
vedere. Părul moale şi ondulat de pe 
trup o ademenea, dar abia cînd îşi 
văzu mîinile alunecîndu-l pe trup şi 
simţi în palmă mîngîierea părului, îşi 
dădu seama că ascultase de îndemnul 
lui de a-l atinge.

Păru! i se întindea pe pieptul larg şi-
musculos şi ea îşi strecură degetele 
lacome printre fire, apoi îi conţură 
umflătura tare a pieptului şi îi absorbi 
căldura pielii şi bătăile inimii cu 
palmele apăsate.

Sfîrcurile Sui erau întunecate şi 
plate, dar cînd vîrfurile degetelor ei 
trecură peste ele, se încreţiră şi se 
întăriră instantaneu. El scoase un 



geamăt şi, cînd ea îi privi chipul, văzu 
că avea maxilarul încordat şi ochii 
închişi.

- Vrei să mă opresc? întrebă ea în 
şoaptă.'

- Doamne, nu. înnebuneşte-mă, 
Dani, să nu mai ştiu de mine. Vreau s-
o faci. Fă-mă să înnebunesc de dorinţă 
pentru tine.

Bine, ăşaa avea să facă. Hotărî atunci 
că el va încheia acea după-amiază 
minunată prin a face dragoste cu ea. 
Lăsînd la o parte orice inhibiţie, ea îşi 
coborî capul. Întîi îl atinse cu păru! ei, 
ca o eşarfă de mătase. îşi înfipse 
mîinile în el şi el gemu ca şi cura ar fi 
fost cuprins de agonie. »

Timide, buzele îl gustară pentru 
prima oară.
<j|r}
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Dansară peste gîtul şi pieptul lui, 
puhînd "sărutări uşoare, formate mal 
muit din suflare dedt din carne. Apoi, 
îi.găsiră sfîrcul. Se opri puţin. Să. 
îndrăznească să-l simtă pe vîrful limbii 
aşa cum ardea de dorinţă să o facă? 
îndrăzni.

- Dumnezeule! exclamă el.
- E bine sau rău?
în orice altă împrejurare, acea 

întrebare tremurătoare i-ar fi enervat, 
dar în clip t aceea el nu mai judeca, ci 
doar o apucă de păr şi mai tare.

--Ah, e bine, Dani. Atît de bine.
Ea îşi lipi obrazul de abdornenuMui, 

coborîndu-l apoi sub cutia toracică, 
încet, încet. Buzele ei se jucară de-a 
lungul dîrel da păr castaniu-auriu care 
îi traversa mijlocul pentru a se îndesi 
din nou în jurul buricului. Răsuflarea ei 
îl atinse ca o boare doar cu o secundă 
înainte ca ea să-i atingă buricul cu 



limba, delicat Prinzînd
! curaj, îl şicană cu mişcări scurte şi 
iuţi aie limbii. Acea mîngîiere era ia fel 
de excitantă pentru ea ca şi pentru el.

închise ochii strîns. întotdeauna 
voise să-î atingă, clar nu avusese 
curaj. Acea parte a trupului, care îl 
proclama bărbat, o intrigase 
întotdeauna, dar rămăsese un mister. 
Acum voia să descopere adevărata 
esenţă a bărbăţiei lui, să ctsnoască 
fiecare sursă a forţei şi vitalităţii lui.

Mina îi alunecă peste cataramă spre 
fermoar.
v
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•Lui i se tăie respiraţia deodată. Cu 
curaj, ea îşi opri mîn'a pe acea parte 
umflată, cîteva clipe de încordare. 
Apoi, îşi luă inima în dinţi şi îl 
înconjură cu degetele. în acelaşi timp, 



îl sărută fierbinte chiar deasupra 
mijlocului.

Vorbele lui răguşite erau ori o 
înjurătură, ori o rugăciune. Mina i se 
lăsă în jos peste a ei şi i-o mîngîie.

-Ai reuşit, Dani, spuse el apoi fâcînd 
un efort pentru a se ridica în capul 
oaselor.

Luîndu-i capul în mîini, îi spuse 
răguşit:

-M-ai adus în pragul nebuniei. Nu 
mai pot să aştept. Hai să mergem 
acasă.
c^L
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Călăriră înapoi spre casă în tăcere. 

Logan părea gata să explodeze. Dani 
nu îndrăzni să îl atingă sau să spună 
ceva, de teamă să nu aprindă fitilul. 
Se chinuia'vizibil. Era atît de încordat, 
încît părea să se fi mărit, punînd la 



încercare capacitatea hainelor de a-l 
cuprinde.

- Cred că o să cinăm, tîrziu, spuse el 
descuind uşa de la intrare şi lăsînd-o 
să intre înaintea lui.

Ea se întoarse. Ochii lui fumegau, 
pur şi
<JE>
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simplu.

-Nu-i nimic. Nu mi-e foame.
- Mai... mai am de făcut cîte ceva pe 

aici înainte... Du-te sus.
-Bine.
El îi atinse obrazul.
-N-o să stau mult.
Urcînd, ea ştiu deodată că avea -să 

plece. Acum. înainte să se întîmple 
ceva. închise uşa şi se rezemă de ea, 
întrebîndu-se unde avea să găsească 
puterea de a-l părăsi din nou. Gîndul 
acela o chinuia îngrozitor. îşi apăsă 
pumnii de tîmpîe.



Ah, cît de mult vofa să rămînă. Voia 
să stea cu Logan şi să-şi împartă cu ei 
nu numai trupul, ci toată dragostea pe 
care şi-o reţinuse timp de zece ani. '

\ * '
Sufletul îi putea aparţine dacă l-ar fi 

vrut. Nu ar fi. fost un capriciu trecător, 
o stea căzătoare cace strălucea 
puternic o secundă înainte de a se 
stinge definitiv. Odată ce avea să 
cunoască splendoarea iubirii, lui 
Logan, nu va mai voi să-l lase. Dar va 
trebui. Logan îşi avea viaţa lui acolo. 
Ea'şi.-o avea pe a ei în Dailas.

Nu putea face nici un sacrificiu în 
acest sens, nici măcar pentru Logan.

Dar cum putea să-l părăsească, să 
renunţe la iubirea lui plină de pasiune, 
la tandreţea, căldura
<JJi>
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şj blîndeţea lui? Oare avea să mai fie 



tandru, caid şi biînd şi după ce îşi va 
satisface pasiunea?

Nu era, oare, teribil de naivă? Logan 
nu privea atît de idealist iubirea lor. 
Nu mai era tînăruî Romeo, îndrăgostit 
la nebunie de Julieta lui. Nu mai era 
mirele care aştepta cu nerăbdare 
noaptea nunţii, cînd avea să şi-o facă 
soţie pe mireasa virgină.

Cunoscuse nenumărate femei. Le 
avusese cum voise. Pentru el, nu avea 
să fie un act de iubire, ci doar plata 
unei datorii vechi. Dacă o iubea cu 
adevărat, de ce nu se culcase cu ea 
pînă atunci? Era logic să se oprească 
de fiecare dată, să se abţină în faţa 
pasiunii, dacă nu se juca răutăcios cu 
ea, punînd-o la îngrăşat ca şi cum ar fi 
fost una din vitele lui?

Ei bine, ea nu era un animal prost ca 
să se lase dusă !a tăiere! Dani simţi 
cum în locul durerii apărea furia şi 
aceasta fu binevenită. Avea să-i dea 



puterea de care avea nevoie pentru a 
face ceea ce trebuia. în timp ce îşi 
aduna lucrurile şi le înghesuia în 
valize, îşi alimenta mişcările cu 
amărăciune.

Bineînţeles că Logan nu avea să se 
răzgîndească în privinţa acelor copii 
neferici|i. Avea să vadă tîrgul lor 
prostesc drept ceea ce era în realitate. 
Ea îi va lăsa timp pentru a.se linişti 
înainte să ia din nou legătura eu, ei. 
Dacă nu avea
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să-i vîndă proprietatea, pe care nici 
măcar nu o folosea, atunci însemna că 
nu îl cunoştea deloc.

Dani nu voia o înfruntare. Chiar şi în 
clipa aceea se putea răzgîndi dacă îl 
vedea. După ce termină de 
împachetat, deschise uşa cu grijă şi 
trase cu urechea. Nu auzi nimic. 



Furişîndu-se pe scări şi apoi prin casă; 
ignoră durerea chinuitoare din inimă. 
Nu se gîndea ja cel pe care îl părăsea. 
Şe concentra numai _asupra modului 
în care să reuşească să plece fără să 
creeze o scenă.

Oare. ce poartă un bărbat cînd se 
duce în budoarul unei doamne într-o 
după-amiază tîrzie? se înirebâ Logan. 
Se dusese în cabină, preferind să facă 
duş acolo şi nu lîngă dormitorul cel 
mare. Se temea că, dacă se va afla 
atît de aproape de Dani, nu se va 
putea abţine şi va da buzna peste ea, 
stricînd atmosfera romantică pe care 
o plănuia.

Zîmbi In s;inea lui în timp ce îşi puse 
o pereche de pantaloni scurţi din 
bumbac din dulapul aflat în cabină. Şi 
Dani se întreba, probabil, cu ce să se 
îmbrace. Avea să aleagă, oare, un 
neglie? O cămaşă de noapte simplă? 
Sau avea să-l aştepte in aşternut fără 



nimic pe ea?
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Gînclul acela îi acoperi cu o peliculă 
subţire de sudoare trupul care tocmai 
Ieşise de sub duş. Pentru a se răcori, 
îşi stropi cu colonie faţa, gîtul şi 
pieptul. îşi aminti ce simţise cînd 
buzele ei îi atinseseră trupul şi mîna îi 
tremură în timp ce îşi trecea peria prin 
părul umed.

îi dăduse, oare, destul timp? Se ruga, 
oare, să nu se ducă pînă cînd avea să 
fie gata? Sau aşteptase prea mult? Se 
întreba ce nalba l-o fi reţinînd atît? 
Voia ca totul să fie perfect. Nu auzise 
niciodată de vreun mire care să fi 
aşteptat zece ani noaptea nunţii.

Se duse la frigiderul pe care îl ţinea 
tot timpul aprovizionat cu bere şi 
răcoritoare pentru invitaţii de iîngă 
piscină. Acum acesta era plin cu 
trandafirii pe care florarul l-i adusese 



cu o zi înainte. Luă un boboc perfect 
din vas şi 'apoi scoase o sticlă mare 
de şampanie dintr-un raft de pe uşă. O 
cîntări din privire, zîmbi şi luă încă 
una.

- S-ar putea să fie o noapte lungă şi 
am de gînd să potolesc şi cea mai 
aprigă sete, şopti el.

Mîinile îi erau atît de alunecoase din 
cauza nervozităţii, încît aproape că 
scăpă sticlele cînd ieşi şi porni să 
traverseze grădina. Se simţea ca un 
prost. Se purta ca un puşti, ca un mire 
inocent care se pregătea să se ducă la 
o mireasă inocentă. De fapt, era 
extrem de agitat. Dar, stupiditatea 
aceea era scuzabilă, fiindcă era
-<j!D-
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îndrăgostit iar îndrăgostiţii aveau 
tendinţa să fie puţin...

încremeni deodată. Nici măcar nu 



observă dalele de piatră încinse de 
soare care îi ardeau căicîiele. 
Stupoarea îl făcuse să nu mai simtă 
nimic. O văzu pe Dani îndreptîndu-se 
grăbită spre maşină, cărîndu-şi 
valizele şi poşeta. Din felul cum se 
mişca, părea să fugă. Văzu cum 
descuie portiera, cum azvîrli bagajele 
aiurea înăuntru, urmîndu-ie repede. 
Motorul porni imediat şi pietrişul 
scrîşni sub roţile maşinii. 0 privi 
plecînd şi lăsînd un nor de praf în 
urmă.

Nu o strigă. Nu făcu nici un pas după 
ea. Nu se clinti. Totul în el părea să fi 
murit, să se fi atrofiat. Sticlele de 
şampanie începură să se aburească, 
iar petalele trandafirului începură să 
cadă sub soarele puternic al Vestuiui. 
El, totuşi, stătea nemişcat, uitîndu-se 
la praful care se potolea.

Oamenii îi văzuseră ochii lui Logan 
Webster aruncînd sclipiri reci de 



mînie, calzi şi plini de umor, 
înturiecîndu-se de milă. Dar nimeni nu 
îi văzuse vreodată aşa cum erau 
acum, înotînd în lacrimi.

efe*
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Fără să-şi dea la o parte compresa 
rece de pe ochi, Darii căută telefonul 
care suna. Găsi receptorul, îl smulse 
şi, în cele din urmă, izbuti să-l ducă la 
ureche.

-Alo?
Dacă nu era Logan cel care o suna 

pentru a o ruga să se întoarcă şi 
pentru a-i spune că o iubeşte, nu avea 
chef să stea de vorbă cu altcineva. Nu 
era Logan, ci doamna Meneffee, care 
o suria din Dallas.

-Draga mea, am fost îngrijoraţi clin 
cauza ta. Te aşteptam să te întorci de 
acum cîteva zile.



-îmi pare rău. Ar fi trebuit să sun.
-Sper că nu s-a îniîmplat nimic rău. 

Vreun necaz cu maşina?
Doamne, ce durere de cap avea. 

Fiecare firişor de păr era ca un ac 
ascuţit înfipt în creier. Ochii îl ardeau, 
inima o durea..Protesta la fiecare 
bătaie, de parcă ar fi dorit să nu mai 
facă nici un efort.

-Nu, nu s-a întîmplat nimic rău. M-
am hotărît să mai rămîn cîteva zile, 
atîta tot.

-Am sunat tot timpul.
Se simţi un uşor reproş în vocea ei 

stridentă, în orice altă împrejurare, 
Dani ar fi explodat din cauza acelei 
invadări a intimităţii, dar acum era 
prea apatică pentru a-i păsa.

-Am fost la nişte prieteni, spuse ea 
vag. în
~(~138~)
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seara asta m-am hotărît să vin la 
motel.

-Sîntem cu toţii nerăbdători să ştim. 
L-ai văzut pe domnul Webster?

Logan jucînd volei. Logan în cada cu 
apă fierbinte care îi mîngîia trupui gol. 
Logan la masa luminată de luminările 
care se reflectau în ochii lui. Logan 
întins pe pătură la umbra copacului, 
cu părui lui auriu în care jucau razele 
soarelui.

-Da, l-am văzut, spuse ea stins.
Văzînd că nu continuă, femeia de la 

celălalt capăt al firuiui, întrebă cu 
exasperare:

-Şi?
-Şi i-am vorbit despre teren.
-Bine, şi ce-a spus, Dani? Vrei să te 

implor pentru fiecare informaţie?
- îmi pare rău. Mă doare capul 

îngrozitor. Dormeam cînd aţi sunat, vă 
rog să mă scuzaţi dacă sînt puţin 



ameţită.
Minţea cu pricepere, dar mintea îi 

funcţiona din plin. Ce să-i spună 
doamnei Meneffee? Cum putea îndulci 
adevărul, şi anume că dăduse greş 
atît de Cumplit?

-Vai, îmi pare rău, draga mea. Dacă 
n-aş fi fost forţată de împrejurări, aş fi 
aşteptat să te întorci.

-De ce aţi fost forţată de 
împrejurări?

-Prietenii copiilor va face un apel 
mîine la o instituţie din localitate 
pentru o donaţie. Vrem să
J
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călcăm cu dreptul. Dacă aş pomeni 
cîteva nume de seamă care au 
contribuit deja la cauza noastră, poate 
i-aş face să fie mai generoşi.

-Aha, înţeleg.
Fir-ar să fie. Trebuia să-i dea vestea 

cea proastă în seara aceea. Şi, cînd o 



va întreba de ce Logan Webster nu 
fusese înţelegător, ce avea să-i 
răspundă?

- Apropo, Dani, am fost astăzi la 
centrul de îngrijire postşcolară.

Cu aproape un an în urmă, Dani 
organizase acel centru pentru a ajuta 
familiile cu copii întîrziaţi mintal. 
Aceştia aveau acum un loc plăcut 
unde să se ducă după ce terminau 
orele la şcoală, pentru ca mamele lor 
să poată lucra. ; - A fost de ajuns să 
pomenesc de ideea ta în legătură cu 
tabăra de vară şi toată lumea a fost 
încîntată, atît părinţii Cit şi profesorii.

- Ah, cît de mult aş vrea să nu fi făcut 
asta! Este prea devreme pentru a face 
public totul. Nu vreau ca lumea să fie. 
dezamăgită dacă lucrurile nu vor ieşi 
bine.

îi venea să înfăşoare firul telefonului 
în jurul guşii doamnei Meneffee şi să o 
sirîngă de gîî.



- Vai, Dani, draga mea, ăsta-i unul 
din motivele pentru care te iubim şi te 
apreciem atît de mult. Munceşti 
neobosită şi, totuşi, nu vrei să ştie 
lumea ce faci. Eşti mult prea modestă. 
Ştiu că
<j«L>
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o să te descurci. încercarea de a-l 
convinge pe domnul Webster să ne 
vîndă terenul nu este decît primul pas. 
Ce-a spus?

O clipă îşi dori ca toate ceielaite 
proiecte ale ei să nu se fi bucurat de 
atîta succes. Atîţia oameni contau pe 
ea să rezolve din nou totul. Trebuia să 
găsească o alternativă. Poate că avea 
să-şi convingă tatăl să-i închirieze 
unu! din terenurile pe care nu le 
exploatase.

-Ei, Dani? Ai adormit din nou? Ce-a 
spus?



-Păi... n-a spus tocmai nu, se eschivă 
ea.

-Grozav. Ştiam că putem conta pe 
tine. Acum trebuie să închid. La 
revedere.

Dani puse receptorul la loc, plictisită. 
Nu spusese o minciună, dar nici 
adevărul nu era. Plănuia să se 
întoarcă la Dalias a doua zi şi să 
lămurească imediat lucrurile. Avea să 
născocească ceva în legătură cu 
Logan şi va găsi o alternativă care va 
mulţumi comitetul şi nu-i va dezamăgi 
pe copii şi pe familiile acestora.

Cînd se ridică să-şi pună cămaşa de 
noapte, îşi simţi umerii grei din cauza 
răspunderilor pe care le avea. Dar nici 
o parte din trupul ei nu era la fel de 
grea ca inima. Vîrîndu-se în pat, se 
întrebă dacă n-ai fi fost mai bine să nu 
revină la Hardvvick. Sfidase destinul 
întorcîndu-se să-l vadă pe Logan. 
Lecţia fusese dură, dar acum ştia. 



Unele lucruri trebuie să fie lăsate aşa 
cum sînt.
rC
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Cianţa uşii se mişcă şi ea deschise 
ochii brusc. Se făcuse dimineaţă. 
Lumina pătrundea prin draperiile 
proaste, specifice motelurilor. Dani se. 
rostogoli pe o parte şi văzu uşa 
deschizîndu-se, dar numai puţin, 
pentru că fu oprită de lanţ.

- Camerista? întrebă ea, somnoroasă. 
Mai tîrziu, te rog.

In clipa aceea, lanţul zbură din locul 
lui datorită izbiturii unui picior încălţat 
cu cizmă. Şuruburile ieşiră din lemnul 
moale, făcîndu-l să atîrne inutil. Logan 
dădu buzna în cameră.

-Nu, nu e camerista. Cit despre 
partea cu mai tîrziu, chestiunea 
pentru care am venit, nu va mai fi 
amînată nici măcar o clipă.



Dani se ridică brusc în capul oaselor 
şi dădu să sară din pat.

-Nu te deranja.
Vocea aceea de oţel o paraliză.
-Eşti chiar acolo unde te vreau.
Trînti uşa cu zgomot şi înainta. Era 

furios, de fapt, chiar clocotea de 
mînie. Muşchii feţei, ai gîtului şi ai 
braţelor îi erau rigizi, iar ochii îi 
scînteiau. Aveau aerul unui viking care 
se pregătea d.e luptă.

Dani îşi trase pătura pînă sub bărbie, 
dîndu-şi seama că, nici dacă ar fi fost 
din fier, n-ar fi putut să se apere de el.

-Ce vrei să spui cu asta? Nu poţi să 
vii:..
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- Ba pot şi am şi venit.
Nu îi. contrazicea* Acum se afla la 

picioarele patului, privind-o cu răceală 
şi făcînd-o să se simtă mică şijipsită 



de apărare.
- îţi cer o explicaţie, Logan. Acum.
încercă să pară curajoasă şi rece, 

dar în adîncul ei tremura. Nu îl mai 
văzuse niciodată, de fapt, nu mai 
văzuse pe nimeni niciodată într-o 
asemenea stare de nervi. Şi de ce o 
privea ca şi cum ar fi urît-o? Pentru că 
îi părăsise? Dacă era aşa, de ce nu 
venise după ea seara trecută?

- Nu fiindcă ai avea nevoie de o 
explicaţie, dar citeşte asta pentru 
propria ta satisfacţie, după care o să 
iau ce-mi datorezi de multă vreme.

Smulse o foaie de ziar din buzunarul 
de la şold şl i-l azvîrli. Continuînd să-l 
privească, uimită, ea despături foaia. 
în cele din urmă, cîhd îşi desprinse 
privirea de a lui Logan, văzu că ţinea 
în mînă o parte din ediţia de 
dimineaţă a ziarului din Dallas. Pagina 
socială.

îşi văzu fotografia, citi titlul şi 



primele rinduri ale articolului şi ştiu că 
era terminată.

- Nu le-arn spus eu asta, şopti ea 
parcurgînd repede pagina.

Fiecare rînd era o relatare a muncii 
ei excepţionale în domeniul actelor de 
caritate, deşi, în împrejurările 
respective, suna ca o acuzaţie. Uitima 
ei realizare părea să fie achiziţionarea 
unui
V
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teren de la domnul Logan Webster 
pentru a fi
transformat într-o tabără de vară.

în cele din urmă, puse ziarul la o 
parte şi îşi privi impiorator acuzatorul.

-Nu le-am dat eu articolul. N-am 
făcut-o eu.

- Te aştepţi să cred că ăia ghicesc în 
stele? tună él.

-Ea... m-a sunat aseară.



-Cine?
-Preşedinta, doamna Meneffee. Ea 

m-a-rugat să-ţi vorbesc despre teren. 
Voia să ştie dacă ar acceptat să ne 
vinzi,

-Şi tu i-ai spus „da", asigurîndu-te, 
astfel, de un articol în ziarul de 
dimineaţă.

-Nu, spuse ea scuturînd din cap, 
ceea ce îi făcu părui să se mişte.

Durerea de cap nu-! trecuse nici 
după ce dormise. Era ca uri tunet, sau 
era inima?

-Nu m-am simţit bine'. N-am vrut să 
intru în prea multe amănunte, aşa că 
i-am zis că n-ai spus tocmai „nu".

îşi umezi buzele.
-Ceea ce... ai şi făcut.
• îi'.privi chipul dur. Nu o credea.
-îţi jur, Logan. Habar n-ârn avut că 

se va duce la ziar!
-Dar nu poţi fi nici extrem de 

supărată. Uite ce eroină au făcut din 



tine.
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Dar tu? Vii aici ca un general din 
Armata Salvării! Eşti furios pentru că 
acum va trebui să renunţi la un acru 
din preţioasa ta proprietate? Unu! din 
numeroasele lucruri pentru care, aşa 
cum le spui tuturor, ai muncit din 
greu.

- Mă înfurii, Dani, spuse el cu o voce 
calmă dintr-odată, dar tocmai de 
aceea, mai înspăimîntătoare.

-De ce altceva ai năvălit în camera 
mea?

-Pentru că am făcut un tîrg care nu 
avea nici o legătură nici cu Prietenii 
copiilor, nici cu terenul acela, cu nimic 
altceva decît cu noi doi, spuse el 
începînd să-şi descheie încet cămaşa.

-Ce faci? întrebă ea cu răsuflarea 
tăiată.



-Am de gînd să şterg datoria.
Cămaşa era descheiată acum şi-i 

atîrna liberă peste şolduri. .
-Ai obţinut ce ai vrut, Dani. Acum 

sînt obligat să dau terenul acela, 
indiferent dacă vreau sau nu. A venit 
timpul să te achiţi şi tu de cealaltă 
parte a tîrgului.

îşi scoase centura şi îşi descheie 
pantalonii.

-Nu, şopti, ea lipindu-se cît mai mult 
de tăblia de lemn a patului. Logan, nu 
gîndeşti limpede. Eşti fu. os. înţeleg. 
îmi pare rău pentru ce s-a întîmplat,

-Şl mie. N-am vrut să fie aşa,
- Faci asta numai pentru că mîndria 

ţi-a fost
----(jTs]) -
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rănită. Te-am părăsit.

- M-aş fi putut obişnui cu gîndui. 
-Ceea ce nu pot tolera, însă, e faptul 
că ăi făcui porcăria asta, zise el 



arătînd spre ziar. Ţi-am spus de la bun 
început că nu poţi să mă manevrezi. 
Dar ai făcut-o, totuşi. Şi îţi jur că o să 
plăteşti pentru asta.

- Ai de gînd să mă sileşti?
- Am încercat totul pentru a te face 

să mă iubeşti din nou.
îşi aminti de sentimentul cumplit de 

respingere care l-a copleşit cînd a 
văzut-o fugind. Cît de ridicol trebuia să 
fi părut cu şampania şi cu trandafirul, 
ca un idiot îndrăgostit lulea care se 
ducea la -o întîlnire. Acea amintire îl 
înfurie şi. mas tare şi ocoli patul.

- Nu face asta, Logan, spuse ea 
alunecînd în partea cealaltă a patului, 
dar ei îi prinse tivul cămăşii de 
noaptejn pumnul încleştai.

- Asia îţi spuneam şi eu în noaptea 
aceea cînd am fugit amîndoi. „Nu-i 
lăsa să. ne facă asia, Dani". Dar tu 
stăteai acolo nemişcată in timp ce ei 
mă azvîrleau în maşina şerifului, i-ai 



lăsat să he despartă, în vreme ce eu 
te imploram să n-o faci.

- Eram şocată.
- Aşa am fost şi eu cînd am. citii 

ziarul azi-dimineaţă.
- Bine, dar totul s-a întîmplat acum 

zece ani.
V
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Eram un copil. Nu mă poţi face 
răspunzătoare.

-Nici tu pe mine.
O trase încet, încet spre el.
-Ba da, spuse ea, cuprinsă de teamă. 

0 să te urăşti pentru asta, Logan.
-Mă urăsc deja. Pentru că am fost un 

prost în aceşti zece ani. Pentru că am 
crezut că poţi fi mai mult decit o 
femeie de societate căreia îi place să 
se joace cu vieţile oamenilor. Fără 
îndoială că o să regret dar cel puţin se 
va termina totul. După asta, o sa pot 



începe să te uit.
- Şi âsta-i ultimul lucru de care vrei 

să-ţi aminteşti? Vrei ca totul să se 
termine astfel? Cu un viol?

-Aşa. îi vei spune?
- Da, pentru că nu voi fi de acord. Mă 

voi împotrivi
-Faci cum vrei.
-O să ţip.
- Ba n-o să ţipi. N-ai vrea o proastă 

publicitate.
-Nici tu n-ai vrea, Gîndeşte-te că va 

afla toată lumea din oraş,
-Puţin îmi pasă. Nu-mi pasă de nimic 

altceva decît să te am.
Se aruncă spre ea prinzînd-o ae 

mijloc şi prăbuşindu-se odată cu ea în 
patul răvăşit. îi ţintui şoldurile cu 
pulpele. Dani gemu, şocată şi neîn-
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crezâtoare, şi fu cuprinsă de fgrie cînd 
e! îi sfîşie cămaşa de noapte.



- Logan, încetează. Dumnezeule, nu-i 
adevărat.

Dar el nu mai auzea şi nu mai 
judeca. Gura'iui se repezi Cu duritate 
spre a ei. O strînsoare puternică îi 
ţinea încheieturile mîinilor ridicate 
deasupra capului. Mîna care îl ţinea 
maxilarul nemişcat nu semăna deloc 
cu cea care o mîngîiase, o iubise cu 
atîta tandreţe şi o tulburase cu 
blîndeţea sa.

îşi înfipse genunchii între ai ei şl îl 
forţă pulpele să se îndepărteze. Trupul 
1 se vîrî între ele cu o agresiune 
furioasă. Mîna îi freca sînii. Degetele 
lui insistente îi întăriră sfîrcurile şi ea 
era dezgustată de trădarea propriului 
trup.

îi dădu drumul din sărutul iui sălbatic 
şi sufocant şi îşi coborî capul asupra 
sînului, plimbîndu-şi limba peste sfîrc. 
Trupul i se mişca sugestiv deasupra 
ei, supărat că încă mai erau separaţi 



de haine. Făcu un gest de a se elibera.
-Logan'.
Atîta disperare şi dezamăgire se 

aflau în acea şoaptă încît aceasta 
străpunse zidul de furie din jurul 
creierului său mal mult decît ar fi 
făcut strigătele şi ţipetele. Buzele lui 
îşi încetară sărutările pîrjolitqafe. Nu 
mai era nevoie să-i ţină mîlnile, căci 
braţele ei erau moi. Nu i se mai
<J48>
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împotrivea. Pulpele-îi. erau depărtate 
şi nu mal încercau să-i apere 
moliciunea de el.

El respira anevoios şi inegal cînd îşi 
înălţă capul pentru a-i privi chipul. 
Ochii ei erau închişi, dar lacrimile 
şiroiau pe sub gene. îi privi întregul 
trup, o văzu - lipsită de apărare şi 
Învinsă - se văzu pe el - violent şi 
brutal - şl îşi dădu seama deodată ce 



lucru oribil fusese gata să facă.
Sentimente de vinovăţie şi regret 

coborîra asupra lui ca-o mantie de oţel 
făcîndu-l sa se lase peste ea, în cu 
totul alt fel, protejînd-o de sine. îi 1 
cuprinse capul în mîini, şi strecură 
degetele prin părul ei şi îşi ascunse 
faţa în scobitura gîtuiui ei.

-Dani, Dani.,
Cuvintele Ieşiră strangulate şi pline 

de durere, din adîncul sufletului. -
- Doamne, ce-am făcut? Ce-am 

făcut? p,
Cîteva minute rămaseră aşa, singura 

mişcare- făcînd-o degetele lui care' îi 
'masau _uşor. pielea capului. Cînd 
respiraţia lui reveni aproape de 
normal, se ridică de pe ea şl se aşeză 
pe marginea patului. Cînd se uită la 
trupul ei învins, îi fu atît de ruşine, 
încît 'aproape că i se făcu greaţă. Se 
dispreţuia. întinse mîna să-i tragă 
peste sini cămaşa de noapte şi, la 



atingerea lui, ea.se feri, ceea Ce îi 
zdrobi inima.

Se ridică de pe pat -şi, proptindu-şi 
braţul de perete, îşi lipi capui de 
pumnul încleştat. Un
^- G±>- y
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genunchi era puţin îndoit. Pantalonii îi 
stăteau largi în jurul şoldurilor, iar 
cămaşa îi atîrna de pe un umăr, 
asemeni unui drapel de luptă al unei 
armate care suferise o înfrîngere 
umilitoare, căreia nu-i mai rămăsese 
nici un pic de onoare sau curaj.

Simţi cînd ea se ridică in ca pul 
oaselor. Adunînd destul curaj pentru a 
o privi, întoarse capul. Ea îl privea fix. 
Ochii ei aurii erau mari şi speriaţi şi 
buzele, umflate de sărutările IUL Chiar 
în timp ce el o privea, încă o lacrimă 
se prelinse încet pe obrazul ei.

- Ştiu că trebuie să mă urăşti, Dani, 
dar te asigur că n-o s-o faci mai mult 



decît mine;
Ea nu spuse nimic, dar o reacţie la 

vorbele lui o făcu să se cutremure. Un 
oftat i şe zbătu în gît înainte să intre 
diri nou în nemişcare.

- lartă-mă. Eu...
Privi peretele o clipă, după care îşi 

-cobori braţele şi se întoarse spre ea.
- La naiba, n-am ce să spun.
- Aş prefera să nu spui nimic, zise ea 

trăgîndu-şi cămaşa de noapte sfîşiata 
peste sînl şi ţinînd-o cu braţele 
încrucişate.

Te doare ceva? Te-arm lovit.,.
-- Nu, nu, spuse ea scuturînd din cap.
-Eram nebun de furie, Dani. îţi jur că 

nu-mi dădeam seama de ce fac. 
Adică, îmi dădeam
~GIE>
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Se uită în tavan ca pentru a căuta 
răspunsuri, în ceîe din urmă, îşi 
desfăcu mîinile larg.

- N aş fi crezut niciodată că po't fi atît 
de violent, încît să-ţi pot face rău. Ţie. 
Cînd iubesc fiecare părticică din trupul 
tău.

Vocea i se frînse.
-Cum am putut...
-Logan, te rog. nu. Nu ne face bine 

nici unuia din noi. Cred că ar fi mai 
bine să rie spunem adio şi să mă laşi 
singură acum.

-Tocmai asta-i problema, Dani.
Cînd îi auzi tonul plin de remuşcare, 

ea îşi
ridică privirea.

- Nu te pot lăsa singură chiar acum.
v
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Instinctiv, ea bănui că era vorba de o 
veste proastă.- indiferent ce avea să-i 
spună, ea nu voia» să audă,

- N-am fost singurul care am citit 
ziarul azi-dimlneaţă. O mulţime de 
reporteri se aflau la uşa mea cu o 
jumătate de oră înainte să vin aici. Se 
pare că agenţiile de ştiri au preluat 
articolul şi s-a aflat în tot statul. Au 
venit din Houston, Dallas şi Austin.
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Şira spinării păru să i se frîngă şi se 
încovoie,

- Voiau să confirmi?
- Eu şi tu. Voiau să ne ia interviu 

amîndurora.
Ea închise ochii pentru puţin timp.
- Şi toată lumea va afla astfel că 

am stat la tine. Vor crede că 
obişnuiesc să mă culc cu toată lumea 



pentru a obţine donaţii.
Parcă şi vedea ani întregi de muncă 

distruşi şi credibilitatea ei zguduită de 
presă.

- Nu neapărat, spuse el.
- Asta ai crezut şi tu despre mine 

la început. îţi aminteşti?
Primi înţepătura. Simţea că o merită.
- Le-am spus că se înşeală, că n-

ai stat acolo, că n-ai fost musafira 
mea. Am pomenit vag de Spud.

- Bănuieşti că ie-au crezut?
Expresia tristă răspunse în locul lui.
- Bine, dar nu erai acolo, aşa că 

nu pot scrie că erai.
- Spud?
- Dacă ar crede că asta vrei, pînă 

în ultima clipă a vieţii ar jura pe un 
teanc de Bibiii că ai stat. sub ochii ei 
de cînd ai venit.

încercă să-i smulgă un zîmbet, dar ar 
fi însemnat să-i ceară prea mult în 
clipa aceea.



- Şi tu ai crezut că eu le-am dat 
articolul, spuse ea, dezgustată. Mi-aş 
fi făcut singură o

V
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publicitate atît de negativă?

El păru cuprins de remuşcări.
-N-am stat să mă gîndesc. Doar am 

acţionat.
Ea nu răspunse.
-Ar fi bine să te îmbraci, îi sugeră el, 

şovăitor.
Din nou, ea avu presimţirea că încă 

nu se
terminase totul.- ■

-De ce?



-Singurul mod în care am reuşit să-i 
liniştesc pe reporteri a fost 
promiţîndu-le o conferinţă de presă 
imediat ce voi da de tine.

-Oh. Doamne! spuse ea dîndu-se jos 
din pat şi rnăsurînd încăperea, 
furioasă. Cum ae a ajuns chestia asta 
să fie atît de importantă pentru presă?

-Eşti o celebritate în domeniul tău, 
Dani. •

Se răsuci spre el.
- Nu da toată vina pe mine. Şl tu ai 

fost în reflector în ultima vreme. Şi 
dacă n-ar fi fost tîrgul tău nenorocit, 
nu s-ar fi întîmplat absolut nimic din 
toate astea.

înregistra încă un punct.- El ştia că 
acela era adevărul şi nu putu să 
găsească nici o replică potrivită. Se 
întoarse, îşi încheie'cămaşa şi şi-o vîrî 
în pantaloni. După ce îşi aranjă 
hainele, se îndreptă spre uşă. Dani 
stătea din nou pe marginea patului, 



părînd teribil de distrusă şi chinuită.
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-Reporterii vor veni ia biroul meu din 
centru., îţi aminteşti clădirea pe care 
ţi-am arătat-o ieri?

-Da. "
-Peste o jumătate de oră.
-Şi dacă nu voi fi acolo?
-Vor crede că avem de ce să ne fie 

ruşine.
-Şi n-avem? întrebă ea cu subînţeles, 

ridicînd capul şi prlvindu-l cu ochii 
scînteietori.

-Eu, da-. Tu, nu, zise ei şi făcu un pas 
spre ea. Dani, îmi... Nimic din ce-aş 
spune n-ar repara....

înjură încet. Cum putea să o lase 
cînd părea atît de distrusă, şi totul din 
vina Iul?



-Nu te voi mai vedea singură după 
conferinţa de presă, nu?

-Nu. Voi pleca imediat.
-îţi pare rău că te-ai întors?
în glasul lui se simţi durere.
, Ea încercă să-şi înfrîneze lacrimile 

care îi inundau ochii şi îl privi.
-Cum poţi să mă întrebi aşa ceva 

acum?
El făcu un gest de nerăbdare.
- înainte de azi-dimlneaţă, te bucurai 

că te-ai întors?
- întotdeauna .am ştiut că trebuie să 

te mal văd1 o dată. Aşa cum ai spus şi 
tu. nu se terminase toţul între noi. 
Acum ne putem continua vieţile.

El oftă adînc.
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- Da, bănuiesc că da.
Aerul ei sfidător dispăru şi capul îi 

căzu în piept. Nu spuse nimic. Dar, 



cînd îşi ridică din nou privirea, el nu 
mai era.

Ştiind că avea să întîrzie, dar fără să-
i pese, Dani făcu uri duş şi se spălă pe 
cap. Se fardă cu grijă pentru a-şi 
ascunde cearcănele datorate oboselii 
şi apoi îşi puse rochia de mătase de 
culoarea mierii, care făcea 
întotdeauna minuni în contrast cu 
tenul. în ziua aceea trebui să-şi aplice 
mai mult fard pe obraz pentru a 
estompa acea strălucire. Rochia avea 
o croială simplă, cu şapte năsturaşi 
îmbrăcaţi care porneau de la decolteul 
în formă de V pînă la mijloc. Umplu 
decolteul cu cîteva şiraguri de 
mărgele roşii. Purta aceiaşi pantofi din 
piele de ţipar pe care îi avusese şi în 
seara reuniunii. Părui îi era parţial 
uscat cînd îl strînse în coc.

îşi făcu bagajele, le duse la maşină, 
plăti motelul şl porni pe străzile 
familiare'spre clădirea pe care Logan 



i-o arătase cu o zi înainte. Webster 
Industries Inc. -scria pe o placă aurie 
deasupra uşilor turnante.

în hol era uh adevărat vacarm. 
Reporteri şi cetăţeni al oraşului, se 
plimbau de colo-colo, atraşi de 
eveniment şi vorbeau extrem de 
gălăgios. Deocamdată, lucrul fusese 
oprit. Comunitatea se afla în vizor, iar 
cetăţenii ei aveau
v.
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să se bucure de atenţie.

în clipa în care fu recunoscută, Dani 
fu asaltată imediat de reporteri, care 
începură să-i pună -întrebări.

- Aţi fost la şcoală împreună cu 
Logan Webster, domnişoară Quinn?

- V-a plăcut reuniunea? Vreau să 
spun, reuniunea clasei.

- De ce munciţi atît de mult pentru 
caritate?



- Domnişoara Quinn vă va răspunde 
la întrebări, ca şi mine, dacă veţi fi 
drăguţi să ne lăsaţi să ajungem pe 
podium. Cred că sînt destule scaune 
pentru toată lumea.

Logan îşi făcuse loc pînă la ea şi îi 
înconjură mijlocul protector. Ea se 
rezemă, recunoscătoare, de trupul lui 
puternic şi cald.

- Te simţi bine? o întrebă el încet ca 
să-i audă numai ea, în timp ce 
o'conducea într-o sală Impresionantă, 
unde o masă fusese aşezată cu
■ faţa spre o mulţime de scaune 
pliante.

- Da, mă simt foarte bine. îţi 
mulţumesc că m-ai salvat, spuse ea 
zîmbindu-i, dar în clipa următoare, 
amîndoi îşi amintiră ce se întîmplase 
în dimineaţa aceea şi îşi întoarseră 
privirile în altă parte.

- Ai mîncaţ ceva?
- Nu, nimic.



- N-ai băut nici măcar cafea?
HC
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Ea scutură din cap.
- O să-.i spun secretarei să-ţi aducă 

una.
O aşeză ia masă şi ea zîmbi mulţimii 

prezente, îi recunoscu pe reporterii de 
la ziarele din Dallas şl le aruncă un 
zîmbet în chip de salut, sperînd că nu 
părea atit de fals cum îl simţea ea.

Loganîi lăsă timp pentru a lua cîteva 
înghiţituri din cafeaua care apăruse ca 
prin farmec, după care, folosind u-se 
de o instalaţie de sunet portabilă, ceru 
să se facă linişte,
• -Eu am avut foarte puţin de-a face 
cu această problema, spuse el şi, cînd 
mulţimea începu să protesteze, ridică 
mîinile pentru a-i reduce la tăcere 
Domnişoara Quinn, o fostă colegă de-
a mea, este singura răspunzătoare de 



ceea ce sărbătorim astăzi. Mi-a vorbit 
cu atîta sinceritate despre ceea ce 
voia, mi-a descris planurile pentru 
tabăra de vară într-un mocl atît d.e 
interesant şi captivant, încît am fost 
mai mult decît încîntat să ofer 
proprietatea pentru un proiect atît de 
necesar. '

Dani îl privi, uluită. Ar fi trebuit să 
candideze pentru postul de 
preşedinte. O făcuse chiar şi pe ea să-l 
creadă. Nu-i spusese niciodată de ce 
era ' atît de devotată cauzei. îi 
împărtăşise ideile foarte sumar în timp 
ce cutreierau clădirile acelea 
dărăpănate. Şi, totuşi, el o făcea să 
pară o sfîntă.

- Nu vreau să captez eu toată 
publicitatea,
V
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aşa că o s-o las pe ea să vă 



povestească totul, spuse el şl, 
întorcîndu-se spre Dani, îi dădu 
microfonul.

Ea îi luă, dar privirea îi rămase 
aţintită asupra iui şi buzele îi erau 
uşor întredeschise de mirare. E! o 
îndemnă uşor cu o mişcare a capului 
şi se aşeză.

Răspunse la întrebări, dar le oferi 
foarte puţine informaţii, doar atît cît 
să poată scrie un articol. îi lăsă să 
creadă că reticenţa ei se datora 
discreţiei, în realitate, ea nu ştia nici 
cîţi copii puteau primi în tabără şi nici 
ce fel de programe puteau oferi. Cît 
despre pregătire şi transport, nu avea 
nici cea mai vagă idee.

- întrebările dumneavoastră sînt 
premature, obiectă ea rîzînd uşor. 
Abia am obţinui terenul, vă amintiţi?

îi subjugase pe toţi. Rîseră împreună 
cu ea.

-Aceste lucruri necesită luni de zile 



de gîndire şi eu nici n-am început încă.
Un reporter de pe un rînd din spate 

se ridică şi îi făcu semn. Cîrid ea îi 
răspunse, el înti ebă:

- Este o indiscreţie să întreb cît 
plăteşte organizaţia Prietenii copiilor 
pentru pămîntul domnului Webster?

Dumnezeule! Cît îi plăteau domnului 
Webster pentru pămînt? Singurul preţ 
pe care ea şi Logan îl discutaseră 
fusese... Oh, Doamne! Se fistici.
-( 159 y
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-Nu cred...
-Actul de vînzare e la mine, spuse 

Logan, ridicîndu-se.
Ea îl privi imediat şi îl văzu fluturînd 

o hîrtie cu aspect oficial în faţa 
reporterilor.

-Scrie „Achitat".
-B...bine, dar nu ţi-am plătit nimici 

spuse ea din greşeală direct în 



microfonul pe care îl ţinea încă 
aproape de gură.

- Exact, domnişoară Quinn, zise 
Logan, dîndu-i actul de proprietate 
împreună cu cel de donaţie. Este tot 
ce vreau pentru ei.

izbucniră cu toţii într-un val de 
aplauze. Nu se putea face nimic 
pentru a se potoli acel vacarm de 
încheiere. Dani abia aştepta să poată 
ieşi pe neobservate pentru a se gîndi 
în linişte.

Exact cînd mulţimea începu să se 
risipească, o femele cu părul cărunt 
veni repede la Logan şi îi dădu o 
hîrtie.

-Nu mi-a venit să cred, spuse ea, 
lipindu-şi ambele mîinj pe piept.
. Logan i-o prezentă repede lui Dani ca 
fiind secretara Iul.

-La început am crezut că-! o glumă, 
dar chiar dînsul ml-a vorbit.

-Cine? o întreba Logan pe femeia 



tulburată.
- Guvernatorul, spuse ea, mîndră. 

Citiţi mesajul.

După zece ani
Logan despături hîrtla şi citi scurtul 

mesaj, după care îşi ridică privirea 
spre Dani, părîhd aproape copleşit.

- Sîntem invitaţi să cinăm, cu domnul 
guvernator Hyatt şi cu soţia sa la 
ferma lor. Diseară,' adăugă el încet.

Reporterii care auziseră începură să 
murmure, iar ceilalţi au fost şi ei 
imediat informaţi. întreaga încăpere 
.zumzăia din nou, ca şi cum invitaţia 
ar fi -venit din pa/tea unui rege. 
Pentru cei din Hardwick era cam 
acelaşi lucru.

- E o săptămină plină de neprevăzut, 
spuse el sec. Cum vrei să răspund, 
Dani?

-Nu ştiu, răspunse ea, cu răsuflarea 
tăiată. Cît e de departe?



Logan închise un ochi şi se gîndi.
- Un zbor de vreo două ore.
-- Şl cu maşina?
-• E prea departe. Va trebui să luăm 

avionul.
- Ah.
Avea să fie cu Logan. într-un avion. 

Un avion micuţ Numai ei doi, fără 
nimeni altcineva.

Reticenţa ei făcu să-! doară sufletul. 
Se temea, ;oare, de ei? „Dar ce 
altceva ai fi vrut, Idioţule? Ai fost gata 
s-o violezi".

- Guvernatorul Hyatt este un prieten 
de-a! meu, Dani. Nu se va supăra 
dacă li voi suna şi-i .voi spune că nu 
putem merge. Că avem alte
-CliT)
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obligaţii, chestii din astea,
Doamna Meneffee i-ar fi tăiat capul 

dacă ar fi refuzat invitaţia 



guvernatorului. Şi era sigură că un 
eventual refuz ar fi fost relatat foarte 
neplăcut în ediţia de seară a ziarelor. 
Toţi se uitau la ea, aşteptînd 
nerăbdători răspunsul. Nu avea de 
ales.

- E foarte frumos din partea soţilor 
Hyatt să ne faca o invitaţie. 
Bineînţeles că voi fi foarte încîntată să 
merg.

Timp de o clipă în care Inima nu-i 
mai bătu, Logan se uită adînc în ochii 
ei. După care se întoarse şi spuse în 
microfon:

r Sînt sigur că ne veţi scuza, zise el 
aruncîndu-le un zîmbet fermecător. Vă 
mulţumesc că aţi venit.

înainte ca Dani să-şi dea seama ce 
se întîmplă, Logan o scoase iute din 
mulţime şl o urcă în lift. Se opriră la ai 
patrulea etaj, iar el o conduse pînă în 
capătul coridorului, unde deschise uşa 
biroului său.



- Ah, iată-vă, spuse secretara. 
Speram să ajungeţi înainte de a se 
răci cafeaua. La asta v-aţi gîndit, 
domnule Webster? întrebă ea şl se 
dădu ia o parte.

Pe o măsuţă pregătise o gustare 
pentru ei. Era salată de fructe din 
pepene galben, pepene verde, 
căpşuni zemoase şi nucă de cocos. 
Mai erau, de asemenea, sandvişuri cu 
ou pe felii de pîine prăjită, gogoşi cu 
glazură de ciocolată,
V
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cafea şi suc de portocale.

- A fost totul pregătit în grabă, dar 
domnul Webster mi-a spus că s-ar 
putea să vă fie foame pentru că n-aţi 
mîncat nimic. Pepenii sînt proaspeţi, 



din Valley, la fel şi ouăle lui Mae. 
Lucrează la departamentul de 
răcoritoare din drogheria Iul Wiggly. 
Eu mănînc foarte multe sandvişuri din 
astea cînd le prepară.

Pe Dani o amuza femeia aceea, care 
era, evident, dornică să-i facă plăcere 
şefului şi... prietenei acestuia. îi zîrnbi 
cu căldură.

-Totul arată minunat. Nu-mi dau 
seama cum aţi pregătit totul atît de 
repede. Şi, e adevărat, sînt moartă de 
foame.

Femeia îi întinse o farfurie.
-Umple-o cu vîrf, draga mea.
Cu o oră în urmă, Dani ar fi fost în 

stare să jure că n-ar mai fi putut 
mînca în viaţa el, clar descoperi că îi 
era foame şl devoră repede tot ce 
avea pe farfurie.

- Nu sînt aici pentru nimeni, spuse 
Logan, înghiţind o căpşună cînd sună 
telefonul.



Secretara lui răspunse.
-Te rog să mă scuzi, Dani, dar 

trebuie să mă schimb.
La conferinţa de presă purtase 

costum, Bănui că îi avusese în maşină 
cînd a venit la motel.

-Cu ce te îmbraci? Ar trebui să mă 
schimb şi eu?
<jK>
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-- Dacă te simţi bine, poţi să' rărnîi 
aşa. Eu îmi pun o pereche de blugi. 
Sînt sigur că, dacă e o chestiune de 
„casă", Charley va purta blugi şl, în 
plus, n-am chef să pilotez avionul în 
costum. De fapt, nici n-or să observe 
cu ce sînt îmbrăcat, atît timp cît vei fi 
lîngă mine, spuse el, privind-o cu 
tandreţe. Arăţi superb azi.

Ea îşi feri privirea cu modestie.
-Mulţumesc.
Spre surprinderea ei, ei îngenunche 



şi o făcu să-l privească.
-Eşti sigură că te simţi bine, Dani? 

Dacă ţi~am făcut vreun rău...
Părea îndurerat şi scoase un sunet 

de dezgust la adresa iui.
-Pot să anulez totul chiar acum. 

Spune doar un cuvînt.
O privea cu atîta regret, încît ea 

tînjea să-i atingă obrazul uşor. Dar nu 
o făcu. în schimb, scutură din cap şi 
pe buzele tremurătoare.îi apăru un 
zîmbet,

-îţi jur că mă simt bine, Logan.
Ei o studie cu atenţie o clipă, 

plimbîndurşi privirea peste chipul ei. 
După aceea o bătu uşor pe mînă şi se 
ridică

-- Bine. Mă întorc imediat,
Peste zece minute; ieşi din încăperea 

alăturată arătînd mai neoficiali dar 
deloc mai puţin frumos
"Cj64 y"
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în blugi, cămaşă sport, geacă şi cizme.
- Vrei să-ţi duc maşina la mine? Va fi 

mai în siguranţă parcată- acolo decît 
în stradă.

- Da, cred că ar fi mai b::ne.
-Atunci, urmează-mă.
Parcurseră distanţa pînă acasă la el 

într-un timp record. Jrecînd pe lîngă 
casă şi grajduri, o conduse spre micul 
hangar. O pistă îngustă şi neagră 
traversa pajiştea.

- Dacă se întîmpiă ca o vacă să se 
afle pe pistă cînd vrei să aterizezi? 
întrebă, ea cînd o ajută .sa coboare.

1 - Vezi vreo vacă pe pajiştea asta?
Punîndu-i o rnînă pe umăr, o răsuci şi 

îi arătă.
- Vezi gardul acela? Face ca o 

asemenea catastrofă să nu se 
întîmpie.



îşi zîmbiră, dar, din nou, nu dură 
decît pînă işi amintiră de dimineaţa 
aceea. Mîna îi alunecă imediat de pe 
umărul ei.

Dani aşteptă în hangar pînă cînd 
Logan făcu verificarea de dinainte ele 
zbor a avionului. Apoi telefona la cei 
mai apropiat aeroport şi după aceea o 
urcă fixîndu-i centura de siguranţă. 
Imediat după ce decolară, ea îl 
întrebă:

- Cînd ai învăţat să pilotezi?
- în ai doilea an la Şcoala tehnică. Cel 

puţin, atunci a început totul. Am 
decolat împreună cu un prieten într-o 
seară tîrziu. Băusem cîteva beri şi
165~)-
J
Sandra Brown

sînt sigur că şi e! ia fel, dar, tînăr şi 
nebun cum
eram, rn-a convins. Mi-a plăcut foarte 



mult şi mi-am zis că, dacă el putea să 
piloteze, pe jumătate beat, puteam şi 
eu s-o fac perfect treaz. f Lecţiile erau 
scumpe, aşa că m-am înţeles cu f 
instructorul de zbor. Făceam tot felul 
de munci in jurul aeroportului în 
schimbul orelor.

- întotdeauna ai fost muncitor. îmi 
aduc aminte că lucrai după 
antrenamentul ia fotbal.

El rîse scurt.
- Nu-ţi mai spun cîţe galoane de 

benzină am pompat la staţia lui 
Grady. Dâf băîrînui Grady mi-a făcut 
reducere de preţ la benzina pe care o 
foloseam eu, ca să te pot scoate în 
weekend-url

îl zîmbi, dar imediat redeveni serios.
-Aş fi vrut să-ţi cumpăr cadouri, să-ţi 

ofer tot felul de lucruri, să-ţi fac 
surprize. îi invidiam pe băieţii care-şi 
duceau prietenele în locurile cefe mai 
bune - care nici nu sînt prea multe in 



Hardwick - .dar uram faptul că.tot 
ce'puteam să-fi cumpăr era un 
hamburger.
■■ Lc.gar;..

înainte să-şi dea seama, mina ei era 
pe braţul fui. Şi-o privi, uimită. 
Degetele îi înconjurau braţul, 
încrezătoare, fără teamă. Cînd îşi 
ridică privirea din nou spre el, ochii lui 
se topiră într-ai ei. • - Ce voiai să spui?

Emoţia din glasul şi de pe chipul lui o 
făcu să |
<Ji6>
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răspundă.

-Voiam să spun că niciodată nu mi-a 
păsat unde mergeam. Eram 
bucuroasă să fiu cu tine.

El îi prinse mina şi i-o duse la buze. I-
o sărută uşor şi i-o ţinu în acelaşi loc 
cînd vorbi.



- Mă ierţi pentru azi-dimineaţă, Dani? 
Nu pot nici să explic, nici să mă acuz. 
Aş vrea să ştii doar că regret extrem 
de mult. Ml-aş da zece ani din viaţă ca 
să pot şterge acele zece minute.

Privirile li se întîlniră.
- Te doream. Am fost disperat cînd 

m-ai părăsit ieri. Am văzut articolul din 
ziar ca un mod de a-ţi bate joc de 
mine. Asta m-a făcut să turbez, E 
singura explicaţie pe care ţi-o pot da.

■ Ea îşi întoarse privirea şi se uită 
pe geam. Era o zi fără nori. Pămîntu! 
de sub ei se desfăşura cu o 
perfecţiune caleldoscopică.

- Nu mi-aş fi bătut joc niciodată de ce 
s-a întîmplat între noi, Logan.

- Acum ştiu. Vina a fost numai a 
mea. Spune-mi că mă ierţi

- Trebuie să te iert, spuse ea încet. 
Dacă s-a întîmplat pentru că ne dorim 
unul pe altul, atunci sint la fel de 
vinovată ca şi tine:



Găsi curajul de a-i întîlni privirea.
- în ultimele cîteva zile, dacă aş fi 

avut forţa ta, aş fi încercat să te forţez 
de multe ori.

De data aceasta, îi strînse mîna şi i-o 
ţinu pînă
067>
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cînd punctul da destinaţie începu să 
se zărească la orizont. îi dădu drumul 
numai pentru a face manevrele 
necesasre aterizării.

Guvernatorul Charles Hyatt în 
persoană îi aştepta cu camioneta, cu 
care ii conduse cele cîteva mile care îi 
despărţeau de ferma sa.

- Margaret şi copiii abia aşteaptă să 
te vadă, Logan. Şi, bineînţeles, să vă 
cunoască şi pe dumneavoastră, 
domnişoară Quinn.



- Şi eu abia aştept să-i cunosc. Vă 
rog să-mi spuneţi Dani.

- Şi tu spune-i lui Charley, zise 
Logan. Mi-am dat seama că ăsta-i 
singurul mod de a ajunge să te 
înţelegi cu el.

- Cum se face că eşti în relaţii atît de 
bune cu guvernatorul nostru, încît îi 
spui pe nume? întrebă ea înclinîndu-şi 
puţin capul.

- L-am rugat să intre în comitetul 
nostru pentru energie, răspunse 
guvernatorul în locul lui Logan, Şi, 
pînă să-mi dau seama, el a preluat 
conducerea.

- îi seamănă
Mulţumesc, spuse Logan, vesel. îuînd 

intenţionat înţepătura ei drept 
compliment.
\
f ( După zece ani

- Să nu fii impresionată prea mult de 
funcţia 'mea, Dani, spuse Charley. 



înainte să intru în politică, am fost 
doar un simplu crescător de vite. Şi 
ştii ceva? în comparaţie cu 
conducerea legiuitorilor Texas-ului, 
creşterea viteior e o joacă de copil.

Ceilalţi membri ai familiei erau la fel 
de prietenoşi şi calzi ca guvernatorul. 
Dani o plăcu pe doamna Hyatt 
imediat. Plinuţă şi afabilă, avea cîteva 
păreri proprii foarte clare, considera 
că tot ce spunea soţul ei era spiritual 
sau Inteligent, era o mamă excelentă 
şi o gazdă atentă şi generoasă.

- Am fost binecuvîntaţi cu trei băieţi 
sănătoş pentru care sînt 
recunoscătoare în flecare zi, spuse ea 
iui Dani. Ceea ce faci tu pentru copii 
aceia e minunat, pe cuvînt. Cînd am 
citit azi-dirnineaţă despre tabăra 
aceea pe care vreţi s-o puneţi pe 
picioare, i-am spus lui Charley că 
vreau să veniţi în seara asta la cină ca 
să te pot felicita personal şi să-ţi 



oferim tot sprijinul nostru. Charley 
junior, ia, te rog, coatele de pe masă.

- Te-ai simţit bine? o întrebă Logan 
pe Dani mai tîrziu, îndreptînd avionul 
spre est, lăsînd în urmă un apus 
splendid.

- Da, excelent, N-a fost deloc.cum m-
aş.fl aşteptat

-Adică?
/
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- Ceva formal, încordat, ca o masă 
oficială. Mi-a plăcut atmosfera aceea 
de familie, copiii.

El sesiză o undă de tristeţe în glasul 
ei.

-îţi doreşti vreodată să ai copii, Dani?
întrebarea aceea păru să o irite, căci 

se fol
uşor pe scaun.

-Da, spuse ea cu o voce răguşită. 



Bineînţeles că îmi doresc.
-Cu cît avansez în vîrstă, cu atît mă 

gîndesc mai mult la asta, spuse 
Logan, gînditor. iţi aminteşti cînd ne 
întiineam uneori şi nu făceam altceva 
decît să parcăm lîngă iac? De multe 
ori vorbeam atunci despre căsătorie. 
Piănuiam să avem copii. îţf aminteşti?

Ochii ei îi întîlnîră pe ai lui în carlinga 
învăluită de semiîntuneric, după care 
se uită în altă parte, în jurul lor 
domnea un amurg violet, la fel de cald 
şi protector ca acele seri de vară de 
demult.

-Bineînţeles că-mi amintesc.
-Obişnuiam să ne întrebăm cîţi vom 

avea, ce nume le vom da. îţi aminteşti 
toate astea?

Fără să poată vorbi din cauza 
nodului imens care i se pusese în gît, 
ea încuviinţă.

-Dacă am fi rămas căsătoriţi aceşti 
zece ani, ce fel de copii am fi avut, 



oare? Cîţi ani ar fi avut? Cum ar fi 
arătat? Hotărîsem că toţi vor fi blonzi, 
nu?

-Logan, te rog, şopti ea uşor şi îşi 
înăbuşi un
V.
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suspin pe care nu voia să-l audă ei.

îritr-o încercare disperată de a 
limpezi atmosfera, spuse:

-Nu sînt sigură că te interesa atît de 
mult să ai copii, cît să- i faci.

- Recunosc că sînt vinovat, spuse el 
cu un zîmbet trist, care fu înlocuit 
repede cu o expresie de dorinţă 
puternică. Şi încă mai sînt interesat.

Se , lăsă o tăcere plăcută. Zgomotul 
înfundat al motorului o făcu pe Dani 
să adoarmă curînd. Datorită faptului 
că nu prea dormise cu o noapte în 
urmă, se cufundă într-un somn atît de 



adînc, încît nici măcar aterizarea nu o 
trezi.

Cînd deschise ochii, Logan îi zgîlţîia 
uşor umărul.

-Am ajuns acasă, Dani, şopti el.
-Deja?
-Da, după numai două ore, spuse el 

şicanînd-o.
- lartă-mâ, spuse ea atunci, 

îndreptîndu-se în scaun. N-am vrut 
să...

- Nu-i nimic. Ai grijă, zise el ajutînd-o 
să coboare,' după care se duse să 
închidă avionul în hangar.

-Logan?
Stătea rezemată de perete.
-Hmrnrn?
-Există... vreo toaletă prin apropiere?
Zîmbetul lui străluci în lumina lunii 

cînd o luă
<JZD
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de mtnă şi o conduse spre maşini.
- Cea ¡nai apropiată este în grajd. 

Poţi să 'aştepţi pînă acolo?
Se urcă la volanul maşinii el, porni 

motorul şi merse ceva cînd. el abia 
întoarse.. O aşteptă la ieşirea, din 
mica toaletă.

-■ E mai bine?
-Mult mai bine, spuse ea citind şl 

răsuci capul imediat. Ce-a fost asta?
-Ce anume?
- Mi s-a părut că aud un zgomot, zise 

ea arătînd spre boxele cailor.
- Atunci ar fi bine să mă duc să- 

arunc'o privire.
Luă o lanternă din cui şi o aprinse. 

Mergînd pe culoarul centrai, lumină 
fiecare boxă. Dani îi urma 
îndeaproape.

- O să-ţi murdăreşti frumoşii pantofi 
de ia Neiman-Marcus..



- Nu-mi pasă. Dacă se întîmplă ceva, 
n-am chef să rămîn singură.

El rîss uşor şijşi continuă inspecţia.
-Totul e-n regulă. Poneii dorm.
Se întoarse, clar era aîît de aproape, 

incit se ciocni de ea. Ca să nu cadă, o 
prinse de antebraţe. îi simţi muşchii 
încordîndu-i-se sub atingerea lui.

-Dani, spuse ei, cuprins de 
remuşcări. Fot îţi
•GZD
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mai e teamă de "mine?
Ea îi auzi disperarea din glas şi se 

grăbi să nege.
-Nu, Logan, nu. Nu crede aşa ceva. 

Nu mi-e teamă.
El o lipi atunci de perete, în aşa fel 

ca lumina lunii care pătrundea pe 
fereastră să-i cadă pe chip şi să fie 



convins că era adevărat.
-De cîte ori te ating, tresari. De ce, 

Dani?
-Nu tresar.
Era fermecată de sclipirea argintie a 

părului lui şi degetele ei nu rezistară 
tentaţiei de a întinde mîna spre ei.

- Atingerea ta m-a făcut întotdeauna 
să tremur.

<
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Mîiniie lui îi alunecară în sus şi în jos 
pe braţe. Nu îndrăznea să spere, dar 
trupul i-o luă înainte nepăsător, 
ignorînd avertismentele iui de a nu 
desluşi nimic în cuvintele ei.

- Ce vrei să spui, Dani?
- Că, de cînd mă ştiu, trupul tău, 

chiar şi numai gîndul la ei, l-a făcut pe 
a! meu să răspundă.



- Dani, spuse el fâcînd o grimasă de 
uşurare atît de puternică,, încît 
semăna a durere.
V <774) <
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Erau aproape unui de aîtuî, dar 
braţele ei încrucişate puneau destui 
spaţiu între ei.

-N-ai fi putut termina niciodată ce ai 
început dimineaţă, spuse ea încet şi îşi 
ridică privirea spre el. 1

Ochii tui aveau o strălucire 
întunecată în lumina funii.

-E prea mult bine în tine ca să poţi 
răni vreodată pe cineva, mai ales pe 
cineva la care ai ţinut odată.

-- Poate că ai despre mine o părere 
-mai bună decît merit.

Ea scutură din cap.
-Nu. Erai furios şl pe bună dreptate. 

Căutai un mod de a te dezlănţui şi de 
a scăpa de furia aceea, Era firesc să ţi-
o îndrepţi spre mine. Dar nu mi-aj 



făcut niciodată rău, Logan. Ştiu asta.
-îţi mulţumesc pentru încrederea pe 

care o ai în caracterul meu. Dar te 
înşeli în-cealaltă privinţă.

-Care?
Că eşti cineva la care „am ţinut 

odată". Ţin la fine şi acum, Dani, Şl nu 
are nici o legătură cu ce-a fost între 
noi acum zece ani. Chiar dacă te-aş fi 
cunoscut pentru prima oară cu trei 
nopţi în urmă, aş fi ştiut imediat că 
eşti singura, femeie pe care aş putea-
o iubi vreodată.

îi luă mîinlle într-ale sale şi i le 
strînse la piept.

-De ce al plecat ieri, Dani?
-f~175 \
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CapuS ei căzu pe pumnii ior 
împreunaţi.

- N-am vrut ca actul de a face 
dragoste să fie încheierea unui joc. 
Voiam să fie mai mult.



Ei îi dădu drumul şi îi atinse obrazul 
cu o palma caldă, ridicîndu-i capul.

- A fost mai mult. Recunosc că am 
*ost puţin supărat cînd te-am văzut 
prima oară. Poate că am vrut să-ţi ofer 
puţin din durerea şi umilinţa pe care 
le-am simţit în noaptea aceea cînd am 
fugit amîndoi. Dar mi-a trecut în clipa 
cînd te-am luat în braţe să dansăm. în 
ciuda stilului tău de viaţă sofisticat, a 
poziţiei taie sociale, eşti tot Dani a 
mea. Frumoasă, inteligentă, 
fermecătoare, sexy, fără să faci nici 
un efort. Am încercat în toate felurile-

să te fac să-ţi dai seama cum mă simt 
fără să fiu nevolt să ţi-o spun. Nu ai 
înţeles pînâ acum de ce te doream în 
patul meu?

Ea îi luă Capul în mîini şi se aplecă 
spre el. Braţele Sui o înconjurară.

- Cred că da, dar spune-o, totuşi, ca 
să fiu sigură.

- Ca să iii sigură, şopti ei, te iubesc, 



Danielle Elizabeth Quinn.
Ea II şopti numele şi îl luă de gît. O 

strînse în braţe şl mal mult şi îşi 
ascunse faţa în gîtul el.

- Ai făcut parte din mine ca o aşchie 
pe care am purtat-o sub piele în toţi 
aceşti ani. Mu-mi amintesc să fi 
încetat vreodată sa te iubesc, zise
l <m> >
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îi freca spatele, mişcîndu-şi mîinile 
peste netezimea de dincolo de 
mătase, atingîndu-i fiecare vertebră 
cu vîrfurile degetelor. Mîinile îi aluneca 
ă apoi peste unduitura mijlocului, pe 
şolduri. Dar se mişca încet, cu 
biîndeţe. Nu avea să mai 
rişte'niciodată speriind- o.

- Nici eu, Logan. Te-am iubit din clipa 
cînd am intrat în timpul orei de istorie 
a domnişoarei Pritkin ca elevă nouă şi 
tu mi-al oferit banca ta.



El îşi înălţă capul, si o privi cu 
atenţie.

~ Chiar de atunci?
- Da. Cvi-ai făcut să ml se tale 

respiraţia.
Nu desluşi nirnic pe chipul ei în afară 

de sublima fericire care îi învăluia 
propriul trup pe dinăuntru. Inima 
stătea gata să-i plesnească şi, dacă 
ochii ei sclipitori şi zîmbetu! luminos 
Indicau ceva, atunci Dani simţea 
aceeaşi senzaţie de eliberare şi 
înălţare.

îşi coborî încet gura peste a el. Nu îi 
forţă buzele să se deschidă. Limba îi 
rămase liniştită. Doar îi atinse gura cu 
a sa, înainte şi înapoi, răsuflînd uşor.

Peste cîteva clipe, ea îşi înălţă capul 
şl îşi strecură degetele prin părul lui.

- Ai început să fii timid cu mine?
- N-am vrut să te sperii.
Ea ii adora asprimea mătăsoasă a 

părului şi îşi



<J77>
Sandra Brown

trecu degetele prin el senzual,
-îţi dau permisiunea.
-Să ce? întrebă ei cu un glas 

îngroşat.
Se simţea îngroşat peste tot. 

Degetele, limba, pîntecul. Doamne! 
Probabil că era o fiară, ii obţinuse 
iertarea pentru faptul că fusese gata 
să o violeze şi jurase să nu-i mai facă 
nici un rău niciodată. Totuşi, nu se 
putea gîndi decîî la dulcea eliberare 
pe care trupul -el o promitea în 
schimbul unul chin care fusese 
adăpostit în sufletul Iul timp de zece 
ani.

-Pentru ce îmi dai permisiunea?
-Să mă sperii. Aşa, spuse ea 

răsufiînd printre buzele lui.
Ascultătoare, acestea se desfăcură şi 

limba ei le exploră delicată conturul. 



Apoi, cîştigînd încredere, îl alunecă în 
gură, unde rămase.

Mîiriili lui i se desfăcură larg pe spate 
şi o lipiră de el. Dar nu era de ajuns. O 
sărută lacom. Limba îi pătrunse cu 
poftă în gura dulce, fi' plăcea în felul 
cum i-ar fi plăcut cuiva miezul zemos 
şi dulce a! celui mai gustos fruct.

Lăsînd timp pentru ca amîndoi să-şi 
recapete suflarea, el îi căută cu buzele 
partea de dedesubt a maxilarului. Ea 
îşi dădu capul pe spate.

-Te doresc, Dani. Goală. Să mă 
primeşti în tine, să fac parte din trupul 
tău.

- Da, Logan, spuse ea frecîndu-se de 
el şi
178 ) /
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acoperinciu-i tăria cu pîntecele.

- Doamne, mă omori. Nu ştiu cum o 
să ajung pînă-n casă, gemu el.

- Hai să rămînem aici.



Reuşise să-l smulgă dintr-o ceaţă 
sexuală atît de densă, încît nu credea 
că avea să mai vadă vreodată 
limpede. O privi complet uluit.

- Aici? in fîn?
Ea rîse melodios.
- Da, e IOCL/I potrivii, sînt sigură. 

Putem?
- Iubito, în momentul ăsta sînt gata 

de orice. Crede-mă, ml-ai găsit 
punctul cel mai vulnerabil. Nu mă 
gîndesc de'cît la tine. Eşti sigură?

Ea îşi desprinse braţele de după gîtul 
lifi şi se întoarse cu spatele. Sub 
privirea lui vrăjită, îşi desfăcu 
mărgelele de la gît.şi ie puse pe 
pervazul îngust, după care urmară şi 
celelalte bijuterii.

Apoi începu să-şi elibereze părul, 
care îi căzu pe spate des şi gros dînd 
naştere în el unui impuls aproape 
irezistibil de a-şi afunda mîinile în el. 
Dar aceea era scena ei şi o juca exact 



aşa cum voia ea. Avea destui timp mai 
tîrziu să exploreze fiecare firişor 
nepreţuit de păr.

Ea îşi scoase pantofii şi îl privi prin 
perdeaua de gene înainte să-şi ridice 
poalele rochiei pentru a-şi desprinde 
ciorapii din clamele portjartierului.

Logan Webster, Zdrobitorul de inimi 
din Hardwick. îşi pierdu stăpînirea de 
sine. Ştia că
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limba îi atîrna probabil pînă la 
jumătatea pieptului. Mîinlle şi 
picioarele parcă îi deveniseră enorme 
- pentru a nu mar vorbi de o altă parte 
a trupului care atinsese dimensiuni 
nebănuite. Inima îi bătea cu putere. 
Ochii îl clipeau cu frecventa unei 
lumini de trafic. întregul trup îi ardea. 
Era sedus de femeia care îi umpluse 
nopţile în vis. Era sedus şt îi plăcea la 



nebunie!
- E vreo pătură pe aici? întrebă ea 

încet.
El încuviinţă şi se forţă să meargă 

pînă în magazie de unde luă o pătură 
veche, mare, pe care o întinse într-
una din boxele goale şl curate unde 
pătrundea lumina lunii.

- Vrei să mă dezbrac? întrebă ea.
- Aş vrea să te dezbrac eu.
- Speram să spui asta, zise ea 

zîmbind.
Stăteau în picioare în centrul păturii, 

unu! în
faţa celuilalt. Luîndu-i faţa în mîini, ei 
o sărută uşor, abia apăsîndu-i buzele. 
Apoi gîtul primi o serie de sărutări 
mărunte care lăsară o dîră umedă ce 
o umplu de extaz, de-a lungul gîtului 
şi claviculei.

- Miroşi atît de bine. Gustul tău..,
Gura i se cufundă în decolteul 

modest al rochiei, după care se 



îndreptă, o privi adînc în ochi şi începu 
să-i descheie cei şapte nasturi.

Aceştia cedară imediat sub degetele 
iui pricepute, unui cîte unul, pînă cînd 
laturile rochiei
V
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o acopereau lejer. Privirea lui se 
desprinse de pe ultimul nasture şl îşi 
făcu drum spre chipul ei.

-De ce, oare, simt o nevoie 
extraordinară ele a mă afla pe 
bancheta din spate- a unui Chevrolet 
din şaizeci şi doi?

Ea rîse împreună cu el.
-Sînt mult mai nervoasă acum decît 

arn fost vreodată pe bancheta din 
spate a maşinii tale.

-Şl eu la fel. recunoscu el.
-De'ce crezi?



-Pentru că acum înseamnă mai muit. 
Vreau să fie perfect pentru amîndoi.

-Va fi.
îşi,strecura mîlniîe în corsajul ei şi 

trecîndu-le peste piept, umeri şi braţe, 
îi coborî rochia. Ea îşi scoase .mîjnite 
din mîneci şi aşteptă ca ei să se 
oprească pe şolduri pentru a-i trage 
veşmîntu! în jos. Sprijinindu-se cu o 
mină de umărul lui, ea îşi : scoase 
picioarele pe rînd. Rochia aceea 
scumpă fu azvîriită neglijent în fînul cu 
miros dulceag.

Răsuflarea lui îi şuieră printre dinţi.
-Eşti superbă,- Danielle Elizabeth.
Nu ştia cum se numeşte ace! articol 

de lenjerie, ştia doar că-i place şi că 
toate femeiie din America ar fi trebuit 
să aibă unui. Servea drept i sutien, 
chilot şi portjartier în acelaşi timp. 
Probabil că era din mătase, căci îi 
strîngea trupul ca o a doua piele. Una 
caldă şi docilă. Culoarea :
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şampaniei' se confunda atît de mult 
cu pielea, încît, la lumina slabă şi 
argintie a lunii, abia putea spune unde 
se termina ceva şi începea altceva,

îşi lipi mina de mijlocul ei. Da, 
mătase, cu siguranţă. Pieptul îi era 
plin şi greu şi îi umplu palma cînd îşi 
permise să-l cuprindă, îşi mişcă 
degetul mare şi îi simţi reacţia de 
răspuns prin materialul senzual. 
Vedea rezultatul mîngîierii lui 
împungînd materialul. Dar nu voia să-l 
exploateze acum.

, îşi lipi mîna în jos peste umflătura 
uşoară a şoldului ei şi apoi spre 
dantela care se afla la începutul 



pulpelor. Se încheia într-un V extrem 
de atrăgător. Se sili să-şl desprindă 
privirea de pe triunghiul acela 
ameţitor pentru a învălui subţirimea 
pulpelor lungi. Clamele portjartierului 
atîmau provocator pe pielea netedă.

Luă una între degete şi trase 
elasticul spre el, după care se uită Sa 
ea cu un neastîmpăr copilăresc.

-Dacă o faci, o să regreţi, îl avertiză 
ea.

- Cum o să mă pedepseşti?
Ea făcu ochii foarte mici.
-îţi voi scoate toate hainele.
El dădu drumul Imediat elasticului 

care o plesni peste coapsă făcînd-o să 
tresară şi să scoată un ţipăt de 
protest.

-Bine, te-am avertizat, zise ea atunci 
gutural,
080
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Pe drum el îşi^scosese geaca, aşa 



că ea începu cu cămaşa. îi luă ia fel de 
mult timp pentru a i-o scoate cum îi 
luase !ui să o scape de rochie. Dar în 
cele din urmă, pieptul i se dezveli şi 
ea îşi plimbă mîinile peste ei cu foarte 
mare interes.

- îmi place tot acest păr. £ atît de 
bine cînd îl simt.

-Zău? întrebă el răguşit. Mă bucur 
că-ţi place. 0 să încerc să fac să 
crească şi mai mult.

Avu nevoie de extrem de multă 
stăpînire de sine pentru a-şi controla 
pasiunea şi de a suporta acel joc al 
iubirii. O bretea alunecase ds pe 
umărul ei şi i se oprise ispititoare în 
jurul cotului. Sînul ei făcea tot posibilul 
să se reverse din cupa delicată. Numai 
sfîrcul întărit mal făcea ca ea să 
rămînă acoperită şi el în toate minţile. 
Ea se lăsă în genunchi.

- Asta e partea care-mi place cei mai 
mult, murmură ea.



- Care?
Mîinile ei îi netezau muşchii încordaţi 

ai abdomenului.
- Blugii, nimic aitceva. Atunci mi se 

pare că un bărbat e cel mai sexy, îmi 
place ia nebunie partea inferioară a 
torsului unui bărbat.
- Bănuiesc că ai admirat multe. 
Răsuflarea i se opri în piept. Ea îi 
desfăcuse
centura, descheiase nasturele şi acum 
începuse
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procesul înnebunitor de lent ăl 
deschiderii fermoarului.

- Trist, dar cel mai adesea, este 
neglijată şi lăsată să se umfle. Dar 
cînd e tare, plată şi acoperită cu păr 
fin ca a ta, este cea mai frumoasă 
dintre creaţiile Domnului.

Mîinile îi erau în părul ei, mişcîndu-se 



neîncetat, căutînd zadarnic ceva de 
care să se prindă pentru a rămîne în 
universul său.

- Eu am o altă părere, Dani. Şi cei 
puţin jumătate din populaţie n-ar fi de 
acord cu tine. Totuşi, sînt încîntat că 
mă găseşti plăcut la vedere.

- Te-am mai văzut şi pînă acum. Ca 
de exemplu, în cadă, alaltăieri seară. 
A fost un gest extrem de nedemn şi 
de îndrăzneţ din partea ta.

N-ar fi crezut niciodată că putea să 
rîdă în asemenea împrejurări, dar, 
totuşi, o făcu, gros şi tunător, părînd, 
într-un fel, în concordanţă cu 
tulburarea din interior.

- Speram să-mi acorzi toată atenţia.
-Asta am şi făcut. M-am uitat.
- Dar n-ai atins, şopti el.
Ea îşi ridică privirea.
- Nus atunci nu.
El rămase amuţit în timp ce-ea ii 

înlătură blugii şi îi trecu lenjeria peste 



şolduri. Apoi, asemeni unei fiori timide 
care se apropiase prea mult de
GIt>
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căldura Iul, mîna ei "îl atinse uşor. Era 
o atingere aîît . de subtilă şl de 
delicată, dar îi insufla ama putere. 
Mngîierea ei nu era egoistă, ci plină de 
dragoste. Deodată, mîinile îi 
înconjurară pulpele şi îşi lăsă palmele 
pe fesele lui tari.

-Logan.
El îi simţi răsuflarea uşoară. îşi lipise 

obrazul de coapsa lui. Apoi buzele. 
Sărutări uşoare şi delicate. Trei. Cînd 
îşi înclina capul într-o parte şi în alta 
părul ei îi mîngîia pielea.

-iubeşte-mă, iubeşte-mă, Logan. 
iubeşte-mă.

El o îndepărtă cu biîndeţe, dar nu era 
nici o
supunere în felul în care îşi scoase 



cizmele şi ciorapii aruncîndu-le alături 
de restul hainelor. Cînd se lăsă în 
genunchi pe pătură, ea era întinsă pe 
spate, cu braţele deasupra capului şi 
cu trupul complet accesibil. Picioarele 
lungi. îi erau netede în lumina lunii, iar 
sînii i se înălţau şi coborau agitaţi sub 
veşmîntul lor de mătase.

-Va trebui să... zise ea arătînd spre 
partea inferioară a trupului.

Sîngele îi năvăli în cap şi îi declanşă 
o mulţime de tunete dnd îşi dădu 
seama ce voise să spună. Căută 
închizătorile ascunse, le desfăcu, 
concen- trîndu-se extrem de mult 
pentru a-şi determina- ■mîinile să 
facă mişcările necesare. După ce ie 
¡deschise pe toate» îi trase articolul- 
da lenjerie în
J
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- Dumnezeule, Dani. Credeai că eu 
sînt



frumos.
Priveliştea tărîmului ei feminin îl 

ameţi. Vederea i se tulbură, practic, 
ceea ce-l supără fiindcă voia să soarbă 
fiecare detaliu - perfecţiunea pielii ei 
şi moliciunea părului cîriioriţat.

Buricul ei era o bijuterie care îl 
atrase cînd îi scoase veşmîntul. Apoi 
sinii, deserturi gemene erotice care 
implorau să fie gustate şi savurate.

Ea se ridică încet în capul oaselor 
pentru ca el să-i tragă costumul peste 
cap. Părul îi lunecă înapoi peste umeri. 
El ezită, temîndii-se că, dacă se lăsa 
deasupra ei p® pătură, amintirea 
acelei dimineţi avea să revină şi ea se 
va feri de el îngrozită. Dar mîinile ei i 
se aşezară pe umeri şi îl traseră în jos 
în timp ce ea se întinse la ioc.

- Acoperă-mă, Logan. Apasă-ţi trupul 
pe mine, ţintuieşte-rnă aici pentru 
totdeauna.

Vorbele ei precipitate ar fi putut să-! 



înnebunească puţin, dar nu o făcură. 
în schimb îl străpunseră cu atîta 
dulceaţă, încît simţi o dorinţă teribilă 
de a o proteja. Voia ca ea să ştie cîî de 
mult o preţuia.

O acoperi, dar încet, treptat, în aşa 
fel ca ea să nu se simtă sufocată, li 
lăsă trupul să-i absoarbă greutatea, 
dar avu grijă să nu o deranjeze. Cît 
despre a rămîne acolo pentru 
totdeauna, avu impresia că acest 
lucru se putea întîmpla, într-adevăr. 
Ştia că n-ar fi vrut să mai piece 
vreodată.
,-c
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Nu cînd gura ei i se oferea cu atîta 
generozitate, deschizîndu-se ca o 
floare pentru sărutul iui şi limba care o 
penetră grabnic.

Se- cuibări în căldura ei umedă. El 
era tare, fierbinte şi pulsa. îşi înălţă 



capul pentru a vedea efectul prezenţei 
iui. Ochii ei se deschiseseră 
somnoroşi, dar aruncau flăcări aurii.

- N-am mai fost iubită niciodată, 
Logan. Nu cu adevărat. Arată-mi cum 
& să fii iubit.

Ridicîndu-şi capul uşor, ea îi atinse 
cu limba gropiţa din bărbie făcîndu-i 
să geamă.

El îi puse un şir de sărutări fierbinţi 
pe gît şi pe piept. Sub privirea ei 
vrăjită de puterea magică a gurii lui, el 
şi-o apăsă pe sfîrc şi supse.

Scoţînd un strigăt de plăcere, ea se 
lăsă din nou pe spate. Mîngîierea lui 
continuă şl, cu fiecare mişcare a 
buzelor iui, ei simţi dorinţa 
încolăclndu-se în stomac asemeni unui 
arc stiîns. Picioarele-i.se frecau 
neîncetat de coapsele lui tari şi păru! 
ti gîdila dosul pulpelor. Aceea 'era 
numai una din milioanele de deosebiri 
electrizante dintre trupurile lor goale, 



care îi făceau -să tînjeascâ după 
împlinire. Mîinile lor cercetătoare nu 
se mal saturau, nu puteau înregistra şi 
cataloga senzaţiile destul'de repede.

Mintea îui Logan funcţiona febril, dar 
atingerea lui era biîndă. Degetele îi 
alunecară peste abdomen şi prin părul 
mătăsos pentru a o descoperi. Era ca 
o catifea caldă. Ca o mătase udă.
^¡87 y
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Ca o femeie pregătită pentru un 
bărbat.

O penetra încetul cu încetul. 
Mîngîind ritmic, făcu cunoştinţă cu 
cele mai îndepărtate bogăţii ale ei, cu 
cele mai adînci mistere ale feminităţii 
ei. Era mică, strimtă şi umedă, un vis 
care prindea viaţă, unindu-l cu trupul 
ei perfect.

Şi acele mici spasme minunate care 



îi străbătură trupul în curînd erau ca 
nişte răspunsuri ia rugăciunile lui. îi 
studie chipul, iar strălucirea a ceea ce 
simţea îi răzbătea prin piele.

Aceea era femeia. Acel trup, acea 
personalitate, acel suflet. Acel gust, 
parfum şi simţ. Aceea era femeia' 
creată exclusiv, fără echivoc. 
Irevocabil, fără îndoială şi de 
netăgăduit pentru el. Dacă ar fi căutat 
în toată lumea, n-ar fi găsit alta care 
să i se potrivească atît de bine. 
Indiferent dacă avea să trăiască restul 
vieţii alături de ea sau dacă. era 
blestemat să trăiască veşnic fără ea, 
ştia un singur lucru. Aceea era femeia 
lui.

Âjuns pe culmea cea mai înaltă, lăsă 
valul de viaţă din el să o inunde. 
Odată cu acesta intră tptul - bărbăţia, 
inima şi spiritul lui.

- Dani, Dani, îi şopti el răguşit ia 
ureche. Te iubesc atît de mult, 



scumpa mea. Scumpa mea iubită.

După zece ani
- Ai auzit un zgomot sau a fost un 

şiretlic ca ; să mă seduci?
Ea îi plesni mîna în joacă.
- Am auzit un zgomot! Şi de ce n-ai 

aprins lumina în loc să iei o lanternă 
cu bateriile slabe? întrebă ea arăfrid 
spre şiru! de' becuri care străbăteau 
grajdul dintr-un capăt în altul.

Era o seară caldă, dar chiar dacă n-
ar fi fost, energia pe care o 
generaseră le-ar fi ţinut de cald. 
Stăteau îmbrăţişaţi pe pătura moale, 
&tin- gîndu-se reciproc, expiorînd. 
Erau nişte amanţi satisfăcuţi pe 
moment, care se jucau leneş.

El se rostogoli ca să o sărute.
- Totdeauna ai fost prea deşteaptă 

pentru; binele tău.
Ea îi cuprinse ceafa.
- Acum am făcut-o pentru binele 



meu.
Degetul lui îi înconjură leneş sînul, 

dar era.uşor
încruntat.

- Dani, de ce-as spus că n-ai mai fost 
iubită niciodată? întrebă el privind-o 
pe sub sprîncens. Cu soţul tău ce-a 
fost?

- Te amesteci in, treburile meie; 

personale?
- Da, spuse el simplu şi, în ciuda 

faptului că era foarte serios, ea rîse.
- N-a fost dragoste, Log an încă: te 

mai ; iubeam. Iar PhiiL. Ei; bine,, nu va 
¡fi' niciodată în ¡stare să iubească pe 
cineva mai mult decît pe
J
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sine. Făceam sex, dar niciodată 
dragoste, era un simplu schimb 
carnal.

El îi puse un sărut pe tîmplă şi 
buzele îi rămaseră acolo cînd 



murmură:
-îl mai vezi?
- Din cînd în cînd, dar niciodată nu 

sîntem singuri. Ne vedem întîmpiător 
şi ne salutăm ca doi străini politicoşi. 
Despărţirea a fost amară şi definitivă.

Se întoarse pe o parte ca să-l poată 
privi.

- Aş prefera să nu vorbesc despre el. 
Nu vreau ca asemenea amintiri să-mi 
strice plăcerea de a sta aici cu tine. 
Vreau numai să înţelegi că
acum am făcut pentru prima oară 
dragoste.

-Si eu, Dani.
-Dar toate celelalte femei...
El scutură din cap.
-Sex.
Ea îşi ascunse nasul în părui iui de 

pe piept.
-Să ştii că te pricepi foarte bine.
- Nici tu nu te pricepi mai puţin, 

spuse el strîngîndu-i şezutul. Eşti gata 



să mergem înăuntru? Mai putem 
exersa şi acolo.

-Trebuie să mă îmbrac? întrebă ea 
pe un ton de protest.

-în nici un caz
-Şi atunci, cum propui să merg în 

casă cît de cit decent?
v
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El se ridică şi o trase şl pe ea.
-Ţine, spuse el aruncîndu-i cămaşa 

sa. Eu o să-mi pun blugii." Mai ales că 
acum ştiu că asta-i partea care-|i 
place ce! rnai mult.

- Poate m-am. răzgîndit, spuse ea 
seducător şi, ceea ce făcu apoi îi şocă 
şl îl umplu de 1 încîntare.

Continuă pînă îl făcu să geamă.
-La naiba, Dani. Vrei să ajungem în 

casă sau nu?
Porniră prin noaptea caldă, şoptindu-



şi lucruri delicioase, ciupindu-se, 
lovindu-se, mîngîlndu-se; pînă cînd 
ajunseră să se împleticească.

-Ai grijă la cioburi, o preveni el exact 
la timp şi o făcu să ocolească locul 
respectiv.

Chiar şl în întuneric, ea izbuti să 
vadă două ) sticle sparte, a! căror 
conţinut se vărsase. Mai erau şi 
petalele ofilite şi înnegrite ale unui 
trandafir.

-Ce naiba! exclamă ea.
-Am... am fost puţin nervos, spuse el 

ruşinat.
Ea îl privi uimită, cu ochii mari.
-ieri, după ce-am plecat?
El încuviinţă.
-Am inventat nişte înjurături noi 

pentru care ar trebui să cer bani. Sînt 
extrem de explicite şi pline de 
imaginaţie.

- Ah, Logan, făcu ea îmbrăţişîndu-l şi 
săru-
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tlndu.-i pieptul, lartă-mă. Vi|ul, 
trandafirul, erau pentru mine?

-Nu era un simplu vin, ci o-şampanie 
din cea mai bună, spuse el 
bosumflîndu-se ca un copil.

Ea era destul de deşteaptă să ştie că 
voia să fie mîngîiat şl alintat.

Ridicînd capul ea îi mîngîie 
obrazul.cu o.mină şi pieptul cu 
cealaltă.

-Du-mă sus şi o să-mi iau revanşa.

Telefonul sună pe la jumătatea 
dimineţii.

Trezindu-se dintr-un somn adine, 
liniştit şi fără vise, Logan înjură şi 
întinse un braţ lung şi 'bronzat peste 
Dani pentru a ridica receptorul înainte 
de a o trezi. Il duse apoi la ureche şi 



mormăi:
-Ar fi bine să fie o chestiune d© 

viaţă şi de moarte.
- C© să zic, frumoase vorbe pentru o 

veche prietenă.
- La naiba, făcu el, prăbuşindu-se 

înapoi ne pernă.
Inutil. Dani se mişcă lîngă el şi 

întrebă căscînd:
-Cine e?
-Spud.

Dani zîmbi în căldura păroasă a 
subsuorii iui.

- Bănuiesc că nu eşti singur şl că 
eşti ocupat în acest moment, zise 
Sp.ud.

- Exact.
- Dani?
- Iar ai nimerit.
- Vai, ce mă bucur! strigă ea, 

după care, cu un glas înăbuşit, dădu 
vestea mai departe. Dani e cu el, 



Jerry, şi eu cred că i-am prins într-un 
moment nu tocmai potrivit. Sigur, 
bravo lor...

- Spud! strigă Logan în receptor. 
Vrei să-mi spui care-i motivul acestui 
telefon? Ai zece secunde.

- Ca să aflu dacă se întîmplă 
ceva.

- Cu siguranţă. La revedere.
- Stai! Vreau să aflu toate 

amănuntele. Ca, de exemplu, ce-a fost 
toată povestea de ieri şi cum a fost la 
guvernator.

Logan îşi împleti picioarele cu ale Iul 
Dani pe sub cuvertură. Pulpele el se 
depărtară pentru a-i da voie uneia de-
a lui. Braţul ei îi înconjura pieptul. Fixă 
receptorul între ureche şi umăr pentru 
a-şi elibera mîinile, care îl dădură la o 
parte părul de" pe obraji şi lăsară 
cearceaful mai jos ca să aibă o 
imagine mai bună. Să privească la 
trupurile lor împletite era aproape tot 



atît de bine ca a le simţi împreunate.
- Te referi la conferinţa de 

presă? De unde ai
193 ")

- Pentru că eram acolo. O dusesem 
pe Paulette la dentist şi am văzut 
toată agitaţia. Şi cine erau implicaţi? 
Cei mai buni prieteni ai mei - Logan şi 
Dani. Pe urmă a venit la mine unul din 
clovnii ăştia de ziarişti din estul Texas-
ului să mă întrebe daca domnişoara 
Quinn a fost musafira mea. Am spus 
„da". Am făcut bine?

- Excelent, Spud. Să-mi aduci aminte 
să te Invit la masă.

- Ai fi putut avea decenţa să mă 
anunţi mai înainte.

- N-am avut cînd să-ţi dau toate 
detaliile. Am fost foarte ocupat.

- Atunci spune-mi acum.
- Nu. ■
- De ce?
- Sînt foarte ocupat.



După un geamăt uşor şl o pauză de 
o clipă, Spud ziser

- N-o să întreb nimic.
- Să n-o faci-. Te-ai ruşina chiar şl tu.
Spud oftă teatral.
- Crezi că vă puteţi mişca trupurile 

clin pat pentru prînz? Mai puteţi 
merge?

- Nu ştiu sigur, dar dacă nu mai pot, 
cel puţin ştiu că a meritat.

- Logan, făcu Spud exasperată, poţi 
veni cu
v
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Dani la prînz la noi sau nu? Jerry 
pregăteşte o friptură la grătar şi, dacă 
vă veţi lupta destul cu copiii, veţi mai 
găsi o bucăţică, două. Sînt convinsă că 
vă e foame, adăugă ea sarcastic.

- Ţi-e foame? o întrebă el pe Dani 
care îi muşca uşor bicepşii.

-De lup, spuse ea mîrîind afectuos.



-Venim, zise el în receptor.
-Nu ne lăsaţi să întrerupem nimic.
-Nu. La revedere, spuse el dîndu-i 

receptorul lui Dani, deşi încă îi mai 
puteau auzi strigătele iui Spud.

Dani se întoarse să pună receptorul 
în furcă.

- Parcă a spus ceva de unsprezece şi 
jumătate, murmură Logan cu gura 
ascunsă în îndoitura moale a sînului 
ei.

-Ar trebui să ne grăbim în cazul ăsta.
Mîna lui îi alunecă peste stomac şi în 

despicătura coapselor. Ea îl luă de gît 
şi închise ochii cînd simţi mîngîierea 
aceea pricepută.

- Scoţi un sunet excelent cînd te 
sărut aici, şopti el.

Ea deschise ochii brusc şi roşi.
-Da?
-Îliî. Ascultă cu atenţie şi o să-l.auzi.
Se lăsă în jos încet-încet.
- Logan, gemu ea cuprinsă de o 



plăcere din
ce în ce mal mare, n-avem timp.
V.
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-Ba cum să nu, zise el plimbîndu-şi 
limba în jurul buricului ei.
- Una Iute? Nu aşa îi spuneţi voi, 
băieţii? Buzele lui coborîră din ce în ce 
mai mult şi
gîndurile cedară în faţa senzaţiilor.

Cîteva minute mai tîrziu, el îşi înălţă 
capul din căldura parfumată a gîtului 
ei şi se îndepărtă puţin. O sărută uşor 
şi pleoapele ei se ridicară, lăsînd-o să-i 
vadă privirea jucînd diabolic.

-Noi, băieţii, tot aŞa. îi spunem şi 
acum.
v
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După zece ani
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- De fapt, ce e chestia asta? mormăi 
Logan, care fusese însărcinat să-î 
hrănească pe cel mai mic din copiii lui 
Spud, în timp ce aceasta, împreună cu 
Dani, ducea mîncarea din bucătărie pe 
masa din grădină. Nu-i place deloc şi o 
scuipă peste tot.

Spud nu se lăsă impresionată nici de 
nemulţumirea lui Logan, nici de 
aversiunea copilului faţă
de legumele pasate.

QjD
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- Ii face bine.
Logan adulmecă farfuria suspicios.
- Seamănă cu ceea ce îl murdărea 

mereu curtea tatei în locul unde ţinea 



păsările.
-Logan!
Tonul lui Dani era mustrător, dar 

expresia ei era de o adoraţie absolută. 
îşi strînse părul cînd se aplecă să-l 
sărute pe obraz. Lăsînd copilaşul să se 
lingă pe degete, Logan se răsuci pe 
bancă, îşi depărtă genunchii şi o trase 
pe Dani între ei, ascunzîndu-şi capul în 
stomacul ei, scoţînd tot felul de 
mormăleli şi gîdilînd-o cu neruşinare.

-Spud, restul e pregătit? strigă Jerry 
de lîngă grătar. Friptura e gata.

-Atunci ai face bine să aduci totul 
aici. Dacă Dani şi Logan se încing mai 
tare, va trebui să trimitem copiii 
înăuntru.

Fu o masă dezordonată, în timpul 
căreia copiii trăncăniră şi vărsară tot 
felul de lucruri. Dani şi Logan stăteau 
foarte aproape, dîndu-şi adesea să 
mănînce reciproc şi sărutîndu-se 
printre înghiţituri.



-Am vrut să fiţi împreună pînă la 
urmă, dar sînteţi, de-a dreptul, 
îngrozitori, remarcă Spud.

Copilaşul bătea în tava de plastic a 
scaunului înalt cu o ceaşcă. Ceilalţi 
fugiseră la joacă. Dani şi Logan nu 
băgau de seamă nimic, ci se 
giugiuleau cu afecţiune.
V
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-Lasă-i în pace, îi spuse Jerry soţiei 
sale.
Aşa e, lasă-ne în pace, mormăi Logan.
Care-i problema? Ne-al' mai văzut 
făcînd asta şi altă dată.

- Eram nişte copii nesăbuiţi pe 
atunci. Şi nu sîntem nici la Circle 
Drive-ln, ci în plină zi. N-ar trebui să 
vă purtaţi ca nişte adulţi responsabili?

-Ceea ce am acum în cap ţine foarte 
mult de un adult.



Jerry rîse uşor.
- Ar fi mai bine să ai grijă, Spud. 

Sîntem norocoşi că asemenea 
celebrităţi ne vizitează umilul Cămin.

Logan, oftînd mulţumit şi privind în 
ochii iui Dani, se întoarse, în cele din 
urmă, spre prietenul său.

-Celebrităţi? Noi? Nicidecum.
-în ziarul de seară s-a vorbit pe larg 

despre conferinţa de.presă. N-aţi 
văzut? întrebă Jerry.

Chipul lui Dani îl fermecă pe Logan 
din nou.

-Nu. N-am avut timp să citim ziarul 
aseară.

-Nu fi prost, Jerry, zise Spud. 
Bineînţeles că n-au citit ziarul.

- El bine, în caz că te interesează, 
continuă Jerry, netulburat de remarca 
soţiei sale, 'au făcut din tine un alt 
Carnegle, pentru că ai oferit terenul 
atît de uşor.

- iSiu era cine ştie ce, murmură 



Logan cu o
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modestie admirabilă.

- Pe naiba, pufni Jerry. în ziar scrie că 
asociaţia aia a Iul Dani s-a oferit să-l 
plătească.

Degetul lui Dani îi contură 
sprinceana în timp ce ea îl întrebă 
visătoare:

-Chiar aşa, de ce ni l-ai oferit, 
Logan? Pentru ce s-a întîmplat ieri 
dimineaţă?

-Ce s-a întîmplat ieri dimineaţă? 
întrebă Spud aplecîndu-se peste masă 
şi devenind deodată curioasă.

Era o adevărată romantică şi intrigile 
o fascinau.

-Nu, Dani, şopti Logan. Nu ţi-am 
cumpărat' iertarea. Te rog să nu crezi 
ăsta.

- Iertare pentru ce? îl întrebă Spud pe 
Jerry, care era la fel de nedumerit. 



Pentru ce trebuia să-l ierte?
Jerry ridică din umeri.
-Atunci, de ce? întrebă Dani încet.
-Pentru că m-ai rugat, şopti Logan şi, 

luîndu-i mîna, i-o duse la buze şi îi 
sărută dosul degetelor. Mă hotărîsem 
să-ţi ofer terenul chiar înainte de... 
partea cealaltă. ...

-Care parte? vru Spud să afle.
-Chiar în timp ce încheiem tîrgul cu 

tine...
-Care tîrg?
-...eram sigur că-ţi voi da terenul 

gratis.
-De ce? întrebă Dani ai cărei ochi 

înotau în lacrimi.
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Simţea o dragoste atît de imensă, 
încît avea impresia că se va revărsa.

-Pentru că l-ai vrut şi stătea în 



puterea mea să ţi-l dau. Totdeauna a 
trebuit să te mulţumeşti cu ce era mai 
ieftin, în timp ce ceilalţi băieţi le 
cumpărau prietenelor lor tot ce era 
mal bun. Nu mîncam la prînz o 
săptămînă ca să-ţi pot cumpăra un 
buchet de prins la corsaj de cîte ori 
mergeam să dansăm şi totdeauna era 
din garoafe, nu din orhidee, cum 
consideram că meriţi. -Acum am avut 
ceva ce-ţi doreai. îţi poţi închipui cît 
de bucuros am fost că ţi l-am putut 
oferi?

-Pentru că mă iubeşti?
-Exact.
Se uniră într-un sărut dulce, din care 

îi smulse un plîns înăbuşit. O priviră pe 
Spud peste masă. Aceasta încerca 
zadarnic să stăvilească şuvoiul de 
lacrimi cu un şerveţel de hîrtie. Jerry o 
bătu uşor pe umerii care se 
zbuciumau.

-Spud, linişteşte-te...



-E atît de f-ffu-frumos.
Ei începură să rîdă în timp ce ea 

plîngea în hohote. Apoi, stînjenltă într-
un fel, de propriul sentimentalism, se 
ridică şi începu să strîngă masa.

- Sînt fericită pentru voi. Ar fi trebuit 
să fiţi împreună în aceşti zece ani. 
Acum veţi fi şi eu una sînt încîntată.
<JEL>
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Ceilalţi se ridicară şi ei să o ajute. 
Logan o bătu uşor pe Dani peste 
şezutul îmbrăcat în blugi şi îi mormăi 
la ureche:

- Şi eu la fel.
După ce o sărută repede, se grăbi 

să-l ajute pe Jerry să mute grătarul, în 
vreme ce Spud le spunea copiilor că 
era periculos să se joace cu bîtele de 
baseball.

Nimeni nu observă expresia lui Dani. 
Era ca şi cum tocmai fusese trezită 



dintr-un vis senzaţional de o găleată 
cu apă rece aruncată în faţă.
- Ai de gînd să-mi spui ce s-a 
întîmplat? interesul lui Logan pentru 
starea ei de spirit o
surprinse. încercase să-şi ascundă 
disperarea de toată lumea cînd 
plecaseră de ia Spud şi de la Jerry. 
Acum intră pe uşa din faţă pe care el 
o -ţinea deschisă şi îşi aruncă poşeta 
pe una din canapelele din livlng-room. 
După aceea se duse la ferestrele mari 
şi îşi încrucişă braţele cuprinzîndu-şi 
mijlocul.

- De ce crezi că s-ar fi întîmplat 
ceva?

- Pentru că ai fost foarte tăcută după 
prînz. Pentru că ochii tăi nu mai 
sclipesc. Şi pentru că nu m-ai sărutat 
de exact douăzeci şi două de
V (^202") -
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minute şi şase "secunde. Am început 
să sufăr si tu nici n-ai observat.

Ea întoarse capul şi îi zîmbi.
-Asta se poate îndrepta.
Se sărutară fără control, dezlănţuit, 

după care, cuprinzînd-o cu braţele prin 
spate şi proptindu-şi bărbia în 
creştetul capului ei, privi împreună cu 
ea spre seră.

- Sărutul ăsta s-ar putea să-mi 
ajungă ceva timp, dar tot aş vrea să-
mi spui ce te frămîntă. .

Ea se rezemă de el, plăcîndu-i 
senzaţia pe care i-o dădea trupul 
acela solid din spate, plăcîndu-i 
atingerea mîinîlor lui, care îi 
cunoşteau fiecare parte sensibilă a 
trupului, plăcîndu-i timbrul gros al 
vocii lui, plăcîndu-i siguranţa pe care i-
o ofereau braţele lui care o înconjurau 
şi moliciunea răsuflării din părul ei.

-Poate sînt doar obosită. Cred că am 



început să simt efectele nopţii tîrzii.
-Şi eu sînt obosit, spuse el lăsîndu-şi 

mîinile să alunece peste pieptul ei.
Fu încîntat să descopere că sînii îi 

erau liberi sub bluza largă din 
bumbac. îi atinse urechea cu buzelelui 
cercetătoare.

-N-ai vrea să mergem sus să tragem 
un pui de somn?

-Sună minunat, spuse ea în timp.ce 
degetele lui se bucurau de întărirea 
sfîrcuriior. 'Poate mai
v
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Logan îşi coborî imediat miiniie şi o 
întoarse cu faţa la el.

-Ce este, Dani?
Ea îşi ridică privirea cu curaj. Oricum 

ar fi abordat problema, nu avea să fie 



uşor. Ştia asta. Era ca o-menghină 
care se strîngea cu fiecare clipă şl mai 
mult.

-Unde crezi că o să ajungem, Logan? 
La ce te-ai gîndit pentru viitor?

El îşi trecu mîna prin păr.
- Păi... făcu el rîzînd uşor, mă 

gîndeam că miine vom merge pe la ai 
mei. Au sunat azi-dimi- neaţă în timp 
ce erai sub duş. Citiseră ziarul şi au 
spus că ar vrea să te vadă.

-Şi mie mi-ar face plăcere să-i revăd, 
spuse ea întorcîndu-se cu spatele. Dar 
nu la asta mă refeream, ci la ceva în 
general.

- în general, intenţionez să ne 
căsătorim sau să ne recăsătorim, cît 
mai curînd posibil. Intenţionez să 
locuim aici, să avem copii şi să ne 
iubim în flecare noapte şi cîte dimineţi 
şi după-amieze ne vor ţine curelele şi 
să îmbătrînim împreună. Tu la ce te-ai 
gîndit?



în tonul Iul se simţi o oarecare 
asprime care îi confirmă bănuielile lui 
Dani. Nu avea să fié uşor. Nici pe 
departe.

-Dacă... dacă s-ar fi întîmplat asta...
-Ç 204 y~
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■ - Vrei să ie întorci cu faţa, te rog? o 
întrerupse el.

Ea nu voia s-o facă. Dacă se 
întorcea, ar fi putut să se 
răzgîndească, să accepte com-
promisuri, să cedeze şi nu putea. Dar 
îi ascultă rugămintea, totuşi, chiar 
dacă privirea nu-l rămase nici o clipă 
aţintită asupra Iul.

-Dacă am fost căsătoriţi tot acest 
timp, ar fi putut ieşi aşa şi ar fi fost 
minunat. Dar n-a fost să fie, Logan. 
Sîntem altfel faţă de atunci.

-Eu nu. încă te mai iubesc şi te 
doresc la fel de mult ca atunci. Ba 
chiar mai mult.



- Bine, atunci, spuse ea încordată, eu 
sînt altfel. Am descoperit că viaţa nu e 
totdeauna aşa cum vrem noi. Se 
întîmplă tot felul de lucruri. 
Neprevăzute. Destinul îşi spune 
cuvîntul.

-Unde vrei să ajungi cu filozofia 
asta?

-La faptul că nu mai văd totul în roz.
-Vrei să spui că eu mai văd?
-Vreau să spun că nu pot să încetez 

aşa, dintr-odată, să fiu ce sînt acum şi 
să devin ceea ce al vrea tu.

-Cred că simt nevoia să beau ceva, 
spuse el ducîndu-se spre bar, unde îşi 
puse whisky într-un pahar dîndu-l pe 
gît imediat. De fapt, încerci să spui că 
n-ai fi fericită ca soţie a mea şi să 
locuieşti aici cu mine.

-Ba aş fi extrem de fericită, Logan, 
spuse ea
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eu sinceritate, şi primele lacrimi 
începură să-i sclipească pe gene.

- Atunci, de ce ne certăm? Ne 
certăm, nu? Eu am impresia clară că 
ne certăm.

- Nu vreau să mă cert. Numai că am 
nişte responsabilităţi, de care nu pot 
fugi.

Logan îşi încrucişă gleznele .şi 
braţele şi se rezemă de bar.

- De mine ai fugit acum zece ani. De 
ce ţi-e atît de greu să întorci spatele şl 
să fugi de altele acum?

Ea îl privi pătrunzător şi încercă 
disperată să-şi stăpînească furia.

- Nu-mi mai spune asta, Logan. Nu 
puteam să mă căsătoresc cu tine 
atunci şi nu pot nici acum. Din alte 
motive, dar la fel de întemeiate.

El numără în gînd pînă la zece, 
acesta fiind modul în care îşi ţinea în 
frîu nervii. Mişcă maxilarul ca pentru a 
spune ceva, după care privirea. îi 



traversă spaţiul care îi despărţea, 
străpungîndu-i ochii.
■ - Te întreb din nou, tu la ce te 
gîndeai?

- Să rămînem aşa cum sîntem acum. 
Să ne vedem cînd putem.

-- Să fim prieteni şi amanţi, nu să 
trăim împreună? Asta vrei? •

Ei nu-i plăcu acel ton batjocoritor şi 
nici expresia lui ironică, dar îşi umezi 
buzele repede şi
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spuse:

-Cam aşa ceva.
- Nici vorbă, zise el întorcîndu-se 

pentru a-şi Umple din nou paharul, pe 
care-l goli tot dintr-o înghiţitură. Vreau 
să fii soţia mea, Dani, nu o Iubită 
ocazională pe care s-o văd cîteva ore 
pe săptămînă, ca un hobby. Dacă aş 
vrea asta, m-aş apuca de golf.

-Totul sau nimic, nu-i aşa?



-Totdeauna a fost aşa, spuse el cu 
un calm impus.

-Faci intenţionat pe încăpăţînatul, îl 
acuză ea. Aş putea veni aici adesea, 
tu te-ai putea urca în avionul ăla al 
tău ca să vii la Dallas...

- Să mă port frumos cu toţi prietenii 
tăi din înalta societate? Să mă prezint 
drept fostul tău soţ? în nici un caz, 
scumpa mea. Dacă mă cunoşteai mal 
bine, nu sugerai aşa ceva, Dani. 
Indiferent cît de mare e contul meu în 
bancă acum, nu m-am schimbat. Locul 
meu e tot aici, pe pămîntul ăsta, în 
oraşul ăsta, cu oameni ca Jerry şi Spud 
- simpli, muncitori, din clasa de mijloc, 
cei care reprezintă coloana vertebrală 
a Americii.

- Dar asta n-are nici o legătură cu 
oamenii. Sau cu clasele sociale.. Ci cu 
mine, spuse ea ducîndu-şi mîna la 
piept. Am nişte obligaţii, Logan, nişte 
responsabilităţi.
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- Toate petrecerile, balurile şi 
dineurile alea înseamnă chiar atît de 
mult pentru tine?

- Ţie îţi pot părea ca nişte petreceri, 
Logan, dar banii care provin de pe 
urma lor sînt extrem de vitali.

- Sînt convins.- Şi, dacă e atît de 
important pentru tine, aş fi mîndru 
dacă ai face treaba asta aici.

- Dar sînt deja legată de un proiect 
care încă nu e terminat.

-Şi e mai'important decît mine? 
Decît dragostea noastră? Decît viaţa 
noastră împreună?

Ea îşi plecă privirea sub puterea 
ochilor lui. Rămase şocată cînd văzu 
că mîinile îi tremurau. Lacrimile nu 
voiau să se retragă, aşa că le jăsă să 
alunece

Ajunseseră la asta? îl Iubea pe Logan 
cu fiecare fibră a trupului ei, cu fiecare 



gînd, cu fiecare bătaie a inimii. Dar îşi 
luase un angajament cu ani în urmă. 
Un angajament de dragoste, dar de un 
alt fel. Oare, trebuia să aleagă?

Logan nu ar fi înţeles niciodată. Ar fi 
încercat să o facă să se răzgîndească, 
să o convingă să ajungă la un 
compromis. Numai că ea nu putea. 
Jurase să nu renunţe niciodată. Pur şl 
simplu nu avea de ales.

Trase adînc aer în piept, ceea ce îi 
străpunse sufletul şl drept urmare, 
distruse orice şansă a
v
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unei vieţi alături de Logan. Nu se 
putea gîndi prea mult, căci altfel n-ar 
fi putut rosti niciodată cuvintele, Se 
sili să o facă.



- Munca mea e mai importantă.
Ei puse paharul jos. Urmări cu 

privirea mişcarea propriei mîini. 
Rămase cîteva clipe cu mina pe pahar 
şi nu-i dădu drumul decît cînd 
degetele i se albiră. Cînd se uită la ea, 
totul în interiorul ei se ■ofili sub 
privirile lui dispreţuitoare.
! ■ - Ar trebui s-o mai facem peste 
zece ani. A fost grozav; .

- Ei, Dani, ai putea să fii mai 
atentă,,o mustră doamna Meneffee 
ale cărei guşi tremurau.

Dani se foi pe scaunul ei.
- Mă gîndeam... Ce aţi întrebat?
Am întrebat cîte autobuze vor pleca 

la sfîrşitul săptămînii viitoare la 
Tabăra Webster.

- Cred că două, deşi multe familii vor 
merge cu propriile maşini,

- Deci la cîte persoane ne putem 
aştepta în total?
- La vreo două sute cincizeci. 



Aproximativ. Preşedinta se întoarse 
atunci spre o altă
membră a comitetului.
\
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-Poţi pregăti gustări pentru atîtea 
persoane? Să fie ceva simplu, 
prăjiturele şi punci.

Deoarece- nu i se mal dădu atenţie 
deocamdată, Dani îşi lăsă din nou 
gîndurile în voie. Părea imposibil să fi 
trecut aproape două luni de cînd 
plecase de la Logan. Cum putea, oare, 
durerea să mocnească atîta timp_şi să 
fie, totuşi, atît de acută şi de 
şfîşietoare? în orice clipă se aştepta să 
moară din cauza ei, dar mai trăia încă. 
Munca obositoare căreia i se dedicase 
în acele ultime săptămîni nu avusese 
puterea de vindecare pe care o 



sperase ea.
-E un om minunat, extraordinar. Nu 

eşti de acord, Dani?
întrebarea doamnei Meneffee avu 

efectul unei explozii în creierul lui 
Dani.

-Poftim? Cine? -
- Domnul Webster, bineînţeles, spuse 

preşedinta-şi continuă: S-a lansat cu 
trup şi suflet în acest proiect. Are grijă 
persona! de restructurarea clădirilor şi 
face şi puţină muncă de tîmplărie. 
Cînd am vorbit cu ei la telefon, m-a 
asigurat că totul va fi pus la punct 
pînă săptămîna viitoare. Dani, ai 
anunţat toate posturile de televiziune 
şi ziarele?

- Mă îndoiesc că ne vom bucura de 
atenţia televiziunii, doamnă Meneffee, 
spuse ea pe bună dreptate, dar să ştiţi 
că am expediat comunicatele
-Qüöy
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de presă tuturor.

- Foarte bine.
încheie întrevederea imediat după 

aceea, dar o prinse pe Dani înainte ca 
aceasta să se facă
nevăzută.

-Mă surprinde cît de multe ai lăsat 
pe seama
altora în ceea ce priveşte Tabăra 
Webster, Dani.

Dani se săturase de criticile doamnei 
Meneffee pînă peste cap. Semăna cu o 
bunicuţă de treabă, dar avea nişie 
vederi extrem de înguste şi o limbă
ca o spadă. Te putea străpunge 
făcindu-te să sîngerezi înainte să-ţi dai 
seama chiar că ai fost
înjunghiat.

-Am fost ocupată cu alte proiecte, 
spuse Dani pe un ton glacial.

Ceea ce nu spuse, dar lăsă să se 



înţeleagă, era faptul că, dacă babetei 
nu-i convenea, putea să aleagă 
drumul cel mai scurt spre iad. • - Aşa 
e, draga mea, spuse doamna-
Meneffee, bătînd-o uşor pe mînă. N-
am vrut să dau de înţeles că te-af fi 
lăsat pe tînjeală.

- Pe dracu', făcu Dani şi dispăru 
înainte ca bătrîna să se 
dezmeticească din şocul de a o fi auzit 
pe Dani Quinn înjurînd.
Mîinile îi tremurau cînd băgă cheia în 
contact. Străbătu drumul pînă acasă 
mecanic, strîngînd din dinţi furioasă. 
Se simţea bine. Era un sentiment solid 
şi rea! pe care îl aprecia după săp-
CiD
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tămîni întregi de apatie.

Doamna Meneffee avusese, într-un 
fel, dreptate, să o critice. După ce 
venise cu actul de proprietate, Dani 



lăsase o bună parte din muncă pe 
seama altor voluntari. Mai ales cînd 
află că asociaţia Prietenii copiilor avea 
de gînd să organizeze o petrecere la 
faţa locului înainte ca vremea să se 
înrăutăţească.

Dani ieşise intenţionat din reflector. 
Auzise că Logan se implica din ce în 
ce mai-mult şi nu voia- să rişte să dea 
peste el la vreo întrunire, fie ia Daljas, 
fie la şantier, Ii numise pe alţii să facă 
munca de teren.

Dar nu exista nici o modalitate în 
care să evite ' evenimentul de la 
sfîrşitul săptămînii următoare. Capiii 
erau conştienţi că un lucru de o 
importanţă majoră stătea să se 
întîmple şl erau la fel de emoţionaţi ca 
şi părinţii lor. Nu-i putea dezamăgi.

Totuşi, cum avea să îndure din nou 
batjocura lui Logan? Nu-i putea spune 
motivul pentru care era atît de 
devotată acelei munci. Ar fi crezut că-i 



cerşeşte mila, iar ea nu dorise 
niciodată mila nimănui. Sau, măcar, ar 
fi. înţeles un 'asemenea angajament 
ca acela luat de ea? Nici propriii ei 
părinţi, nici soţul ei nu înfeieseseră.

Aceasta o făcu să-şi aducă aminte de 
marna ei'şi de vizita pe care Dani i-o 
făcuse-cu o
săptămînă în urmă. . .  -
r
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-Dani, eşti cam palidă. Ţi-e/ău?
-N -am dormit prea bine.
- Cofeina. Ar trebui să mai-iaşi 

cafeaua, Coca-Cola şi ceaiul. Bine, nu 
chiar în clipa asta.

Mama ei îi dădu o ceaşcă 
Wedgewood cu ceai călduţ, ceea ce ei 
nu-i plăcea deloc. Dar, ds flecara dată 
cînd era"vorba de o vizită obligatorie, 
trebuia să îndure ceaşca de ceai băută 



în living- room, o încăpere atît de 
rece', care o sufoca. . Doamna Quinn 
îşi sorbea ceaiul cîntărindu-şi fiica 
peste buza ceştii.

- Ds cînd te-ai întors din călătoria.pe 
care.ai făcut-o în orăşelul ăla 
nenorocit, n-ai mai fost. tu însăţi. Nu 
pot să te condamn. Eu l-am urît din 
ziua cînd tatăl tău ne-a dus acolo,. N-o 
sâ-l iert niciodată pentru asta.
. -.- Eu am fost foarte fericită acolo. 
îmi plăcea orăşelul acela. .

-Nu exista nici măcar o şcoală 
particulară.

- Mi-a plăcut şcoala publică. Au fost 
cei mai fericiţi doi ani pe care-i-am 
petrecut în şcoală.

Era unul din acele lucruri mărunte pe 
care mama el le arunca într- o 
conversaţie, menite să pună cealaltă 
persoană în defensivă.

' 7'Da, l-am văzut, spuse'Dani lăsînd 
ceaşca jos şi privindu-şi mama drept 



în ochi. Şi arată mai bine ca oricînd, 
Superb. Fermecător, Şi încă îl mai

- Bănuiesc că l-ai văzut,
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iubesc ia nebunie.

- Nu vorbi ca o proastă, Danieile, 
izbucni mama ei. Tatăl tău şi cu mine 
am făcut ce-a fost mai bine pentru 
tine.

- Nu-i adevărat. Aţi făcut ce-a fost 
mai bine pentru voi. N-am încetat 
njciodată să-i iubesc, mamă. Este 
singurul bărbat pe care-i voi iubi 
vreodată.

- Este un necioplit şi un necîzelat, 
aşa cum a fost întotdeauna. Ah, da, 
am citit despre el. Acum, că are ceva 
bani, îi azvîrie pe fereastră ca un 



prost. Dezgustător. Dispreţuiesc 
asemenea etalări vulgare ale bogăţiei.

Dani îşi plimbă privirea prin 
încăpere. Fusese decorată de trei ori 
în ultimii patru ani.

-Văd, spuse ea sec ştiind că 
sarcasmul nu o atingea pe mama ei.

-Deci, acum că l-ai revăzut şi mai 
nutreşti încă asemenea'sentimente 
prosteşti pentru ei, trebuie să-mi fie 
teamă că voi da din nou ochii cu el? 
Tatăl tău va face un atac de cord.

- Nu, mamă, puteţi şta amîndoi 
liniştiţi. De data asta s-a terminat 
definitiv.

-Atît de- ocupat cum e zilele astea, 
bănuiesc că n-a prea avut timp pentru 
tine.

- De fapt, mi-a propus să ne 
recăsătorim, spuse Dani ridicîndu-se.

-Şi l-ai refuzai? De ce?
V
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Privi în jos spre mama ei şi regretă 

că nu se înţelegeau, nu o făcuseră 
niciodată şi nici nu aveau s-o facă 
vreodată,

-N-ar fi trebuit să întrebi asta, 
mamă.

Doamna Quinn îşi sorbi ceaiul fără să 
spună
nimic timp de o clipă.

- Tatăl tău şi cu mine vom veni la 
Tabăra Webster ia invitaţia doamnei 
Meneffee. Â sunat astăzi.

încă q mică bombă auncată cu 
intenţia de a provoca o reacţie 
neplăcută.

Şl a reuşit, îşi aminti Dani în timp ce 
îşi ducea maşina în garajul de lîngă 
locuinţa ei din oraş. Făptui că părinţii 
ei aveau să se afle la Tabăra Webster 
în ziua petrecerii era o veste extrem 
de deprimantă. •

Dar Dani n-ar fi trebuit să fie 



surprinsă că acceptaseră invitaţia. Nu 
puteau să piardă ocazia de a vedea cît 
de necioplit, de necizeiat şi de bogat 
era Logan.

O văzu chiar din clipa cînd coborî din 
autobuz. De ce făcuse drumul cu 
autobuzul? Nu era ceva de lux, ci un 
vechi autobuz-şcoală a cărui vopsea 
proaspătă şi strălucitoare nu putea 
ascunde lipsa
CiîD-
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de confort.

Arăta bine, chiar dacă părea puţin 
obosită şi slăbită. Peste rochia bej 
purta un blazer de culoare caramel. 
Părul îi era pieptănat pe spate, ceea 
ce o făcea să pară şi mai trasă la faţă. 
Ţinea un copii de mînă şi îl ajuta să 
coboare. Băiatul era întîrziat mintal. 
Cînd văzu steguleţele viu colorate, 
baloanele care zburau, cînd auzi 



muzica şi îi văzu pe ceilalţi copii 
jucîndu-se fericiţi pe iarbă, îi zîmbi lui 
Dani ca şi cum ar, fi fost o zeiţă care îi 
îndeplinea cea mai arzătoare dorinţă. 
După ce primi o încurajare şoptită din 
partea ei, alergă spre ceilalţi de lîngă 
masa cu bunătăţi.

Logan stătea ia adăpostul copacilor 
ca să o poată studia fără să fie văzut.

Dani era salutată atît de elită, cît şi 
de cei umili, atît de donatcrLcît şi de 
beneficiari. Strîngea copiii lîngă ea 
fără să facă discriminări şi mulţi din 
părinţi -o îmbrăţişară. în timp ce le 
arăta diversele aspecte ale taberei, ei 
se agăţau de fiecare cuvînt. Era 
evident că o idolatrizau.

în îmbulzeală, unul din copii vărsă 
din greşeală o ceaşcă de punci roşu 
pe rochia, superbă a lui Dani şi izbuci 
în plîns îngrozit. Dani luă repede un 
şervet de pe masă şi se aplecă, dar nu 
pentru a şterge pata care i se întindea 



pe rochie, ci pentru . a-i îndepărta 
lacrimile copilului, pînă cînd îl făcu să 
zîmbească din nou.

<jii>
• Aceea era femeia de societate, 
oare?'

în sinea lui, Logan începu să albă o 
presimţire,! care se transformă într-o 
certitudine care-r îmboldea conştiinţa. 
;

Se înşelase!
Un alt autobuz apăru şi opri te 

umbra" copacilor. Acesta avea un 
dispozitiv mecanic care coborî un 
cărucior pe rotile. Fetiţa din cărucior 
era demnă de milă, Picioarele îi erau 
răsucite şi trupul deformat: Incapabilă 
să-şi ţină capul drept, părea' să fie 
continuu copleşită de lurnea în care se 
afla. Dar cînd Dani se duse spre ea şi 
se aşeză pe' vine, o rnînuţă osoasă şi 
strîmbă se întinse spre creştetul ei 



auriu şi degetele inutile traseră cîteva 
fire din coafura lui Dani. Aceasta, însă, 
păru •să. nici. nu bage. de seama. Era 
preocupată să stea de vorbă, cu fetiţa.

Scoase 'apoi. din "buzunarul 
blazer-'ului o batista, cu 
care.îi.tamponă guriţa fetiţei. O făcu 
spontan, natural, cu dragoste, fără 
nici'o ezitare, Nu tresări dezgustată. 
într-adevăr, nu părea să,o' considere o 
sarcină dezagreabilă. Nu părea să se 
gîndească deldc ja acest lucru. O 
făcea în timp ce continua să 
vorbească şi să rîdă cu fetiţa.

Un cuplu, care părea extrem- de 
timid şi nesigur, coborî după aceea 
din.autobuz. Dani,îi salută. 
prietenoasă şi le arătă clădirile pe 
care credeâ că' ar fi trebuii-să le vadă. 
Tatăl se
r-v
f
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îndepărtă cu căruciorul. Fetiţa încă 
mai zîmbea şi încerca zadarnic să-i 
facă cu mînă lui Dani.

Chipul acesteia radia, de parcă ar fi 
aflat o bucurie imensă în ceva atît de 
lipsit de bucurie,
de parcă ar fi avut un izvor tainic de 
fericire. De parcă...

'„Dumnezeule!" strigă atunci mintea 
lui. Picioarele lui lungi nu puteau 
acoperi distanţa dintre ei destul de 
repede.
m
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- Dani,
' N-ar fi trebuit să fie atît de şocată ia 

auzul vocii iui. Doar ştia că va fi acolo. 
Numai că încă nu era pregătită să-l 
revadă. Niciodată nu avea să fie. Cu 



toate acestea, era ceva inevitabil. Se 
întoarse cu faţa spre el.

- Bună, Logan.
O privea cu o intensitate uluitoare. 

Ochii Iul erau pătrunzători, cercetători. 
Era încordat şi
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frămîntât de o emoţie pe care ea nu o 
putea defini. Nu era nici furie, nici 
ostilitate, cum se aşteptase, ci... Nu 
ştia ce este.

- îţi mulţumesc ătît de mult, Logan. 
Totul arată minunat. Ai făcut 
adevărate miracole. Copiii sînt...

- Şi fu ai unul, nu-i. aşa? ■
Ea rămase deodată fără aer, ca şi 

cum ar fi primit o lovitură puternică. 
Aerul i se strecură printre bCize fără 
să-i mai poată inspira. Nu i se 
«itîmpîase niciodată să mintă sau să 
răspundă-pe- ccolite. Atitudinea, ochii 
şi vocea lui o obligară să spună 



adevărul.
-Am avut o fetiţă;spuse ea încet. A 

murit.
El închise ochii sirîns şi îşi dezveli 

dinţii, făcînd o gnmasă îngrozitoare. 
Tensiunea îi părăsi încetul -cu încetul 
Mai întîi gîtul, apoi umerii şi, în cele 
din urmă, braţele i se relaxară.. 
Deschizînd ochii din nou, spuse:

- Povesteşte-mi.
Acum că'ştia, ea voia să împartă 

toată povestea cu el. Un 
compartiment foarte bine închis'al 
sufletului ei se deschisese. Ce uşurare 
să poată vorbi, cu Logan desprS acest 
lucru, ceva ce fusese tentată să facă 
de atîtea ori în ultimii cîţiva ani. Nu 
discotăse cu nimeni motivul 
devotamentului ei. Evita să se 
gîndească, fiind ceva macabru, dar 
era ceva ce nici nu voia să uite.' 
Luîndu-I de mînă, ii conduse spre unui 
d;n
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pavilioanele deschise care aveau să 
fie folosite pentru diverse activităţi''în 
incinta -taberei. Se aşeză la un capăt 
al unei bănci. Ei, la celălalt capăt.

- Fetiţa mea, Mandy., s-a născut 
handicapată fizic şi întîrziaiă mintal, 
începu.ea fără nici o introducere. 
Extrem, de grave ămîndouă. E de 
mirare că a supravieţuit naşterii.

- N-am ştiut niciodată că ai avut un 
copil.

Ea zîrnbi cu tristeţe.
- Puţini au fost cei care. au ştiut. Am, 

fost nebună de bucurie cînd am rămas 
însărcinată şi am renunţat la toate 
obligaţiile sociale la care am putut ştia 
care m-a lăsat-Phil. Cînd s-a născut 
Mandy, Phil a fost îngrozit, ca şi 
părinţii mei' şi ai lui. îi spuneau în tot 



felul, zise e.a cutremurîndu-se, Phil 
nici n-a vrut s-o aducem acasă de la 
spital A vrut sâ o ducă într-un cămin 
imediat,'s-o jnchidă, .s~o măture sub 
covor.

Ochii ei se umplură de durere din 
cauza amintirilor. Logan îi observă 
degetele strînse. Erau albe ca varul, 
dar rezistă tentaţiei de a i le acoperi 
cu ale sale; în clipa aceea ar fi vrut să-
şi înfigă mîinile în gîtul ticălosului de 
phil.

- Erau. cu toţii împotriva mea. A 
trebuii să lupt din răsputeri ca să-mi- 
aduc. copilul acasă, spuse1 eă 
rldiclndu-şi ochii, umezi spre el. Ara 
iubit-o, Logan Nu era .nicidecum 
frumoasă, dar-era atît
v .
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de neputincioasă şi avea atîta nevoie 
de goste. Era a mea. Şi o iubeam.



-Continuă, zise e! cu un glas grav.
- Lucrurile mergeau din ce.în ce mai 

rău. Am renunţat la activităţile sociale 
pentru a avea grijă de Mandy. Asta î-a 
înfuriat pe Phil. în cele din urmă mi-a 
dat un ultimatum - ori ea, ori el. Habar 
n-a avut cît ele uşurată am fost cînd 
mi-âm dat seama că voia să divorţăm. 
Nu suportam să-l mai văd, ştiind ce 
simţea faţă de propria lui fiică.

Trase uşor de tivul rochiei. Punciul 
lăsase o pată lipicioasă, dar nici unu! 
din ei nu o observă.

- Phil m-a lăsat cu destui bani şi cu 
casa. Părinţii mei nu mi-au vorbit luni 
întregi după divorţ, dar asta nu m-a 
deranjat. Aveam alte grij. Mandy nu se 
simţea bine deloc. Avea aproape doi 
ani. A suportat trei operaţii într-un 
singur an. N-o să te plictisesc cu 
amănuntele...
- Vreau.să-aud amănuntele, spuse el 
încet. Ea îl privi în ochi cîteva minute, 



plină de
emoţie, după care continuă:

-N-am putut obţine o asigurare de 
spitalizare pentru 'ea. Părinţii .mei n-
au-vrut să suporte cheltuielile îngrijirii 
ei.

Lacrimile i se strînseră pe genele de 
jos, dar ea le îndepărtă cu mîna.

-Voiau ~să moară ca să nu mai fie 
nevoiţi să le fie ruşine cu ea. La fel şi 
Phil. Am vînduî casa,
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majoritatea bijuteriilor şi orice altceva 
am mai putut lichida pentru a-i plăti 
îngrijirea, dar...

Vocea i se frînse şi înghiţi în sec.
- Medicii n-au putut face nimic pentru 

a o salva. într-o noapte, în somn, a 
încetat deodată să mai respire.

Se lăsă o tăcere apăsătoare.. 



Zgomotul festivităţii care se desfăşura 
în apropiere se auzea ca de la un 
milion de mile distantă. în Dsle din 1 
urmă, Dani spuse:■ ş

- în ziua înmormîntării ei, mi-am luat 
angajamentul în faţa lui Dumnezeu să 
lucrez cu copii 1 handicapaţi. Am 
promis să le ofer altora grija, 
dragostea şi âjutorul pe care nu i le-
am putut oferi iui Mandy. E un 
angajament pe viaţă, Logan. Unul pe 
care nu l-am luat deloc cu uşurinţă.

Logan se ridică de pe bancă şi se 
duse lîngă unul din stîlpii din lemn de 
cedru care susţineau acoperişul 
pavilionului. îşi propti umărul de el şi 
se uită fără să vadă la copacii care se 
întindeau în depărtare.

-îmi pare rău, Dani. Îmi pare atît de 
rău pentru tot, spuse el, după care 
înjură printre dinţi şi izbi cu pumnul în 
stîip. Doamne, cînd mă gîndesc la 
cuvintele pe care ţi le-am spus. Cît de 



Ironic priveam tot ce făceai. Te-am 
acuzat că eşti o ipocrită şi o 
răsfăţată...

-N-aveai de unde să ştii, Logan.
( 223 )
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-Dar ar fi trebuit să ştiu, nu? striga e! 
răsucin- du-se brusc spre ea. Cum am 
putut să fiu atît de orb în privinţa unei 
fiinţe pe care o iubeam. Trebuie să mă 
urăşti cumplit pentru tot ce 'Ji-am 
spus. -

-Să te urăsc? Nu, Logan,
-Ar trebui.

| - De ce?
-De ce? Pentru că sînt un idiot, de 

aceea.
-« Nu eşti deloc idiot, spuse ea cu 

vehemenţă, apropiindu-se de ei. Te 
iubesc. Şi n-aş putea iubi un idiot. '

-Dani.
Fu nevoie doar de doi. paşi pentru a 



ajunge lînga ea şi a o lua în braţe 
aplecîndu-şi capul peste ăl ei.

-De ce, scumpa mea, de ce? -De ce 
n-ai venit la mine? Cînd mă gîndesc că 
al trecut singură cu Mandy prin atîtea'. 
De ce n-ai vrut să împart cu tine 
durerea? -

Departîndu-se, ea îl privi fără să 
spună nimic.

•••• Vrei... vrei să spui că ai fi 
acceptat?

■ Bineînţeles, Dumnezeule, spuse 
el stnngind-o
cu putere, be ce nu m-ai anunţat?

-Am vrut, oftă ea în cămaşa iui. Ş-a 
întîmplat de atîtea ori să nu ştiu 
încotro s-o apuc. Aveam nevoie de 
tine. încă te mai iubeam, dar nu ştiam 
ce sentimente aveai tu. Te-am lăsat 
pe mîinile
<
După zece ani
şerifului, ai uitat? Ştiam că măr urăşti.



- înţeleg. Deşi ar fi trebuit să mă 
cunoşti mat bine. Dar ai avut de multe 
ori ocazia să-mi spui cînd ai fost aici. 
De exemplu, în ziua aceea,cînd ţi-arn 
aruncat insultele despre petrecerile de 
societate. De ce nu te-ai apărat şi nu 
mi-ai spus de ce erai âtît ds devotată?

-E cruciada mea. Nu puteam să-ţi 
car .nici ţie, nici altcuiva să se înscrie. 
-Nu puteam sş mă aştept să simţi ia 
fel ca mine.

- Niciodată nu voi. simţi la fel ca tine, 
Dani, pentru că eu n-am 
cunoscut.durerea direct, aşa cum ai 
făcut-o tu, spuse el încet. Dar pot 
aprecia. Mă alătur cruciadei tale cu 
multă plăcere. Aş fi făcut-o cu 
săptâmîni, chiar cu ani în urmă, dacă 
mi-ai fi cerut-o.

-,Mi-era teamă să nu încerci să mă 
faci să mă răzgîndesc.

-Niciodată. în nici o împrejurare, cu 
atîî mas puţin-dacă aş fi cunoscut 



motivul devotamentului tău.
-Nu voiam să-ţi fie.milă.
-- Nu s vorba de milă, doar te iubesc.
Şi eu la fel ştii asta foarte bine. Dar 

tu vrei să însori, să ai copii. Ştiind 
despre Mandy, poate' n -as vrea să 
rişti......•

Îi acoperi buzele cu un deget.
-Nici să nu te gîndeşti la aşa ceva. 

Dacă te
- t.-Ş
225

Sandra Brown
vei căsători cu mine, vom avea un 
copil, Dani. Şi aş iubi orice copil 
zămislit de noi, indiferent ce s-ar 
întîmpla.

Ea abia putu să vorbească din cauza 
emoţiei care o strangula.

- Dacă nu te-aş • iubi deja atît de 
mult, aş face-o numai pentru că ăi 
spus asta.



- Vorbesc serios, zise,el strîngînd-o în 
braţe şi mai tare. lartă-mă peritru 
toate lucrurile îngrozitoare pe care le-
am gîndit şi pe care le-am spus despre 
fine.

-. Te-am iertai. Ştiam ce le genera, 
Bazîndu-te pe ceea ce ştiai, aveai tot 
dreptul să fii supărat, zise ea punîndu-
şi mîna pe pieptul lui şi prlvindu-l cu 
seriozitate. Vreau să ştii că, atunci 
cînd am venit, n-am avut nici o 
intenţie să-ţi spun asta. Am vrut doar 
să te mai văd o dată să mă conving că 
eşti bine şi fericit.

- N-am fost deloc fericit din noaptea 
cînd am _ fost despărţiţi. - |

- Nici eu.
- Ţi-a trebuit un curaj imens ca să te 

întorci. Trebuia să fi ştiut că nu voi fi 
prea delicat cu tine.

îi aruncă o privire tristă.
- Ăsta-i un mod frumos de a o spune.
El rîse uşor.



- Chiar şi atunci cînd mă purtam ca o 
javră, te iubeam atît de mult, încît pur 
şi simplu, mă durea.
___________ _ "R
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Cu cît te iubeam mai mult, cu atîr mai 
rău mă purtam, lartă-mă.

O sărută cu o pasiune plină de 
delicateţe. Tristeţea care o chinuise 
săptamîni întregi căzu ca o piele 
veche. Sub sărutul lui, simţea că 
renaşte.

- Căsătoreşte-te cu mine, Dani.
- Aş vrea, aş vrea, repetă ea şoptit 

îîngă gîtuî
iui.

- Atunci, fă-o.
- Oricîî de mult te-aş iubi, continui 

să fiu legată do munca mea.
- Eu sînt legat de line. Sub toate 

aspectele. Ce te-a făcut să crezi că 
angajamentul tău va fi exclus din 
dragostea noastră? Mi-ai face o 



impresie proastă dacă ai renunţa Ia el 
pentu mine '
j sau pentru oricine altcineva.

- Va trebui să plec la Dallas destui 
de des. Va trebui să înţelegi.

- O să te duc cu avionul ori de cîte 
ori vei vrea. Gîndeşte-te ce bine ar fi 
să ţinem sub supraveghere Tabăra 
Webster.

îi înălţă capul strecurîndu-l un deget 
sub bărbie.
- Deci, vrei sau nu să te 
căsătoreşti cu mine? Ea îşi lipi obrajii 
de palmele iui şi îi trase gura
spre a,ei.

- Vreau. 'Ţi-am mai spus asia şi 
acum zece ani. • '
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De daîa asta o sa am grijă să.te p de 
cuvînt

■ Se sărutară din nou. îmbrăţişarea 
li înfierbîntă plnă cînd ei-gemu şi o 



împinse uşor. -
- Cred că ar trebui să ne întoarcem la 

ceilalţi înainte să ne pierdem 
controlul. Avem obligaţii de care ar 
trebui să ţinem seama.

- Ce zici de obligaţiile pe care ni le 
datorăm unul. altuia?

E! îi strînse mijlocul uşor.
- Am de gînd să mă ocup de ele mai 
tîrziu. Ieşind din pavilion, dădură nas 
în nas cu
părinţii ei, care păreau să fi asistat la 
îmbrăţişare. Amîhdoi erau rigizi.

- Bună, mamă. tată, spuse Dani 
calmă. Tocmai mă întrebam dacă aţi 
sosit. îl ţineţi minte peLogan, 
bineînţeles.

- .Doamnă Quinn, domnule Quinn, 
spuse . Logan respectuos, dar 
fără'consideraţie.
- Aţi putea fi primii care să ne 
felicitaţi.. Legan. cu mine ne vom 
căsători. Din nou. - •



Urmă o clipă de tăcere îngheţată, 
după care domnul' Quinn spuse: : ■ . . 
. ••

-O faceţi, fără îndoială, „ca să vă 
răzbunaţi pe noi pentru ce s-a 
întîmplat acum zece ani.

- Ba dimpotrivă, tată. O facem din 
acelaşi motiv ca şi atunci. Ne iubim.
Ştie despre copilul tău? întrebă mama 
el. Trupul lui Dani deveni figid de 
indignare. Se
Dupi zece ani
coborau atît da jos, încercau orice 
numai să-i despartă, nu pentru că 
Logan n-ar fi fost de 'nivelul el, ci 
pentru a salva aparenţele. .

-Da, ştie. Mai ştie şi'faptul că Mandy 
mi-a-dat puterea de a scăpa de o 
căsătorie pe care n-am vrut-o de ia 
început, de a ieşi de sub tutela 
voastră şi de a vă'putea înfrunta 
acum. Logan şi cu mine ne vom 
căsători şi nu veţi putea face absolut 



nimic. Nu trebuie să vă mai deranjaţi 
să trimiteţi şeriful, după noi, pentru că 
Logan e prieten cu guvernatorul

-Dani, spuse el mustrător.
îi înconjură umerii, ..ceea ce avu 

darul de a o linişti imediat şi se 
rezemă de el încrezătoare. Ei îi 
înţelegea foarte bine supărarea, dar 
singurul lucru pe care îl simţea pentru 
soţii Quinn era mm. Nu ştiau ce. 
însemna dragostea şi bucuria. Totul în 
viaţa' lor avea' cîte un 'bileţel cu un 
preţ. Slavă Domnului că Dani nu 
învăţase acest lucru da ia ei.

-"Vâ vom anunţa cînd va fi nunta. 
Dani şi cu mine am dori să veniţi. 
Acum va rugăm să ne scuzaţi, dar 
doamna Meneffee ne face semn că ne 
aşteaptă o mulţime de reporteri.

.No înţeleg de ce aîîta.grabă, spusa 
Jerry
J
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Perkins lărglndu-şi cravata şi punîndu-
şi. picioarele pe măsuţa de cafea, 
sorbind din paharul cu şampanie.

Spud stătea şi ea ghemuită într-un 
colţ a! canapelei, de asemenea 
sorbind dintr-un pahar cu şampanie. 
îşi aruncă pantofii într~o parte şi se 
aşeză cu picioarele strînse sub ea.

-Poate că au fost nevolţi să se 
căsătorească, zise ea uitîndu-se la 
perechea îmbrăţişată de pe 
canapeaua cealaltă.

Văzînd că momeala ei nu prinsese, 
păru deodată uluită.

-N-aţi fost, r.u-i aşa?
Logan îşi desprinse privirea de pe 

chipul miresei sale şi i se adresă lui 
Spud:

-Nu, n-am fost.
După care, uitîndu-se la Dani, 

întrebă:



-Am fost?
Ea rîse şi îşi ascunse nasul în 

scobitura gîtului lui, care fusese 
dezgolită cînd el îşi scosese cravata şi 
se descheiase la primii nasturi ai 
cămăşii.

-Nu, dar aproape că aş fi vrut să fini. 
Abia aştept să avem un copil.

El îi atinse buzele cu ale sale şi îi 
şopti:

-Voi face tot posibilul să-ţi dau o 
rhînă de ajutor.
Nunta avusese lo
După zece ..ani
de la Tabăra Webster. Au fost zile 
pline de agitaţie cînd Dani şi Logan au 
trebuit să aducă lucrurile ei din Dallas. 
Hotărîră să păstreze apartamentul 
pentru perioadele cînd aveau să se 
afle în Dallas.

Ceremonia avusese ioc dupa-amiaza 
tîrziu. La -biserică fuseseră invitaţi 
numai cîţiva prieteni, deşi întregul 



oraş zbîrnîia. După aceea, toată lumea 
fusese invitată acasă la miri pentru o 
cină uşoară şi recepţie. Spud şi Jerry 
se oferiseră generoşi să ¿o ajute pe-
menajera lui Logan cu'pregătirile.

Mireasa purtînd/o rochie da mătase' 
de culoarea chihlimbarului, care se 
potrivea perfect cu ochii el, părea 
îneîntător de obosită aşa cum stătea 
ghemuită sub braţul protector al 
soţului ei. îşi scosese acele de păr şl 
acum, mîna lui trecea printre firele 
lungi şi sclipitoare.

- Păi, v-arn mîncat mîncarea, v-am 
băut şampania, am făcut curat, spuse 
Spud. Mai vreţi să facem ceva?'

- Da, murmură Logan sărutînd uşor 
vîrfurile degetelor lui Dani, Să plecaţi.

Spud sa ridică brusc.
- Ce grosolan!
- Hai, dragă mea," spuse Jerry 

punînd deoparte paharul cu şampanie 
şi rldicîndu-şi trupul deşirat de pe 



canapea. Am impresia că nu-mai 
sîntem bineveniţi.

O ridică pe Spud de.pe canapea.
__ ' Sandi ra Brown
-Nu-Ji uita pantofii,
- Nu vă grăbiţi din cauza noastră, 

spuse Logan cu duiceaţă în glas.
- Nicidecum, zise Jerry ai cărui 

zîmbet semăna cu ai unui satir. Toate 
discuţiile astea despre, nunţi şi copii 
mi-au creat o stare romantică.

- Totdeauna eşti într-o stare 
romantică, îi spuse Spud sec ţinîndu-
se de braţul lui pentru a-şi pune 
pantofii. Dar să nu-ţi intre în cap cine 
ştie ce idei despre copii. Dacă mă laşi 
însărcinată din nou, te omor. Sau chiar 
mai rău.

-Ba rvo s-o faci, mormăi el. Cine te-
ar mai iubi atît de mult ca mine? 
adăugă, apoi, sărutînd-o zgomotos şi 
făcînd-o să chicotească.

îşi luară repede la revedere şi 



plecară ţinîndu-se de braţ.
-După toţi aceşti ani pe care şi i-au 

petrecut împreună, continuă să fie 
foarte fericiţi, nu? zis® Dani încet 
după-ce uşa se închise în urma 
prietenilor lor.

- Nu mai mult decît mine, spuse 
Logan sărutînd-o uşor pe tîmplă. 
Nimeni nu-i mai fericit decît mine.

-Sau decît mine, zise ea întorcîndu-
se. pentru â-l privi. Mă simt atît de 
minunat în seara asta, încît aş vrea ca 
toată lumea să fie fericită.

Apucînd-o de-păr, îi ridică faţa 
pentru un sărut
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Dup,
pa zece am
Limba li. alunecă dincolo de'-buze 
evocînd'un act sexual, după. care îşi 
apăsa cu putere gura pe a ei. îşi 
înclină capul în diverse moduri. îi 
muşca uşor buzele. Cînd, în cele.din 



urmă, sa despărţiră,
ea se prăbuşi peşte ei fără suflare, 
odihnindu-şi mîna pe coapsa lui şi 
capul pe piept.

- Eşti ■obosită? o întrebă el dîndu-i 
părui la o parte şi mîngîlndu-i ceafa.

Degetele lui păreau să'ştie cum 
să.facă să fie '.erotică şi cea mal 
simplă mîngîiere.

~ Doar ameţitor de fericită.
- Eşti prea obosită ca să |e- mişti?
- Depinde cs .vrei -să spui,'zise e.a 

cu subînţeles şi îl trase de un fir de 
păr de pe piept.

~ Vreau să spun-că, dacă eşti, puţin 
îmi pasă, O ambiţie a vieţii mele a fosî 
aceea de a face dragoste cu tine pe 
"canapeaua din living-room.

Rîzînd, ea îşi înalţă capul doar stît di: 
si-l poată privi. ,

- Glumeşti! De ce?
- li aduci aminte ,cît zgomot făceam 

dnd te aduceam acasă, ca să audă 



părinţii tăi? Te 'duceai sus ■ şi, după 
zece minute, te. furişai-în living-room, 
unde. te aşteptam eu.

■-Cum' ai putut să mă convingi, şă 
fac aşa:
ceva? Nu-mi vine. să cred că aveam 
atîta curaj.

- Tu? Ce să mas spun de mine? Nu 
voiau■ nici măcar să mă IntUnesc cu 
tine, dar sa ne. mai şi
V
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îmbrăţişăm pe canapeaua lor. Dacă 
ne-ar fi prins, m-ar fi împuşcat cu 
siguranţă, zise el mîngîindu-i obrazul. 
Mă întreb oare ce-or spune acum cînd 
sînt ginerele lor în mod definitiv şi 
irevocabil?

- Mi-e ruşine s-o recunosc, dar 
probabil că sînt foarte încîntaţii Chiar 
dacă ei n-o cred, toţi ceilalţi ne 
consideră ca făcînd parte din aceeaşi ! 



pătură socială. Iar părerea celorlalţi 
contează I foarte mult pentru părinţii 
mei.
I - Nu fi atît de dură cu ei, Dani.

- Bănuiesc că ar trebui să consider 
că faptul .că s-au aflat aici astăzi a 
fost un pas imens în direcţia cea bună. 
Aş vrea doar. să ştiu că au fost cu 
adevărat fericiţi pentru noi, aşa cum 
sînt ai tăi.

- Or să se schimbe. O să-i cuceresc 
cu farmecul meu.

- Şi dacă n-o vor face niciodată?
ES.o mîngîie pe, păr şi spuse încet;
- N-o să ne facem griji pentru asta.
Sărutul Iul fu delicat şi dulce.
- Dar ai schimbat subiectul. Vorbeam 

despre tăvăleli pe canapea. Dacă aş fi 
fost împuşcat, ar fi meritat fiecare 
clipă.

- Zău?
- Hmmm.
O rezemă de perne şi se întinse 



deasupra ei, ignorînd faptul că îşi 
şifonau hainele.

- Nu ştiu cum de rrî-am abţinut.
-c
a zece &m

- Nu m-aş fi împotrivii prea mult, 
spuse ea descheindu-i cămaşa în timp 
ce el se sprijinea în braţele rigide.

îi descheie cu îndemînare corsajul şi 
îi desfăcu . închizătoarea din faţă a 
sutienului. Dînd veşmintele ia o parte, 
savură priveliştea pe care i-o oferea.

Se lăsă în jos treptat, pînă cînd gurile 
II se uniră lacome. Sărutul fu 
răscolitor, iar buzele şi limbile lor erau 
înfometate şi îndrăzneţe.

-Ah, Dani, cît de mult îmi place 
gustul tău.

Mîngîierile Iul excitau prin 
delicateţea lor.
Luîndu-i sînul în.palmă i-l.masă 
încet:şi vîrfurile degetelor lui îi făcură 
sfîrcul să se întărească. Luă ace! 



mugur cu gust de lapte în gură şi îl 
iubi cu mişcări circulare ale limbii.

Dani era cuprinsă da extaz. Se frecă 
da el, îl apucă de păr şl îşi arcul 
şoldurile.
■ Nu mă face să aştept, Logan.

El gemu şi mîna i se strecură pe sub 
fustă şi furou pentru a-i rnîngîia 
coapsa de satin. Găsi partea de sus a 
ciorapului şi urcă mai departe. Chilotul 
era atît de sumar., încît putea fi 
neglijat. îi pipăi dantela şi trecu 
dincolo de el.

-Oh, da, făcu ea cutrernu'rîndu-se.
El ştia ce face şi se descurca foarte 

bine. Apăsă uşor, mîngîind, 
încercuind, pipăind. îi scoase repede 
chilotul şi se reaşeză.
______________________J
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Ea recunoscu atunci suprema 
plăcere de a-i



simţi răsuflarea, îi. sărută trandafirul 
din satin, de pe portjartier îi sărută 
păru! moa'e. Sărută absolut tot. 
Buzele Sul erau iubitoare. Limba îi era 
vioaie şi curioasă, Minunea pe care o 
ţeseau continuă pînă cînd ea fu 
străpunsă' de fiori de fericire.

El îşi aranja hainele şi o acoperi din 
nou. Ea îi
I îmbrăţişă trupul cu dulceaţă, 
înconjurîndU-i mijlocul.

- Dani. - '•,...'
Se cufundă adînc în misterul el 

umed. Gura lui îi găs. urechea 
şi.cuvintele pe care i le şopti erau 
poetice şi carnale. Ea se deiectă cu 
fiecare din ele da parcă ar fi rost aista 
mesaje secrete din partea unui zeu.
j Clipe îndelungate rămaseră uniţi-. 
Complet n a mişcaţi. Timpul îşi pierdu 
valoarea. Ei deveniră
.. Apoi, el începu să se .mişte, iar 
letargia care'îi furase ei toată puterea 



cu numai cîteva secunde în urmă, 
dispăru deodată. Simţi un nou val de 
energie, a cărei sursă era Logan. Cînd 
trupul lui începu să-şi înteţească 
-mişcările odată cu elibe-' rarea lui şl 
scoase un strigăt de extaz, ea fu 
azvîriită împreună cu ei în -acea stare 
de uitare catifelată unde sînt primiţi 
numai cel oare se dăruiesc cu totul.
( După mm ard

Peste cîteva minute, Dani se mişcă 
sub el ■

-Sînt prea greu pentru tine? întrebă 
el.

-Puţin.-
El se ridică şi se aşeză în capul 

oaselor. Ea "făcu ochii mari.
-Logan, eşti încă...
-E numai vina ta, neruşinată mică.
De 'unde numai, cu cîteva.-clipe în 

urmă nu ştiuse ce era aceea ruşinea, 
roşi acum, aşa cum îi stătea bine unei 
mirese.



-îmi pare rău.
E! rîse cu zgomot.
-Mie nu. Am visat destul
Luînd-o în brsţe cu căldură şi 

sărutînd-o profund, o aşeză în poala 
Iul, în aşa fel.ca trupul' ei să-i 
absoarbă toată tăria: Ea gemu cîrtd 
simţi noul val da senzaţii minunate 
care o asaltară.

-înţeleg că nu te deranjează, spuse 
el răguşit şi îşi coborî buzele paste 
gîtul şi pieptul el

-"Ah," Logan... Lpgan. Nu mă 
deranjează deloc.

Lăsîndu-şi capul în jos, el îi ridică un 
sîn pînă la gură. Buzele sale îi 
pregătiră vîrful pentru blînda 
mîngîiere a limbii: Ea scînci, îşi 
strecură degetele prin părul lui şi îi 
ţinu capul nemişcat.

-Îţi place, scumpa mea? murmură el 
în sfîrcul excitat.

Drept răspuns, şoldurile ei începură 



să se unduiască.

Hainele erau împrăştiate peste tot în 
jurul lor şi ei se aflau îmbrăţişaţi şi goi 
pe canapea, atît de apropiaţi încît 
bătaia inimii unuia îşi găsea ecoul în 
trupul celuilalt.

■.- Bănuiesc că orice mire decent ar 
trebui să-şi ducă mireasa sus în pat, 
zise el cu o voce la fel de leneşă ca 
degetele care se plimbau uşor pe' 
spatela lui Dani.

-Un mire decent aşa ar face.
- Păi, eu întotdeauna m-arn 

considerat un om foarte decent, spuse 
el desprinzîndu-se de ea şi ajutînd-o 
să se ridice. Hai să mergem.
' Cu braţele petrecute reciproc pe 
după mijloc, urcară scara încet.

-Abia aştept să mă trezesc mîine 
dimineaţă, spuse ei. De zece ani 
aştept să mă trezesc cu soţia mea 



alături.
îi puse apoi un sărut plin de dragoste 

pe creştetul capului.
-- Asta înseamnă că noaptea nunţii ş-

a terminai?
El se opri deodată şi o privi,
-Nu? Nu eşti obosită?

v
Dopa zece arii

Ea îi zîrnbi cu o sfială prefăcută, în 
timp ce mîna, care îl alunecă peste 
stomac şi apoi mai jos, contrazicea 
acea expresie inocentă.

-Numai dacă nu cumva tu eşti 
obosit.

Gemînd, el se întoarse şi porni înapoi 
pe scări.

-Unde te duci? întrebă ea.
-Să iau un borcan cu vitamine.
-Vitamina?
-Sau încă o sticlă de şampanie, ce 

găsesc mai întîi.
Sprijinindu-se de perete, ea rîse 



uşor. îl privi îndepărtîndu-se, iubindu-i 
perfecţiunea spatelui, felul în care 
muşchii, i se pierdeau în scobitura 
şirei spinării, netezimea mijlocului, 
fesele tari şi mici, forţa coapselor. 
Iubindu-i goliciunea, iubindu-i mersul 
legănat de cowboy. iubind bărbatul 
din interiorul acelui pachet masculin şi 
dinamic.

iubindu-l, iubindu-l, iubindu-l...
Sfîrşit

Scanare: Dumitru Ciobanu


