


C Ă R Ţ I  R O M A N T I C E

SERI A „ D U C E S E  D I S P E R A T E “

Pentru Lady Perdita Sclby -  alintată Poppy de familie şi de priete
nii apropiaţi -  Crăciunul petrecut la Paris este cea mai frumoasa 
sărbătoare pe cârc şi-a imaginai-o vreodată. Iar asta pentru ca se 
află alături de bărbatul visurilor ci -  logodnicul care urmează 
să ii devină soţ şi pe care este sigură că îl va iubi nebuneşte toată 
viaţa în oraşul în care s-au cunoscut şi unde s-au decis să-si 
unească destinele. Fermecătorul duce de Fletcher pare că este ale
gerea perfectă pentru tânăra inocentă, iar cea mai romantică 
nuntă văzută de aristocraţie anunţă o căsnicie plină de iubire 
Patru ani mai târziu, ducele şi ducesa lui încă sunt cuplul perfect 
despre care vorbeşte toată înalta societate londoneză. însă nimeni 
nu ştie că scânteia pasiunii s-a stins de mult, ba chiar pentru 
Poppy nu s-a aprins niciodată, iar asta din cauza sfaturilor rigide 
ale maniei sale, care consideră că vizitele soţului în dormitorul 
conjugal sunt doar o obligaţie neplăcută, dar necesară. Desi este 
îndemnat de prieteni să-şi găsească o amantă pentru a uita de eşe
cul căsniciei, Fletcher nu vrea să o piardă pe femeia după care încă 
tânjeşte. Şi tocmai de aceea plănuieşte recucerirea inimii ducesei 
lui, de această dată printr-o seducţie cu adevărat păcătoasă.

♦

„Ducesele Eloisei James sunt cu adevărat delicioase!“

Lisa Kleypas 

♦

Eloisa James este una dintre cele mai apreciate scriitoare ameri
cane de literatură romantică. Cărţile ei au fost publicate în 20 
de ţări. Majoritatea romanelor sale de dragoste s-au aliat în topul 
New York limes al celor mai bine vândute cărţi.
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Această carte este dedicată monseniorului James 
Mahoney, care întotdeauna preamăreşte romantismul 
ca expresie a celei mai profunde iubiri umane. Şi, mai 
mult decât atât, a servit drept model pentru coperta 
cărţii The Taming of the Duke.



prolog

Saint-Germain-des-Pres, Paris, 1778

Gheaţa atârna la pervazurile ferestrelor cu o sclipire 
ce rivaliza cu cea a sticlei, iar zăpada proaspătă căzută 
transformase străzile cenuşii în râuri de lapte. Privind 
oraşul din turnul clopotniţei din Saint-Germain, ducele 
de Fletcher putea zări lumânările sclipind în vitrinele 
magazinelor şi, deşi nu putea simţi mirosul gâştei fripte, 
frunzele de ilice cu boabe roşii atârnate deasupra uşilor 
arătau că tot Parisul se gândea la banchetele delicioase 
cu turtă dulce şi aromată, cu mult vin şi prăjituri pudra
te cu zahăr. O bucurie ancestrală sclipea în ochii trecă
torilor şi se revărsa din râsetele copiilor. Magia cânta în 
sunetul frenetic al clopotelor bisericilor care se auzeau 
ba la o biserică, ba la alta, în felul în care fiecare crenguţă 
de vâsc adăpostea sărutări dulci. Era Crăciunul... Era 
Crăciunul la Paris, iar dacă existase vreodată un oraş 
menit pentru iubire şi un sezon în care aceasta să fie 
savurată, ei bine, această combinaţie era mai ameţitoare 
decât cel mai puternic vin roşu.

De fapt, filosofii se întrebaseră ani întregi dacă era 
imposibil să fii la Paris şi să nu te îndrăgosteşti -  dacă 
nu de o femeie superbă, atunci de clopote, de baghete
le franţuzeşti, de străfulgerarea lucrurilor interzise care 
atingeau orice inimă, chiar şi pe ale corecţilor aristocraţi 
englezi. Ducele ar fi răspuns fără ezitare la întrebare. 
El îşi pierduse inima după ce aruncase o privire spre 
Notre-Dame, cedase cântecului de sirenă al mâncării de
licioase după ce muşcase dintr-o pâine franţuzească, iar 
în cele din urmă se îndrăgostise absolut şi irevocabil de 
o fermecător de frumoasă reprezentantă a sexului opus.



De unde stătea Fletch în turnul clopotniţei, Ponte-Neuf 
trecea peste Sena intr-un arc voluptuos tar tot Parisu| 
sclipea sub el, ca o pădure de turle ş, de a c o p e r i ş  
pudrate cu zăpadă. Fiecare gargui avea nas argintiu. 
Notre-Dame plutea ca o regină deasupra celorlalte tut. 
le mai înguste si mai timide care Par^au cerŞeascâ 
atenţia cerească' Catedrala ignora astfel de temeri nein. 
semnate, considerându-se mai frumoasa, mai ttev°tatâ 
si mai luxoasă decât altele. „Crăciunu e a meu , părea

ea să spună. § 1
-  Sunt aproape miraculoase sentimente e pe care le

avem unul pentru celălalt.
Fletch clipi şi se uită în jos la viitoarea lui mireasă, 

Lady Perdita Selby. Preţ de o clipă, Notre-Dame, Poppy 
şi Crăciunul se amestecară năucitor în mintea lui de par
că Notre-Dame era mai erotică decât o femeie, de parcă 
o femeie era mai sacră decât sărbătoarea Crăciunului.

Ea îi zâmbi cu chipul încadrat de bucle m oi, de 
culoarea aurului alb şi de şuviţe precum lum ina 
soarelui, gura fiindu-i la fel de dulce şi de plină ca o 
prună franţuzească.

-  Nu crezi că e prea frumos ca să fie adevărat, Fletch? 
Nu crezi asta?

-  Sigur că nu, răspunse Fletch prompt. Eşti cea mai 
frumoasă femeie din ţară, Poppy. Miracolul e că te-ai 
îndrăgostit de mine.

-N u  e un miracol, zise Poppy şi îşi puse un deget 
subţire fix în  gropiţa lui din bărbie. Din clipa în care 
te-am văzut, am ştiut că aveai tot ce îmi doream de la 
un soţ.

-  Şi anume? făcu el şi o cuprinse cu braţul, fără să-i 
pese dacă îi vedea cineva.

La urma urmelor, erau la Paris şi, chiar dacă erau des
tui englezi de viţă nobilă acolo, regulile nu erau aşa de
rigide ca în Lonclra.

-  E i bine, eşti duce, îl tachina ea.
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I

-M ă iubeşti doar pentru titlul meu.7 o întrebă el şi se 
aplecă să o sărute pe obraz.

Pielea ei era incredibil de albă şi de moale. ¡1 trans
punea intr-un extaz al dorinţei -  o poftă trupească tipic 
franţuzească, genul care te îndemna să săruţi o femeie 
din vârful degetelor de la picioare până în vârful urechi
lor, care te făcea să o lingi, să o miroşi şi să o savurezi, 
de parcă ar fi fost mult mai delicioasă decât o trufă -  şi 
probabil chiar aşa era.

Nu era genul de^dorinţă pe care să o fi simţit înainte 
să vină în Franţa. In Anglia, bărbaţii se uitau la femei 
ca la recipiente în care să se afunde şi să se cambreze. 
Dar Fletch simţea că se schimba, că se transforma sub 
puterea Parisului şi a iubirii. Voia să îi adore corpul lui 
Poppy, să guste sarea dulce a transpiraţiei ei, să îi sărute 
lacrimile de bucurie după ce îi oferea fericirea supremă.

-  Exact, răspunse Poppy râzând. Titlul tău e cel mai 
important. Nici măcar nu am observat cât de chipeş eşti, 
sau cât de respectuos te porţi cu celelalte femei, sau că 
dansezi atât de frumos, sau această gropiţă.

-  Gropiţă?
Fletch se aplecă să o sărute din nou, intenţionând să 

îi distragă atenţia cu vorbele cât de mult putea pentru ca 
ea să se relaxeze în acele clipe de intimitate.

Micuţa Poppy era cea mai dulce fată din lume, dar 
era teribil de greu de sărutat. De fiecare dată când 
reuşea să o prindă singură, exista mereu câte un mo
tiv pentru care să nu o poată ţine în braţe, pentru 
care să nu o poată săruta. în  ritmul acesta, trebuia 
să aştepte până în noaptea nunţii ca să facă tot soiul 
de lucruri deocheate ce îi bântuiau mintea timp de 24 de 
ore pe zi.

-A ici în bărbie, zise ea, dând din cap. Gropiţa a fost 
cea care m-a făcut să mă hotărăsc.

El se retrase, un pic nemulţumit.
-  Urăsc gropiţa aia! De fapt, aş putea foarte bine să-mi 

las barbă ca s-o acopăr.
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-  Oh, nu poti să foci asta! oftă ea şi-i dezmierdă băr. 
bia. E adorabilă. Poti să-ti dai seama ce fel de barbat eşti> >
doar uitându-te la ea. 1 - 1

-Ş i  ce fel de bărbat aş fi? întrebă el, ap ecan^u şi din
nou capul, fără să ştie cât de mult avea să îi răsune în 
minte răspunsul ei în anii ce aveau să urmeze.

-  Onorabil, cinstit şi... tot ce şi-ar putea dori o femeie 
de la un soţ. Toate doamnele sunt de acord -  ar trebui să 
o auzi pe contesa de Pellonniere. Ea zice că eşti delicios.

Fletch se gândi că Poppy nu prea înţelesese sensul 
admiraţiei contesei.

-  Toate spun asta?
El era suficient de aproape de gura ei ca să se poată 

arunca brusc spre'ea.
Preţ de o secundă, se gândi că ea avea să cedeze. Acele 

buze dulci şi rozalii, care îl ţinuseră treaz o jumătate de 
noapte într-o febră a dorinţei se înmuiară sub asaltul lui. 
Dar când încercă să pătrundă cu limba...

-  Pfui! Ce faci?
-T e  sărut, zise el şi, pentru că ea îl pocni cu manşonul, 

îşi luă mâinile de pe umerii ei -  cel mai bun lucru pe 
care putea să-l facă.

-  E dezgustător, zise ea uitându-se urât la el. Dezgustă- 
tor! Sper că nu crezi că ducesele pot să facă asa ceva1

-  Să se sărute? întrebă el neajutorat.
-  Să se sărute aşa. Ţi-ai pus saliva în gura mea! Ea 

părea de-a dreptul îngrozită. Cum ai putut să crezi că as 
permite aşa ceva? Sunt dezgustată!

-  Dar, Poppy, asta înseamnă să te săruţi! protestă el 
simţind un fior rece de alarmă pe şira spinării. Nu ' 
văzut oameni sărutându-se sub vâsc? Poţi Să întrebi 
pe oricine.

-C u m  aş putea să întreb pe oricine? şopti ea terib‘1 
de agitată. Să întreb pe oricine ar însemna sa le perm' 
să ştie despre perversiunea ta, iar eu nu aş face asta . lt 
odată. La urma urmei, vei fi soţul meu!

10 El oi sa James
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în ochii ei apăru un amestec straniu de adoraţie şi de
dezaprobare.

-Ştiu! exclamă el uşurat. Poţi să o întrebi pe ducesa 
de Beaumont. Ea ştie exact despre ce vorbesc.

Poppy se încruntă.
_ Mama spune că ducesa este cea mai lipsită de prin- 

cipii englezoaică din Paris. Sigur, ţin mult la Jemma, dar 
nu sunt sigură că...

-Dezaprobarea mamei tale faţă de ducesă, zise Fletch, 
o face persoana potrivită pentru o mică întrebare de ge
nul ăsta.

-  Dar Jemma nu sărută pe nimeni, obiectă Poppy. Ba 
chiar mama zice că ducele abia dacă i-a făcut câte o vizită 
în ultimii ani. Ultima dată a venit vara trecută, când 
Parlamentul a luat vacanţă. Ea îşi ridică spre el ochii 
albaştri, imposibil de inocenţi. Cum aş putea să o întreb 
cum să te sărut? Aş face-o să se simtă întristată din pri
cina propriei căsnicii, care e aşa de pustie, în vreme ce a 
noastră va fi aşa de minunată!

Ea îşi puse mâna pe obrazul lui şi dintr-odată nimic
nu mai conta.

-Nu-mi pasă dacă o întrebi sau nu, zise el şi o trase 
din nou în braţele lui. Măcar îi permitea să o ţină în 
braţe. Asta trebuia să facă până la nuntă. Putem să rezol
văm toate astea în noaptea nunţii noastre.

El era decis să îi ofere iubitei lui Poppy aceeaşi plă
cere pe care el avea să o găsească în corpul ei. El aflase 
asta dintr-o carte franţuzească, pe care o citise poticnin- 
du-se de cuvinte stranii. Şi era suficient de ager ca să 
îşi dea seama că nici una dintre întâlnirile cu femeile 
experimentate pe care le avusese înainte de venirea la 
Paris nu avea de-a face cu plăcerea partenerei. De fapt, 
numai gândul la gemetele lor experimentate îl făcea să 
se cutremure.

Dacă Parisul îl învăţase ceva, atunci asta era: putea să 
se culce cu Cleopatra însăşi, dar, dacă ea nu se bucura 
de actul în sine, atunci el nu mai voia să facă asta.
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Când zâmbea o pariziancâ, zâmbetul ei era o invitaţie) 
iar totul avea legătură cu plăcerea ei şi mai puţin cu a 
lui. Când îi zâmbea lui o pariziancă, Fletch îşi amintea 
de Cécile, care îi spusese că buzele lui erau a el de 
frumoase ca nişte cireşe, sau de Elise, care scotea mici 
ţipete când îl vedea dezbrăcat. Desigur, Elise şi Cécile 
ţineau de prima lui lună la Paris, înainte să se îndrăgos
tească. Acum în inima lui era doar Poppy -  şi vintrelor 
lui avea să le placă să-i urmeze inima.

Dar Poppy, care se sprijinea de umărul lui lat, se în
cruntă ca pentru sine. Ce voia Fletch să spună mai exact 
prin faptul că aveau să rezolve toate astea?

Asta suna de parcă el îşi dorea foarte mult genul ăsta 
de sărutări.

Poppy era un suflet practic. Ea îşi dădea seama că 
manierele relaxate şi ochii blânzi ai soţului ei mascau 
hotărârea lui de a face totul în felul lui. Trebuia doar 
să te uiţi la buclele lui bătute de vânt ca să-ţi dai seama 
de asta. Nici măcar o urmă de pudră pe ele! Mama ei 
cotcodăcise, dar Fletch refuzase -  Poppy însă trebuia să 
admită că el arăta bine cu buclele ca pana corbului atâr- 
nându-i pe umeri.

-  O s-o întreb pe Jemma! promise ea.
El îi săruta urechea, iar ei îi plăcea asta. De fapt, savu

ra multe din lucrurile pe care le făcea Fletch, cum ar fi 
fost să îşi pună braţele în jurul ei (cât timp nu îi deranja 
coafura) şi să o sărute pe ureche, pe obraz şi bărbie, chiar 
şi pe buze, cu excepţia momentelor când devenea un pic 
prea insistent.

Mama ei o instruise foarte ferm:
-  Trebuie să-i permiţi să-şi atingă buzele de ale tale 

zisese ea. La urma urmei, e duce. Tu vei fi ducesă. Ca să 
poţi prinde un duce, trebuie să-i permiţi anumite ofense.

tn  momentul acela, Poppy râsese la ideea că buzele 
lui Fletch peste ale ei puteau fi văzute ca o ofensă. Ha 
îşi simţise sufletul plin de bucurie pentru că era aşa de 
norocoasă. Era îndrăgostită de un duce, iar asta o făcea
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pe mama ei fericită. Un duce -  dragul ei Fletch -  era 
î n d r ă g o s t i t  de ea, iar asta o făcea fericită. De fapt, lumea 
era plină de soare şi de lumină asta dacă putea să 
rezolve treaba cu sărutatul.

-  Lasă-mă să îţi arăt cât e de plăcut, zise Fletch
ademenitor.

Când vocea lui devenea aşa de profundă, Poppy voia 
să facă tot ce îşi dorea el, deşi, desigur, nu i-ar fi spus
asta niciodată.

Nu trebuia să îi laşi pe bărbaţi să ştie câtă putere 
aveau, spunea mama ei adesea. Şi avea dreptate, desigur.

Dar ea îşi înclină ascultătoare capul spre al lui, iar el 
îşi atinse buzele de ale ei.

-  E foarte plăcut, zise ea încurajator. Chiar... în urmă
torul moment, el o trase aşa de brusc în braţele lui încât 
ea simţi cum corsetul îi împunse sânii, apoi broşa i se des- 
prinse şi căzu pe podeaua de piatră. Fletch! strigă ea, iar 
el profită de asta ca să-şi bage limba direct în gura ei.

Direct! Şi şi-o plimbă ca pe o mătură de colo-colo, de 
parcă ea ar fi fost vreun dulap care trebuia curăţat.

-A h! Piui! Nu! ţipă ea şi-l împinse.
Pentru o femeie micuţă, Poppy avea destulă forţă.
-  Dar Poppy...
Nici măcar ochii lui trişti nu puteau să o facă să se 

răzgândească în privinţa asta.
-T e  iubesc, Fletch, doar ştii asta.
Ea îşi miji ochii şi aşteptă.
-  Stii cât de mult te iubesc şi eu, zise el şi îi oferi un>

zâmbet încurajator.
Dar ea nu îi răspunse la zâmbet.
-Trebuie să înveţi că sunt lucruri pe care o lady en

glezoaică nu le face.
-  Ce vrei să spui? El părea destul de nedumerit, iar

Poppy avu un sentim ent de mândrie. O dată ştia şi ea 
ceva ce el nu ştia! Mama spune că o lady are a te re 
guli pentru intim ităţi decât, să spunem, are a noastra



-P otsă  sesărute,z.se , dar ^  ^

se practica, esigur, mâncăm mâncăruri di-
cum noi purtam haine aiîeuie şi

7 . . . .1 01inf. diferite. Suntem rundamen- fente. Deci şi naţiunile sunt diteruc.
tal diferiţi. Mama spune că femeile de viţa nobila din 
Anglia au foarte puţine în comun cu ce e in^ ran a. ^

El se holbă în jos la ea, iar Poppy aproape ca nu clipi. 
Putea cumva ca acea expresie să fie măcar puţin ezamă- 
gită? Ea ura să dezamăgească oameni.  ̂ ^

-  înţelegi? întrebă ea cu o oarecare teamă în glas.
-  Presupun, zise el destul de încet.
-  Poţi să vezi asta, Fletch, comparând monarhia noas

tră cu cea franceză. Curtea engleză e virtuoasă, în vreme 
ce aceea franceză e plină de scandaluri. Mama spune...

-Poppy, nu ai mai locuit în Anglia de la 13 ani! 
Crede-mă, curtea engleză e la fel de plină de scandaluri 
precum cea engleză. Doar că lungimea Canalului le face 
să pară mai curate. Zvonurile nu reuşesc să treacă apa.

Poppy se gândi la asta.
-  Deci vrei să spui că săptămâna trecută, când a fost 

agitaţia aceea cu Lady Serrard care a flirtat cu L’Anou...
-  Desigur, nu au auzit niciodată despre asta în Anglia, 

dar toţi numai despre asta au vorbit zile întregi. Cu 
toate astea, nu s-a întâmplat nimic. Nu auzim bârfele 
englezeşti, aşa cum nici ei nu vor auzi despre presupusa 
indiscreţie a lui Lady Serrard.

-  Da, are sens, fu Poppy de acord.
El îi zâmbi, iar ea simţi cum i se opreşte răsuflarea în 

gât. Nu se putea abţine să nu se gândească la faptul că 
Fletch era mult prea chipeş pentru ea.

Ochii tuturor franţuzoaicelor îl urmăreau peste tot 
chiar şi cei ai contesei de Pellonniere. De multe ori ej 
nu părea să observe, dar Poppy o făcea. Iar acum, când
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se uita în sus spre el, se simţea de parcă putea încremeni 
p r i v i n d  în ochii lui splendizi -  negri în mijloc şi cu o 
margine gri, luminoasă admirându-i corpul zvelt, felul 
î n  care se mişca, plin de eleganţă chiar şi când pur şi sim
plu mergea. O lady oftase la un moment dat şi spusese 
că a-1 privi pe ducele de Fletcher făcând o plecăciune 
însemna să vezi corpul masculin la apogeul graţiei. Cum 
Dumnezeu putea un bărbat fără egal ca el să se îndră- 
crostească de ea, de Poppy, diminutivul pentru Perdita şi 
diminutiv în general?

Ea nu era singura chinuită de această întrebare. 
Doamnele franţuzoaice se uitau la ea şi ţâţâiau în spa
tele evantaielor. Pluteau pe lângă ea, o felicitau pentru 
isteţimea ei şi o numeau rmgnonne, următorul pas fiind 
să o considere o copilă.

Seara trecută, Fletch purtase o mantie din catifea 
neagră cu cataramă, brodată cu mărgele negre la un bal 
organizat de ducesa de Orleans. Cu părul prins într-o 
coadă simplă la ceafă, el combinase aerul de cuceritor 
impasibil cu hainele unui bărbat elegant. Doamnele 
franţuzoaice îşi coborau evantaiele ca să-i arunce acel 
zâmbet special rezervat bărbaţilor delicioşi. Ea îl privise 
cum zâmbise la rândul lui şi apoi cum făcuse o plecăciu
ne în faţa contesei d’Argentau, dansând cu ea pentru a 
doua oară.

-  Stai dreaptă! îi spusese mama ei. O să fii ducesă, nu 
cârpa aia aristocrată. Nu te uita ca o gâsculiţă îndrăgos
tită! Te umileşti observând atenţia pe care i-o acordă ea.

-  Dar, mamă, zisese Poppy împinsă spre onestitate de 
nodul din stomac, contesa e mult mai frumoasă decât 
mine. Iar rochia ei e aşa de decoltată!

-  Eşti îmbrăcată perfect pentru o tânără care îşi face 
debutul în societate, spusese mama ei şi se uitase cercetă
tor la ea. Iar dacă faţa şi corpul tău nu au nici înălţimea 
şi nici trăsăturile regulate ale frumuseţii, nimeni nu poa
te spune că îţi lipseşte ceva.
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Asta era adevărat. Mama ei alegea două volane în vre. 
me ce altele voiau doar unul şi adesea se hotăra pentru 
cinci. Fustele lui Poppy erau festonate cu şiruri de perle 
mici, iar corsajele ei erau tivite cu blană de hermină.

Dar Poppy era de părere -  în secret -  că i s-ar fi p0. 
trivit mai bine ceva simplu. Corpul ei era prea mic, iar 
astfel de paniere cu laterale mari sau trenele lungi şi 
o coafură mai umflată, indiferent cât de la modă era, o 
făceau să se simtă ca un copil prea împopoţonat.

Fletch îi puse un deget sub bărbie.
-  Nu voiam să te năucesc, Poppy. Ti-am ridicat broşa, 

dar mă tem că acul e îndoit. O să-l dau la reparat.
Era o prostie să se îngrijoreze. Fletch era acolo -  şi era 

al ei. Ii zâmbi.
-  Mulţumesc.
-  Ce camee stranie! zise el întorcând broşa în mână.

E singura camee cu o pasăre pe care am văzut-o vreo
dată. Cei de la Wedgwood au făcut-o în onoarea reginei 
Charlotte.

_ - Ş i  cum P °ate un cocor în zbor cu o coroană pe cap 
sa o onoreze pe regina Charlotte?

-  Da, e o prostie, nu-i aşa? Dar uite -  îi arătă ea -  meş
teşugarul a fost minunat. Vezi fiecare pană de pe arin

o b t o â  elCOr° ana  faCe $ă Pară Că PS5ărea ™  =°.Prn e ,

îmi
ră-

-Ş tiu . Asta e mica problemă a execuţiei c\ar «- 
place. Ea îl luă de braţ. Ne întoarcem? E destul rl 1 
coare şi nu aş vrea ca mama să se îngrijoreze din .ra~ 
mea. O  s-o întreb pe Jemma ce fac şi ce nu fac do^nCma 
când vine vorba de sărutări, Fletch. îţi promit 
ea, pentru că el încă mai părea distant într-un fef 
nu-i prea plăcea. Care e*

Câteva minute mai târziu, ieşiră pe uşa abaţiei. Par- 
se întindea de fiecare parte a lor, visător în aerul recif11} 
dimineţii, până când dintr-odată aerul se animă cu u 
sunet sălbatic de clopote, note lichide căzând din tu^/j 
aflat deasupra lor şi răsunând între zidurile de c ă r ă r i i  
înzăpezite şi turlele înalte ale catedralei.
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_E Crăciunul, zise Poppy, simţind că o cuprinde o 
senzaţie bruscă de bucurie. E ziua mea favorită din an.
A d o r  Crăciunul!

_ Iar eu te ador pe tine, zise Fletch şi se opri. Vezi şi
tu ce văd eu, Poppy?

-Ce?
_ Vâsc, răspunse el şi o cuprinse în braţe. Vâsc care 

atârnă în aer.
Poppy închise ochii şi îşi ridică faţa. Era exact genul 

potrivit de sărut: dulce, scurt şi iubitor.
Apoi porniră pe drumul de întoarcere, Poppy păşind 

pe pietrele din pavaj acoperite cu un strat subţire şi scli
pitor de gheaţă.

O femeie tânără se grăbi pe lângă ei cu capul în jos 
si cu o pâine lungă la subsuoară. Fletch simţi de parcă 
putea mirosi pâinea caldă şi proaspătă, apoi, înainte să-şi 
dea seama, îşi închipui curbura luxuriantă a sânului ei 
lipit de coaja caldă. El ar fi...

îşi alungă gândurile. Când el şi Poppy aveau să fie 
căsătoriţi, avea să ceară să li se aducă pâine caldă în ca
meră în fiecare dimineaţă, ca s-o rupă şi s-o mănânce de 
pe corpul ei, de parcă ea ar fi fost un platou pentru zei.

-A i un zâmbet aşa de straniu pe faţă, zise Poppy. La 
ce te gândeşti?

-  La tine. Doar la tine.
Poppy zâmbi ca pentru sine, iar un parizian bătrân 

care trecea pe lângă ei se gândi că el, care văzuse atâtea 
frumuseţi, nu zărise niciodată o lady atât de rafinată. 
Pe chipul şi pe corpul ei se reflectau ani de moştenire 
engleză şi franceză şi, fiind crescută în special în Franţa, 
fiecare aspect al corpului şi al hainelor ei era la modă. 
Dar ochii ei şi felul în care se uita la englezul înalt care 
păşea pe lângă ea o făceau să strălucească datorită acelei 
bucurii care făcea chiar şi cea mai banală persoană să 
pară frumoasă.

-  A, oftă el. L’amour!
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Patru ani mai târziu

Extras din The Morning Post, 22 aprilie 1783

Zvonurile din ultimele zile din înalta societate au 
pornit de la provocarea lansată de contele de Gryffyn 
ducelui de Villiers. Contele se pare că va furat ducelui 
logodnica. Nu putem comenta cu privire la veridicita
tea acestor informaţii, dar vom nota doar că duelurile 
au fost interzise de binevoitorul nostru suveran...

Casa de la oraş a ducelui şi ducesei de Beaumont 
Petrecere matinală pentru celebrarea victoriei într-un 

duel a contelui de Gryffyn

- Ducesa de Fletcher, anunţă majordomul cu o voce 
extrem de puternică.

Când nu îl aminti pe duce, Poppy se uită în spatele 
ei, dar Fletch dispăruse.

El se îndreptase spre altă parte a casei Beaumont fără 
măcar a aştepta să fie anunţat. Ori să o informeze despre
intentiile lui.f

Ea simţi cum zâmbetul îi devine rigid, aşa că îşi ridică 
fustele şi păşi cu grijă pe cele trei trepte până în sala de 
bal. Panierele rochiei făceau dificilă trecerea prin cadrul 
uşilor sau coborârea pe scări, dar în dimineaţa aceea 
camerista ei franţuzoaică se întrecuse pe sine. Pe capul 
lui Poppy se înălţa o veritabilă cascadă de bucle mari şi 
mici şi de funde, totul drapat cu şiraguri de perle sub 
formă de pară.

Mersul era o provocare, iar scările erau de-a dreptul 
periculoase.
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Nu că n-ar fi meritat. Ea era teribil de hotărâtă să 
ajungă la acelaşi grad de eleganţă pe care o avea soţul ei. 
Fletch si costumele lui erau renumite m toata Londra, 
iar ea nu ar fi permis niciodată să se spună ca ducesa lui 
îl făcea de râs. Nu voia să fie compătimită vreodată de
cineva. Niciodată.

Desigur, Fletch nu scosese o vorbă în trăsură despre
rochia ei, deşi trebuie să-şi fi dat seama că era nouă. 
Poate că se gândise că broderia (în nuanţe perlate şi 
aurii) era prea formală pentru un eveniment matinal. 
Poppy trase adânc aer în piept. Dacă învăţase ceva în 
patru ani de căsnicie, acest lucru era că nu puteai ghici 
niciodată la ce se gândea un bărbat.

Revizui ideea. Anumite gânduri masculine erau lim
pezi precum cristalul.

-  Excelenţă, auzi ea o voce profundă aproape de ure
chea ei. îmi permiteţi să vă conduc spre cealaltă parte a 
sălii de bal, unde e mai puţină înghesuială? Ducesa de 
Beaumont se află acolo.

-A ş fi onorată, îi răspunse Poppy gazdei, făcând o 
reverenţă cu o suficientă îndoire a genunchiului ca să-i 
recunoască rangul, dar fără să-şi dezechilibreze coafura 

Ducele de Beaumont era îmbrăcat într-o haină simplă 
din catifea verde cu manşete îndoite de un verde-des- 
chis. Desigur, bărbaţii se îmbrăcau rareori aşa de form 1 
ca femeile. Ea îşi puse uşor mâna pe braţul lui şi înainta 
ră încet prin sala de bal, salutând din cap cunoştinţei 

-N-am crezut că vă voi vedea în dimineaţa asta ’ & 
Poppy înainte să-şi dea seama că vorbise fără’tact ' * ^  

Ducele -  un politician desăvârşit, cunoscut în acela * 
timp pentru dispreţul său faţă de comportamentul sc 
dalos, dar şi pentru scandaloasa lui ducesă, Jemma 
oferi un zâmbet întristat. 11

-  Fără îndoială, petrecerea asta va fi scandalul sâptg 
mânii pentru că are loc sărbătorirea unui duel. Ca 
fiu cinstit, în mod normal, probabil aş fi evitat aceasr 
întrunire. Dar, cum propria ducesă a dat petrecerea,



asta chiar în casa mea, s-ar naşte mai multe bârfe dacă 
nu aş participa.

Poppy simţi un val de simpatie pentru bietul duce El 
era unul dintre cei mai importanţi bărbaţi din Camera 
Lorzilor, un bărbat ale cărui convingeri, elocventă si pu- 
tere erau cunoscute în toată Anglia. Ultimul lucru de 
care avea nevoie în viaţa lui era un scandal. Si, deşi o iu- 
bea foarte mult pe Jemma pentru zilele petrecute împre- 
ună la Paris, ea trebuia să recunoască faptul că bârfitorii
o adorau pe ducesa de Beaumont pe bună dreptate -  tot 
ce făcea Jemma părea să provoace senzaţie. Trebuia să fie 
dificil să fii căsătorit cu ea.

Aproape la fel de dificil era să fii căsătorită cu Fletch.
Ea încremeni preţ de o secundă.
-A ţi obosit, Excelenţă? întrebă Beaumont, oprindu-se 

şi el. Aţi prefera să vă aşezaţi?
-  Oh, nu, zise ea, alungând gândurile despre căsăto

rie. Abia aştept să o văd pe Jemma. N-am mai văzut-o de 
dinainte să mă căsătoresc, când locuiam amândouă 
la Paris. Trebuie să fie bucuroasă că fratele ei a câşti
gat duelul.

-  Desigur, suntem cu toţii uşuraţi că evenimentul nu 
s-a soldat cu o inutilă vărsare de sânge, zise Beaumont pe 
un ton egal, în vocea lui simţindu-se clar faptul că îi dis
plăcea profund ideea de a sărbători incursiunea ilegală 
a cumnatului său în lumea duelurilor. Iat-o şi pe ducesă! 
continuă Beaumont cu o plecăciune, după care plecă.

Jemma arăta chiar mai elegantă decât fusese cu pa
tru ani în urmă la Paris. Deşi purta şi ea paniere late
rale, fustele ei nu erau ţepene ca ale lui Poppy, ci moi 
şi curgătoare.

în vreme ce părul lui Poppy era răsucit în formă 
de cochilii rigide de melci, părul Jemmei era aran
jat în bucle moi, pudrate aşa de uşor, încât blondul 
auriu părea natural la lumină. Frumuseţea ei se întă
rise, iar aerul senzual de care îşi amintea Poppy era chiar 
mai pronunţat.

Magia unei nopţi 2
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-Jem m a, exclamă Poppy, cât de frumos arăţi!
Jem ma se întoarse şi scoase un mic strigăt de bun 

venit.
-  Poppy! strigă ea, strângând-o în braţe.
Apoi se dădu înapoi, îşi miji ochii şi se uită atentă 

la ea.
-  Ce s-a întâmplat cu mica domnişoară pe care o ştiam 

aşa de bine la Paris? Eşti extraordinară! Ne umileşti pe 
toţi. Uită-te la noi -  suntem trei ducese, iar tu eşti sin
gura care chiar arată a ducesă!

Poppy îşi dăduse deja seama că apreciase teribil de 
greşit cât de formală era petrecerea. Nu era de mirare că 
Fletch nu spusese nimic despre rochia ei. Poppy zâmbi 
în semn de scuze către doamna care stătea lângă Jemma.

-  îmi pare rău, dar nu cred...
-N u  ne-am cunoscut, zise ea, făcând o reverenţă.

T ,

Jemma exagerează. Nu sunt ducesă. Numele meu e Lady 
Isidore Visconti.

Lady Isidore porta un costum superb din mătase 
de un roz pal. Dacă Jemma era perfecţiune netedă, 
Lady Isidore arăta .ca o cireaşă coaptă, seducătoare 
si delicioasă.»

Inima lui Poppy se întristă chiar mai mult.
-  Isidore, aceasta este ducesa de Fletcher. Isidore e 

aproape ducesă, zise Jemma, strângând-o pe Poppy de 
braţ cu afecţiune. Doar aşteaptă ca logodnicul ei, ducele 
să se întoarcă din călătorie.

-A ş putea adăuga că aştept de zece ani, zise Isidore 
cu o strâmbătură din nas aşa de amuzantă, încât Popnv 
începu să râdă. Mă bucur să te cunosc, Lady Fletcher 
am auzit foarte multe despre întreprinderile dumitale 
caritabile, continuă ea.

-  Cărora nu o să mă alătur, zise Jemma. Ar trebui sâ-ti 
spun asta de pe acum, draga mea, ca să nu te dezamg 
gesc. Nu sunt mai caritabilă acum decât eram când ne" 
ştiam la Paris. De fapt, e foarte posibil să fiu chiar 
puţin generoasă acum.
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_ Cum ai putea să fii mai puţin generoasă? întrebă 
I s i d o r e .  Am locuit în Italia în ultimii trei ani, dar am 
v i z i t a t - o  de multe o r i  pe Jemma, îi explică ea lui Poppy. 
N u  c r e d  că am văzut-o vreodată ostenindu-se să facă
vreun gest caritabil.

-A m  momentele mele, zise Jemma. Apoi adăugă: 
Consider că domeniul meu ar fi actele de caritate faţă 
de domni.

Privirea ei era aşa de vicleană, încât Poppy izbucni 
în râs.

-  E aşa de straniu să te văd măritată, draga mea! zise 
J e m m a .  N-o să-ţi vină să crezi privind-o acum, Isidore, 
dar Poppy era cea mai dulce păpuşă pe care am văzut-o 
v r e o d a t ă .  Se plimba la curtea franceză cu ochii ei rotunzi 
ca... nişte prune.

- în timp ce toată lumea râdea de mine, îi spuse 
Poppy lui Isidore, deschizându-şi evantaiul. Să se spună 
despre mine că eram naivă era o subapreciere a adevăru
lui. Eram într-o uluială permanentă.

-Nu râdeau niciodată! exclamă Jemma loială. Erau 
prea geloşi ca să râdă. Vezi tu, îi spuse ea lui Isidore, 
Poppy a apărut la Paris cu mama ei, iar într-o săptămână -  
ba nu, într-o oră! -  l-a cucerit pe cel mai dorit burlac din 
oraş, ducele de Fletcher!

-  L-am văzut, zise Isidore şi îi zâmbi lui Poppy. In 
Italia spunem despre un asemenea bărbat că e bellissimo.

Poppy zâmbi încordată.
Exista o limită când venea vorba de complimentarea 

unei femei pentru frumuseţea soţului ei. Pe Poppy în
totdeauna o făcea să se simtă ca o harpie oribilă care 
reuşise un miracol.

-  Poppy l-a sedus pe Fletch chiar la curtea pari
ziană. Cred că ducesa de Guise încă nu te-a iertat.
A

Încă bombăne.
- Mai întâi te-ai îndrăgostit? întrebă Isidore. Mi-ar plă

cea să fac şi eu asta, dar nu pare să se întâmple. Poate că 
m-aş fi putut îndrăgosti de soţul tău. Deşi, adăugă ea, nu 
aş vrea să crezi că m-aş uita acum după el.



- î T f i  c a S o a s ă ,  Isidore! Poppy îl are pe Fletch |a 
nicioatele ei. Nu e genul care să se simtă am enin ţa ta  de 
farmecele taie. Vezi tu, zise ea şi se întoarse spre Poppy,
situatia uşor jenantă a lui Isidoie... ^

-  De fapt, măritată legal, deşi nu mi-am văzut soţul de 
când eram în leagăn, o întrerupse Isidore.

-înseam nă că tinde să le agite pe doam nele mantate. 
-N ic i măcar nu pot să vorbesc cu un bărbat însurat,

se plânse Isidore.
-  Poţi cu siguranţă să vorbeşti cu al m eu, se oferi

Poppy.
-  Iată! Ţi-am spus eu, Isidore. Voi două ar trebui să 

vă împrieteniţi. Fletch e îndrăgostit până peste cap, 
iar Poppy nici măcar n-ar clipi dacă ai flirta  cu el, zise 
Jemma, întorcându-se spre Poppy.

-D eşi ea are tendinţa deranjantă de a face bărbaţii 
să se îndrăgostească de ea, te asigur că nu face decât să 
discute cu ei.

A

-  Iţi promit că nu voi flirta cu ducele tău, zise Isidore, 
oferindu-i Jemmei un zâmbet orbitor. Dar vom fi priete
ne. Adevărul e că îl găsesc pe ducele de Fletcher aproape
troppo elegante pentru mine. Sunt atrasă mai degrabă de
bărbaţi mai duri.)

-  Ştiu ce vrei să spui, zise Poppy. Un pirat1

-Toată lumea iubeşte piraţii, zise Jemma întristară 
Câteodată mi se pare o cruzime că sunt m ăritati n', 
un politician. cu

-N u  există piraţi în societatea engleză ob 
Isidore. Chiar şi aşa, m-aş preda unui bărbat f ă r  
dine de pirat dacă m-ar adora pasional, asa cum «- aţ ltU'  
soţul, Excelentă. * CUmte^ o r ă> 7 >

-T e  rog, spune-mi Poppy! Apoi adăugă, disper -
să schimbe subiectul: Sunt sigură că soţul m ., ata , . , ■ u cau te va
adora pasional. 1

-  Dacă mă mai recunoaşte, zise Isidore cu un 
sughiţ de râs. c

24 E loisa James
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The Morning Post (continuare):

Nu putem comenta în privinţa veridicităţii acestei 
afirmaţii, dar nu putem să nu ne întrebăm dacă du
cele de Beaumont va fi următorul care îl va provoca 
pe Viliiers, având în vedere zvonul că ducesa, recent 
întoarsă de la Paris, plănuieşte un intim joc de sah cu 
numitul duce...

-A i nevoie de o amantă. Pentru Dumnezeu, omule, o 
să te usuci şi te va împrăştia vântul! O să'ţi apară şi sâni 
dacă nu eşti atent.

Fletch se strâmbă.
-  Ştii ceva, dacă o să-mi crească sâni, o să-ţi dau voie 

să îi priveşti ca să vezi, în sfârşit, cum arată pieptul 
unei femei.

Frederick Augustus Gill, viitorul conte de Glasse, 
răspunse cu o înjurătură binevoitoare şi apoi se spri
jin i din nou de perete, privind scena exuberantă şi 
haotică din faţa lor. încăperea era plină de nobili care 
vorbeau aprins despre victoria contelui de Gryffyn în 
duelul cu ducele de Villiers.

-  Cinci minute! îl auzi Fletch pe un bărbat cu faţa 
roşie strigând altuia. Aşa se face!

Gill se cutremură şi luă o înghiţitură mare din brandy. 
-A i văzut momentul în care Villiers a făcut acea fan- 

dare? Am crezut că Gryffyn o va mierli.
-Gryffyn l-a controlat pe Villiers de la bun început, 

zise Fletch. A trebuit doar să decidă momentul când să-l 
anihileze pe duce.

-S e  zice că Villiers a pierdut destul de mult sânge 
până când a reuşit chirurgul să se adune.

-A r trebui să fie în regulă. A fost o tăietură la umăr. 
-Gryffyn e un bărbat norocos, zise Gill cu un oftat, 

uşor. Ar trebui să vezi felul în care se uită logodnica lui 
la el.



Ce romantic! rosti Fletch ironic.I Nu m i  asa de tăios pe vrem uri, zise prietenul ta 
surprins de răspuns. Te porţi de parca a, ave;, un bâf 
în fund. Pentru Dum nezeu, fa-fi rost de o amanta! 
s"  ce dacă soţia ta nu e interesată de a n e  m pat? Practic 
toti bărbaţii de aici au trăit asta. Ai putea sa-i oferi unei 
englezoaice aristocrate obişnuite cincisprezece erecţii Ş1

nici măcar nu s-ar înroşi. , . „ . .
-Apropo de amanta pe care ar trebui sa mi-o iau, zise

Fletch cu plictiseală teribilă în glas. Nu aveam idee că 
eşti aşa de interesat de activităţile din dorm itor.

Giil se îmbujoră, apoi rosti ceva ce nu putea fi repe
tat. Şi plecă.

Fletch oftă şi sorbi din nou din pahar. Era un prost. 
Trecuseră ani întregi. Avea nevoie de o amantă. Trebuia 
să admită că mariajul lui eşuase. Avea nevoie să...

Poppy pluti spre partea îndepărtată a cam erei. Sânii 
ei se umflaseră din cauza corsajului mic şi ţeapăn al 
rochiei. El se întări instantaneu. Era ca un fel de tor
tură a lui Sisif să dorească pe cineva care nu îl dorea. 
Să fie căsătorit cu o asemenea persoană era ca şi cum 
ar fi fost legat de o fântână fără să i se perm ită să 
bea niciodată.

Deşi doar ideea de a se duce la uşa dorm itorului ei 
îl înmuia instantaneu. Ea i-ar fi permis, desigur să in
tre. Oh, mama ei o învăţase bine în privinţa asta' Avea 
să sporovăiască şi să zâmbească, dar el nu era' prost 
Putea să vadă resemnarea obosită din ochii ei C  
nu mai vorbească de felul în care si-ar fi dnt- w  - a SR
1 r -  * JO S  c ^ n i i i s n

de noapte şi s-ar fi întins pe pat -  singurul lui t ' f  
era că ea nu mai insista să fie sub cuvertură _ • -lUnl  
suportat atenţiile. ~ ?1 ‘' ar fi

El bău din nou.
Suporta era cuvântul potrivit.
Indiferent ce făcea el, ea doar stătea întinsă acol 

La început, el îşi dedicase timpul sânilor ei, sperând °- 
ea avea să înceapă brusc să gâfâie şi să se zvârcolească

Eloisa James
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s u b  el aşa cum ^cea Elise când abia apuca să o aţin- 
ga Elise îl condusese pe corpul ei de parcă învăţa un

sport nou.
-A colo, zicea ea uşor şi continua: Mai tare! Şi

a p o i :  Oui!
P e n t r u  Dumnezeu, se săturase să se gândească la

Elise!
poppy, pe de altă parte, îl mângâiase ocazional pe cap. 

îl s ă r u t a ,  ba chiar îi permitea uneori să pătrundă cu lim
ba în gura ei, dar nu răspundea niciodată la nimic. La 
început, el crezuse că era doar lipsită de experienţă.

Apoi, după ce mai trecuse câte un an, iar ea nu 
d e v e n i s e  deloc mai interesată, nu ridicase niciodată 
un deget, nu se îmbujorase niciodată -  nemaivorbind de 
a striga „Da, da!“ gândirea lui se schimbase.

Acum era destul de sigur că nu avea să funcţioneze 
niciodată cu Poppy. El încetase în urmă cu câteva luni 
să o mai viziteze în camera ei. Ea nu spusese nimic, el 
nu spusese nimic. Ea era uşurată în secret. La naiba, 
probabil că sărbătorea cu toate prietenele ei!

Şi,, cu toate astea, el încă o iubea.
Ceea ce era iadul. Ea pluti din noi pe lângă el, râzând. 

Toată lumea o iubea pe Poppy. Ce puteai să nu iubeşti 
la ea -  ochii aceia dulci şi felul în care stătea să asculte 
fiecare văicăreală stupidă pe care i-o povestea cineva? Ea 
nu îi spunea niciodată mamei sale jandarm să se ducă 
dracului, chiar şi când femeia o plimba de colo-colo, aşa 
de satisfăcută că avea o ducesă drept fiică încât o prezen
ta ca pe o maimuţă dresată.

Poppy nu o refuza niciodată, nu spunea nici un 
cuvânt.

Pe scurt, era un înger.
Fir-ar să fie, îngerii erau tare plicticoşi în pat!
Cu toate astea, în sinea lui se revolta la ideea de a plă

ti o femeie ca să se culce cu el. „Ia-ţi o amantă!“ -  acesta 
fusese sfatul lui Gill.



El ar fi plătit acea femeie ca sa se arate interesată de 
el. Să o plătească pentru ca ea sa gafaie şi sa geama.

Cu toate astea, existau alte femei din aristocraţia e„.
gleză, femei interesate de sex şi PoateL e e ‘ ucesa de 
Beaumont tocmai se întorsese de la Paris, iar toată lu. 
mea stia că Jemma şi Beaumont nu se culcau niciodată 
împreună şi n o  mai făcuseră de am întregi. Mai mult, 
ea jucase un scandalos joc de şah cu duce e e 1 iers - 
si toată lumea stia că Villiers câştiga două din trei, cu> > 
ducesa însăşi drept premiu.

Ei bine, acum Villiers nu era în putere. Se spunea că 
pierduse mult sânge. Probabil avea să zacă în pat săptă
mâni întregi, dacă nu chiar o lună.

Fletch se dezlipi de perete şi îşi ridică gulerul înalt al 
hainei. Ducesa aprecia eleganţa masculină -  Villiers era 
cel mai bine îmbrăcat bărbat din Londra. Dar Fletch 
îşi luase propriul costum franţuzesc şi se gândi că asta îi 
oferea un mic avantaj.

Se îndreptă de spate şi îşi puse jos paharul gol. Făcu 
câţiva paşi înainte. Foarte puţini l-ar fi recunoscut pe 
tinerelul englez care se plimba pe Ponte Neuf doar cu 
patru ani în urmă.

Pe atunci avea un chip dulce, aşa cum îi spusese 
Poppy, cu o gropiţă în mijlocul bărbiei.

Acum...
Părul îi era strâns la spate într-o coadă netedă, care îi 

punea în valoare pomeţii. Intr-o criză de furie din pri
cina lui Poppy, îşi lăsase barbă, tunsă acum scurt ca să-i 
acopere acea gropiţă care îi plăcea ei. Şi mergea cu un 
pas controlat, de felină înfometată, ca un bărbat care 
nu mai avusese o partidă decentă de sex de ani între»i si 
intenţiona să facă ceva în privinţa asta.

Uneori se gândea cât de ridicolă era toată treaba 
în timp ce viaţa lui de bărbat căsătorit se redusese U 
o vizită pe lună, ba chiar mai puţin, el se transforitlas 
fără scrupule în genul de barbat care atragea ochii tutu.
ror femeilor.

28 Eloisa James
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Cu excepţia celor ai soţiei lui, desigur.
Purta haine monociome -  nu genul de extravaganţe 

colorate, precum ducele de Villiers. Pentru Fletch  ̂ hai- 
nele nu erau dovada agresiunii, ci trădau atracţia eroti
c i  pantalonii lui erau aproape cusuţi pe el. Alunecau 
netezi precum mătasea -  adesea erau chiar de mătase -  
peste coapsele lui musculoase formate după exerciţii 
de călărie zilnice. Hainele îi erau croite ca să-i pună ume
rii în valoare, să-i prezinte frumos pieptul şi erau decu
pate în jurul abdomenului său plat.

Singurul lucru ce rămăsese din ducele modest care 
sosise prima dată la Paris şi se îndrăgostise de o engle
zoaică era obiceiul de a-şi purta părul nepudrat. încă 
ţinea la asta, dar nu pentru că i-ar fi displăcut pudra, 
ci pentru că îşi dăduse seama că, atunci când îşi sco
tea panglica din păr, buclele ciufulite dădeau impresia 
că tocmai se ridicase dintr-un pat în care fusese foarte
bine satisfăcut.

Pe scurt, Fletch ştia perfect ce faţadă elaborată crease. 
Doar Gill ştia că era o faţadă. Doar vechiul lui prieten, 
Gill stia cât de şocate ar fi fost femeile care îl urmăreau 
cu privirea, visând la exerciţii acrobatice în dormitor, 
dacă ar fi ştiut că el era practic virgin, aşa cum se simţea

uneori-
P o p p y  îşi juca rolul, trebuia să-i lase asta. Ba chiar 

se îmbujora uneori în prezenţa lui. El nu avea idee 
cum ţinea ea şarada în  picioare şi nu putea decât 
să se gândească la faptul că duplicitatea era a doua

ei natură. . 1
O putea vedea cu coada ochiului -  spre dezgustul lui,

el părea să ştie mereu unde era soţia lui - , dar nu se duse 
în direcţia ei. în  schimb, începu să păşească agresiv şi 
deliberat în cealaltă direcţie.

în acel moment, renunţă.
Avea nevoie de o iubită.
Acum.



capitolul 3

The Morning Post (continuare):

Ducesa de Beaumont, recent întoarsă de la Paris, 
joacă un joc de şah intim cu Villicrs, dar, după cum 
se zvoneşte, şi cu soţul ei. Au existat anumite aluzii 
că aceste jocuri se desfăşoară în dormitor -  ba chiar 
direct în pat! Ziarul nostru nu poate să nu se între
be care este efectul principiilor morale ale ţării asu
pra mulţimii de femei libertine recent întoarse de 
la Paris... I

-  Ce se întâmplă cu petrecerea mea? întrebă ducesa 
de Beaumont. Nu există cântăreţi dezbrăcaţi şi garantez 
că nici eu nu mă voi dezbrăca de propriile haine. Deşi, 
dacă nu ar fi o dimineaţă aşa de rece, aş putea să iau 
asta în considerare doar ca să-l îngrozesc pe Beaumont, 
pentru că a binevoit să-i lase să participe pe toţi amicii 
lui parlamentari.

-  Ei bine, zise fratele ei Damon pe un ton sec, hai să 
spunem că este prima celebrare a unui duel ilegal la care 
am participat vreodată. Bănuiesc că mai sunt persoane 
care consideră asta de prost-gust.

Dacă exista un lucru de care Jemma putea fi foarte 
sigură, acesta era că ea nu dădea niciodată dovadă de 
prost-gust. De gust scandalos, da. Ocazional de gust vul 
gar, pentru că nu exista nimic mai delicios decât un 
de vulgaritate ocazională. Dar prost-gust? Niciodată' ^  

-T e  înşeli, declară ea. Oamenii care vor critica 
tă festivitate vor fi doar cei pe care nu i-am invitataceas'

-  Invitat? făcu Damon. Cum ai putut să inviţi 
neva? Am crezut că oamenii ăştia ne-au urmat
la duel. asa de

-  Hai! zise Jemma luându-1 pe fratele ei de brat 
ne ducem în partea cealaltă a încăperii. Lady ql '*
nand-Nogaret vine spre noi şi nu suport felul în USSi'

care

3 0  Eloisa James
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mă ceartă pentru că mă îmbrac întro manieră exagerat
de franţuzită.

-E a  îmi pare franţuzită, zise Damon cu o viziune 
ignorantă asupra modei.
? Lady Chaussinand-Nogaret purta o rochie de un vi

olet franţuzesc, dar care era tivită cu nişte cute de satin 
albastru pe care nici o franţuzoaică nu le-ar fi tolerat, 
cu atât mai puţin asortate cu o pălărie decorată cu 
pene marabu.

Jemma îl conduse spre dreapta.
-  Sigur, aceşti oameni nu ne-au urmat acasă de la 

d u e l ,  zise ea. Eu i-am invitat pe toţi. L-am pus pe se
c r e t a r u l  meu să stea treaz o jumătate de noapte ca să 
s c r i e  cărţile de vizită, care au fost livrate cu o oră înainte 
d e  duel.

-  Şi ce scria pe cărţile acelea? întrebă Damon, izbuc
nind în râs.

Domnul Cachemire se opri în faţa lui şi îl felicită 
pentru petrecerea excelentă.

-  I-ai observat peruca? zise Jemma după ce domnul 
Cachemire se îndepărtă, lăsând în urma lui o dâră de 
parfum şi de pudră.

- Două livre de păr fals pe puţin, zise Damon. Dar, 
serios acum, ce naiba ai scris pe invitaţiile alea?

-Am invitat pe toată lumea la o festivitate în cinstea 
succesului tău, răspunse Jemma, bătându-1 cu evantaiul 
pe braţ. Vezi cât devotament fratern îţi arăt? Ti-am sărbă
torit victoria înainte să ajungi la locul duelului.

-Uite-1 pe Beaumont! zise Damon. Trebuie să-mi 
amintesc să-i mulţumesc că a venit la duel. Deşi poate 
că ar trebui să-i cer scuze că am lansat provocarea. Ştiu 
cât de critic e în privinţa ilegalităţilor.

Jemma îl descoperi pe soţul ei într-un grup mare 
de bărbaţi şi apoi o observă pe domnişoara Charlotte 
Tatlock în mijloc, mâinile ei subţiri zburând prin aer 
în timp ce ea spunea ceva. Trebuie să fi făcut o remarcă
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frapantă, pentru că Lord M anning dădea aprobat0r 
din cap.

Tatlock sau Fetlock, se gândi Jem m a în sinea ei 
„Femeia arată ca un cal. Nu-mi pasă cât de inteligeil_ 
tă este.“

Hotărând că nu exista nimic mai pretenţios ca o fe. 
meie care susţinea că iubea politica -  sau pe politici
eni - , ea se îndreptă în cealaltă direcţie, trăgându-1 pe 
Damon după ea.

-  De ce te încrunţi? se interesă el.I
-  De slăbiciunile soţului meu.I
Damon oftă.
-N u  există nim ic mai rău decât detaliile intime 

dintr-o căsnicie. Te rog să nu-mi spui!
-  Sunt doar completate de fraţii care încep să se due

leze, adăugă ea. Villiers o să fie bine, nu-i aşa?
-Sigur că da, zise Damon. Am fost foarte atent. Lama 

a intrat exact acolo unde am plănuit şi nu a atins osul. 
Adevărul e că petrecerea ta va provoca probabil mai 
mult scandal decât duelul în sine. Bietul Beaumont!

Toata dimineaţa, majordomul ducal, Smiley, deschi
sese uşile largi ale salonului şi răcnise numele diferiţilor 
aristocraţi. Dar la numele următor, atât Jemma, cât si 
Damon întoarseră brusc capul.

Smiley vorbi mult mai tare decât ar fi trebuit h r  mm
1 1 1 1  1 .  i  I . 1«.,  l e i i  L U I U

in sala de bal se lasase brusc liniştea, vocea lui bubui 
peste capetele celor adunaţi acolo.

-  Excelenţa Sa, ducele de Villiers!

capitolul 4

The Morning Post (continuare):

Grupul de femei libertine recent întoarse de la Paris
nu se limitează la ducesa de Beaumont, deşi poate
că ea are cea mai notorie reputaţie -  se zvoneşte că
prietenele ducesei cu acelaşi rang cu al ei ar fi la fe[
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de sălbatice şi lipsite de principii. Pe scurt, ducese nesă
buite, neîmblânzite şi fără dorinţa de a asculta cuvân
tul unui bărbat.

Fletch ştia exact genul de femeie pe care îşi dorea să 
o găsească. Una care să fie interesată de plăcere, nu de 
iubire, care să nu vrea legături emoţionale.

Una care chiar să-l atingă.
Gândul îi întări hotărârea. La naiba, îşi petrecuse des

tule nopţi întins intr-un pat gol, satisfăcându-se singur 
şi gândindu-se ca un biet adolescent de 14 ani la corpul 
încântător al soţiei lui! Trebuia să treacă peste asta.

Avea nevoie de o partidă entuziastă de sex cu 
cineva. Cu oricine îl dorea. întâlni privirea lui Lord 
Randulf şi se corectă: cu orice fem eie care îl dorea. 
Erotismul pe care îl emana, descoperise el, era atrăgător 
pentru toată lumea.

El îl văzu pe ducele de Beaum ont într-un grup de 
politicieni într-o încăpere, fără îndoială purtând discuţii 
plicticoase despre afaceri de stat, aşa cum era obişnuit 
să o facă. Fletch încă nu-şi ocupase locul în Camera 
Lorzilor. Era prea ocupat să-şi rezolve frustrarea sexuală.

Şi să tânjească după Poppy, îşi spuse în sinea lui cu o 
tresărire îngreţoşată de autodispreţ.

Beaumont ridică privirea şi îl întâm pină cu un 
zâmbet.

A

- II cunoşti pe Lord Holland?
-Am  fost un mare susţinător al tatălui dumneavoas

tră în dezbateri, zise Holland. E o plăcere să vă cunosc. 
Draga dumneavoastră soţie şi soţia mea, Excelenţă, sunt 
în Consiliul director al Spitalului „Regina Charlotte“.

-Intr-adevăr, murmură Fletch. Soţia mea e remarca
bil de dedicată cauzelor ei.

-La fel şi a mea, zise Holland, făcându-i cu ochiul. Le 
ţine ocupate, nu-i aşa? Mi-aş dori să putem spune acelaşi 
lucru despre ducesa lui Beaumont, dar ea dansează după 
Propria melodie.
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C hipul lui Beaum ont deveni brusc rigid.
-A ctivităţile Excelenţei Sale poate că nu suntlar, 

de cunoscute, dar sun t la fel de generoase. Nu cu m f 
timp în urmă, am găsit-o pe soţia mea în compania ui* 
tinere femei care aduna bani p en tru  pensionarii df 
Chelsea, bunăoară.

-N u  am vrut să sugerez altceva, zise Holland, darera 
evident din tonul lui că pentru el ducesa de Beaumont 
era o povară.

Acesta era un lucru bun la Poppy, se gândi Fletch. Ha 
nu l-ar fi înşelat niciodată.

Holland se întoarse spre Fletch.
-  Deşi urăsc să spun asta de faţă cu Beaumont, pen

tru că el e de partea diavolului, ne-ar plăcea să vă ve
dem ocupând locul tatălui dumneavoastră în Camera 
Lorzilor. El era un vorbitor excelent, nu rata nimic.

-U n  tată nu trebuie să-i transmită neapărat fiului lo
cul în acelaşi partid, preciză Beaumont.

-A h , dar cei deştepţi o fac, zise Holland şi îi zâmbi
lui Fletch. Mă pot aştepta că vă veţi ocupa locul alături 
de noi, Excelentă?

-  Desigur, zise Fletch.
El nu avea idee ce partid reprezentau nici unul, nici 

celălalt şi în momentul acela nu dădea doi bani pe asta
Priorităţile lui deveneau rapid foarte limpezi- el avea 

să se împerecheze -  ca să folosească o expresie mai vul 
gară de la ţară -  şi apoi avea să intre în Camera Lorzilor 
şi să devină genul de bărbat care fusese tatăl său Putea 
să-şi dea seama mai târziu care era treaba cu n i ' * '

-  Mă scuzaţi, domnilor, zise el cu o nlerăn,-, 1 ^  
îndepărtă. P aCIUne ?■ se

Două încăperi mai încolo, găsi exact ce cănt-o
Lady Nevill.
Ea era un pic mai în vârstă decât el, cu exarr 1 ^ 1

1 1  - r - . acel eende eleganţa franţuzeasca pe care şi-o amintea. Si au
despre ea. Soţul ei fusese rănit într-un accident de tr~ ^
ră. Cine putea să-i interzică plăcerea unei aventuri? ' SU”



Jnalta societate era aşa de îngăduitoare încât nu i 
refuza nici o invitaţie la nici un eveniment, deşi tmr-i 
lumea ştia foarte bine că ea renunţase demult ia repu
taţia ei.

Era pasională, cu sâni mai mari decât Poppy cu oi 
ci oare mai lungi şi un aer de flexibilitate a membrelor 
care sugera că şi-ar fi aruncat picioarele pe după gâtul 
unui bărbat şi l-ar fi călărit până la epuizare.

Doamna discuta cu Lord Kendrick, care probabil era 
suficient de bătrân ca să-i fie tată.

El se opri să privească şi ştiu instantaneu că era 
conştientă de prezenţa lui. Putea vedea asta în felul în 
care îşi poziţionase corpul, în toate felurile acelea dulci 
şi invizibile pe care femeile le aveau când simţeau inte
resul unui bărbat. El era probabil unul dintre bărbaţii cu 
cel mai bun simţ al observaţiei când venea vorba de asa 
ceva, pentru că o tot studia pe Poppy ca să vadă semne 
ale dorinţei, însă fără să descopere vreunul.

Era diferit cu Lady Nevill. Ea îşi întoarse capul şi îi 
întâlni privirea. Fără subterfugii, prostii sau flirturi.’

El nu zâmbi, dai îşi lăsă în schimb ochii să zâmbească 
Ea îi spuse ceva lui Lord Kendrick şi se întoarse spre 

el. El făcu un pas sau doi şi se înclină în faţa ei.
-N e cunoaştem? întrebă ea râzând uşor?
-N u cred, răspunse el.
- E  mult mai drăguţ aşa, zise ea. Uneori, abia dacă 

poţi suporta conversaţia cu prieteni vechi, în vreme ce 
discuţia cu prieteni noi poate fi irezistibilă.

Ochii ei aveau o nuanţă stranie de auriu-închis. Era 
senzuală ca o pisică torcând în întuneric.

-M ă voi strădui foarte tare să fiu irezistibil, zise el, sim- 
ţindu-se de parcă s-ar fi agăţat de o conversaţie sofisticată.

El şi Poppy nu purtau niciodată conversaţii încărcate 
cu dublu înţeles.

Ea îl bătu pe braţ cu evantaiul.
-O  femeie nu doreşte nim ic mai mult decât...
-  Da? se aplecă el spre ea.

Magia unei nopfi



V oce^ef era răguşită şi sugestivă. Poate că Poppyei< 
Vocea ei *. ■ r asta> Ea nu  voia sa fie dorită

neobişnuita m  p ^  ^  soţia |u i. Lady Nevill era..;

Cu " “ lege femeia în chestiune dintre toţi cei cate, 
dorescTPentru că trebuie să fie num eros! cât o legiune.

-Precum  porcii nebuni din Bibi .
Ea tei desfăcu evantaiul -  ochn ei tadeau pe d e » , 

pra lui Etau conturaţi delicat cu o lin ie senzuala de

“ -D oam na îl va alege pe cel care aduce cel mai puţin

8 P- Ia r  dacăSîşi ascund micile cozi îmbârhgate? rase el

drept răspuns. ,
-  Doamnele nu sunt niciodată interesate de ceva mic,

rosti ea încet.
Fletch ridică un colţ al gurii ca o scurtă apreciere a

glumei.
Era perfectă -  interesată de corpul lui pentru plăcerea

pe care i-o putea oferi.
-A m  renunţat demult la pantalonii scurţi ai copilăriei.
-  Şi totuşi, eşti aşa de tânăr!
Ochii ei îi cercetară corpul din cap până în picioare, 

oprindu'Se în locuri unde Poppy nu se ostenea să se uite. 
Franţuzoaicele îi admiraseră dotările. Nu avea să o

dezamăgească.
-  Nu aşa de tânăr, zise el aproape trist.
-N im eni nu poate revendica tinereţea veşnică.
El văzu o umbră de regret în ochii ei, care o reflecta

P e a lu i- .  . i (  , , r
-  Cu toate astea, araţi la tel de trumoasa ca o femeie

la 18 ani, zise el, ducându-i mâna la gură.
-N u  aş vrea să fiu aşa, zise ea. Dacă aş avea doar 18 

ani, aş fi tânără şi proaspăt căsătorită. Ceea ce tu pari

-C ăsătorit de patru ani, zise el. Crede-mă, asta nu 
intră la categoria proaspăt căsătorit!

E loisa James
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-Trebuie să încetăm să ne mai spunem adevăruri 
; chiar în clipa asta, zise ea cu ochii dansând. Nu există ni

mic mai deconcertant -  sau obositor -  ca o conversaţie
încărcată de adevăruri.

Dar Fletch savura o conversaţie în care adevărul era 
d o r i n ţ ă ,  iar cuvintele nu erau nimic.

-  Cea mai obositoare conversaţie, zise el, este cea în 
care toate adevărurile rămân nerostite.

-A cum  îmi dau seama că nu eşti proaspăt căsăto- 
rit, zise ea oftând. Căsătoria este un subiect obositor, 
zise ea, bătându -1 din nou cu evantaiul pe încheie
tură. Cum se pare că nu e nim eni prin preajmă ca să 
ne prezinte, domnule, poate că ar trebui să facem sin
guri onorurile.
o

Fletch fu cuprins dintr-odată de o încântare nerăbdă
toare, generată de plăcerea de a fi în prezenţa unei femei 
care îşi dorea să îl atingă, care îşi folosea evantaiul ca o 
extensie a degetelor.

-  Dar, cu siguranţă, nu e nevoie... Pot să ghicesc cine
esti. O zeiţă?1 *

-Să  nu spui Venus, te rog! Pe respectiva doam nă o 
găsesc îngrozitor de obositoare şi mult prea folosită.

-N u  gândeam în sens mitologic. Dar dacă ai fi...
-  Elena din Troia?
-Sper că nu. Biata Elena! Tânărul Paris a furat-o di

rect din patul soţului ei mai în vârstă.
-N-am ştiut că era implicat şi patul soţului ei, zise ea. 
-Te asigur că era. Paris a sosit pe malurile... U nde 

naiba a fost asta?
-Grecia, zise ea chicotind.
Râsul ei era la secole distantă de chicotitul unei fete>

entuziasmate, era un  ch ico tit sufocant, care îi înc in
gea vintrele.

-S u n t  destul de sigur că vorbim  despre opera lui 
Homer despre Odiseu, nu-i aşa? în  care Paris a plecat 
din Troia şi a ajuns în Grecia ca să fure regina.
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- N u  s-a dus să o fure, obiectă Fletch. îi fusese pro%

Sâ’-Aj"',abărbaţii! Ei în to tdeauna  cred că le este pro„,i<4 

o femeie sau alta.
-S un tem  aşa de pretenţioşi-
-F ără  îndoială. Din experienţa mea, ştiu ca barbaţjj 

trăiesc într-o febră a aşteptărilor cu privire la promis^, 
nile despre care cred că le-au fost făcute.

-  Dă-mi un exemplu, îi ceru el.
-  Oh că soţiile îi vor dori pentru totdeauna, că ei 

vor fi mereu dezirabili, că respiraţia lor va rămâne dulce
chiar si fără periere.

-  Dar femeile sunt la fel. O h, prom isiunile pe care
bărbaţii le încalcă fără să fi ştiut că le-au făcut! Când tot 
timpul femeile îşi încalcă promisiunile...

-A cum  trebuie să-mi spui, rosti ea, iar ochii îi dan
sară intr-un mod absolut delicios, eu ce promisiuni 
ti-am încălcat?

-N u ai încălcat încă nici una, zise el, perm iţând vocii 
să coboare mai jos, într-o intimitate mai profundă.

-  O voi face? ridică ea dintr-o sprânceană delicată.
-  Din păcate, oftă el. Un bărbat spune că iubeşte o 

femeie, iar ea crede că el o venerează. Cu toate astea, 
noi, bărbaţii, nu ne pricepem să îngenunchem. O  facem 
fără prea mare convingere.

Ea clătină din cap cu tristeţe.

Eloisa James
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-  Cu toate astea, un bărbat se aşteaptă ca o fem eie să 
îngenuncheze în faţa lui cu... cel mai mare enn, •

Fletch avu dintr-odată o imagine 21<}srn.Fletch avu cnntr-ociata o imagine învinr** 7
i r- r- „ loratOare leo irn

despre ce anume ar fi făcut ea îngenuncheată A f  , 
Zâmbetul care pândea în colţurile buzelor ei1̂  ^  
sugera că ei chiar putea să-i placă. Senzuale

-N u mi-ai ghicit încă numele, îl îndemnă ea 
-Ştiu  că eşti Latly Nevill, zise el. Dar nu ştiu Cej 

important lucru dintre toate. ’ ^ a i
-S i  anume?



Magia unei nopţi
39

-Numele tău mic, desigur, spuse el si îi luă mâna 
Afli multe din numele intim al unei femei. Sper că nu 
eşti o Mary... E aşa de puritan!

’ Ea chicoti la vorbele lui, iar sunetul senzual alergă pe
picioarele lui în jos.

_Nu sunt o Mary.
El trasă o linie pe încheietura ei. Avea o încheietură 

puternică, marcată de o linie albastră pală.
-Există destule nume englezeşti care evocă acel gen 

de englezoaică robustă, zise el. Mi-ar veni greu să te aso
ciez cu un nume precum Lucy sau Margaret.

- Sigur nu arăt ca o englezoaică robustă?
HI profită de invitaţia ei şi o studie din cap până în 

picioare. Ochii ei aveau o formă păcătoasă, ridicaţi la 
colţuri şi scoşi în evidenţă cu cărbune. Buzele îi erau 
de un roşu senzual, aproape purpuriu. Corsajul îi era 
rigid, cu dantelă şi foarte decoltat. Sânii îi erau mult mai 
mari decât ai lui Poppy şi umflaţi deasupra corsajului, 
de parcă ar fi implorat atingerea unui bărbat.

-N u, zise el încet, simţind dorinţa ca pe o durere 
palpabilă. Nu pari robustă, după părerea mea.

- O să-ţi dau un indiciu, zise ea. începe cu L.
-  Lily, făcu el, ca floarea.
- Prea cuminte, zise ea cu ochii dansând din nou.
- Lettice.
Ea strâmbă din nas.
- Doar nu sunt o legumă de grădină.
-îm i pare rău, zise el. Am avut o strămătuşă pe nume 

Lettice şi mi-a plăcut mereu. Laetitia?
Ea clătină din cap.
-  Lorelei?
Un nume frumos, declară ea, dar nu al ei.
-Liliane?
A

In cele din urmă, ea cedă şi îi spuse:
- Louise.
-Louise... El lăsă numele să îi alunece pe limbă. 

Foarte frumos.
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Râsul ei din gât fu u n  răspuns suficient.
Fletch râse -  râdeau am ândoi.
Iar Poppy apăru d in t ro d a tă  cu Gill şi Saint Albans

lângă ea.
-  Bună, zise ea.
Si ea nu zâmbea.

capitolul 5

The Morning Post (continuare):

Ce chin pentru noi când ducesele nesăbuite, neîm
blânzite şi fără dorinţa de a asculta cuvântul unui băr
bat sunt educate pe continent şi se întorc pe ţărmurile 
noastre! Nu putem decât să sperăm că ducesele tinere 
şi virtuoase, precum prea stimata ducesă de Fletcher, 
cunoscută în toată ţara pentru activităţile ei caritabile, 
nu se vor trezi atrase în acest cerc al amazoanelor.

Jemma simţi cum i se ia o greutate de pe umeri pe 
C are dăduse seama că o purta. Fratele ei era bine. 
Dar prietenul ei, partenerul ei de şah... Villiers?

Ducele stătea în cadrul uşii aparent fără să-si dea sea
ma că sute de perechi de ochi îl studiau. Părea un pic 
palid, dar altminteri era la fel de extravagant si de ele
gant ca întotdeauna.

Cuvântul mantie te ducea cu gândul la catifea neagră 
dar Villiers purta una din mătase rozalie, tivită ’
lan rigid din tafta violet-închis. Volanul era si el ^  V<> 
o broderie cu un model care aducea cu lucrătura Î lVlpCL1 
forjat; pe scurt, în toţi anii ei la Paris, când frecve0 
curtea de la Versailles, nu văzuse vreodată un costum ^ 6 
de deosebit. Părul lui negru, cu şuviţe albe era str^n 
spate şi legat cu o panglică de catifea, asortată pe£f 
cu mantia. ect
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Mantia îi va proteja rana de la umăr, murmură 
Qamon în ti111? ce ^  cr° iau amândoi drum spre uşă. 
Qgqţgpt băi bat.

IN u există nimeni ca el, zise Jemma, dându-şi seama 
Că zâmbea ca o idioata. .

ViUiers păşea pe un drum toarte periculos, la graniţa 
dintre masculinitate şi opusul acesteia şi, cu toate astea, 
ca întotdeauna, hainele sale flamboaiante reuşeau să-l 
facă să pară şi mai masculin. Desigur, trăsăturile lui nu 
oran râtusi de puţin feminine -  nu nasul acela mareerau , a . ,

si bărbia aspra. 01 mai ales combinate cu cea mai la
conică şi plicticoasă expresie afişată de vreun aristocrat
înAnglia. _ _ ^

Nu exista nici un bărbat în Anglia care ar fi purtat
mantia aceea. De fapt, nu exista alt bărbat în Anglia
care să fi îndrăznit să o poarte. Dar Villiers arăta ca un
prinţ -  genul de prinţ care avea un harem de dansatoare.

Jemma se întoarse ca să îşi treacă panierele rochiei
printre două doamne care căscau gura şi se opri într-o
reverenţă adâncă dinaintea lui Villiers.

- Excelenţă, zise ea, e o onoare.
Villiers îi răspunse cu o plecăciune la fel de adâncă. 
-Ziua în care aş lipsi de la o petrecere a ducesei de

Beaumont va fi ziua în care voi fi măsurat pentru un 
coşciug. Şi, făcu el spre Darnon, deşi fratele tău s-a stră
duit foarte tare să-mi ia măsură pentru acel pat prea 
puţin confortabil, găsesc că am supravieţuit ca să lupt 
şi în altă zi.

Plecăciunea lui Damon ar fi onorat un împărat.
- Dar niciodată din nou cu mine, Excelentă.1 >
-Sper că nu, într-adevăr, zise Villiers, înaintând şi 

oferindu-i unul dintre zâmbetele lui dulci, deşi rare. 
Găsesc înfrângerea inconfortabilă şi nu vreau să repet 
evenimentul, Gryffyn. îţi dai seama că am pierdut şi 
>n faţa fratelui, şi a surorii în decurs de doar două zile? 

Jemma zâmbi.
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-  Dacă vă referiţi la partida de şah dintre noi, £Xc 
lenţă, aţi pierdut doar primul joc al partidei.

Villiers se uită în jur la oaspeţii tăcuţi, care se dâ^. 
seră în tro  parte, pretinzând fără succes că nu urmăreau 
fiecare cuvânt al discuţiei lor.

Zâmbetul care îi juca pe buze era drăcesc.
-A m  crezut că am putea începe astăzi a doua par. 

tidă, Excelenţă. La urma urmei, aşa cum am aflat -  făcu 
el şi se uită din nou în jur - ,  câţiva oam eni nesăbuiţi 
au pariat chiar şi 1 000 de lire. Ar fi lipsit de milă din 
partea noastră să le amânăm curiozitatea în privinţa 
câştigătorului final.V O

In încăpere se auzi un murmur, de parcă o pală brus
că de vânt ar fi suflat printr-un câmp de grâu. In ulti
mele săptămâni, pariurile pe partida dintre ducesa de 
Beaumont şi ducele de Villiers ajunseseră de-a dreptul o 
isterie. Villiers avea reputaţia de a fi cel mai bun jucător 
de şah din Anglia, iar faptul că Jem ma îl învinsese în 
primul joc avea să ducă pariurile spre noi culmi. Ca să 
nu mai amintim de faptul că...

Ducele de Beaumont apăru lângă umărul Jemmei si 
tăcu o plecăciune adâncă, de diplomat

-Su n t încântat să te văd, îi spuse el lui Villiers, fără 
ca macar vreo umbra din tonul lui să indice că era in
relaţii rec, cu Villiers şi angajat într-un jo c  paralel de
s a h  cu  so ţ ia  I u l  F  IC1 u> i

Ca să nu mai amintim de faptul că -m™
T nnrlrn pm rit- nărerp rn - - aPlOape toataLonara era ae pareie ca Jemma msasi em ■ i
avea să fie înmânat câştigătorului fie  rn 1  f arC 
fie Villiers. e ca era soţul ei,

Desigur, Jemma intenţiona să câştige amN*l~
-M i-a părut rău să aflu că ai fost rănit în d iif^  C

asta, zise Beaumont, purtându-se de parcă propriu]06^ 3
nat nu ar fi avut nimic de-a face cu rana lui ViJliers K?n>
trebui să te odihneşti, Excelenţă? ' ar

-A h, odihna, răspunse Villiers alene. E supraan
tă, mai ales când ai şansa de a juca un joc decent d recîa"

Şah.
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î tpadevâr Beaumont, am sperat că ducesa ta va des- 
hide o nouă etapă în partida noastră. Vezi tu, continuă 

el alene, urăsc foarte tare să pierd.
_ jucăm o singură mutare pe zi, îi spuse Jemma cu 

severitate prefăcută. Nu poţi afla dacă ai câştigat sau ai 
S ierdut judecând doar după mutarea de azi, Excelenţă.

-M ă voi strădui să te înspăimânt cu strălucirea mea, 
rosti Villiers, întrecându-ţi inteligenţa ca să cedezi jocul.

-Tremur doar la gândul acesta! Dar sunt de acord cu 
soţul meu că ar trebui să te odihneşti. Dacă vrei să mă 
însotesti în bibliotecă, putem începe acel joc.

_Xs fi onorat, zise Villiers.
Făcu o plecăciune spre Beaumont, iar Jemma obser

vă cu o înţepătură de îngrijorare că părea uşor nesigur. 
Villiers nu fusese niciodată nesigur, chiar şi cu tocuri
înalte, roşii.

Ea îl luă de braţ.
- Biblioteca? îi spuse el încet în timp ce înaintau prin 

mulţime.
Aristocraţii care sporovăiau se dădură din calea lor, 

ca si cum ar fi fost regele şi regina în drum spre tron.
-Am savurat mult mai mult aranjamentul intim al 

primei noastre partide.
Jemma îi aruncă o privire dezaprobatoare.
- Dacă insişti să începi jocul în timpul unei petreceri, 

trebuie să accepţi un loc public. Cu siguranţă nu te voi 
invita în dormitorul meu în mijlocul unui eveniment 
organizat de mine.

Villiers încuviinţă din cap spre Lord Sosney şi se în
toarse spre ea.

-Am înţeles ceva în timpul duelului cu fratele tău.
- Intenţionezi să iei lecţii de scrimă? întrebă ea cu 

o prefăcută inocenţă, zâmbind spre Lady Piddleton, 
ai cărei ochi se bulbucaseră de curiozitate. Da, Lady 
Piddleton, mergem să jucăm prima mutare din a doua 
partidă. Ai vrea să ni te alături?
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Lady R apsfe llow  sporovăi plină de entuziasm ?i ^  

în urma lor. 
Villiers îsi aplecă fruntea spre ea.
-A i  auzit de povestea cu flu ieraşul care Ie câ„tl

şobolanilor ca să-i ademenească în afara oraşulu,? 
' -  E totul doar o conspiraţie ca sa-ţi slabeasca concen. 
trarea, zise ea şi apoi râse spre el. Dar, spune-mi, ceii
înţeles în timpul duelului.

Cum nu sunt prost, mi-am dat repede seama ca sunt 
la mila fratelui tău, zise Villiers. Asta mi-a oferit o stra
nie claritate. Cred că e o experienţă similara cu a celor 
care se prăbuşesc într-o cascadă şi altele asemenea.

-  Damon nu te-ar fi omorât niciodată, zise Jemma, 
încuviinţând din cap spre două femei al căror nume
nu-1 cunoştea.

-  Am presupus că bunul nume al logodnicei lui me
rita mai puţin decât viaţa unui duce. rătăcit, dar nu ştii 
niciodată, răspunse Villiers. în orice caz, aş vrea să pot 
spune că am avut o revelaţie care să mă trimită la mănăs
tire sau în alt loc al faptelor bune, dar nu s-a întâmplat, 
din păcate.

-  Pot să înţeleg asta, zise Jemma. Am căzut o dată sub 
o trăsură la Paris şi, din păcate, primele mele gânduri 
când m-am trezit au fost mai degrabă legate de starea 
pelerinei decât de starea sufletului meu.

Un lacheu luă poziţie de drepţi şi ţinu deschise 
uşile spre bibliotecă. Păşiră urmaţi de vreo patruzeci 
de oaspeţi.

Villiers se aşeză vizavi de Jemma la masa de sah cu o 
fluturare magnifică a mantiei sale.

Saint Albans se opri în spatele lui Villiers.
-  Dacă îmi amintesc bine, la Parsloe ai început io 1 

cu un pion la C4, îi spuse el lui Villiers. Vrei să atacAn
altă direcţie? 1

-N u, făcu Villiers şi mută un pion fix în acel l0c
- Noutăţile sunt riscante, zise Jemma, aruncându i 1 • 

Saint Albans un zâmbet în timp ce făcea propria mUta

Eloisa James
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-Asta e tot? zise Lady Rapsfellow pe un ton uşor stri
dent. S-a terminat?

Saint Albans o lua de braţ.
- Când un joc e jucat doar cu câte o mutare pe zi, e o 

afacere foarte lentă, milady.
-  Dar nu trebuie să se gândească mai mult? insistă 

Lady Rapsfellow în timp ce Saint Albans o conduse 
spre uşă.

Jemma întâlni privirea lui Villiers şi zări un zâm
bet vag. j  ,

- Chiar am de gând să mă gândesc mai mult, îi spuse
el. Nu te bucura încă de victorie!

-  Eu nu-mi subestimez niciodată adversarii, îi spuse 
Jemma.

Cei care priveau se îndreptară spre ieşirea din biblio
tecă la fel de repede precum intraseră.

-C e ai înţeles în timpul duelului cu fratele meu, 
Excelenţă?

El aruncă o privire în biblioteca goală, privind-o pe 
sub pleoapele grele.

- Că am făcut o greşeală.
Jemma simţi o uşoară dezamăgire.
- Doar una? Eu am făcut aşa de multe!
-Atunci ai un avantaj faţă de mine. Eu fac puţine.
-  Dar judecând după estimarea ta, adăugă Jemma.
-  Exact. Dar, când fac greşeli, o fac într-o manieră 

măreaţă, zise Villiers. Am făcut o greşeală cu Benjamin, 
ducele de Berrow.

Jemma ridică din sprâncene, dar el anticipă întrebarea.
-Ştiu că ai aflat de sinuciderea lui Benjamin şi de ro

lul meu în moartea lui. Am fost de acord să fim prieteni, 
dar s-ar putea ca prietenia mea să fie dăunătoare.

-Nu sunt de acord. E adevărat că Benjamin a ales să 
se sinucidă...

- După ce a pierdut o partidă de şah în faţa mea.
-Asta nu îţi umbreşte prietenia. Benjamin a fost în

totdeauna grăbit să ia decizii pe care ulterior le-a regretat.
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joc din nou.
-  Iar şahul e singura ta pasiune.  ̂ _
Ea tăcu o clipă, înainte să se decidă să răspundă

onest. „ . . . .
-  Presupun că este. Îmi stimez foarte m ult prietenii

si îmi ador fratele. Dar inima mea e dăruită şahului. 
Am observat că aceia care sunt maeştri ai jocului rareori 
găsesc o pasiune profundă în altă parte.

-  Pare că îţi confirm teoria, deoarece nu am nici o fa- 
milie pe care să o ador, deci interesul meu pentru sexul 
opus e pasager.

-L a  fel al meu, fu ea de acord. Este o greşeală gravă, 
care a dat naştere multor scandaluri.

-  Cu toate astea, nu sunt la fel de grăbit să renunţ 
la ideea de dragoste, la fel ca tine, replică V illiers. 
Ţi-am spus că nu-i voi pune coarne vechiului meu prie
ten Beaumont.

Jemma încremeni. Ea îi oferise o aventură, într-un ac
ces de furie faţă de soţul ei, iar Villiers refuzase.

-M -am  răzgândit, zise el. în  cele cinci m inute  cât 
am fost la mila săbiei fratelui tău,'m i-am am intit c~ 
nu am iubit niciodată o femeie. Şi asta e una dintr 
experienţele pe care mi-aş fi dorit tare mult să le fi avi G 
cu mulţi ani în urmă. Nu pot explica de ce nva ocolit 
până acum.



B u z e l e  Jemmei se încordară.
-C u siguranţă nu îmi spui că mă iubeşti.
-Nu, zise el gânditor. Dar aş putea să o fac. Cred, de 

fapt, că tu eşti singura femeie pe care am cunoscut-o si 
pe care aş putea să o iubesc. Iubirea este mereu o decizie. 
Deşi iubesc şahul, simt dorinţa de a iubi şi altceva. Poate 
că noi doi, Jemma, am putea găsi iubirea împreună.
' -  Asta doar dacă suntem incapabili de dragoste

Crezi asta despre tine? Am iubit, deşi nu într-o ma
nieră sexuală.

-  Benjamin? întrebă ea.
-Intr-adevăr. Şi... El ridică privirea, iar ea simţi şocul 

pe şira spinării. Şi Elijah, continuă el. Soţul tău.’
i j u  şi Beaumont aţi fost prieteni în copilărie, zise

ea. Nu?
-E l era nepreţuit, chiar şi atunci.
-  Soţul meu?
-Avea multe planuri, voia să schimbe lumea, să 

s c h i m b e  localitatea. Vorbea întruna doar despre asta.
-A re în continuare multe planuri, zise Jemma 

emotionată. Cred că e de părere că în Camera Lorzilor 
nimic nu poate funcţiona fără el.

-Aşa a fost mereu, zise Villiers. Ca să fiu cinstit, s-ar 
putea să aibă dreptate. El nu e doar inteligent, ci şi in
vulnerabil în faţa corupţiei, ceea ce e o calitate rară la
un politician.

-C e s-a întâmplat cu prietenia voastră?
Pe buzele lui apăru un zâmbet strâmb, ciudat.
-C e se întâmplă mereu cu bărbaţii.
-O  femeie.
-Numele ei era Bess. Aş vrea să pot vorbi ca un rap

sod despre ea, dar adevărul e că abia dacă îmi mai amin
tesc chipul ei. Deşi am iubit-o tare mult -  sau măcar aşa 
am crezut.

-La fel şi Beaumont? râse Jemma un pic. îmi şi ima
ginez cum v-aţi luptat pentru atenţiile lui Bess. După 
nume, judec că nu era o tânără potrivită ca soţie.
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-A m  o verişoară pe num e Bess, zise Villiers, ri<Jj. 
du'Se şi oferindu-i braţul. Dar, desigur, ai dreptate, ̂  
avea poziţia foarte merituoasă de a umple halbele^ 
bere în sat. 1

-Acolo unde voi doi stăteaţi seară de seară, oftând 1 
vederea ochilor ei albaştri? a

-N u , eu stăteam singur. Trebuie să înţelegi că nasul 
ăsta al meu era chiar mai mare când eram tânăr.

-  Dar tu ai câştigat-o pe Bess, zise Jemma, fiind destul 
de sigură că ştia cât de atrăgător trebuie să fi fost tânărul 
Villiers.

Ea nu ar fi rezistat nici o clipă în faţa acelor ochi 
mai puţin cinici şi mai dornici, în faţa buzei de jos 
a părului...

-A şa este. Până când Beaumont a decis că o vrea el.
-A sta sună nedrept şi atipic pentru el.
-A ii, erau multe dedesubturi, aşa cum se întâmplă 

adesea, zise Villiers, oftând în timp ce deschidea uşa bi
bliotecii. Tot ce vreau să spun, Jemma, continuă’el şi 
rosti numele ei ca o dezmierdare, este că am greşit când 
ţi-am refuzat generozitatea.

Jemma nu ştia ce să spună.
El se întoarse şi făcu brusc o plecăciune adâncă
-  Sunt sincer şi te avertizez, Excelenţă. M ă voi strădui 

toarte mult sa te seduc.
Iar apoi se întoarse cu un foşnet al mantiei sale roz 

magnifice şi se îndepărtă. ’
Jemma rămase ca o toantă pe coridor, privindu-1 cum 

se îndepărtează.

4 8  Eloisa James

capitolul 6

Morning Post, continuare:

Dacă cercul amazoanelor s-ar deschide ca să le h • 
mească pe tinerele noastre nimfe nemăritate, cobiLi t • • , LCia-
te şi virtuoase ale aristocraţiei noastre, nici n-am vrea
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să ştim ce s-ar întâmpla. Tinerele domnişoare sunt vul
nerabile -  da, vulnerabile -  în faţa ispitei de a păcătui, 
a ispitei dulci de a păcătui!

Ţoate rânjetele dispărură, fiind înlocuite de zâmbete 
politicoase şi de plecăciuni adânci.

_ Excelenţă, zise S a in t  Albans, un individ cu limba 
ascutită şi cu o lamentabilă fascinaţie pentru bârfă, care 
se î n t â m p l a  să o aibă la braţ pe soţia lui Fletch.

-  Lady Nevill, servitorul dumitale, făcu Gill.
Fletch se mulţumi să facă o plecăciune. Ar fi trebuit 

să o prezinte pe Poppy lui Lady Nevill. Ar fi trebuit, 
dar el doar stătu acolo. Poppy era plină de panglici şi 
decorată ca o cutie de dulciuri franţuzeşti, iar părul 
îi era coafat cu grijă într-un turn de funde şi bucle. Nu 
era machiată, nici rujată.

Si atunci se întâmplă cel mai rău lucru posibil.
-Vai, draga mea, zise Lady Nevill, cum te simţi în

dimineaţa asta?
Poppy îi zâmbi cu gropiţe.
-  Foarte bine, mulţumesc, Louise. Am crezut că voi fi 

epuizată după cât am cusut ieri, dar mă simt bine.
-  Cusut? rosti Fletch sec.
-A colo am fost ieri-dimineaţă, zise Poppy către el. 

Cercul de cusut de la Spitalul „Regina Charlotte“. Eu şi 
Louise am tot cusut şi am băut ceşti de ceai ore întregi.

-A r trebui să ştii mai bine pe unde e soţia ta, Fletch, 
zise Saint Albans, încercând în mod evident să transfor
me situaţia aceea jenantă într-o glumă.

- Eu nu ştiu niciodată unde e, zise Fletch. Ar fi ab
solut obositor să îţi urmăreşti soţia ca pe o potârniche 
în sezonul de vânătoare. Găsesc că e mai uşor să adopt 
regula completei ignoranţe în privinţa planurilor ei.

-în to td eau n a te inform ez cu privire la planurile 
mele, zise Poppy pe un ton cam rigid.

-Trebuie să mă credeţi tare înceată la minte, zise Lady 
Nevill şi se uită la Fletch. Deduc că acest gentleman este
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şarmantul tău soţ, Poppy, despre care mi-ai povestit ay,

de multe. *
- O h ,  da, el este! răspunse Poppy. îm i pare riţj

am crezut că vă cunoaşteţi. îm i perm iţi să ţi-1 p re^  
pe soţul meu, ducele de Fletcher? Fletch, aceasta este0 

foarte bună prietenă, Lady Nevill.
El făcu o plecăciune. Lady N evill se lăsă într-0 

reverenţă joasă. Ochii ei erau complet diferiţi acum. Hra 
prietenă cu Poppy, fir-ar să fie!

-  Excelenţă, e o plăcere să vă cunosc, zise ea. Acum, 
dragii mei, vă rog să mă scuzaţi, văd un prieten în cea
laltă parte a încăperii pe care trebuie să-l salut. Au revoir!

Fletch făcu încă o plecăciune. Era ca şi cum nu ar fi 
flirtat niciodată. De parcă el nu era decât alt bărbat. Şi 
putuse să-şi dea seama din felul delicios în care ea spuse- 
se au revoir că vorbea chiar si franceză.>

La naiba!
După plecarea ei, se lăsă un moment de tăcere.
-  Râdeaţi aşa de tare! zise Poppy şi se uită în jur. Ai 

putea să ne spui gluma?
-  Nu ai înţelege, zise el.
Furia începea să îi ardă gâtlejul. Furie pe ea, furie pe 

viată...J
Ea zâmbi cu gropiţe.
-  Să înţeleg că vă spuneaţi glume deocheate? Sunt 

sigură că aş putea înţelege orice a amuzat-o ne T nnkP
-  Mă îndoiesc, zise Fletch.
Ceilalţi bărbaţi râmaseră complet tăcuţi P i  _■ _- j  j .  . v J2i ştia ca. v o

c e a  u  e r a  i n c a r c a t a  d e  d i s p r e ţ  ş i  o a r e c u m  d e  d e z m ,  *  v r
se putea controla. 8

Ea clipi şi apoi zâmbetul voios îi reapăru.
-Atunci îţi voi oferi plăcerea de a mi le explica 
-C red că glumeşti, făcu el. Există anumite lucru • 

care o lady ca tine nu le înţelege. 1 Pe
Ea se îndreptă de spate ca să pară mai înaltă.
-  O lady ca mine? făcu ea.
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_Ţu ştii despre ce vorbesc, Saint Albans, zise el, dar 
S  int Albans nu dori să-i întâlnească privirea. Bunătatea 
întruchipată practic transformându-se într-o sfântă chiar

aici, în Londra.
_ Fletch, zise Poppy. Te rog să nu-mi vorbeşti aşa!
_ De ce nu? făcu el şi o privi pentru prima dată direct 

în faţă. Nu ne mai spunem nimic semnificativ de ceva 
vreme. De fapt, nu cred că am schimbat o vorbă intere
santă de cel puţin un an.

Ea se albi la faţă.
_Nu e adevărat.
-Numeşte o propoziţie interesantă, zise el pe un ton

batjocoritor
Ea ridică bărbia.
- Ti-am spus săptămâna trecută că te iubesc. Având 

în vedere circumstanţele, a fost remarcabil de interesant.
Ea se întoarse pe călcâie şi plecă.
- La naiba! zise Gill şi, uitând că avea perucă, încercă 

să-şi treacă mâna prin păr.
Peruca îi căzu cu un bufnet uşor pe jos. Arăta ca un 

iepure mort întins pe covor.
Fletch îşi încordă bărbia.
- M-am săturat de copilăriile ei. Nu mai suport co

mentariile ei vesele despre absolut orice. Dacă aş cădea 
mort pe stradă, probabil ar îngenunchea lângă mine ca 
să-mi şoptească vreo platitudine despre cât de mult îmi 
va plăcea în rai.

-Te iubeşte, nu că ai merita asta, zise Gill.
-  Cui îi pasă dacă merit sau nu? Nu îi vreau iubirea, 

rosti Fletch. Mariajul nostru e o farsă, e o decepţie. Şi, 
având în vedere asta, as vrea ca amândoi să ştim exact> » » 
care e situaţia, nu ca ea să pretindă că suntem un cuplu 
normal. Că am avea, continuă el pe un ton dispreţuitor, 
vreo viaţă de budoar.

-Aproape nimeni nu are o viaţă intimă cu soţia, zise 
Saint Albans, aparent regăsindu-şi graiul după şocul
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iniţial. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o îrnpuştj
sânge-rece. ’ Cl1

-  Ea vede lumea în roz şi auriu, zise Fletch plat.
e de părere că suntem fericiţi.

-  Dar ea nu stie, zise GUI9 '
Fletch îsi încovoie umerii.

9

-  Foarte bine.

capitolul 7

The Morning Post (continuare):

Nimic nu poate fi mai periculos pentru moralitate 
decât un cerc de femei care îşi îndeplinesc dorinţele, 
trăiesc o viaţă de plăceri şi nu ţin cont de avertizări. 
Acest ziar se teme pentru sufletul fiecărei ducese 
din Londra!

Poppy nu obişnuia să plângă înainte de a deveni duce- 
să. Din nefericire, faptul de a avea un soţ o transformase 
în tro  ţâşnitoare. Plângea până când adormea. Plângea 
în cele mai ciudate momente, de exemplu, între întâlniri 
ale Societăţii caritabile pentru primirea prostituatelor 
pocăite şi ale Consiliului Spitalului „Lady Charlotte“. 
Acum alerga pe un coridor lung, ştergându-si lacrimile 
care i se rostogoleau pe bărbie.

Cum putuse el să facă asta? Cum putuse să spună 
aşa ceva de faţă cu prietenii lui? Ea ştia câ ei nu vorbeau 
prea mult. Ştia că ceva nu funcţiona deloc bine

Dar oricât se străduia, nu putea să facă lucrurile ă 
meargă. Se trezea în fiecare dimineaţă decisă să îl facg ^  
Fletch să o iubească din nou, aşa cum obişnuia înainf6 
de căsătorie. Ea nu dădea dovadă nici de cea mai n*11 “ 
iritare când el se plimba ca un leu în cuşcă. Niciodat” 
nu-1 irita spunându-i că nu puteau avea un copil da ~ 
el venea la ea în pat doar o dată pe lună. £ a ĉa 
menta niciodată când el îşi lăsa o barbă mică, ascupitg
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şi caraghioasă, deşi ştia prea bine că ei îi plăcea gropita 
lui din bărbie. In realitate, îi stătea foarte bine cu barbă 

Dar era la fel ca orice altceva din ultimii ani. Fletch 
se transformase intr-un străin distins şi incredibil de 
chipeş- Purta haine care o fermecau şi o înspăimântau 
îşi purta barba tunsă foarte scurt. Angajase un valet 
f r a n c e z  şi un bucătar francez şi sporovăia cu amândoi 
în limba lor.

în copilărie, mama ei o pusese să studieze pianul ore' 
întregi, spunând că acest talent era esenţial pentru o căs- 

' nicie. Dar, dacă ea se oferea să îi cânte lui Fletch după 
c i n ă ,  el afişa o expresie plictisită şi chinuită, îşi încrucişa 
braţele la piept şi stătea până când ea termina de cântat 
o piesă. Apoi se ridica, se înclina suficient de politicos 
si spunea noapte bună. Fără să o sărute.

Ea încetini, mergând la pas. Când încetase Fletch 
să o mai sărute? Doar gândul acela o făcea să sughiţe cu 
lacrimi, dar după o vreme îşi găsi batista şi încercă să se 
gândească la asta. Nu-şi amintea. Ultimul sărut... Nu-şi 
dăduse seama că fusese ultimul sărut.

Ultimul sărut pe care avea el să i-1 dea!
Abia când îşi dădu seama că stătea cineva în faţa ei, 

atingându-i obrazul, Poppy văzu că se sprijinea de perete 
şi urla. Literalmente urla şi suspina.

- Eu... eu... eu... zise ea si se uită cu ochii umflaţi.’ » 
Oh, Dumnezeule! se văicări apoi şi se prăbuşi în braţele 
Jemmei. Sunt aşa...

Jemma o sărută pe obraz.
-Şşşt! făcu ea şi apoi se adresă cuiva peste umăr: Ai 

făcut exact ce trebuie, Isidore. Apoi Jemma o mai sărută 
o dată, de parcă ar fi fost un copil. Draga mea, Isidore 
m-a chemat de îndată ce şi-a dat seama că eşti tulburată. 
Acum hai să intrăm aici, apoi va veni şi Isidore.

Poppy se lăsă condusă şi aşezată pe o canapea fără 
să spună vreun cuvânt, iar Lady Isidore V isconti se 
aşeză vizavi.



M ama ei spunea  că nu  trebu ia  să povestească 
din căsnicia ei, pen tru  că n u  ar fi fost un  gest loial ^  
de Fletcher. Dar, de fiecare d a ta  cand  rop p y  îi spUnea 
ceva despre căsnicia ei, m am a îi zicea că ea ar trebui să-l 
ghideze pe Fletch spre u n  sen tim en t al responsabilităţii
şi al com portam entului corect.

-T e  respectă? voia mama ci să ştie.
Iar Poppy aproba d in  cap. D ar n u  era absolut con

vinsă de adevărul acestui lucru , p e n t ru  că în ultima 
vreme în ochii lui Fletch descoperise ceva apropiat de 
dezgust. Dar alternativa era aşa de oribilă, încât nu o
putea suporta.

-  Dacă te respectă, nu ai de ce să-ţi faci griji, decreta 
mama ei. Să nu spui nim ănui vreun cuvânt cu privire la 
dezamăgirile tale legate de Fletcher, iar el te va răsplăti 
cu aceeaşi favoare. Asta e natura căsniciei.

In ochii lui Poppy se adunară şi mai m ulte lacrimi. 
Nu prea mai simţea că voia să respecte regulile căsniciei. 
Mai ales când Jemma se aşeză lângă ea -  cel puţin cât de 
aproape putea, având în vedere dim ensiunea panierelor 
lui Poppy -  şi i se adresă:

-  Acum, spune-mi ce Dumnezeu se pctrece Po dd v^
-  E Fletch, zise ea sughiţând şi accep a batism jem m ei

pentru că a e, era leoarcă de lacrimi. C ăsnicia mea e... 
nu pot să spun!

în schimb, mai suspină o dată.
După o vreme, Jemma vorbi din nou.
-C ăsniciile sunt ca nişte câini de ^

lumea se laudă că are unul bun, dar eu n P - j  
pe cei dedicaţi să zgârie lambriurile si să s in  V
Rateuri, după părerea mea. ' Pe oam eni.

Poppy sughiţă din nou.
-  îmi pare rău! exclamă ea şi oftă. întotde-iim

cand sunt necăjită, iar mama spune că e un obi - i t 
lut dezgustător, clar nu mă pot controla. CtM

-N u e la fel de rău cu a zgâria lambriurile cu i 
rele, zise Jemma ca s-o linistească. D a r  ce se îr,,- a"

e lntarM â
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în căsnicia ta? Sau ce ar putea să se întâmple în căsnicia 
ta si nu s-a întâmplat deja intr-a mea.7

-Su n t sigură că asta e exact conversaţia care să mă 
facă bucuroasă că încă nu sunt măritată, zise Isidore în 
timp ce Poppy încerca să se oprească din plâns. Soţul tău 
a început să se fardeze7

-Nu!
-Am întrebat doar pentru că sunt sigură că vicontele 

de Saint Albans şi-a pus un pic de fard pe obraji, iar el 
si Fletcher sunt prieteni buni, nu-i aşa7

-Asta nu înseamnă că împart un borcănaş de fard, 
zise Jemma şi o strânse din nou pe Poppy de mână. O să 
te simţi mai bine, draga mea, după ce ne spui.

-  Cred că e... dar Poppy nu putea să rostească asta. 
Enormitatea bănuielii ei era prea crudă ca să o con- 
temple. A fost abom inabil de nepoliticos cu mine 
în faţa prietenilor lui, zise ea. A spus că... a spus clar că 
activităţile noastre în dormitor nu sunt deloc... ce îşi 
doreşte el. Lacrimile i se adunară din nou. Dar, cum nu 
vine niciodată în dormitorul meu, nu văd ce aş putea 
face în privinţa asta.

-A  spus asta de faţă  cu prietenii lui7 întrebă Jemma.
Vocea ei se ridică cu vreo două octave. Poppy se simţi 

mai bine doar auzind-o.
-Ticălosul! şuieră Isidore.
-Exact, făcu Jemma. Ce lucru ticălos! Ce a zis mai 

exact, Poppy7
-E i bine, m-am apropiat împreună cu...
Vocea i se frânse.
-Cu cine7 întrebă Jemma.
-Cu vicontele de Saint Albans, admise Poppy fără să

vrea asta. Şi cu Gill... Şi...
- El vorbea cu o femeie7 ghici Isidore. Doar nu a spus

asta în fata acelei femei!»
-Nu, ea a plecat.
Apoi Poppy se opri.
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-înţeleg, zise Jemma, strângând-o din nou de 
Aş spune că Fletch are o amantă.

La acest cuvânt, lacrimile începură să i se adune ia^
A A .m gat.

-  Eram îndrăgostiţi, şopti ea. El era îndrăgostit 
de mine cu doar câţiva ani în urmă. Iar apoi totul a 
mers prost.

-  Măcar a avut decenţa să aştepte un an, zise Jemma. 
Eu eram căsătorită de câteva săptămâni când am intrat 
în birourile lui Beaumont în Westminster şi k m  găsit 
călărindu'Şi amanta pe birou.

Poppy scoase o exclamaţie de oroare, la fel şi Isidore. 
-Nu! strigă Poppy.
-N u mi-ai spus asta niciodată, zise Isidore în acelaşi 

timp.
Jemma zâmbi uşor încordată.
-Nu e genul de informaţie pe care o oferi prietenilor.
-  Cine era ea? întrebă Poppy.
-Numele ei e Sarah Cobbit, zise Jemma. Ceea ce e 

irelevant, pentru că deduc că el a scăpat de ea -  sau orice 
fac ei cu femeile când termină cu ele.

-  Măcar nu o cunoşteai, zise Poppy.
-Presupun că partea bună este că de noi nu potscă- 

pa, zise isidore ganditoare.
-  Da, se pricopsesc cu noi pe viaţă, rosti p q  j

lui Fletch tare i-ar placea să scape de min« c • - 1
mine în felul acela. Vocea îi tremura d Ult* hi- a ~ . , Ucli ea si'O coivtrola. Aş vrea sa ştiu totuşi ce am greşit-? a r

ce am spus: Sau am făcut? Iar acum nvi nr* i
mă urăşte! ' ra?te- chiar

-Şi Beaumont a fost ticălos, zise Isidore.
-  Problema e că eu încă îl iubesc, spuse P 

N-am ce face. De când mi-am dat seama cât de t- ° ppyj  
dispreţuieşte, am încercat să mi-1 scot din inimă 6

-Dumnezeule! zise Jemma. Să ţi-1 scoţi din •
i- . ‘nimă7Eşti o poeta.
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poppy Slis|liţă Puternlc . .
Esti sigură că nu poţi sa o racii continua Jemma.

’ mir nrosteste la Beaumont î n  primele săptă- 
Eu am . . i j  - i j

* ' a l e  c ă s n i c i e i  noastre, dar, dupa ce l-am descoperit
manl ună cu amanta şi, trebuie să admit, după ce mi-a

că o iubeşte pe acea femeie, nu mi-a fost foarte greu
spUŜ l scot din suflet. în momentul de faţă, el pare să
flirteze nebuneşte cu domnişoara C h a rlo tte  Tatlock, iar
eu găsesc asta doar uşor iritant.

- Serios? întrebă Poppy în continuare cu ochii în lă
ţimi Am tot încercat anul ăsta, dar nu reuşesc. încă

îl iubesc. Când e în încăpere, sunt mai fericită. Şi dacă 
nu stiu unde e... Ochii i se umplură din nou de lacrimi. 
P r e s u p u n  că se duce să petreacă alături de alte femei. 
Nici măcar nu m-am gândit la asta.

- Cu ce femeie stătea de vorbă? întrebă Isidore.
-Lady Nevill, zise Poppy. Lou... Numele fu întrerupt

de un sughiţ puternic. Louise! Dar nu pot să cred că 
Louise... Şi totuşi, îşi zâmbeau în felul acela.

-Nu Louise! zise jemma ferm. Nu spun că îşi respec
tă jurămintele de căsătorie, deşi, cu bietul ei soţ rănit, 
nimeni nu face mare tam-tam din asta. Dar Louise 
are codul ei de onoare şi nu s-ar culca niciodată cu
soţul tău. i

Ea se întinse şi trase de şnurul clopoţelului.
Un lacheu deschise pe dată uşa.
-Pot să vă ajut, Excelenţă? întrebă el, privind ţintă 

peretele opus. Fowle m-a rugat să stau afară şi să mă 
asigur că nu sunteţi întrerupte.

-Ai putea să o rogi pe Lady Nevill să ni se alăture 
dacă mai e aici? întrebă Jemma. Şi am vrea o tavă cu tot 
soiul de bunătăţi consolatoare, cum ar fi turtă dulce şi 
ciocolată caldă, 

hi momentul în care usa se închise, Poppy vorbiwl *
grăbită.
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-N u  poţi să-i spui lui Louise despre bănuielile ^ei 
Jemma. Ar fi îngrozită că ani avut o păi ere aşa de pr0â '

despre ea.
-  Ba nu, nu va fi, zise Jemma.
-N ic i  eu nu cred că va fi, interveni Isidore. Nu0 

cunosc aşa de bine ca tine, pentru  că nu fac parte 
toate organizaţiile caritabile în care sunteţi voi impliCa. 
te. Dar am avut mai multe conversaţii interesante. îmj 
place de ea.

Cum Isidore era la fel de pedantă şi înţepată cum su
gera moştenirea ei italiană, asta era o laudă importantă.

-  Doar că e aşa de jenant! zise Poppy cu voce joasă. 
Dar Louise intră exact în acel m om ent, se uită la

Poppy şi la ochii ei roşii şi umflaţi şi veni pe dată lângă ea. 
Se lăsă în genunchi lângă ea şi îi apucă ambele mâini. 
- A  fost doar un flirt, draga mea. Nim ic mai mult. 

Habar n-aveam că e soţul tău.
Poppy îi zâmbi, încercând să-şi oblige colţurile gurii să 

se curbeze vesel în sus.
-Ş tiam  asta, Louise. Mă tem că... Fletch a fost cam 

necioplit cu mine după ce ai plecat, aşa că am avut o 
scurtă criză de plâns.

Louise se legănă înainte şi înapoi si se uită la Jemma. 
Sprâncenele Jemmei se ridicară într-o expresie întristată 
pe care Poppy o surprinse cu coada ochiului 

-T e  rog, stai jos!
Louise se ridică şi se uită spre Jemma si Isidore
-  Dragele mele, aş vrea să va fac 0  reverenţă, dai sunt 

obişnuită ca Poppy sa îmi spună ce să fac la' î; . tI.,,niriie 
comitetului, zise ea şi se aşeză. întrunirile

Poppy îşi împreună mâinile.
-Louise, soţul meu flirta cu tine.
_ As vrea să pot spune că nu, zise Louise • 

buzele. Ar suna mai bine dacă ţi-aş spune •' >?■muşca 
cu el? Dar numai pentru ca habar n.a ‘:^ ,rtan; 
E teribil de chipeş. Eşti o feme.e norocoasS? ^  era!



un zâmbet plin de admiraţie, iar Poppy aproape că se 
aşteptă să aplaude.

’ _ Jsidore, zise Poppy, Fletch a flirtat vreodată cu tine.7 

Isidore păru surprinsă.
-Nu. Dar eu abia dacă l-am cunoscut. Poate data

viitoare.
-Esti înspăimantatoare! 11 spuse Louise.
-Jemma, Fletch a flirtat vreodată cu tine?
Poppy îşi Pnu răsuflarea, pentru că ştia cât de mult o

adm ira Fletch pe Jemma.
-Niciodată, răspunse Jemma prompt. E foarte priete

nos, dar niciodată nu doreşte mai mult.
_ £1 c o n t i n u ă  Poppy şi înghiţi în sec, dorea să te cu

n o a s c ă  mai bine, n u - i  aşa, Louise?
' Louise se îmbujoră.
- Doar pentru că eu nu ştiam cine e.
- Intenţiona să îmi fie necredincios cu tine, zise 

Poppy plat. Căsnicia mea s-a terminat.
-Ai fi surprinsă să afli de cât de multe e nevoie ca 

să omori o căsnicie, interveni Jemma. A mea s-a termi
nat intr-un fel cu ani în urmă. Cu toate astea, iată-mă 
aici, întoarsă de la Londra şi plănuind să produc 
un moştenitor.

- Un moştenitor? făcu Isidore şi ridică din sprâncene. 
Asta ai vrea să faci înainte să termini partidele de şah 
cu ducele de Villiers si cu soţul tău? se interesă Louise.

-După aceea, răspunse Jemma. Ce voiam să spun, 
Poppy, este că mariajul tău nu s-a terminat. A intrat doar 
în altă etapă, continuă ea oftând.

-O  să produci un moştenitor şi dacă Villiers va 
câştiga partida de şah? întrebă Isidore, părând şi mai 
curioasă.

-Sigur că da! răspunse Jemma. Asta nu înseamnă că 
Villiers va câştiga. Abia mă încălzesc pentru sarcina de 
a'l învinge răsunător. Dar eu si Beaumont nu ne-am mai

Magia unei nopţi 5 9
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întâlnit în intimitate de zece ani. E ceva la care 
gândesc cu bucurie. ^

-M ariajul meu, aşa cum am spus, s-a terminat • 
terveni Poppy. Toate răm aseră tăcute, aşa că ea’̂ ' 
asta drept aprobare. Soţul meu nu mai e îndrăgo, ' 
de mine. Intenţionează să seducă altă femeie şi, j e . 
nu va fi Louise aceea, probabil e deja în căutarea unei 
înlocuitoare.

-  Oricât îmi displace să îmi distrug propria reputatie 
făcu Louise şi se încruntă uşor, nu cred că va avea 
prea mult noroc. Asta doar dacă nu se uită Ia Lady 
Rutledge, desigur.

Poppy se cutremură uşor.
-  Louise! o certă Jemma. Noi două avem mai multe 

cicatrici de luptă decât draga noastră Poppy. Trebuie să 
îi protejăm sentimentele.

-Soţu l meu a spus oricui voia să asculte că mariajul
nostru era de faţadă, zise Poppy. Cred că sentimentele
mele ar trebui să se adapteze la acest adevăr.

Toate ridicară privirea uşurate când Fowle intră cu
o tavă.

-T u rtă  dulce, Excelenţă, zise el meditativ. Ceai 
fierbinte, desigur, şi ciocolată caldă. Prăjituri cu lă
mâie, deoarece bucătăreasa e de părere că sunt foarte 
consolatoare.

- E  minunat! zise Jemma.
Poppy trase adânc aer în piept şi acceptJ Q b ,

nă de unt. s y
-Va trebui să mă adaptez, asta e tot. Stit‘ “

bine să ştii adevărul complet? M-am simţit în , .C mf 1
acest ultim an, tot încercând să îndrept lucrurS°Zlt° r m

-N u e vina ta, draga mea, când bărbaţii o ;
i "U De căigreşite, zise Jem m a. y

- Nu, e vina femeilor ca Louise, rosti Isidore, chj •
Louise ridică dintr-o sprânceană. ’ CotInd.
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-Tacere, tinerico, altfel te pocnesc cu o prăjitură
cu lămâie!

,  Cine numeşte pe cine tinerică? întrebă Isidore in
dignata. Am 22 de ani, Louise Nevill, şi tu nu poţi avea 
mai mult de trei ani în plus faţă de mine.

-C inci, zise Louise. Şi adăugă: Dar mă ţin extrem

de bine.
poppy îşi termină brioşa şi lăsă conversaţia prietene

lor ei să se reverse peste ea.
I se păruse aşa de îngrozitor să se gândească la fap

tul că Fletch nu o mai iubea! De parcă nu ar mai fi 
avut la cine să apeleze şi pe nimeni care să o iubească. 
Dar acum...

-Vă iubesc pe toate, zise ea şi îşi trase nasul.
-Ai de gând să plângi din nou? întrebă Isidore. Pen

tru câ şi eu te iubesc, cel puţin atât cât cunosc din tine, 
dar nu dacă asta te face iar să plângi.

-Ş i eu te iubesc, draga mea, zise Jemma.
-Poate că ar trebui să plec, spuse Louise şi îşi puse 

jos şervetul. Nu aş dori să fiu în plus şi, te asigur, Poppy, 
că soţul tău va rămâne terra incognita în ce mă priveşte.

-Te rog, rămâi, zise Poppy. La urma urmei, acum, 
când îl părăsesc pe Fletch, trebuie să ştiu ce să fac 
în continuare.

Ea savură, intr-adevăr, tăcerea si socul care urmară
> • i t

după această declaraţie.

capitolul 8

Morning Post, continuare:

Dacă sufletul fiecărei ducese din Londra este e x 
pus riscului, ha id eţi să  nu neglijăm  nici su fletele  
auguştilor lor parteneri, ducii. în vreme ce rubricile de 
sc a n d a l  s u n t  pline de poveşti despre beţii şi infideli' 
t a te, m a i  există câteva rare exemple, precum ducele
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de Beaumont, care par să îşi respecte înaltullra„g. 
Cu toate astea, am fost informau im  surse credibile a  
până si cel mai respectat dintre politicieni s-a aratat in. 
teresat în mod nepotrivit de o tânără lady, domnişoara 
T... îi protejăm numele în speranţa că aceste informaţii

sunt doar nişte aiureli.

-  Obisnuiai să îmi spui Elijah în privat, o întrerup, 
se el. Nu trebuie să-mi mai spui Beaumont, petrecerea
s-a terminat. .

Jemmei aproape că i se facu mila de soţul ei, deşi
sentimentul era de neconceput.

Ou toate astea, el arăta destul de confuz — şi prost,
într-un fel foarte masculin.

-M-am întors la Londra pentru tine, Elijah.
Ea ezită. Cum să rostească ce era de nerostit?
-  Pentru că inima ar putea să-mi cedeze, zise el şi între 

s p râ n c e n e le  lui îşi făcu apariţia o  cută.
-  în plus, îmbătrânesc, zise ea, încercând să-l facă să 

zâmbească, Dumnezeu ştie de ce. Ar fi bine să fac copi- 
Iul ăla, altminteri s-ar putea să nu mai fiu capabilă.

-  Nu prea cred.
Zâmbetul lui nu fu mai mult decât o curbare uşoară 

a buzelor.
-  Nu există nici o dovadă clară că inima îţi cedează, 

nu-i aşa? întrebă ea.
-  Doctorii nu găsesc nici una, dar am senzaţia că ei 

habar n-au cum ar trebui să arate o inimă care cedează.
Acum îi zâmbi cu o oarecare tristeţe în privire.
-E i  nu ştiu, zise ea ferm. Ai fi putut ¡ ^  ^  ^

aceea în Camera Lorzilor pentru că ai băut prea mult
la prânz. . .

Ha văzu adevărul din ochii Iui.
-T u  nu bei niciodată în exces-Dumnezeule 

Fliiah tu faci vreodata ceva greşit? Intre ei ,  ’ 
S e  stranie. In afara de faptul că te.ai 

mine, desigur, spuse ea cu demnitate. ™ cu
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_Nu mă gândeam la asta.
_Ei bine, z'se J cmma’ simP nd o dorinţă stranie să

i , rrp expresia întunecată clin ochii lui, te vei bucura
alunga * . a • . 1  i .
'  fii că fratele meu îşi va scoate logodnica nepotrivită 

Jin ţară. Reputaţia ta e salvată, continuă ea şi se aplecă
să-l bată pe deget. ^

Degetele lui păreau puternice. Cu siguranţă, inima

lui era la fel-
El ridică din umeri.
-Reputaţia mea pare să fie intactă. Tocmai am primit 

m isivă de la Pitt, care mă roagă să mă adresez Camerei 
Lorzilor pentru a-i pregăti pentru următoarele lui idei. 
n esi am auzit un comentariu înţepător din partea lu i  
Hoiland la parter. întrebarea mai stringentă pare să fie 
când vom începe următorul joc de şah. Mâine poate?

_ £ foarte amabil din partea ta să nu insişti că pe pri-
mul Lai câştigat, zise ea.

- Nu văd nici un motiv pentru care să insist în pri
vinţa asta, îi spuse el zâmbind. Intenţionez, desigur, să 
îl câştig şi pe următorul.

-Asta ar însemna că nu va urma al treilea, zise ea. 
-Adevărat, şi ce iritată va fi înalta societate! Toţi abia 

aşteaptă să audă despre al treilea joc. Legat la ochi în 
pat, aşa era?

El o privea îndeaproape, aşa că ea îşi ridică privirea şi
o întâlni pe a lui.

-  intr-adevăr, acestea au fost condiţiile partidei.
-Pari să-l fi învins pe Villiers în primul joc, zise el. 
Rostise cuvintele alene, dar ea îl cunoştea destul

d e  b i n e .
-Am început al doilea joc în dimineaţa asta.
-U n subiect care fascinează pe toată lumea, de la ti

nerele cameriste la înalţii duci ai tării, zise Beaumont.» >
Trecu un moment, apoi Jemma îşi dădu seama ce 

spusese el.
-Tu, milord, eşti unul dintre înalţii duci ai ţării.
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El se ridică şi se uită în jos spre ea. La un mome 
dat, apucase să-şi dea peruca jos. Părul îi era ^  
scurt şi îi lăsa chipul descoperit, cu pomeţii frumoşi s)
ochii obosiţi.

-  N-aş vrea să crezi că nu găsesc rezultatul fascinant
zise el.

Şi apoi făcu o plecăciune.

capitolul 9

The Morning Post (continuare):

Vom încheia relatarea noastră cu o admonestare 
adresată duceselor nechibzuite: faceţi-vă plăcerile după 
voie, dar amintiţi-vă că şi ducii vor face acelaşi lucru! 
Iar când un duce rătăceşte pe alte căi, ar putea rămâ
ne pe ele permanent, în detrimentul bunăstării voastre!

Ora 9 seara, în aceeaşi zi

Fletch nu se întoisese de ore întregi acasă. Cina 
trecuse, dar_Poppy nu îşi permise să se schimbe pen
tru noapte. In schimb, şedea dreaptă ca o săgeată, asa 
cum o învăţase mereu mama ei, şi se holba la perete 
Singurul lucru bun al zilei fusese că mama ei refuza să 
se apropie de ducesa de Beaumont, aşa că nu fusese la 
petrecere. Chiar daca avea sa audă de insulta lui Fletch 
în dimineaţa următoare, asta îi oferea lui P,^ 
cu propriile gânduri. ^  un ra°aZ

Nu cu gândurile mamei ei.
Era o mare diferenţă. Cumva căpătase obi * 1 A

o lăsa pe mama ei să comande. Era mai uşor c“ -  - G 3 
în strună şi să o ţină fericită. Pentru că, atunci*1 ” 
nefericită... Cand era

Poppy se cutremură uşor. Nu-i plăcuseră ni ' a - 
tipetele, încă de pe vremea când era mică. Kju eclodată
cum mama ei nu ar fi iubit-o. O  iubea. C h iar 0  iîw Ca ?i

m b e a .

............ M  X -
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ori însă Poppy trebuia să-şi amintească asta, pen-
- fi fiica lui Lady Flora era ca şi cum ar fi fost un 

truca a ţ. aparţinea lui Lady Flora. O posesiune.
ÛCpU îsi amintea cum în copilărie şedea cu orele şi pre- 

1 1’că era o rogojină. Un scăunel pentru picioare.
63 că dacă putea să rămână mică şi tăcută, mama 

^  că ea era acolo, iar atunci nu mai ţipa, amintind 
61 UlW oam en i, locuri şi lucruri care mergeau prost.

A ntirea o făcu pe Poppy să se simtă vinovată.
ca si cum mama ei ar fi ţipat la ea -  cel puţin nu 

^  Doar că valurile de furie se învârteau în capul 
mer'U" când simţea că se afla în mijlocul unei mari 
?  'tuni- Dacă Lady Flora o observa, în general ţipa. 
Existau aşa de multe feluri în care Poppy putea să devină

R esim ţea obosită. Obosită de oameni care dezapro
b au  o a m e n i  care erau imposibil de mulţumit, oameni 
care o  f ă c e a u  să se simtă nepotrivită. Proastă. Acesta era 

I u n ic u l  gând limpede pe care îl avea în minte. Nu voia 
ca m a m a  e i  să ţipe la ea. Şi nu mai voia să vadă nicio
dată acea expresie întunecată, dezgustată de pe faţa lui 
F le tc h e r ,  c h i a r  dacă asta însemna că nu avea să-l mai
vadă niciodată.

0  l a c r i m ă  îi căzu pe mână, dar adevărul era limpede.
Chiar dacă nu avea să-l mai vadă niciodată.
Fletch sosi în sfârşit acasă în jurul orei 9 seara. Ea auzi

agitaţia care îl însoţea mereu pe Fletch, lacheul care îi
1 lua pălăria, lacheul care se ocupa de haina lui, de părul

lui, de...
Se simţi bine când îşi ţuguie buzele.
El veni în camera ei de îndată ce Quince îl informă 

despre cererea ei, desigur.
Până în seara aceea, ea si Fletch fuseseră mereu foarte/ |

politicoşi unul cu celălalt. El rămase în uşă o clipă, ară- 
•; tând ca un exemplar din Journal de la Mode. O făcea să 

se simtă tot mai tăcută, mai ales în ultimul an, în timp



ce el semăna tot mai m ult cu visul unui valet, ¡art_ 
devenea tot mai incoerentă.

-  Intră, te rog! zise ea. Trebuie să stăm de vorbă, 
- îm i  pare rău pentru dim ineaţa asta, zise el. ElSe

opri în faţa ei privind-o serios măcar o dată. Nu supărat. 
Nu ar fi trebuit să îţi vorbesc aşa de faţă cu prietenii mei, 

-A ş  fi preferat să îţi exprimi părerea mai întâi în faţa 
mea, nu a lor, zise Poppy. Dar am observat că Gill nu 
părea surprins, aşa că deduc că ai discutat cu el despre 
mariajul nostru. Poate că ar trebui să îmi spui tot ce i-ai 
zis lui Gill.

-  Gill e un prieten vechi, zise el, iar ochii îi deveniri 
deodată opaci. Bărbaţii îşi spun unul altuia lucruri în 
agitaţia momentului, lucruri pe care nu intenţionau să 
le spună altfel. Gill a fost surprins şi m-a certat serios
după ce ai plecat.

-  Să îi transmiţi recunoştinţa mea, zise Poppy şi îşi 
împreună mâinile. Conversaţia începea să devină osti
lă. Ea simţea cum se strângea şi se transforma într-un 
şoricel care fugea să se ascundă într-un colţişor al minţii 
ei, unde nu striga nimeni la ea. Trase adânc aer în piept 
si îşi spuse să fie curajoasă. Te rog să iei loc, Fletch!

El se aşeză.
-A ş vrea să ştiu ce crezi despre căsnicia noastră. Nu 

pentru că vreau să mă cert cu tine sau...
El se aşeză şi arăta aşa de obosit, încât inima ei se 

strânse şi aproape că sări în picioare să sune după ceai şi
o baie fierbinte. Dar îşi muşcă buza şi se forţă să rămână

-C red  că stăm la fel de bine ca orice duce şi ducesă 
din Anglia, zise şi se uită la ea, fuguindu-şi buzele într-o 
expresie tristă. Cu siguranţă mai bine decât ducele şi 
ducesa de B eaum on t. M-am purtat ca un măgar, Poppy.

lmLui‘ pârea într-adevâr să-i pară râu, „u câ ar fi c o n a t  

foarte tare.

6 6  Eloisa James
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_ Chiar şi aşa, zise ea, ce ţi-ai dori să fie diferit, Fletch7 
_Toţi avem idei nebuneşti uneori.
-Nu înţeleg aceste idei. Mă simt de parcă aş tot în- 

erca să fiu ceva ce îţi doreşti, dar nu ştiu ce îţi’doreşti

lefapt . • • 1 -  r  • r_Nu e nimic, zise el tăios, Eşti perfectă aşa cum eşti, 
)0ppy. Ani fost un prost. Hai să nu mai vorbim des
pre asta!

Ea înghiţi în sec.
_Nu eşti mulţumit de intimităţile noastre maritale. 

Tăcerea crescu ca o pâine uscată, ca putoarea unui ou 
stricat. Curajul părea o noţiune stupidă. Crezi că eu nu 
ni-am dat seama de nemulţumirea ta? întrebă Poppy. 
Din clipa în care ne-am îndrăgostit, ai vrut ca eu să fiu 
diferită. Şi totuşi eu sunt exact genul de soţie pe care îl 
stiu. Eu... nu ştiu cum să fiu altfel decât eu însămi.

El îşi încordă maxilarul. Ea văzu asta pe sub gene. 
-Fără îndoială, ţi-am adresat cereri nepotrivite.
- Cum ai vrea să fiu?
Maxilarul i se încordă şi nu răspunse.
Ea îşi adună curajul şi continuă pentru că trebuia 

spus totul. Nu mai suporta să poarte încă o conversaţie 
ca asta.

-Te întreb sincer, Fletch. Mă tot întreb cum te deza
măgesc şi nu îmi dau seama. Ce fac greşit? Am încercat 
să fac tot ce îmi ceri, tac când cred că asta doreşti, îmi 
modelez comportamentul după al tău.

-Nu m-ai dezamăgit.
Stomacul ei era aşa de încordat încât simţea că pu

tea vomita chiar acolo, stând în propriul dormitor, 
în schimb, îşi strânse pumnii sub un fald al rochiei, ca el 
să nu observe. Ştia că faţa îi era complet calmă.

- Ce aşteptări ai? Sau poate că ar trebui să întreb ce 
ţi-ai dori să fac?

-Mi-ai spus odată că doamnele sunt diferite de spă ă- 
torese, îţi aminteşti asta?
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Ea zâmbi slab.
-A m  lucrat aşa de mult în spitale în ultimii doi 

încât îţi pot spune că femeile nu sunt chjar aşa ^ 
ferite. Nu îmi amintesc când am zis asta. în ce coi^. 

am spus-o.7
-  Nu voiai să te sărut altfel decât cu gura închisă. 
Acum el avea din nou acea expresie furioasă.
-  Dar ţi-am permis să faci asta, zise ea, ascunzându-şj 

toată teama în stomac şi nepermiţând glasului să-i tre
mure. De îndată ce ne-am căsătorit, am încercat foarte 
mult să nu te refuz în nici o privinţă, Fletch.

-N u  ar trebui să purtăm conversaţia asta.
-  De ce nu?
-  Pentru că tu te-ai străduit foarte tare, Poppy. Ştiu 

asta. Iar speranţele mele au fost naive.
-  Dar ce te aşteptai să fac?
El îşi înălţă brusc capul la auzul tonului ei tăios.
-  Pari întotdeauna dezamăgit. Ceri întruna, fără să

spui ce vrei de fapt. Ce îţi doreşti?
-A s fi vrut să...)
-  Ei bine?
Ea aproape că nu îşi recunoscu duritatea din »las.
-S ă  te simţi şi tu bine, zise el trist. Să te simţi bine, să 

te bucuri de mine, mereu acelaşi lucru.
Ea îşi muşcă buza aşa de tare, încât simţi gustul stra- 

niu şi metalic al sângelui.
-  Dar eu mă simt bine.
El se ridică şi se duse la fereastră.
-A m  dat vina pe rine pentru ceva ce * ,j - t i

i i “ #. i ^ i i  î «încolo decontrolul tau şi nu este drept deloc. îmi mr« - 
r  ■ - i i | • • . . 1 Paie rau.Ea se uita la spatele Jm şi ştiu ca mariajul eî
se cu adevărat. Nu putea să îi ofere ce îsi <w C

w/% w * ea el N n
îau sa fie mciodata fericiţi împreună, iar ea ur - 1

dezamăgească mereu. sa
Nu mai putea suporta asta.

k  \

nase
aveau
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capitolul 10

Două zik ^tai târziu: 22 aprilie
A

D u c e l e  de Villiers era întins în pat. II ardea foarte 
umărul în locul în care pătrunsese sabia, în ciuda

compreselor reci.
_ C o n ia c u l face m a i rau, la naiba! zise el p r in t r e  dinţii

S°Era îngrozitor să descopere cât de mult îi displăcea 
d u r e r e a .  In momentul acesta, bunăoară, se prefăcea că 
s t ă t e a  întins doar ca urmare a indicaţiilor doctorului, 
dar în realitate nu era foarte sigur că se putea ridica. 
P r o b a b i l  e r a  din pricina pierderii de sânge.

-Coniacul ucide infecţia, Excelenţă, îi spuse valetul. 
De parcă ar fi fost un copil idiot.
-Nu spun că nu ar trebui făcut, spun doar că spo-

reste... disconfortul.
Cu siguranţă, bărbaţii nu sufereau de durere. însă asta 

nu părea să fie o durere. Se simţea diferită, mai mare, 
ca un vătrai încins direct în burtă.

- Mai vreţi apă de orz, Excelenţă? întrebă Finchley. 
Villiers îşi miji ochii şi îl privi pe valet care se mişca 

prin încăpere. Finchley era genul de valet care ar fi fost 
un duce mai bun decât el însusi. Villiers stia asta. Stia siI » i i
Finchley. Villiers avea atitudine, aroganţă şi familia aris
tocrată. Finchley avea atitudine, aroganţă, un mers ducal 

[ şi o înclinaţie pentru peruci şi tocuri, dar din păcate îi 
lipsea sângele aristocrat.

Finchley se întoarse, iar Villiers îşi dădu seama că 
uitase să răspundă. Lucrul straniu era că faţa lui Finch
ley arăta exact ca aceea a bătrânei lui doici. De fapt, 
pentru o clipă, îi văzu chipul dezaprobator peste chipul 
lunguieţ al lui Finchley. Privi fascinat cum nasurile lui 
Finchley şi al dădacei părură să se unească.

- Excelentă?



-Finchley, ai cumva rude în Northamptonshjre?. 
trebă Villiers şi îşi miji din nou ochii, încercând g ^ 
ducă cele două nasuri ale lui Finchley la unul sin  ̂
ceea ce -  destul de sigur -  era numărul corect de nas/' 
pentru o faţă ca a lui Finchley. 1

-N ic i una, Excelenţă. De ce întrebaţi.7 
-A i foarte multe trăsături în comun cu doica mea 

din copilărie, mormăi Villiers, nevrând să admită că nu 
era vorba doar despre nasul lui Finchley.

Lui Finchley nu-i plăcea id ee  a d e  a împărţi ceva cu o 
doică, Villiers vedea asta. Spatele lui deven i şi mai drept, 
iar bărbia i se înălţă şi mai mult în aer. Pe scurt, arăta 
chiar şi mai ducal, dacă se putea asta, ţinând cont de 
faptul că încă avea două nasuri.

-  Uitasem că nasul doicii avea negul ăla pe el, zise 
Villiers aproape visător. Dar tot am iubit-o, să ştii. Poate 
de asta nu m-am însurat niciodată... Crezi că nu am fă
cut-o pentru că nu am găsit o femeie cu un neg pe nas, 
Finchley.7 Crezi că ăsta e motivul? Dacă tu ai fi o ladycu 
un neg pe nas, crezi că m-aş însura cu tine?

Finchley rămase cu gura căscată preţ de o fracţiune 
de secundă.

-  Excelenţă, cred că îl voi chema pe doctor.
-A ş îndepărta nasul ăla al tău, făcu Villiers cu ochii 

mijiţi spre el. La urma urmei, aveai un nas foarte potrivit 
înainte. Un nas ducal, într-adevăr.

-  Da, Excelenţă. Vă rog să mă scuzaţi acum zise 
Finchley şi se îndreptă spre uşă.

-  încă nu, zise Villiers. Finchley, aş vrea o oglindi 
-Excelenţă?
- O  oglindă. Adu-mi o oglindă mică! Vreau să văd

câte nasuri am.
Asta păru să-l pună pe Finchley în mişcare. El

o oglindă mică de argint în mâna lui Vill iers si ^
din cameră ca urmărit de lilieci din iad. D e fant- \

i i • v j- p ’ dratacam ca un gargui, nu ca un liliac, fcra din pricina celor 
două nasuri.

7 0  Eloisa James



preţ de o clipă, Villiers aproape că se temu sa se uite 
. o2lindâ. Oare îi crescuse şi lui al doilea nas?

Nu. Acolo era doar... nasul iui mare şi atât. ÎI pipăi cu
jjg Mu era decât unul. Tot nu arăta ca un duce. Ducii 

^eau tenul palid şi trăsături lungi şi delicate, ca o rasă 
3 erioară de ogari de vânătoare. Sau erau remarcabil 
j e frumoşi, precum vechiul lui prieten Elijah. Dar el 
'nvâţase în ultimii ani să nu se gândească la Elijah, cu- 
’ ut şi ca ducele de Beaumont, aşa că alungă pe dată
a c e l g a n d .

prin contrast cu el, Villiers arăta ca un hamal de la 
docuri. Părul lui era negru-tăciune, cu excepţia câtor
va şuviţe de un alb imaculat. Villiers îşi miji ochii, în
c e r c â n d  să se concentreze asupra părului său. Probabil 
a c u m  devenea complet alb. Umărul nu mai părea să îl 
a rd ă  aşa de tare. De fapt, simţea o senzaţie de plutire, 
ceea ce era o schimbare plăcută.

Măcar sprâncenele încă îi erau negre. O femeie îi spu
sese o dată că avea ochi ca de şarpe. Villiers închise un 
ochi si descoperi că aproape îşi putea da seama la ce 
se referise femeia. Ochiul deschis era negru ca noaptea. 
Foarte straniu, de fapt.

Avea un singur nas, dar tot era un specimen al naibii
de u r â t .

Uşa se deschise brusc când nătângul doctor Bander- 
spit se năpusti înăuntru, urmat de Finchley. Acesta îşi 
pierduse un nas şi arăta complet normal. Banderspit, pe 
de altă parte, avea dintr-odată pene roşii care îi ieşeau 
din spatele capului. Arăta cât se poate de straniu.

-Excelenţă, zise Banderspit venind spre pat şi pu- 
nându-i lui Villiers mâna pe frunte într-un mod neplă
cut, aţi început să faceţi febră. Va trebui să vă facem 
să sângeraţi.

-Prea târziu, zise V illiers râzând. Am sângerat 
deja. Am luptat într-un duel, nu-i aşa? Şi am pierdut. 
La naiba!

Se ridică în capul oaselor.
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-T rebu ie  să plec la reşedinţa Beaumont. E tj 
pentru următoarea mutare!

Câteva secunde mai târziu, se lupta cu Finchl 
Banderspit, care îl ţineau în pat. y!'

-C e  naiba credeţi că faceţi.7 urlă el. Luaţi-vă mâinii 
de pe mine!

-Excelenţă.7 întrebă Finchley cu voce tremurată 
în locul vorbei sale ducale tărăgănate. Vă simţiţi din 
nou bine?

-  Mereu mă simt bine, zise Villiers prompt. Nu e foar. 
te plăcut, dar e singura variantă pe care o am.

Banderspit îşi şterse fruntea.
-Va trebui să o facem pe loc, îi spuse el lui Finchley.
-C e  să faceţi?I
-S ă  vă luăm sânge, Excelenţă, răspunse Banderspit.
-P e naiba, zise Villiers şi-şi aminti dintr-odată că tre

buia să meargă să joace şah cu ducesa. Trebuie să îmi fac 
mutarea. Trebuie să îmi joc piesa.

Dădu să se ridice, doar pentru ca Finchley să se arun
ce practic pe partea lui nerănită.

-Serios, făcu Villiers destul de rece. întotdeauna am
avut o afecţiune moderată pentru tine, Finchley Dar
trebuie să păstrezi nişte limite. N-am nici o dorinţă 
să împart patul cu tine.

-  Despre ce piese vorbeşte? îl întreba Banderspit 
pe rinchley. v

-Ştii cu siguranţă că Excelenţa Sa joacă o partidă de 
şah cu ducesa de oeaumont, zise Finchley

-Aşa e, interveni Villiers. Iar ea a câsr.W • 
tidă, fir-ar să fie! ’ ca5 '«at pnma par-

Finchley îl ignoră.

Măcar pentru a o lega la ochi pe ducesă. 
Banderspit se uită îngrozit la Finchley.



.  D u c e s a  de Beaumont- Vorbeşti despre soţia ducelui
deBeaumont?

^Doar nu despre ducesa văduvă, interveni Villier>

începi »  si™tă °  Sen^ P!  foarte nePlăcută de ameţeală! 
\u culcat niciodată cu ea şi nici n-am jucat sah.
Qe?i cele două activităţi nu sunt aşa de departe una de 
cealaltă pe cât s-ar crede.

-Văd asta, zise Banderspit şi îşi închise gura cu poc
net. Nu sunt în măsură să comentez moralitatea sau 
imoralitatea jocurilor dumnea\oastră, Excelenţă. Dar nu 
pot să nu spun că ducele de Beaumont este o persoană 
foarte respectară în Parlament, o persoană care lucrea- 
:â :i şi noapte ca să aducă o schimbare în guvernare 
şi să ofere Angliei o guvernare care să fie respectată si 
fără corupţie.

Villiers clipi spre el.
-îmi plac penele alea care îţi ies din spatele perucii, 

rise ¿1- Am văzut remei făcând treaba asta cu perucile lor 
dar nu am mai văzut asta la un bărbat.

Banderspit îşi atinse scurt peruca şi apoi se îndreptă 
de spate.

-Adu-1 pe asistentul meu! se răsti el la Finchley. 
Trebuie să începem imediat.

capitolul 11

30 aprilie, casa de la oraş a ducelui de Fletcher

-Te-am ascultat ani întregi, mamă, zise Poppv cu 
calm. Luce, te rog să ai grijă de periile mele smălţuite. 
Ţin foarte mult la ele.

încetează să împachetezi în clipa asta! se răsti Lady 
Hora la camerista lui Poppy. 

buce încremeni.
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Când poruncea Lacly Flora, oam enii din  jurul e,-f. 
deau să se oprească brusc, d e  parcă ar fi a uzit o p o r ^

cerească.
-N o i  nu plecăm de lângă un  so ţ ca într-o retrag 

umilitoare. Nu te-am crescut pen tru  asta! e
-Ş tiu  asta, mamă, zise Poppy. M-ai crescut ca să fiu 

ducesă.
- O  ducesă este soţia unui du ce, zise Lady Flora cu o

logică îndoieln ică.
-Asa am înţeles si eu.» i »
-Sp er că nu adopţi un ton in so len t.
Poppy se uită la ea. D upă ani întregi d e  experienţă 

ştia că expresia ei părea desch isă şi cercetătoare, perso
nificarea inocentei.I

-Sigur că nu, mamă.
-  O soţie nu îşi părăseşte soţul. Nici măcar dacă e un 

nătâng teribil ca tatăl tău. Nu 1-am părăsit niciodată.
Poppy dădu din cap ascultătoare. Din ce înţelesese ea, 

mama ei descoperise că mariajul nu i se potrivea cam 
la o oră după ceremonie şi îi împărtăsise întotdeauna 
cu generozitate învăţăturile singurei ei fiice

-  Nu are rost să te căsătoreşti decât dacă o fad cu un 
duce, u spusese ea ,n repetate rânduri Iui Poppy când
fuca ei era doar o copila cu zulufi iurănrl,, ~
ei. Un duce, Poppy! Jucandu-se m camera

Aşa cum se întâmpla adesea pentru Ladv Fior,
mentele se aranjau exact asa cum îc; ’

î i . J?i dorea
-întotdeauna mi-am dorit să te

duce, îi spuse ea acum. Şi în sfârsit a - r - ° re^  cu un 
ţi-am cerut. ' ’ iacut aşa cum

-M amă, întotdeauna fac ce îmi ceri • 
dădu lui Luce cartea de rugăciuni de ne’ ^  ''

-  Nu în clipa asta. Te-ai gândit bine lnn j Pt?era‘ 
părăsi soţul.7 c c ec,2ia de a-ţi

-N u mă gândesc la nimic altceva de o - 
-întotdeauna ai fost o p ros tu fă, 2iSe aPtăinână. 

emoţie. Am crezut că erai prostuţă când*1113 61 âra

7 4  Eloisa James
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î n d r ă g ° s t i t ă  j f ;  F ' e ,t c h e r J  d a r  v° ' “ nsidera că eşti chiar 
' j p r o a s t ă  daca .1 părăseşti. Rolul tău in viată e să fii 
ducesă- Nu te-am crescut ca să fii o ruşine.

/vsta era adevărat, se gândi Poppy. De fapt, rolul ei ca 
ducesă era să fie exact la fel cu acela de simplă fiică- să 
susţină, să încurajeze, să complimenteze, să fie un decor 
p e n t r u  Lady Hora, mama unei ducese.

_Ţi-am spus să te opreşti din împachetat! se răsti 
Flora la Luce. Eşti la fel de surdă pe cât eşti de

urâtă, fetiţo? _ _
Poppy se înălţă cât putu de tare, ceea ce însemna că 

era un pic mai înaltă decât mama ei.
_ Luce va continua să împacheteze, mamă, pentru că 

este servitoarea mea şi am instruit-o să facă asta. O privi 
ferm pe mama ei în ochii albaştri de oţel. Iar Luce nu
e u r â tă .

-  Cum îndrăzneşti să mă contrazici?
Ochii lui Lady Flora fuseseră comparaţi cu un cer 

blând de vară sau cu o panseluţă delicată, dar, dacă ad
m i r a t o r i i  ei ar fi putut să îi vadă acum, bulbucaţi, pro
babil şi-ar fi regândit sonetele.

Poppy aproape că tremură, aşa că se întoarse să-şi ia 
jurnalul şi să i-1 întindă lui Luce. Apoi trase adânc aer 
în piept.

- Uită-te la mine când vorbesc cu tine, ţipă mama 
ei. Pentru Dumnezeu! Se întoarse spre Luce. Nu vrei să 
pleci din cameră în loc să pândeşti pe aici ca un câine 
nedresat?

Biata Luce îşi întoarse faţa chinuită spre Poppy, care 
aprobă din cap. Camerista fugi, închizând uşa în urma 
ei cu o pocnitură care o făcu pe Poppy să tresară.

-Neinstruită, observă Lady Flora. Aş fi dat-o afară de
mult, dar se pricepe să coafeze. Are o expresie obraznică 
Şi e urâtă cu nasul ăla ca un cartof. Nu sunt de părere că 
trebuie să minţim clasele inferioare. Nu le face bine. Ar 
fi rnai bine să înţeleagă care le e locul în viaţă.
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-  Plec din casa asta, declară Poppy. îmi părăsescSo 
Poţi să accepţi sau nu, mamă!

-  Nu accept şi nu voi accepta niciodată. Tu eşti duc®
-  Şi voi fi în continuare ducesă. Doar că nu o să ffo' 

ducesă care să trăiască intr-un mariaj de formă.
-  Locul unei ducese este în casa de la oraş a soţului ei 

Crezi că eu m-am gândit măcar să plec din casa tatălui 
tău? De ce aş fi făcut-o? Pentru că era un idiot? Bărbaţii 
sunt idioţi. Nu era singurul nemulţumit. Pentru că nu 
ne plăceam unul pe celălalt? O femeie căreia nu ajunge 
să-i displacă soţul ei e o proastă. Cât timp crezi că km 
plăcut pe tatăl tău?

Poppy clătină din cap, dorindu-şi din nou să şi-l fi 
amintit pe tatăl ei. Dorindu-şi ca el să fi rămas destul 
timp în viaţă cât să ştie dacă îi plăcea de fiica lui - asta 
ar fi însemnat că măcar unul din părinţi ar fi plăcut-o.

-A m  crezut că era un prost înainte să mă mărit cu el, 
zise mama ei. A ajuns să-mi displacă după prima noapte 
petrecută împreună. Ţi-am povestit despre asta, nu-i aşa?

-  Da, mamă.
-  Bărbatul era un desfrânat dezgustător, zise Lady 

Flora. Dezgustător. Mirosea a vacă şi se purta ca un taur. 
Dar nu te-am lăsat să ajungi la noaptea cu pricina nepre
gătită, aşa cum am păţit eu, nu-i aşa?

Cuvintele ii fură însoţite de un tremur uşor care avu 
acelaşi efect asupra lui Poppy pe care îl avea când mama 
ei începea să vorbească despre intimităţile dintre soţi. 
Simţi că i se face greaţă.

-N u , mamă, zise ea.
-întotdeauna ţi-am spus ce era mai rău, te-am pregă

tit. Ţi-am spus că bărbaţii sunt obositori, dar folositori. 
Te-am pregătit pentru obiceiurile lor revoltătoare în pat. 
Aş fi considerat că sunt o mamă ratată -  da, ratată -  
dacă ti-aş fi permis să te căsătoreşti cu oricine mai nreios 
de un duce sau dacă ţi-aş fi permis să te căsătoreşti fără 
să stii ce te aşteaptă.

V



|n timp ce Poppy privea, mama ei se zări în oglindă <i 
<e întoarse într-o parte ca să se vadă mai bine. Pentru c 
' putea vedea întreaga coafură, îşi îndoi genUnch“
ţjjci atunci nu reuşi sa o vada pe toată, pentru că avea 
trei niveluri diferite, primul decorat cu funde albastre 
al doilea cu şiraguri de perle şi al treilea cu panglici din 
satin albastru. Arata gata sa fie prezentată la curte, desi 
era o vizită de dimineaţă la fiica ei.

poppy se aşeză, deşi era o ruşine să facă asta în pre
z en ta  mamei. Dar, pe de altă parte, se gândi ea obosită 
d u c e s e l e  puteau şedea în faţa unor simple lady.

De parcă mama ei i-ar fi ghicit gândurile, izbucni 
î n tr-o  tiradă furioasă împotriva propriilor părinţi, care
o lăsaseră să se căsătorească cu Lord Selby când ea ar fi 
p u tu t  să-l obţină pe cel mai important soţ din tară şi ar 
fi t r e b u i t  să aibă încredere doar în ea.

-Uită-te la mine! îi ceru ea. Uită-te la mine!
Poppy se uită.

V' -Nu te-am minţit niciodată şi nici acum. nu o voi 
face. Te-ai căsătorit cu un duce, dar eu sunt mult mai 
frumoasă decât ai fost tu vreodată, chiar şi la această 
vârstă grotesc de avansată. Dacă ar exista un duce potri
vit, aş putea să mă căsătoresc cu el acum. Desigur, dacă 
aş dori. Ea se îndreptă şi îşi aranjă una dintre panglicile 
albastre. Vreau să spun, zise ea, că eşti o proastă dacă te 
gândeşti măcar să-ţi părăseşti soţul. Ce vei obţine? Nu

I  vei fi liberă până ce nu moare -  şi nu dă semne că asta 
s-ar putea întâmpla.

I Poppy se gândi că era absolut nepotrivit din partea 
mamei ei să pară aşa de dezamăgită de sănătatea lui 
Fletch. Dar, pe de altă parte, propriul tată renunţase şi 
murise la puţin timp după căsătorie, iar mama ei credea 
probabil că acesta era cursul firesc al lucrurilor.

-Nu vreau ca Fletch să moară, preciză ea.
-Atunci de ce să îl părăseşti? Explică-mi asta, Perdita! 

Nu văd absolut nici un motiv ca voi doi să vă despărţiţi.
trebui pur şi simplu să-i permiţi să-şi vadă de ale lui,
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iar tu să-ţi vezi de... Ha făcu o pauză şi pe chip a ap. 
expresie stranie. E o chestiune legată de sex? n,° 

Poppy avu cea mai ciudată senzaţie că mama ei 
cuprinsă de un moment de empatie. "

Chiar aşa, femeia făcu o grimasă care ar fi putu , 
considerată compasiune pe chipul altei fem ei şi se a$J 
pe marginea patului.

-  Ştiu că e dezgustător. îmi amintesc, Perdita. Chiar 
îmi amintesc. O femeie nu poate uita durerea şi umi
linţa aceea.

-N u  a fost... ’
Dar mama ei îşi luase cu adevărat avânt acum.
-  Mădularul lui umflat, aşa de vineţiu şi dezgustător 

în toate privinţele, îmi făcea greaţă, să ştii. Chiar am 
vomitat acolo în cameră. Asta nu l-a oprit. Deloc. Nu, a 
râs şi a continuat. E greu de crezut acum, dar mi-a luat 
aproape trei luni să-mi adun forţa de a-i interzice tatălui 
tău să mai vină în camera mea.

Poppy nu mai auzise asta până acum.
-  I-ai interzis? Am crezut că ai spus că tata te vizita o 

dată pe săptămână.
-  Oh, da, aşa a fost, de îndată ce i-am permis din

nou. La început însă nu m-a luat în serios, poti să-ti 
imaginezi: ’

Poppy clătină din cap Era greu să^i închipuie pe ori- 
cine care nu o lua in serios pe mama ei

-  I - a m  v ă r s a t  o  o a l ă  d e  n o a p t e  n l i n op n n a  i n  c a p ,  z i s e  m a -l PI r 1ma ei.
-  Oh!
-S i eram la menstruaţie, zise mama . /• .

Aşa am plănuit. Cu satls^ P e-
Poppy simţi că avea să i se facă rău.
-Vreau să spun că, odată ce i-am permis H '  

să vină, el a fost foarte cuminte şi a înţeles exact m 1 
rolul Iui în dormitor, zise mama ei. I-am permis3^  :  
viziteze o dată pe săptămână până când te-am co ^  ^  
pe tine. Apoi, pentru că pământurile lui nu erai. i PUt

nou
era
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f lilie si tu puteai să moşteneşti totul, i-am spus că 
^  voiam ca organul său masculin dezgustător să mă

nl1 utîngă vreodată.
niapoppy îşi forţă trăsăturile în ceva ce aducea cu un

î n ţ e l e g  că soţul tău nu va fi la fel de uşor de îmblân- 
.ţ^urii a fost al meu, zise mama ei gânditoare.

£  nvam gândit destul la tine, copilă! 
p o p p y  se Opri chiar înainte să rămână cu gura căscată.
Mama ei o bătu pe umăr.

£)e câte ori îsi vizitează amanta?
Poppy clătină din cap.
_Nu cred că are amantă.
_ fără amantă! exclamă mama ei. Cu siguranţă nu 

vrei să spui că ai fost obligată să îl serveşti în toţi aceşti 
ani -  câţi au trecut? -  de una singură!

-Suntem căsătoriţi de patru ani. Dar nu e... 
-Revoltător! aproape că scuipă mama ei. Ce compor

t a m e n t  sordid pentru un duce! Sigur, trebuie să presu
p u n e m  că încearcă să producă un urmaş. Dacă încearcă 
de atâta vreme fără succes, bărbatul sigur e incapabil.

Ea o bătu din nou pe umăr.
-Poate că eu sunt, spuse Poppy necăjită.
-Niciodată! ripostă mama ei. Tu eşti din sânge sănă

tos si m-ai moştenit pe mine. Eu si tatăl tău am rezolvat i i >
problema intr-un timp cât se poate de rezonabil. Dacă 
e nevoie, va trebui să alegi pe altcineva şi să-i asiguri un 
moştenitor. E treaba unei femei, oricât de neplăcută ar 
fi. Când va veni vremea, îţi voi alege un consort potrivit, 
la fel cum ti-am ales soţul.» »

-Nu l-ai ales tu pe Fletch, mamă, zise Poppy, ne-am 
; ales unul pe celălalt.

-Aiurea, spuse mama ei scurt. Eu l-am ales din mo
mentul în care a ajuns la Paris. A fost drăguţ din partea 
voastră să jucaţi rolul îndrăgostiţilor aşa de frumos, deşi
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îndrăznesc să spun că a complicat lucrurile pentru  ̂
când adevărul sordid a ieşit la iveală. lri-

Poppy înghiţi cu greu.
-  Care e adevărul sordid, mamă?
-  Mariajul e o înţelegere, zise mama ei direct. Altmi 

teri femeile nu i-ar suporta pe bărbaţi cu obiceiurile 1̂  
murdare. Dar prin căsătorie bărbatul cumpără o femeî  
iar ea e de acord să îi poarte copiii. Pentru asta s-a plătii 
la unirea voastră: tu primeşti o treime din ducat, la urma 
urmei, pentru că ai semnat la căsătorie. Şi de aceea este 
foarte dificil să îl părăseşti. Ea o bătu pe Poppy din nou 
pe umăr. Nu te îngrijora, mă gândesc la asta! N-aş vrea 
să crezi că nu ai putea vorbi cu mama ta când nu mai ai
nici o soluţie.

-N u  e tocmai...
Dar, desigur, nu apucă să termine propoziţia. Uneori, 

Poppy avea impresia că trecea chiar şi o săptămână 
fără ca ea să poată termina o propoziţie în prezenţa ma
mei ei.: i  c i .

-  Nu mi-am dat seama ce ai îndurat în patru ani de
asa ceva, zise mama ei, privind în zare. Ştiu că ai fost 
pregătită pentru actul în sine, m-am asigurat de asta. 
Dar, chiar şi aşa, sufletul unei mame se încrâncenează 
la ideea că fiica ei trebuie să suporte ce probabil ai avut 
tu de suportat. Cred că ai dreptate. Ar trebui să pleci.

-A r  trebui?
-  Pleacă! Eu îl voi obliga pe Fletcher să îşi găsească

o amantă. Bărbaţii sunt la mila dorinţelor. Nu îşi pot 
controla propriile vicii. E neobişnuit ca un bărbat să îşi 
păstreze interesul pentru o singură femeie timp de cinci 
ani, aşa că sunt sigură că are nevoie doar de un pic de în- 
curajare. Nu trebuie să îl urăşti prea tare. Măcar se spală.

-  Da, murmură Poppy.
-  Mă voi muta în casa asta, zise mama ei. Curând o 

să'i bag minţile în cap şi îşi va da seama că a greşit. Tu 
esti prea tânără şi prea maleab.la, Poppy. Nu ai coloana 
verteb ra lă  pe care am avut-o eu cand «,m turnat tatâlui



cău oala de noapte în cap. Pentru Dumnezeu, ai suferit 
ani întregi! Mă simt ca o mamă îngrozitoare pentru că 
nU ţi-ani intuit chinul.

Spre surprinderea ei, Poppy văzu că ochii albaştri ai 
mamei se umeziseră uşor.

_E în regulă, mamă, zise ea. Nu a fost aşa...
_ Eu ţin la tine, spuse femeia. Ştiu că uneori mă 

găseşti prea copleşitoare. Avem personalităţi diferi- 
iar eu nu sunt prea. pricepută să ascund adevărul 

atunci când îl văd. Dar ţin la tine, Perdita, întotdeauna 
am ţinut.

-Ştiu asta, mamă, zise Poppy. Am ştiut mereu.
Mama ei îşi încordă maxilarul într-o expresie hotărâtă.
-  0  să-i arăt soţului tău cum trebuie să se poarte cu 

ducesa lui.
-O h...
-Nu-ţi face griji!
Mama ei ridică o mână, la fel cum un general putea 

opri o armată întreagă în mişcare.
-Nu voi fi la fel de directă cum îmi e firea. Voi folosi 

viclenia. Voi fi subtilă. II voi face pe bietul tânăr naiv 
să tragă propriile concluzii. Apoi, când voi aprecia că a 
înţeles bine care sunt drepturile şi responsabilităţile lui, 
te vei întoarce şi veţi putea trăi în armonie.

-D ar dacă tu stai aici, mamă...
Mama ei se încruntă.
-  înţeleg ce vrei să spui. U nde te vei duce tu? Ar părea 

puţin ciudat dacă te-ai întoarce singură în casa mea.
Apoi, ca la un miracol, Poppy deschise gura şi vorbi.
- Voi sta cu o prietenă dragă.
- Cine?
-  Ducesa de Beaum ont.
-Beaumont? zise Lady Flora. Târfa aia? De ce ai vrea 

să stai cu ea?
A

-  îmi place de ea.
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-  Dar nu ai putea să stai cu Lady Wartley? £a 
prezenţă minunată în com itetul spitalului şi ştiy 
nutreşte o afecţiune sinceră pentru tine. ’ a

-  M-aş simţi mai confortabil cu Jemma.
-N -ar fi trebuit niciodată să perm it să o cunoşti 

zise mama ei. La Paris era în regulă, dar cine ar fi ere. 
zut că o femeie uşoară ca ea îşi va găsi drumul înapoi 
spre Anglia?

-  E prietena mea, mamă. Aş vrea să nu mai fii...
-  Eu spun lucrurilor pe nume, zise mama ei. Aşa am 

făcut mereu. E o femeie uşoară şi cu asta basta. Mi-e 
milă de soţul ei, Beaumont, cu siguranţă. Pe de altă par
te, e ducesă. Ai permisiunea mea să îi faci o vizită.

-  Te rog să mă scuzi, mamă, zise Poppy ridicându-se 
şi făcând o reverenţă care era doar o idee prea lipsită de 
respect, dar am o întâlnire. Comandă, te rog, ce gustări
îti doreşti!» i

-  Ştii, făcu mama ei gânditoare, că s-ar putea să fie 
distractiv? întotdeauna am fost de părere că, dacă cir
cumstanţele ar fi fost diferite, aş fi arătat bine pe scenă.

Poppy aproape că simţi o înţepătură de simpatie pen
tru Fletch. F F

-V o i începe cu o criză de isterie. Am observat că 
barbaţilor le displace isteria mai presus de orice Asta îi 
va pune întreaga gospodărie în starea de spirit potrivită.

Poppy mai făcu o reverenţă. Mama ei îi luă chipul în 
pa me. Spre îngrijorarea lui Poppy, femeia d£
ochii umezi.

-A m  fost o mamă îngrozitoare, prea delăsătoare să te 
părăsesc atâţia ani în casa asta, zise ea.

-Serios, eu...
-Şşşt, făcu Lady Flora şi o sărută solemn n f

Mama a preluat controlul acum. Când îk ,, • runte- 
» • i - r• i , ■* v°i transmite sa te întorci, soţul tau va fi un bărbat sch‘ | "

promit! Te va implora să te întorci acasă şi Vej at’ >
să stabileşti termenii. Gândeşte-te la mine ca la ^utea
noapte cu care Fletcher urmează să facă cunoştint' 3* i

g2  Eloisa James
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Când spuse asta, mama ei avu o sclipire de um or 

chî
poppy ajunse până la ba^a scărilor şi apoi se spri- 

.. i Je balustradă, cu o mână în dreptul inimii. Putea 
]1Le cu adevărat să-l lase pe Fletcher să primească orice 
Ldeapsă punea mama ei la cale? Se gândi la compor- 
talentul lui, la felul cum flirtase cu Louise şi decise

că putea-
O merita pe mama ei.
Problema era că, deşi era prietenă cu Jemma, existau 
uite alte femei pe care le cunoştea bine şi cu care ser

vise în comitete, femei cu ambiţii caritabile. Femei ale 
căror reputaţii erau curate în comparaţie cu a Jemmei.

Toată Londra ştia că Jemma avusese aventuri în anii 
în care trăise la Paris, departe de soţul ei. Toată Londra 
urmărea partidele de şah pe care Jemma le juca cu soţul 
ei si cu ducele de Villiers. Jemma era o... femeie rea.

Si exact din acest motiv era persoana potrivită. Ea nu 
avea să o condamne. Şi nici nu avea să o convingă să 
se întoarcă.

Iar mama ei nu avea să treacă niciodată pragul unei 
desfrânate ca Jemma, ducesă sau nu. Dacă lady Flora 
avea impresia că bărbaţii erau nişte proşti, pe femeile 
care se încurcau de bunăvoie cu ei le considera mai mult 
decât proaste. Târfă, obişnuia ea să şuiere auzind chiar 
şi cea mai mică bârfă despre o femeie. îi permisese lui 
Poppy să fie prietenă cu Jemma cu ani în urmă la Paris 
doar pentru că dispreţul ei se războia cu snobismul. La 
urma urmei, Jemma era ducesă.

Poppy dădu în cele din urmă drumul balustradei, 
simţind că palmele îi erau umede de transpiraţie. Se în
dreptă de spate şi îi ceru majordomului pelerina.

-Am încredere, Quince, că îi vei spune ducelui că îi 
las casa în grijă, zise ea apoi.

- Excelenţă? făcu Quince cu ochii cât cepele.
-Am decis să locuiesc în altă parte, zise ea şi-şi înche

ie pelerina sub bărbie. Era destul de frig pentru final

.



de aprilie. Mă îndoiesc că îl va deranja prea tate, D
are s ă - m i  spună ceva mă aştept sa-1 întâlnesc la ^

de Lady Vessey săptămâna asta.
M a jo r d o m u l  închise gura brusc şi facu o plecăciu^
_ petmiteţi-mî să vă transm it regretele personal^

EXpoppy'se sim ţea am eţită  de lib erta tea  de a t„sti

“ ^DesTgur dar de ce? Va fi m ult mai simplu fătăo 
ducesă în reşedinţă. M ă aştept ca ducele să fie plecat mi 
tot timpul, aşa cum e şi acum, şi să nu aveţi toarte mult 
de lucru. Quince părea teribil de şocat, aşa că îl bătu pe 
brat. Eşti amabil să îmi chemi o trăsură?

-  Excelenţă, zise el în g h iţin d  în  sec şi făcu o
plecăciune.

Poppy se aşeză pe un scaun pe coridor şi fredona 
pentru sine. Coridorul era mare şi auster şi fu foarte 
fericită să îşi dea seama cât de m ult îi displăcea. Era 
rece. Ducală.

îi trecu prin minte că jem m a putea fi surprinsă de 
vizita ei, dar alungă gândul acela. Cel mai important era 
că se simţea fericită. Uşurată chiar.

Majordomul Jemmei avea un chip asa de cumsecade, 
încât lui Poppy aproape că îi dădură lacrim ile când o 
întrebă dacă vrea să-şi dea pelerina jos. Câteva minute 
mai târziu, Jemma intră în salon.

Poppy se ridică, dar nu reuşi să - • •
. V  1 ' l °steasca nici uncuvânt.

Jemma se opri în cadrul uşii, imaein 
eleganţei franţuzeşti, din vârful părului b i? ,per^ ctă ,a 
vârfurile din mătase roz ale pantofilor ei ° at

-  Ce plăcere să te văd, zise Jemma.
Poppy înghiţi în sec.
-A m  crezut că o să mă întorc la mama r> 

pare foarte dornică să mă aibă acolo. Vrea Sâ nu
să îl... dădăcească pe Fletch. c rarriână şi
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 ̂Ai^Pus ^UmVa Că Lady F1° m °  Să' ] dădăcească Pe

^ et<Da, intr-adevăr, zise Poppy şi aprobă din cap. 
xjU'ini p°t imagina pe nimeni care să-l dădăcească

Pletch, cu atât mai puţin pe mama ta!
Efemina îşi miji ochii o clipă şi apoi râse.

„Aminteşte-mi să nu te insult niciodată în public,
” yi Hu vreau să mă gândesc ce pedeapsă aş primi.
„Pot să stau la tine o vreme? întrebă Poppy.
„Mi'ar plăcea foarte tare, zise Jemma şi o sărută pe 

0braz. Trebuie să fie providenţa, având în vedere că 
fratele meu mi-a luat pupila şi a dus-o la ţară, lăsân- 
du-mâ singură.

_ E adevărat că se vor căsători cu aprobare specială?
în tr e b ă  Poppy.

Jemma oftă.
Adevărul era că pupila ei fusese surprinsă practic în 

actul intim cu fratele ei - într-o ambarcaţiune deschisă 
asa că o căsătorie grabnică era prudentă pentru toţi 
cei implicaţi.

- Cred că fratele meu e aşa de consumat de pasiunea 
pentru noua lui soţie încât nu poate aştepta, zise ea.

-Mă tem că nu voi fi o companie prea bună, zise 
Poppy, iar ochii i se umplură de lacrimi. Doar că nu mă 
simt în stare...

-Când l-am părăsit pe Beaumont, am plâns săptă
mâni întregi, zise Jemma, iar privirea ei căpătă o expresie 
uşor hăituită. Săptămâni întregi.

-Aş putea să fac asta, zise Poppy şi se înecă. De fapt, 
cred că s-ar putea să fac asta.

-Atunci ai venit unde trebuie, zise Jemma. Nu o să 
te deranjez, dar, dacă îţi doreşti companie, nu trebuie 
c*ecât să ceri. Plângi cât vrei!

Poppy nu se putu abţine să nu zâmbească, chiar şi 
printre lacrimi.

Magia unei nopţi 8_
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-  Singura modalitate de a reduce febra e să îi L» 
sânge, zise Banderspit. Sau să-i punem ventuze. ^

Finchley se uită la duce. Acum părea mai liniştit D 
exact în timp ce se uita la el, Villiers deschise ochii ' 
începu din nou să se zbată. Finchley făcu un salt în fatg 
ca să-l controleze. ■

-Trebuie să joc! răcni ducele.
-  Chiar şi atunci mintea s-ar putea să-i rămână tul

burată permanent, continuă Banderspit, gura străin- 
bându^se într-o expresie dezaprobatoare. Un bărbat cu 
tendinţele lui morale este deja în pragul tulburării. 0  
rană de genul ăsta e de ajuns să îi aducă mintea într-o 
stare permanentă de nelinişte.

-  Nu! strigă Finchley şi îşi relaxă strânsoarea de pe 
braţul lui Villiers, pentru că ducele căzuse din nou într-o 
stare aproape de visare. Ducele e cât se poate de sănătos 
la minte şi la corp. Pur şi simplu are febră.

-  Piesa! Trebuie să îmi fac mutarea! şopti Villiers. 
Vocea îi era un pic răguşită, aşa că Finchley îi puse un

pahar la gură. Un pic de apă i se prelinse pe gât
Nu-l văzuse niciodată pe stăpânul său intr-o stare apa- 

rent aşa de vulnerabilă nici măcar o dată
-A r  trebui să îi aducem un preot, zise Banderspit 

iute. Aşa cum am spus, un bărbat cu o asemenea mora
litate indoieln.ca probabil va muri din asta. Nu are alt
motiv sa traiasca in afara de dorinţele ^ 1 * j

„ j  • „ ■ saie degenerate,iar astea nu sunt de ajutor. b ’
-  Nu e cazul! strigă Finchley.
-A re familie?
-N u.
- Evident nu e căsătorit, zise Banderspit t “ * 

nasul. Deşi pare că se străduieşte să distrugă căsniciile
altora.



\7i11iers se zvârcolea din nou. Deschise ochii si îi aţinti 
J Î Î  chipului lui Finchley. ' '

15 „ pinchley?
Da, Excelenţă? zise Finchley şi se aplecă spre el.

" Trebuie să îmi fac mutarea, Finchley. Tu ştii asta. Ea 
t r e b u i  să vină aici, pentru că eu nu pot să mă ridic din

pat. Trimite-i un mesaj!
Mâna îi slăbi, iar capul u căzu 1a loc pe perna.

£ n e b u n ,  zise Banderspit. Mă îndoiesc că sângerarea

îl va ajuta.
Finchley avea dubii cu privire la sângerare. N u -1 făcu- 
c h i r u r g u l  să sângereze pe al doilea lacheu, iar bărbatul 

m ai z ă c u s e  o lună în pod înainte să moară?
Finchley crezuse mereu că omul s-ar fi însănătoşit fără

a ju to r  dacă nu i-ar fi luat sânge.
-Sunt de acord cu tine, îi spuse lui Banderspit.

S â n g e r a r e a  n u  v a  a j u t a .
B a n d e r s p i t  î i  aruncă o privire suspicioasă.
- Eu sunt chirurgul Excelenţei Sale, zise el. Nu ai

dreptul să chemi pe altcineva.
-N-o voi face, zise Finchley, împingându-1 automat 

pe duce când acesta încercă din nou să se ridice ca să îşi
mute piesa de şah.

- Mă voi întoarce după-amiază, anunţă Banderspit. 
Dacă Excelenţa Sa nu va fi mai bine, şi nu mă aştept 
să fie, îi voi lua oricum sânge. Deşi moralitatea lui nu 
este deloc pe placul meu, am depus jurământ în faţa lui 
Dumnezeu să fac totul atât pentru păcătoşi, cât şi pen
tru cuvioşi.

Sigur, se gândi Finchley. „Mai ales când păcătoşii aces
tei lumi te plătesc aşa de bine.l< îl scoase pe Banderspit 
din cameră si se întoarse. Villiers se zvârcolea dintr-o>
parte  î n  c e a l a l t ă .

Nu exista altă opţiune. Ducesa trebuia să-şi mute 
piesa.

Se duse la uşă şi îl chemă pe majordom.

Magia miei nopţi g-
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Fletch cobori din trăsură după ce petrecuse 0(| 
pă-amiază şi o seară obositoare cu Gi 11, fiind destul  ̂
gânditor. Simţea acea ruşine a unui băiat de şcoală care 
spărsese o fereastră. Sigur că avea să îndrepte lucrul 
le cu Poppy. Trecuse o săptămână şi cu siguranţă ea se 
calmase. Avea ascuns în buzunar un colier cu diaman- 
te. Poate că avea să-l lase în dormitorul ei împreună cu 
scuzele lui.

Dar, gândindu'Se la şocul din privirea ei, ştiu că trebu
ia să facă lucrurile cum trebuia. Gândul îl făcu să se în- 
crânceneze. Poppy nu mai avea nimic distractiv. Singura 
distractie era în flirturi./V »

Ii întinse mantia lui Quince.
-  Dacă nu vă supăraţi, Excelenţă, zise majordomul pe 

un ton neobişnuit.
9

Fletch se opri.
-A ş putea să vă vorbesc în privat.7 
Fletch scrâsni din dinţi.* >
Voia să termine ce avea de făcut cu Poppy şi apoi să 

bea ceva tare.
-N u  poate să aştepte, Quince? Am ceva să îi spun 

ducesei şi apoi...
Din capul scărilor îl întrerupse o vor^
-  Excelentă!>
Ridică privirea si simţi cum ziua nr;U:i- ji - v v-' i oribila devenise cu

adevarat îngrozitoare. Facu o plecăciune eleaanrt
-  Vă voi saluta imediat, Lady Flora. Q uinee "  să,mi 

comunice ceva urgent.
Fără să aştepte un răspuns, intră direrfî,. i i i-j a ‘ t ccr 111 salonul dinpartea de vest.
-Avem probabil cinci minute înainte sn r. - -

aici, îi spuse majordomului. Bucătarul iar a ,gaseasca
personalul de Ia bucătărie? îşi răspunse sineur. n  3ţara
fi făcu t'O , i-ai fi spus a s ta  ducesei. Deci, ce n'nt a 5ar a r
pentru tine, Quince? sa âc



„ £ vorba de ducesă, zise Quince.
„Da? ridică Fletch din sprâncene.
„Ivi-a rugat să vă transmit un mesaj.
-Serios?

Quince nu avea scăpare. De fapt, se uita tintă la pere 
je peste umărul lui. ’ Pere'

„Cred că a transmis, Excelenţa Voastră, că va locui
în altă parte.

„Va locui... Despre ce naiba vorbeşti? Nu e la er.i 
zbirul acela numit mamă? ’ etaj cu

-Nu, răspunse Quince. Lady Hora este singură aici 
şi are de câteva ore o criză de isterie. Poate de mai mult 
Pare să fie de mult timp, adăugă el afectat.

Fletch simţi cum îl cuprinde un calm de gheată. 
Poppy în mod evident dăduse bir cu fugiţii. Dar cum 
putuse să plece din casă şi să o lase pe mama ei în urmă?

- Excelenţă? şopti Quince.
-Da, făcu Fletch în timp ce se îndrepta spre usă.
Quince vorbi cu voce joasă:
- Lady Flora a instruit-o pe cameristă să se ducă la 

reşedinţa Selby şi să-i aducă hainele.
Fletch se opri şi îşi luă mâna de pe mânerul uşii.
-Quince, zise el, spune-mi că glumeşti şi îţi dublez 

leafa!
-Excelenţă, făcu Quince, dacă se va întâmpla asta, 

prevăd că vor trebui dublate lefurile întregului personal 
doar ca să-l păstrăm.

Fletch ajunse în hol exact când mama lui Poppy 
cobora ultima treaptă. O privi şocat. Poppy fugise, iar 
el avea nevoie de o după-amiază enervantă doar ca să o 
aducă înapoi. Şi a cui vină era? A mamei lui Poppy. Şi a 
cui vină era că soţia lui ura intimitatea din dormitor? 
A mamei ei. Şi a cui vină era că Poppy îşi petrecea cea 
mai mare parte din timp în spitale şi organizaţii de cari
tate? A mamei ei.

Nu existau prea multe lucruri la Lady Flora care 
să îi dezvăluie adevărata natură. Ea se îmbrăca la fel

Magia unei nov ti
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V
de formal ca o regină şi în general solicita aceeaşi ate„ 
ţie. în realitate, era frumoasă. Avea un corp atrăg^ 
neobişnuit pentru o femeie trecută de 40 de ani. [ l  
faţa era cea care o făcea cu adevărat periculoasă. Flefcj, 
admise chiar din adâncurile furiei lui că era un chip care 
te fermeca probabil chiar mai mult decât al fiicei ei. £ra 
chipul unei femei obişnuite să facă exact ce voia, când 
voia şi cum voia. Era chipul unei fem ei căreia rareori 
nu i se îndeplineau poruncile: pe scurt, ajunsese să se 
considere asemenea reginei Angliei. Sau poate, având 
în vedere că Lady Flora îi dispreţuia pe cei care îşi pe. 
treceau vieţile pe o insulă mică, echivalentul feminin al 
ţarului Rusiei.

Fletch făcu o plecăciune aşa d e  bruscă, încât bărbia ar 
fi putut să taie aerul, dacă asta ar fi fost posibil.

-  Lady Flora, regret să vă spun că se pare că ne-aţi 
prins intr-un moment nefericit.

Ea pluti spre el şi îi puse mâna pe braţ. ,
-  Bietul de tine, zise ea.
Fletch clipi. Până în clipa aceea, soacra lui îl tratase 

cum trata orice gentleman, de parcă ar fi fost o versiune 
uşor superioară unui servitor.

-M ă simt răspunzătoare, gânguri ea
Da, era un gânguritFletch scrâşni din dinţi si nu se

trase in spate, aşa cum 11 cerea instinctul ' ’
-  In mod evident am greşi, în educati fl ,

astfel am greşit faţa de tine. Am «¡.w.v 
agonie sufletească în ultima oră. TrehiV C®a.m aî marf 
agonia din inima unei mame nu se 16 sawm Î-e*ef* ca 
altceva. Fletch deschise gura, dar buzej00 1̂̂ 3^  CU n*mic 
tinuară să se mişte: Apoi mi-am dat 6 ^  moase C0IV 
singura persoană din lume care poate an?a ca exist  ̂ 0 
lemă, care poate compensa comportam620 această di- 
al fiicei mele -  preţ de o clipă, Fletch v“0 ^  ne°hişnuit 
albaştri devin duri ca sticla -  Şi domoli ochii ei
copleşitor de vină. Voi fi alături de tine p,mentul meu 
voi părăsi, deşi fiica mea a făcut-o. Eu ’ etch! Nu te
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pletcli tşi drese glasu!.
i . flora, sunt cat se poate de încrezător că soţia
1  întoarce până la căderea serii. Nu are rost să 

nieaSe\ti.
vâ cţj!ne mj,aş dori să fie aşa! exclamă ea cu vocea uşor 

7 - Dar mă simt nevoită să recunosc că o cunosc 
rî pa dita mai bine decât tine. E cât se poate de ascul
t e  până când...

fletch surprinse o sclipire a dinţilor albi ai lui Lady

A moştenit asta de la răposatul meu soţ, Dumnezeu
■ \ dihnească, zise Lady Flora. Mă îndoiesc foarte tare

s-p°Dpyse va întoarce în casa asta’ Excelenţa-
Ca Siffur că se va întoarce! mârâi Fletch, trăgându-se 

o f  astfel că mâna ei căzu de pe mâneca lui. Acum, 
dacă îmi veţi permite, doamnă, îl voi ruga pe Quince 
să*1 vă însoţească el însuşi acasă pentru că sunteţi foarte

tu lb u ra tă .  . r .
Ha îi zâmbi de parca nu l-ar ti auzit.
- N u  t e  îngrijora! zise ea. Voi vorbi cu menajera şi voi 

prelua c o n t r o l u l  imediat. Nu vei simţi nici un disconfort 
în u r m a  acestei fugi absurde a fiicei mele.

în ochii ei nu exista nici măcar o tresărire care să 
arate că era ceva nepotrivit în faptul că o mamă se ofe
rea să îşi înlocuiască fiica. Singurul lucru pe care Fletch 
putu să'l deducă era că Lady Flora, asemenea fiicei ei, 
era genul de persoană care nu se gândea niciodată la 
chestiuni legate de dormitor.

Fletch se gândi doar cum să fugă.
-Vă cer scuze, Lady Flora, dar am o întâlnire urgentă. 
Ea îi zâmbi cu toată căldura unui tigru înfometat. 
-Vezi-ţi liniştit de treabă oriunde trebuie să te duci! 

Aici totul va fi în ordine.
Şi, intr-adevăr, ea se întoarse şi începu să-i dea ordi- 

ne lui Quince cu privire la întreţinerea gospodăriei, la 
meniuri, la camerista ei si la aşternuturi. Era uluitor cât



de repede dispărea tonul mieros când se adre 
servitor. 3 \

-  Oh, Fletch! cântă ea, în timp ce un lacheu to 
deschidea uşa. ai

El se mai întoarse o dată spre ea.
-Transmiteri cele mai bune gânduri fiicei meled • 

se întâmplă să vorbeşti cu ea. *
Fletch făcu o plecăciune. Ciudat era că părul lui Laj. 

Flora era de un blond-auriu încă vibrant şi nu părea sl 
fi fost alcătuit din şerpi. Dar cu siguranţă...

Majordomul lui făcu o plecăciune la uşă, ţinând man
tia pe care tocmai o dăduse jos.

-  Quince, făcu el şi se opri, cine era zeiţa aia cu părul 
din şerpi?

-Medusa, Excelenţă, zise Quince. O privire aruncată 
spre părul ei, şi bărbatul se transforma în piatră.

-  Chiar aşa, zise Fletch gânditor şi porni în jos pe 
scări.

Poppy avea să înţeleagă că trebuia să se întoarcă acasă.
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capitolul 14

1 mai

Peruca era al naibii de grea rlnr ■ i ■, . y. nu deranjanta
decât cea pe care o purta in fiecare zi

Jupele cu paniere erau o problemă’mai mare
-C um  stai jos cu aşa ceva? o întrebă el pe doamna 

Ferrers, menajera. F u w l“
- Nu ai decât nişte mici paniere latenl 

Alea de acum douăzeci de ani chiar er-î. ^  rernarca ea' 
Astea doar îţi vor da silueta unei femei/ ,ngro2‘toare-

Finchley se uită în jos la corsetul rochiei 1 1
-N u  doar şoldurile mele au nevoie de Pllfrli' 

doamnă Ferrers. Urnplutură,



Ar f, mult mai simplu dacă ai permite uneia dintre 
,ervitoare să facă asta pentru tine, zise ea. Betty, de pil- 

: j Are o atitudine potrivit de dramatică, 
clătină din cap.

_ Ducele nu m-ar ierta niciodată dacă aş permite unei 
( ei să'l v a d ă  în starea asta. Niciodată! 
tC D oam na Ferrers îşi ţuguie buzele.

-Betty nu-şi poate permite să-şi piardă postul. Are trei
surori de îngrijit.

_ E i ,  i a t ă  atunci!
-Braţele tale arată teribil de păroase, domnule Finch- 

ley , dacă nu te superi că îţi spun.
-Poate un şal? Am încercat să intru în rochia aia roşie 

cu m â n e c i  lungi, dar nu încap.
- Ei bine, arăţi cât de bine poate să arate un bărbat în 

straie femeieşti. O să-ţi dau un şal şi vom pune o dantelă 
peste decolteu. Se vede şi acolo nişte păr.

-Aş putea să îl rad, zise Finchley destul de nehotărât. 
Doamna Ferrers se dădu în spate şi îl studie.
- Excelenţa Sa e mistuit de febră. Abia dacă deschide 

ochii.
-Dacă îşi mijeşte ochii la braţele tale, va crede că are 

un coşmar.>
Cu un geamăt, Finchley dispăru să facă tot ce era 

necesar.
-Sunt gata, zise el morocănos ceva mai târziu. 
Doamna Ferrers îl acoperi cu o bucată de material. 

Nu există un şal destul de mare, domnule Finchley. Asta 
e faţa de masă din salonul de luat masa. Eu zic că arată 
foarte drăguţ.

I: Finchley nu se uită în oglindă, ci se întoarse să plece.
-Păşeşte uşor, îi aminti doamna Ferrers. Nu vrei să

I bubui pe acolo, iar Excelenţa Sa să deschidă ochii sur-
1 Prins- Va trebui să vorbeşti blând şi cu voce subţire. 

Finchley se opri în usa dormitorului şi zise pe tonul
I normal:
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-  Excelenţă, îmi perm iteţi să o invit pe ducesa a 
Beaum ont, care a venit să joace o mutare la ^
dumneavoastră.7 _

-  Da! exclamă ducele şi se ridică, dându-şi jos scufja 
de noapte. La naiba, e întuneric ca în gura lupului aiCji 
Cum vrei să jucăm şah pe întuneric, Finchley.7 Adu-ne
o lampă!

Finchley se ascunse în spatele patului şi gânguri cu 
voce subţire.

-  Dar, Excelenţă, eu văd foarte bine. Cu siguranţă
putem continua.

Villiers clipi spre Finchley, care se trase agitat înapoi. 
Dar se părea că Villiers fusese păcălit.

-A răţi ca o stafie, Jemma, acoperită aşa. Aş spune că 
nu e un stil care să pună Londra pe jar.

Finchley luă tabla de şah care îi fusese înmânată de 
un lacheu.

-  Eu voi muta pionul meu aşa, Excelenţă, ciripi el. 
Vă rog să vă faceţi mutarea şi vă voi lăsa să vă odihniţi.

Ducelui îi era greu să rămână treaz, după cum se pă
rea, aşa că Finchley împinse tabla de şah mai aproape 
de el.

Villiers deschise ochii şi se holbă la piese.
-Jemma, zise el în cele din urmă, tura se ridică vreo

dată pe picioarele dinapoi şi se cabrează când te uiţi 
la ea.7

-Niciodată, chiţăi Finchley şi schimbă o privire cu 
lacheul.

Villiers întinse mâna şi se opri Mînn î ; ~ 
aer deasupra pieselor. P Mana 11 lncremenl m

-  Excelenţă.7 îi tremură vocea lui Finchl
încet, foarte încet, Villiers întoarse rm .,f  u -  ■ •• • 

se uită de la vârful perucii lui Finchley'peste b X b Î n e  
rasă şi se opri o clipa pe pielea m roşitf di„ d e m S „

-  Finchley, zise el parand a avea minten
de limpede, cred că îmi pierd minţile. Esti^* Sf- P° ate 
această problemă din vreun motiv anume? Impilcat în
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£U nu sunt Finchley, zise Finchley.
'^ ju7 Atunci ducesa de Beaumont s-a schimbat în-
adevăr- Pot doar să presupun că o anumită suferinţă a 

la această schimbare a înfăţişării tale.
Finchley înghiţi în sec.
,  E x c e l e n ţ a  Voastră era foarte îngrijorat că va rata mu-

rea ¿in jocul cu ducesa, se aventură el. 
iar_Sunt dezagreabil de transpirat, zise ducele. Aş vrea 
sâ fee imediat o baie. Cu siguranţă nu pot să primesc o 
ducesă în asemenea condiţii.

_Aşa m-am gândit şi eu. Dar trebuia să întrebe: De
ce, E x c e le n ţ ă ?

„De ce mi-am recapătat minţile? Ducesa de Beau- 
mont a deschis jocul cu un pion la D4, Finchley. 
Ideea că ea putea muta un cal la H3 a fost destul ca 
s§ mă scoată din starea febrilă. Rareori deschide tabla 
în maniera asta. Să deduc că nu am avut mintea 
foarte limpede?

_Nu, Excelenţă.
Ducele se uită prin cameră.
- Ce zi e azi?
-Marţi, zise Finchley şi adăugă destul de reţinut: Aţi 

fost bolnav timp de aproape zece zile, Excelenţă!
Ducele închise ochii.
-Ei ce spun?
-Cine?
-Doctorii, prostule!
-Aţi putea să fiţi bolnav multă vreme, zise Finchley. 

Banderspit a văzut oameni care au zăcut luni întregi cu
o asemenea febră.

-Să zacă? Să zacă şi apoi...
- Să se recupereze, continuă Finchley, blestemând 

Agerea cuvintelor.
~Scrie-i un bilet ducesei şi deocamdată anulează 

j j  a, zise Villiers ignorându-1. Şi ai face bine să îmi 
c emi avocatul. Acum, cât încă sunt întreg la cap.
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-D a , Excelenţă, zise Finchley. Dimineaţa vă ^ ,  
fără febră, Excelenţa Voastră. 'fi

-N u  îmi am intesc asta, zise ducele şi se frecălaq 
Mă simt de parcă duelul ar fi avut loc ieri. p'

Ochiul atent al lui Finchley văzu că febra deja revenea, 
-V o i chema avocatul mâine-dimineaţă.
Privirea stăpânului său se concentră asupra lui.
-A i face bine să-mi aminteşti că sunt pe moarte când 

va veni, Finchley, altfel nu voi avea habar de ce a venit.
-  Da, Excelenţă, zise acesta cu inima frântă şi îşi p|ecă

fruntea.

capitolul 15

Două săptămâni mai târziu, 15 mai

Jemma recitea Nobilul joc a l şahului cân d  Brigitte, 
camerista ei, bătu la uşă şi îi transmise că ducesa de 
Fletcher cerea să o vadă.

Sări în picioare.
-  Poppy, draga mea, cât de  bine arăţi!
-M ă  tem că sunt un oaspete foarte rău.
Poppy cu siguranţă era un oaspete neobişnuit. Stătea 

în camera ei şi, din câte povesteau slu jn icele , nu făcea 
decât să citească. Şi să plângă, se gândi Jem m a.

-N u există nimic mai bun decât un oaspete i n v i z i b i l ,
o asigură ea.

Poppy se întinse şi atinse cartea.
-N u aş fi crezut că există cărţi despre şah 
-D e  fapt, există numeroase cărţi pe tem i , c^

. • • •• n  * ^oLcl.
-Trebuie să îmi ierţi neştiinţa. Ştiu că joci dn..- 

de, atât cu ducele de Villiers, cât şi cu soţul tău 3 ^  
Jemma se uită la musafira ei pe sub gene şi ricj. - . 

gând din  umeri. Poppy putea foarte bine să ştie to ^ ] ***



, 0  mutare pe zi, zise ea. în  fiecare joc. Dacă partida 

jjungela al tre ' ,0C’ a“ Sta se va ¡uca legat la ochi şi

 ̂ge aşternu tăcerea, pentru câteva momente.
„De ce? întrebă Poppy în cele din urmă. Ea nu părea 

-0ca tă ,  ci doar surprinsa. De ce vrei să joci în pat7 Nu 
' ar răsturna, ar aluneca piesele şi ţi-ai pierde poziţia?

„ Poate.
A}t monient de tăcere.
„ Presupun că soţul tău a avut ideea asta.
{n glasul ei răsună ecoul unei emoţii care o îndepărtă 

pejemma de problema partidelor de şah.
„De fapt, a fost ideea ducelui de Villiers.
„Vei câştiga?
„Ambele partide? încep să mă tem că s-ar putea să fie 

un caz de mândrie înaintea căderii, zise Jemma. Am fost 
destul de şocată că am pierdut primul joc în faţa soţului 
meu. în momentul ăsta, ambele partide sunt amânate 
până ce se însănătoşeşte Villiers.

-Dar de ce să nu pierzi şi jocul ăsta? Atunci poţi să 
eviţi să ajungi la al treilea, spuse Poppy.

Jemma clipi.
- Sugerezi să pierd voit un joc?
- De ce nu?
întrebarea era de neconceput, dar mai interesantă era 

informaţia din spatele afirmaţiei.
-Ai pierde voit un meci ca să eviţi o întâlnire în pat?
Poppy se îmbujoră uşor.
-Să joci şah în pat sună foarte inconfortabil.
Jemma se lăsă pe spate în fotoliu. Musafira ei stătea 

dreaptă, cu spatele ţeapăn de parcă ar fi fost de fier. 
Poppy era superbă, dar acum, când Jemma se uită mai 
de aproape, părea foarte fragilă, de parcă era pe cale să 
izbucnească în plâns.

-Înţeleg că dormitorul e unul din locurile unde tu şi 
s°ţul tău nu cădeţi de acord, zise Jemma.
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nu-  întotdeauna nvam străduit Dar Fietch 
ţum itde  mine. Cu toate astea, am încercat. 
ar şti ce lucruri am făcut cu el, şi tot nu e de aju j )^  

Posibilităţi revoltătoare alergară prin mintea Jem 
Ea nu locuise la Paris timp de opt ani fără să afle d ^  
de multe despre depravarea umană, iar faţa dulce s |,• 
Poppy şi buclele ei blonde păreau aşa de tinere! Simţi
i se face rău.

-  Poate că e mai bine dacă ducele porneşte spre cârr 
pii mai verzi.7 făcu ea.

Din partea cealaltă a mesei nu veni decât o tăcere 
gâtuită, o tăcere care nu părea să i se potrivească. Daci 
Poppy era într-adevăr abuzată, probabil că era dornică 
să'J vadă plecat pe soţul ei.

-  Ce anume doreşte ducele de la tine, Poppy.7 întrebă 
Jemma.

-N im ic, zise aceasta supărată. Presupun că sunt prea 
puritană. A zis asta la un moment dat. iar apoi chiar am 
încercat, chiar am încercat!

-Să faci ce anume.7
-  Să-mi dau cămaşa de noapte jos, zise Poppy.
Jemma aprobă din cap.
-Si.7*
-  O dau jos înainte să mă bag în pat.
- Da.7
-Ş i apoi mă întind pe pat şi nu mă plâng de nimic 

din ce vrea să tacă.
Jemma nu era o fire răbdătoare.
-Ş i ce anume face, Poppy?
-Umblă pe .acolo, ai.se Poppy El... face 

care a venit in camera mea, adăugă ea. Iar eu nu mă 
plâng şi sper că ştie că poate să stea cât doresc P,,

-O h, Dumnezeule! orM*e. Eu...
Poppy izbucni în lacrimi.
-  E ceva în neregulă cu mine, nu-i asa? M-nm 

dit. Alte femei sunt diferite. Cu excepţia mam 0̂ t^ n 
desigur. Probabil că semăn cu ea. Dar LouiSe a f U ^ a t



fletch firi să se îndrăgostească de el. Jemma nu
L s e  imediat, aşa ca Poppy msistă: Nu-i asa?

-Nici pomeneală, răspunse Jemma.

-Şitu' dacâ i0Cia trf  pa,rtids în p a t cu ducele d e  

Villiers, ca să nu mai vorbesc de soţul tău, nu ai fi foal
necăjită să te găseşti acolo, nu-i aşa? întrebă PoPDV

-Presupun că nu. Fy-

- El va da toată tabla la o parte, iar tu te vei simţi
bine, nu-i aşa?

- Despre care barbat vorbim? întrebă Jemma cu ariiă 
-Oricare din ei, zise Poppy şi îşi înăbusi un y  •

_ Cred că voi putea să îl bat pe soţul meu, zise Jemma 
gândindu'Se la asta. Iar Villiers... Dar apoi se opri 
dându-şi seama că important nu era dacă putea sau nu 
să câştige partidele, ci ce se întâmpla dacă nu le câştiga 
Să ajung în pat cu soţul meu se va întâmpla la un m o 
ment dat, desigur, pentru că m-am întors de la Paris 
ca să putem concepe un moştenitor. Pentru că trebuie 
să ajungi în pat pentru asta. Poppy, ştiai asta?

-Sigur că ştiam! se văicări Poppy. Fata ei mică era 
acum pătată de lacrimi şi nu mai arăta precum cea mai 
frumoasă femeie din Londra. Era roşie, furioasă şi întris
tată în acelaşi timp. Ba chiar i-am spus asta lui’Fletch! 
Cum putem avea copii dacă el nu vine niciodată în pa
tul meu? Ar trebui să considere asta datoria lui! Mama 
a spus că tata o vizita regulat până când s-a întâmplat 
evenimentul, dar Fletch... e interesat doar să... Ei bine 

Orice mai spuse, fu înghiţit de suspine şi bombăneli.
- resupun că Fletch este interesat de plăcere, zise 

Jemma.
-Dacă aşa vrei să-i spui.
~Dar tu cum i-ai spune?

Nu ştiu! Chipul brăzdat de lacrimi al lui Poppy se 
făc 1̂nonos  ̂ ^ur Şi simplu nu ştiu. Am încercat... Am

t0t Ce V0 â e ‘̂ h-am lăsat să facă tot ce voia, să mă 
saru* Peste tot, deşi e... greşit.
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Jemma începea să se întrebe dacă problemele c 
gale ale lui Poppy nu erau mai grave decât putea

• î- PCfsea sa o ajute.
-  De ce e greşit? întrebă ea cu grijă.
-M am a mea...
Dar orice încercă să spună Poppy fu înecat în suspjne 
-Avem nevoie de o ceaşcă de ceai, zise Jemma. Ap0j 

îţi voi spune exact ce am făcut eu sau am permis unui 
bărbat să facă în pat. Aşa că pregăteşte-te să fii şocată!

Fu nevoie de două ceşti de ceai, dar, în cele din urmă 
Jemma şi Poppy se aşezară pe canapeaua din dreptul fe- 
restrei, iar Poppy se uita nerăbdătoare la Jemma.

-  Nu e important ce îi permiţi unui bărbat să facă, zise 
Jemma. Ia o gogoaşă cu mere, Poppy, sunt delicioase! E 
important ce e nevoie să facă un bărbat.

-  Să facă întuneric în cameră, zise Poppy clătinând 
din cap. I-am spus lui Fletch asta.

-  Nu are legătură cu lumânările. E foarte important 
de ţinut minte faptul că bărbaţii pot să-şi producă foarte 
uşor plăcere singuri, spre deosebire de femei. Prin urma
re, plăcerea ta trebuie să vină prima.

-  Oh! făcu Poppy şi se albi. Crede-mă, Fletch stie asta! 
M-a rugat de nenumărate ori să îi spun dacă îmi place 
una sau alta şi am simţit că voi ţipa dacă mă mai întrea- 
bă ceva. Nici un răspuns nu-I mulţumeşte. Dacă spun 
nu, el nu se opreşte. Nici dacă spun da'nu se opreşte. 
Sau, daca se opreşte, e furios pe mine ’

-  E drăguţ că Fletch e interesat de plăcere fa
-  Prea mult, zise Poppy afectată.
După părerea Jemmei, ajunseseră la miezu| prob|emei 
-Vrei sa spui ca nimic din ce face Fl^ -̂i ,

plăcere? Kh nu *
Poppy îşi muşcă buza.
-  E ceva în neregulă cu mine, nu-i aşa? într,

Fletch mi-a spus că ar trebui să-i spun ce să fa"° noaPte’ 
bui să-i spun exact ce vreau. c ca> Ar tre-
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mai uşor decât să te bazezi pe un bărbat, îi spu-
'  6 încurajator. Gândeşte-te la bărbaţi ca la nişte

s e J ^ ? ,  nev0ie de un general care să îi comande.
50 , rlnar vreau să fac asta cum trebuie, zise „Vreau au<u...

, cU disperare. Inca de atunci, din prima noapte 
^A  ă căsătorie, nu a fost bine. El voia să fac ceva 
^  U iar eu nici măcar nu ştiam despre ce vorbeşte, 
anume, ej era asa j enant! Nu cred că ştie
Ci apOl t°I LC iov

m trebuie să fie o femeie aristocrata!
Cl"_E a d e v ă r a t .  Trebuie să-ţi spun, Poppy, că Fletch pare 

ult mai interesant decât majoritatea bărbaţilor englezi. 
m _ oh el e interesant, zise Poppy îmbufnată. E aşa de 
chipeş acum! Mă tot uit la el şi nu-mi vine să cred că 
am fost aşa de norocoasă să mă căsătoresc cu el. Şi.apoi 
el se uită la mine atât de încruntat, încât îmi amintesc ce 
ra ta tă  sunt şi îmi doresc ca el să se fi căsătorit cu altcine
va. Asa aş putea să-l iubesc de la distanţă... Şi aş face-o. 
Hu'ini pot imagina să iubesc pe altcineva în afară de 
Fletch. Dacă nu am fi căsătoriţi, el nu m-ar urî.

-Mie mi se pare că standardele lui Fletch sunt mult 
prea ridicate, zise Jemma. Eu şi Beaumont nu am dat 
dovadă de nici o abilitate în pat împreună, dar asta cu 
siguranţă nu a fost o sursă de îngrijorare pentru el. Ea 
se opri, amintindu-şi că mariajul ei se destrámase când 
descoperise că soţul ei făcea amor pătimaş cu amanta 
lui în birourile de la Westminster. Sau poate că doar 
nu vedeam lucrurile în felul acesta. La urma urmei, 
Beaumont o avea pe amanta lui, deşi eu nu mi-am 
dat seama.

-Mama mi-a spus că Fletch va avea o amantă, zise 
Poppy. Vocea îi tremură puţin, dar îşi ridică mândră băr- 
>a. Nu credeam că o va face pentru că mă iubea mult.
,ar Presupun că mă voi obişnui cu situada. Pot să mă 
'Şnuiesc cu orice. La urma urmei, doar am trăit atâţia 

ani cu mama.



-  Ascultându-te acum , sunt aproape recunosc 
că mama a murit tânără, zise Jem m a. Nu am curtos^' 
niciodată cu adevărat. ^

-M am a mă iubeşte. C h iar mă iubeşte. Ş i Vecje . 
mine toate posibilităţile pe care ea Ie-a pierdut când 
a fost obligată să se mărite cu tatăl meu. Spune că eJn 
fost niciodată deştept şi, desigur, nu avea titlu. *

-  Ce comentariu dezagreabil despre propriul soţ!
jemma foarte direct

-  Mi-a spus o dată că lucrul cel mai deştept pe care l-a 
făcut tata a fost să moară tânăr.

-N u  dezagreabil, ci p lin  d e cruzim e.
-  Dar, când a preluat ea domeniile, le-a făcut să fie 

foarte profitabile.
-  Cum a făcut asta?
- A  înconjurat cu garduri tot pământul şi a pus oi pe 

păşunile unde obişnuiau arendaşii să cultive pământul. 
Soarta arendaşilor rămase atârnată în aer între Jemma 
şi Poppy.

-  Nu prea mă pricep să mă revolt, zise Poppy ridi
când neajutorată din umeri. Nu sunt genul de persoană 
puternică.

-A i putea să te surprinzi, zise Jem m a. Pe mine cu 
siguranţă mă surprinzi. Şi nu mă în d o iesc  că şi mama 
ta ar fi surprinsă.

Poppy zâmbi pentru prima dată.
-îngrozită.
-  Bine, făcu Jemma. Foarte bine.

capitolul 16
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Era început de iunie. Ducele de Villiers era bolmv de 
peste o lună. Cu toate astea, încă se zvârcolea pe * 
cu obrajii înroşiţi, cuvintele rostogoIindu-i-Se de p e ^ ™ ’
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I din copaci toamna. Finchley era îngrozit. îl 
cn^°nZe \  Banderspit, care voia să îi ia din nou sân- 
aIufl£ase,*ja doamna Ferrers, care voia să-i dea ducelui 
f .  5tr,garj de sânge proaspăt de cocoş. 
inĝ 1’1 - nU îşi revine până dimineaţă, zise doctorul 

'^ aCace pleca, nmşi va mai reveni deloc, ascultă
în timpnj y n pacient nu poate supravieţui cu febra asta
£g'tl ^

âCj n eni nu putea să-l facă pe duce să ia nici cea mai 
•- înghiţitură de apă. Ultima înghiţitură o băuse în 

nlica | Ştimei perioade de revenire, când Finchley în- 
rî e sâ facă mutarea la şah.
C£,  H şahul, îi spuse Finchley doamnei Ferrers. E singu- 
ruUucru care îl preocupă. Ascultă! 
r Chiar aşa, ducele, răguşit şi cu buzele crăpate după ce 

v o r b i s e  toată noaptea, rosti din nou:
-Doi pioni ca răspuns pentru sacrificiul...
Mâinile lui fluturau piesele prin aer. Trebuiau să îi 

dea piese de şah, altfel le lua din aer, iar acest gest era 
asa de înspăimântător, încât doamna Ferrers spusese că 
îi făcea rău.

-Mă duc să o aduc pe ducesă, zise Finchley.
-Ducesa de Beaumont? Am crezut că ai spus că 

Excelenţa Sa nu te-ar ierta niciodată dacă îi permiţi du
cesei să îl vadă în starea asta.

-Nu mai contează, zise Finchley si se uită la stăpâ
nul lui.

Părul lui Villiers era din nou transpirat, având faţa 
roşie şi încordată.

-O să moară curând, aşa că trebuie să încerc, 
uă chiar trăsura ducelui şi urcă hotărât treptele 

reşe mţei de la oraş a ducelui de Beaumont. 
uar nu decurse totul uşor.

domr/C|'pU ^  gândesc, zise majordomul lui Beaumont, 
can nj1 ■ ° ^ e,iauzincl cererea lui. Ducele are destule pe

1 tre uie ca ducesa să se ducă la Villiers acasă.



Jum ăta te  d in  L ondra  crede deja că se pregăteşte de

aventură. .
-  E pe patul de moarte, zise hnchley  disperat. Kfimen.

nu ar putea crede asta. 1
-N u  fi prost! replică m ajordom ul, btn foarte binecâ 

V illiers ar putea fi un cadavru în pat, dar bârfele l-at 
pune să danseze vesel în stradă. Singurul lucru de făcute 
să vorbeşti cu Beaum ont însuşi. Dacă ducele o însoţeşte 
pe ducesă, atunci nu e nim ic de spus.

-  Crezi că ar funcţiona? în trebă  Finchley. Ştii Câ 
Villiers şi Beaum ont nu sunt cei mai buni prieteni.

Fowle se îndreptă mândru de spate.
-  Excelenţă Sa poate să nu aprobe acţiunile lui 

Villiers, dar nu ar părăsi niciodată un bărbat la nevoie.
Nici el nu avea să o facă. O  clipă mai târziu, Finchley 

îşi spunea povestea dinaintea ducelui.
-  La naiba cu duelurile astea! zise Beaumont. Şi la 

naiba cu Gryffyn pentru că l-a provocat pe Villiers! 
Adu-mi mantia, Fowle!

-  Ducesa? întrebă Finchley.
-  Ducesa s-a retras deja la culcare, zise Beaumont. 

Dacă Villiers trebuie să joace şah, voi juca eu cu el.
-T re b u ie  să bea apă, zise Finchley sim ţind cum 

îl cuprinde disperarea. Am încercat să jo c  şah cu el, 
Excelenţa Voastră. Nu trebuie să joace orice joc de şah. 
Mă tem că doar ducesa ar putea să-l ajute Vă ro°f ati 
putea să o treziţi? Vă rog?

Beaumont se uită o clipă la el.
-  Eşti un om bun, zise el. Dacă în decurs de o oră nu 

reuşesc să-l fac pe Villiers să bea apă, mă voi întoarce iici 
si o voi duce personal pe soţia mea la el. Este de ni..ns?

Finchely făcu o plecăciune. ‘ J
-  Da, Excelenţă.

T recuseră  doar şase săptămâni de când Hlija  ̂ jj . . 
se pe Villiers pe terenul c e dueluri Dar acum och?. , . 
Villiers păreau înfundaţi in cap. I e frunte i se aşternus"

Eloisa James
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o a i t î e  ’ ^  ^  “  Pet£'e de Pe obra)i 
<ă arda ŞI -D ucele făcu un pas în faţă şi ¥  dădu jos mantia ,un. 

riincând-o in spatele lui. lun
rf ‘2 ă , . w a a i

Villiers ţinea o tura in aer, iar Elijah ciuli urechile ca
1 aUdă bolborosind ceva despre un pion al reginei.

1 , 0  să încerc, îi spusese lui Finchley.
Dar nu putea vorbi “  Villiers, nu lângă un lacheu

, are ii s p ă la  fruntea lui Villiers, cu Finchley respirând
„eu in <JreaPta lul cu menajera pândind de pe scări 

, 0  Să vă rog pe toţi să ieşiţi.
F i n c h l e y  dădu să zică ceva, aşa că Elijah îi arun- 

râ o privire pe care o folosea împotriva legiuitorilor 
r e c a lc itra n ţi  d i n  Camera Lorzilor.

De îndată ce în cameră se aşternu liniştea, Elijah îsi 
trase scaunul mai aproape.

-Villiers, zise el.
Nu se auzi nici un răspuns clar.
-Excelenţă! zise el mai tare. Villiers!
-Regina albă e sufocată, zise Villiers.
Nici măcar nu se uită în direcţia lui Elijah, flutură 

doar tura prin aer.
Elijah ridică paharul cu apă şi încercă să-l ducă la bu

zele lui Villiers, dar tura lovi paharul, pe care aproape 
că-1 scapă pe aşternut.

-Sufocată, zise Villiers răguşit. Este su...
Vocea i se stinse într-o bolboroseală răguşită.
0  să moară, se gândi Elijah. Cine era acest Villiers? 

Nu mai vorbiseră cu adevărat de ani buni, dar acesta nu 
era Villiers. Acesta era Leopold, cel mai vechi şi drag 
prieten al lui. Undeva sub ciuful acela de păr transpirat 
Şi in spatele ochilor roşii era Leo, prima persoană pe 
care o iubise pe lumea asta.

Puse paharul jos şi înşfăcă tura lui Villiers. Asta atra-
se un răspuns. Ochii roşii ai lui Leopold se îndreptară 
spre el.

'Negrul e disperat. Nu mai are mutări.



-  Leopold! zise Elijah pe tonul său cel mai p0run • 
Leopold, am venit să jo c  o  partidă de şah cu tine. ^

Villiers încercă să îi ia tura.
-A sta  e tura mea, zise Elijah. Eu joc  întotdeauna0j 

albele, îţi aminteşti.7
Pentru prima dată, ochii lui Villiers se aţintiră asu

pra lui.
-  Cine esti tu? făcu el.
-  Elijah, zise Beaumont. Eu sunt Elijah.
-  Elijah, zise Villiers visător. Apoi adăugă: Oh, nu, 

Elijah e duce acum! E căsătorit cu o ducesă.
-  Şi tu eşti duce, zise Elijah ferm. Am venit să joc şah 

cu tine.
Villiers se căzni să se ridice, aşa că Elijah îl trase în 

sus pe perne.
-  Dar mai întâi trebuie să bei nişte apă. Apoi poţi să 

muţi.
J

Era ceva diferit la Villiers acum, se afla din nou în 
corpul lui. Elijah îi evită ochii şi luă tabla de şah, aran* 
jând iute piesele la locurile lor. Apoi luă paharul cu apă 
şi i-I duse la buze. Villiers se uita la el peste marginea 
paharului, dar îşi deschise buzele crăpate şi bău.

-  Cine eşti tu? întrebă el brusc.
-E lijah . Ducele de Beaumont, zise Elijah şi zâmbi. 

Soţul Jemmei.
-Jem m a nu are soţ, făcu Villiers.
- Nu are?
Elijah mută pionul la D4.
Villiers încinse mâna, dar Elijah îl opri.
- Doar dacă bei.
Villiers luă o înghiţitură si apoi apucă pionul nemt. 

Mâna îi tremură, dar reuşi să-l mute similar |a D5 
Elijah mută un cal. De îndată ce îi făcu senin, Villiers 

bău din nou şi, cu mâna tremurând teribil, reuŞj’sâ
un pion la C5.

1  Y
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nU e căsătorită, zise Villiers când paharul de 
"Jemnl3e că se golise. Ştiu că nu e căsătorită, pentru 

apâ aProa|  ca şi Cum ar fi căsătorită,
i ca îlLl afacum arată? întrebă Elijah plin de interes.

P înghiţi si restul apei din pahar şi i-1 întinse.
Vp t d  îmi este îngrozitor de sete. 
fsi mută regina în faţă
pr h considera destul de enervant că juca şah cu un

- 1 t c a r e  nu avea deloc mintea limpede, dar cu toate 
reuşea să ţeasă o pânză în jurul reginei sale. 

aSteape ce spui că Jemma nu pare măritată? întrebă el

^  Arată ca o femeie care nu a fost iubită niciodată
rrpbuie, zise Villiers. Nu ai de unde să stii asta, dar cum ucuui ,  ̂ ,

ea chiar e măritata cu un individ pe care îl cunoşteam.
Elijah îi aruncă o privire rapidă, dar Villiers se în

c r u n t a  spre tabla de şah.
_Nu mai suntem prieteni, zise el apoi, mutând o pie

să si luând singur o înghiţitură de apă.
- Poate că bărbatul o iubeşte, zise Elijah.
-Oh, nu, zise Villiers. Ea mi-a spus că el îşi iubeşte 

amanta, ceea ce e foarte straniu, având în vedere situaţia, 
dar se pare că el însuşi i-a spus asta.

Elijah scrâşni din dinţi. Desigur că el spusese o ase
menea prostie, dar asta fusese cu ani în urmă. Oare 
jemma îşi amintea? Trebuia să presupună...

-Mi-ar plăcea şi mie să fiu însurat, zise Villiers, pă
rând destul de vorbăreţ acum, când vocea nu îi mai 
era răguşită.

Aproape că terminase de băut al doilea pahar, aşa că 
Elijah îi mai turnă apă.

“Ai vrea?

Vocea lui suna ca două bucăţi de fier frecate între ele.
a Ştie să se descurce în pat, zise Villiers. Chiar ai 

Mat tura la E7? Asta a fost o prostie remarcabilă.
Ua Piesa cu promptitudine.
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-  Ea ştie să se descurce în pa t şi cu toate astea e re 
cabil de inteligentă. M-aş culca cu ea, dar mă tem ,Ja.r‘ 
pierdeo. Ce prostie, nu-i aşa?

-  Nu, de ce? reuşi să rostească Elijah.
Regina lui era în prim ejdie -  vedea  că regina Iui era 

în primejdie, dar nu putea face nimic. Nici măcar în^ 
criză de febră şi de nebunie, când Villiers nu era în stare 
să-l recunoască, el to t ţesea o pânză de pioni negri în 
jurul lui, iar acum castelul negru era ameninţător.

-  O vreau, dar îmi doresc prietenia ei mai mult, zise 
Villiers. Mă tem că ai p ierdut partida asta. Cum ziceai 
că te cheamă? Eşti doctorul, nu-i aşa? Chiar mă simt 
mai bine.

Luă regina lui Elijah şi se lăsă pe spate pe perne. 
Ochii i se închideau, dar spuse ceva.

-  Ce este? făcu Elijah şi se aplecă spre el.
-  Dumnezeule, ce proşti sunt aceşti muritori! zise 

Villiers.
Oare tocmai citase din Shakespeare într-un puseu de 

febră? Elijah se aventură să îi pună mâna pe fruntea care 
părea suficient de rece. Elijah se simţea ca şi cum ar fi 
avut febră. O febră declanşată de furie.

Villiers deschise din nou ochii.
-A i grijă să o scoţi pe Betsy afară înainte să pleci, 

bine? zise el.
- Betsy?
-C âinele  meu, zise Villiers. Va trebui să iasă afară. 

Mi-a ţinut companie.
-  Nu e câinele tău, reuşi să spună Elijah. A fost câine' 

le meu, dar a murit cu mulţi ani în urma.1

Preţ de o clipă, Villiers deschise ochii complet si se 
uită la el.

- Da, chiar aşa a fost, zise el, părând surprins. Esti tu, 
Beaumont? Ai păstrat şi câinele, şi femeia? H?ti căsătorit 
cu servitoarea acum? Norocos afurisit!

-N u, nu sunt, zise Elijah. Mai bea nişte apă.

. A  \



r  ?a din vocea lui păru să-l aducă pe Villiers înapoi 
pentru că se încruntă. Dar bău întregul pa- 

la care i l întinsese Elijah. 
haf Pe ta pUse paharul înapoi şi îşi luă haina.

Dacă o ai pe Betsy, se auzi vocea din spatele lui şi o 
. '  gjenima, atunci... ai totul, nu-i aşa? 

a' >sju era pentru prima dată în viaţa lui când Elijah îşi 
J j  aSeama cât de neimportant putea să fie totul. 

Rnchley aştepta în faţa uşii.
A băut cinci pahare cu apa, zise th jah . Mă aştept să 

urinei. Nu sunt pregătit să îi dau oala de noapte. îţi las

^ -E x c e le n ţă , zise Finchley, în ochii lui lucind lacrimi 
adevărate. Veţi mai veni?

Elijah strânse din buze.
_ n ac§ vei avea nevoie de mine, voi veni, zise el. 

Trimite-mi vorbă la Cam eră. Spui că nu are febră
dimineaţa?

Finchley aprobă din cap.
- Fă'l să bea cinci sau şase pahare de apă. Nu doar 

în^hitituri. Trebuie să bea destul pentru toată ziua.
Finchley strânse din mâini.
-Aşa voi face, Excelenţa Voastră. Aşa voi face. Şi 

dumneavoastră...
- Dacă ai nevoie de mine, voi veni.
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capitolul 17

13 iulie

Poppy nu era obişnuită să fie furioasă. Acum avea un 
mic cărbune de furie sub piept. îl întreţinea fierbinte 
de când Fletcher trimisese un bilet că intenţiona să îi 
facă o vizită.

O vizită! Trecuseră peste două luni, iar soţul ei deci- 
sese să îi facă o vizită.
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mai ia micul dejun cu ea.
Existau limite pentru răbdarea unei femei. Deşi răb- 

darea nu părea să fie cuvântul pentru vătraiul de furje 
încinsă pe care o simţise când îşi amintise cum îi zâm- 
bise Fletch lui Louise. Ii zâmbise aşa cum obişnuia să ii 
zâmbească ei. Şi apoi zâmbetul dispăruse când o văzuse 
pe ea, iar în privirea lui nu mai rămăseseră decât încrun
tare şi neplăcere.

-  Pe vremuri mă iubea, îi spuse ea imaginii din 
oglindă.

Aceasta se uită la ea -  era exact acelaşi chip de care 
se îndrăgostise Fletch prima dată. Purta aceleaşi haine- 
sau aproape aceleaşi, nu conta. Păstra standardele potri
vite de când erau căsătoriţi. îşi ruja buzele înainte să co
boare la micul dejun şi nu era niciodată văzută în halat.

Dar greutatea solicitărilor tăcute ale lui Fletch de 
a fi tot mai mult altceva o însoţea pretutindeni. Mai 
franţuzoaică, se gândi ea. El o voia mai franţuzoaică, 
deşi ea nu era franţuzoaică.

Căsnicia ei ajunsese să fie la fel ca relaţia cu mama ei. 
Solicitările mamei erau diferite: „Fii frumoasă! Fii pu-t u I T M • l I U Iii T“"*v *

putut căsători cu un duce...

ternică! Fii ascultătoare!“ Dar pe cele importante Poppy 
nu le putea îndeplini niciodată: „Nu vei fi niciodată aşa 
de frumoasă ca m ine“, comentase mama ei de multe 
ori. „Nu o să poţi fermeca bărbaţii cum o fac eu M-as ii

noscuse Ja raris uupa ueuuuu ci.
Nu îl înţelegea pe Fletch. Nici măcar nu credea c ” ' 

cine era Fletch - prin urmare, cum putea fi a ^ea că ştia
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te rib ilă  din pieptul ei se mai domoli. Ea

de el? iu b ea .
J0ar ^  se de ales decât să îşi iubească mama, indife- 

f f  rău o dezamăgea. Dar putea să aleagă să nu-1 
rentcâ pletch si putea face ca dezamăgirea lui să fie

i^ t â p e n t r u  ea.
ie să fac propriile alegeri. Să gândesc pentruTrebuie sa iac

Ce^eaU să âC CU zlleie. mele- ”Nu te mai întoarce 
nlin6' a ia “ u Ş ° P t e a  inima‘ »încetează sa încerci să-ţi mai 
încasa estj goţul! încetează să încerci să-l mai iubeşti!“ 
H f  v o ia  c u  adevărat era să fie mai degrabă Poppy 

f  d u c e s a  de Fletcher. Brusc, în minte începură să-i 
^  o sumedenie de idei: lucruri pe care voia să le 

cârtj pe care voia să le citească, locuri pe care voia 
Me viziteze. Se simţea aproape extaziată de fericire. Nu 

trebuia să fie ducesă. Putea să fie doar ea însăşi -  Poppy.
Putea să locuiască singură. „Uită-te la Jemma!“ Jemma 

îsi p ărăsise  soţul şi îşi întemeiase propria casă. Putea şi 
ea să fa că  a s ta . Şi putea să călătorească! Imagini exta- 
ziante cu Parisul, Nilul, sălbaticele Americi îi răsăriră
în m in te.

Se auzi o uşoară bătaie la uşă.
-Excelenţa Sa vă solicită prezenţa.
Ea dădu să pună mâna pe ruj şi apoi renunţă. Ea nu îl 

iubea pe Fletch. Nu îl iubise niciodată. De ce ar fi dorit 
să se facă frumoasă pentru el?

Coborî scările şi descoperi că zâmbea cu adevărat. Cât
timp trecuse de când zâmbise cu adevărat în prezenţa
lui Fletch? Probabil mai mult de un an. îşi petrecuse
tot timpul încordată ca un arc, încercând cu disperare
să-şi dea seama cum să-l mulţumească, cum să-l facă să
0 iubească.

â Păşească în salon era un pic cam dificil -  deşi nu 
asa jm̂|0rtant’ 'Şi aminti ea iute - , pentru, că Fletch era 
d’emi A Şl Părullui era ca ebonită, cu o strălucire ca 
sub™62' noaPte’ Nasul îl avea drept şi ochii uşor oblici 

sPrâncene, făcându-1 să pară un pic exotic. Dacă

L
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nu ar fi fo st  aşa de teribil de frum os, nu ar fi fost aşa h 
pretenţios. Poate că nu Lar fi dezamăgit mereu. e

-  Poppyi zise el şi se întoarse încruntat spre ea. 
Asta făcea lucrurile mai uşoare. El se încrunta mereu

iar ea se săturase.
Ea îi zâmbi, oferindu-i un zâm bet d ifer it  de cel pe 

care i-1 oferea de regulă. Nu era un zâmbet de căţeluş 
înspăimântat, cerşind iubire.

-  Da, Fletch?
-T rebu ie să te întorci acasă acum.
-  Nu mă voi întoarce acasă, zise ea şi se aşeză. Voi 

rămâne cu Jemma deocamdată. Nu se va retrage la ţară 
înainte de decembrie, pentru că Beaum ont are treabă la 
Camera Lorzilor, aşa că voi sta cu ea.

-  Dumnezeule, putem să sărim peste toată tevatura 
asta, Poppy, te rog? Cu siguranţă ne cunoaştem de des
tulă vreme pentru ca tu să mă ierţi si să vii acasă.

t y

-  Te-am iertat.
-  Oh, bine, zise el, arătând de parcă nu s-ar fi îndoit 

nici o clipă de asta.
-  Deşi ai fost mai mult decât n eciop lit cu mine în 

public.
-  Ţi-am cerut scuze. Nu voi mai face aşa ceva.
- Ş i  ai flirtat cu una dintre prietenele mele
-  N-aveam nici cea mai mică idee... zise el si se opri. 
-D a , facu ea gânditoare bătând cu degetul în sca

un, asta e ma, d.ficil de explicat, nu-i aşa? E adevărate« 
Louise e una dintre prietenele mele. O prieteni d™ â 
din nefericire pentru tine. Dar, desigur, există ‘desnîle 
femei în Londra cu care nu ma cunosc.

-  Da, zise el şi păru pentru prima dată jenat 
-A şa că aş zice că putem fi amândoi de • A - 

ar trebui să cauţi undeva mult mai departe C, acord ca 
blândeţe. ea cu

El rămase cu gura uşor căscată, ceea ce fu ,
cut de observat. ° arte P1«'

_  A \
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a că ar trebui să ne facem nişte planuri, zise 
" E v id e n t că va trebui să locuim din nou împreună 

popPV- vijtor -  să spunem peste cinci ani? Când vei 
pr0blema unui moştenitor devine presantă, te 

sin  ̂Lâ̂ Toi fi disponibilă. Aş fi vrut un copil la începu- 
asigUr iciei noastre, dar acum îmi dau seama că e mult 
^ căSn i0nf să aşteptăm. Am lucruri de făcut.

s p u s e  e l  u l u i t .
jg0i ne,am despărţit m mod amical, aşa ca pu- 

'  - planificăm totul fără duşmănie. Aş sugera cinci
tem 5 va trebui să locuim din nou împreună, 
ani şi a p 01\d 

-Ce faci:
Am putea face planuri pentru mai mult de cinci

■ d ar  riscăm să rămânem fără copii. La urma urmei, 
anlfost căsătoriţi timp de patru ani fără să apară unul. 

E l d o a r  se holbă l a  ea.
- P u t e m  discuta aranjamentele mai târziu, zise ea cu 

alt zâm b et încurajator. Fletch, ar mai fi ceva ce ai dori să
spui în momentul ăsta?

Desi ea era extrem de veselă, cărbunele fierbinte de 
furie încă era în pieptul ei. Făcu o pauză, dar el părea 
să fi amuţit.

-Jemma mă asigură că i-ar plăcea foarte mult să mă 
retrag cu ei în perioada Crăciunului la ţară. Va avea mai 
mulţi musafiri. Apoi aş putea să mă întorc în Franţa pen
tru câţiva ani, dar încă nu sunt sigură de planurile mele. 
Intenţionez să călătoresc destul de mult. Cărbunele mi
titel de furie din ea o făcu să vorbească pe un ton foarte 
dulce. Dar nu te teme, Fletch, te asigur că îţi voi spune 
unde mă aflu. Ştiu că ar fi absolut neplăcut să nu ai
tabar unde se află soţia ta. Nimeni nu vrea să îşi vâneze i ) '
sopa ca pe o potârniche în sezonul de vânătoare, 

deschise în sfârşit gura. 
am văzut lucrurile în felul ăsta.

... să'ţi spun unde mă duc si nu va trebui să-ţi faci 
nil)- jent:ru mine- 0 h ! uitat. Tu nu te îngrijorezi 
mciodatâ, nu-i asa?
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-  Nu pari deloc în apele tale, I oppy. îmi gj 
rău că te-am supărat aşa de tare.  ̂ et

El rămase perplex, aşa că ea chiar râse -  fu un

sincer, scurt. ,
-  Sunt supărată, Fletch, dar sunt mai supărată pe

mine decât pe tine. Nu ar fi trebuit să mă căsătoresc
cu tine.

-N u  a r fi trebuit.7
-  Cred că m-am căsătorit cu tine pentru că mama mi-a 

spus să o fac.
-T u ... te-ai căsătorit cu mine pentru că erai îndrăgos

tită de mine.
Ea zâmbi din nou pentru că era o senzaţie plăcută să-i 

spună adevărul.
-  Nu, nu am fost, Fletch. Mama mi-a spus din dipa 

în care aveam 7 ani că trebuia să mă mărit cu un duce. 
Tu ai fost primul duce englez care a sosit la Paris şi aşa 
că m-am măritat cu tine. Da, am crezut că sunt îndră
gostită de tine, dar acum am descoperit că am făcut o 
greşeală. Ceea ce, continuă, e un lucru bun, pentru că
în mod evident ai făcut şi tu aceeaşi descoperire cu ceva 
timp în urmă.

El deschise gura.
-  Nu e asa? îl întrebă ea, - • j  „ „ Ien tru ca mi se pare ca nu

doar ca [ku dat seama ca nu eşti îndrăgostit, ci ti-ai si că
utat: compame in alta parte. T i  « “ P aJ
pâna cand ea nu mai suportă Chin j  - . 1  -
gostită de el, era teribil de um iW  ** ^a°a nU era T  
nepăsător. Chiar nu văd nici un rn ^  aj  Un S°^ atât . 
să continue. st ca discuţia noastră

-  Dar încă nu am discutat nimipi
-N u prea sunt multe de discuta protesta Fletch. 
-Trebuie să vii acasă acum, z ^ ' , , 

genul acela de încăpăţânare care îj - C nd dovadă de 
de la orfelinat. aracteriza pe băieţii

-  Nu vin acasă.

El se încruntă.
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^ Trebuie*

'^ d e  o clipă, lumea se opri în loc. Pentru că, în 
Pre’ ceea ce spusese şi a bravadei ei şi a lipsei ei de 

ciu inima ei mai era un colţişor care...
ta, Zise el.
mea. -----------

p rtea îndurerata a inimii îşi închise porţile. Preţ de
s e c u n d ă  se gândi că avea să plângă, dar apoi ea se 

controla.
„Ce e cu mama:

Ai ştiut foarte bine că mama ta s-a mutat în casa 
noastră,' zise el încruntându-se. Au trecut două luni, dar 
ea nu dă nici un semn că ar vrea să plece.

Poppy fu foarte mulţumită să descopere că încruntă- 
tura lui Fletch nu o deranja câtuşi de puţin.

-Sunt sigură că te descurci cu ea.
Fletch îşi miji ochii.
-Ce pui la cale, Poppy? De unde vine toată vorbăria 

asta nesăbuită? Ducesa de Beaumont te-a montat?
-Nu am vorbit cu Jemma despre planurile mele, zise 

Poppy cinstit. Doar am întrebat-o dacă pot să stau cu ea 
pe perioada Crăciunului. Şi cu siguranţă nu i-am poves
tit despre concluziile mele cu privire la căsnicia noastră. 
In mod firesc, ea ştie ce crezi tu despre mariajul nostru. 
Cea mai mare parte a Londrei a aflat deja.

- Pari duşmănoasă, zise Fletch.
-Oh, Dumnezeule! făcu Poppy. Cu siguranţă nu am 

atenţionat. Mi-am petrecut aşa de mult timp încercând 
sa te cuceresc, încât presupun că era inevitabil ca la un 
Moment dat să renunţ.

"Mama ta... făcu el neajutorat, 
icul cărbune de furie deveni un jăratic un pic mai

are, iar ea îşi dădu seama că singurul lucru de care îi 
foart ^  era ca mama ei locuia cu el. Poppy ştia 
U j tev îne ca mama ei era o persoană foarte dezagreabi-
ladacalocuiaicuea.
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-  O  să vorbesc cu mama, zise ea, hotarand că av*avea sj
facă exact asta.

Avea să îi mulţumească pentru că stătuse cu Fletch
-  Poppy! zise el pe un ton grăbit de data asta.
Dar ea se săturase. Puteau să se ducă la naiba şi

şi mama ei, şi hainele lui negre şi frumuseţea lui pură,
Se întoarse cu spatele şi plecă fără să-şi ia rămas-bun, 

ieşind pe uşă.
-  Poppy!
Ea plecase.

capitolul 18

în seara aceea, casa Beaumont

Jemma aranja piesele cu Beaum ont în faţa ei.
-  Mă bucur să aud că Villiers e mai bine.
-  N-aş zice că e mai bine. încă e în ghearele febrei în 

cea mai mare parte a zilei, după cum îmi spune valetul 
său. Probabil nu mai e în pericol imediat, dar trebuie sâ 
scape de febră. Să începem al doilea joc.7

-  Nu cred că ar trebui să începem al doilea joc până 
ce nu se întremează Villiers.

- D e  ce nu.7 P rim e le  două jocuri au fost în tandem, 
dar asta nu înseamnă că şi celelalte trebuie să fie la fel. 
Apropierea dintre noi a dus la dezagreabila presupunere  
că tu alegeai între mine şi Villiers.

Ha se uită la el, dar el studia regina neagră. Genele îi 
aruncau umbre pe obraji.

- M - a i  p r o v o c a t  la  o  p a r t i d ă  d o a r  p e n t r u  c ă  a i  a u z i t  
d e  p a r t i d a  m e a  c u  Villiers, z i s e  e a .  P a r a l e l a  a s t a  e r a  î n  
m i n t e a  t a  la  f e l  c a  î n  m i n ţ i l e  d i n  r e s t u l  L o n d r e i .

- D a c ă  j u c ă m  a c u m ,  î n  t i m p  c e  V illiers n u  e s t e  î n  
p u t e r e ,  v o m  m a i  î n c h i d e  g u r i l e  b â r f i t o r i l o r  c a r e  v o r b e s c  
d e s p r e  u r m ă t o r u l  o c u p a n t  a l  p a t u l u i  t ă u .

____________________________________________________________________________1  X
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P r o b a b i l  era politicianul din el -  vorbea fără pasiune 
re patul s0 îei sale’ D es,£ur> reputaţia lui era cea

5pimPortantă'
11131 Există vreo şansă ca Villiers să nu supravieţuiască?

" ea? jucându-se cu nebunul. 
într E în ghearele febrei. Aş zice că e un bărbat norocos
da i  supravieţuieşte. _

1 mma simţi ca 1 se facea rau la gândul asta.
' oh, Dumnezeule! şopti ea.
Hl tot nu se uită la ea.
„ 0  să-ţi frângă inima, Jemma? Dacă e aşa, îmi pare 

'incer rău.
-Să-mi frângă inima? Nu. Nu îl cunosc de prea mult 

timp- începusem să ne împrietenim şi îmi plăcea asta. 
Sunt foarte tristă să aud că e pe moarte.
" _ Poate mai mult decât prieteni, zise el cu voce dură.

_ Inima mea este un instrum ent deosebit de puter
nic zise ea, dispiăcându-i conversaţia şi felul în care el 
îi cerceta sentimentele. Tu mi-ai frânt-o cu mult timp în 
urmă, E l i j a h ,  iar de atunci nu am mai dăruit-o nimănui. 

El ridică privirea.
-Eu?
-Nu ai crezut asta?
-Nu. Tu... Am crezut că aveam puţine în comun. 
-Asta e cel mai rău, zise ea trist. Aveam puţine în 

comun şi, cu toate astea, eu am construit un castel din 
asta. Presupun că uneori termenul căsnicie are un efect 
ciudat asupra femeilor. Dar a fost o lecţie salutară.

-Iţi cer scuze.
Jemma îşi studie soţul pe sub gene. Nu avea acea 

expresie epuizată în seara aceea, cea în care ochii i se 
u.m̂ reau şi pomeţii îi ieşeau în evidenţă. Arăta puţin 
0 0sit> dar nu epuizat până în măduva oaselor.

~Ce se întâmplă în Cam era Lorzilor zilele astea? se
Centură ea.

Scoţieni şi brandy.



-Scoţieni.7 O h, d in  pricina reprezentării SCOţiene.
Camera Lorzilor.7

El ridică din sprâncene.
-A i  citit despre problem a aia.7 Am  crezut că nu e$ti

interesată de politică.
-  Sunt la fel de interesată ca orice persoană raţională, 

zise Jemma surprinsă. Nu am avut prea mult timp să ci- 
tesc ziarele, dar mă străduiesc. Ea nu se putu abţine: Deşi 
sunt sigură că nu pricep la fel de bine ca domnişoara 
Tatlock ce se petrece.

-  E o femeie extraordinară, zise E lijah cu o urmă 
de mândrie în glas. Pentru o fem eie de vârsta ei, are o 
viziune intuitivă asupra politicii. Astăzi a făcut o pro 
punere la Societatea Regală care i-a atras atenţia lui 
Lord Rollins.

-  Oh! Jemma decise că îi displăcea foarte tare domni
şoara Tatlock. Cum s-a întâmplat asta.7

-A m  ţinut o prelegere azi, zise Beaum ont. De ace- 
ea nu sunt în Parlament. Domnişoara Tatlock conduce 
organizaţia doamnelor. Cele mai multe prelegeri sunt 
rezervate membrilor regulaţi, dar uneori doamnele 
sunt invitate să ni se alăture.

Jemma se gândi dacă ar fi trebuit să ştie despre prele- 
gerea soţului ei şi decise că nu, pentru că nimeni nu se 
ostenise să o informeze.

-  Cât de întreprinzător din partea ei să participe la
prelegerea ţa! Sa mdraznesc să mă întreb dacă ea a pus 
Ia cale sa rn invitat:

El se uită la ea.
A

-  întreprinzător:

Eloisa James

asociaţi în
-  E un cuvânt prea aspru? Voi doi aţi fost •

ediţia de săptămâna trecută din Morm'n’p- o1 • w . o ost, o p  n n rp  ra
ai atras atenţia pentru ca ai purtat o convex .
la serata muzicală a lui Lord Rochester. M g ? 6 m fJma 
crede că se va întâmpla cu mine dacă va reus'1̂  ^  
presioneze cu numeroasele ei virtuţi. -1 sa te im-
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nse nepretinzând că era stupid ce spu-
£] O sLll"P

seSe ea- .j &re ]mpresia că ai putea fi atinsă de o boală
- ?roŢbl ̂  ^  tinerele femei aflate în ghearele dragos- 

grava- 0  f ^ esc că ar putea avea loc un miracol.
tei nu cât se poate de sănătoasă, zise ea încet.

jucăm ?â 're£eri să nu reluăm partida, sugeră Elijah, am

¿ 0  O partidă separată.
P ■ ul din ei nu spunea lucrurilor pe nume: daca 

•ir lCs nu putea continua partida, apetitul pentru par- 
V ' I / l o r  p a r a le le  avea să moară odată cu el.

Ce idee bună! Vom juca o partidă sau două doar de 
'r e  si vom aştepta ca Leopold să se înzdrăvenească.

P ^ L e o p o l d ?  ridică el din sprâncene.
] Numele mic al lui Villiers... Doar îl ştiai, nu? între- 

bă Jemma, afişând o expresie inocentă. Am crezut că voi 
doi aţi fost prieteni în copilărie.

-Nu mi-am dat seama că sunteţi aşa de intimi.
Jem m a m u tă  un pion în faţă, apropierea pionului de 

rege, regină şi tură umplându-i inima şi sufletul şi alun
gând to a te  acele griji eluzive legate de sănătatea lui Beau- 
mont, de domnişoara Tatlock şi de febra lui Villiers.

0  oră mai târziu, rânjea în faţa bărbatului ei.
-Acum mă simt mai bine, remarcă ea.
-Eu nu, rosti el acru.
-Ai câştigat prima noastră partidă, zise Jemma. Cea

care conta. Acesta e un joc pe care nu-1 vede nimeni în
afară de noi, dar cu toate astea sunt foarte mulţumită 
că l-ai câştigat.

-Hai să începem al doilea joc, zise Elijah. Te rog! Nu 
vreau să aştept ca Villiers să moară. E prea macabru. 
laj^ aPr°kâ din cap, aranjă tabla iute şi mută un pion

HIA *
Pent '* muta Pionul în aceeaşi poziţie, şi asta fu tot.
Ce‘ aprQZ1Ua jCeea< ridică de pe scaun şi se înălţă la 

r°ape doi metri ai lui. Jemma rămase unde era.



Soţul ei era un bărbat teribil de chipeş. Nu era d 
re, aşadar, că făcea o im presie puternică in P a r i a t

-  Âm venit să îţi pun o întrebare, Jemma. Cn?' 
Ea ridică d in tp o  sprânceană.
-T e -a i întors din Franţa ca să putem produce 

moştenitor. Mă întrebam dacă ai cumva un calendar în 
minte pentru asta.

Cu alte cuvinte, când aveau să ajungă împreună in 
pat? Jem ma simţi o înţepătură de interes.

Dar el continuă să vorbească.
-  întreb pentru că, dacă Viliiers îşi va câştiga jocul 

asta cred că ne va schimba planurile.
Ea se încordă.
-  Presupui că eu sunt premiul pentru partidă, iar eu 

te asigur că nu mi-am pus corpul pariu pe tabla de şah.
Ea nu reuşi să îi citească d e lo c  expresia ochilor şi bles

temă în tăcere chipul lui de politician.
-  Problema noastră nu e dacă sau cu cine îţi împărţi 

favorurile, zise el pe un ton egal, ci faptul că, dacă 
Viliiers va câştiga jocul, toată Londra va crede că te culci 
cu el. Dacă o faci sau nu este irelevant.

-  N-aş crede  deloc că e irelevant, rep lică  ea rănită. 
Sugerezi că moştenitorul tău ar putea sfârşi prin a avea 
sângele lui Viliiers.

-  Mă înţelegi greşit, zise el răbdător ca întotdeauna, 
îmi dau foarte bine seama că nu eşti genul care să râma- 
nă întâmplător însărcinată.

Era o insultă notabilă, plasată cu precizia calmă a 
unei săgeţi în inimă. Şi, cu toate astea, Jemma se simţi 
prinsă între adevăr şi logică. Adevărul era că îi fusese 
necredincioasă cât locuise la Paris. Şi, d esiou r nu avu
sese copii din acele împreunări. Faptul că si el îi fusese 
necredincios pe faţă cu o amantă sau alta, probabil chiar 
continuând încă, nu avea aceeaşi greutate.

-  Dacă am concepe un copil în această perioadă de in
tens interes pentru Viliiers, continuă el, mă tem că mulţi 
vor considera acel copil un pui de cuc. Sau cel puţin

1 2 0  Eloisa James
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e^nta un intere? nepotrivit pentru moştenirea 
i':': ? i„i ceea ce ar putea să îi strice lui sau ei f<~-v’rL,
njy

p<3t sa înţeleg asta, aproba ea*
\ tern  gândit să iţi cer sa renunţi la partidă, dar nu 

in obicei sâ le cer politicienilor acel lucru pe care 
irfli ” sâ4 ofere şi aplic aceeaşi politică acasă. 
nU 'q 3C| re simţi iarăşi rău, zise ea, voi renunţa la pani-

' k;m\  leşinat de atunci, Beaumont?
A i  Ai *

*„Din fericire, nu*
-în cazul acesta, cred că ai dreptate -  ar ti mai bine 

. ^rentăm până când se termină partida înainte să de-
52 ¿7 *
venim— intimi- 

£[ făcu o plecăciune.
-în cazul acesta...
-Asta nu înseamnă, zise Jem m a privind spre tabla 

ae sah, că eşti liber să flirtezi cu stimabila domnişoară 
Ţadoclc Nu există şanse să sfârşesc din pricina unei boli 
orave, mă simt cât se poate de sănătoasă.
 ̂ -Sunt încântat să aud asta.

-Am senzaţia că tânăra diletantă nu îţi va împărtăşi 
încântarea.

Chicotitul lui era rar şi cu atât mai bine-venit.
- Ducesa de Beaumont e geloasă! N-aş fi crezut că voi 

trai ziua asta. Trebuie să spun că mă face să mă simt un 
pic mai îngăduitor faţă de domnişoara Tatlock.

Ea se ridică în picioare.
-N-am fost niciodată prea bună la împărţit, Elijah. 

Cu siguranţă ai observat asta la începutul căsniciei 
noastre.

El deschise gura, dar ea nu voia să audă vorbe de poli
tician sau scuze. îi aruncă o privire galeşă de genul celei
Pfc care io oferea unui iubit, se întinse şi îi trase capul
5Pre al e i.

El avea un gust m inunat, de mure şi de condimen- 
te' ntenţionase să îl sărute ca un fel de avertisment, 
t} Emisiune, ca un fel de a-1 controla. Dar, în clipa
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în  care m âna ei se strânse în juru l cefei Iu1 
lor se adânci, ea îşi am in ti acel fapt importa 
reuşise să-I uite cât locuise la Paris: sărutările j Pe ^  
nu erau ca ale altor bărbaţi. Ele îi stârneau ce*1' ^  
peau zidurile de apărare' şi o transformau la fo . to> 
fată prostu ţă şi vulnerabilă, care plânsese luni

Ea sări înapoi aşa de iute, încât aproape că dăr1 1 1  • w  /• ^

Panica
tabla de şah, apoi se asigură că faţa ei nu reflecta ^
teribilă pe care o simţea.

-  Un avertisment.7 întrebă el cu sprâncenele ridicate a 
întrebare si cu ochii întunecati.» >

El ştia întotdeauna ce gândea ea. Preţ de o clipă, dure
rea reapăru ca o ţepuşă subţire în inimă. Apoi ea zâmbi.

-  Exact, Elijah, exact.

capitolul 19

In aceeaşi seară, într-o zonă mai puţin elegantă a Londrei

Când domnişoara Charlotte Tatlock se opri să se gân
dească la ultimele săptămâni, se simţi aşa de extaziată 
încât o luă ameţeala. Extazul nu fu însă şi reacţia surorii 
ei May, din păcate. May era într-o frenezie de îndoieli şi 
de îngrijorare -  nu putea accepta faptul că numele lui 
Charlotte era legat de ducele de Beaumont.

-  Pur şi simplu nu îmi vine să cred, ţipase ea iar şi iar 
în ultimele două săptămâni. De parcă ai face vreodată... 
Slavă Domnului că mama a murit! Oh, slavă Domnului 
că mama a murit!

La a paisprezecea expresie de gratitudine a lui May 
cu privire la moartea mamei lor, Charlotte aproape 
că îşi dori acelaşi lucru şi pentru restul familiei, adică 
May însăşi.

-Pur şi simplu trebuie să stai departe de el, departe, 
departe, departe de el! ţipă May de nenumărate ori *

Iar Charlotte fu de acord, desigur.

1
X

\



Magia unei nopţi
123

1 ngodnicÛ  neîndemânatic al lui May, domnul Mud- 
¿ase asupra sa sarcina de a o informa pe Char-

W ca
. 1 . i  , r'* v-aiar-

. He w reputaţia era cel mai de preţ hun al femeU.
Cbarlotte îşi îngh.nse o replica furioasă şl aprobase so

lE1Nimeni nu părea să creadă că ducele de Beaumont 
L  făcuse nici un demers care să-i mânjească în vreun

fel reputa^ a*
£a era de părere că se purta admirabil -  cu excepţia 
omentelor în care se afla în aceeaşi încăpere cu du- 

ele de Beaumont, desigur. De îndată ce îi vedea 
chipul, inima începea să i-o ia la galop. Şi apoi nu se 
utea abţine -  îi spunea ce credea despre ultimul ra

port din Gazette cu privire la cel mai recent discurs 
al său din Parlament. El îşi înclina capul, doar un pic 
întT'O parte, ascultând cu mare seriozitate. Şi chiar o as
culta! 0  asculta cu adevărat.

Ei...
Ei vorbeau mult prea mult, iar ea ştia asta.
Şi ea mai ştia, chiar dacă nimeni altcineva nu o făcea, 

că ducele nu era absolut deloc interesat de ea ca feme
ie. El nu se uita niciodată la ea în felul acela. Evident, 
Charlotte nu era genul care să se amăgească. Nasul ei 
era mult prea lung, iar averea mult prea mică pentru a-i 
permite să se dedea fanteziilor cu privire la frumuseţea 
ei. Sau la eligibilitatea financiară sau de altă natură.

-Nu înţelegi, se răstise ea în cele din urmă la May, că 
de fapt ce sugerezi tu este oribil de dureros pentru mine. 
Sugerezi că ducele chiar ar vrea să... mă sărute. Şi ştim 
amândouă că ducii nu sărută femei care arată ca mine. 
Nu femei singure şi nu femei cu averi dezagreabil de 
m'ci. Ducii nu sărută fete bătrâne!

“Nu eşti aşa! spusese May.
'Sunt! Ştii că sunt. Sunt o fată bătrână, zise Char- 

|0jtte’ Urând cuvântul. Sunt urâtă, bătrână şi toate cele- 
cuv'nte oribile. Adevărul e că nimeni nu m-a vrut,

*  âr când vorbeşti de parcă ducele chiar m-ar dori, 
aci êcât să pui sare pe rană!
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Vocea ei se ascuţi intr-un fe l care avea un 
periculos. treri1Ur

May nu îşi manifesta fizic afecţiunea, dar tot o* 
ţişă brusc pe sora ei şi îi spuse că, dacă ea ar fi fostî 
nu s-ar fi gândit la un lucru mai bun decât să o sărute^’ 
domnişoara Charlotte Tatlock. epe

Charlotte zâmbi cu ochii un pic umezi.
-  Şi, May, dacă se întâmplă să te aştepte acasă una 

dintre cele mai frumoase femei din lumea bună, Jemma 
ducesa de Beaumont, tot ai vrea să săruţi o fată bătrână' 
pe nume Charlotte Tatlock.7

-  Desigur! zise May foarte hotărâtă, dar Charlotte stia 
că punctase cu argumentul ei.

La urma urmei, ducesa era extraordinară din cap 
până în picioare. Charlotte se amuzase în sinea ei în- 
tr-una din zile încercând a desluşi culoarea părului du
cesei şi decisese că era ca un gălbenuş. Asta nu suna 
a compliment, dar Charlotte se gândea la ouăle care erau 
livrate direct de la ţară. Iar când spărgeai oul, gălbenuşul 
era de un auriu bogat, precum coniacul ars şi totuşi cu 
strălucirea sănătoasă şi profundă a frumuseţii naturale 
care era departe de buclele terne ale lui Charlotte.

Dacă asociai părul ducesei cu corpul ei nurliu si cu
inteligenţa de neconfundat de pe fata ei -  „ea este, îi
amintise Charlotte surorii sale, cea mai bună jucătoare 
de şah din toată Franţa ori cel puţin asa se « era 
argumentul suprem. ’ ^

Soţul unei asemenea perferrt,,«- • j  • ««« 
C h a rlo tte  Tatlock? N iciodată Şl d o m n işo a ra

capitolul 20

1 august

Poppy nu se aştepta ca Fletch să 0  V.v -  
iar el nu o făcu. 2lteze d in  nou,



de f e  câteva săptămâni, ea plânse până ce 
, rn,ea în s! ara' .™brăcându-se în fiecare

t ¡nea» « să î™ “  Cat m3‘ ,n caz că Flet*  avea 
J nâ ¡n vi2itl,La Urma Urmd’ mama ei încâ locuia cu 53 r  im Putea e să suPraviePjiască? 

evident, o făcea.

L o  dimineaţă, Poppy îşi concedie camerista înainte 
„Jrul să îi fie ondulat Şl pudrat, îşi puse un halat de

si Şise făcu g fereastra- Ptivind păsările din
^inajem m ei. .......................

7 Grauriisareau craca In craca) !Şi luau brusc zborul
■ se înălţau spre cer ca un sos aruncat în aer şi apoi se 

JsezaU la loc pe ramuri ca să sporovăiască. Rămase acolo 
toată ziua, punându-şi întrebări legate de cuiburile grau-
fiIorşi conversaţiile lor.

Era genul de întrebare pe care mama ei o ura.
_De ce să-ţi pierzi vremea.7 obişnuia ea să o întrebe pe 

Poppy ori de câte ori aceasta îi punea o astfel de între
bare. De ce să-mi pieid eu vremea7 continua ea şi ieşea
Jin cameră.

Jemma păru să găsească foarte bun faptul că Poppy nu 
;e mai îmbrăca aşa de formal.

-Adesea eu nu mă îmbrac decât după-amiaza târziu
zise ea.

Nu că ar fi ştiut ceva despre grauri.
-Mă pricep doar la şah, mărturisi ea.
Priviră amândouă o vreme pe fereastră

- Par să ciripească una către cealaltă, nu-i asa? întrebă 
lemma destul de surprinsă. Cred că sunt prietene

Poppy™ 3CUm " 'am aVUt °  Prietenă adevăra« ,  zise 

«nrUl C0- T li me" t drf gUt’ dar neadevărat! Există un
Z t Z  f  7 ^ « - care atestă că ai multe

:a 5  Z  Î T  f Uri° aSe CU privire la4  pi de la cercul de cusut

Magia unei nopţi ^
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-C e rc u l de cusut este pentru mame nev0ias 
Poppy. Comitetul pentru cei săiaci se întruneşte îni 2k(
a ^  K  r  /  —  a  |

lui Lady Cleland şi nu coasem. In realitate, fg,u , 
cruntată, vorbim doar despie imoralitatea prostituaţ-ej'ri 

_ Te-au vizitat toate cusătoresele şi bârfitoareie ^

I o
i . j  ' > -ni-au

trecut pragul. Nu! Asta nu e chiar adevărat.

cele mai multe s-au retras la ţară, zise Jemrna. \  
doamnele caritabile din oraş şi-au făcut curaj şi mj.

eşi
°a te

-  Cineva a renunţat? Ai putea să ţi-o imaginezi pe 
Lady Langhorne renunţând?

-N u! făcu Jemma, imaginându-şi-o pe femeia solidă 
şi invincibilă. Ea a trimis cartea de vizită din trăsură, 
pentru că probabil nu a reuşit să se convingă să intre 
într-un cuib de destrăbălare precum casa Beaumont, mai 
ales când ducesa e în reşedinţă, zise Jemma. Aşa că nu 
mai spune că nu ai prietene!

-  Nu e acesta motivul, zise Poppy, simţindu-se obosi
tă. Sunt altfel de prietene. Nu ar fi de acord să stau toată 
ziua în cămaşă de noapte fără să fac nimic.

-A sta din pricina virtuţii lor, zise Jemma. Cum eu 
m-am născut complet fără virtuţi, nu mă îngrijorez nici' 
odată cu privire la standardele aspre pe care voi, ceilalţi; 
vi le impuneţi singuri.

-  Te-ai născut complct fără virtuţi? zise Poppy şi rase
usoi

-Blestemul familiei Reeves, rosti Jemma. Ăsta e nu
mele meu de fată. Suntem toţi josnici. Am un u n c h i  

nebun de legat. Iar fratele meu nu e nici e| un model de 
comportament sobru. Duelul cu Villiers a fost a, atl„  
lea. Pot să-ţi aduc ceva, Poppy?

-  Cărţi, zise Poppy. în mod stupid, mi.am ujwt căr(i|e 
acasa şi am citii deja toate volumele desple naturj  Jiu 
biblioteca ta.

-  Natură? Despre copaci şi altele asemenea? gunt sllIv
prinsă că există. jjk

j M
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Prefer să cit,esc <Jespre ™ Îa animalelor, zise P0 ppv 
, : «sm în n’«1“ 11' lmul inter^ n t  despre narn 
^  ului din apă. Pe care l'am las''t acasă.
" ’ Cu siguranţă nu avem aşa ceva. Cât de straniu si 

rl,'n nartea ta, roDDV De c p  num « ............

fu  siguranid nu rtşd Leva. ^at de straniu si 
' a n t  * n  parteata, Poppy! De ce Dumnezeu nu ai

,n s un lacheu dupa cărţile tale?^  să trimit o listă la librăria Lackington. Adăugă 
încet: Am decis să citesc toate cărţile de care n-am 

„t timp să mă ocup. Şi in ten ţionez  să iau notite  
?' ma, deşi mama ar spune că nu  are rost. O  să fac asW 
i r pentru că îmi face plăcere.

! Vei fi îngropată în cărţi de câte trei volume, zise 
jemma, sărind din scaun Ştii am descoperit că femeile 
pgt să devină membre ale Clubului londonez de şah 
pentru că au uitat să excludă posibilitatea asta din re
g u l a m e n t .  Mă gândesc să devin membră doar pentru că 
toată lumea crede că doar bărbaţii pot fi maeştri la şah.

.Chiar trebuie, zise Poppy. Doar bărbaţii se presupu
ne că pot deveni naturalişti.ca pot acvclll I l d L U I d l l o L i .

-Atunci trebuie să devii naturalistă, zise Jemma

0 lună mai târziu, 1 septembrie

-Ştii ce face soţul tău.7 întrebă Jemma ridicând privi
rea din farfuria cu micul dejun.

-Ce anume? întrebă prevăzătoare Poppy.
Având în vedere că Fletch nu îşi pierdea timpul ca 

aţi viziteze soţia înstrăinată, ea nu era sigură că voia să 
ştie despre celelalte activităţi ale lui.

-Scrie aici că a ţinut un discurs animat în Camera

strani,!i î°are “ f e primit de ambele Parf‘- Q t de 
Ce ziri" n genf  ’ mu^  se prefac că detestă discursul.
seara asta?rgl Petrecerea dată de LadY Wigstead în

°̂ate, zise Poppy.
Jemma îşi miji ochii.



-  Ştiu la ce te gândeşti, Poppy, şi nu se p0ate >. 
oferit o  perioadă d ecen tă  d e  doliu , pentru câ en 1̂ 
ie de  asta când se term ină o  căsnicie. E septe3  
Adică au trecut cinci luni. Eu am crezut câ sunt 
gostită de soţul meu. Deşi nu  a fost o căsătorie d in ^
goste, ca a ta.

-A şa flm crezut că a fost, o  corectă  Poppy.
-  Dar e fermecător să te trezeşti dimineaţa alături de 

un bărbat. 
-A ţi dorm it toată noaptea îm preună/ întrebă Poppy 

uimită.
-  Da. Ca să fiu sinceră, ce  făceam  în pat nu era nicio 

dată foarte interesant, dacă m ă gândesc. Dar obişnuim 
să mă trezesc când  lumina d im in eţii era doar un galben 
palid şi îl întrebam ce îl aşteaptă în ziua aceea. Eram aşa 
de naivă încât mi-e şi greu să-mi imaginez!

-  Cum adică! întrebă Poppy.
-A m  crezut că şi lui îi p lăceau  conversaţiile noastre, 

că aş putea să-i înveselesc ziua petrecu tă în  Parlament.
Că mă asculta.

-  Nu o făcea.7
-Sigur că o făcea. Dar nu îl interesa cu a d e v ă r a t  sfatul 

meu, el asculta politicos pentru că p o lite ţea  e în firea 
şi în educaţia lui. Beaumont este una din tre cele  mai 
bine educate persoane pe care le-am întâlnit. Singurul 
m om ent în care l-am văzut cu adevărat nepoliticos a fost 
când l-am descoperit cu amanta.

-îngrozitor! zise Poppy cutremurându-se. Sigur Fletch 
are de acum o amantă. Mi se face râu de fiecare dată 
când mă gândesc la asta.

-M ie mi-a fost rău în trăsură pe drumul de în to a rc e 
re. Chiar şi acum, când mă gândesc cum atârna părul ei 
peste marginea biroului, simt un val de greaţă

-  Ai plecat imediat spre Paris.?
-Nu. Eram dornică de explicaţii, de scuze d 

Dar, pe lângă celelalte defecte, Beaumont e şi onest°M^e 
spus că îşi va părăsi amanta şi şi-a cerut scuze pentru

Eloisa Jamesr
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,âzut, dar apoi eu k m  întrebat dacă o iubeşte. 
an\ t preţ de o clipă şi a refuzat să răspundă, dar era 
eZlt'rziu. Ş' a recunoscut în cele din urmă adevărul.

iubea amanta? Mama spune că bărbaţii au aseme- 
'  ’laţii din motive pur practice.
*  A f i r m a ţ i i l e  mamei tale nu trebuie luate toate în 
'  zise jemma. Sarah era foarte frumoasă. Ei erau 
rl°S’ nâ, dacă poţi folosi termenul ăsta, dinainte să 
^sâtorim , de trei ani. El spune că ea nu mai e aman- 
; ca j ar nU ştiu cum s-a terminat relaţia lor. Ştiu că 

tasat de ea mai mult decât de mine, cu intimităţile 
a stre ridicole şi comentariile mele stupide în pat.

'Poppy înghiţi j n  sec. ..................................
Pare că noi doua suntem in mariaje asemanatoare.

” ţ u pai văzut pe Eletch flirtând cu cineva, o corec- 
Emma. Beaumont a plecat din patul meu după ce a 

‘ j ragoste cu mine şi s-a dus la birou, unde a făcut 
ra g o s te  cu domnişoara Cobbett. E o mare diferenţă,

3>Nu chiar, zise Poppy. Ştii că nu prea e. Dacă Louise 
u se întâmpla să fie prietena mea, el ar face acum amor 
j ea pe birou. Ăsta e un loc obişnuit pentru asemenea
;tivităti? izbucni ea.

-Nu, făcu jemma şi rânji. Nu ar trebui să fim aşa de
imbre, Poppy. D intr-un motiv sau altul, nu supravie-
liesc prea multe mariaje. Am aşteptat la Paris timp de
ei ani, gândindu-mă că Beaumont mă va aduce înapoi,
ar nu a făcut-o. Şi când, în sfârşit, a binevoit să-mi facă
vizită, eu descoperisem câteva plăceri pe cont propriu -
tiiar dacă nu direct pe masă.

-înţeleg, făcu Poppy. Tu sugerezi că Fletch va aştepta
:ei ani înainte să vină să mă viziteze?

Jemma se aplecă şi o strânse de braţ, dar nu spuse 
limic.

-Nu o să vină, nu-i asa?
Era o uşurare să rostească asta cu voce taie.

Magia unei nopţi ^ 9
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-N u  sun t sigură cât de asemănătoare sunt • 
noastre, zise Jemma. Dar bănuiala mea este câ e l 'N i 
de surprins că nu te-a în tâln it la o petrecere.

-  El se duce la petreceri.7 întrebă Poppy.
Jemma se întoarse spre ziar şi arătă spre rubrica fi* 

¿in lumea bună.
Chiar deasupra degetului cu unghie roz aljeni 

se afla o frază care îi făcu iui Poppy inima sâ pi(J 
în pantofi.

Ducele de F... în persoană a fost prezent la balul 
familiei du Maurier seara trecută, dar fără ducesa lui.
Se zvoneşte că numita ducesă a  plecat spre Veneţia. 
Ducele a părut neafectat de interesul pentru acest su
biect şi şi-a petrecut toată seara împreună cu lorzii lui 
Pitt, care păreau încântaţi să-l primească printre ei pe 
acest vlăstar al eleganţei.

I
-  Cât ar uri Fletch să fie numit un vlăstar al eleganţei! 

zise Poppy. Iar eu sunt la Veneţia.7
-Mereu încurcă treburile astea, zise Jem m a. Dacă nu 

sunt siguri unde eşti, atunci inventează ceva.
-A r trebui să mă duc la o întrunire a cercului de cu

sut la Lady Cleland, spuse Poppy după o vreme.
-  Eu nu nvaş duce.
-  De ce nu.7
-  Pare plicticos.
-  E datoria noastră, zise P o p p y . Să ne îngrijim de cei j

-E u  nu mă prea pricep Ia asta, spuse jem m a. Donez 
o sumedenie de bani. Bani ai lui Beaumonf <; mă,

săraci şi să-i ajutam pe cei care au nevoie

în privinţa banilor/

Nu am auzit altceva.
-  Ce vrei să spui.7 Fletch cu siguranţă are destui bani.
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n  eu, nu, spuse Poppy. N-am nici un ban.
ai o alocaţie?

poppycl5ti,iSd; n cap - ,
Fletch m i* oferit una, dar mama a spus că doar ar 

'  | s^i trimit facturile şi să las detaliile financiare în 
6 U1 s o ţ u l u i  meu. Mi-a dat o sumedenie de sfaturi, 
^ându^mi cum să reacţionez când mă va întreba de 
5Unari dar Fletch nu a zis niciodată nimic, nici chiar 
ldd am cumpărat două pălării -  teribil de scumpe -  în

ceeaşi lună.
ce crede mama ta ca nu ar trebui sa primeşti

1 n ţ-i pJ
) a °Hu stiu. Ea ştie. Ea crede că nu sunt suficient de 

teligenta ca să mă descurc cu banii, zise Poppy şi îşi 
lU trnlă vocea. Nu o spune cu cruzime, dar crede că:onuuid i i . i

utine femei se descurca bine cu banii.
 ̂ -Ea îti spune ţie asta, femeii care citeşte studii despre 
nă aer si grauri? Iar tu spui că nu ai cumpărat nimic în 

anii de căsnicie fără să te gândeşti la reacţia soţului tău?

-Da.
-Iar înainte de asta, presupun că mama ta...
- Desigur, răspunse Poppy şi se simţi ca o idioată. O 

să stau cu tine până după Crăciun, Jemma, dar apoi
o să vreau o casă a mea. Şi intenţionez să călătoresc
foarte mult. 

jemma ridică din sprâncene.
-Lasă-mă să ghicesc... Spre câmpiile Africii sălbatice? 
Poppy rânji. '
-De fapt, pentru început mă gândeam la fluviul Nil. 
-Nilul va fi confortabil doar dacă înoţi în bani, zise 

]emma ferm. Presupun că banii soţului tău sunt la 
Hoare’s Bank, la fel ca ai celorlalţi vlăstari ai eleganţei 
din capitală.

-Nu trebuie să-i spui aşa. Nu i-ar plăcea deloc.
“Dar este, făcu Jemma. Mai ales că e foarte tânăr.
-E mai în vârstă decât mine.



-  Dar e mai tânăr decât mine şi, mai rău, r 
mă simt bătrână cu barba aia scurtă şi cu felul în^  
păşeşte printr-o încăpere, preocupat de una sau d ^

1 E obositor, nu-i aşa? zise Poppy şi începu să ^  ‘ 
-Ş i e obositor de chipeş, rosti Jemma. Absolutobosjt0r

-  Da!
-N u e masculin să fii perfect în toate privinţele, 
Poppy râdea încântată.
-  De ce ai tu nevoie, zise Jemma, este să retragi o sumă 

foarte mare de bani şi să o cheltu ieşti cum  îţi place, ^  
să te gândeşti de două ori dacă vrei să cumperi două sau 
patruzeci de pălării. Şi apoi îi vom  trimite o scrisoare lui 
Fletch în care îl vom informa că doreşti ca alocaţia ta 
să fie depusă la Floare’s Bank într-un cont al tău. Va fi 
mult mai uşor pentru amandoi in felul acesta. Poţi să iţi 
aranjezi propria casă şi să călătoreşti u n de  doreşti, iar el 
nu va trebui să se preocupe de asta.

Totul era încântător de simplu, 
în faţa chipurilor zâmbitoare ale duceselor de Beau-

mont si de Fletcher, domnul Pisner de la Hoare’s Banki 7
le înmână suma scandaloasă solicitată fără să protesteze.

-  La urma urmei, îi spuse mai târziu managerului său, 
domnul Fiddler, ştiam cine era. Nu se exprimase foarte 
clar, dar se înţelegea destul de limpede ce voise să spună.
Şi mai era ducesa de Beaumont, iar ele două erau priete- 
ne foarte bune, puteai să-ţi dai seama. Si apoi ea, adică 
ducesa de Fletcher, mi-a spus că ar dori să aibă propriul 
cont la bancă şi că soţul ei îi va depune alocaţia acolo.

-Lumea se duce de râpă, remarcă domnul Fiddler. 
N.c, un barbar nu mai reuşeşte să-şi controleze soţia. 
Daca un duce nu o poate race, ce snerm^ 
noi, restul? P ^ n ta  ma, e pentru

Cum domnul Pisner se gândea în sin i 
degrabă ar fi băut otravă decât să fie însunT U j  m31 
Fiddler, nu mai fu nimic de spus despre asta^ a™na 
cepură să adune chitanţele de Juna trecută ' ’ ^  03 m '

\
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trăsUră, POPPY «  uita uluită la teancul gros de 
ofe de la ea din mana. 

ma, z'se ea’ Fletcl10 sa fie a?a c,e furios/ 
Serios? facu Jemma, pudrându-şi nasul într-o oglin-

I lică Pe caie 0 scoase n săculeţ. Să venim si mâine 
" mai scoatem nişte bani.

C3p V e gândi la asta-
¿ e ce să fie furios.7 Nu pare zgârcit.

; Nu e, zise Poppy.
£ fo a rte  posibil ca nici măcar să nu observe.

poppyse i° do â' ^ ar unde sa Încet-încet, înce
pea să-şi dea seama că nu ştia mai nim ic despre soţul ei. 

„Acum hai să cumpărăm ceva ce ţi-ai dorit mereu si

„u ai făcut-o!
Dar lui Poppy nu-i venea nici o idee.

_0 rochie nouă? Am cumpărat mereu când am simtit 
că am nevoie.

-Ce facem noi, zise Jemma, este să cumpărăm ceva 
de care nu ai nevoie. Doar de plăcere. Nu pentru că ai o 
gaură în ciorapi, ci pentru că iubeşti ciorapii.

Apoi începu să râdă.
-Ce este? făcu Poppy zâmbind şi ea.
-îţi lucesc ochii, zise Jemma. Arăţi ca un pisoi care a 

prins primul şoarece.
-Ei bine, e ceva, zise Poppy timidă.
-Ce anume?
-Promiţi că nu o să râzi?
-Nu pot să promit asta, zise Jemma. Dar promit să 

nu hohotesc, e bine aşa?
Poppy despături un mic anunţ, decupat cu grijă din- 

frun ziar. ’

Ce Dumnezeu? făcu Jemma si se uită la anunţ. 
bra un anunţ.
0 a 1

ShL Vâ zare cornul unei ciudate bestii recuperate din 
lstreyan Babylon.“
"Ce e asta?



-A i auzit de bestie? întrebă Poppy. Anul tre 
un articol în Gazette. Scria că avea două c o a r n ă  
pra botului şi alte două coarne răsucite deasupraefd(;a% 
urechi. Articolul spunea că era mare ca un cal ^  
foarte uşor să poarte două persoane în spinare. f u ki 
îi era albastră. ’ \

Jemma avea o expresie care aducea cu cea a m 
lui Poppy când aceasta îşi manifesta interesul 
informaţii mărunte din ziare. tri1

-  De ce Dumnezeu porţi asta în buzunar?
-  Mi-ar plăcea să-l cumpăr, zise Poppy.
-  Să-l cumperi?
Poppy se aplecă şi bătu în tavanul trăsurii.
-  Excelenţă, se auzi vocea bubuitoare a vizitiului.
-  Am vrea să mergem la Magazinul de curiozităţi al 

lui Grudner.
-  Poftim?
-  Magazinul de curiozităţi al lui Grudner în White- 

friars, strigă ea. Acum, te rog!
Trăsura trase uşor spre dreapta.
-  Magazinul de curiozităţi al lui Grudner? întrebă 

Jemma.
-A m  citit anunţurile lui, îi explică Poppy. Are tot so

iul de lucruri minunate -  o dată a avut un sâmbure de 
cireaşă pe care erau sculptate o sută de capete. Şi un ou 
de struţ. Ştii ce e un struţ, Jemma?

-  Nici vorbă, spuse Jemma şi se lăsă pe spate, zâmbind.
-  Este o pasăre foarte mare şi grasă, zise Poppy. Tata 

avea o carte despre curiozităţi ale naturii pe care am 
ţinut-o ani întregi sub pat. Toate cameristele ştiau, 
desigur, dar nu i-au spus niciodată mamei. De ce zâm
beşti aşa?

’-Pentru că îţi strălucesc ochii, zise Jemma. îti strălu
cesc ochii, ai obrajii roz şi arăţi... interesată, Poppy. Cu 
adevărat interesată.

-  Ei bine, cine n-ar fi? Ştiai că Lord Prestle are un aii'
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Un
r ator împăiat? Ce este un aligator?

" ^  istru, răspunse Poppy. Un monstru adevărat 
.U nnl0asi şi colţi cât piciorul unui bărbat. Aşa l-au 

,1 d'11-' hler’s Magazine. Bântuie în sălbăticie în 
*■'înSnite un om d in trodad .

Anierica Ş1 --ule sfinte! făcu Jemma. Pari să citeşti alte
A numnez . o 

" , j eCât nnne. _
artic° u| iucrU pe care îl voi race va fi să cumpăr un

^  totru aligawwl împSiat? ..
n e a p ă r a t  interesata de animale impaiate, 

^  în fine, sunt interesată, dar sunt şi mai inte
re  P°PPyurioZităţi. A fost un anunţ cu mai multe luni
reS£ltă 1C at de o piatră transparentă cu apă în interior, 
în urmă eg ^  ^  gâncj să 0 întreb pe mama dacă aş

de]tea să o cumpăr.
P ne ce nu ai făcut-o? ■ _ _

Mama nu e de părere că aceste curiozităţi sunt po-

■ itp nentru o ducesă.
Eut r e b u ie  să fiu o ducesă după dorinţa mamei tale,

. 't  ma r e la x a t ă .  Nu am manifestat nici cel mai mic 
Z1Sfe es pentru altceva în afară de a rezolva o problemă 
1  «h Dar am o întrebare, Poppy. De ce Dumnezeu îi 
ce r i  voie m a m e i  tale să cheltuieşti banii lui Fletch?

- Nu sunt sigură, se încruntă Poppy.
-Eu nu cer permisiunea nimănui pentru nimic, zise 

Jemma foarte sincer. Este un fel mult mai distractiv de

Magia unei nopţi 1 3 5

a trăilai. * , . w
-înţeleg ce vrei să spui. Presupun că eram obişnuita 

să o întreb pe mama orice aş fi vrut să fac. Deşi ştiam că
urma să nu fie de acord.

-Atunci trebuie să încetezi să o întrebi. Uiăsc oame
nii care spun nu.

Poppy începu să râdă.
-Cine îţi spune ţie nu, Jemma? _
-Nu prea multă lume, şi exact aşa trebuie să fie. u 

Ş' Beaumont ne ciondănim când şi când.
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-  încep să-mi dau seama că mama refmâ«
de lucruri. a ° S%

-Ş i puţine dintre ele o bucură, zise J e m m a 

aflu mai multe despre mama ta, cu atât sunt' • ' 
cunoscătoare că am puţine rude. Nu mi-aş da 
nebun pentru mama ta nebună niciodată. ’ ^

-  Ştii că nu ne-am scris nici măcar o scrisoare 1 
trecută? Presupun că e furioasă pe mine. Ulla

- Face pe ducesa în locul tău, zise Jemma pe un t0tl 
voit tăios. A dat o serată săptămâna trecută, confrw 
rubricilor de scandal.

-A  vrut mereu să fie ducesă, zise Poppy, simţind o 
urmă de loialitate. Şi ar fi fost o ducesă mult mai buna 
ca mine.

-Acum e ducesă, îi indică Jemma. Noi, ducesele liber
tine, locuim în reşedinţa Beaumont, şi cele virtuoase pot 
să o viziteze pe mama ta, iar toată lumea e mulţumită.

capitolul 21

Tot 1 septembrie

Ducele de Villiers deschise plicul elegant, în relief, îi 
scrută conţinutul şi lăsă apoi hârtia să-i cadă din mână. 
Era aşa de obosit, încât nu-i păsa că unul dintre prieteni* 
lui îi trimisese o pagină lungă cu bârfe. Se părea că duce
le de Beaumont flirta cu domnişoara Charlotte Tatlock. 
Fuseseră zăriţi vorbind la toate evenimentele.

Elijah trebuia să fie nebun ca să flirteze cu fata bătrâ
nă Charlotte Tatlock când putea să vorbească cu Jemma. 
Deşi acum, când se gândea mai bine, îşi amintea parcă 
de faptul că Elijah vorbise cu domnişoara Tatlock pe tot 
parcursul ultimului dineu dat de Jemma.

Villiers nici măcar nu avea puterea să citească restul 
scrisorii, ceea ce era exasperant.



avea tabla de şah langa pat dar nu p jrea să 
. ^„centra asupra une, probleme bune de sah, £

<  Finchley .-o aranjase după Analka sahl h ™  
l dor exact aşa cum ii ceruse. ue

pl’ochii îi tot fugeau prin cameră -  camera lui goală si 
bositoate. O redecorase cu do, ani în urmă în nuanţe 

¿g ri p alii culoarea ,Cefrului de d!m,ineaţă deasupra 
in u lu i , “ da locul iernii. încâ

P1
c

a ti

" - Aş putea să vă aduc nişte supă de orz, E x ce le n tă 7
1 1 m  / -J /~4 r \  n  « r t  < m  i  _  /* 1 i  I
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«plăcea culoarea Dar era goală teribil de goală.'
Chiar regreta raptul ca logodnica îl părăsise pentru 

datele Jemmei, deşi la momentul respectiv, când se în- 
(plase, nU'i pasase deloc.

ase Finchley, stând de pază în uşă ca un fel de spectru

-Nu, răspunse Villiers. Apoi adăugă: Nu, mulţumesc,
Finchley- .

_ Au fost mai mulţi vizitatori în dimineaţa asta, 
anunţă Finchley cu o oarecare mândrie.

Luă o tavă de la un lacheu care aştepta şi o prezentă 
ca pe un copil. Şi, intr-adevăr, pe ea se afla un mic teanc 
de bucăţi de carton, tipărite cu nume din aristocraţie, 
cunoştinţe, prieteni sau doar curioşi.

-Nu, mulţumesc, repetă Villiers.
Nu exista nimeni pe care să dorească să-l vadă din 

teancul de cartonaşe. Adevărul era că se simţea depri
mat. I-ar fi plăcut să-l vadă pe Benjamin. El ar fi dat buz
na în cameră ca o înghiţitură de apă rece şi proaspătă, 
iar Villiers ar fi avut ceva tăios să-i spună şi s-ar fi gândit 
la păpuşi neîndemânatice şi altele asemenea.

Ajunsese şi el aproape de moarte. Şi apoi îşi aminti 
faptul că prietenul său Benjamin era deja mort.

-Bănuiesc, zise el exact când Finchley era pe cale să 
plece, că ducesa de Beaumont nu a venit în vizită. Sau 
ducesa de Berrow?

Aceasta din urmă era văduva lui Benjamin.
■nchley făcu o plecăciune.
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- N u  au fost d o a m n e  p r in t r e  vizitatori, EXce|

O  spuse  calm , d e  p a rc ă  V illie rs  ar fi’uitat ^  

e ticheta  socială. Sigur că n u  v en eau  şi d o a m n ^ ^  

naiba să îl viziteze văduva lui B en jam in / Fără y  • 

îl învinovăţea p e n tru  s inuc iderea  lui Benjamin. ^

El se gândi că Jemma ar fi pu tu t veni. Ea spuses 
erau prieteni, la urm a urmei. Trebuia să presupu^ 
că nu erau chiar aşa de buni prieteni. îi era greu ^  
amintească... în mintea lui era o ceaţă.

-  Ducesa de Beaumont nu a venit, nu-i aşa? întrebă el 
din nou, doar ca să se asigure.

Pe faţa lui Finchley se aşternu o expresie stranie, dar 
el clătină din cap.

-Nu, Excelenţă.
-Am bătut câmpii despre ea? ghici Villiers. Bănuiesc 

că am spus tot felul de lucruri, Finchley. Am cele mai 
ciudate amintiri. A venit avocatul ăla până la urmă?

- Da, Excelenţă, zise Finchley. Nu vă amintiţi că v-aţi 
făcut testamentul?

- Ba da, minţi Villiers pe faţă.
Apoi i se făcu milă de majordomul lui, care se simţea 

vizibil jenat.
- Poţi să te retragi.
Finchley dispăru, iar Villiers se holbă la degetele sale 

în lumină. Deveniseră mai subţiri, aproape tra n s p a re n 
te. Sigur că Jemma nu venise. E a  nu putea să îl viziteze. 
Asta ar fi echivalat cu a spune întregii Londre că aveau
o aventură - mai rău era că nu o aveau. De fapt, Villiers 
fusese suficient de prost, aşa cum îşi amintea, să refuze 
ceea ce fusese probabil o invitaţie.

- C e  p ro s t, c e  p r o s t ,  ş o p t i  e l în  b a r b ă .
Ş i  a p o i se  g â n d i la  B e n ja m in .  » C e  p r o s t !“
F e b r a  se  î n t o r c e a ,  a s ta  e r a  c e l  m a i r ă u . D is p ă r e a  

d im in e ţ i le , d a r  a c u m , c â n d  tr e c u s e  p râ n z u l, s im ţe a  c g se 
în to r c e a , a p r o p iin d  u-se c a  u n  v a l d e  c a tife a  n e a g ră  ca re  
să-l a c o p e re .
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Rhiar Puţea,Sa m0r ■ ? ¡ ce moarte ¿ J , ?  mor-
t e  a u n u i  du pentrU 0 lc,g°dMcă de care “  Ur' 

S e l ' O viaţă irosită pentru un cuvânt nennr," “'1 PÎSa 
^ s u c i r e  de oţel. nepotrivit, pen.

fju că ar fi fost multe la care să renunţe în afară A 
te amestecate şi de prieteni pierduţi.'

' Benjamin-.- mort. Elijah. Elijah... căsătorit cu Jemma 
V ia ta  lu i  î i  dadea dureri de cap. J mma-

'Mai exista însă un lucru, deşi...
Un lucru care trebuia făcut.
Sim ţind  d e ja  că  p r iv i r e a  i se  îm p ă ie n je n e a ,  el strioă 

auzindu'şi v o c e a  c u m  c e d a ,  răg u ş i tă .
- Finchley!
Servitorul lu i  a p ă r u  p e  d a tă .

-Am din nou febră, zise el, ca să evite mâna răbdătoa
re pe fruntea lui. Aş vrea nişte apă, te rog! Şi trebuie să 
scriu un bilet. Repede, înainte să se instaleze!

Dar, când Finchley se întoarse cu o foaie, febra se 
instalase, iar Villiers nu-şi m.ai amintea ce voia să spună

-Femeia aceea, reuşi el să rostească. E pentru ea!
Finchley se aşeză pe marginea patului.
- Care femeie?
Villiers văzu că silueta zveltă a servitorului său se 

lungi şi mai mult, îi crescură coarne şi se legănă lângă 
perete.

închise ochii.
-Eram cu toţii prieteni, desigur. Care era numele ei? 

Charlotte cred. Poate Charlotte. De la Excelenţa Sa, du
cele de Villiers, salutări.

 ̂Uită ce voia să spună -  şi că voia să spună ceva -  şi 
cazu îh bazinul cu apă caldă care aştepta în mod inexpli
cabil în spatele ochilor săi închişi. Plutea în el, ba chiar 
z ura când vocea persistentă a lui Finchley răzbi prin 
aPă, slabă, diluată.

Excelenţa V oastră. Puteti să-mi spuneţi numele de 
ilie al femeii?



140 Eloísa ¡ames

-A l  cui .7
-A l lui Charlotte, zise Finchley. O femeie 

Charlotte. îi scrieţi o misivă, Excelenţă. Pe \
-  Intr-adevăr? C h arlo tte 7 Vrei să spui Ch 

Tatlock.7 zise el, ştiind că părea iritat. O tânără 1  k 
mai bătrână. 3ll'e'

îl epuiza să spună toate astea şi se lăsă la loc pespa
O misivă7 Ce Dumnezeu era asta.7 e'
-N u, nu, vreau să spun, spune-i...
Bazinul se deschise din nou la picioarele sale, îm. 

bietor şi cald. Poate că erau sirene cu ochi strălucitori 
acolo, care să-l facă să se simtă cald şi iubit. îngrijit. Cu 

siguranţă numele văduvei lui Benjamin nu era Tatlock 
Pentru că numele de familie al lui Benjamin... Care era 
numele de familie al lui Benjamin.7

-  Spune-i să vină să mă viziteze, zise el. Spune-i că.„ 
spune-i că îmi lipseşte Benjamin.

El auzi pana lui Finchley zgâriind hârtia, iar asta îi 
făcu să-i vâjâie capul.

-Acum du-te, hai! zise el. Trimite-o prin mesager! 
Când uşa se închise, închise şi el ochii şi căzu în bazi

nul unde nu eiau sirene cu ochi strălucitori şi cozi lungi 
şi verzi, ci doar umbre mişcătoare si căldură.’ Era asa de 
cald, încât bazinul era probabil încălzit de vulcani.’

Şi aşa continuă până în zorii altei zile

capitolul 22

Magazinul de curiozităţi al lui G n .r l,,  • j

te pe stradă, iar vitrinele lui cu feZ  ' * *  ^  ' 
cu tot soiul dc lucruri. tOÎ" ’e <™u în t«ate

Poppy sări din trăsură. îşi dorise a n i  - 
teze magazinul Iui Grudner, încă de 
existenţa Iui, dar mama ei spusese nu. Grud ase 
într-unul dintre locurile libertine ale Lonj erera s*tuat 
friars, care era o zonă fără reguli sau legi _ rei> White-

a?a susţinea



ei. lu i Poppy strada i se părea la fel de murdară 
j  aglomerată ca orice altă stradă şi nu exista vreun 

' evident că era situata într-un loc rău famat 
C i n »  o urmă relaxată şi se asigură că panierele ei nu 

„eau usa trăsurii.
" '\ n u ie s c  că domnul Grudner nu pune pret pe 

nie,zise ea uitânciu'se vişine.
:Ur3|jită'te la asta! făcu Poppy arătând cu degetul, 

jertima se uită mai îndeaproape.
__ 0  m ănuşă  veche de călărie? Ce face? Zboară singură? 

aparţinut re§elui Henric al VUI-lea. Scrie pe

^ S i  care e dovada? întrebă Jemma pufnind. Ai putea 
să iei orice mănuşă şi să pui lângă ea un cartonaş pe 
care să scrie că i-a aparţinut regelui Solomon însuşi, 
în afara de asta, ştii că Henric al Vlll-lea nu se spăla 
niciodată? Unchiul meu îmi spunea că pielea regelui 
era la fel de netedă ca fundul unui bebeluş. Dar ima- 
ginează-ţi... Ea se cutremură. Imaginează-ţi doar interio- 
nil acelei mânuşi!

Era un magazin mic, pictat frumos în roşu-cireaşă. 
Peste tot pe unde se uita, Poppy vedea cutii pline cu 
sticlărie, rafturi din sticlă şi chiar piedestale din sticlă 
cu obiecte preţioase deasupra.

-Doamnelor, zise un bărbat venind spre ele. îmi 
faceţi o prea mare onoare! Era înalt şi slab şi cu un ciuf 
de păr alb care îi făcea capul să pară prea mare pentru 
corpul lui, ca o păpuşă la Bartholomew Fair. Eu sunt 
domnul Grudner. Pot să vă ofer ceva? Poate mânuşa lui 
Henric al Vlll-lea pe care aţi admirat-o în vitrină?

-Nu, îi răspunse Poppy zâmbind. Sunt interesată de 
curiozităţi ştiinţifice, dacă nu vă supăraţi.

-Am un lanhado din Africa, zise domnul Grudner. 
re anvergura aripilor de zece picioare, desigur, şi e 

sP endid împăiat. îl păstrez în altă parte, dar aş putea să 
Vl ivrez mâine-dimineată.>

Magia unei nopţi
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_ Nu animale împăiate, ci curiozităţi, îi explk. 
Intenţionez să îmi creez propriu l cabinet de curj0 % 
Am văzut un anunţ despre corn u l unei bestii 

- 0  piesă rem arcabilă, zise d om n u l Grudner. 
racol cu adevărat. V am  vândut cu 300  de lire. ' ^

-  300 de lire! interveni Jem m a. E  strigător Ja ceri
-  E singurul exemplar, rep lică  domnul Grudneri 

Valorează mai mult d e  atât şi nu am făcut-o decâtpê  
tiu că Lord Strânge este unul d in tre cei mai buni client,'

-  Lord Strânge? întrebă Jem m a.
-  Este un mare naturalist, le  informă domnul Grud- 

ner. Şi, desigur, e capabil să îşi urmeze pasiunea. Are 
una dintre cele mai bune colecţii din  Anglia şi cea mai 
mare parte din ea a fost cumpărată din acest magazin.

-  Oh! făcu Poppy, în m od ev id en t fermecată. îmi 
pare rău că nu am apucat să văd cornul înainte să fie

cumpărat.
-Magazinul este plin de obiecte  minunate... Fiecare 

doamnă ar trebui să aibă un cabinet d e  curiozităţi. Pot 
să vă arăt mâna unei sirene?

Jemma se îndepărtă de îndată ce Poppy fu încânta
tă să studieze colecfia destul de neplăcută a domnului

uccaf "^1“ auu

ai mei.

Se holbă Ia un tablou mic făcut în

vx
piesă.



. .  J  set îi aparţine lui Lord Strânge, dar nu am reu 
i co n v in g  sa se d e s p a r t a  d e  e l reu~

c£ D u m n e z e u  s^a d e s p ă r ţ i t  d e  regină^

'jfo  aş Putea spune cu certitudine, zise domnul

GrÎ „ erset de şah, zise jemma, nu reprezintă nimic 
regină. Este muoL De ce Dumnezeu şi-ar da ^

L , g e  regina?
b .Mi-a vândut-o, ase domnul Gmdner. Nu a ajuns să 
. cel mai bogat bărbat din Anglia renunţând la aseme-
; ea op ere  ^  artă-

pe ce v-ar vinde-o dumneavoastră?
,  P r e s u p u n  că trebuie să fi renunţat la şah, zise dom- 

nUl G r u d n e r . Orice ar fi fost, Excelenţa  ̂Voastră, vă asi
gu r c ă  piesa e foarte frumoasă şi unică. în coroană sunt 
c u i b ă r i t e  cinci sfere, terminând cu cea mai mică perlă de 
fild eş  pe care am văzuto vreodată.

Poppy o strigă din partea cealaltă a magazinului. 
-Jemma, uită-te la asta!
Se duse spre Poppy, luând regina cu ea. Din cine ştie 

ce motiv, nu voia să pună jos chipul încruntat şi dia
bolic, atât de încăpăţânat chiar şi după ce îşi pierduse 
regele şi tot restul curţii.

-Am găsit o statuie minunată a unui băiat cu un flu
ture, zise Poppy ridicând-o.

-0  copie după o statuie antică grecească, zise dom
nul Grudner, şi una foarte frumoasă, dacă îmi permiteţi 
sâ spun asta.

-Uită-te ce detalii pe fluture! exclamă Poppy.
Jemma se uită, dar nu fluturele, ci băiatul nud înge

nuncheat în faţa lui i se păru interesant.
-Ce reprezintă piesa? îl întrebă pe Gardner.
-Eros - sau Cupidon -  îndrăgostit de Psyche, răs

punse acesta. Psyche înseamnă fluture în greacă, desigur.
- Şi ce e asta? întrebă Jemma uitându-se la piatra ciu- 

ată pe care o ţinea Poppy în cealaltă mână.

Magia unei nonti
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-  E o geodă, spuse Poppy şi puse ^  
Cupidon. Uite, o deschizi aşa! statuia |

Cele două bucăţi de rocă se deschiseră ca sâ a 
un interior superb de ametist. a dê

-  E ca o peşteră mică şi sălbatică pe care o potj . 
mână, zise ea. O grotă a zânelor. ’

-N ici eu nu aş fi putut să o spun mai bine, rost'ri 
nul Grudner, arătând ca un bărbat care habar nu 0°1' 
era o grotă a zânelor, dar care ştia că acele cuvinte 
să îi aducă un profit. Veatl

-Am  mai găsit asta, zise Poppy, ignorându-1.
Ea ridică un sâmbure de fruct mic, poate de caisă îl 

deschise cu grijă până când se desfăcu în două. înăuntru 
se afla un set format din cele mai mici linguriţe pe care 
le văzuse Jemma în viata ei.

-  Ce drăguţ! spuse Jemma amintindu-şi dintrodata 
de un mic serviciu pe care îl avusese pentru o păpuşă 
demult pierdută.

-  24 de linguriţe intr-un sâmbure de cireaşă, zise 
Poppy.

î ?ia* m*c ^ U1 ăsta din lume, interveni dom
nul urudner.

p u ţin e  ^ ; T bUre de Clreaşă' dedara J “ “ “ - E “ >

încăpăţânare! EXCeienp>' 21se domnul Grudner cu

Jemma oftă. In mod evident Pr, 
de toţi banii pe care îi scosese u?urata
toate astea, de ce să nu fie uşurat“*!^1̂  so^ u* e*'
Era dorinţa ei şi nu stătea în obicef  | f Ĉ  ea vo‘a asta! 
oprească oamenii din a face greşeli'n 6* ^ eeve sa 
îi păsa.7 ’ IreŞe, piersici, cui

Dar Poppy o surprinse. Ea îi zâmbi d 
ner şi ceru un scaun, apoi îl fermeca  ̂° mni|lui Grud- 
şteargă de praf şi, până când se aşeză, ca el să'l
şile şi acceptă o ceaşcă de ceai, Jemma vV JOs m^nLI" 
direcţie se îndreptau lucrurile. în tr-ad ^  exact în ce

a  > PatriiTPri
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(  -pute mai târz,u: P̂ ecau ^in magazin lăsând în 
^ proprietar năucit, care aproape că se convin-

F ^ -n o iir  că îi dăruise sâmburele de cireaşă ducesei 
./.ce s11 “
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*  că era
celu n ecă to a re . El oftă, clătină din cap şi se gândi la 

•• niis doamna Grudner, Dumnezeu să o odihnească1 

fi ' r fi fost prea drăguţ.
ţ Cel mai rău este că eu a trebuit să plătesc preţul

e2 Pentru regina mea’ ZiSe êmma- âr m ai îm părat 
[otufla jumătate din preţul pe care l-a cerut el iniţial.

£ nedrept* w , . . . .
p0 p p y  z â m b i  tara sa dea nici cel mai mic semn de

re n iu şca re . -  1  j  .
-Mama spune ca o lady nu se targuieşte pentru

n _ A t u n c i  ce zici că ai făcut tu acolo? Bietul om a cerut 
50 de lire pentru sâmburele de cireaşă, iar tu i-ai plătit...
Cât? Patru?

-Zic că a fost... rânji Poppy.
-Hai să spunem că a fost o răzvrătire, spuse Jemma 

sec. Ar fi corect să spunem, Poppy, că în tot procesul 
ăsta de a-ţi părăsi soţul tu ţi-ai părăsit şi mama?

-Exact aşa văd şi eu lucrurile, zise Poppy şi se lăsă pe 
spate, deschizând săculeţul în care se afla sâmburele de 
cireaşă. Mâine intenţionez să merg la France &  Banting. 
Din câte am aflat, produc nişte minunate cabinete 
de curiozităti.>

-Există cabinete pentru sâmburi de cireaşă? întrebă 
Jemma fără să-i vină să creadă.

-Nu ai văzut niciodată un cabinet de curiozităţi? 
Regele Suediei a avut unul expus la Muzeul Leverian 
anul trecut, când i-am spus mamei că mă duc să vizitez 
săraci, dar m-arn dus la muzeu.

C e  r ă z v r ă t ir e !  f ă c u  Jemma s e c .  B ă n u i e s c  c ă  n u  a d e s- 
C0P erit p e r f id ia  t a .cop,

L
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-  Din fericire, nu. Şi poţi să fii cât de tăioasă rl 
lem m a, dar  te asigur că e fo a r te  greu să re2jst: S
mamei mele.

-  Pot doar să-mi imaginez, zise Jemma. Din fe ■. 
nu mi-a arătat niciodată nici cel mai mic interes. ^

-Ăsta, mărturisi Poppy cu candoare, e unuldin 
motivele pentru care sunt aşa de recunoscătoare câgj 
ceptat să locuiesc la tine. Grija mamei pentru rep ^  
ei este aşa de mare, încât nu mă poate vizita oricât de 
mult ar dori să o facă.

-Ştiam că reputaţia mea va folosi la un moment dat 
la ceva. Ar trebui să-l auzi pe Beaumont cum se plânge 
că aceeaşi reputaţie îi distruge şansele pentru diverse 
acţiuni în Parlament. Va trebui să-l informez că, de fapt, 
e de folos să ţină departe mamele şi armatele cotropitoare.

- Cred că voi cere un cabinet din stejar şi abanos. îmi 
place combinaţia de lemn negru şi maro.

-Hm, făcu Jemma.
Ea îşi scosese regina şi o studie din nou. In realitate, 

era o piesă de şah delicioasă. Rochia i se învolbura în 
spate precum curbura unui val oceanic care se spărgea 
la mal.

-  Domnul Grudner a spus că piesa ta provine de la
Lord Strânge, nu-i aşa? El are una dintre colecţiile de 
curiozităţi pe care mi-aş dori să le văd

-  E m a r e  p ă c a t  d e  Lord S t r â n g e ,  z i s e  j e m m a .  Nici 
m a c a r  e u  n -a ş  p u t e a  sa  v m t e r  F o n c h i l l ,  d o m e n i u l  lu i, 
d e s ig u r .  De c e  c r e z ,  c a  a d e s c o m p le t a t  5m ,|  s i  a  v â n d u t  
regina: k o cruzime! 1 ■ “

- De ce nu ai putea să-l vizitezi n« r , „ , r 
am de gând. W Lord Strânge? Eu

-Reputaţia lui e de zece ori mai 
mea. A scandalizat oameni care au ¡ninnea^™ decât a 
un înger. res*a eu Slint

Poppy se lăsă pe spate.
-Am de gând să îi vizitez colecţia. Ş j  Vr

la Muzeul Ashmoleon. Şi la Societatea să merg
sală. Mama
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j  voie niciodată să mă duc la întrunirile lor, 
i nli'a cu regularitate doamnelor să participe.
¡şi Permlciipi spre ea. Faţa lui Poppy era la fel de ferme- 
jen^a Înţotdeauna, dar Jemma îşi dădu brusc seama 
¡¿are ca . u avea nimic moale şi că zâmbetul ei era 
i băr^iajulce, pe atât de hotărât, 
scât nisoara Tatlock este secretara societăţii auxilia- 

°m -îelor de la Societatea Regală, îi comunică ea. 
; a doatf ra femeie Care flirtează cu soţul tău?

"ti  crândeşte la ea ca la domnişoara Fetlock, zise 
Srvsi»ur', e un nume plin de afecţiune, înţelegi

Upoppy^zâmbi- . 1
Mi-aş dori să ma pot gândi la un nume pentru

, , se dar ţin prea mult la ea.
în această privinţă suntem diferite. Mie nu îmi place 

"ici un fel domnişoara Fetlock, deşi sunt prima care 
incun0aşte că e extrem de nedrept faţă de ea. Din câte 
stiu îl adoră pe Beaumont de la distanţă şi cu siguranţă 
el nu si-ar risca preţioasa reputaţie ca să facă mai mult 
Jecât să converseze cu biata femeie.

-Atunci va trebui să-i îndreptăm atenţia în altă parte, 
zise Poppy ferm. întâmplător, cunosc un tânăr cercetător 
încântător, doctorul Loudan.

-Nu ar putea să se mărite cu orice tânăr de la Oxford, 
indiferent cât de inteligent ar fi, zise Jemma. Ea e prinsă 
în latul bunei-cuviinte. E săracă, dar aristocrată.> > 1 

-El e onorabilul George Loudan, zise Poppy. Şi va 
deveni vicontele de Howitt întro bună zi.

Jemma ridică dintr-o sprânceană.
-Ce idee drăguţă, Poppy!
-Mă voi duce la următoarea întrunire a Societăţii 

Regale. Cel puţin la următoarea la care sunt invitate fe- 
mei- Şi 0 să le fac cunoştinţă.

'Cum Dumnezeu ai cunoscut un cercetător, Poppy? 
Pre amuzamentul Jemmei, Poppy se îmbujoră uşor.

-Poppy!
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-  k m  scris o scrisoare, m ărturisi P0ppy , 
tratat despre leneşul cu trei degete în Transactio\  
Royal Society şi, chiar dacă am fost de părere 
nişte afirmaţii solide, a neglijat punctul de vederi ^  
tant al doctorului Hembleton din articolul anterio^' 
se referea la ghearele din spate. r’Cafe

-  k i  scris o  scrisoare.7 Despre leneşul cu trei rL.
t i • a 1 aegete?Jemma se aşteptase la orice, dar nu ia misive de

i . ’ ucspre
ienesL*

Poppy aprobă din cap.
- Corespondenţă interzisă cu un tânăr fermecător

făcu Jemma şi se lăsă pe spate rânjind. Ai zis că e ferme!
cător, nu-i asa?> )

Poppy păru şi mai fâstâcită.
-  Desigur, nu mă gândeam la persoana lui când km 

scris scrisoarea...
-Sigur că nu, chicoti Jemma. Nici gând. Niciodată. 

Sigur că nu. Ţi-a răspuns.7

-  Nu e chiar aşa, protestă Poppy.
-Ţi-a răspuns, nu-i aşa.7 Probabil s-a gândit că eşti stră

lucitoare. Şi câte scrisori au urmat, prea sfântă ducesă? 
Poppy părea puţin mai palidă.
- Chiar crezi că i se pare... crezi că el.
-C in e  stie ce gândeşte7

î oarbaţn sunt un mister
pentru mine. Imi place ideea răni î j- i „
, • • • „ i , ca ai î n c e p u t  u n  dialog,

c h ia r  şi ep is to lar, cu u n u l  d in tre  rm rii  ^  • j  S  
ai lumii. e marn oameni de  ştiinţa

-  Nu prea cred că e unul dintre nnr;; . ,
ţă ai lumii, zise Poppy. E un expert în ?a.meni ?tl/1V 
cu trei degete, dar face adesea erori în 1Vlnfa êneŞu^  
lor. Bănuiesc că nu are notiţe foarte 0rT recierea stuc^ ' 

Jemma continuă să chicotească. ° nate.
-Serios, nu e un flirt interzis.
-Nu.7 Presupun că i-ai arătat lui Fletch - 
-N u l-ar interesa. Lui Fletch nu-i pasg ^ r}Sor^e -

e *er>eşi.



p r e s u p u n  că, clacă leneşii ar pu rta  pelerine cu mami- 
' !  h erm in ă , lucrurile ar putea sta diferit, zise Jemma

ton răutăcios.
v , ar trebui- începu Poppy şi apoi izbucni în râs. 
" destul de caraghios, nu-i aşa?

Delicios, zise Jemma. Dar caraghios.
era aşa pe vremuri, zise Poppy puţin cam tristă, 

c u r s u l  ultimului an a devenit tot mai rafinat.
1 Nu e de mirare că te-ai îndreptat spre furnizorul de 
, ""si cu două degete. Şi eu aş fi făcut la fel. Ei bine, dacă 
J '  ’avut cea mai mică înclinaţie în a discuta subiectul.
? Ixrei degete, nu două degete. Ai fi interesată, zise 
,0p p y . S e r i o s  ai fi! Doctorul Loudan poate fi destul
le fascinant. . r .

_E de părere că şi tu eşti fascinantă? întrebă Jemma 

/lumeţ-
’ _Nu, zise Poppy- 

-Nu?
-Eu pur şi simplu nu pot uita nici cel mai mic detaliu 

pe care k m  citit undeva. Aşa sunt eu.
-Eu uit totul, observă Jemma.
-Dar îţi aminteşti fiecare joc de şah pe care bai jucat 

vreodată... Creierul meu funcţionează în felul ăsta când 
vine vorba de articole despre leneşi şi marmosete fran
ceze. E teribil de deranjant.

- De ce?
-Nu se potriveşte unei lady, rosti Poppy, strâmbând 

din nas. Dar nu am ce să fac. Văd o carte nouă sau un 
articol despre un subiect care mă interesează şi îmi do
resc cu ardoare să le citesc. Mama urăşte înclinaţia asta.

-Cât de ciudat, zise Jemma. Nu mă refer la tine, ci la 
ideea de a-ţi dori cu ardoare să citeşti despre un leneş cu 
trei degete sau nu. Trebuie să-ţi dai seama de asta.

~Eu nu povestesc asta nimănui. Şi trebuie să îmi 
Promiţi să nu spui nici tu.

"Atunci individul ăsta de la Oxford de ce nu te stu 
lază pe tine, cu mintea ta complexă?

Magia unei nopţi
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-  Constat că oamenilor de ştiinţă nu le pj 
deauna să li se amintească detalii, zise PoppvCe.H. 
destul de s u r p r i n s ă .  Cu siguranţă, acurateţe" 1 

mai mare importanţă când vine voiba despre sti *̂ 
biologiei, dar ai fi surprinsă, Jemma, cât de inexa3  
fi unii oameni. Doctoiul Loudan este uneori foar^ 
ticent şi nu renunţă la o idee chiar dacă dovezile^
împotriva lui.

- Nu cred că am vorbit vreodată cu un naturalist 
Există foarte puţini prin Paris. Deci crezi că l-am 
face pe inexactul, dar onorabilul George Loudan să fie 
interesat de domnişoara Fetlock?

- Eu sunt curioasă de ce eşti aşa de interesată să o 
îndepărtezi pe domnişoara Tatlock de soţul tău. Ai recu
noscut că el nu şi-ar pune niciodată reputaţia în pericol, 
Iar ea e o tânără aristocrată. Căsnicia ta nu e în pericol,

-  L-am mai văzut o dată pe soţul meu îndrăgostit de 
altă femeie, zise Jemma. Am plecat la Paris pentru că nu 
am suportat să fiu în preajma lui în acele condiţii. Asta 
e ceva ce Beaumont nu a înţeles niciodată: căsnicia şi 
reputaţia nu sunt cele mai importante lucruri.

-  E o problemă des întâlnită, zise Poppy gânditoare, 
Mama ar fi de acord cu Beaumont.

capitolul 23

2  septembrie

Charlotte nu ştiu ce să înteleacn rl; 
parvenise. Văzu sigiliul ducal si i-0 cn? scnsoarea care U 
de parcă ar fi putut să-i ardă degeţel« se servitoarei 
etaj, unde May nu putea să o vadă. ’ ' '  apoi a êr£a

Doar ca să descopere, dezamăgită - 
familiei Villiers, nu al familiei Beaunio 
Ducele de Beaumont nu i-ar fi scris. ^  “ i8ur că nU< 
niciodată. El era respectabil, onorabil.., 1 făcut asta
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’ • reveni brusc şi se holbă la biletul primit. Era in 
'? evident scris de un sem tor şi îi transmitea că du-

rle Villiers voia ca ea sa ^ facă o vizită. Ducele de
H , Un bărbat necăsătorit? Cum Dumnezeu putea 
V' L  asta? De ce s-ar fi aşteptat el ca ea măcar să ia
52 lui în considerare:
cecfde ce ar fi dorit ca ea să-l viziteze? Abia dacă 

M m b a se  două vorbe cu ea la dineul dat de ducesa 
geaiirnont, singura dată când se întâlniseră. Şi cine
nare B e n ja m in ,  numele despre care se a m in te a  în

erau<x

problema era, se gândi Charlotte, că viaţa ei era plic
ticoasă- E a  era considerată fată bătrână de mai mulţi ani 
decât îşi dorea să numere. Mama ei îi spusese mereu că 
avea o atitudine de femeie inteligentă şi că era onestă, 
v i r t u o a s ă  şi castă. Nu că ar fi avut măcar o dată ocazia 
de a fi m a i puţin castă, dar o virtute era totuşi o virtute, 
chiar d acă  nu era testată. Dar nici una dintre calităţile 
astea nu făceau ca viaţa să fie interesantă.

May intră în cameră.
-Aia e cumva o scrisoare de la Beaumont? vru să stie 

,
sora ei.

- De unde ştii că am primit o scrisoare?
-Mi-a spus servitoarea, desigur, zise May nerăbdă

toare. Văd că domnul Muddle va trebui într-adevăr să 
discute cu Excelenţa Sa. Se joacă cu reputaţia ta într-o 
manieră cât se poate de nemiloasă, trimiţându-ţi scrisori 
private.

-Domnul Muddle nu are ce discuta cu ducele de 
Beaumont! strigă Charlotte îngrozită la gândul că lo
godnicul surorii ei ar fi încercat să poarte o conversaţie 
stângace cu ducele. Nu poţi să-i ceri asta, May!

~ Ba sigur că pot, rosti May şi se îndreptă de spate. Eu 
sunt capul acestei familii, ţin să te informez. Şi nimeni 
jU 'lne m a i mult la bunăstarea ta decât viitorul meu soţ,



*

Charlotte ura felul în care vocea lui Mayc| 
joasă când vorbea de soţul ei. evenea

Şi nu era doar din gelozie. Nu era.
- Nu e o scrisoare de la B eau m o n t,  zise ea s
- Oh, făcu May şi se aşeză. Ei bine... ec> 
-B eaum on t nu m ki scris niciodată şi nicj

va face. Tu înţelegi, May. El nu e interesat să fl^0
cu nune. '

152 Eloísa James

-  Dar tu eşti interesată să flirtezi cu el, zise Mav 
percepţia vicleană a unei surori. Şi uneori e chiar 
periculos pentru reputaţia unei femei, Charlotte. *

Charlotte era prea deprimată ca să răspundă, aşa că 
rămaseră un moment în tăcere.

-Atunci de la cine e scrisoarea.7 întrebă May în cele 
din urmă.

-  E de la ducele de Villiers.
-  Oh, zise May! E o mărturisire pe patul de moarte? 
-Mărturisire? Mărturisire despre ce.7
-Nu ştiu! strigă May şi îşi strânse palmele. Credeam 

că e deja mort. Poate că... poate că e o scrisoare de la un 
om mort, adăugă ea cu vocea şoptită.

-Villiers a murit.7
-Aşa am auzit în dimineaţa asta, zise May. A murit. 

Cărbunarul a aflat-o de la o sursă sigură, de la negusto
rul de peşti din Gatrell Street.

-  E îngrozitor! zise Charlotte, lăsând scrisoarea Hi 
cada  d in t re  degete.

- Dar ce voia de la tine? Nu rrprL„ - -o
sora ei şi se întinse după foaie. “  ‘‘ CUn0?t‘’

-A  participat la dineul dat de ducesa de Beaumont 
la care am fost şi eu primavara trecură j  , , 
vorbit. Cred că s-a greşit adresa. C ’ ar a ca anl 

-N u, zise May cu genul ei de lo<wc* , f .
este în mod clar adresată, atât pe pljc CL  . °s*toare* f1 

Ea citi biletul. * * *n scrisoare.
-Cât de straniu! Sigur că ştiu despre c- 

fel si tu, Charlotte. La fel şi tu. e v° rbeşte. La» 1 *
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S u r  că ştii! E vorba de Reeve, nebunul acela 
dansat cu am în urmă. Cel despre care

. 7

CU
„w>aiUiU , • i i Ldre ai crezur

va cere de soţ.e ş, ,n loc de asta a plecat la ţară “
K  nebun- _ .
f ^ U  trebuie sa ma consideri o proastă! se răsti Charlotte.

Q ric u m  ar fi, zise sora ei, în mod evident, E xce len ta  
I  se referă la Reeve. Trebuie să fi fost prieteni, iar pe 

,1 de moarte el voia ca tu să ştii asta.
| D o a r  că, zise Charlotte, numele mic al lui Reeve e
B a r n a b e ,  nu Benjamin. _

D e s t u l  de aproape, zise Mary. E evident.
„ £j bine, nu mai contează dacă ducele e mort, spuse

Charlotte. ■ _ . . . . . .

_/Vr trebui sa treci sa-ţi laşi cartea de vizită, zise May.
Qucele S'a gândit la tine -  la tine, Charlotte -  practic pe 
patul de moarte. Poţi să faci măcar asta.

-Nu am înţeles niciodată, zise Charlotte, ce serviciu  
îi aduce persoanei moarte dacă eu îmi las cartea de vi
zita la ea acasă? Ce bine face, spune-mi? Dintr-odată, se 
aliniază toate trăsurile în faţa casei şi bucăţi mici de hâr
tie zboară încolo şi încoace, dar oare persoana moartă 
din coşciug se ridică şi îşi numără cumva vizitatorii? Nu, 
nu o face!

-Eşti incredibil de ciudată, zise May, apoi repetă
acelaşi lucru de atâtea ori, încât vorbele îi curseră de pe
buze cu uşurinţă. t >

-Dar slavă Domnului că nu e ducele de Beaumont
cel care se gândeşte la tine cu ultima răsuflare. Nu ai
reuşi să mai repari asta.

-De câte ori trebuie să-ţi mai spun? zise Charlotte cu 
dinţii strânşi.

-Da, ştiu, zise Mary, dar trebuie să recunosc că e 
estul de ciudat. Eşti practic o fată bătrână, Charlotte, 
ac,ă nu te superi că spun. Nici una din noi nu a atras 

||lci măcar un pic de interes din partea aristocraţiei. Şi 
Intr'odată eşti vânată de un duce. E straniu!
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C harlotte îm pături scrisoarea.
- O  să îmi las cartea de vizită la casa lu-y. 

mă duc să cumpăr un leac pentru servitor %  
ter. Faţa îi e iarăşi umflată, iar bucătăreasa 
ca să facă o cataplasmă. ea

-A i putea să-l trim iţi pe R oberts ,  0bser * ' '  
Nu e foarte potrivit pentru o lady să se duc*?  \  
după ierburi. 3 a Piaţj

-  Doar su n t  o fată b ă trân ă ,  zise Charlotte r
am nevoie de aer curat. E foarte straniu să

i i *  . Pnniesti nscrisoare de la cineva care tocmai a murit. 0

-  Nu-mi pot imagina ce va crede lumea despre 
Sper doar că nu vor crede că ai fost la fel de apropiata! 
Villiers cum se presupune că eşti de Beaumont. f

Ea râse strident doar la gândul ăsta şi plecă. 
Charlotte nu se osteni să-şi schimbe rochia. Era fo 

brăcată frumos într-o rochie bleu. Nu era nici deosebit 
de flatantă, nici la modă, dar era potrivită. Se uită în jos 
la ea o clipă, amintindu-şi cât de elegant apărea ducele 
de Villiers, îmbrăcat în costume deosebit de frumos bro
date. Când apăruse la petrecerea de după acel duel fatal, 
arata destul de palid dar splendid. Superb chiar, 

ra aşa e trist. Acum, când se gândea, era trist si

¡ S  5 ? rvffyn- Probabil trebuia p'e« di"ţara acum, cand adversarul său murise
Barbar, proşti cu duelurile lor stupide' Majordomul 

nu era de găsit pe nicăieri, asa ro -î « J d u  * 
să-i cheme o birjă. Nu avea chW - rUga p„e °  , 
că de la grajduri trăsura veche ^  a’tePte sa j se a 
printre aristocraţi scăpătati fier ’* nea&ra ca sa afiŞe*e 
pe  trăsu ră . ’ are P U nc t  d e  ru g in ă  de

-Numărul 15 Picadilly, îi spuse 
Când ajunse în faţa casei lui Viljf 

care era problema cu birja. Nu exi't^8’ ^  dădu seama 
livreze cartea de vizită. a Un lacheu care să

-Vizitiu! strigă ea. Vrei să fii amabil 
mea de vizită? ^ Sa livrezi cartea



r

iJ J

îsi trase pelerina şi luă cartea de vizită destul

ricen t* î! Privi pe,geam cum urcă la uşă, peleri- 
K .turândU'i în vântul puternic. Da, nu era cum se 
fV  o c a r t e  de vizită era livrată de un lacheu, dar ea

^ tea sătreacă peSte faptul Că Villiers murise. Morţii 
pl1 T b ilcâ nU mai pr£a ■ineau Protocol.
Majordomul deschise uşa şi luă cartea de vizită, dar,
. A Charlotte se aştepta ca vizitiul să se întoarcă di- 

Câl1 la birjă, acesta nu o făcu. In schimb, un lacheu tre-
I reuCtpe lângă majordom şi veni în jos pe alee. Deschise

■  ?a.Vârog să poftiţi, făcu acesta o plecăciune.
tem că m-aţi înţeles greşit, zise Charlotte, simţin-

I du'se t e r i b i l  de jenată.
Cine stie ce le spusese vizitiul cel prost?
-Nu am venit în vizită, n-aş face asta niciodată într-un 

m o m e n t  de mare tulburare. Nu am vrut să răscolesc per-
I s o n a l u l ,  aşa că vom pleca.

S e rv ito ru l m a i  făcu o  plecăciune.
-  P re z e n ţa  dumneavoastră este solicitată, doamnă.
Charlotte îşi ţuguie buzele.
Dar cine putea considera nepotrivită vizita în casa 

unui bărbat necăsătorit, dar mort? Un bărbat care nu 
mai respira nu mai putea fi considerat a fi un pericol 
pentru virtutea ei.

Aşa că se dădu jos din trăsură şi se îndreptă spre casă. 
Vântul era neplăcut de rece şi de tăios, aşa că ajunse la 
uşă simţindu-şi obrajii roşii şi hainele fluturate de vânt.

-Suntem foarte recunoscători pentru vizita dumnea
voastră, zise majordomul cu o plecăciune.

-Nu am venit în vizită... începu ea, dar înainte să îşi 
dea seama ce se petrecea, pelerina îi fu luată şi ea era 
însoţită spre scări.

-Nu vreau să văd corpul, zise ea. Apoi, crezând că 
majordomul nu o auzise, se opri pe scară şi spuse: Nu 
am Ven‘t pentru vizionare, dacă nu vă supăraţi.

Magia unei nopţi



unarioue ui id 91 uita o^amui. majordc 
în mod evident surd şi probabil se aña şi sub 
presiune. Ea observă, bunăoară, că nu reuşise să î

eta
tHarp

Majordomul se întoarse în capul scărilor •
jos la ea.

-Vizionare.7 Doriţi o vizionare?
- N u  doresc o vizionare, zise C harlotte  cu a,.
-  O vizionare: are.
Charlotte oftă şi urcă restul scărilor^Majordomu|

ii

casa în negru, ceea ce cu siguranţă trebuia făcut cât^ 
repede posibil.

-  Nu sunt interesată să văd corpul ducelui. Al dUce. 
lui mort, zise ea foarte tare când ajunse sus. Nu vreau 
să-l văd.

Majordomul rămase cu gura căscată, iar printr-o uşă 
deschisă în dreapta, ea auzi un uşor hohot de râs.

-  Doar n-am fost expus deja pentru vizionare, 
nu-i aşa?

Era fără îndoială glasul ducelui de Villiers. 
Charlotte îşi duse mâna la gură.
-  Vă rog să poftiţi, domnişoară Tatlock, zise majordo

mul, aparent imperturbabil. Ducele primeşte vizitatori.
Ea făcu un pas în spate.
-  Nu, şopti ea îngrozită.
Un bărbat cu o faţă dezagreabilă, ca de iepure, scoase 

capul din dormitor şi o apucă de cot chiar când se pre- 
gătea să se retragă pe scări în jos.

-Domnişoară Tatlock, chiar insist. Excelenţa Sa a 
fost grav bolnav şi şi-a exprimat dorinţa să vă vadă.

-D ar nu-i cunosc! zise ea cu voce joasă, uitfindiwe 
spre uşă. Am crezut că a murit.

-  Dar n-am murit, rosti ducele din intefi Aţa c,  ai 
putea foarte bme sa mtn, o„cne ai fi. Am t 
de limpezime, slava Domnului!

-Nu! făcu Charlotte.
Dar bărbatul cu faţa de iepure se aplecă
-  Vă rog, domnişoară Tatlock, ca Un «L®î?6 Ca\

Nu a cerut nici un vizitator în ultimele d0uâ J  C?nta
—  Lla saptamani.
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nCj Charlotte îşi dădu seama, desigur, că bietul 
ŞiatU pr0babil pe moarte. Ea nu fusese niciodată ge- 

dl i c e sâ ajute bolnavii sau muribunzii. Dar, evident, 
nulcare refuza ocazia când se ivea. 
nu vâ trimit trăsura în parc, zise valetul cel puţin 

" d că Charlotte era pe cale să încalce regulile so- 
a^ ':aţrând în dormitorul ducelui.
| C£o  birjă, zise ea. Daţi-i drumul, vă rog, zise ea şi 

pe lângă el.

capitolul 24

Fi tch nu se putea duce acasă. De fapt, el nu se putea 
niciodată acasă. Lady Flora era acolo; ea era mereu 

olo Salonul lui era plin de doamne parfumate şi râ
m ele lor delicate. Dacă se aventura acasă pentru cină, 
56 nlină de mâncăruri necunoscute si de servitorimasa era pim«t u . ’ . .

care nu-i mai văzuse niciodata. Avea impresia ca mare 
¡¡arte din personalul lui plecase. Casa mirosea diferit -

era parfumată.
- L u m â n ă r i ,  îi spusese Quince când îl întrebase. Lady

I Flora este de părere că fiecare încăpere trebuie să aibă
propria ambianţă.

Trebuia să presupună că asta făcea începuturile aşa de 
neplăcute -  ieşeai dintr-o ambianţă doar ca să fii întâm
pinat de ceva foarte diferit, dar la fel de dulce.

La fel de neplăcut era faptul că Lady Flora părea să 
ştie mereu unde fusese. El se dusese cu grupul lui Pitt la 
Inns of Court, iar ea era pregătită cu un comentariu des- 

j  pre politica pro-indiană a lui Pitt. Se ducea să călărească 
împreună cu Gill, iar seara ea comenta că Gill era puţin 
cam bătrân pentru pantalonii lui scurţi.

■Gill nu poartă pantaloni scurţi! se răstise el, între- 
bându-se dacă ea nu cumva înnebunise.

Dar femeia zâmbise înnebunitor.

L
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-  E doar un com entariu blând despre nev0 ia 
conte de a se maturiza, îi spusese ea. Am auzit 
cearcă să deseneze portrete, ca o veritabilă 
Trebuie să ne întrebăm dacă a avut vreodată o fen^ 
dacă nu te supără lipsa de delicateţe a întrebării. *e' 

Pe el nu-1 deranja lipsa d e  d e lica te ţe , desi n„ 0
1 vi • • 9 “ra

frumos să întrebe aşa ceva. b l nu voia nici o  lips  ̂  ̂
delicateţe din partea soacrei lui. De fapt, nu voia sâ 0 

vadă niciodată, nici la micul dejun, nici la prânz, nici 
să-l aştepte seara să se întoarcă, părând îngrijorată.

Dar nu curioasă, niciodată curioasă, pentru că ea 
părea să ştie mereu ce făcea el.

Din când în când, îl informa în treacăt unde se du- 
cea sau despre schimbările pe care le făcuse într-o came
ră sau alta.

-A i întrebat-o pe Poppy? întrebase el o dată când ea 
îl informase că schimbase draperiile din salonul de est 
cu unele de culoarea rodiei.

-  Poppy.7 făcuse ea uimită, de parcă el ar fi vorbit des> 
pre însuşi regele George. Poppy? Sigur că nu

Şi se îndepărtase, arătând de parcă fantoma unei fiice 
rugea  d in a in te a  ei.

Fletch nu  se putuse abţine sn n., .  * j
destul de straniu '  ”  " U se «andeasca ca era

Trecuseră luni întreei de rînr)
Deşi, desigur, nu o căuta cu adevărat VaZUSe P- 7  
ma -  de fapt, încerca să se afirme în p 6ntrU Cfa Se i  
Dar fusese la toate petrecerile î T'amera Lorzilor, 
niciodată acolo. Cu toate astea A° t£- i *ar 63 nU enl 
Sau poate că nu. Nimeni nu voia111" u*a CLI J emma* 

Primise un bilet discret de la baM* SpUna‘ 
du A despre contul privat al Excele^6 - ^formân- 
dăduse imediat o sumă mare de ban? a ~ desigur, 
te părăsea soţia. Nici una dintre soţifL . Se âcea can<̂  
plecaseră de fapt, dar lui i se Părea cgPneJeniior săi nu 
ăsta era evidentă. c etlcheta în cazul

\
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. 5.ea -  adevărata întrebare -  era ce ar fi trebuit
in"',?

¿ i f l 'c e  credea Poppy că făcea el. Ar fi trebuit să se 
de compania altor temei, 

irea lita te . încerca să se afirme în Camera lorzilor 
.  de c u t â n d  avea să ţină prim ul lui mare discurs 

?  loarte decis să-şi facă un  nume, să se afirme în gu- 
Să poată face ceva pentru ţară.

''soţia lui credea că el pur şi simplu se distra cu o 
tU rte i a n ă .  Şi nu ti păsa.

G â n d u l ăsta era mistuitor.
Şi de ce i-ar fi păsat lui Poppy? Ei nu îi plăcuse nici

odată să facă dragoste cu el. Iar acum îi spunea că nu îl 
iubise niciodată.

A şadar, de ce l-ar fi tulburat asta?
Urma să ia prânzul cu Fox acasă la doamna Armistead. 

Şi auzise zvonuri despre femei frumoase şi intimităţi... 
Nu ar fi trebuit să-l deranjeze.

capitolul 25

Dormitorul ducelui de Villiers arăta pentru Charlotte 
ca partea din spate a unei cascade: întunecat şi argintiu 
cu doar câteva lumânări puse pe ici, pe colo. în mijlocul 
încăperii se afla un pat superb, cu draperii din mătase 
gri-deschis, brodată cu zambile sălbatice.

Villiers stătea întins între perne şi păiea foarte palid 
şi ţeapăn. Pomeţii îi fu s e s e r ă  mereu foarte pronunţaţi. 
May îl declarase la u n  m o m e n t  dat alarmant de chipeş, 
»r Charlotte considerase cS era un comenam, pom-

vit. Dar acum pielea M S .  £

“ cu C efe foarte bine conturate. O cuprinse un val

de milă. _ onoarea de a lua loc, zise el.
-V ă rog să-mi tac \

Mulţumesc că mă vizitaV •
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S e r v i t o r u l  se grăbi să se ap rop ie  cu un scau^ .

se aşeză. . . . 3fea
V il l ie rs  n u  m a i  s p u s e  n i m i c ,  ci d o a r  se u i^  i

Charlotte fu d in tro d a tă  foarte conştien tă  de f i e ^

>ujor
_ pi 

potrivite. Camerei mirosea a mentă şi a apă cu lămâ̂

pect al ei, de pârul ciufulit de vânt, de obrajii ¡mb „ >  
şi de volanul prea p u ţin  in te resan t de la baza rochiei

-  Ce pot face pentru dumneavoastră, Excelenţă? i  
trebă ea, încercând să vorbească pe un ton calm şi |qj 
aşa cum se potrivea pentru cineva pe patul de moarte

-Nimic, bănuiesc, zise el.
Ce ciudat! Nu avea o voce de muribund. Părea uş0r 

amuzat şi un pic obosit. Charlotte riscă să-l mai priveas
că o dată.

El închisese ochii. în mod straniu, era chiar mai fru
mos aşa bolnav. Pielea îi era aşa de albă, încât genele 
lui păreau fantastic de lungi şi de negre profilate pe 
obrajii lui.

-  Cu siguranţă trebuie să fie ceva ce pot face, având în 
vedere că mi-aţi scris o scrisoare, zise ea în cele din urmă.

-Aşa am făcut? întrebă el cu un ton uşor surprins, 
care o deranja, aşa că ea vru să se ridice.

-V ă rog să mă iertaţi. îmi dau seama că am primit 
scrisoarea din greşeală.

-V ă îog, zise el. Vă rog să rămâneţi. Sunt sigur că 
v-am scris. Acum îmi amintesc.

Ea se aşeză Ia loc, întrebându-se ce putea să-i spună 
unui om aflat pe moarte.

- La ce vă gândiţi? întrebă el.
- Ei bine, dacă mi-aţi scris, mă întreb de re mi ari snus 

că vă lipseşte Benjamin si dacă nu m ™ I  *• 
la Barnabe. ' Ca nu cu™ a vă refereaţi

-  Barnabe? întrebă el. Nu ştiu nici „n R i xt- 
refeream la Benjamin, ducele de Berro f e' 
am crezut că îi trimit o scrisoare văduvei^! realitate> 
scrisoarea s-a rătăcit. Febra revine după ’ ^  cumva 
tea mi se tulbură teribil. Sunt foarte ^ m‘n'

t1 B implicaţi
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i e Benjamin, Berrow. Ca să nu mai vorbim 
: V & '  Me-am cunoscut la dineul ducesei de

nîvt nu'‘ a 'a!
1  este. Şi aş «  bucuroasă să iau legătura cu

¡liC' 
de . 

aşa
^  entrU dumneavoastră, Excelenţă, zise Charlotte. 

imediat. Să cer nişte hârtie de scris de la ser-
0P! |  dumneavoastră?

Sunteţi tânăra cu care Beaumont a început să flir- 
'  zise Villiers dintr-odată. Lord Thrush mi-a scris şi 

teze’ r5 nti revizuit unul dintre discursurile lui Beau-. *lQ Cd aV 1 r i _
:̂ ise 

a ',c 
ne 

ii bun

ontînParlament, iar el a fost de părere că l-aţi făcut

^ C h a r l o t t e  simţi cum se înroşeşte de la gât în sus.
k m  revizuit, zise ea. l-am sugerat doar Excelenţei 

Sale o idee despre cum să-l structureze.
_Nu e nevoie de formalităţi, de Excelenţa Voastră, 

Excelenţa S a ,  zise Villiers. Cu siguranţă, servitorul meu 
v,a in fo r m a t  că sunt pe moarte.

Charlotte rămase cu gura căscată.
-Arătaţi ca un peşte pe moarte şi dumneavoastră, 

zise el. Mă întreb dacă a fi pe patul de moarte nu m-a 
făcut cumva mai caritabil. Nu simt că pot să mă înclin 
puterilor divine şi să mă aplec asupra operelor de bine
facere. Nici pe departe. Doctorii mei îmi spun deja de 
săptămâni întregi că sunt pe moarte şi nu am auzit nici 
măcar o singură notă cântată în urechi de un cor divin.

-Daţi dovadă de mare încredere în părerile doctori
lor dumneavoastră, remarcă Charlotte.

El zâmbi uşor.
■“Doctorul meu a.r fi foarte ofensat daca aş decide să 

rămân în viaţă. Am primit sfatul clar să fac doar ce mă 
sfătuiesc cei de specialitate.

-V-as su ge ra  to tu şi să îi ofensaţi.
-O  sugestie excelentă. Dacă nu aş fi aşa de obosit, aş 

lua-o în serios Nu sunt obişnuit cu vizitatori. Sunteţi
nri „ are o văd de lun i în treg i în  afară deprima p e rs o a n a  pe  care o va
bietul meu.



-  Dar familia? se aventură ea.
-N u am familie. M-aş aştepta să fie şi mai Q, 

mori cu oameni care plâng în jurul tău. 
însă daţi dovadă de o înviorătoare lipsă de se n ti?^

-V ă ’asigur că aş fi înlăcrimată dacă v-as CUn • 
puţin mai bine, zise Charlotte zâmbind. ’ °a?tt

Era greu să nu-ţi placă felul detaşat în care el ab0r(1

acest subiect.  ̂ _  a
-Atunci trebuie să rămânem străini. Atunci mai sp 

neţi-mi ceva interesant, vă rog!
-  Ca o străină?
-  Da. Cei mai buni străini sunt cei care îţi spun ade. 

văruri intime despre ei înşişi şi apoi nu te mai întâlnesc,
-N u cred că am cunoscut genul ăsta de străin, zi$ţ

Charlotte.
-  Asta pentru că sunteţi femeie şi nu vă lasă singu

ră niciodată. Am petrecut mai mulţi ani pe continent. 
E uimitor ce îţi pot spune nişte străini dacă eşti prins 
într-o furtună de nisip cu ei, de pildă.

-A ţi fost într-o furtună de nisip?
-N u, dar, dacă aş fi, mi-aş spune cele mai intime se

crete, vă asigur.
-  Eu nu am secrete intime, zise Charlotte un pic tris

tă. Mi-aş dori să am, măcar ca să anim conversaţia.
-  Ei bine, flirtaţi cu Beaumont, bunăoară. Sunteţi 

îndrăgostită de el?
Charlotte nu simţi că ochii lui o condamnau pentru 

asta, erau doar obosiţi şi un pic curioşi.
-U n  pic, zise ea. Dar numai pentru că nu există altei' 

neva de care să mă îndrăgostesc. El mă ascultă.
-  E politician. Dacă vă ascultă, o face pentru că e util 

pentru el.
-  Ştiu asta. Dar prefer să îi fiu utilă lui decât să nu fiu 

utilă nimănui.
-  î n  v re m e  ce m ie  ch ia r  îm i place Să n u  fiu  u t i l  n im ă

n u i .  Sigur, asta  d u c e  la do rm itoare  tu lb u ră to r  d e  goale. 
P r e s u p u n  că, d a ca  m-aş fi făcu t u til u n e i  fem e i a c u m  
aici a r  exista  o  cea tă  d e  copii.

^2 Eloisa James
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se uită în jur. Camera era foarte elegantă şi 
Char'ottt}ină. Singurul obiect de toaletă era o perie 

foilrte M â n e r u l de aceeaşi culoare ca pereţii, 
de Păr cU de acord cu tăcerea  ̂plină de tact, răsună vo- 

.Sunt dinspre pat. închisese din nou ochii. E 
cea 'uţ,pr° vadă cineva cu copii sau copiii cu mine. Cum
Î ell.să mcu dumneavoastră? Voiaţi copii? 
râmţPe eu nU arn murit încă! exclamă ea.

V  bine, în termenii lumii bune, presupun că practic
' r i t  zise Villiers. C â ţ i  ani aveţi, 2 6 ?  

aţi mu*1 *
Da, şopti ea.

~ 26 si sunteţi implicată intr-un flirt public cu un băr- 
'c ’te căsătorit -  asta dacă nu v-ar plăcea să aveţi un

8uilegitim cuu.ndu“ - ( .
- presupun ca nu va oteriţi! se răsti ea.
Se simţea rănită de afirmaţia lui foarte realistă.
-Din păcate, lumânarea mea e foarte moale. Nici mă- 

car f a r m e c e le  dumneavoastră nu ar putea să o aprindă
în acest moment.

-Nu e nevoie să fiţi mojic. Doar pentru că sunteţi pe
moarte nu înseamnă că trebuie să vă bateţi joc de mine.

El făcu ochii mari.
-în  realitate nu intenţionasem asta.
-Ba da, aţi intenţionat. Ştiu foarte bine că nasul meu

e prea lung, faţa mea prea puţin distinsă. Şi hainele mele
sunt foarte bune, dar nici pe departe după ultima modă.
Arăt exact aşa cum sunt: o fată bătrână care nu are o
zestre foarte mare şi nu va avea niciodată copii, zise ea şi
apoi izbucni în plâns.

-Oh, fir-ar să fie! se auzi dinspre pat.

capitolul 26
Era o femeie ferm ecăto are . Era plină de rotunjimi 

şi avea o gropiţă tn obrazul drept cate atrăgea ochii 
unui bărbat ca un magnet. S.lueta e. se legana in locu-
rile potrivite. A

/ j



Şi nu era blondă. Fletch nu ar fi putut 
tură cu o fem eie care avea aceeaşi c u lo a r ,?  V  
Poppy. Nu ar fi fost în regulă. Era verişoara, 'PS, ‘ 
lui Elizabeth Armistead, consoarta lui Fox. % ,  

Consoartă era un cuvânt mai blând pentru n 
ată. Doamna Armistead era frumoasă, dar mai r v ^ '
oasă decât verişoara ei. a,% .

Fox se afla în partea cealaltă a încăperii, diScur 
strategii. Fletch nu prea îi cunoştea pe bărbaţii dinj^ 
pere, ceea ce făcea ca lucrurile să fie mai uşoare. y *  
era tare şi cu gust bogat şi îl ardea spre stomac în j0s 
negru şi intens, la fel ca privirea Cressidei. ' ra 

-Sunt măritată, să ştii, îi spuse ea după ce statură 0 
vreme de vorbă.

- La fel şi eu, răspunse el.
-Ştiu asta, râse ea. Toată lumea cunoaşte circumstan- 

ţele maritale ale ducilor. Ştiu totul despre tine. Şi despre 
ducesa ta.

-  Ce e cu ea? întrebă el dintr-odată foarte protector.
-  Este o lady stimabilă, zise Cressida. De fapt, nici 

soţul meu nu e de lepădat. E croitor. Locuieşte în 
Suffolk şi pretinde că nu ştie ce fac eu pe aici. Şi întot
deauna mă duc acasă de Crăciun şi uneori vara, dacă 
suport să o fac.

-  De cât timp eşti plecată?
-Suntem căsătoriţi de nouă ani, zise ea şi îşi ternii' 

nă băutura. M-au măritat de copilă, desigur. Dar din 
momentul în care am decis că nu mai suportam încă 
o. conversaţie despre satin sau aţe, am venit să locuiesc
a,c, m St. Annes Hill. Presupun că poti să-mi spui că
sunt o doamna de companie.

- E  un loc foarte frumos în rar» i • • • » 
Fletch şi se uită la pereţii tapetaţi cu damasr

- Fox o întreţine foarte bine zk»n.
că te întrebai, eu nu sunt disponibil*168 a* ’ *,nvC‘1Z 
de aranjamente. Sunt o doamnă de ^entru £en ŝAta 
aşteptarea unui protector, indiferent <r0l]1Panie> nu *n

cat ducal ar fi.

^  Eloisa James
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itea abtine să nu o placă pe feme- 
hrâse>'u Sl l re foarte expresive. Nu era chiar 

s i n c e r ă  şi foarte amuzantă.
iî£i A da'w r a l c a s e i n n t t e b ă e a .

avu im presia ca parca lum ea şi-ar fi 

A f l a r e a  Şi apoi gura lui Fletch se deschise şi el

#>uîi' d S “r.Evident . .
' Da’ i  luă de mână, îi zâmbi şi plecara dm încăpere.

APoi f jg  usorl
fu aşaf arte uşor să găsească un dormitor pentru 
Şifu, f° * rte frumos, cu nuanţe de roz şi verde pal. 

ei, unÎ  continuă să râdă şi să spună lucruri amuzante 
C stiee  si cumva Fletch se trezi sărutând'O.
■ 'ffo arte  diferit faţă de cum o săruta pe Poppy. 
n pur Gura ei era mai mare, umedă şi...

Fletch  ştia că nu mergea totul bine. Dar, desigur, 
nu stia asta. Şi cumva deveni imperativ pentru el

63 «9 nu ghicească. Asa că, de fiecare dată când ea se ca 1 ■ • *1 • 1 « ţ w • w
întindea spre pantalonii lui, el se retragea. Insa continua
sa o sărute şi să o dezmierde.

Ceva mai târziu, ea nu mai avea decât o cămăşuţă pe 
ea, dar el încă o săruta şi o dezmierda.

Se simţea îngrozitor.
Era o senzaţie chiar neplăcută. Poppy îl părăsise cu 

luni în urmă.
După toate regulile, el ar fi trebuit să se felicite. Toate 

acele nopţi în care se îngrijorase că nu avea să mai fie 
în stare să satisfacă o femeie se dovediseră din nou a fi 
o greşeală. Dar, în cele din urmă, Cressida se întinse 
spre el, Fletch nu se dădu la o parte suficient de repede, 
apoi ea încremeni pentru că ştiu exact ce simţea. Sau nu
simţea, după caz. . . . . . .  A r

- Ce ciudat, zise ea, trăgându-şi mâinile. Acum ce faci.
-Nustiu. . . .
-  E i  b i n e  a s  f i  v r u t  să  n u  te  jo c i  c u  m in e ,  z ise  e a  u i t â n -

du-se s p r e  ta v a n . M ă  d is tra m  cu  t in e  ş i a c u m  n v a i  f ă c u t  
sa mă simt prost. Ce se întâmplă cu tine?
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1 * ̂  tin *̂
-Nu are leg» j din tre aceia care Prtff

preninnn ca l? u . _ ^   ̂ . F‘eter5

bărbaţii
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:  P r “ "iseU " a  p o s o m o r â t ă ,  ridicându-se şi Wgâ>

hainele spre ea.

Strâmbătura gurii ei arăta că refuzul nu era un |Uc„

neS f  însura, zise el.
_ Eşti un prost.

î l  presupun că este pentru prima dată când te-ai 

gâ Cresslda Ş â n g e a  părul, părând mai degrabă re-

s e m n a t ă  decât furioasă.

luTmitor! Cei mai mulţi domni pe care i-am întâlnit 
sunt necredincioşi înainte să se usuce cernea a pe certi
ficatul de căsătorie. Ce a mers prost.

Prost7
-Trebuie să fi fost îndrăgostit, zise ea, uitându-se la el 

cu o combinaţie stranie de milă şi de durere în privire.
-  Ei nu-i place să se culce cu mine. Se simţi bine să 

rostească asta cu voce tare. Nu mă refuză, doar suportă.
-  Unele femei sunt aşa. Pe de altă parte, orice femeie 

se simte aşa câteodată. Spun „atinge-mă şi o să ţip .
-  Ea nu spune niciodată asta.
Cressida scoase câteva agrafe din gură.
- Unor femei nu le place actul sexual. Am avut aici 

o fată de felul ăsta. După o vreme, nu a mai suportat şi 
a fugit.

-  Dar ăsta nu e un bordel, zise Fletch. De ce a trebuit 
să fugă?

Ea nu răspunse.
-Dacă te răzgândeşti şi decizi rn oi , r •• . . La ai vrea n femeie in pat care sa se pnceapa, ştii unde - icmcic

o adevărată afacere în comparaţie a ®ase^*‘ SUI?t 
pe acolo. t C cu unele tâ rfe  de
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ru
pt

n o a rse ş i tâ se sp re e l .

^ S£ rre2Ut?
cu alţi ochi.

^ îi spuse ea, cum ar putea o temeie ca mine să 
- D * * *  bătrâneţe? Crezi că pot să mă întorc pur şi 

5eÎntre’i g0tul meu oricând, iar el o să mă primească?
^ P duc’acolo de Crăciun pentru că trebuie să mă 
01,  m* câi a\tfel băieţii ar fi prea dezamăgiţi.

f Î »  COpii deştepţi, zise ea şi zâmbetul îi dispă- 
\ o să pună întrebări. Am nevoie să îmi găsesc un 

tor pe cineva ca Fox. Unul care să mă întreţină şi 
f* . cumpere o casă. Atunci poate că băieţii ar putea
să m' s ta mine sau eu as putea să-i vizitez într-0 trăsură.sâ vina ^ *
Soţul meu ar respecta asta.

F le tc h  se gândi că era puţin probabil ca soţul ei 
să'i lase pe băieţi vreodată să îşi viziteze mama căzută

în păcat.
Ea păru a citi asta în ochii lui. Se întoarse şi îşi prinse

ultimele agrafe în păr.
-Tu nu eşti acela, văd asta.
Ea dispăru înainte ca el să poată lansa o ofertă.
Ce se făcea în cazul ăsta, se oferea o guinee drept 

plată? Se trimiteau bijuterii prin mesager?
El rămase în dormitor şi se gândi la bijuterii. Se 

trimiteau bijuterii care să sosească în ziua următoare, 
decise el. Chiar dacă sau, mai bine zis, in special când
intimitătile erau întrerupte.

ni - ’ c5,ei aducă aminte ca Lady Hora îlPleca acasa înainte sa-şi auuw .
aştepta. Ea se îndreptă foşnin spie e .
'-Excelenţă, zise ea şi îi întinse mana.

El se apleca sa o sarute  ̂ irii parfumui unei femei

V  ea « .*m bea de parc* ar fi
h l T c m H e t c h s e d S d u c u g r u a m s p a t e .
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S„er să nu insult prin candoarea mea, 2, 
a :: albaştri sclipind în lumina lum ânările, E 

rea mea că fiecare domn tânăr ar n-ebui să ,igs> ,  
libertină care sa-l distreze. Unu donini ai| *s'i .

c

femeie nuci una — ~ w U(,Uiw.
ie  mai mult timp decât aJp. ca sa-şi dea seama d > <  

înghiţi în sec. Oare era posibil ca ea sâ st>- 
Să spună? Purta o decoraţiune de păr PU,lăce părea sa spune. ......... -  . - — F<*r grot

de înaltă, cu pene de s tru ţ  care se în tindeau  m u l , ?  
supta capului ei şi atingeai, candelabrele  d in  tavan. D ' 
păcate, lumânările erau aprinse doai la ocazii formale
altminteri ar fi putut lua foc. _

Ce gând urât, îşi spuse el şi îşi dezveli dinţii
imitatie a unui zâmbet.

-M ă bucur să constat că nu eşti unul dintre bărbaţii 
mai puţin virili, ţâţâi ea. Orice domn ar trebui să aibă o
amazoană a lui.

El scrâşni din dinţi.
-Măînţelegi, ni>i aşa, Fletcher.7 îi zâmbi ea, iar Fletch 

se gândi că nu văzuse niciodată o femeie care să aducă 
mai mult a lup. Fiica mea nu ar trebui să poarte povara 
dorinţelor tale destrăbălate. Poate că doamna al cărei

9

parfum îl simt ar putea să devină un obicei regulat. Asta 
ar putea fi de ajuns ca să o convingă pe fiica mea să se 
întoarcă lângă tine.

Fletch îşi înghiţi furia şi mai făcu o plecăciune.
-  N-am ştiut că soţia mea era aşa de nerăbdătoare ca 

eu să îmi găsesc companie feminină.
-Ah, dar bărbaţii sunt egoişti, nu-i aşa.7
Ea făcu o pauză, ceea ce părea să sugereze că el trebuia 

să răspundă.
-  Nu după ştiinţa mea.
-N u? Ea ridică'din,r-o sprânceana arcuită delicat. 

S,gur ce, care sunt ma, egoişti nu se ^  ca ^
>

- N-aş putea spune, doamnă. V-ati • j  
neavoastră egoistă? c ' COnsidera pe dunv

E a  îi  z â m b i .



- al cuvântului. Să fii egoist înseamnă

îniiecare Srieenpt°Pria Persoană- Existâ un singur ^
- fii intereSat u aş considera o slăbiciune şi o distrage- 

5§ nî Jîn Cf r5 n c la alţii înaintea mea: când vine vorba 
^  m ă gâ n  p e fragul ei şi doar de dragul ei m-am 
tfiica ^ ea- , i a locui cu tine. Ea făcu o pauză
d „cdiscontQrcu
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adáüga: « cp aândi Fletch. Ei bine, sentimentul era
? wă urăşte ,se0

reciproC' r x acest mare sacrificiu nu este menit să 
„presupuu

la nesfârşit.
^ T n tru  fiica mea renunţ la propriul confort, zise 

aşeză  într-un fotoliu, imitând perfect o lady 
ea 'ieşită de exigenţele pline de cruzime care o făceau să 
C°P ' scă într-un conac ducal cu vreo patruzeci şi ceva
d°e serv ito ri la dispoziţia ei.

Atunci permite-mi să ştiu ce te-ar face să te întorci 
|a confortu l tă u  anterior, zise el.

_Nu e evident? zise ea zâmbind la fel de prietenos de 
parcă ar fi fost la ora ceaiului. Intimităţile tale maritale 
Ü displac fiicei mele. Nu pari să fii capabil să produci un 
moştenitor, dar îţi sugerez cu fermitate să amâni ches
tiunea vreun an. Biata Perdita a făcut o treabă aşa de 
bună în a-ţi servi dorinţele destrăbălate. E prea mult 
să îi ceri să aleagă un domn potrivit care să joace rolul 
unei şei maritale în momentul ăsta. Dumnezeule, con
tinuă ea părând destul de mulţumită de ea însăşi, am 
fost cam dură, nu-i aşa? Mă găsesc împărţită între cea 
mai puternică milă pentru biata Perdita şi sentimente
le ucigaşe fireşti pe care o mamă trebuie să le simtă în
această situaţie.

-Ucigaşe? întrebă Fletch şi se aşeza, încrucişându-şi 
picioarele. Dumnezeule, văd că situaţia e mai urgentă 
decât am crezut. Presupun că găsirea unei curtezane ar 
fi în interesul soţiei mele. Mă întreb de ce nu mi-a spus
ea însăsi asta.



170 Eloisa James

-Perdita.7 făcu Lady Flora şi ridică dintr 
nă. Crezi că draga mea Perdita ar putea sâ fa Sp%  
ceva7 Eu spun lucrurilor pe nume, Fletcher. 3 %  
este o proastă, slabă de înger şi cu o inimă ^  
ar suporta să-ţi spună cât de tare o dezguşti. Ca 
consider că e musai să îţi vorbesc despre sentim ^?1̂  
k m  spus că tu nu îţi dai seama de adevăr. eleei.

Fletch nu reuşi să răspundă. Toate acele n0pti 
stia că Poppy nu se simţea bine, dar nu îi trecuse nj 
dată prin cap că ea discuta lucrurile astea cu maniaC'a 
Doar ideea îl făcea să se înfurie pe ea. ei

Lady Flora nu era genul care să lase tăcerea Sj 
vorbească.

-  Bărbaţii rareori înţeleg lucrurile astea, zise ea. Sigur 
că corpurile voastre dezgustă reprezentantele sexului de- 
licat. Sensibilităţile noastre sunt foarte  fine; corpurile 
noastre sunt frumos rotunjite, aşa cum le celebrează toti 
poeţii. Cum ai putea să crezi că o lady şi-ar dori să fie 
intimă cu un păros... în fine. Las sentimentele lui Poppy 
la latitudinea imaginaţiei tale.

Fletch se ridică şi făcu o plecăciune.
-Te rog să mă scuzi, Lady Flora, găsesc că...
Ea se uita la el amuzată.
-  Va trebui să o implori.
-Eu...
-  Să o implori să se întoarcă. Spune-i că ţi-ai găsit în

sfârşit o curtezană şi că nu o s-o folosesti din nou ca pe 
o spălătoreasă ordinară.

-Voi vorbi cu siguranţă cu soţia mea, zise Fletcher
rezistând impulsului de a comite o crimă

Desi nu era foarte sigur pe cin» 1
6 1 cine voia să omoare - pesoacra sau pe soţia lui.

-  Când Perdita va fi de acord să sp * 
mă voi întoarce, desigur, la mine acasi 03*^  acasa’ eU 
dulce. Asta ar trebui să îţi dea un impu/^Df3 .̂e Un î° n 
întrebi de ce apăr aşa interesul Perditei S anu'esc ca te



p e fap^ scrâ’nl aVân^ în  VeĈ ere autoProclamatul

0ii e?olS ţi permise, desigur, să continue. 
E*  sunt de părere  că Perd ita  ar trebui să mai Io  
'U i n u l t  cu ducesa de  B eaum ont. Iţi aminteşti că 

^  mea fu“  avea impresia că era îndrăgostită de'tine
biata 7 ’

^ n u  mişcă nici un muşchi.
^U'i aşa? făcu ea nerăbdătoare. Nu a trecut mult timp 
atunci- în orice caz, fiica mea este cam slabă la min

te deşi mă doare să spun asta. Dacă o las prea mult cu 
¿ c e sa  aia cu moravuri uşoare în casa Beaumont, ea 
0 5ă se îndrăgostească din nou şi nu de tine, duce. 
Mă înţelegi-

£1 aprobă din cap.
-Ea e romantică. Are impresia că bărbaţii sunt mai 

interesanţi decât ar putea vreodată să fie. Ştii că are 
strania dorinţă de a participa la întrunirile de la Socie- 
tatea Regală?

-Serios?
Lady Flora făcu o grimasă spre el.
-înţeleg că nu ai petrecut prea mult timp discutând 

cu Perdita. Ştii de fascinaţia ei pentru naturalişti? Oare 
de ce mai întreb?

Fletch clătină din cap. Simţea că era rece din cap 
până în picioare.

-Vrei să sugerezi...
-încă nu. Dar nu ai de unde să ştii acum, când s-a 

mutat din casa ta în casa Beaumont, unde Dumnezeu 
ştie că adulterul este doar un viciu la modă, care se pe
trece adesea.

-Voi vorbi cu Poppy-
-De îndată ce se întoarce în casa asta eu ma voi m-

toarce în casa mea, zise Lady Flora vesela. Aş putea sa 
- 1  • „::inr nrodusi de tine in ultimii patrusugerez că lipsa copulor piuu . r

r - f 5 m lă d iţe le  u n u i  ta n a r  c e r c e tă to ram ne face sa credem ca m

Mflgifl unei nopţi ^
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ar fi cât se poate de potrivite ca să revita|j2e
genealogic al familiei. earb0̂

Fletch nu urâse pe nim eni aşa de tare în • 
Sentimentul îi alergă prin minte ca un foc scăpaţi K 
control. Degetele îi tremurau uşor din pricina d ub 
de a... °r’tlîfi

Ea se ridică şi se îndreptă destul de iute spre Uşâ
-N oapte bună, Excelenţă! zise ea. Se opri si ^• 

arse capul în aşa fel încât una dintre pene se ¿ £  
cadrul uşii. Am încredere că nu o vei informa pe pe°i 
cu privire la conversaţia noastră. Ea, un biet înger ^ 
ră să plutească prin viaţă fără să discute despre lucru6- 
neplăcute. Dar relaţiile dintre femei şi bărbaţi sunt cam

nn rrP7i'? (inQPQr r q p m a i  ineplăcute, nu crezi? Găsesc că e mai bine să vorbeşti 
deschis despre ele.

Ea ieşi pe uşă, în sfârşit, iar de unde stătea, Fletch 
văzu două pene care se înălţau mândre spre cer si una 
atârnând ca un beţiv peste o ureche. Ceea ce era exact 
ce merita.

capitolul 27

înapoi la casa din oraş a ducelui de Villiers

-A r trebui să vă pară rău, zise Charlotte sughiţând. 
Sunteţi crud şi făptui ca sunteţi pe moarte nu e o scuză. 
Dar oricum nu cred ca sunteţi. Muribunzii se gândesc la 
sufletul lor nemuritor ş, vorbesc cu bunătate

- V-am spus, zise el, mintea o~ c r
posibil ca sufletul meu să fi renuntat - L
torc cărbuni cu lopata în cazanele lui R ilirl ca 0 Sil 1 ' 

Ea îsi trase nasul si si-1 şterse m I •
-E i bine, trebuie sâ plec, zîse e a . ^ ?  . , , 

mecător şi sunt aşa de recunoscâtoar - a o ul:. .
ajut în ultimele voastre ceasuri! 6 Ca am Putut 

-Staţi, zise el, încă nu puteţi plecai
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voiaţ1

trădui sâ se ridice în pat. 
fl ^ iar S6| Sse răsti ea. Sunteţi prea slăbit ca să vă 
Jncetaţ1, Ssiguranţă voi pleca. Nu vă cunosc foarte 
'p ii Ĉ re rău că sunteţi pe moarte. Dar în mod 

Jne Şiinl1 J oriti să vă citesc versete din Biblie... 
evidentnUati oferit, interveni el.

-N11 v ' acesta e genul de consolare oferit pacienţilor
’dumneavoastră, zise ea şi se ridică. Vă doresc

1,1 C°ncek bune, Excelenţă.
< 1,  trebuie sâ rămâneţi!

" Am fâcUt 0 mare 8re>eâ ă veniRd aici şi oricum nu 
In să mă vedeţi pe mine. M-am făcut de râs şi cred

fost destul de umilită pentru o zi. Rămas-bun,
a am 1U3 , ’
Excelenţa Voastră!

Charlotte ajunse la uşă şi porni pe scări în jos înainte 
ca el să mai poată spune ceva.

,0  birjă, îi spuse ea unuia dintre cei patru lachei
din hol.

Ea îşi ocupă timpul până când se întoarse lacheul, 
uitându-se la statuile de marmură răspândite la intrare.

Villiers era straniu de atrăgător. Poate că aşa erau mu
ribunzii. Dar, atrăgător sau nu, nu avea dreptul să o facă 
sâ se simtă aşa de prost.

Deşi el nu spusese nimic neadevărat.
Aproape că se întoarse să îi spună asta când uşa de la 

intrare se deschise, iar ea plecă.
Oricum era mai bine.

capitolul 28

20 septembrie

Societatea Regală se întrunea la reşedinţa Somerset, 
lernma şi Poppy ajunseră în faţa arcadelor din cărămidă 
Şi a zidurilor din marmură albă, Jemma încă protestând.



-V ei găsi totul fascinant, îi spuse P0ppy . 
pre domnul Moorehead ani întregi. A c â l ^ ^
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capătul lumii. Pân
Jemma oftă. Ea oftă chiar mai tare când w  

soană pe care o zări fu domnişoara Tatlock, c a ^ t -  
oamenii la intrarea în încăperile societăţii. DoJ,6 ^  
Tatlock le zâmbi de parcă nu ar fi fost în d ră g o ^  
soţul Jemmei. H

Ce plăcere, Excelenţele Voastre, zise ea. Sunt si 
că veţi găsi discursul doctorului Belsize încântător.8111’

-  încântător? şopti Jemma în timp ce îşi cjoia 
drum spre o încăpere mare, deja plină de oameni. Qţ
neobrăzată!

-Jemma! exclamă Poppy.
~ Serios, Poppy, nu ţi s-a părut că e revoltătoare?
-Nu, zise Poppy. Pare o tânără foarte inteligentă.
-  Revoltătoare, repetă Jemma şi se cutremură.
Se aşeză şi desfăcu hârtia pe care Ie-o întinsese dom

nişoara Tatlock.
-  Seara se deschide cu o discuţie despre masculii de 

maimuţe tamarin. Excelent! întotdeauna am fost fasci- 
nată de masculi scunzi şi păroşi.

-Taci! spuse Poppy şi îi dădu un cot.
-Ş i apoi o dezbatere animată între domnul Brownrigg 

şi domnul Pringle, care se întrebau dacă Adam şi Eva 
aveau burice. Poppy!

-  Ei bine, este o întrebare interesantă, zise Poppy. 
Dar uite, după asta domnul Moorehead va vorbi despre 
recentele sale călătorii în Africa. Va fi fascinant.

- Hm,  făcu Jemma. Dumnezeule, ce multă lume e 
aici! Uite-1 şi pe Lord Strânge! Crezi că ar trebui să-l 
întreb dacă nu-mi vinde restul setului de sah?

-Unde?
-La fereastră. Vorbind cu acel tânăr ele ant
Intr-adevăr, sprijinit de o fereastră fmn ' 

i- n i - i  _ c ►- 4 moaşa cu arcada, se ai a un barbat cu raţa de uhu, zvpU • • *’ ’ ZVelt şi entuziast.

A .
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tânăr al cărui păr era mai auriu chiar decât 
, ^ unialc cărui buze erau în mod clar mai roşii.

^ r f c u P o p p v '
^  „prtizat, zise Jemma vesela. Deci ce crezi, o 
^ a S m l ^ l u i d c ^ W  

, j# van. atunci Lord Strânge se întoarse şi se uită prin 
fa ^ Q c h iilu i alunecară peste Poppy şi jemma fără 

i#Pere,p arcă nu ar fi fost decât cartofi care aşteptau
Pîitatf’ d p ■
- fie p la n ta u -

PopPYse întoaTSe SpTe ^ mma*

”Su, nu o să mi le vândă?
"Nu nu le va vinde nici unei femei.
” p0ppy, mă surprinzi! Am crezut că eşti inocentă.

pot să nu observ că unii bărbaţi nu sunt inte- 
resati de femeile respectabile. El e unul dintre ei.

-Cu siguranţă. Deşi, după toate relatările, el şi-a iubit 
fo a rte  mult soţia. A murit la naşterea celui de-al doilea
copil ailor.

-A avut o soţie?
jemma aprobă din cap şi se întoarse să salute un 

prieten, aşa că Poppy rămase aşezată şi se gândi la faptul 
câ u n  nobil notoriu pentru legăturile sale interzise apa- 
ren tîş i dorise şi îşi iubise soţia. Dar ea învăţa că nu era 
o modalitate foarte bună de gândire, aşa că şi-l alungă 
pe Fletch din minte până când el se înclină în faţa ei. 

Preţ de o clipă, se holbă la el.
- Ce Dumnezeu faci aici? . i v i
- A ş  p u t e a  î n t r e b a  a c e la ş i  l u c r u ,  z ise  e l .  N u  a v e a m

idee c ă  e s t i  i n t e r e s a t ă  d e  c h e s t iu n i  Ştu ^  ' c e ’ °  Y_
E a  s e  r i d i c ă  î n  c e l e  d in  u r m a  ş i f a c u  o  ţ a ,
t a  se  r i d i c a  în to a r c ă , d a r  se  a p r o p ia s e  d e

d o tin d u -ş i c a  j e m m a  sa  se  în to a r c ă ,
un g ru p  d e  n o b i l i  c a r e  sp o r  y^p0 j  a d ă u g ă :- Asta e prima mea vizita, raspu
Ai puţea să pleci, FletchD£er ^  ^  ^  

-Pentm căe foarte stânjenitor, şuiera ea şişi se aşeză,



176
Eloísa James

EI se aşeză iute lângă ea.
-Jemma stă acolo.
-  De ce aş pleca-7 _

Nu se poate să te intereseze natura, spUse p
Darpe mine mă interesează. PPy.

- Intr-adevăr?
-  Da, şi m-aş simţi ciudat cu tine aici. Te rog, pots-_ţ.

cer favoarea să pleci? . a
-  Poţi, dar nu voi pleca, zise el şi se încruntă, încrilc.

şându-şi braţele la piept. La urma urmei, ai spus ca tre"
buie să fim prieteni.

Poppy simţi o senzaţie de îngrijorare pentru că el era
iritat. Ea se adună şi răspunse veselă:

-Atunci, desigur, eşti bine-venit să rămâi. Cu siguran
ţă, prietenul tău Gill trebuie să fie pe aici. Nu vine să
mă salute?

-Nu e aici. De ce întrebi?
- Pentru că tu nu faci niciodată nimic fără Gill, suge

ră ea. Pentru că, dacă e vorba de un interes intelectual, 
atunci trebuie să fie interesul lui Gill.

-Asta e o insultă, zise el pe un ton plat.
-Nu intenţionam să fie. Uite, acolo e doctorul Lou- 

dan şi, cum eu km  rugat să vină, trebuie să mă duc să-l 
salut. Te rog să mă scuzi, Fletch.

Ea plecă.
Fletch se holbă în urma ei surprins si uluit. Când se

gândise că avea să se întâlnească cu Poppy, nu crezuse că
ea avea să plece de lângă el. Ori să zâmbească unui tânăr
cu nasul lung ş,... Fletch strânse pumnii si fu în picioare 
înainte sa-şi dea seama ce făcea. ’

Păşi prin mulţime şi ajunse în sm*»!» i • n i
unde ea nu-1 putea vedea. Din c i"  !■ P° PPy>. i,C° l° 
foarte sigur că ea nu ar fi fost b u cu rn J^  °e motlv’ ,era 

-Am găsit notiţele pe care mi le.ai & Prezenţa lui. 
spinarea leneşului absolut fascinant? -  011 Pr^ re ^ 
torului Loudan. ’ 11 sPunea ea doc-



f

A

mic de statură. In fine, poate că nu era mic de 
£le„rV  era mai scund decât Fletch. „Aş putea să-l

5# ^ ’ se gândi Fletch dispreţuitor. Apoi, studiindu-i 
^ b°r. ’ aândi că ar fi fost o luptă dreaptă.
<  as putea să-l dobor.“

”îl voi doborî“, spunea un vuiet în capul lui în timp 
e uita cum cercetătorul o privea încântat pe Jemma 

rreau să vorbească despre vidre de mare. Ce ştia Poppy
rlesPre vidre‘ moc  ̂c Û(dat, ea părea să ştie chiar foar- 
e multe, având în vedere că tocmai compara animalele 
respective cu vidrele de râu englezeşti.

C in c i minute mai târziu, Poppy nici măcar nu-şi luase 
privirea de la faţa doctorului Loudan în timp ce acesta 
con tinu a să predice despre vidre.

F le tch  se trase un pic mai în spate. Din câte îşi putea 
da seama, ea nici măcar nu se uitase la el. El se aşeză, îsi 
încrucişa  braţele şi aşteptă.

Intr-adevăr, în timp ce audienţa începea să se aşeze, 
ea îşi croi drum spre el, agitându-se un pic din pricina 
locului în care avea să stea Jemma.

-Jemma, zise el, şi-a făcut un nou prieten, pe Lord 
Strânge. Să vezi când va afla Beaumont despre asta!

-Lord Strânge are o uluitoare colecţie de curiozităţi, 
îi spuse Poppy. Înţeleg că el colecţionează mai mult artă, 
dar are şi nişte relicve ştiinţifice fascinante. Aş da orice 
să îi pot vedea colecţia.

-Nu te-aş lăsa nici la un kilometru de domeniul lui, 
şuieră Fletch! Nu ştii ce se petrece acolo, Poppy.

-Cuvântul pentru asta este orgii. Am citit despre ele 
într-o istorie despre Roma antică.

- Poppy!
- Cu siguranţă nu crezi că aş fi tentată să mă alătur 

festivalului, îl întrebă ea.
Marginile buzelor ei se curbară în sus, dar nu era 

urmă de umor în expresia ei.
Fletch deschise gura, dar nu reuşi să rostească nici 

un cuvânt.

Â J m

Magia unei nopţi ĵ j



_N ic i  nu  c redeam ,  zise P oppy  rece. Âsta 
cru c a r e  ar t rebu i  să te b u c u re ,  Fletch. Nu cr^ >

voi înşela. j  A ^
in ochii ei apăru o expresie aşa de mtunecatiî

Fletch simţi cum i se prăbuşeşte mima în piept

E a  î s i  întoarse capul şi îi făcu semn cu mâna J,:rri 
care se a s e z a s e  în partea cealaltă a încăperii.

-N u e vorba de adulter, zise Fletch, căutându-sicn 
ntele. Dar Strânge e un bărbat destrăbălat.4 1 I * I ) — * — v ▼ I I < O .

Eloisa James
178

mei

_ o h  destrăbălat! zise Poppy. Obişnuiam să cred 
că orice bărbat care îşi ia o^amantă este destrăbălat. 
Genul meu de naivitate există doar ca să fie spulberată

VI

câ

nu crezi7
în partea din faţă a încăperii, dom nul Moorehead 

pornea o discuţie despre un trib num it Karamojong 
care locuia în Africa. Poppy şi Fletch rămaseră în tăcere 
aşezaţi unul lângă celălalt.

’ -Â  fost oribil de plictisitor, zise Fletch când totul 
se termină.

-Nu sunt de acord, zise Poppy rece. Intenţionez să 
cumpăr cartea lui Fără loc pe arcă cu prima ocazie.

-Sună ca nişte versuri pentru copii.
-Am un abonament pentru toate titlurile despre că

lătorii şi natură la Lackington. Tu plăteşti pentru ele.
-Nu am discutat niciodată despre cărţi.
-  Ce Dumnezeu am avea de discutat.7 Âsta doar dacă 

ţi-ai ascuns interesul pentru descoperirile naturale. El 
deschise gura să spună ceva, dar ea nu terminase: Te 
asigur că, dacă voi citi un articol despre descoperirea  
unei noi metode de apretare sau despre o revoluţie în 
producţia de stofe, ip voi atrage atentia asunra lo r '

-îm i aminteşti rareori de mama m ci . i’ 
dintr-odată văd foarte bine asemănarea 6

- îmi imaginez că genul ăsta de coino-j 1 •
mai clare acum, când locuieşti cu ea. Cun fe “ evin
cu draga mea mamă? Ştiam că vom ainr,StaUJ UCrU

nge să vorbim

— ____________ - .  „ A
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Ţrebuie să existe un motiv pentru care ai
rp &•

Mpf . •
„nit *lCl' , venit aici să vorbim despre mama ta! aproa-
' m * ;

" 5 urlâ el- . .
PeCavia surprins, zise ea.

pe scenă începea o aşa-numita dezbatere aprinsă, 
^egeneră rapid într-un meci de insulte între doi

Sicaricu barbă‘
Cum POPPY nu Parea mai mteresată de buricul Evei 

, c-t el - deşi cine ştie, având în vedere secretele pe 
derCe ie ţinuse pentru ea el se simţi liber să continue 
conversaţia la adăpostul aprinsei dezbateri.
C „  D u m n e z e u  nu ar plasa niciodată false dovezi pe 
corpul l u i  Adam, declară domnul Brownrigg, părând 
ca d i s c u t a s e  subiectul cu Atotputernicul abia săptămâna
t r e c u t ă .

-Mama ta pare bine, îi şuiera el lui Poppy, dar tu
cum eşti?

Ea ascultă atentă răspunsul enervant al domnului 
Pringle către Brownrigg şi se întoarse apoi spre Fletch 
cu un zâmbet strălucitor.

-Mă distrez de minune, zise ea. Nu-mi amintesc să fi 
f o s t  vreodată aşa de fericită. Sper că şi tu eşti fericit.

- Desigur, bombăni el.
- Dumnezeu nu are nevoie de o istorie falsă, zise dom

nul Brownrigg, ţinând ritmul cu adversarul său, replică 
după replică.

-Jemma spune că ai ţinut un discurs în Camera 
Lorzilor, zise Poppy. Despre ce a fost vorba?

-A fost despre priceperea lui Pitt de a deveni Primul 
Lord al Trezoreriei.

-Nu ştiam că erai interesat.
- A fost un dezastru complet.
Ea în sfârşit îşi întoarse capul spre el.
- Ce vrei să spui? în ziar s-a scris că discursul tău a fost 

foarte animat.
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-Anim at a fost. Şi bine primit de op02jţie 
La jumătatea lui am început să susţin p u n c y H w
al adversarului. eH tf

Poppy scoase o exclamaţie uluita şi, spre
reuşi să zâmbească.

-C um  Dumnezeu ai făcut asta, Fietch?
-  Lord Temple mi-a cerut să îi prezint pun^i d 

dere si am crezut că va fi uşor. Apoi, pe la 
discursului, mi-am dat seama că nu sunt chiar de aco î 
cu argumentaţia pe care o făceam, aşa că am întorŝ /

-  D a r nu p o ţi să fa c i a s ta !
-B a  am făcut-o! El rânji amintindu-şi. Am crezutca 

perucile o să înceapă să scoată fum.
-N-aş fi ghicit asta niciodată despre tine, zise Poppyi

holbându-se la el.
-  Care parte? Că am făcut-o de oaie cu discursul? Din 

ce ai spus mai devreme, aş zice că e normal pentru mine.
-Să vorbeşti în Parlament. N-am crezut că-ţi pasă de 

aşa ceva.
- De nimic în afară de culoarea hainei mele?
Ea se uita la el cu o expresie un pic vinovată.
-Ştiu că ai mare grijă de domeniu, desigur.
- Mi-a plăcut, îi spuse el. A fost o farsă, desigur, când

mi-am dat seama că susţin punctul de vedere greşit, dar
a fost vina mea. Ar fi trebuit să îmi iau timp ca să mă 
gândesc la asta.

-  Ei bine, sunt sigură că a fost nevoie de curaj, zise
Poppy şi îl atinse pe braţ. Să admiri că ai greşit, vreau 
sa sp u n . G ’

-Nu am admis nimic, zise Fietch rânjind. Insă am 
vorbit atat, meat ntmen, nu a avut habar despre ee vor- 
besc pana cand nu mi-am prezentat c o n c lu z X

- Adam a fost creat din ţărână, fătf rin .  f * . r
te apăsat unul dintre anticari. ' atnci. zise foar-

-  Cred că sunt pe cale să termine Sfw  r,
-D e unde ştii? Bănuiala mea este’câ '

nua toată noaptea. Chiar se urăsc un..1 ar putea conti'
UnuI Pe celălalt.



u nu cred asta! Bănuiesc că e totul aranjat. în
' ° ]i’n'uniăr din Tratate filosofice, domnul Brownrigg 

glr i< â pe domnul Pringle şi spune că tratatul său 
¡ ^ ‘cochilia melcului trochus e cel mai bun din

jstj.

titenespre cochilia melcului trochus? întrebă Fletch. 
Qa, am comandat tratatul în baza acestei afirmaţii, 

V i  eăsesc foarte interesant Pringle susţine că cer
ile concentrice de pe cochilie indică numărul de ani 

I d e  moluscă.
fletch clipi spre ea.

.Asta sugerează că moluscă ar creşte cu un inel nou 
¡„ fiecare an, îi explică Poppy.

_De ce nu?
-Ar putea să fie aşa, zise ea.
Pe sc e n ă , Brownrigg şi Pringle se uitau urât unul la 

celălalt într-o ultimă încrâncenare de furie ştiinţifică 
înainte să  plece. Privindu-i, Fletch se gândi că Poppy 
avea d re p ta te  şi că aveau să se retragă intr-o încăpere din 
spate ca să  bea un pahar de brandy împreună. întregul 
ev en im en t era ca o stranie umbră a dezbaterilor din 
Cam era Lorzilor.

- De ce s-au prefăcut că se ceartă?
Poppy ridică din umeri.
-Trebuie să adune mulţimea ca să-şi plătească 

abonamentele.
- De câte ori vii la Societate?

A

- In fiecare săptămână.
-N-am ştiut asta niciodată.»
-Nimeni nu ştie, zise ea. Mama crede că particip la 

întrunirea Societăţii caritabile pentru primirea prostitu
atelor pocăite.

-A şa  crede?
-A m  inventat asta. Ştiam că era o societate de care 

ea nu  se va apropia în caz că ar în tâ ln i în tr-adevăr
0 prostituată.

Mflg/fl unei nopţi ^
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-Dumnezeule! făcu Fletch. Ce altcev» 
tat, Poppy?

-Nimic. *
-  De ce nu mi-ai spus?
Ea se încruntă spre el, în mod evident ned
- Doar nu eşti interesat de cercurile c o n c e ^ ^  

cochiliilor, nU'i aşa, Fletch? ntr>ce a|ţ
-Nu.
- Iată de ce.
-  Dar tu... tu erai îndrăgostită de mine!
Din cine ştie ce motiv, Fletch avea o puternică d0 1 

să spună asta. Să îi spună din nou. Să o facă să fie^
era înainte.

Ochii ei erau limpezi şi albaştri.
-  Nu eram cu adevărat, Fletch. Am mai discutat 

despre asta. Nici unul din noi nu era cu adevărat îndră
gostit. Şi oricum, asta e diferit de toată viaţa aia.

-  Care viată?
Fletch simţea că se agăţa cu disperare de orice, încer

când să înţeleagă o limbă străină.
-Asta... asta e plăcerea mea, zise Poppy şi privi înjur. 
Fletch se uită în jur. încăperea era ponosită şi aglome

rată, mai mult cu bărbaţi, dar şi cu destule doamne. în 
dreapta, mai multe persoane purtau o discuţie animată 
despre veveriţele zburătoare.

- Ele nu zboară cu adevărat, spunea un bărbat bon' 
doc, împingându-şi în faţă bărbia rotundă şi plinuţă.

Avea părul de culoarea ruginii, care începea undeva 
de a jumătatea capului. Daca Fletch văzuse vreodată un 
barbat care sa a,bă nevoie de o perucă, atunci acesta era.

- Ba da, zboara răspunse un bărbat masiv 
-Aceia e un profesor, şopti PoDnv j  i-

spre al doilea vorbitor. ' PPY filCand semn din caP
Fletch observă că ochii ei strălucea, • . . .
-D r. Fibbin a dovedit fără u ™  Ş‘ marâj ’ . .

veveriţele pot zbura pe o distantă de 14 Ci r lnc*°*a^  că
1 metri.

Y



. e un prost, zise cel pe jumătate chel. 

■ rasă a^mită aSta’ ^ etC  ̂ Cra acor  ̂ cu e*' 
0e'lUo veveriţă  zburătoare îm păiată la Muzeul 
' AVon în Oxford, zise Poppy şi se aşeză mai comod 

l#W°
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‘ fletch. Am cerut permisiunea şi voi merge în n o
ţ i e  Sâ vizitez muzeul.

ielT1 Cu asta te-ai ocupat? întrebă Retch năucit. Nu te-am
- ut la nici o petrecere. Ai mers la muzee? 

v̂ 0 h, nu! zise Poppy. Vreau să spun că nu încă. Dar 
. tenţionez. Ştii, singura dată când mama mi-a dat voie 
' vizitez reşedinţa Somerset a fost pentru o prelege

re despre obiceiurile înaltei societăţi, deşi Societatea 
Reoală avea o întrunire la aceeaşi oră.

-Eşti căsătorită, zise Fletch. Ai fi putut vizita un mu- 
zeU în orice zi pofteai, Poppy.

-Acum pot, zise ea. Taci, Fletch, domnul Belsize e pe 
cale să vorbească!

Domnul Belsize chiar vorbi. Şi vorbi. Dar Fletch doar 
stătu acolo, holbându-se la covorul uzat şi întrebându-se 
de ce Poppy nu se simţise liberă să meargă la un muzeu 
şi de ce el nu ştiuse că ea voia să meargă la muzee. Şi o 
mică parte din mintea lui se gândea la viitoarea dezba
tere din Cameră cu privire la legea lui Fox despre Indiile 
de Est.

-Nu o să călătoreşti la Oxford cu Jemma, zise el, în 
timp ce domnul Belsize dădea pe gât nişte apă.

- Sigur că merg! exclamă Poppy.
-N-o să permit ca soţin. mea să se plimbe în afara

Londrei fără mine, zise el.
Ea îl privi cu un evident amuzament în privire.
- Fletch, dacă vreau să merg singură la Paris, o voi

face. Chiar si mâine.
- O  să te duc eu la Oxford, zise el, încrucişându-şi

braţele la piept.
-Nu.
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-Poppy, dacă nu mă laşi să te însoţesc 1 
să'i spun mamei tale că suferi de o boală ran P S l
că ai nevoie de ea lângă tine.

Ea îşi miji ochii. 11

_Ar fi trebuit să ştiu că o să ajungem tot la m 
-Ş i chiar în mai multe feluri, bombăni e l ^ N  

mai bine în scaun. ,lse^  
Domnul Belsize, plin de energie, se lansă într 

şi lungă tiradă. n0l|ă

capitoluî 29

După o privire mai atentă, Jemma descoperi ca Lord 
Strânge era la fel de bine îmbrăcat ca Fletch, poate chiar 
mai rafinat. Mirosea uşor a caprifoi.

- Excelenţă, zise el şi făcu o plecăciune.
-  Lord Strânge, rosti ea cu o reverenţă.
-  Ce onoare îmi faceţi că veniţi să vorbiţi cu mine 

zise Lord Strânge. Văd prea puţine femei cumsecade în 
zilele noastre.

-Am cunoscut'o pe soţia dumneavoastră, zise Jemma. 
Sally mi-a fost o prietenă dragă.

Ochii lui se schimbară brusc.
-Nu aţi fost împreună la şcoală?
-Nu, dar naşa lui Sally, Lady Fibblesworth, era o

bună prietenă a familiei şi ne vedeam adesea cu bucurie 
în copilărie.

-  Lady Fibblesworth a fost o femeie admirabilă.
-  Da, fu jemma de acord, Sally obişnuia să ne virile* 

regulat pana cand nvam căsnt-nnv • . t , i
Paris. Nu eram în Anglia “  P

-  Ea nu a debutat cu adevărat P, ‘ • 
aşa că au decis să mă însoare A W  Cram piea Ŝ 1C? 
zi din viata mea. ' f cea mai norocoasaa •

- îmi pare rău că nu mai e în viată 
El se aplecă uşor. '
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arCOri ’
i^ a° adăugă el, când am jucat ultima oară cu

-,-tâsesc sentimentul.
V* terminat conversaţia. Prin urmare, Jemma

f»tca‘1bordare difeT‘tă' 7, rc i ° a |, Lord Strânge! 
is c a ţ i  ş»h. w

- stilul lui laconic. Jucătorii de şah buni se 
cu abilităţile lor.

„par, ° sunteti singura persoană care bai -• rfi.V'ci o ̂  *
j  trei ori la rând. Eu l-am învins doar o dată sau 

î # s . r: aSa că s-ar putea să nu doriţi să vă irosiţi
Uoua °r ’. ’

nul cu mine.
Aţi jucat cu Philidor?

£ l a p r o b ă  din cap.
„Amil trecut, la Paris.
- T r e b u ie  să jucăm o partidă.
_]oc doar când sunt la Fonthill sau la Paris.
Domeniul Fonthill era renumit pentru frumuseţea 

sa _ 300 de acri care fuseseră înfrumuseţaţi cu preţul 
unui faliment. Doar că pentru un bărbat cu averea lui
Strânge nimic nu era falimentar.

-Fonthill? întrebă ea totuşi. Trebuie să mă iertaţi, 
am locuit în afara ţării în ultimii opt ani. Aceasta este
reşedinţa dumneavoastră?

-Da, este. Sunteţi foarte interesantă pentru o femeie.
- Obişnuiesc să nu întorc complimentele de aseme

nea natură. Bărbaţii au oricum tendinţa să creadă că 
sunt mai interesanţi decât restul exemplarelor, când, 
invariabil, nu sunt cu nimic deosebiţi.

El ridică o s p r â n c e a n ă  d r e p t  a p r e c i e r e .
-Presupun că am m e r i t a t  asta.
-Bănuiesc că toţi merităm mate parte dur ce m. m

S t ° ^ r ă ' -  • r  n  n a r t i d ă  de şah cu dumneavoastră. 
-As vrea sa obses„le nrele: nu joc sah
pacat! Dar e una um ,

d e c â t  la Fonthil l-
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-V a trebui să trăiesc fără această experjentâ 
ră ea, lăsând să se înţeleagă ce credea d e s p ^ J/ N *

vanitatea lui. _ _  _ '!efi
Dar el o surprinse şi izbucni in ras.
-A ş putea să vă invit la Fonthill, desigur,
-  O perspectivă încântătoare.
-  Dar femeile căsătorite, virtuoase nu mă vizite^ . 

ciodată. Hai să vedem! E p osib il să fi auzit zvonuri ¡ J  
să sugereze că nu sunteţi ch iar aşa de... virtuoasă?

_ Zvonurile -  zise ea du lce, lăsând privirea să-i aluneĉ  
spre tinerelul cu păr auiiu care stătea în dreapta lui ca 
un cârlig de rufe aşteptând să fie  trezit la viaţă - potfj
atât de imprecisei

-  Dar adesea fo a r te  ex a c te ,  răspunse el rânjind
spre ea.

Era cu adevărat ferm ecător când voia să fie.
-M âine plec spre Fonthill. Poate că aţi vrea să îmi 

faceţi o vizită, Excelenţă.7 Pot să vă p rom it multă distrac
ţie pe tot parcursul sezonului d e  Crăciun.

Reputaţia politică a b ietu lu i Beaum ont nu ar fi 
supravieţuit niciodată unei asemenea vizite din par
tea ei.

-  Chiar dacă nu neg plăcerea d e a juca şah cu dum
neavoastră, aş vrea totuşi să discut altă chestiune. Am 
cumpărat o piesă de şah de la domnul Grudner.

-A ţi cumpărat regina, nu-i aşa.7 Eu o numesc regina 
africană.

-Mi-ar plăcea foarte mult să cumpăr si restul pieselor.
Ei rase şi apoi făcu o plecăciune genermsă
-N u v-a spus nimeni cât de încăpătTn sunt? Nu 

ajungi in poziţia mea în viată fără £  î /
încăpăţânare. Când veţi vizita Fonthill - f;
un dar din partea gazdei. între ?
faceţi cunoştinţă cu doamna Patton.'' ’ PUtea su£era sa

EI făcu semn din cap spre o femeia î , „ ,, 
mijlocul unui grup. naltă aflată în



femeie care a fost primită în Clubul de 
h  e ŝ ^ ta pTObabil aţi putea să o însoţiţi în acele 

s?să iucaţi şah' câv,d dcriţi.
V 1 irantâ mă voi prezenta, zise Jemma.
1 S se spune despre reputaţie, niM aşa?

' ’ti’1 C£ asa de multe! Nici nu le mai poţi cataloga.
dreaptă! îm i place să cred că reputatia nu 

: ° S u l t  decât a doua feciorie, 
jâmbi uşor.

)ep la v irg in ita te  -  o pierdere suferită rapid de ale
/ roade te bucuri după aceea?

' ct. Mi-am pierdut reputaţia cu ani în urmă. Nu 
"decât un cuvânt; cuvântul s-a dus, plăcerea a rămas, 

“ f l f c “ o plecăciune. _
Era d ia b o l i c  de şarmant. Daca nu ar h fost in joc 
utatia soţului ei şi promisiunile pe care le făcuse, ar 

fi plecat spre Fonthill într-o clipă.
El lansase provocarea şi o enerva că nu putea să

^ fs ă îi dovedească lui Strânge că greşise. El nu credea 
că ea avea să viziteze Fonthill. Văzuse asta în ochii lui -  
uşoara dezamăgire, complimentul inutil.
’ li stârnea dorinţa să arunce în vânt regulile societăţii 

si să'i facă o vizită. Dar cum putea oare să se ducă acolo, 
cu toate scandalurile şi petrecerile zilnice, dacă poveştile 
erau adevărate? Nu putea. Ea nu putea să-i faca asta
luiBeaumont. . . . , , , ,

Prietenele ei franţuzoaice at fi ras m hohote la auzul
grijilor ei. Ele considerau soţii ş, onoarea ca fund mte-
tesante doav pentru soţiile burghez,mu. Cumva, vm a

i • i w *  \n Londra decât atunci cana îşi era mult mai complicata i a ^  _
petrecea vremea la curtca franc1 ecea vreme în urm& abilitatea de a fi

Jem m a îsi pierduse lu finrp.s Cf>t. îc,;. ., r» • io Paris ca o tañara ciucesa, raia soţ, îşi intimidată. Sosise la ş. ,ncepme A
croise drum la cu bărbaţiior francezi. Oricare dintre 

de *?ah imP° nt.e ar fi fost de ajuns să le îngrozeascăaceste circumstanţe di
A
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pe m ajoritatea doamnelor. Dar nu pe Un 
fam iliei Reeve, se gândi ea cu mândrie. '" H (| 

Prin u r m a r e ,  fu  f o a r t e  in t e r e s a n t  sa descoper 

simţea u n  p ic  in t im id a t ă  d e  d o a m n a  Patton. ^  q * 

nici u n  m o t iv  p e n t r u  asta. D o a m n a  P atto n  era o fe? 3 

zveltă c u  p ă r  c a s t a n iu ,  îm b r ă c a t ă  d e s tu i de excent f  

doar a ce st fa p t  a r  f i t r e b u it  să -i o fe re  Je m m e i Un Sê  

m e n t de s u p e rio r ita te .

Cele mai multe doamne din încăpere purtau roch- 
cu volane scurte şi paniere de o  dimensiune sau alta 

dar doamna Patton nu avea nici bucle, nici volane si 
nici paniere.

în schimb, purta o jachetă lungă, strâmtă, cambrată, 
Pe sub jachetă se vedea o fustă albastră care se întindea 
la spate în două falduri lungi. în plus, jacheta se deschi
dea în partea din faţă ca să dezvăluie o vestă. O vestă!

Jemma se simţi dintpodată prea plină de volane, dan
telă şi panglici.

Grupul din jurul doamnei Patton se dovedi că discuta 
despre plăcuţe de carte şi tipuri de caractere, subiecte 
despre care Jemma nu ştia absolut nimic. în cele din 
urmă, discuţia despre fonturi Barth -  orice ar fi fost ele - 
se încheie, iar doamna Patton se întoarse spre Jemma.

-Excelenţa Voastră, doream de mult să vă cunosc, 
zise ea cu un zâmbet viclean. Am auzit atât de multe 
despre priceperea dumneavoastră la şah!

-La fel şi eu despre a dumneavoastră, zise Jemma ?i 
se înclină uşor.

-Mâ îndoiesc că sunt la nivelul dumneavoastră. Am 
ost învinsa clar de Philidor anul trecut când a vizitat

Londra. Dar el w  povestit despre dumneavoastră {>
asta mi-a s tâ rn i t  d o r in ţa  să fiţi *. •
d i  î i  - - j  r  * c° m p a t r i o a t a  mea ia 
Parsloe. In loc sa va cedez locul i„ C |ubul de sah di„
Londra, sper ca vom putea fi slngure,e a a|e
sexului nostru alese dintr-o sută. ezencante

-  E foarte ciudat  să fiţi singUra femeje ?

4  v
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ca e foarte confortabil. Din când în când, 
Su gâ?e5C subiecte obositoare precum meritele reia- 

¡[ah0 balerine de operă. Găsesc că un comenta- 
°n^nii umflaţi când alăptezi copiii le aminteşte

^ w d e P reîenv mea;  . ,  , . .
^ nl mi am alaptat, zise Jemma, va trebui sa

4 i f  t sigurâ că puteţi găsi propriile metode cu care 
lburaţi sensibilităţile, zise doamna Patton. 

tii simt teribil de sensibili. E uşor să-i scoţi din 
(lor. încerc, desigur, să nu o fac când joc şah, dar 

^  ■ nu poţi să nu obţii un avantaj.
^Mi'ar plăcea să îi stârniţi soţului meu un astfel de 
¿isconfort. De fapt, mi-ar plăcea să vă văd jucând împo
triva lui, zise ea în timp ce brusc îi venise o idee.

-Ah, dar ducele de Beaumont este politician. E cu 
totul altă specie. Doamna Patton zâmbi ironic. Şi mă 
îndoiesc că joacă şah cu muritori de rând. Dacă e măcar 
pe jumătate atât de ocupat pe cât îl prezintă ziarele, are 
prea puţin timp pentru jocuri.

-Mă gândesc să dau o petrecere acasă în perioada 
Crăciunului, zise jemma. Mi-ar plăcea foarte mult să 
jucaţi amândoi şah şi să vă văd cum îl învingeţi pe soţul 
meu. Cred că aş paria pe dumneavoastră împotriva ori
cărui politician.

-Sunt onorată de invitaţia dumneavoastră, zise 
doamna Patton, părând gata să refuze.

-Oh, vă rog! insistă Jemma. Abia m-am întors după 
opt ani de stat la Paris şi am descoperit prea puţini oa
meni cu care să joc şah. Şi au trecut luni întiegi, nu puteţi 
să mă refuzaţi pretinzând că aţi mai primit o invitaţie.

~ Dumnezeule! zise doamna Patton, eu credeam că 
monopolizaţi piaţa când vine vorba de maeştri de şah! 
Partidele dumneavoastră paralele cu soţul şi cu Villiers 
sunt considerate destul de faimoase. ^

-N-am mai jucat cu o femeie pricepută la şah şi trebu
ie să mărturisesc că mă roade o curiozitate insuportabilă.
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- M ă  tem că îm i vo i găsi n a şu l în  istetim 

na Patton. ’ e’ z>se d 

-A t u n c i?

-Călătoresc cu copiii. Cu copiii si -
uita -  cu un soţ. Putea

-  Veţi fi bine-veniţi cu toţii. Trebuie să fie sj c 
preajmă ca să ne putem bucura cu adevărat de 
aşa că ai dumneavoastră vor fi fericiţi. Vom avea 
cere magnifică pentru Noaptea Regilor în a douăs!^' 
cea noapte. Vom pune un bob de fasole în fiecare fj?'

-Atunci e clar că nu sunteţi mamă, zise doa^' 
Patton veselă. Va fi carnagiul inocenţilor pentru că̂  
vor lupta să aibă bobul mai mare şi să poată fi rege pen 
tru o zi.

- în cazul acesta, spuse Jemma, promit să manipulez 
lucrurile în aşa fel încât dumneavoastră, dragă doamnă 
Patton, să fiţi regina boabelor, dacă acceptaţi să veniţi.

Doamna Patton râse.
-Şansa de a juca şah şi de a fi şi regină, chiar dacă 

obţinută pe nedrept? E greu de rezistat. Bănuiesc că 
soţul meu va fi de acord, dar, dacă nu e, o să vă trimit 
mâine regretele mele.

Jemma adora felul ei de a vorbi, fără atenţii flatante. 
Ea făcu o reverenţă adâncă, ca de la ducesă la ducesă.

-  Va fi plăcerea mea.

capitolul 30

Tadock^ ^  VlllinS Câtre domni?oara Charlotte 

20 noiembrie, ora 10.00

Mai sunteţi supărată din cauvn . . . .  d
A trecut exact o lună şi încă sunt obliij m°Jlcie\ me‘'e'
Vă scriu din disperare, pentru a vă rup M StUU n̂ ^a l
sete din Biblie. Frumuseţea şi isteţimea ^
ar trebui să fie folosite pentru a face Urnneavoast:r^

mracole -  sunt
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cerească ar fi miraculoasă. Servitorul

■ mia. Ckarlotte Tatlock către ducele de
¡)0m ^ °ara

. . .
Sunteţi cei mai capricios şi mai aspru bar-

i - -rfifon asa de mine. Vă las să judecaţi ce ar ,* ¿¿ica ' uuc' > , ,
f̂l|vatorul nostru ceresc despre comportamentul

^neavoastra.crv

pS Îmi pare sincer rău sa ajlu ca in continuare

junteţi b o l ^ .

D u cele  de V i l l i e r s  c ă t r e  d o m n iş o a r a  Charlotte
Tatlock

Ora 11.30

N u a m  v r u t  s a  d a u  d o v a d ă  de cru z im e . V ă  rog 
sa ven iţi s ă  v o rb iţ i  c u  m in e ! S u n t a ic i  d o a r  cu  m a 
jordom ul, c u  s e r v ito r ii  ş i c ă ţ iv a  şoareci care chiţăie 
teribil n o a p te a .

Domnişoara C k a r lo t te  T a tlo c k  c ă tre  ducele de 
i

Villiers
R ă sp u n s : S o litu d in e »  d u m n eavoastră  este în  m od  

evident r ă s p la ta  pentru o v io lă  l)rau  tT£u[<L

D u c e le  de V il lie r s  că tre  d o m n ijo a r a  C h a r lo t te  
T a tlo ck  

O r a  1 3 .0 0
ir hrea bun« ca să f i ţ i  a ş a  de pedan- 

S u n te ţ i  m u  pe cii|e să m or de plictiseală,
tâ p recu m  pare\l-
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Şi trebuie să adaug că sunt destui curioşi dom- 
primiţi în dormitorul meu. ' lc‘sâfi(

Domnişoara Charlotte Tatlock către du i
Villiers 6 e

Răspuns: Primiţii! Nu aveţi nimic de pierdut şi ^
te de câştigat.

Ducele de Villiers către domnişoara Charlotte 
Tatlock

Ora 14.30

Cruzime, numele tău e Charlotte! Nu mă lăsaţi pra
dă proastei distracţii oferite de cei care aleg să mă vizi
teze. Vin ca nişte insipizi, doar ca să îmi poată descrie 
oftaturile de muribund, modul demn de milă în care 
am vorbit şi cât de palid sunt la faţă. Sunt convins că 
nici unul nu-mi va spune că sunt un ticălos nesuferit, 
cum aţi făcut dumneavoastră.

Domnişoara Charlotte Tatlock către ducele de 
Villiers

Răspuns: Ignoranţa lor nu este un motiv pentru
disconfortul meu, ca să nu mai vorbesc de pierderea 
reputaţiei mele.

y Domnişoara Charlotte Tatlock către ducele ie

29 noiembrie (nouă zile mai Mr^  ^  J g M

Mă aventurez să scriu această sr  ■

am primit nefericita veste despre m o a n ^ /  ^entru
tră în dimineaţa asta. Sunt surbrincn ^  ^mneavoas-

prinsa sa descopăr cât
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rh vest ea n u  este adevărată. S i m t  că tre- 
J t s P eT cscriu acest rnesflj.

i. de Villiers către domnişoara C h a r l o t t epuceie
fytlock

n̂ huns: Trăiesc doar ca să le fac tuturor in c iu d ă .  

.¡torul meu îmi spune c ă  mi s-a anunţat în mod 
dibil moartea de trei ori. O dată am fo s t  şi în gropat. 

Codeam că nu mai vreţi să ştiţi de mine.

Domnişoara C h arlo tte  T atlock  către d u c e le  de  

Villiers 

Ora 1 1 .0 0

Nu vreau să  ş tiu  n im ic  despre d u m n ea v o astră , d ar  

nu nvaş sim ţi b in e  d a c ă  a ş  ren u n ţa  la  o c a z ia  de a  v ă  

citi un verset d in  B ib lie .

D u cele  de V i l l ie r s  c ă tr e  d o m n işo a ra  C h a r lo t te  
Tatlock

3 0  noiem brie, ora 1 0 .0 0
Ieri după-amiază m -a cuprins febra, iar  a s ta  m-a îm 

piedicat să  v ă  răsp u nd . T răsu ra  m ea vă aşteaptă, clar 
nu în tâ rz ia ţi, p entru  că mă tem  că  febra îmi e com pa
nion co n sta n t. A ţi p u tea  cum va să m ă v iz ita ţi acum ?

capitolul 31

30 noiembrie

F le t c h  p le c a s e  cu  tră su ra  în  H y d e  P a rk  p e n tr u  c ă  n u
voia să  se  d u c ă  a ca să .

Lady Flora era tot timpul acolo, sărind să-l întâm pine.
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Chiar şi felul în care rostea Excelenţa Voastră (L 
Inia rât de mult îl antipatiza. Deşi cel mai rău ei* 7 * 
îi spunea duce, de parcă ar fi fost intimi. Era o b o ^  
Trebuia să presupună ca Poppy -  care nu rostise n i>  
cuvânt de reproş împotriva mamei sale -  vedea v i ^  
prelungită ca pe un fel de razbunare. Era una al naibjj

de eficientă. . . . . .
Odată ajuns în parc, nu mai suporta spaţ,ul încIlis 

din trăsură şi porni să se plimbe, deşi afară era întunecat

?I Se^limbă dê a lungul lacului Serpentine şi privi picâ. 
turile cenuşii de apă deformând suprafaţa apei. Ploaia 
era rece pe obrajii lui.

Poppy nu îl iubea.
Ea nu îl iubise niciodată. Dragonul acela numit mamă

o obligase să se mărite. Emoţia de la nunta lor fusese 
doar a lui, lucru dovedit în mod dureros de intimităţile 
lor jalnice. Ea nu îl iubea, sigur că nu îl dorea.

Ploaia deveni dintr-odată fierbinte pe faţa lui. O pică
tură fierbinte aici, o burniţă rece dincolo.

-  Dar eu am iubito, zise Fletch cu voce tare în tăcerea 
ploii. Am fost îndrăgostit de ea.

Crăciunul petrecut cu ani în urmă la Paris îi veni în 
amintire.

-Am iubit-o. Eu...
Dar se opri înainte să spună că încă o iubea.
Ea nu îl dorea în cel mai fundamental mod în care o 

femeie poate dispreţui un bărbat. îi spusese să'şi găseas
că o amantă.

Merse pe jos până când inima lui ajunse la fel de în
tunecată precum cerul, până când un adevăr răzbi până 
la el.

Trebuia s i f k  blestemat, pentru că el Încă o iubea. îşi 
iubea soţia. Chiar şi aşa.

Şi asta însemna că nu putea supravieţui singur timp 
de cina an, aşa cum sugerase Poppy. Nu « j  
treaz ,n pat in miez de noapte şi să se întreb f, a



dansa. N aturalist!, pentru  Dumnezeul 
ci c11 cm\,r ru r i le  pe care le spusese mama ei, asta

eî'ţtetoate • re
L e cê  ^ s c i n a t ă  de doctorul Loudan, bunăoară.
' ^  slab şi jerpelit, pasionat să disece rozătoare 
O«»i0^ s a l e  studieze.
fl0 - ■ etrecuse ani întregi transformându-se în ceva 

Bl ’l -1 P tQtu| ¿ 0ar ca să-i atragă atenţia. Dar ea nu ve- 
ce nU- er ă̂.du jos pălăria şi lăsă ploaia să i se prelingă pe 
dea' \ te b u cle le  aranjate cu grijă, şi să-i păteze cămaşa, 
( a ă P j  -jpoptplpînchetându-i degetele.  ̂ „

t  1 uia să facă totuşi ceva cu viaţa lui, sa se transror-
în genul de bărbat pe care ea să-l admire. Ea nu avea 

^ '1 d o re a s c ă  niciodată, iar el accepta asta. Dispreţul pe 
Sil îl v ă z u se  pe faţa ei când îl comparase cu profesorul 
^acelaşi dispreţ pe care îl simţea el pentru sine.

Cuplările lor jenante cu siguranţă se puteau îmbună
tăţi dar aveau oarecum legătură cu dorinţa sălbatică pe 
ate o simţea, cu felul în care corpul lui tânjea să facă

toCu toatetstea, el nu era genul de bărbat necredin- 
cios. Nu putea să-şi ia o curtezană sau chiar o lady m par. 
Adevărul era că nu-şi dorea o amantă. Începu din nou sa 
meargă, lăsând ploaia să-l bată pe ceată.

Putea să supravieţuiască fără oppy in pat.
Dar nu putea supravieţui fara ea in viaţa . E^
, . „x ari să Avea sa 11 promită ca

trebuia să se intoarca aca • j nrrn;ronil eis o vi?iteze m doimitorut ei pana 
nu intenţiona s - avea să mai
când nu decideau sa aiba copii. ,

fie bosumflat. ■ bosumflau Trebuia să-i acor-
Îşi petrecuse ultim»» * ^  observaţia asta. El fusese

de credit lui Lady \ or nU se aranjase aşa cum crezu-
îmbufnat pentru ca vl v̂ uia sj se gândească la fran-
se el. Gatal Nu mai eiior în general. De fapt, la 
ţuzoaice şi la dormţe 
naiba cu dorinţa-
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C ă lu g ă r ii  re u şe a u , n i n  a şa .7 El n u  avea nev0ied 

ca să fie  b ărb at. D ar avea n e v o ie ... avea nevoie de f c *  
P e n tru  că, d in  c in e  ş tie  ce m o t iv  stra n iu , ea %  

p re cu m  cafeaua pe care  o bea de dim ineaţă. fea

El avea nevoie de ea.
Se întoarse şi porni înapoi spre trăsură.
Avea să se transforme într-o persoană de care ea să f|e 

mândră, cineva care să nu fie  interesat doar de croiaia
hainei şi de strălucirea părului.

Dacă admitea adevărul rata de el însuşi, el îşi dorea să 
fie unul dintre cei mai importanţi bărbaţi din Camera 
Lorzilor. Voia să realizeze ceva pentru ţară, să fie un bar- 
bat ale cărui vorbe să fie de temut şi bine primite, a?a

cum fusese tatăl său.
Apoi intenţiona să scape de Lady Flora, ceea ce avea

să fie cadoul său pentru Poppy.
Si în cele din urmă, avea să o atragă înapoi acasă,> *

totul înainte de Crăciun.
Iar cumva, cândva, avea să îşi cucerească soţia, fă« 

când'O să îl iubească aşa cum o făcuse înainte. Aşa cum | 
îl iubise de Crăciun Ia Paris, când se uita la el de parcă 
el ar fi fost toată lumea ei.

Când îl iubea.

 ̂ Eloisa James ,

capitolul 32

Salonul Roz, reşedinţa Beaumont, 6 decembrie

- Nu voi merge la Oxford, explică Jemma, pentru 
că ai un soţ foarte bun care s-a oferit să te însoţească, 
Poppy. Nu vreau să fiu rea, dar nu am nici cel mai mic 
interes pentru şobolani cu trei degete sau orice altceva 
te duci tu să vezi acolo.

-Ştiu, zise Poppy. Am fost o bestie îngrozitoare că 
te-am târât la toate evenimentele astea plicticoase
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j  că nu mi-ar plăcea să fiu cu tine. 
o,, « ''feste că nu vreau să bat tot drum ul până 
de'^ , nu vreau. Doamna Patton ma duce 

<for<J- p ,  j  de sah din Londra şi sunt decisă să 
\t& ,a Clubu' , 

5" nienS u i !  Atunci ai putea face de ruşine bărbaţii 

1-i pe rod- . . . .  . , . 
ii"’ng sformi într-o mică funţa însetata de sânge. 

-Ţe tr!? aljna am fost o mică fiinţă însetată de sânge, 
'ln- ţ  ppy. Am un model perfect în mama mea. De 

;edcl °JL  1  sj  mă însoţească la Oxford. Ca să poată
asta ̂  ea
SCâPUitite la asta, zise Jemma şi ridică o bucată de hâr-
• ~Am primit o scrisoare de la Roberta, cumnata mea. 
Sriecâun urs a dat iama pe domeniul tatălui meu şi 

m â n c a t  două raţe dintr-o specie rară. Trebuie să răs
pund. Draga mea, te vei descurca fără mine, da?

-Stiu, doar că e vorba de Fletch!
-Soţul tău! zise Jemma. Eşti căsătorită de patru ani,

îti aminteşti? . . .
’ -Totul e diferit acum. Nu mă simt deloc confortabil
în preajma lui. S-ar putea să ne certăm. Şi dacă el...

-N-o să se întâmple, zise Jemma relaxată. Iar dacă
o face, poţi să-l dai jos din trăsură. Doar eşti o femeie 
însetată de sânge, îţi aminteşti? Gândeşte-te la mama ta!

Poppy se gândi la mama ei. Dacă Fletch se purta urât 
în prezenţa ei, mama ei probabil har fi aruncat din trăsu
ră şi ar fi aruncat şi cu o oală de noapte după el.

-Adevărat. , .
-Bărbaţii sunt utili în genul ăsta de calatorii, zise

Jemma si se îndreptă spre uşă, aruncându-i o ultimă să
rutare. In caz că se rupe o roată ori se întâmplă altceva.

Poppy iesi şi se îndreptă spre trăsura lui Fletch, încer
când din răsputeri să pretindă ca era precum mama ei.

El ridică orivirea din hârtiile pe caie le citea şi îi arun
că un zâmbet nepăsător, iar ea avu nevoie de toată forţa



Eloísa James

ei să-si alunge zâmbetul de bun venit. Nu avea j  
nu! -  să îi zâmbească precum un căţeluş îndr 

El o privi.
-  Te simţi bine.7 Eşti ţeapănă ca un vătrai.

-  De fapt, chiar am.
-  Ei bine, atunci o să te ducem înapoi acasă, zisee
-C u  mama ta.7 Nici gând! Mi-am adus de lucruJ'

mine, zise el şi foşni documentele. CLl
Poppy se instală pe bancheta de vizavi şi se uită la 

Fletch. Era deja adâncit într-un teanc de hârtii. Era ener. 
vant că arăta aşa de atrăgător. Se forţă să se gândească 
la doctorul Loudan. Acesta o asculta. O considera in- 
teligentă. Se gândi la scrisoarea pe care i o  scrisese lui 
Loudan chiar în acea dimineaţă, sugerând că afirmaţia 
lui despre aşa-numitul bizam descoperit în Ceylon ar 
putea fi incorectă dacă ţineai cont de studiul publicat 
cu trei ani în urmă de doctorul Farthing. Animalul nu 
putea fi un bizam, aşa cum susţinea Loudan. Gura i se 
arcui într-un zâmbet.

Fletch nici nu păru să-şi fi ridicat privirea din hârtii, 
dar i se adresă cu o întrebare.

- Ce te face să zâmbeşti.7>
-Nimic.
-  La ce te gândeşti?
- La doctorul Loudan.

-Vreau doar să repet că nu era nevoie să mă în 
Fletch. Sunt sigură că ai destule de  făcut. SoN ;
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intenţionează autorul să facă în privinţa asta7
e sc v a ic ^ sc ă  şi să se plângă, zise Fletch.’ Eşocant

i cât de multă hârtie irosesc unii din Camera
* ' lor ca să sporovăiască despre mărunţişuri. Eu, bu- 
^ară ^că  ar trebui să susţin această lege, m-as con- 
Cra asupra situaţiei fermierilor englezi. Trebuie să le

fu infiecare an. plăţi suPlimentare oamenilor care Iu- 
ează pe domeniul meu -  e imposibil să supravieţuieşti 

cu preţ^ grâului de acum. Legea asta ar trebui să ignore 
c0niacul şi să interzică grâul din Franţa pe meleagu
rile noastre.

-De ce nu faci exact asta? întrebă Poppy.
£1 nu răspunse, doar mai dădu o pagină.
-Ei bine? întrebă Poppy. Nu m-ai auzit?
Era o senzaţie plăcută să pună o întrebare combativă 

Era atipic pentru Poppy.
-M-am făcut de râs în Cameră în caz că nu-ţi amin

teşti, zise el fără să o privească.
Poppy râse. Nu se putu abţine. Arăta adorabil când 

era morocănos.
- Dar ai întors discursul, nu-i asa?

’  i
-Nimeni nu mi-a înţeles discursul. Partidul meu 

vreau să spun partidul lui Fox, crede că am făcut treabă 
bună. Nu par să aibă habar că m-am răzgândit la jumă
tatea discursului.

-O h !

-  Limbajul meu a fost puţin cam întortocheat. D oar 
Beaumont pare că a înţeles.

-Soţul Jemmei? Da, el e foarte deştept, nu-i aşa?
-M i-a mulţumit că am susţinut grupul lui, zise Fletch 

îmbufnat. Ce rost are dacă oamenii nu ascultă?
- U n  discurs lung e greu de urmărit. Eu sunt de păre

re că e mult mai uşor de înţeles când cineva susţine un 
punct de vedere simplu şi îl repetă cel puţin de două ori 
precum autorul tratatului tău despre coniac. PresuDim 
că discursul tău nu a fost simplu, nu-i aşa, Fletch?
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-  Cum ar putea să fie simplu.7 E un subiect 
Idiotul acesta -  zise el şi scutură hârtiile
redus legea comerţului la o singură idee. P°a|â ^

- Da, dar ai înţeles imediat la ce se referă n • 
-Păi...
-  Ceea ce era de demonstrat, făcu Poppy.
El o privi.
- Ştii, nu obişnuiai niciodată să mă contrazici
-  Pe atunci eram căsătoriţi.
-  încă suntem căsătoriţi.
în ochii lui apăru o sclipire de furie pe care ea osavu 

ră. Dar ridică din umeri.
-  E diferit acum.
El aşteptă până când ajunseră să ia cina la hanul 

Vulpea şi Pasărea Colibri, iar Poppy îşi declară intentia 
să se retragă în camera ei.

Atunci răbufni şi spuse ce avea pe suflet fără nici o 
introducere.

-Adevărul este că, indiferent dacă mama ta ne-a aran
jat căsătoria ori a fost totul o iluzie, eu probabil sunt 
oribil de obtuz pentru că nu reuşesc să mă conving sâ 
nu mai fiu îndrăgostit de tine.

Poppy tocmai se ridicase. Căzu Ia Ioc pe scaun, ştiind 
că expresia de surprindere de pe faţa ei trebuie să li fost 
aproape comică.

-Ştiu că sună stupid având In vedere ce simţi tu. El 
arăta morocănos, ptecum bărbaţii care vorbeau despre 
sentimente Dar nu pot să te las sâ crezi că m, te iubesc. 
Pentru ca o fac.

-  Oh! făcu ea.
EI ridică mâna.
-T re b u ie  să te rm in  ce am  de  sniK t  • i

să ştii că înţeleg. Nu cred că îţfvor ^  T
intimitătile fizice, cel puţin nu cu m vreoda"
accept asta. m'ne, Poppv. potSa

- Oh! şopti ea.



¿e parcă inima i-ar fi căzut la loc intr-un 
^  t întreaga viaţă se străduise să nu deza- 
r întuneCaJimeni. lat acum îl dezamăgise pe Fletch. 

s e a r a « *  pe geam.
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0 î n t i n s e  şi'i desfăcu degetele încleştate.
se râ Si nu e vina mea. Aşa au hotărât sortii.

-d că ar fi trebuit... ar ti trebuit sa ma străduiesc 
icp pa cu voce stinsă, încordată, care ascundea

■ rare ^fi tare voia să plângă. ^
Da chiar te-ai străduit, nu-i aşa?

Ochii lui exprimau atâta bunătate, încât ea simţi că 
ţntpai ei se adunau lacrimi.
"'-Da.

-Aşa ca o să renunţăm.
_Nu putem să renunţăm.
-De ce nu?
-Bărbaţii pur şi simplu nu pot.
-Crezi"că bărbaţii nu pot renunţa la asta, iar fe

meile pot? ^
£1 îi zâmbea, trăgând-o de mana ca sa o iaca sa n

zâmbească şi ea. #
-E asa de drăguţ din partea ta să spui asta, Fletch.

Dar cred că ar fi bine dacă ai pleca doar tu undeva 
pentru o vreme. Apoi vom decide să producem un 
moştenitor, ne vom reîntâlni şi vom ace asta.

El oftă.
-Nu rn-ai ascultat.
-Ba da, sigur.
-Sunt îndrăgostit de tine, Poppy.

Ea înghiţi unaeVa cu o femeie uşoară care ar
Nu vreau s p ^ doreşte gj nu vreau sa am 0

pretinde ca ma p . ' recum prietena ta Louise. 
aventură cu o temeie \

-Ba da, v*el\ |a asta. Dar nvam închipuit cu ea în
-M-am gân 1 a\tă femeie -, si nu funcţionează 

pat -  sau cu oricare
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pentru mine. La naiba, Poppy, nu crezi că 
uşor pentru mine dacă ar funcţiona? As put^  S i  
Ia’ Fonthill în perioada Crăciunului şi Sâ mă \  
jumătate din târfele din regat! rez cu

-  Da, ar fi mai uşor pentru tine, zise ea îndrâzne • 
Si la fel pentru mine. De ce nu o faci? ea&

Ochii lui se întunecară şi preţ de o clipă ea Se gând
ea îl rănise, dar apoi el îi întoarse mâna şi vorbi din nou' 

-Amândoi suntem afectaţi. Pentru că, din neferici’ 
re, când te-am cerut de soţie, pare să fi fost o cerere pe
termen lung.

Lui Poppy i se învârtejeau gândurile. O parte din ea 
ţipa în tăcere de bucurie, dansând o gigă într-un cotlon 
al minţii. Dar o parte din ea era îngrozită. Acum se în- 
torseseră de unde plecaseră, înapoi în pat, unde ea avea 
să-l dezamăgească din nou pentru că nu putea fi...

El se uită în ochii ei şi trebuie să fi văzut exact la ce se 
gândea, pentru că scutură din cap.

-  Nu îţi cer asta, Poppy. Vom face exact ce îţi doreşti. 
Fără pat. Nimic din toate astea. Nu am nevoie, iar tu 
nu vrei.

-  Nu ai nevoie.7
Asta contrazicea tot ce îi spusese mama ei vreodată.
-  Descopăr că activităţile din dorm itor nu sunt aşa de 

importante pentru mine. Ai fost plecată luni întregi, dar 
eu nu mi-am încălcat jurămintele de căsătorie.

Ochii lui păreau să arate că vorbea serios. Era oare
posibil? Ea însăşi se simţea bine fără intimităţi maritale.
De ce nu ar fi fost şi pentru Fletch la fel!
" -  Vom sări peste aspectul ăsta până când vom  decide 

că vrem copii, adăugă el.
-Nu sunt sigură că putem avea copii, Fletch. Am în' 

cercat timp de patru ani.
El ridică din umeri.

înainteT"3 Şi-tatak.au fost d a to r iţi timp de zece ani 
sa ma aiba pe mine. Au mai trecut alţi opt



„ i n t e  să apară fratele meu, apoi au urmat si geme- 
fi'Ţci până la urmă au avut patru. 
# T,,ar deranja foarte tare dacă nu am avea copii? 

\l,, foarte tare. Uliul dintre fraţii mei va avea. M-am 
.Jirtotuşi, Poppy, şi singurul lucru pe eare îl putem 

f! este să P « inJdem că ^  cu patul nu există

î  m  ",ai făcut ^ rag0Ste de luni întregi> ^ r  sunt bine'
poppy nu era foar,te S1gura că era bine. Era asa de 

. cordat, ca o sârma bine întinsă cântând în vânt, dar 
ud voia să vorbească despre asta. Voia mai mult decât 
„rice să îl creadă 

-Desigur, asta doar daca într-adevâr îţi place să mă ai 
¡„preajmă, zise el destul de stângaci, iar tăcerea dintre 
ei deveni apăsătoare.

Ea tăcu în continuare. Nu voia ca el să creadă că ea 
avea să fie dispusă la orice, plină de gratitudine pentru 
fiecare privire pe care i-o arunca. El se holba în podea, 
părând destul de nefericit. Foarte bine.

-Nu aş vi ea ca tu să faci asta doar din pricina mamei 
mele, zise ea. Deşi ştiu foarte bine că mama are legătură 
cu rugămintea ta de a mă întoarce.

-Mama ta nu a avut legătură cu rugămintea mea.
Ea nu credea asta nici o clipă, dar o lăsă baltă. Avea 

ceva mult mai important de spus.
-Va trebui să înţelegi că eu nu simt la fel ca tine.

Nu sunt îndrăgostită de tine, dar fin la rine foarte 
mult, Fletch.

El aprobă din cap. O buclă îi căzu peste ochi şi arăta 
aşa de delicios încât ea aproape că sări să-l ia în braţe 
Ş> să'i facă promisiuni prosteşti. Probabil ar putea să se 
străduiască mai tare...

în ultimele luni se simţise libeiă locuind la Jemma, 
fără să o preocupe felul în care arăta, rochiile ei, dacă 
soţul ei credea că era nesăbuita sa cumpere curiozităţi 
sau dacă el avea să vină noaptea In camera ei

- încă nu mă mut înapoi acasa, adauga ea. Nu încă.

Magia unei nopţi
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_D e ce nu?
_ Pentru că nu vreau.
-  E din pricina acelui individ, Loudan?
Când Fletch se încrunta, semăna încântător de

cu  un pirat, se gândi Poppy. (
-  Intr-un fel, este. întotdeauna am crezut că e n,  

notrivit să merg la întrunirile de la Societatea Rega|â. 
Mi-am ascuns cărţile. Am încercat aşa de tare să fiu 0 
ducesă potrivită şi să te fac fericit! Tocmai mi-am Co. 
mandat un cabinet de curiozităţi. Aş putea foarte bine 
să te avertizez, Fletch, că a fost destul de scump, pentru 
că e făcut după un cabinet care aparţine regelui Suediei 
Zilele trecute, am cumpărat o monedă grecească antica. 
Si am văzut un anunţ despre un şirag de scoici wampun,
I #
dinVirginia. . . .

- Dar n-am spus niciodată că nu poţi cumpără m-
mic! Poţi să cumperi toate scoicile wampum din lume

dacă vrei. , _
-  Nu mă simt ca o ducesă în momentul asta.
- Dar tu eşti ducesă, zise el cu încăpăţânare. Eu sunt 

ducele tău, iar tu ar trebui să fii acasă cu mine.
-Asta are legătură cu mama, nu-i aşa?
-Nu. Are legătură cu tine. Şi cu mine. Nu-mi place sa 

nu te găsesc acolo la micul dejun. Şi nu-mi place sa merg 
fără tine la petreceri. îmi lipseşte să vorbesc cu tine. 

-Nu-mi pot imagina de ce. Nu am discutat nimic in
teresant în aceşti ani.

-Mie mi s-a părut interesant. Poate că îmi place sa 
vorbesc despre lucruri plictisitoare cu tine.

-Nu vreau să mă întorc în casa ta.
- E casa maniei tale, zise el posomorât. Aşteaptă doat 

să vezi cum a schimbat tapetul!
- Foarte formal?
-Mă simt de parcă aş locui la Versailles,
- Cum aş putea să-i iau această plăcere? zise Poppy 

rânjind. A vrut mereu să fie ducesă.

El păru uluit.
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d o$ ’ , t sâ vin să locuiesc cu tine şi cu Jemma? 

^ ll ie Crăciun? Cum e cu petrecerea Jemmei? 
^ ' cl ijn londra discută despre asta. Doar nu m-ai

invitat.

cL1 ce voi simţi atunci, zise Poppy încet. Va
âtateomata de sărbători, nu-i aşa?
cu 

r ' D  s ă  v ă  -
trecere foarte intimă. Cu siguranţă ai fi mult 

fi0 f . if să te retragi la ţară cu Pitt sau cu alt prieten
mai teric‘

iWe el. As fi mai fericit cu tine. Crăciunul îmi
-NU)  ̂ ’l • 1 ‘ A 1
. teste mereu de timpul petrecut cu tine in turnul 

fia Saint Germain des Près, Poppy. Iţi aminteşti asta. 
tC-Dii, răspunse ea, sigur că da.

Inima ei începu să bată foarte tare.
-Acum, când mă gândesc la broşa aceea absurdă pe 

care o  p u r t a i ,  ar fi trebuit să ştiu că o să mă trezesc că 
v o r b e s c  despre vidre de râu. Eram aşa de îndrăgostit 
de tine încât nu puteam gândi limpede.

-Eram fermecaţi de moment, zise ea ferm. Crăciunul
poate să fie aşa.

El se uită în ochii ei.
-Momentul nu are de-a face cu asta, Poppy, nu pen

tru mine.
Ea nu ştiu ce să spună şi cumva momentul tiecu. 

Aşa că se uită pe fereastră şi pretinse că el nu spuse
se nimic.

El se  a p u c ă  d in  n o u  d e  c i t i t ,  a şa  c ă  P o p p y  îl  p r iv i 
pe fu riş  -  c â t  de serioasă îi e ra  e x p r e s ia  o c h i l o r ,  linii- 
le pomeţilor, felul cum se încrunta la câte o propoziţie
prea s tu p id ă . i - •

r  • ,i f i (> s in g u r d e  v_.răciun.ba n u  voia ca e l  sa î  ic s i  b

-  O  8 0  r o g  p e  J e m m a , a *  ea d i n  s e m n .

- o l T r *  p e  J e m m » 0  it w it a ţ ie ,  z ise  ea.

Zâm betul lu i » f5cu să “  S' mta S‘rimiU' aŞa cS 
se r e tra s e  în  c a m e ra  e i.



cap itolu l 33  

A doua Zi, 7 ^ m b r i e

U l.| A shm olean  era un loc teribil de plicticos,PL

* * * * ?  T ' e datoria und£Î i S u r ă t o a r e ,  dar Iu, Heech > se pan, ca arau d *  
veveriţe ¿d cu g h m iţe le  întinse.

^  K »  aPră tl  eh Se roagă pentru v ia , ,  
: J ; i  Parcă zice: „ D a ^  drum ul!

PW * t™ a a asasea gheară, zise ea. E îndoită invers, 0
si cum ar avea o ’unghie. Nu e interesant? _ _

Fletch se gândi că m icuţa veveriţa avea sa-, bântuit

V'5! s e  presupune că zboară printre copaci deşi eu nu 
cred că zboară cu adevărat fără aripi, zise el dezgustat. 
Nu prinsă de o scândură. Pute aici.

-Taxidermia nu e o ştiinţă perfectă, facu i oppy.
Dar în mod evident nu îi păsa de miros.
Desigur, curatorul de la A shm olean fu aşa de copleşit 

de ochii ei albaştri încât începu să d esch id ă  tot felul de 
cabinete pe care scria „Nu pentru e x p o z iţ ie “. Iar apoi 
începu să bântuie prin pivniţă, v en in d  cu  tot soiul de 
cutii prăfuite, pline de tot felul d e  lucruri neplăcute.

-  Un cap în miniatură?
-  Nu e nevoie să dpi, zise Poppy şi se a p lecă  asupra 

micului obiect dezgustător d e  p arcă  a r  fi fo s t  făcut 
din aur.

Curatorul îi aruncă lui Fletch o priv ire încruntată, 
aşa că el se retrase la intrare, unde m irosu| Crn mai puţin
pâtrunztor.ş, scoase afurisitul rap o rra | |ui l jn c h | erry.
Era prost. Ba chiar slab, pnând c o n f .L  i i ll
franţuzeşti, nu de fermierii enfilezi W  de Produsele

îl c iti d in  nou şi a p o i  lu ă  o  s t ic lu r*  i
pană de la curator. Bărbatul abia t| lcV -U Cernea,ă 0
rea lui, aşa era de fermecat de PoddC c i 'nregisi:ră cere'

i pV. Metch îşi suflecă

Eloisa James
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. şi ¡ncepu să scrie. Secretul era să păstreze Iu- 
simple? aşa sugerase Poppy.
.bservase în ultimele luni, când bântuise prin 

r,mera L‘>rzilor Ş1 ascultase flecare discurs, că nici un

I r  M * "  nU VOrb"a dueSpre s!ne- Tm  ce spuneau
* V c h e t a t  intr-un limba, aşa de sofisticat încât nu
> i  pădurea de copac,. U  naiba, asta făcuse şi el când 
' decisese, in sfârşit, sa ţină un discurs -  ceea ce explica 
\t Ce nimeni habar nu avea ce spusese.

Dacă avea s ă  existe un tratat cu Franţa, trebuia să 
se tină cont de felul în care tratatul acesta îi afecta pe 
fermierii francezi. Nu pe nobilii englezi şi înclinaţia lor 
pentru coniac franţuzesc şi mătase franţuzească - aruncă
0 privire tandră stofei cu dungi din care era făcută haina 
|ui ci pe fermierii englezi. Pe bărbaţii precum Higgle, 
care cultiva o parte din pământul ducatului lui Fletcher.’ 

Higgle se descurca foarte greu cu cei opt copii ai lui 
şi cu preţul grâului.

Fletc 
aruncă.

Ducele de Beaumont îi dăduse un sfat în ziua aceea: 
dacă voia intr-adevăr să spulbere un adversar, soluţia 
era să creeze o poveste care să captiveze atenţia tuturor. 
Higgle putea fi povestea lui.

începu din nou, mototoli foaia când ajunse aproape 
de final şi o aruncă.

în cele din urmă, o luă din nou de la capăt, vorbind 
doar despre Higgle. Felul în care bărbatul lucra din zori 
până în noapte, lucrând pământul. Felul în care îşi pu
nea copiii să lucreze la câmp cu el, până când Fletch îl 
făcuse să înceteze şi să-şi lase copiii să meargă la şcoala
din sat. ,

Faptul că el primea doar patru penny pentru un 
obroc de grâu de la negustorul de grâu, care pleca şi 
vindea acelaşi obroc unui brutar cu 14 penny.

Până când umbra începu sa crească ta intrarea în mu
z e u , eTavea deja cinci pagm. cred.b.le scrise. Mai mult,

Magia unei nopţi ^

şi cu preţui grâului.
Fletch se gândi la asta, începu un paragraf şi apoi îl



ştia că putea să ţină discursul fără să citească i 
fusese de ajutor să-l aştearnă pe hârtie. Era sjm’ , e?'ii 
clar şi, pe Dumnezeu, era puternic! piu> era

Tocmai atunci Poppy apăru tropotind de dUpă 
El se holbă preţ de o secundă şi sări în picioare. ' 

Poppy arăta de parcă ar fi fost implicată într-o Iu 
tă. Rochia ei roz era mânjită cu pete maronii şi dantelă 
era ruptă.

-  Ce naiba s-a întâmplat.7 răsună vocea lui în holul
de marmură.

Ea clipi şi el îşi dădu seama pe loc că nu era rănită. 
Buclele îi căzuseră din coafura elaborată -  nu o văzuse 
niciodată aşa de ciufulită. Chiar şi când făceau dragoste,
ea îsi ţinea capul nemişcat pentru ca buclele să nu îii >
fie distruse.

Muzeele păreau să fie o excepţie de la regula asta.
-  Sunt absolut în regulă. Domnul Munson m-a lă

sat să mă uit la colecţiile căpitanului Cook pe care le-a 
trimis acasă din a doua călătorie. Chiar şi la cele din 
pivniţă, care nu sunt catalogate.

-  Şi mai multe veveriţe zburătoare.7
Fletch încercă să şteargă o pată neagră de pe umărul 

lui Poppy.
-  E acolo un animal cam de două ori cât un şobolan 

mare, îi spuse ea.
Fletch îi întinse domnului Munson o pungă cu mo

nede când Poppy nu se uită. Nu o văzuse pe Poppy nici' 
odată aşa de entuziasmată. Entuziasmul ei avea un efect 
teribil asupra corpului lui, care avea să explodeze din 
pantaloni. Din fericire, Poppy nu-i acordă nici cea mai 
mică atenţie. Doar că părul ei era ciufulit şi ochii îi stră
luceau de încântare. Obrajii îi erau îmbujoraţi, aveau
o culoare pală, rozalie deasupra pomeţilor care îl făcea
să-şi dorească să o sărute chiar acolo şi poate să o muşte 
de ureche...

îşi dădu seama că ea se holba la el.
~ Te simţi bine, Fletch?

2 og Eloisa James
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gândeam la asta. 

j i > ctTl stranie, zise Poppy, ignorând remarca lui

va face o criză de apoplexie când o să te 

11a
sn0il- , tia Stranie-, r r ; > ^  ‘ '-‘“«“■'-a iui

nieristă, este ca acest animal îşi poartă puii 

; i ^ supiu- 
" J  j j e  oposuvn, deşi căpitanul Cook se pare că

6 ă face parte din familia câinilor.
^ eC1’ ! zise Fletch. plin de inteligenţă.

sunt de acord, zise Poppy. li voi scrie doctorului 
"dan de îndată şi îi voi spune asta. Deşi capul seamă- 
°̂U a| unui câine, marsupiul îl clasează în altă specie.

•Ah'

f  telegi care e punctul meu de vedere, Fletch?
’-Desigur, făcu el şi o ajută să se suie în trăsură.
-La Câinele şi Potârnichea, îi spuse lui ]ames, vizi

tiul său.
Numele hanului era destul de straniu, având în vede

te tema de conversaţie a lui Poppy.
Când se sui in trăsură, Poppy încă vorbea despre 

câine. De fapt, el avea impresia că ea nu se oprise nici 
măcar o clipă.

- Curatorul a spus că animalul mânca fructe, asta 
conform căpitanului Cook. l-a dat unuia o portocală. 
Nici un câine nu ar mânca o portocală.

-Categoric nu, zise Fletch.
Traseră în fată la Câinele şi Potârnichea, iar Fletch

cobori în aerul rece din amurg. Vremea era rece şi aspră,
de parcă s-ar fi pregătit să ningă. Poppy mea nu părea
să-si fi dat seama cât de teribil arăta, aşa ca Fletch o lua
debrat de parcă nu era nimic neobişnuit in apanpa ei

Judecând după gălăgia care răzbea din sala mare ca sa
nu m ai v o rb im  d e  indiv idul care d o rm ea  m  capătu l co-

■ j . ci Potârnichea era copleşit de clienţi,n d o ru lu i, C a m e le  ş, t o a m  ţ
Hangiul veni sa u salute ^  ^ ^
b arbat care avea pre j  Q p|ecSck|ne agitată

-Milord, zise barbara
Nu sunt sigur că vom putea s



-A m  rezervat camerele, zise Fletch. Servit0r 
ar fi trebu it să ajungă de ore întregi. Suntrf ^
de Fletcher. H

-  Mă tem că servitorul dumneavoastră încă nu a 
zise hangiul. îl avem pe Andrew Whiston aici, £Xce|̂  
şi a atras destul de multă atenţie, după cum vedeţi.

El nici măcar nu tresări când un individ beat puibere 
se clătină afară pe uşă şi se izbi de un perete. e

-  Nu a sosit.7 făcu Fletch. Cum se poate.7 A doua trăsu
ră a plecat din Chalgrove odată cu noi, dis-de-dimineaţâ.

-  Credeţi că a avut loc un accident.7 întrebă Poppy sj

se încruntă.
-  E posibil, zise hangiul.
Pocni din degete şi doi posdlion i săriră în picioare.
- î i  însoţiţi pe oamenii Excelenţei Sale. Căutaţi pe 

Chalgrove Road!
El se întoarse înapoi spre Fletch.
- E foarte posibil să fie îm potm oliţi. Din nefericire, 

există alt han Ia cel puţin o oră de drum. Dar voi face 
tot posibilul să vă cazez.

-  Desigur, voi recompensa pe oricine va fi deranjat de 
sosirea noastră, zise Fletch.

Un alt bărbat se năpusti pe uşă şi începu să vomite 
zgomotos chiar lângă uşă.

Poppy se scutură.
-Cine e Andrew Whiston? întrebă ea.
-Regele cerşetorilor, îi răspunse hangiul. Are doar 

70 de centimetri înălţime şi e o curiozitate prin părţile 
astea. Vine de la Londra o dată pe an şi ne cântă 
câteva cântece.

- E un beţiv, dar unul foarte scund, zise Fletch. îşi pe' 
trece fiecare seară în beciurile lui Surr când e în Londra.
8„ cRa:.'' PIacf mu,t băLUura- făcu hangiul şi se întoar- 
e. bi băieţilor le place să o împartă cu el, dacă înţelegeţi 

ce vreau să spun. Voi face tot ce pot ca să vă simţiţi 
confortabil. Pot să vă cazez într-o cameră bună dar

2i q El oi sa James
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- aranjez o cameră separată pentru cină pen-
. ^ “'eavoastrăşi doamna.
^  nevoie de două camere, ciripi Poppy, plus o 

"^^entru camerista mea, desigur.
Ppul hangiului se aşternu o expresie de panică. 

' a dat deja camerele, Excelenţă. Pot să pun even-
i oaspeţi laolaltă, dar mă tem că nu pot să dau

m  £ n ’ enji afara.
F l e t c h  O  luă pe Poppy de braţe.
.Mu o să lăsăm pe nimeni afară în frig şi întuneric,

„Ji aşa, Poppy?
Ea se uită m sus spre el.
,Ba cum să nu! Dacă îi plăteşti dublu, Fletch, proba

bil vor fi chiar recunoscători.
El ştiuse mereu că femeile erau sexul mai crud. Dar 

în glasul ei se simţi o uşoară agitaţie pe care el o găsi
i n t e r e s a n t ă .

-Ce femeie rea! Eu nu dau oamenii afară în întune
ric. 0  să ningă. Nu e drept.

Ea îşi ţuguie buzele, dar el se întoarse iute.
-Excelenţa Sa a fost de acord cu aceste aranja

mente inconfortabile, îi spuse el hangiului, care făcu
o plecăciune aşa de adâncă încât nasul îi atinse cu 
siguranţă genunchii.

-Un salon privat, zise bărbatul şi îi conduse spre 
scări, şi cea mai bună mâncare pe care aţi gustat-o vreo
dată la Oxford, asta pot să vă promit. Daţi-mi o oră ca 
să pregătesc salonul, Excelenţele Voastre, şi vă veţi simţi 
complet confortabil, vă asigur.

-Tu poţi să dormi în salon, îi murmură Poppy în sus 
pe scările mici şi întunecate.

-Nici pomeneală, zise Flctch. Sunt plin de praf şi tu 
eşti chiar mai rău. Am ândoi  o să avem nevoie de baie 
şi de cină, apoi de somn. Aminteşte-ţi, Poppy, că mi-am 
scos din minte activităţile de dormitor. Iar eu sunt un 
bărbat de cuvânt.



Ea aprobă din cap. iar dacă ea credea asta Fl
o armată întreagă de veveriţe zburătoare pe’ 
vândă. Din cine ştie ce motiv, dorinţa lui era $  Sâ ‘  ̂
flăcări. Era Ja fel de rău ca atunci când se cuno? ^  'n 

El îşi luă soţia de braţ şi singurul lucru p e ? ^ - 
dori era să o răsucească spre perete şi să o sâr 
de tare încât să-i cedeze genunchii. Probabil p e n ^  
arăta asa de ciufulită. El nu reuşise niciodată să  ̂c Câ

1 . w i . . d o rara
să arate aşa de nearanjata; chiar şi când era goală n - 
purta mereu un corset invizibil. ’ Ca

Dormitorul era mare, cu un acoperiş în pantă, care 
cobora deasupra patului.

-  E foarte plăcut, zise hangiul nervos. Cea mai bună 
cameră a noastră, Excelenţele Voastre:

Cearşafurile erau albe ca zăpada şi camera arăta cura
tă. Asta si ceva de băut era tot ce îsi dorea Fletch.» »

-  Vom avea nevoie de băi amândoi, zise el, iar între 
timp vă rog să-mi aduceţi un brandy. Şi un pahar de vin 
pentru Excelenţa Sa.

-Vin? întrebă Poppy ridicând privirea din notiţele pe 
care si le luase la muzeu.I

-V in, răspunse el ferm. Şi o baie.
Hangiul plecă şi Poppy se concentră asupra lui.
-  Nu ar trebui să pleci? Asta dacă îmi permiţi să fac 

baie prima.
Fletch tocmai reuşise să-şi dea jos cizmele şi, drept 

răspuns, se duse spre pat şi se trânti pe el ca un trunchi 
care se prăbuşea în pădure.

-Cred că glumeşti, zise el din muntele de perne care
i se formase în jurul capului. Sunt epuizat, Poppy. Am 
stat două zile în trăsură, apoi am petrecut şapte ore în 
muzeul ăla afurisit. încerc să scap de gustul acru de praf 
din gură.

Poppy se duse la oglindă. Când se văzu, scoase un 
mic ţipăt şi începu să-şi aranjeze părul, îns’ă fără prea 
mare succes.

A
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i jastru, zise Fletch reuşind să dea pernele
i  i'n c ca sâ poată sta sprijinit. Arăţi groaznic.
„¡în5PatC ■ ,r,us niciodată aşa ceva, zise ea si se

i” '^ai

incflinta să înrăutăţească lucrurile, fiindcă acum avea 

" '“S a  negru.
înP Ah dar atunci abia eram căsătoriţi. Acum totul e 

P a r c ă  am fi căsătoriţi de patruzeci de ani. Nu ne 
^erlt‘ează persoana celuilalt în pat. Putem să ne spu-
¡nteieS4evărul şi să nu ne facem griji cu privire la sen-
nem ^
, entc rănite.

Ea se întoarse înapoi la oglindă şi începu să umble

¿¡n nou la păr-, . . , , .
Iti mânjeşti parul cu chestia aia neagra, zise el dupăi

o vreme.
Ea ţipă din nou.
-Nu te-ai mai pieptănat singură niciodată?
_Sigur că nu. Sunt sigură că nici tu.
-Ba sigur că da. Nu-mi place să mă atingă alţi bărbaţi, 

zise el. întotdeauna mă îmbrac singur şi am nevoie de
un mic ajutor doar la cizme.

-Ei bine, femeile nu pot, zise ea plat. Eu nu pot nici
măcar să-mi leg măcar propria turnură laterala.

-Nu stiu dacă ai observat, dar camerista ta nu e aici. 
Poţi să te dezbraci singură? întrebă el, mulţumind Dom
nului că pătura îi acoperea umflătura din pantalon,.

-Sigur că da, spuse ea ferm. ^
rP nll o raci: Fletch începuse sa -E  bine, atunci de ce nu u f

i. n arhucă el pe un ton rezonabil, case distreze. Pentru ca, adaug v m i i -
a  1 r l e  mare pentru coşuiile alta ctouamera a.stai nu e destul cie i \  4 - i • 1uiLid abia nu v. sincer, nu cred ca hangiul

pe care le porţi pe şoiuui . v > chestii -iii
ar fi bucuros să vadă cum mânjeşti cu chestia aia neagra

orice lucru pe care p u i1Tian
-  Chestie neagră- e umăr începu j , n nou să
Ea se răsuci sa st j e dezgustătoare. Dumnezeu 

ţipe. Intr-adevăr, er je a|en> probabil din pivniţă,
ştie de unde adunase pu 1
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Ea îl studie puţin. 
-Să nu te uiţi! îi ceru. 
El se lăsă pe spate şi închise ochii.
-Am  lăsat toate astea în urmă, îţi aminteşti? în afară 

de asta, n-am avut niciodată fantezii cu femei acope*
rite de murdărie.

Apoi o privi pe sub gene pentru că, ̂ sincer, tocmai 
avea prima fantezie cu o femeie acoperită de murdărie.

Fustele lui Poppy erau uriaşe -  tot încerca să le tragă 
în sus şi pierdea şirul desuurilor. în cele din urmă, reuşi 
să prindă tot materialul în pumni.

Fletch trebui să tragă adânc aer în piept când ea îşi 
ridică fustele. Avea cele mai delicate glezne pe care le 
văzuse vreodată. Nu putea să vadă mai sus de spatele ge- 
nunchilor, pentru că ea purta prea multe sârme în jurul 
corpului. Ea pipăia în jur ca un oposum orb în noapte, 
ca să folosească una dintre metaforele ei despre natură. 
N-avea să reusească niciodată să desfacă chestiile alea.

-Ai nevoie de ajutor? întrebă el în cele din urmă.
Ea îşi întoarse capul, şi el îi rânji.
-Aveai ochii deschişi! îl acuză ea.
El îşi dădu picioarele jos din pat, iar ea îşi lăsă fustele 

să cadă.
-Nu o să poţi desface niciodată toate hainele, Poppy. 

Te-am văzut goală, îţi aminteşti? Care e diferenţa?
Ea bombăni ceva despre intimitate.
- Ţi-ai scos hainele si te-ai întins con-ml̂ i- în nat



etaU- O te COt ^ 0 sa sPun f°arte
<}̂ 1 ţeţne, draga mea, o să spun că am fost eu! 

rp omori făcu Poppy cu oarecare hotărâre
:\ 0 sa 1

'r‘V  si cum anume ai face asta?
1 întoarse pe partea cealaltă ca să poată desface 

^ \°â legătură. Trebuia să o facă să vorbească întruna,
^  1 ar fi observat cât de tare îi tremurau degetele. Era 

lut ridicol că era aşa de înnebunit de dorinţă acum,
> d era îmbrăcată, având în vedere că ar fi putut-o avea 

can snrl în ultimele luni şi refuzase.
° %  să-ţi dau un diuretic.

Tâ n je a  cu o sclipire răutăcioasă în ochi. In loc să îl 
desfacă, el reuşi să strângă nodul şi mai tare.

_0 să'ti dau un diuretic, continuă ea veselă şi apoi o 
să dau o gaură în oala ta de noapte.

- C e  f e m e ie  rea! Cum Dumnezeu reuşeşte camerista
ta să dea astea jos?

Ea îşi întinse gâtul să se uite peste umăr.
-Se dezleagă, desigur. Pe cealaltă ai dat-o jos foarte

uşor.
' - Ei bine, asta s-a blocat. El se gândi să o roage sa se

aplece peste un scaun ca să poată ajunge mai bine la nod
si îsi muscă limba. Ar fi înnebunit complet dacă ea ar fi
făcut asta si s-ar fi năpustit asupra ei. In schimb aruncă
fustele peste braţul stâng şi începu să tragă de legatun.
E dezgustătoare ideea cu oala de noapte nse el mcer-
când să nu se uite la rotunjimea postenorulu. et. perfect
vizibil prin cămăşuţa transparenta.

-Mama mea .. începu ea şi se opri bui.c.
. î rx mama ta ar ataca o oală de noapte.-M i-e greu să cred ca mama u F

-S-ar putea să tes P pământ Intr-un amestec 
A doua turnură caza i

de sârme. « ¿ea din drum şi Poppy tipă.
H  «  tra S e  " f o a r t e  d elica ta !- Ai gnja, e toart
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-  îmi plac şoldurile tale mai mult, zise eJ 
înapoi în pat unde se întinse iute pentru ca 
vadă partea din faţă a pantalonilor. nu ¡j 

-  Sunt surprinsă să aud asta mai ales din n 
La urma urmelor, turnurile sunt Ia modă şi cu ta- 
asta e cea mai mare grijă a ducelui de Fletcher.

-A m  mers puţin prea departe cu asta, zise el • 
sprijini iarăşi de perete. încercam să te fac să mâ fo* 
în seamă.

Ea se întoarse de la fereastră cu gura căscată.
-  Poftim?
-Voiam să mă bagi în seamă. Dar acum am acceptat 

că nu o să mă doreşti niciodată, aşa că nu trebuie să mă 
mai străduiesc aşa de tare.

în loc să pară recunoscătoare, ea păru dintr-odată de 
parcă ar fi fost gata să plângă.

-  E asa de trist, Fletch.
-  Am trecut peste asta, zise el. Nu e o problemă.
Ea se întoarse la oglindă şi începu să umble din nou 

prin păr, dar, orice făcea, arăta tot mai rău.
-  E vreo şansă ca acea chestie neagră să fie smoală? 

întrebă el după o vreme.
-  Smoală? Ce e smoala?
- Chestie neagră, lipicioasă, care nu se ia, zise el şi se 

ridică din nou din pat.
Ea începuse ziua cu o coafură încântătoare cu o pană 

mai lungă şi trei mai scurte şi o sumedenie de panglici 
în spate. Plus o cantitate uriaşă de păr buclat, desigur, 
mai creţ în partea de sus şi ceea ce trebuie să fi fost o 
cutie întreagă de pudră de păr.

Acum penele erau îndoite şi părul ei... HI puse mâna 
pe chestia neagră.

-E  clar smoală, zise el.
-Poţi să o dai jos cu peria? întrebă Poppy. Ea încer

că să se uite peste umăr în oglindă. Văd ceva negru 
acolo, dar... ‘ e

216 Eloisa James
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•i va trebui să scoatem  toate penele şi funde* 
îţita*

pâr0' tău. _
>fe! „n moment de tăcere. 
Crls53 _ ..~r naci rurând n

u n
i\ câo vor găsi curând pe Luce?

r  s ig u r i  ştii cum să-ţi dai jos propria coafură. 
f  diferit pentru femei, să ştii! Ea se întoarse şi se 

'ţa el cu mâinile în şolduri, părând aşa de adorabilă, 
f*5t! a£| aproape că îşi pierdu capul şi o sărută. Un băr- 
inCat iulie doar să-si dea cu nişte pudră...
hat treuu

„Eu, nu. 
Si să-şi lege părul la spate. Pot să fac asta. 
Atunci de ce nu o faci uneori?

£a începu să râdă.
„Să ies afară cu părul strâns la spate ca o fetiţă de

cinci ani?
-Cu siguranţă ai putea să o faci în casă.
-Nu se face asta.
-Eu aş face-o în locul tău. Asta pare foarte grea şi 

miroase îngrozitor.
-Părul meu nu miroase.
-'N-am vrut să spun că miroase urât. Doar că are aşa 

de multă pudră de lavandă încât nu pot să te miros de
loc pe tine.

-Eu nu miros, zise ea şi-şi încorda bărbia mică, uitân-
du-se urât la el.

-Eu, da, făcu el şi se mirosi la subsuoară. Mă întreb
când vine baia aia.

- Eşti dezgustător.
-Ba nu sunt, protestă el. Dar prefer mirosul de

transpiraţie. îmi place şi al tău.
O Mt-’iie în usă sem nală  sosirea hangiului, care 

căra o cadă din zinc, însoţit de trei bărbaţi cu găleţi cu
apa caldă. . .

Puse cada jos la fe reca  V «  întoarse spre ei.
-  V-am găsit servitorii. Excelenţa Voastra.

Oh minunat! zise PoPPV- Camerista mea e pe drum.'



218 Eloísa fames

-D in  nefericire, trăsura Jors-a răsturnat într.
Din câte înţeleg, bărbaţii au sărit şi au s c ă p a t ^  
letul si camerista E xcelen ţei Voastre se aflau în 
Valetul s-a lovit la cap şi şi'a revenit abia după vreo%* 
iar cam erista şi-a rupt mâna. 0r̂ ,

-O h , nu! Biata Luce! strigă Poppy. Trebuie să mă 4

la ea.
-  E destul d e d ep arte , zise hangiul părând surprins 

Ea s-a întors la Vulpea şi Pasărea C olibri, Excelenţă. 
Servitorul meu mi â spus că ea a luat o  poţiune pentru 
durere şi dormea la fel d e  du lce ca un copil.

-V aletul meu e bin e!  întrebă Fletch.
-Su n t amân doi în siguranţă în pat, răspunse hangiul. 

Acum nvam gândit la situaţia  ducesei şi cred că Elsie, 
aici de faţă, de la bucătărie, ar pu tea  să vă ajute cu tre
burile femeieşti.

El se dădu la o parte şi p e uşă intră o  fată zdravănă şi 
mare, cu braţe mai păroase decât ale lui Fletch. Ea rânji 
şi arătă că nu mai avea decât trei dinţi în gură.

Fletch îi aruncă o privire lui Poppy şi apoi i se adresă 
hangiului.

-  Eu şi soţia mea vom savura p lăcerile rustice de a pe
trece noaptea fără servitori. Nu vă faceţi nici o  grijă, nu 
aş vrea să o luăm pe Elsie de la munca ei d e  la bucătărie.

Poppy deschise gura, dar Fletch reuşi să-i scoată pe 
hangiu şi pe  oamenii lui afară din cameră înainte ca ea 
să poată face altceva decât să se bâlbâie.

capitolul 34

CharJotte puse Biblia jos si se n«»,* - . . - 
cundă faptul că încerca, destul de în ' \mcerf an_ sa, 
seama dacă Villiers părea mai aproan S^ !  -
fusese când îl văzuse cu două zile în in-6 ^  rnoar,re f CaÎ 
îi făcea inima să-i bubuie în piept rna* Simplui gfârid

’ eea ce era stupid
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• abia dacă îl cunoştea pe bărbat. Ea îl cunoştea 
j i «" c't 0 săptămână şi îi făcuse doar patru vizite. 
W  . neschim bat, zise el, ghicindu-i gândurile La
' O f e r i t  şi de încăpăţânat când aud sfaturi 
$ neşti şi în general întro dispoziţie la fel de proastă, 
^’j^am adus din nou Biblia, zise ea pe un ton afec- 

'gunt sigură că va fi o mare consolare.
 ̂ puteţi să-mi citiţi partea despre David, care o pri- 
,g pe Batşeba? Asta era mereu partea mea favorită

¡¿eram băiat.
l< -Nici pomeneală! Vă voi citi din Luca.

Şi ea începu să citească o poveste veche, fermecătoare 
despre naşterea lui Hristos. El o surprinse şi nu se plân
se când începu să-i citească.

-Era în zilele lui Irod, regele iudeilor...
La un moment dat, servitorul lui îi aduse un pahar de 

apă, iar Villiers sorbi din el.
-Povestea de Crăciun, zise el cu voce ironică, la 

fel ca întotdeauna. Credeţi că am nevoie să aud des- 
pre miracole?

-Nu v-ar strica. Se apropie Crăciunul.
- Obişnuia să-mi placă sărbătoarea asta, zise el dând 

paharul înapoi valetului său, care îl umplu din nou si 
ieşi din încăpere. Dorinţe, ştiţi dumneavoastră. Dorinţe.

-Ce v-aţi dorit?
- Să zbor. întotdeauna mi-a plăcut să zbor. Dar aş fi ac

ceptat şi darul de a vorbi cu animalele. Dumneavoastră?
-N-am fost niciodată încurajaţi să ne dorim ceva, mai 

ales de Crăciun. Dar am amintiri foarte dragi legate de
sărbătoarea asta.

-Astăzi păreţi mai rigidă ca de obicei.
-Aşa sunt întotdeauna. Aţi vrea să reiau lectura,

Excelenta V o a s tr ă ?
-Nu î m i  m a i  spuneţi E x c e le n ţa  Voastră, vă rog!
-Iar copilul creştea, se intarea şi era umplut cu 

înţelepciune, iar harul lu. Dumnezeu era peste El.

« A
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D a r  ea n u  se g â n d e a  la cuvin te le  pe Care 

gândea  la felul în care pielea lui Villiers era*6 ? ^
• r  eraîntîn . ,Sţ

de tare peste pomeţi. Era pe moarte. E a  ştia asta ' %
cui ei. Aşa că de ce era aşa de pudică de v r e ^ ^  
dădea seama că îl făcea nefericit.7 e ce i$j

Puse cartea jos.
După o vreme, el deschise ochii -  chiar avea ce|e 

lungi gene -  şi vorbi. ^
-T e  rog să continui!
-Credeam  că aţi auzit destul.
-Vreau să ştiu cum se termină povestea, zise el si ¡n 

cepu să râdă când văzu expresia de pe faţa ei.
-A r trebui să beţi restul de apă.
El ridică paharul, iar ea se gândi ce putea să spunâ ca 

să-i revină sclipirea în ochi.
-  De ce voiaţi să zburaţi? întrebă ea.
-C in e  n-ar vrea7 Să ai aripi pe spate şi cerul la 

dispoziţia ta -  să pluteşti cu vântul sub burtă, aşa cum 
fac ulii, să te aşezi pe o creangă şi să sporovăieşti cu pri
etenii. Sunt sigur că acele conversaţii care au loc pe ra
murile copacilor sunt mai interesante decât cele care au 
loc în casele din Londra.

-Asta e minunat!
-Trebuie să vă fi dorit ceva, zise el. Nu există nici un 

englez adevărat pe lumea asta care să nu-şi dorească să 
câştige bobul de fasole din bucata de tort şi să devină 
regele boabelor ori să-şi dorească mult ca sora mai mică 
şi oribilă să piardă jocul de snapdragon sau poate să-şi 
ardă degetele pe o stafidă încinsă.

Charlotte se gândi la răspunsuri fără sens si apoi rosti 
adevărul.

-Nu mi-am dorit prea multe până când am împlinit 
16 ani.

El ridică din sprâncene.
-V-aţi îndrăgostit?

k



_Nll. Voiam doar ca un bărbat să se îndr;
, mine. Hram sigură că aş fi putu t â dragostească

enfru oricine ar ^ ^ cut'°- m sentirnente
•".Biata Charlotte! zise el, darvocea  lui *„„« . 
„licasită- Ea avea dreptate, el trebuia să «. n]a' puţin 
altcineva, nu doar la el însuşi. Nu s-a î n d r ă f S ^  
Mrbat de dumneata? agostit nici un

- u t  că a fă c u t ,  cineva odată. Lord Barnabe

-Reeve era acel Barnabe care v-n i . 
j,am ştiut niciodată numele mic. S 3 mine,? Nu 

-Am dansat o dată toată noani-M

a u  Dar el a plecat din Londra la câtela ziled u Î c e e t  
şi a înnebunit sau aşa se spune.

- îmi pare rău să spulber amintirile dulci ale primei 
iubiri, dar dupa parerea mea e mai bine să nu ai un 
-'d aca  e unul nebun. Şi ştiu că mulţi ar fi de acord

■n in a
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s o ţ  
cu m in e .

Mâinile lui zăceau pe pătură, arătând straniu de ne
mişcate. Vederea lor o făcu să vorbească mai repede.

-Aveţi dreptate, fără îndoială. După o vreme, am 
încetat să-mi mai doresc să se îndrăgostească cineva 
de mine şi mi-am dorit să fie cineva suficient de orb 
încât să mă confunde cu o persoană de care s-ar pu
tea îndrăgosti.

El zâmbi uşor.
-Nu sunteţi un antidot. Mai ales când vă inflamaţi 

şi vă răstiţi la mine. îmi închipui că asta vede Elijah la 
dumneavoastră.

-  Elijah?
- Durele de B eaum ont. Presupun că eu aş putea să

- - - ,,,, rlnmneavoastră. ma căsătoresc cu dumnc*
Ea se uită cu o oarecare oroare la el.
-  Dumneavoastră... fa™ ea ş, se opn.
F U ™  oe m oarte, dar cum putea sa spună asta? 

n i  oe m oarte , pe moarte, pe moarte, cât de

tare îmi t a * « 4 ^  el U?0r' Sâ flu
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pe jum ătate m ort este la fel de rău cu a fi Pe, 
idiot, ca Reeve. Nici una dintre variante nu faCe d" N  
bărbat o companie pentru egalii lui şi n ¡c¡ Un 
bun pentru o femeie.  ̂  ̂ N  

-N u  vreţi să vă căsătoriţi cu mine, zise Charj 
când îşi reveni. In afară de asta, sunteţi prea sus pc 
socială ca să mă pot mărita cu dumneavoastră. Nu mi.'a
fi dorit să fiţi dumneavoastră. a?

-A m  crezut că femeilor le place să se mărite cu Cej 
mai buni. E bine pentru copii.

- După cum citi precizat, cu nu a.m copii, răspunse 
Charlotte, de ce să mă gândesc la viitoarele lor titluri în
condiţiile astea?

-  Presupun că asta vă va şoca, dar mă gândeam seara 
trecută că ar fi trebuit să mă ostenesc să produc cativa 
copii, apoi mi-am amintit că o făcusem deja.

-A ţi făcut?
-  Din cei ilegitimi, zise el. Aşa cum se întâmplă

uneori.
-Nu şi mie, zise ea acru.
-  Femeile sunt în general mult mai pricepute la a ţine

evidenţa copiilor lor.
El părea să aibă din nou febră, aşa că ea luă Biblia.
-  Cred că o să mă întorc la Biblie, deşi cred că e prea 

târziu pentru sufletul dumneavoastră.
- Credeţi că aş putea să-mi salvez sufletul dacă v-aş 

găsi un soţ?
-Mai bine v-aţi ocupa de bunăstarea bieţilor dumnea

voastră copii, zise ea şi apoi întrebă, auzind fascinaţia 
îngrozită din glasul ei: Câţi sunt, în treacăt fie spus?

-Nu destui cât să formeze un cor, zise el, dar nici
aşa de puţini ca să cânte solo. Ştiţi să cântaţi, că tot a 
venit vorba?

-Nu.
-Ştiu un băiat foarte drăguţ care are nevoie de o so

ţie, dar lui îi plac cântecele.



r ,P bună la lucruri de genul ăsta, zisefOclîte
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, P slU1t

< u ; s t ,

.ştiuca ê . o entuziastă. Dar vă place să vorbiţi. Ştim 
> sUt\ .’¿^bune pentru discursul lui Beaumont...

ii»-'Uflun tânăr politician? Sunt destui.
rumar r:neva cu o zestre generoasă, zise ea fără

_Eivor P

< t i  putea »  asta.
p'upa cum se întâmplă, nu am.

" As putea săv-o dau eu.
\\ deschise ochii foarte larg şi o privi. Erau de un

negru profund.
_De ce aţi face asta:
-îmi place de dumneavoastră. Iar muribunzii au slă

biciunile, nebuniile lot...
-Vă mulţumesc, spuse ea. Apoi adăugă cu tristeţe:

Ar fi de prost-gust, nu credeţi, să cumpăr un soţ, chiar şi
cu generozitatea unui duce?

- Oh, el nu ar şti asta! O rochie mai bună şi un pic de 
culoate’în obraji din când în când. Şi părul! făcu el şi se 
uită la ea. E mai rău decât mi-1 aminteam.

Ea nu ii spuse că îşi aranjase părul în dimineaţa ace
ea cu degete tremurătoare, speriată că el eia mort sau 
aproape mort şi că ieşise grăbită din casă, cu May stri

gând după ea.
-As fi tot eu.
-N u după ce vă voi transforma. Dar nu cred ca un 

« w  • , nr nnrrivi. Sunt prea duri, prea băgăreţi.politician vi s-ar potrivi. r
Aveţi dreptate, există pos.bd.taţea ca barbatu sa se că
sătorească cu dumneavoastră gandlndu-se la bani şi la
influentă politică- Toţi au înclinaţi, dezagreabile. Cred
că vă trebu ie  un in te le c tu a  .

-U n  ce?



, ,  f ilo so f. L o r d  R e e v e  a ţ i s p u s  E l  era un gSndi 

' ^ a ,n e « ™ l e !  ş o p t i e i. P a rc ă  m a i ie r i m-arn duela|

'  ^ umn „  să fi trecut atâtea luni. 
si Nu se poate sa u 

’ ' 'C h i ^ n u  voi supravieţui, nu-i aşa.'
” S u n te ţ i  p re a  d e z a g r e a b il  ca să m un ţi „ se ea tăi«, 
-sunccţ f  chiar 0 să ma m ant cu dumnea-

v o ^ c â n d  sunteţi sub efectul febrei şi apoi o să vă iau 

“  EHncetă să mai pară chiar aşa de disperat şi râse, deşi

a sta. îl făcu să gâfâic* ~ u * ?
-C e  Dumnezeu să fac cu banu? Sa cumpăr hamei
-Să-i dati copiilor dum neavoastră, zise ea.
-Sunt aranjaţi financiar. Fără tată, dar  cu bani. Ba 

chiar am făcut un testament după duel. Având  în vedere 
că nu sunt tată, le va fi mai b in e fără mine.

-Aiurea. Sunteţi tată. Dar unul prost.
-Va trebui să vă găsesc un soţ tare d e  urechi, zise el 

cu ochii mijiţi. Dar vă cer să con tin u aţi să mă vizitaţi 
până când o fac.

-D e ce să-mi risc reputaţia pentru talen tele  dumnea
voastră improbabile de peţitor.7

-Asta e ceva ce nu ştiţi despre m ine. Realizez tot ce 
îmi pun în minte. O să vă găsesc bărbatul perfect. Aş 
vrea să vă văd cum îl refuzaţi.

în schimb  ̂ a°Cept’ trebuie să facef' ceva pentru mine

va t r e b u i ^  ?  V'am gfcit b lr b a tu l  d ireDUI sa va fac o favoare?
- O să vă ţină în viaţă suficient de mulr m o -  (  *■;

Preciza ea. Altminteri aţi putea s i vă r o s t i T -  ?
Pa doar pentru câ v-a spus doctorul d ° „ ?  (‘ “  S " ?

uumneavoastra

Eloisa James
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. ]s]u cred că vreo persoană din Londra îsi dă 
t3°iaCVde m aleab il sunteţi. 
' f *  ^ t i  o pisică a iadului- favoare doriţi? 

'n ’câ îmi găsiţi un soţ -  unul care să-mi pÎacă eu 
soţie, iar dumneavoastră vă transformaţi în tată

JeV1U  » ta la fel de mult ca tatăl meu- Ba'chiar mai 
' entru că eu nu ţip niciodată la ei.

^Ati Putea daca numele.
,Mairau ca 0 pisica a iadului’ reuiarcă el. Va trebui 

. se întâmple un miracol ca să vă căsătoriţi.
S , Şi va trebui să vă ridicaţi în fund, replică ea. Cum vă 
a ş t e p t a ţ i  să îmi găsiţi un soţ dacă zăceţi în pat?
1 ’ £1 se uită la ea.

-Când vine febra peste mine nu prea am de ales.
-Ei bine, nu pot să îmi stric reputaţia în casa dum

neavoastră. Ce bărbat decent ar vrea să se căsătorească 
cli o femeie pe care a cunoscut-o în prezenţa dumnea
voastră, în dormitorul dumneavoastră?

-Adevărat, murmură el. Presupun că spuneţi că ar 
trebui să mă ridic.

-Ei bine... ezită ea.
A

- întotdeauna am fost de părere că generalii ar trebui 
să fie femei.

El păru să adoarmă, iar ea puse Biblia la loc în săculeţ 
gândindu-se să se furişeze afară. Dar el deschise ochii.' 

-O petrecere de Crăciun, de asta avem nevoie. 
-Dormiţi, zise ea. Iar păreţi foarte slăbit.
- Dacă am fi invitaţi la o petrecere, aţi putea să îmi 

citiţi întregul Vechi Testament şi nimeni n-ar avea nici 
cea mai vagă idee că ne aflăm într-un relaţie aşa de pro
miscuă. O să mă ocup mâine de asta, zise el şi închise 
din nou ochii. Să ştiţi că sunt obosit. Dar nu din ca
uza febrei. Poate că dumneavoastră sunteţi miracolul, 
domnişoară Charlotte sau oricum v-ar chema.

- Hm, făcu ea doar ca să-i dea ceva la care să se
pQnrl pq q pQ

Finchley stătea şi aştepta în hol, iar ea îi zSmbi

m

Mflgw unei nopţi 2 2 5
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-  Cred că e un som n sănătos, şopti ea. Nu arată ca
cum ar avea febră. ,  A ,

-  Slăvit fie Cerul.' zise Finchley, parând parcă pe Ca, 
să plângă. Birja dum neavoastră aşteaptă, domnişi 

ră Charlotte.

capitolul 35

-  Si ce intenţionezi să faci acum .7 

Poppy era înfuriată când se uită cum se închidea Uşa

după Elsie.
-  Cum o să mă pregătesc de culcare şi cum să mă spăl? 

Nu pot să dorm cu toată pudra asta în păr!
-  îţi speli pudra din păr în fiecare seară.
-  Desigur!
-  Credeam că femeile dorm cu capul drept ca să nu-şi 

strice buclele. Nu ţkii desfăcut niciodată părul când te 
vizitam în dormitorul tău.

-  Sigur că nu.
-  Ei bine, de ce nu.7
El veni în spatele ei şi începu să-i umble prin păr.
-  Chiar şi când te vedeam în cămaşă de noapte, părul 

era mereu coafat. Am crezut că îl lăsai mereu aşa.
-  Mai făceam o baie după vizitele tale, iar atunci ca- 

merista îmi desfăcea părul. Ce faci.7 întrebă Poppy.
începea să se simtă foarte straniu. Chiar dacă Fletch 

nu mai era interesat să se culce cu ea... Ei bine, erau 
singuri. Foarte singuri. Nici o cameristă care să o aştepte 
să o spele. Fără cameristă.A

-  Iţi scot toate agrafele din păr, evident.
-Tânăra aceea ar fi fost cât de cât potrivită!
-Purta un şorţ, Poppy. Ai văzut cum arăta şorţul.7
-  Lucrează la bucătărie. De ce să nu poarte un sort.7 Şi 

eu port uneori un şorţ când fac treburi casnice



■ 0bservat că şorţul era plin de sânge? întrebă 
- P a' ¿'eU am observat. Se pare că blânda Elise 

i o  turile găinilor cu mâinile goale.
eb

S e  o ucigaşă de găini.
> t®, 
f A«-
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i’s"CC-! trebui să admită că nu îşi dorea neapărat să fie

^lu pot să fac pana asta să iasă. Cea lungă, de la

bine, nu trage chiar aşa! 
par, când Poppy îşi ridică mâinile încercând să-l aju- 

e e| o plesni peste mână.
’-Am scos destul de multe agrafe, zise el un minut 

târziu. Dar chestia asta neagră nu iese, Poppy. Iar 
pana nu se clinteşte.

-0  să iasă la spălat, zise ea. Dacă pleci acum, o s-o 
scot în cadă.

-Şi cum ai de gând să faci asta singură?
Ea se întoarse şi se uită urât la el.
0  pană o lovi în ochi şi o dădu la o parte.
-Penele alea sunt lipite în părul tău. Ştiai asta, Poppy? 

Camerista probabil le lipeşte şi le taie mai târziu.
Ea nu ştiuse asta, dar erau destule lucruri pe care 

nu le ştia despre coafuri. De asta o plătea aşa de bine 
pe Luce.

~ Problema este ca nu avem o foarfecă, zise el. Presu
pun că aş putea să-l întreb pe hangiu.

El deschise uşa şi strigă în jos pe coridor înainte ca ea
să se gândească să r ă s p u n d ă .

Un moment mai târziu, el flutură o foarfecă spre
ea, rânjind ca un nebun. ^

-Va trebui să tai toată partea aia neagra şi penele. Ai
face bine să stai n e m iş c a ta .

Ea se dădu în spate- o ,  .
-Glumeşti? î'lu im Parul- G sa spal smoala şi

Up-Si'gur, zise el încruci5s hra!e>e la piept.
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Poppy ura faptul că cl arata aşa de... Ei bin  ̂
masculin. Asta era. El era un mascul mare, plin de’̂ a de 
si evident că o făcea să se sim tă nervoasă. De faDf hl 
făcea să vrea să-şi treacă mâna peste braţul lui, pe paP ’ 0 

unde muşchii se încordau sub materialul cămăşii.
-  O să spăl totul, repetă ea. Aşa că, dacă nu te deran 

jează să pleci, Fletch, o să fiu gata cât ai clipi.
-  Unde să mă duc? Vrei să mă duc la parter să mă 

holbez la regele cerşetorilor?
-  Cu siguranţă nu-mi pasă unde, dar nu poţi rămâne

aici cât mă spăl.
-  De ce nu? Te-am văzut goală, Poppy. Te-am sărutat 

pe tot corpul tău gol. Suntem căsătoriţi de câţiva ani, ai 
uitat? Partea asta a căsniciei noastre s-a terminat. Cred 
că o să ai nevoie de ajutor. El ridică o şuviţă din părul 
lui Poppy şi se uită la ea cu o expresie dezgustată. Te-ai 
îmbăiat vreodată singură?

Ceva din vocea lui suna destul de critic.
-N u, nu am făcut-o, zise ea tăios. Dar nici o altă fe

meie dintre cunoştinţele mele nu a făcut-o.
-  Mă ofeream doar să te ajut.
Acum o făcuse să se simtă vinovată că se răstise la 

el. La urma urmei, ce mai conta? O văzuse goală de 
mai multe ori decât putea num ăra. Şi vedea cum 
smoala îi făcea pudra ghem. M âncărimea începea sa
o înnebunească.

-  Foai te bine, dar o să mă îmbăiez în  cămăşuţă.
El ridică din umeri.
-M ie  îmi place să fiu foarte curat dar ştiu că multe 

— am ne nu sunt aşa. Trebuie doar să intri’in luna iulie 
într-o sală de bal ca să-ţi dai seama de asta.

-  Eu sunt curată! se răsti ea
-Alegerea ta zise el amabil. Cu siguranţă nu-mi pasă

ce porţi m cadă. Repet, partea aia din căsnicia noastră 
s-a terminat.

Era destul d e ^ " ' ^ P P V  începu să-şi desfacă ro
chia şi îşi dădu seama ca nu putea ^  singurS



sa câ era foarte bine că Fletch se afla acolo. El se 

micile bride din fa’ă Când ea îşi aminti de ce 
^Pa |emma şi începu să chicotească. 
‘̂ g â n d e ş ti  iarăşi, bucuroasă, la Loudan?

ci părea destul de neprietenos.
lemma mi-a spus că bărbaţii pot fi foarte utili

• călătoriile cu trăsura, zise ea şi simţi că îi venea iarăşi 
/ râdă. Avea mare dreptate!
' £[ îi trase rochia în spate de pe umeri şi braţe, iar 
ea păşi în faţă. Rochia avea trei jupoane diferite şi era 
destui de grea. Corsetul erau legat la spate, aşa câ Fletch 
în c e p u  să le desfacă, bombănind uşor în barbă. Nu era 
foarte priceput, asta era sigur. Poppy începu să se gân
dească din nou la oposumul de la Ashmolean.

-Asta cu degetele opozabile e foarte importantă, îi 
spuse ea.

Se auzi sunetul unui material sfâşiat şi corsetul căzu.
Ea se răsuci spre el ca să-l vadă ţinând bucăţi de dantelă.'

-Nu voia să se desfacă, zise el cu un zâmbet prostut.
Poppy îşi puse mâinile în şolduri.
-Acum ce o să fac fără dantele?
-Ei bine, nu mai poţi să porţi rochia aia.
El o întoarse cu vârful piciorului, iar Poppy văzu pe

tele negricioase de pe laterale.
Când îşi ridică privirea, Fletch se holba la pieptul ei 

Ea se uită în jos şi îşi dădu seama că purta o cămăsută 
aŞa de subţire încât i se vedeau sânii prin ea. Ea chiar 
văzu vârful rozaliu al unuia dintre sfârcuri.

A

înainte să apuce să îşi strângă braţele peste piept, el îsi 
mută privirea, de parcă nu ar fi văzut nimic interesant

- Intră în cadă, zise el, iar eu voi încerca să spăl smoa
la asta din păr.

Sigur că el nu mai era atras de corpul ei. La urma ur
mei, avusese timp patru am să se sature de ea si asta en 
mai mult d e c â t  de ajuns. Plus că Poppy stia fom-t-p lv 
că multe femei aveau sâni foarte K  
cu ea.
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Ea îşi ridică poalele căm ăşutei şi păşi în cadă. ¡j 
că o privire iute lui Fletch, dar el era în partea c e a i  ̂  
încăperii, privind pe fereastră. ^  

-N inge , zise el. O  ninsoare adevărată. 
Ea nu vedea decât o ceaţă albă peste umărul lui. FăCea 

încăperea să fie mai mică şi mai intimă.
-  îm i place zăpada de Crăciun, zise ea şi se aşeză în 

cadă, gândindu-se la cămăşuţa ei care avea să se ude. 
Dar pentru el oricum nu conta.
Materialul ud părea la fel de fin ca o plasă acolo unde

i se lipea de picioare. Ea îl trase peste genunchi, dar 
acolo unde cădea peste picioare, se vedea chiar şi părul 
auriu prin materialul fin  ca o batistă. îşi trase iute ge
nunchii Ia piept şi stropi podeaua cu apă.

-  Eşti gata.7 întrebă el de la fereastră.
-  Nu! strigă ea. Dacă îşi strângea braţele în jurul piep

tului şi îşi ţinea g e n u n c h ii  r id ic a ţ i,  era acoperită. Nu 
decentă, dar acoperită. Da, zise ea. Sunt gata.

capitolul 36

Jemma şi soţul ei se  apropiau de f in a lu l  partidei. 
Dacă Jemma ar fi pariat, ar fi zis că avea să  câştige cu 
mâinile jos. Beaumont ju c a s e  prima p a r t id a  cu mare 
înflăcărare, d e  parcă fie ca re  mutare ar fi d ec is  sch im ba  
rea guvernului.

Dar în acest jo c  el se mişca nepăsător, vorbind despre 
legea lui Fox despre Indii, d esp re  tratatul comercial cu 
Franţa, taxa pe coniac şi situaţia a r is to cra ţilo r  scoţieni 
în Camera Lorzilor.

De parcă ar fi vrut părerea ei. Iar ea  aranja tabla  pen
tru încă o partidă, pentru că acum aveau o b ic e iu l d e  a 
juca o partidă în plus, aşa cum obişnuiau să spună, iar
dacă ea simţea că el spunea lucruri s tu p id e , a tu n ci îi 
zicea asta.



la

hiar încep use  să citească Morning Chronicle si 
*  jw , deşi avea gn,a ca el să nu afle. Nu avea ros 

r  ;sl bărbatul sa creadă că era interesant, fiindcă 
fi dus la dezastru. maca

,S1  seara aceea, Jemma se uită la tabla de joc si stiu 
¡1 prinsese. Aveau să mai treacă trei zile din pncina 

rtjulii cu o mişcare pe zi, dar jocul se terminase. 
f .Nu ai jucat serios jocul ăsta, zise ea şi îsi mută regina 

luându-i şi ultima tură. ’ 6
£1 mişcă un pion intr-un gest de solidaritate fără 

sp e ra n ţă  pentru regina lui ameninţată.
.Adevărat, zise el. Dar nu aş vrea să crezi că îmi do- 

itsc mai puţin să câştig.
-Cred că doar competiţia te ambiţionează să joci zise 

a . La ultimul joc, Villiers era competitorul tău, nu eu 
Fără Villiers care juca un joc paralel cu mine, nu poţi să 
te convingi să joci cât mai bine.

Ea nu rosti şi ce era evident: dacă aprecierea ei era 
corectă, el nu ţinea cu adevărat să câştige. Şi având în 
vedere că ea era premiul pentru câştigarea partidei... Ei 
bine, nu era nimic ce nu ştia deja de ani întregi, nu-i asa.7

- Legea Indiilor a lui Fox va fi votată cât de curând, 
zise el. Să plecăm curând la ţară.7 Mama e deja în Scoţia.

Nu era nevoie să explice comentariul. Ducesa văduvă 
era cunoscută drept o cotoroanţă.

-Organizăm o petrecere acasă, zise Jemma. Tocmai
am trimis invitaţiile.

El puse piesele la loc pe tablă, iar mâinile i se opriră
o clipă, apoi continuă:

- Desigur, zise el. O idee excelentă.
Jemma se simţi e n e r v a t ă  că el nu avusese o reacţie

mai fermă. . ^ . , ,
-  Să o invit şi pe domnişoara atlock. ^
întrebarea atârna în aer. Ea momea in mod delibe

rat. De ce?
-M i-ar plăcea- ţntrebare]
Iată şi răspunsu

Magia unei nopţi ^
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-  Dar nu şi pe sora ei. Pe sora ei nu pots<) s
-  E prea agitată, zise el, fiind  de  acord cu ea ^  
-Poppyşi Fletch, desigur.
-  Dar nu şi pe mama ei, spuse el de data asta. M

să o sufăr pe mama ei. P°t 
- Lady Flora nu e deloc diafană, zise Jemma afiw 
- E  funebră. " ati
Ea râse.
- O  să-l invit pe simpaticul doctor Loudan de ]a 

Societatea Regală, spuse ea. Asta o să-l ţină pe Fletch 
în alertă.

Elijah păru amuzat după ce îi explică.
-Jemma'peţitoarea, zise el. Năucitor!
-  Căsnicia lor nu trebuie să se încheie, zise ea. 

Se iubesc.
-  Dar dacă viaţa lor intimă este aşa de proastă pre

cum spui...
Ea ridică din umeri.
-A  noastră nu a fost mult mai bună.
Prea târziu îşi dădu seama că de fapt căzuse într-o 

capcană.
-  Căsnicia noastră, zise el gânditor.
Jemma sări de pe scaun.
-A  venit vremea să ne îmbrăcăm.
El se ridică.
-Poate că... am putea să-l invităm pe Villiers.7
-Villiers? Dar el e...
-Singur. Sunt servitorii, dar...
Elijah de care se îndrăgostise cu atâţia ani în urmă 

apărea intr-un mod aşa de neaşteptat!
-Dacă îl invităm pe Villiers, bârfitorii vor fi încântaţi, 

remarcă ea. Nimeni nu ar crede că e pe moarte. Vor ere- 
de că am o aventură chiar sub nasul tău.

-  Când mă gândesc că e pe moarte, aproape că îmi 
doresc să o fi avut.

Pentru o clipă, Jemma nu mai putu să respire.
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cimirantă îmi spune care e locul meu în
.As» cu s,g '

V#ta' ai se îmPin£ea în scaun cânc  ̂ ric*ică Privirea- 
' ^ t0CllSi apoi îşi dădu seama. Nu am vrut să spun

.Ce-' ’

mma avusese destule emoţii pentru o zi.

0̂ săvezi’ zise ea‘ ^  Să'̂  pun pe Picioare §* 0 să mă
' , îri natul lui ca să dovedesc că toate bârfele au

ţtrecor m f
fost adevai-ate. ^

în ochii lui aparu ceva -  sigur ca nu era tristeţe, deşi

^ 0  să încep să mă uit pe gaura cheii, zise el foarte

seri°s -
_Si de ce ai tace asta:
El făcu un pas spre ea.
-Tu eşti ducesa mea, Jemma.
-Sunt de mulţi ani.
El îi ridică bărbia.
- M-ai sărutat seara trecută.
-Un moment de rătăcire, zise ea, dar cuvintele ieşiră 

ca o şoaptă.
-Sărutările sunt ca reclamarea unei posesii, nu crezi? 
Stăteau aşa de aproape încât ea îi putea simţi căl

dura corpului. Iar dintr-odată îşi aminti cât de mare 
era în comparaţie cu ea. Cât de diferit era corpul lui 
de al ei. El nu aşteptă ca ea să apuce să dea o replică 
isteaţă. Pur şi simplu îşi lăsă capul în jos şi o sărută,
tăindu-i răsuflarea.

-Posesie, repetă el cu vocea un pic mai joasă ca de 
obicei.

Şi apoi ieşi din cameră.

capitolul 37

Fletch se tem ea să se întoarcă. Avea senzaţia că pes
te cam eră  se aşternuse o vrajă, o vrajă dulce şi apatică,
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•nilo r
plină de intimitate. Zăpada era asemenea mărăci 
care creşteau în jurul palatului unei prinţese -  cea

1  _  H o  O n i  \  / l  0 ^ 0 1 *  / - I n  r.

care c r o ia u  j —  * . * , ----- ^  c 
dormise timp de o suta de ani. Macar dacă ar fi avu 
sută de ani fără servitori, făra mama Iui Poppyşi

toate titlurile.  ̂ .
Ferestrele se abureau in timp ce zapada începea să 

se răsucească şi să zboaie de partea  ̂cealaltă. Poate cg 
furtuna avea să fie precum nişte mărăcini şi să îi ţjng
prizonieri în pat împreună

El putea să distingă părul auriu ai lui 1 oppy reflectat 
în fereastră şi curbura unui umăr. Ea se aşezase cu spa- 
tele la el. Părul îi cădea în bucle încurcate, negru ames
tecat cu auriu şi cu două pene care ieşeau din spate. îi
cădea pe spate până în talie.

Hangiul lăsase nişte săpun lichid, dar Hetch nu-şi 
putea închipui că avea să îndepărteze smoala. Cu toate 
astea, ridică un recipient şi luă nişte apă rămasă în ulti
ma găleată.

-  O să'ţi torn asta pe cap.
Poppy îşi strânse braţele mai tare în jurul ei şi aprobă 

din cap.
El o lăsă să curgă încet. Artistic. Turnă un pic spre 

dreapta, astfel încât cămăşuţa ei se lipi de umăr, şi apoi 
turnă pe spate. Se mută spre stânga şi văzu rozul delicat 
al pielii ei prin material. Ea începu să tremure.

- Cămăsuta o să te facă să-ti fie si mai frig, zise el. Şi 
nu e foarte clar cum o să te poţi spăla prin material.

Ea îşi aplecă fruntea.
-Vrei, te rog, să mă speli pe cap.7 
El mai luă nişte apă, dar era foarte mult păr. Mirosul 

pudrei de lavandă începuse să-i facă greaţă, aşa că mai 
turnă nişte apă. Apoi turnă nişte săpun lichid şi începu 
să'i frece părul. Ea rămase tăcută un moment, apoi înce
pu să protesteze, să-i dea sfaturi şi indicaţii.

- Poppy!
Ea tăcu o clipă.
-Ai mai spălat pe cineva pe cap?
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> '•  eU mi l-am spălat pe al m eu şi pentru  tine
i i 111"  fel

doare, zise Poppy. 
rPtase să-şi acopere sanu şi se ţinea de margini-

£3 inccu 0

^ada o să se răstoarne.
Ţrebuie să aplic forţă, zise el. Părul tău e o varză. 

; pUCă o parte care părea lipită şi încurcată, 
trebui să tai bucata asta?

,^u! strigă ea. Nu o face! Pot să scot mizeria. Sunt 
qffură că pot să scot mizeria.
‘\Ai p u te a  să porţi o perucă până ce o să crească, zise 
Fletch. Cred că ar fi mai simplu să porţi perucă. Nu poţi 
să-nai spui că î n  fiecare seară camerista ta spală toată asta
din păr.

- B a  da, o f a c e .  Uneori e nevoie de timp.
- C â t  d e  mult timp?
-De regulă nu mai mult de două ore, zise Poppy. Au! 
-Două ore!
Fletch se opri ca să-şi mai treacă degetele prin părul 

încurcat.

-Pierzi două ore în  fiecare seară cu asta? Şi nopţile în  
care veneam în  patul tău stăteai trează alte două ore ca să 
te speli pe cap?

Poppy clipi spre el.
Peste ochi îi atârnau cozi ude ca de şobolan.
- Uneori, când sunt foarte obosită aproape că adorm 

dar nu pot să dorm cu pudră în păr. începe să te mănân
ce îngrozitor după o zi. Intr-o zi proastă, sunt aproape 
înnebunită până la cină. E  greu să stai nemişcat.

F le tc h  se  u i tă  la  ea .
-  P o p p y ,  z ise  e l  î n c e t ,  ai z ice  că te  manca î n  cap si 

când f ă c e a m  d rag oste .
E a  r ă m a s e  n e m iş c a tă  o  c l ip ă .
-  D o a r  u n e o r i .
E a  avea  o  v o ce  vinovată, ca d e  fetită.
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El se uită la capul ei şi simţi că tocmai se lUmina 

întro privinţă. 
Poate că... 
-Tremuri. Trebuie să scoţi cămăşuţa asta udă. Al^j

o să îngheţi. . .
El se duse spre şemineu şi mai puse un lemn pe f0c_ 
-N u mă uit. Dă-o jos, Poppy! 
El auzi sunetul unui material ud care cădea pe j0s_ 

Mai aţâţă focul şi se gândi, încordat. Trebuia să o ia foar- 
te încet. Foarte încet. Să se roage să ningă. Să îi spună că 
nu o interesa corpul ei. Să o facă să aibă încredere în el.

Ceea ce însemna fără sex în seara aceea. Fiecare 
muşchi din corpul lui, inclusiv cel favorit, protestă.

Trebuia să facă asta să funcţioneze, să reuşească, 
începea încet-încet să-şi dea seama că el nici măcar nu-şi 
cunoştea soţia. Cum se putea să nu fi ştiut că, în acele 
ore în care el se bucura de corpul ei, ea aştepta disperată 
să îşi spele părul?

îşi aminti cum încercase să-i atingă părul, iar ea în
totdeauna protestase. El cedase, desigur, pentru că toată 
lumea stia că acele coafuri ale doamnelor erau create în 
ore lungi. Găleata de apă de lângă foc încă era caldă. 
Luă ibricul şi mai turnă apă pe ea. Ea ţipă. Observă că 
ea se uita pe furiş ca să vadă dacă el îi privea corpul gol.

El nu o făcea. Nu o făcea pentru că, dacă s-ar fi uitat 
intr-adevăr la toată pielea aceea rozalie din faţa lui ară
tând precum cea mai încântătoare vată de zahăr din viaţa 
lui, s-ar fi năpustit asupra ei ca un animal înfometat.

In schimb, se duse în spatele ei, ca un bărbat nein- 
teresat de sexul matrimonial. Mai turnă săpun în părul
ei, apucă pieptănul şi începu să încerce serios să scoată 
smoala din păr.

Cincisprezece m inute mai târziu, în cep u să se 
îngrijoreze.

-N u  vrea să se ducă, va trebui să tai din el Poppy.
Mai ales partea asta lungă. '
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•j'câ o şuv^  ̂care semâna cu o coadă de şobolan, 
cu pana, cu snnoala şi cu Dumnezeu ştie

irreva- . . - . i
S <e uită îngrozita, iar el văzu cum îi alunecă o

5 & * r
^£ctiSlgUr-_

,jmi pare rau. Uite!

£a se ^  şuviţa încurcată şi pe faţă i se mai rosto
goliră câteva lacrimi.

contează. Poţi să. porţi perucă. De ce ai avea ne- 
(0ie de tot părul ăsta? Iţi dă mâncărimi. O să te simţi
„si bine fără el.

. Dar apoi...

Ea se smiorcăi adorabil, aşa că el îi aduse batista lui. 
îşi îngropa faţa în ea şi spuse ceva.

-Ce spui?

-  0  să fiu aşa de urâtă! izbucni ea, uitându-se la el 
cu buza d e  j o s  tremurând. Şi demodată. Tu urăşti feme
ile d e m o d a te !

D acă  a r  fi ştiut! Dacă... El îşi ţinu privirea deasupra 
claviculei ei.

- N u  e important, Poppy, zise el cu cea mai priete
noasă voce. Mama ta ţi-a spus adevărul despre bărbaţi: 
noi rareori stăm foarte mult lângă o femeie. Te iubesc si 
vreau să  te simţi confortabil. Nu-mi pasă de părul tău! 

Ea se smiorcăi din nou şi îşi mai şterse nişte lacrimi. 
-Asta nu sună ca şi cum m-ai iubi.
-Ei bine, te iubesc, spuse el şi luă foarfeca. Te-aş iubi 

Şi dacă părul tău ar fi la fel de scurt ca al unui oposum. 
El văzu şi mai multe lacrimi pe obrajii ei, dar ea îşi lăsă 
capul în jos, iar când nu spuse nimic, el începu să taie. 
Poppy? zise el după câteva momente.

- D a ?
V o c e a  e i  e r a  î n f u n d a t ă  p e n t r u  c ă  îş i  r id i c a s e  genun

c h i i  ş i  î ş i  a s c u n s e s e  fa ţa  î n  e i.
-Ştiai c ă  sunt părţi încâlcite în părul tău aproape de 

pielea c a p u lu i?
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-P o ftim ?  
El tăie o şuviţă încurcată şi io  arătă. 
-Vezi? E încâlcită acolo înăuntru. Nu cred câ seiy 

toarea ta îţi pieptăna părul până în spate. '' 
Ea se cutrem ură şi începu să plângă foarte tare de 

data asta.
_Taie4e! strigă ea. Haide! Nu mai contează.
Aşa că Fletcher se apucă să taie. Tăie aici, mai tăie 

dincolo. încercă să salveze toate părţile prin care putea 
trece pieptănul, dar smoala trebuia să dispară.

-  Cred că problema e că ea ţi-a lipit pene în pâr la 
spate. Şi apoi presupun că le-a tăiat când nu reuşea să le
scoată cu apă.

-E  aşa de dezgustător! se văită Poppy.
Ea părea să fie din nou gata să plângă.
-  Găsesc vârfuri de pene, zise el. E o menajerie aici. 
-M ai degrabă o crescătorie de păsări, făcu ea acru. 
-Su nt surprins. întotdeauna rn-am întrebat cum

reuşesc femeile să-şi coafeze părul în sus şi să-l facă de 
trei ori mai mare decât ele. Acum ştiu.

-Uneori, Luce pune o pernuţă înăuntru, zise Poppy. 
Cum altfel să facă penele să stea în sus.7 Penele pe care 
le port la ocazii formale au şi aproape patruzeci de cen
timetri. Şi m-am gândit că nu e vina ei. Cele mai multe 
femei îşi păstrează părul aranjat, chiar şi cu penele în el, 
dar eu am insistat mereu să îl spăl în fiecare seară.

-Am găsit o agrafă, zise Fletch. Uite, e cu cap de 
diamant!

- A s t a  e d e  ie r i ,  z ise  P o p p y  s u p ă r a t ă .  M ă  f a c i  să  m ă  
s im t  o r ib i l  d e  m u r d a r ă .

- D a c ă  aşa  te  s i m ţ i . . .  r e p l i c ă  F l e t c h .  D a r  e a  p ă r e a  aşa
d e  în g ro z ită ,  î n c â t  e l  c e d ă  şi a d ă u g ă :  M ă c a r  n u  m iro ş i ,
Poppy. N u  p o t  să  s u p o r t  f e lu l  în  c a r e  f e m e i l e  m i r o s  ca 
u n tu r a  d e  p o rc .

 ̂ -  P u d ra  se l ip e ş te  p re a  ta r e  d e  u n t u r ă  şi î m i  d ă  m â n -  
că r im i.  F o lo s e s c  seu .

- S e u !
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ta explic multe.
tecii tăie fătă milă alte şuviţe încâlcite cu ceară.

O sâ îmi caut cameristă, zise Poppy Nu m:
'cUt niciodată Luce. 

pil Atunci de ce naiba ai păstrat-o?

'.Maţna a găsit-o. E franţuzoaică. Şi face cele raai mi. 
nunate blide. lţ. aminteşti de balul lui Lady Salisburv'

.  Părul tău era înalt ca tu rn u l Babilonului.
_A fost superb.

Fletch mai tăie câteva hâlci şi ele căzură peste umerii 
lui Poppy. Ea le lua cutremurându-se şl le dădu drumul
pe jos.

-Nu înţeleg de ce nu ai observat niciodată ce făcea 
camerista, bau ce nu făcea, mai exact.

Poppy era supărată foc.
-O  lady nu-şi perie singură părul.
- O lady nu face asta, o lady nu face ailaltă. Mă bucur 

ca sunt barbat.

-Daca aş fi barbat, zise Poppy, m-aş duce la Cam- 
bridge şi aş deveni un naturalist celebru.

f. ~ r ? CtCir  e x p erta m o n d ia lă  în oposum ul-câine, 
tăcu rletch. Iată, cred că am terminat!

Trecu pieptenul prin părul care rămăsese.
-Tot trebuie să mă spăl, zise Poppy. Apa asta a deve

nit toarte neplăcută.
Fletch îi ridică rochia şi o aruncă în mod strategic 

peste oglinda din colţ. Apoi luă o cârpă pentru spălat 
Şi i-o întinse.

Ea se uită la cârpa aceea mică şi apoi la el.
-Nu sunt interesat, îţi aminteşti?
Ochii ei puneau o întrebare, dar el se forţă să 

zâmbească.
- O  sâ m ă  d u c  la  p a r t e r  şi îi  v o i  s p u n e  h a n g iu lu i  câ 

v r e m  să a ru n c e  a p a  a s ta  şi să a d u c ă  apă ca ld ă  curată .
E r a  aşa de e x c i ta t  î n c â t  a p r o a p e  că  îl d u rea  să cob o are  

scările .  E r a  p r im a  d a tă  c â n d  i se în tâ m p la  asta.
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capitolul 38

Fletch rămase la parter în timp ce Poppy făcea a d0u 
baie, ceea ce îi dădu timp să dea rochia jos de pe og li^  
şi să izbucnească din nou în plâns la vederea părului ei 
tuns, apoi să se bage înapoi în cada cu apă curată şj 
se spele bine. Cu adevărat bine, pentru că îşi spălă pârul 
singură. îşi trecu degetele prin fiecare şuviţă, nu aşa cum 
stătea pasivă în timp ce camerista făcea asta.

Nu avea să se mai întâmple niciodată, îşi jură ea. 
Abia când se ştergea lângă foc, se gândi că nu avea 

să-şi mai aplice niciodată praf de lavandă în păr. Nu avea 
rost să arate perfect în fiecare zi. Soţul ei nu o dorea, 

în mod straniu, gândul ăsta o durea.
-  Câine în iesle, bombăni ea pentru sine şi îşi scutură 

părul, dându'l pe spate.
Nu era deloc greu, ceea ce era o senzaţie delicioasă. 

Adevărul dureros era că ea nu prea îl voia -  cel puţin nu 
ca să facă dragoste cu ea -, dar voia ca el să o dorească.

O durea inima, ceea ce era stupid. Suportase ani 
întregi momentele jenante -  şi, da, de mâncărimi -, 
aşteptând ca totul să se termine. Aşa că de ce ar vrea ca 
el să o facă din nou?

Nu voia, desigur.
Doar că încăperea aceea era aşa de mică, iar el era 

aşa de mare! Nu se putea abţine să nu se uite mereu la 
pieptul lui. Se udase când o spălase pe cap şi cămaşa 
se lipise pe el. Era cald, tare şi musculos în părţi uncie 
ea nu avea muşchi.

Probabil asta era cauza. La urma urmei, era o natu
ralistă. Corpul lui era diferit de al ei de parcă ar fi fost 
o veveriţă-zburătoare. Părul lui era mătăsos şi lucios, în 
vreme ce al ei... Se cutremură. Cum se întâmplase să nu 
ştie m ce stare îi era părul?

Nu era de mirare că el nu o dorea.
Ea nu ar ii dorit niciodată pe cineva cu suvite dez

gustătoare de păr încâlcit. Desigur, părul lui Fletch era



care îl puteai atinge de corpul tău şi care

/ ' ^ r i t  ca satinul-
cUtremură. Pielea îi era roşie după ce o fre-

' POPPVs r pielea capului se sim ţea curată şi liberă.
t'j$e ataL  fără seu şi fără pene. Fără păr ondulat şi fără

^  ristâ franţuzoaică.
^ind se auzi un zgomot la uşă, se băgă iute sub pătu- 
. pietch îşi băgă capul pe uşă, ridică dintr-o sprânceană 
t  (ăcU unui servitor semn să intre cu o cadă goală.
' .Cei de la parter sunt în stare de şoc, zise el după ce 
cada ^ scoasâ de bărbaţii care gemeau sub greutatea 
ei, Mu cred că bucătăria a încălzit atâta apă nici măcar 
¡nziua de baie pentru toată parohia. O să trimită sus câ
teva farfurii acoperite cu cina noastră, întrucât cuferele 
noastre încă sunt la Vulpea şi Pasărea Colibri.

-Sunt curată, zise Poppy.
Ar fi trebuit să se simtă umilită, dar nu era.
Fletch vru să-şi scoată cămaşa din pantaloni.
-Nu te deranjează dacă mă spăl şi eu, nu-i aşa?
Ea clătină din cap în timp ce el îşi desfăcea catarame

le de la genunchi.
-M-ai văzut destul de gol şi nu te-ai deranjat.
-Asta nu e adevărat, zise Poppy şi-şi mută privirea 

când el îşi trase cămaşa peste cap. Când ne-am căsătorit, 
am crezut că o să vomit de emoţie de fiecare dată când 
veneai în camera mea.

El clipi spre ea, iar mâinile i se încurcară în betelie 
când vru să-şi tragă pantalonii jos. Poppy simţi că se 
înroşeşte. Era mult prea intim. Ea nu îl văzuse niciodată 
dezbrăcându-se. Venea în camera ei îmbrăcat în halat, 
primit de cameristă, care pleca pentru o oră sau două. 
Cumva fu o senzaţie diferită când îi văzu pieptul gol 
de la talie în sus. Şi avea un put de păr negru pe piept, 
dar asta nu îi a s c u n d e a  muşchii. Aceştia se umflau sub
piele în... „

-S im ţe a i că o  sa vom,ţ,?

Mflgîfl unei nopţi 241
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-M am a a vom itat prim a dată, zise Poppy. £)Unin 
zeu le, ce cald e aici, nu-i aşa.7 Ea îşi flutură mâna în dre£
tul feţei.

-M am a ta a vomitat.7
-  Oh, da! Multe femei o fac, zise Poppy sporovăind ca 

să ascundă faptul că el o făcea să se simtă... foarte ciudat.
-Vomită?
- E un şoc foarte mare. Şi aşa de... Ei bine...
-Neplăcut, zise el, iar gura îi căpătă o expresie aspră.
El îşi dădu jos pantalonii dintr-o singură mişcare

uşoară.
' Poppy simţi cea mai stranie senzaţie în stomac. 

Picioarele lui Fletch erau lungi şi aurii. Profilul său avea 
o rotunjime foarte frumoasă. Totul la Fletch era frumos, 
desigur. El se întorsese aproape cu spatele la ea şi nu îi 
putea vedea părţile intime. Acestea nu erau frumoa- 
se, desigur, aşa cum îi spusese mama ei cu mult timp 
în urmă. '

Fletch se aşeză în cadă şi-şi dădu capul pe spate. Părul 
îi alunecă în jos ca o aţă neagră de brodat, exact cum 
avea să fie şi părul lui Poppy de-acum încolo. El era 
aşa de frumos, încât simţi că i se usca gura. Mişcarea 
muşchilor, pielea aurie şi acolo între picioarele lui...

Ea nu-şi putea imagina cum o ţinea ca să nu fie vizibi
lă tot timpul, după felul în care stătea ridicată. Probabil 
că o ţinea legată cam în felul în care corsetul ei îi ţinea 
sânii. El ţinea ochii închişi, aşa că ea se sprijini de 
şemineu şi îl privi.

Ei bine, părea elegant. Puternic.
întreaga lui imagine o făcea pe Poppy să tremure pen

tru că se gândea la serile în care obişnuia să vină la ea şi 
să o întrebe: „Eşti gata, Poppy?“ Iar ea aproba de fiecare 
dată pentru că era disperată ca el să termine odată. Şi 
apoi el se freca acolo de ea şi uneori...

Amintirea o făcu să se simtă înfierbântată între pi
cioare şi se întoarse iute să se uite la foc.



t timpul ăsta, Fletch închise ochii mai bine si zâmbi 
>> w  u r a *  « r g M  fM r R  b in e. în  p ie p t îi 

' i  ise un m ic vlastar de sp eran ţă .
.Vrei să mă speli pe^cap? întrebă el şi îşi sprijini ¡>e-

¡llill LI r
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" nu putea refuza, aşa ca veni în spatele lui si începu 
¿spele pe cap. El iş, arcui spatele sub mâinile ei si 
¡lobozi un nuc geamat. ?
“ p â in ile  e i î n c r e m e n i r ă .

-T e  s im ţi b in e ?
Lui i se  p ă r u  c ă  e a  avea. r ă s u f l a r e a  a ă tu i tă

-Oh, bine atunci,^zise ea şi îi frecă părul mai tare.
Pana cand termină ea, el mai inventă ceva.
-Poppy, te-ar deranja să mă speli pe picioare? Sunt 

aşa de mare încât mă tem că o să răstorn cada.
El o legănă un pic ca să ilustreze ce voia să spună si 

stropi cu apă pe jos.

_ " N u  face  asta! zise ea. Nu vreau să vină iarăşi se rv ito 
rii ăia. D e ja  cred  că suntem  într-o ureche.

El scoase şi în t in se  un picior lung.
- T e  superi?
Picioarele  lui erau foarte frumoase, con sid era  ei dar 

bijuteriile lui cele mai valoroase erau cele pe care voia ca 
ea să le inspecteze. Era la fel de rozalie ca o prăjitură de 
Paşte în  tim p ce îl spăla cu cârpa pe glezne. El îşi înd oi 
un gen u nch i pentru ca ea să ajungă mai b ine  peste tot

E a  to t îi arunca priviri furişe, aşa că într-un târziu el 
îi făcu favoarea şi îşi dădu capul pe spate -  în ce n e i  si.l 
doară gâtul -  şi închise iaiăşi ochii.

-M u lţu m esc, dulceaţă! murmură el.
Cârpa urca uşor pe coapsa lui. HI nu îndrăzni s i  nr„ 
nici măcar o privire pe sub gene pentru c i  d J  

părea interesata, el trebu.a să dea cada d e o l i  “  
satâ pe ea. Asta nu era in plani.! |ui. a eo Parte ş, sa

ce 
părea



o  lăsă să se apropie de bijuteriile familiei, dar
destul cât să le atingă. "«

-A i vrea să-l speli şi pe celălalt, murmură el şj ĵ
trase piciorul.  ̂ ^

Dar în locul unei cârpe calde care sa 11 dezmierde pj. 
ciorul, simţi cum ea îl freacă aşa de tare cu cârpa, încât 
probabil rămase fără jumătate din păr pe picior. D0Uâ 
secunde mai târziu, ea azvârli cârpa în direcţia lui, iar el
se întrebă ce mersese prost.

Probabil avea legătură cu bijuteriile însele.
La naiba, dacă cele mai multe femei vomitau - nu 

auzise asta niciodată, dar ce ştia el. -, poate că Poppy 
simţea uşor îngreţoşată. El ştia al naibii de bine că era 
mult mai mare decât alţi bărbaţi.

Nu i-ar fi fost de mare folos, se gândi morocănos.
-  Ce haine de noapte putem să purtăm.7 întrebă Pop

py. Şi trebuie să mâncăm în cameră. Eu nu am haine.
în timp ce el stătea în faţa focului şi se usca, ea se 

băgase în pat. îşi ţinea privirea aţintită pe peretele din 
spate -  ca să nu-1 vadă, presupuse el.

La naiba!
-  O să aduc ceva, zise el şi îşi puse pantalonii şi cămaşa.
Fu nevoie de o oarecare rearanjare, pentru că anu-

mite părţi din corpul lui nu păreau să-şi fi dat seama 
că jocul se terminase, cel puţin pentru seara aceea.

Tot drumul spre parter îşi spuse că el nu o dorea. Ba o 
dorea, dar nu avea să se întâmple nimic. Nimic. Era ca şi 
cum fusese... castrat. „Gândeşte-te la Saint Albans! Crezi 
că Saint Albans se plimbă în starea asta.7“

Gândul era cu siguranţă tulburător, deşi corpul lui 
nu îi acorda atentie.>

Ce era la fel de tulburător era imaginea cu el şi Poppy 
îmbrăcaţi în hainele de noapte ale hangiului. Bărbatul 
le oferi o rochie de noapte ce îi aparţinea lui Elsie, dar 
Fletch se gândi că nu era prea curată, aşa că, atunci când 
hangiul le oferi două cămăşi curate, el le înşfăca.

" 1

j Eloisa James
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jjn  urmă nu  fu aşa de greu să-şi stăpânească 
incej terior. După ce m âncară şi ajunseră înapoi în

K  1 y  î i  s P u s e  c ^e s p r e  ^ e e a  C a r e  ^  v e n i s e  c u  P r i v i r e
p»ti ^  m şi unghia lui stranie. Apoi el începu să-i vor- 
lad esp re discursul său, iar ei îi plăcu aşa de mult, 

chiar se ridică şi îl ţinu. Fără note. Şi se plimbă 
'^fera focului, cu cămaşa hangiului fluturându-i în
î l  genunchilor.
1 u  în cep u t, Poppy tot chicotea, dar el văzu exact când 
ea începu să asculte. Şi văzu când vraja se destrămă şi 
r e n u n ţ ă  î n  gând la ultimele două paragrafe, trecând la
c o n c l u z i i .

Ha bătu din palme şi el se simţi aşa de mândru, încât 
rânji ca un nebun.

-Nu cred că va fi vreun lord în Cameră care să nu fie 
de acord cu tine1, strigă ea.

-Asta e doar datorită unor sfaturi primite de la 
Beaumont, zise el. Vezi tu, trebuie mai degrabă să spui
o poveste decât să prezinţi argumente. Şi apoi tu ai spus 
că ar fi bine să fie clar şi simplu...

Dar ea chicoti din nou.
-Ce e?
- E... e chestia ta, zise ea şi-şi duse mâna la gură. Când 

nu o ai prinsă în pantaloni, e înfricoşător de ciudată, 
Fletchl Trebuie să mă ierţi, dar...

Ea izbucni din nou în râs.
Fletch se u ită  în  jos şi văzu că îşi transfo rm ase  căm aşa 

de n o ap te  în  cort. Ei bine, nici n u  se aştep ta  să fie altfel. 
Poppy era înecată în  m etri ele m aterial, dar păru l ei se în 
colăcea în  ineluşe adorabile, iar ea era cea m ai d răgu ţă , 
dulce şi delicioasă făptură pe care o  văzuse v reodată . ’

E l o f tă .  « l - t
- E  b le s te m u l  u n u i  barbat.
-S t iu ,  zise Poppy Şi redeveni serioasă. N u ar treb u i să 

râd . La urm a urm ei, tu  nu  razi de p iep tu l m eu, nu-i asă7 
- N ic io d a tă ,  zise el cu sinceritate.
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- b i  totuşi su n t  sann  mei stranii în felul 10 

am vreodată copii, o să curgă lapte din ei, 0 s§ ^  °sâ 
şi din când în când o să-mi iasă din rochie ^

-  Foarte ciudat, zise Fletch. Foarte ciudat
Şi apoi, pentru că nu se putea gândi să spună al 

care nu implica contactul apropiat cu acei sâni el tCeVa 
să se culce. SÛer<̂

Aşa că stinse lumânarea şi se urcă la loc pe Salt 
de puf. Ninsoarea se oprise deja de ceva vreme 
regretul lui Fletch, puteau pleca a doua zi de dimineaţă 
Furtuna nu avea să îi ţină în pat o sută de ani.

El stătea întins pe spate, privind căpriorii în întune
ric, când o mână mică se strecură într-a lui.

-  Mă bucur foarte mult că ai venit la Oxford cu mine 
şopti Poppy.

Era la fel de bucuros. Dar se temea să îi spună, ca să 
nu distrugă totul.

-  Eşti responsabilitatea mea, zise el un pic cam aspru, 
întotdeauna o să am grijă de tine, Poppy.

-Mulţumesc, răspunse ea.
Lui i se păru că părea un pic dezamăgită, dar poate că 

doar îsi dorea să creadă asta.*

capitolul 39

Abia când se dădu jos din birjă a doua zi, Charlotte 
îşi dădu seama că îşi uitase Biblia. Nu că ar fi contat 
prea tare, dar o convinsese pe May -  care era de părere 
că vizitele ei erau scandaloase -  că ajuta un muribund 
citindu-i pasaje biblice.

-E l se teme că sufletul lui nemuritor e pierdut, îi 
explicase ea.

May ţâţâise, prinsă între sentimentul de dezgust şi 
dorinţa înnăscută de a ajuta.

. I k
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Dar0 '4“ ;  r =
j'ndU'Se la ast-a‘

văd cum ar putea Villiers să supravieţuiască. Are 
rebrâ de câteva luni. E slab şi cu pielea întinsă -  se poate
‘eCjea. E un fel foarte crud de a muri.

.Oh, Dumnezeulel zisese May.
- Dacă pot să fac ceva, atunci o voi face.
May îşi frânsese din nou mâinile, dar amândouă ştiau 

câCharlotte nu avea de ales. Dar, cu tot ce spusese des- 
pre moarte, Charlotte tot avea un plan. Villiers se învio- 
rase când vorbise cu el în contradictoriu. El avea nevoie 
de asta. Când nu se certa, stătea întins, tăcut în camera 
cenuşie şi adormită. Se lăsase cuprins de somn. Dar, 
când se certase cu el, se trezise.

Putea să nu funcţioneze. Dar era singurul lucru la 
care se putea gândi.

Ea intră în dormitorul lui, pregătită să-l insulte si se»
opri. Villiers nu era singur.

Sprijinit de peretele de pe latura îndepărtată a patului 
era un bărbat slab, cu un chip aspru.

Avea ochii negri ca noaptea, cu cearcăne sub ei, de

să confunde pomeţii aceia bine conturaţi. Se uită de la 
Villiers la străin şi înapoi la el.

-  Priveşte! zise bărbatul tărăgănat, fără să se osteneas
că să se ridice în picioare.

-A a p ă ru tbisericoasa ta. Al naibii să fiu dacă nu vede 
o asemănare între mine şi cel mai elegant bărbat din
în a l t a  so c ie ta te .

parcă nu ar fi dormit destul. Chiar şi obosit, nu putea
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Villiers stătuse întins cu ochii închişi. Lui Ch 1
i se păru că pielea Iui era translucidă, întinsă^ 
pomeţi. Deschise ochii -  aceiaşi cu ai rudei sale - ■
uită la C harlo tte . ?' Se

-  Iată-vă, domnişoară Tatlock! zise el şi îi 0 feri ac 
zâmbet dulce care apărea prea rar. Cel

Ea se duse lângă pat şi se uită în jos spre el.
-A m  venit să vă citesc restul poveştii, dar mi-am uitat 

Biblia.
-  Nu mai spune, făcu bărbatul de la fereastră. Cân

tarea Cântărilor, Villiers.7
Ea ar fi zis că el era îngrozitor, doar că în glasul lui era 

ceva încordat, de parcă şi el ar fi încercat să îl trezească 
pe Villiers, să îl facă să îi răspundă tachinându-I.

-  Istoria naşterii lui Iisus, zise ea. Excelenţa Sa era 
curios să afle cum s-a terminat.

-  Prost, se auzi vocea dinspre pat. Se termină prost, 
la fel ca multe altele în viaţă. Draga mea domnişoară 
Tatlock, sunt teribil de obosit astăzi.

Ea încercă să se gândească la ceva ce ar fi putut spune.
El îsi flutură mâna subţire.» >
-  Lord Dautry. Vedeţi dumneavoastră, după ultima 

noastră vizită mi-am amintit că am  familie. Cineva tre- 
buie să fie duce după mine. La luat câteva luni, dar avo
catul meu a reuşit să-l găsească.

Viitorul duce rânji spre Charlotte, cu dinţii albi con
trastând cu pielea bronzată.

-  E un chin pentru el să admită că un individ aşa de 
neîngrijit ca mine o să moştenească titlul.

Era adevărat că Dautry nu era foarte elegant. Haina 
lui era mototolită şi atârna deschisă. Purta un fel de la
valieră, dar nu arăta deloc ca acele bucăţi splendide de 
material pe care ducii şi le legau la gât.

-Cruzime, zise Villiers Să îmi predau casa elegantă, 
ca să nu mai vorbesc de colecţia de bastoane de plimba- 
re, acestui aşa-zis gentleman.

-  Numele dumneavoastră, domnule? întrebă Charlotte.

\



< pautry- Nu vreau să fiu nepoliticos, domni- 
'^ lock , ¿ar creci că deocamdată ducele ar trebui

o^ tr eze f°rţe ê*
lunea. Dar ea nu putea să plece înainte de a 

° sâ'l însufleţească pe Villiers.

^Cum Poate Exce ên ţa Sa să se ^laxeze când duca-
• putea ajunge pe mâinile unuia ca dumneavoastră?

fjjcbâ ea $ se a^ezâ) Parca ^ a u try  nu  ar fi spus ni- 
g u m e l e  Villiers e cunoscut pen tru  judecata exce-

lentă, pentru st^ ’ §ust-  e m irare că ducele nu se
pô te odihni.

în încăpere se  lăsă o clipă de tăcere grea. Apoi Villiers 
i n c e p u  să chicotească. Era slab, dar era un chicotit. 
Deschise o ch ii şi se uită la nepotul lui.

-E un dezastru, nu-i aşa? Mă bucur aşa de tare că 
sunteţi de acord cu mine, domnişoară Tatlock! Ar fi tre
buit să-l înfrunt când încă eram pe picioarele mele.

-Nu e prea târziu, zise Charlotte iute. Ar trebui 
să-l învăţaţi tot ce trebuie să ştie un duce. Cum să 
se îmbrace.

Dautry pufni, dar nu spuse nimic, ceea ce însemna că 
îi înţelegea planul. Ridică dintr-o sprânceană spre ea, iar 
Charlotte răspunse cu o încruntătură scurtă, făcându-i 
semn să i se alăture.

V il l ie rs  î ş i  f l u t u r ă  m â n a  d i n  n o u .
- P r e a  t â r z i u .  C r e d  c ă  o m u l  n u  şi-a  l u s t r u i t  n i c i o 

dată u n g h i i l e .  P r o b a b i l  c ă  a re  d o a r  o  s i n g u r ă  p e r e c h e  
de c i o r a p i . . .

- N u - i  a d e v ă r a t ,  zise D a u tr y .  A m  c h i a r  m a i  m u l t e .  
- F ă r ă  î n d o i a l ă  p r o a s t e ,  zise V i l l i e r s  c u  u n  o f t a t .  Ş i  

Haina l u i . . .  U i t a ţ i - v ă  la  h a i n a  lu i ,  domnişoară T a t l o c k .  
S u n t  b o l n a v  şi p e  m o a r t e ,  dar p â n ă  şi e u  a m  o b s e r v a t  
H aina c â n d  a in trat în  c a m e r a .  S i n g u r a  m e a  p lă c e r e  e s te  
că v o i  fu g i  d i n  lu m e a  asta  c r u d a  î n a i n t e  c a  b ă r b a t u l  c a r e  
P o a r t ă  haina a sta  să d e v in ă  d u c e .

Charlotte se u i t ă ‘deosebit de lat în umeri 
şi purta o haina neagr nu se distingea prin nimic
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în afară de faptul că era făcută din stofă asnră c-
mototolită. • *

-A m  călărit toată noaptea după ce am primit m

jul, zise el. ^
- V ă d  la ce vă referiţi, Excelenţă, făcu Charlotte. H 

ruşine. O  ruşine  p e n tru  n u m e . 0
Dautry îşi miji ochii.
-D a r  cu dumneavoastră care e treaba, domnişoară 

Tatlock? La urma urmei, cu siguranţă speraţi să deve
niţi ducesă.

Ea clipi spre el.
-  Cunosc genul dumneavoastră de femeie. Aşteptaţi 

să puneţi mâna pe un titlu şi doar vă prefaceţi că faceţi 
nişte opere caritabile. Speraţi ca Villiers să se refacă.

’-  Nu, zise Charlotte. Aveam de gând să pun mâna 
pe moştenitor, adică pe dumneavoastră... Asta dacă nu 
m-aş fi uitat mai întâi la dumneavoastră! Acum va trebui 
să îmi regândesc planurile.

Villiers începu să râdă slab.
-Ajută-mă să mă ridic, Dautry! Te-a prins aici. Nici 

o femeie decentă nu s-ar căsători cu tine când arăţi mai 
degrabă ca un docher decât ca un duce. Şi ce se va în
tâmpla cu bietul meu domeniu? transmis de la bărbat la 
bărbat, fără intervenţia unei femei?

Dautry se uită prin dormitor şi îţi ţuguie buzele. Tot 
nu îsi desfăcuse braţele.> » ,

-  Nu vreau să te insult, dar în casa ta se vede mâna unei 
femei, deşi nu te-ai ostenit niciodată să te căsătoreşti.

-Nu există nimic masculin în a fi îmbrăcat prost, zise 
Villiers, părând complet lucid. Dautry, va trebui să te 
supui croitorului meu. E dorinţa unui muribund.

Charlotte nu se putu abţine să nu zâmbească.
-Nu uitaţi de bărbier, zise ea cu vocea dulce ca si

ropul. Nici o femeie nu s-ar căsători cu un bărbat care 
arată ca un sac.

-C red că ar trebui să faci acelaşi lucru pentru 
domnişoara Tatlock, zise viitorul duce cu ochii mijiţi-

ki



■ \ a ro c h ia  ei'. Sunt surprins că poţi tolera 
• • ^ ^ t ş i  încăpere cu ea. E simplă şi croită după

' V eaCUt̂ a m  uitat, zise Villiers. Intenţionez să ii 
" Domnişoara Tatlock are nevoie de un fi-

c i  nu # p e  nimeni. _

jviflgifl unei nopţi 251

it# ntăteaţă de imnuri norocoasă! zise Dautry şi se 
'^e el simplă. Mă tem că filosofii se aventurea*

T°. mate. Noi preferăm bărbaţii care acţionează
* Uul ce lo r  care doar se gândesc la asta.
in T r e b u i e  să poarte culori, zise Villiers visător. Culori
«năucitoare de giuvaiere.
' jncepUse să se îmbujoreze şi rostea cuvintele mtr-o
manieră pe care Cbarlotte o recunoştea.

Ea îşi muşcă buza şi se uită spre Dautry. Acesta veni 
si puse mâna pe fruntea lui Villiers.
’ -O cârpă rece, vă rog! strigă el spre coridor.

Venise vremea ca ea să plece.
-Căpşune... tafta brodată, murmură Villiers. ^
Ea simţi ochii lui Dautry aţintiţi asupra ei când îşi»

ulii ă̂fUlPtAn
-Doar nu speraţi intr-adevăr să deveniţi ducesă, 

domnişoară Tatlocki zise el chiar cân ea p eca. ^
Ea nu se prefăcu a nu-1 înţelege. Nu vom sa se mtoar-

- i •• ţ; nlini de lacrimi, dar o tacu. ca, pentru ca ochii u erau piuu ’ ,
vv- - , ?! mnosc. domnule. Canei avea tebra,-Nici macar nu 11 cunosc, uu

. , ,. u  „..mele meu valetului. Aşa ca nui-a dat dm greşeala numeic _  ̂ *
, , 5 * . ij dont ca faptul ca n citesc din intenţionez. Dar mvaş
Biblie să îl tină în viaţă.A ’ 1 orord CU dumneavoastra, zise el cu o- Aici sunt de acoru

8ni-E  bolnav de luni întregi, zise ea. De ce nu aţi venit?

E aşade smgv|^ m avUt că e aşa de bolnav. L-am întâlnit 
-Rabat n şapte ani) dar vă asigur c-

o data, cand ^  vorbească frumos cu copiii. Abia dacă 
nu e genul cai
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îmi amintesc m om entul şi cu siguranţă nu ştiam * 
luptat întpun duel. O  prostie la vârsta Iui. ’ Ca a

-N u  e aşa de bătrân!
-C atifea stanţată, zise ducele brusc. Cu trandafirii
Obrajii îi erau tot mai roşii.
-  Prea bătrân ca să se mai dueleze, zise Dautry.
-N u  v-am văzut niciodată la vreun eveniment.
El se sprijini de fereastră şi îşi încrucişă din nou

braţele la piept.
-  Deci nu sunteţi o binefăcătoare venită de pe stradă, 

ci o membră a aşa-numitei înalte societăţi?
-  E o moştenire prin naştere, iar dumneavoastră, 

domnule, sunteţi în aceeaşi situaţie! se răsti ea.
-  De fapt, nu.
-  Sunteţi un viitor duce.
-  Un duce neobişnuit, dar nu mi-am petrecut prea 

mult timp gândindu-mă la asta. Moştenesc titlul doar 
datorită unui fiu mai tânăr de acum două generaţii care 
s-a îndrăgostit de fiica unui marinar şi a plecat pe mare.

-  Un marinar!
Acum totul avea sens. Avea aerul acela de bătut de 

vânt şi riduri în colţurile ochilor, deşi nu putea avea mai 
mult de 30 de ani. Un fiu de duce devenit marinar. Ce 
scandal trebuie să fi fost! Charlotte nu se putu abţine să 
nu zâmbească.

-  Ea a fugit cu el pe mare?
El ridică dintr-o sprânceană.
-Satisfacţia unei dulci tinere din înalta societate?
Ea îşi luă din nou săculeţul şi ieşi pe uşă.
El o urmă, dar se opri în cadrul uşii.
-Nu staţi niciodată drept în picioare? îl întrebă ea.
-îm i place să ştiu unde e următorul punct fix de 

susţinere.
-  D a r  a c u m  n u  s u n t e ţ i  p e  o  n a v ă .
- A ş  fi v r u t  să  f iu .
- N u  îl  lă s a ţ i  să  vă  t r a n s f o r m e  p r e a  u ş o r  î n  d u c e .  V a  

t r e b u i  să  v ă  l u p t a ţ i  c u  e l  p e n t r u  f i e c a r e  c e n t i m e t r u /



naib8 dacă m i vorbiţi ca mama! 2ise d  târăgănat 

¿ s t e ' e  i se p răbuşita  ca nişte bolovani în  stomac, 
01 se simţi ca o fata ba trana , aşa cum de fapt era 

'îtecjbmei tămas-bun'.
'  Staţi puţml zise el. E l vrea să vă transforme si pe
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^neavoastra;
Ţrebuic să învăţaţi să-l cunoaşteţi, zise ea la jumăta- 

a scărilor, fără să se întoarcă. O să uite de mine. Nu-si 
aminteşte lucrurile prea bine. Puteţi să aveţi grijă de
el acum-

,0  să mă îmbrace în  catifea stanţată cu trandafiri.
V o cea  viitorului duce era aşa de dezgustată încât ea 

aproape că zâmbi.
- 0  să vi se potrivească, zise ea.
Ku putea spune la ce se gândea de fapt, şi anume că 

nu era timp destul pentru crearea unui costum întreg 
înainte ca Villiers să se stingă.

Charlotte ieşi pe uşă.

May oftă uşurată când auzi că apăruse un membru al 
familiei lui Villiers.

- Ei bine, trebuia să existe un moştenitor! exclamă 
ea încântată. Evident că a apărut abia când omul este 
pe moarte.

-Nu pare să fie chiar aşa, zise Charlotte. Nu mi-a lăsat 
impresia că i-ar păsa prea mult de titlul ducal. Cred că e 
marinar şi habar nu a avut de boala ducelui. U  întâlnit

o singură d atl ^ je| J e rotundă ca obrajii ei.

-U n  marinar! Un marinar e următorul duce de Vil-

W  Asta e... asta ^  ® m8 , se rostogoli pe obraz. 
-D a,atseeaşio  tăi0ilsi.

,  scoţi pe Villiers din minte, lottiel
l l  “ lounea numele din copilSrie do"  în mo- May u spu mare tristeţe.

m en s ' u  c i  ? & » ■ dar aŞa C U iK ’ aSta 0  85 te -»iute!

¡¡m .



Cu toată priceperea unui magician cu un iepur 
scoase din buzunar o scrisoare oficială. e’ ea

-  îţi am inteşti că am  crezut că scrisoarea ducelui r) 
Villiers era de la Beaum ont.7 1 de

-B eaum ont mi-a scris! întrebă Charlotte mai nedu 
merită ca oricând.

-N u , ducesa a făcut-o! Poate că dă alt dineu? 
Charlotte deschise scrisoarea.
-  M-a invitat la d o m en iu l  ei p en tru  o petrecere de 

Crăciun.
May scoase o exclamaţie de uimire.
-  Crăciunul în ducat! Trebuie să te duci. Deşi va înce

pe cu puţin înainte de data de 25.
-  Nu va fi clar dacă Parlamentul intră în vacanţă decât 

în ultima clipă, îi explică Charlotte. Credeam că vrei sâ 
stau departe de duce.

-  O petrecere la domeniul familiei e diferită.
-  Cum asa?t
May îşi muşcă buzele.
-  Este ce ai spus tu.
-  Beaumont nu e atras de mine?
-  Iar asta o dovedeşte, nu crezi? Scrisoarea e de la du

cesă. Ea nu te-ar invita niciodată dacă ar fi adevărat.
-  Ţi-am spus doar, zise Charlotte obosită.
-Trebuie să te duci.
May veni şi se aşeză lângă Charlotte.
-Villiers o să moară în curând, nu-i aşa?
Charlotte aprobă din cap întristată.
- Du-te, zise May. Du-te!

capitolul 40

Poppy se întoarse de la Oxford arătând ca o oaie 
tunsă şi fără cameristă, aşa că Jemma trimise un mesaj 
către un tânăr frizer strălucit despre care auzise vorbin- 

u-se -  Monsieur Olivier.

2 5 4  Eloisa James
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• târziu» Poppy arăta drăgălaşă ca o piersică, 
0 * nial bucle moi şi scurte în jurul unei bentiţe.

JniŞte 
0 să

-lanseziun stil nou , îi spuse Jemma. 
ia f pasă, câtă vrem e nu  trebuie să mai po rt  pu-

ibilă.
^  Arn auzit de oameni sensibili la pudră, care fac o 

bilă, zise Jemma. Villiers nu se atinge nici'
lift1

Am
icarie ori

1 0̂ 6&*
0 o sâ considerată oribil de demodată, dar nu 

'tează, făcu Poppy. Sunt căsătorită.
C°,Adevărat, rosti Jemma uşor surprinsă. Deşi nu am 
- o n s id e r a t  niciodată îmbrăcămintea relevantă pentru 
situaţia maritală.

-Eu întotdeauna m-am îmbrăcat pentru a-1 impre
siona pe Fletch.

-Eu mă îmbrac pentru mine, zise Jemma. în une
le zile rămân îmbrăcată în halat. Dar, dacă mă îmbrac, 
vreau să fiu cuceritoare, pentru că aşa mă simt.

-Eu nu mă simt niciodată cuceritoare.
-Dar eşti cuceritoare, de ce să ignori evidenţa? Uite! 

Ea îi întinse o foaie de hârtie. Ce părere ai despre petre
cerea mea de Crăciun? Oamenii aceştia mi-au acceptat 
invitaţia. Acum fac un plan pentru majordomul dome
niului. E totul foarte enervant, pentru că nu cunosc 
personalul. Nu-mi place să mă bazez pe servitori pe care 
nu-i cunosc.

-Dumnezeule! zise Poppy uitându-se la lista. Câţi oa
meni ai invitat?

-Nu m u lţi, zise Jem m a. V reau să fie o p e tre c e re  in- 
timă. in afară de asta, cu _V.ll.ers muribund la etaj, nu 
putem fi intr-o stare de spirit prea festn-ă. Nu s-ar cădea.

- Nu s-ar cădea? E scandalos 
-Nu-mi fa c  niciodata gt.J legate de scandalos, 2ise 

Jemma. Sunt doar îngrijoraţi ca totul va deveni prea 
sumbru. D a c ă  mergeibine, vom avea o petrecere uriaşă 
în a douăapre.ece;noapte.^

-Villiers a accepi*
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-  Da, a fost de acord. Singurul lucru care mă f 

fiu bănuitoare cu privire Ia îmbunătăţirea stării 
sănătate este că mi-a trimis o sumedenie de instruc? ^  
în prim ul rând, a cerut ca domnişoara Tatlock o T  
invitată. Nu e ciudat.7 a le

-T e referi la domnişoara Fetlock?
-D a .
Poppy se încruntă.
-V ăd  că ai ajuns la aceeaşi concluzie ca mine, zise 

Jemma şi adăugă o notiţă pe lista ei. Beaumontk rugat 
pe Villiers să ceară ca înamorata lui să participe. Dar 
ciudat este că eu i-am spus lui Beaumont că o voi invita.

-  De ce naiba ai face asta.7
-  îl testam. Sau, mai bine zis, mă testam pe mineA 1 * )

adăugă ea sec. In orice caz, el a spus că ar fi mulţumit 
dacă aş invita-o pe domnişoara Fetlock, aşa că aş zice că 
testul a fost ratat, nu crezi.7

-  Foarte nesăbuit din partea amândurora, observă 
Poppy. Mai ales din partea ta.

Jemma îi zâmbi.
-C u  câteva luni în urmă, nu ai fi spus asta.
-  Ce altceva a mai cerut Villiers.7
-  A spus că se teme cu privire la starea sufletului 

său -  ceea ce nu îi face bine la sănătate, trebuie să 
admit -  şi că vrea să vină şi filosofi de la Oxford la pe
trecere. Ca să dezbată cu el.

-  Cât de ciudat!
-  Nu are cum să fie chiar aşa de bolnav cum se spune 

dacă vrea să ţină dezbateri în dormitorul lui. Mai mult, 
vrea filosofi necăsătoriţi. Absolut straniu! Şi aduce cu 
el o croitoreasă şi o creatoare de pelerine. Şi s-ar pu
tea să aducă şi o modistă. O modistă, Poppy! Crezi că a 
luat-o razna?

Poppy nu ştia şi nu se putu abţine să nu întrebe ce o 
interesa pe ea.

-Crezi că ar trebui să-i trimit un biJet lui Fletch? Nu 
l-am mai văzut de două zile şi, deşi nu îmi pasă ce face



cred că ar putea să fie interesat de curio  
je 0 âcl1̂  p0ate că le voi lua cu mine.
‘i t#  bine pentru el să nu ştie unde eşti. Asta e 
" '  pentru mama ta, Ea nu e invitată.

 ̂ Mama, xise Poppy sumbru, vrea să îi fac o vizită de
i ce voi putea. ^

Lasă-mă să mai spun asta o dată, spuse Jemma 
'  atâ) că mai bine anulez petrecerea decât să fiu cu 

^ a  ta şi cu  Villiers sub acelaşi acoperiş. Ultima dată 
^  d am văzut-o pe mama ta la Paris, mi-a spus că sunt 

f̂emeie uşoară. Nu cred că era un compliment, ce zici? 
° Mama nu face niciodată complimente, remarcă
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poppy-P o t  s a  ^  t r a (^u c  fr.aza  ^ a ca  v r e i
_^Uţ mulţumesc. Prefer să mă gândesc că făcea o re

ferire la şah. Mi se pare aşa de obositor să fiu insultată! 
e Poppy se aplecă spre ea şi o îmbrăţişă scurt.

-Nu eşti nici pe departe aşa de scandaloasă pe cât
pretinzi a’fi, îţi dai seama de asta? ^

-D e fapt, sunt de două ori pe atat, rosti Jemma 
prompt. Doar că tu eşti prea inocentă ca să vezi care 
este adevărul. Vorbeşte cu mult ch.mutul meu soţ pe

tema asta. _ , „ m r i n s i  zise Poppy cu vicle-
- Soţii trăiesc ca sa ie fem’eie foarte înţeleaptă, 

me. Sau aşa mi-a spus canuvd
- j- ,r5<;urâ în faţa casei ducelui de 

Poppy coborî din _ cU o surprinzătoare tre-
Fletcher -  propria re;Se in x̂jsta n¡ci un motiv anume 
sărire de dor de casă. N ^  curand că doar locuise 
pentru asta. îşi dăduse .c¡ocjatá în casa ei.
acolo, n u  o  transforma straniu, la fel ca viaţa ei.

Casa era, înW'Un i ^  cU adevărat, ci îşi lăsase
Câteodată, sim ţea ca e¡
mama sâ fie p ă P ^  să páseasca pe usa din faţă cu

G â n d u l  ăsta o fee« m p  ce Q uince  o  c o n d u c e a  în  
o  expresie h ° taf ^  câ mama ei n u  d o a r  lo cu ia

salon, ea vaẐ anSforinase-
în  casă, ci o trans  ̂ j
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Pereţii erau acoperiţi cu un  b rocart roşu cu p j ^  , 
A plice u riaşe  se iveau d in  perete , de lângă şemjne^  
sclipind intr-o com bina ţie  de alamă şi aur, cu iumânăr: 
în tinzându 'Se în toa te  d irecţiile . Şemineul aproape ^  
nu se mai vedea din pricina unui paravan cu o broderie 
cu trandafiri şi tivit cu suluri aurii spumoase.

Mobila fusese toată aurită ca să se asorteze.
-  Mamă? întrebă Poppy, zâmbindu-i majordomului

ca să-l concedieze.
Mama ei se ridică din adâncimile unei sofale îmbrăca- 

te în brocart cu toată eleganţa Măriei Antoaneta însăşi 
în ziua de primiri la curte. Din părul ei ca un turn se 
ivea o pădure întreagă de pene. Umerii îi erau goi, deşi 
era dimineaţă şi rochia era la fel de formală precum re
stul camerei. Pe scurt, arăta pregătită să pozeze pentru
portretul unei ducese.

-  Fiica mea, zise Lady Flora, întinzând mâna.
Poppy făcu o reverenţă şi i-o sărută.
Lady Flora se retrase la loc pe sofa şi se aşeză.
în realitate, probabil că doar acolo avea loc, judecând 

după turnurile laterale uriaşe ale rochiei.
Poppy se aşeză vizavi de ea şi aşteptă.
Şi, intr-adevăr, se auzi un strigăt. Nu era o exclamaţie 

încântată. Era ceva ca un strigăt din gât, de alarmă pe 
care Poppy credea că îl scoteau doar anumite maimuţe.

-Părul tău!
-  L-am tuns.
Mama ei îşi atinse propriul păr, oroarea de pe faţa 

ei transformându-se probabil într-un fel de groază că u 
băgase cineva foarfeca în păr fără să observe.

-  De ce... De ce, fată proastă, ai fiice aşa ceva? Arăţi ca 
o vânzătoare ordinară de creveţi! Nu-mi spune că Luce a 
avut legătură cu asta!

-A m  concediat-o pe Luce.
- A i concediat-o pe Luce! Luce! Una dintre cele mai 

bune cameriste franceze din Anglia?



cu gura căscată. Poppy îşi înăbuşi un
j ^ se

jjpea pene în păr, mamă, şi pe urmă le tăia. Nu 
* ' l0U permite ca asta să continue. 
fllt Cum te coafa nu era treaba tal Trebuia doar să ad-

• rezultatul- Iar Luce ar leşina dacă te-ar vedea acum. 
rar erai â la mode când era Luce cu tine.
^pârul meu a trebuit tuns ca să îndepărtez toate încâl- 
celile din el, zise Poppy şi se uită la turnul de bucle din 
capUl mamei. Ai idee câte şuviţe încâlcite sunt probabil
in părul tău, mamă?

-Vorbeşti ca o fată de pe stradă, zise mama ei, igno- 
rând întrebarea. Şi aşa arăţi. Un frizer francez bun nu se 
„ăseşte la orice colţ de stradă. Va trebui să găseşti unul 
imediat înainte să te vadă cineva. Am vrut să îţi spun 
că sunt mulţumită că nu ţi-ai făcut publică şederea cu 
ducesa de Beaumont. Am reuşit să ascund asta de majo
ritatea cunoştinţelor mele.

In mod evident, mama ei nu cunoştea genul de per
soane care participau la conferinţele Societatea Regală. 

-Spuneai că doreşti să vorbeşti cu mine, mamă?
-A venit vremea să te întorci acasă. Mâine-seară găz

duiesc o serată ca să sărbătoresc întoarcerea în poziţia 
ta de drept. Ţi-am reformat casa - şi soţul. Tânărul ne
ghiob are acum amantă şi nu ar trebui să te deranjeze.

înţepătura ciudată din inima lui Poppy dură doar o 
clipă. El nu ar fi minţit-o.

- Fletch nu are amantă, mamă.
-Pentru D u m n ezeu , nu ne insulta pe amândouă 

coborându-ţi e x p r im a r e a  la nivelul părului tău! făcu
m am a ei. Fletch! Fletch. Sună ca un  copil m ucos. Eu 
m-am ad resa t cu Excelenţa .V oastră  şi îţi garan tez  că i-;
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>u-mn auiestii- . i - , 1 6«‘auicz ca i-: 
plăcut. Bărbaţilor le place întotdeauna. Te-am chem at 
Poppy, pentru că a v tn it vrem ea sa încetezi să te m 

‘ : 'c r e s te  şi să lţ» Preiei rolul c u v e n i  ™

at,

p o r ţ i  prosteşte  «• »  l ' - c  ro iu l c u v en it ca d u cesă
de Fletcher. . ,

_ D ar am crezut ca iţi place asta, zise P o p p y .



Cuvintele căzură în salon ca nişte pietricele.
Lady Flora îşi miji ochii şi se uită pentru primo j  . 

cu adevărat la Poppy. data
-D eci asta e.7'întrebă ea p e  un ton uşor. Eşti geloasă

pe mama ta.7
-  Nu sunt geloasăj)e tine, răspunse Poppy.
Ura tonul acela. în orice clipă, mama ei avea să în

ceapă să ţipe. Raţiunea îi sugera să se grăbească să vor- 
bească, să dreagă lucrurile, să se scuze, să se umilească...

Lady Flora se ridică în picioare. Penele se legănau 
deasupra capului ei ca o mulţime de femei clevetitoare.

-  Ce ai vrut să spui mai exact cu acel comentariu7 
Se ridică şi Poppy şi îşi luă timp ca să-şi scuture fustele.
Apoi se uită în ochii mamei ei.
-Am  crezut că îţi face plăcere să locuieşti în casa asta.

Ai făcut-o cu siguranţă mult mai ducală.
-Am  adus-o doar la standardele corecte.
Poppy nu spuse nimic.
Lady Flora făcu un pas spre ea.
-  Nu-ţi place.7 După ce mi-am petrecut luni întregi din 

viaţă decorând casa pe care tu ai fost prea proastă sau 
timidă să o transformi într-o reşedinţă potrivită unei du
cese, nu-ţi place.7

Poppy vru să facă un pas în spate doar pentru câ simţi 
că era stropită cu salivă, dar nu făcu decât să se şteargă 
pe obraz.

Vocea mamei ei se ascuţi.
-Eşti geloasă pe frumuseţea şi pe rafinamentul meu. 

Semeni cu tatăl tău şi nu este vina mea că eşti un sub
stitut jalnic pentru o ducesă. Am făcut tot ce am putut 
mai bine. Te-am ridicat la un nivel important în viaţă.1

Apoi mâna ei zbură şi o pocni pe Poppy peste faţă.
Fu o lovitură aşa de puternică încât capul iui Poppy se 

dădu pe spate şi ea făcu un pas înapoi. Dar, într-un fel 
straniu, nu fu teribil de dureros. Pentru că se aşteptase.

Lady Flora se aruncă la loc pe canapea şi începu 
să suspine într-un fel care îi avertiza pe toţi cei care

2 5 0  Eloisa James
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, u - iar Poppy nu  se îndoia că personalul lui 
(‘" u  stia prea bine de-acum -  că urma să erupă într-o 
i f  oiiple» de isterie. 
C  se aplecă şi îşi ridică săculeţul din brocart.

tylaflrâi z*se eJ* . .
âma ei îşi ridica privirea şi se uită urât la ea.
£ste prea mult pentru mine. Ce am făcut să merit 

.¿semenea soartă?
° .Plec, îi spuse Poppy. Te iubesc. Dar nu vreau să te 
mai văd. Poţi să mai stai cu Fletch o vreme, dacă doreşti. 
Cu s i g u r a n ţ ă  poţi să ţii serata mâine. Dar apoi va trebui 
sâ te rog să te întorci la reşedinţa ta.

- î ţ i  interzic să te întorci în casa aia a păcatului! 
strigă mama ei, ignorându-şi dintr-odată lacrimile. Duce
sa  de Beaumont este o ruşine pentru titlul ei aşa cum 
eşti tu pentru al tău. Ea este o destrăbălată care ar trebui 
să u m b le  pe străzi în loc să-şi otrăvească titlul pe care 
îl d e ţin e . Am auzit din sursa cea mai credibilă că îl va 
vizita p e  Lord Strânge de Crăciun la Fonthill! Nimeni nu
frecventează casa aia în afară de desfrânaţi!t

-La revedere! zise Poppy.
Mâinile îi tremurau, dar nu se opri nici măcar când 

m a m a  ei îi urlă numele. Se întinse doar şi deschise uşa 
spre coridor. Se simţea straniu de detaşată şi cuprinsă de 
un calm triumfător.

Făcuse tot ce putea.
Quince aruncă o privire spre ea şi începu să se bâl- 

baie. Poppy îşi duse o mână la obraz, O ardea şi era 
probabil foarte roşu. Un zgomot revoltător începu să se 
audă din salon.

T e  r o g  să  o  a ju ţ i  pe m a m a .  în c e p u  ea.
Dar usa d e  la  intrare se d e s c h is e  b r u s c  şi Un 

îi conduse pe Hetch, ţi s»u Oill înăunt
Mâna lui POPPV 1 clipa î „  c a r e

Drivirile li se întalmra, ea ş ca e ra  o  p ro s t ie  să î n r ^  
p r iv i i  n e  i p intr-un pas m a re , el fu i* - l n c e r c esă  a s c u n d ă  asta. v  . ei ru Iai -

trase mâna jos-
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Apoi parcă toţi servitorii şi lacheul dispăru - 
du'i doar pe ei doi pe coridor. Lui Fletch îi J * '  ^  
peste ochi. îşi puse un braţ în jurul ei şi o trase^
Fără să spună nimic, se aplecă şi îi sărută obrazu^0^ '

-  E în regulă, şopti ea la pieptul lui. 0Vlt<
El o tinu dinaintea lui, atât cât să se poată n.v, i

\ T * A 1 w  ̂ 3̂-  Nu, nu e in regula.
Gill le spuse majordomului şi lacheilor să se retras 

Apoi el însuşi se retrase în bibliotecă.
-  Ştiam ce va face, îi spuse Poppy.
-Ştiai?>
-  Mama e colerică. Ştiam că, dacă e provocată, mă 

va lovi. N-a putut niciodată să reziste în momentele de 
furie. Am spus ceva care a înfuriat-o.

-  O so  omor!
Chipul lui Fletch se transformase. Nu mai arăta 

drăguţ, aşa cum îi spunea mama ei. Arăta violent, ca 
un amestec de flacără şi pulbere, ca un bărbat care ar fi 
înfruntat o mulţime cu pumnii goi.

-N u, zise Poppy, zâmbind, deşi mişcarea o făcu să 
tresară în timp ce obrazul începea să i se umfle. Eu am 
provocat asta, Fletch.

-  E absurd!
-  M-am tot gândit la asta în ultimele luni. Am decis 

că voi rămâne fiica ei doar dacă nu mă va mai lovi nici' 
odată. Până când nu m-am mutat la Jemma, nu am avut 
ocazia să mă gândesc la asta.

-Cum  ai putut să nu-mi spui?
Vocea lui era plină de furie, dar nu din pricina ei.
-O h , nu m-a mai lovit de când ne-am căsătorit, zise 

Poppy. Şi nici înainte de asta destul de mult timp. Am 
învăţat să o calmez. Câtă vreme mă purtam bine...

-  Căsătorindu-te cu un duce.
Mâinile lui căzură de pe umerii ei.
Ea aprobă din cap.
-Adevărat. M-am măritat cu un duce. Dar chiar am 

crezut că eram îndrăgostită de tine, Fletch!

\



„a cred că gândeai limpede.

? că
.P°ate5 simţi între ei, adevărul urât şi rece al situaţiei. 
C*«sê  eneVYante ale mamei ei continuau să răsune
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A  e lângă eu 
Pf'nV tna ^  trebuie să plece din casa mea, zise Fletch, 

ali iui violent abia ţinut în frâu o făcu pe Poppy
iîtt°nU

p\eca. Am umilit-o. Şi i-am spus că trebuie să 
^am mai dat niciodată porunci până acum.

0  să mă ocup de asta. Presupun că nu doreşti să 

•mâi Şi> ^ ra sa ^ ^ea ânsa sa rasPundă, continuă: De
ce ai face-o”!

l\ îşi înălţă capul şi strigă după Quince.
- E x c e l e n ţ ă ,  zise majordomul şi apăru de după uşa de 

postav verde cu o viteză care sugera că avusese urechea

lipita de ea. , „ , c
-Trăsura mea aşteaptă afara. Excelenţa ba se va întoar

ce  la casa ducesei de Beaumont Şi, pentru Dumnezeu, 
poţi să trimiţi pe cineva să oprească miorlăitul ăla?

Făcu semn cu capul spre salon.
P o p p y  înghiţi în sec. _
-Cred că mama va mai sta doua sau trei zile, destul

- • x „Amnra mea nu e importantă. Tineca sa -m i a r a t e  c a  p o r u n c a  m ed  i h .  „
- «i va pleca destul de curând dupao serata mame-seara şi va p«*.

aCe-L a°f“ sU u,fX e R e S  cu îndârjire. Du-te acasă, 
P c  V P re ţ de o clipă furia 11 dispăru de pe chip 
Poppy. Sunt... , Sunt doar teribil de întris-
si doar păru foarte îngnj0^- • în  s ig u ran ţa  in casa  i u t a .  
tat ca nu ai tost m b ^  0  vezi mama în cel

-N u  e Întotdeauna aşa,

mai rău moment. din noU.
Gura lui se mc ^  vreociată în nici o împrejura--N uvreausâ°"jayentrut.ne, ^

, Poppy. b- m l * e că îi tăie toata puterea, dar apoi
Vinovăţia aproaP 

ea aprobă

re



-  Da, zise ea. Apoi repetă: Da.

O ajută să spună asta de două ori. Să îşi trăiască pr(> 
pria viaţă, liberă de sforile păpuşarului. ^

Ea se întoarse şi îi permise majordomului să-i pUnă 
pelerina şi apoi se îndreptă spre trăsură.

Poppy ştia că îi întorsese spatele mamei. Păşi mândră 
fără să se uite înapoi.

Dar, ca în orice poveste, existau două versiuni. Dacă 
s-ar fi întors să privească în urmă, l-ar fi văzut pe soţul ei, 
stând acolo cu o expresie de disperare absolută. Fletch 
se gândea că ea uitase să-şi ia rămas-bun de la el, dar de 
ce ar fi făcut-o.7

Urâţenia mariajului lor se transformase în ceva mai 
rău decât o lipsă de dorinţă din partea ei.

Ea se îndepărta de el de parcă nu îi păsa dacă nu l-ar 
mai fi văzut niciodată. Ceea ce avea sens. El nu era de
cât bărbatul cu care fusese obligată prin ameninţări cu 
violenta să se căsătorească.>

El deschise brusc usa bibliotecii, iar Gill îsi ridică
y 1 t

privirea.
-M ă duc la St. Anne’s Hill, dacă vrei să vii.
Gill se ridică.
-Unde e soţia ta? i
-A  plecat.
-St. Anne’s Hill. Vrei să spui reşedinţa lui Elizabeth 

Armistead? Si...I
-Vreau să vizitez o curtezană despre care ţi-am poves

tit. Cressida. E fermecătoare. O să-ţi placă.
Gill îi aruncă o privire. Dar prietenii de suflet ştiau 

când era momentul să tacă. Pe faţa Ini Fletch era o ex
presie pe care nu o mai văzuse şi pe care îşi dorea să nu
o mai vadă niciodată.

Dacă acea Cressida îl putea face să meargă până la 
capăt, Gill avea să îi arunce el însuşi cu bucurie o pungă 
cu monede.

264 Eloisa James
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, • în drum spre reşedinţa de la tară a ducelui
(d ec> Tiei

t < nt
,^ţ-ţî bine, Excelenţă? întrebă Finchley poate 

^  a cinci suta oară.
f  sCTâşni din dinţi şi se gândi dacă gestul de a

c/ ul 41

i e t s
un a din arme din buzunarele trăsurii şi să se împuş- 
{i răspuns la întrebare. Dar de ce să se ostenească?

ie?[ 'u era vreun prost. Nu se simţise niciodată mai 
'n toată viaţa lui. Nici faptul că stătuse întins corn- 

PţoS tot parcursul călătoriei cu trăsura nu ajutase în 
peci un fel. Un pistol nu era necesar. 
n' „Sunt pe moarte, mârâi el spre Finchley. Cum naiba

[ţczi că mă simt.
-Iritat, îi răspunse Finchley. Nu sunteţi pe moarte,

E x c e l e n ţ ă .
Bietul lui valet era printre cei care refuzau sa accepte

adevărul. _ .
-Sunteti în drum spre o petrecere de Crăciun, exact

asa cum faceţi mereu în perioada asta a anului.
’ -Continuă să mă minţi, murmura el.

Febra se instala din nou. Ştia de-acum cate etan sem
nele. Venea la fel de brusc ca mareea oceanulm ş,l baga 

a c întt'O ceată roşie, pe cale sa cedeze te-
la fund. Se zvarc rebut aruncat peste bord.
brei la fel de dezorientat ca un

-Unde e dommşo^a ducelui.
-N e  vom întâlni cu ea
- Unde e Benjam in-

Nu veni nici uniasi
-  Barnabe? , ţntrebă Finchley. Excelentă? 
-CineeBarnab^u?
-  D autry? , ^ z\se Finchley consolator.
_V a veni şi ^.’0 j epârta. In tr-una d in  zilele astea avea 
D ar e\ s e d a r  în  acel m om ent trăsura se legănă

să răm ân ă a
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şi îl zdruncină în t ro  parte. Durerea fu aşa de ma 
se trezi cu u n  strigăt. re’ încât

- î m i  pare rău, Excelenţă, rosti Finchley cu I 

înecat de lacrimi, iar asta îl trezi pe Villiers mai re 

decât orice durere. Vom ajunge curând, vă promit'V *  
o oră sau două, asta e tot. N u ar fi trebuit să vă lasC- 
faceti asta. Sa>

Era ceea ce trebuia făcut, deşi Villiers nu avea energie 
să îi explice. El avusese doi prieteni în viaţă, pe Elijah 
şi pe Benjamin. Elijah se transformase în ducele de 
Beaumont, un politician pompos. Benjamin nu mai era 

Avea să îi ceară iertare lui Elijah, politician sau nu. 
Pentru ce, nu ştia. Nu-şi mai amintea acum cearta lor 
din urmă cu mulţi ani, dar se petrecuse în casa lui Beau- 
mont, asa că avea sens să se ducă acolo.

• >
Să-şi ia rămas'bun, se gândi ameţit. Să repare totul. 

Şi apoi să se lase să alunece acolo unde nu durea totul 
chiar asa de tare.>

Nu se trezi timp de ore întregi, nu până când nu 
fu aşezat între cearşafuri. Ce îl trezi până la urmă fură 
strigătele.

Ei bine, asta şi faptul că îi băgase cineva un cuţit la 
subsuoară.

- Dumnezeule! gâfâi el. Dumnezeule!
Se zvârcoli un pic, încercă să deschidă ochii şi gâfâi. 
Ameţit, se gândi că se aşteptase să se topească în ma

reea roşie, nu să plece în strigăte de durere îngheţată.
Nu părea drept. Cuţitul se răsuci din nou.
-  F ir-ar  să fie !
R e u ş i  să d e s c h id ă  o c h i i .
D e a s u p r a  lui s tă te a  u n  b ă r b a t  m a re ,  u n  fel d e  m o n 

stru ru stic  cu o  b a rb a  stu foasă . C u  o  labă  uriaşă, acesta îl 
ţ in tu ia  şi cu cea la ltă  îi făcea  ceva.. .  la um ăr. C ev a  a tâ t  de 
d u rero s , în c â t  V i l l ie rs  n u  p u te a  d e c â t  să gâfâie . în cercă  
să se răsucească şi, în  m o d  um ilitor , n u  reuşi nici m ăcar să 
se u rn e a scă  su b  m â n a  m a re  care  îl ţ inea .
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¿ise bărbatu l cu u n  accent scoţian  pu te r
i i  . ’ ’* rurăt rana asta, altfel ai în cu rca to .

Unie Sil c u i  f

aşa-

Spus ceva, ar fi protestat, ar fi... de data 

' era mareea roşie, era o spum ă neagră care îi aco- 
, < iul şi îl aruncă de pe o stâncă.
^Slava D o m n u lu i! zise doctorul Treglown. 

p tru că ursul de la ţară era doctor.

, Ah,ce mizerie mare' na^ a a avut grijă de duce
ână acum?

P -Chirurgul, doctorul. Banderspit, zise Finchley. Asta 
s,a întâmplat pentru că nu k m  lăsat să-i ia sânge du
celui? Tot voia să'i ia sânge, iar eu nu k m  lăsat. Este
vina mea?

Doctorul Treglown îşi dădu ochii peste cap şi începu 
să toarne ceva peste rană care semăna cu acidul. Ba chiar 
şi scoase fum.

- L-ai fi ucis cu siguranţă dacă îl lăsai să-i ia sânge, 
deci poţi să fii mulţumit. Cu infecţia asta în el, tre
buie să aibă o constituţie de taur dacă a supravieţuit 
atâta vreme.

-Ce faci? şopti Finchley.
- Curăţ rana asta afurisită. E dezgustător.
- Dar am curăţat-o, zise Finchley îngrijorat. Am 

curăţat-o cu mult brandy, exact cum a spus chirurgul, 
până când s-a închis.

-Brandy! Bleah!
Finchley nu era sigur ce voise să spună, dar nu 

intenţiona să întrebe.
Acolo era s tă p â n u l  lu i , stând nemişcat de parcă ar fi 

fost mort.
- E s t i  s ig u r  că  n u  s-a d u s .  î n t r e b ă  e l .  A r a t ă . . .  f o a r t e  

prost. Nu'l văd respirând.
_ E  r ă u ,  zise d o c t o i u l  şi se  î n t o a r s e  să  s e  s p e l e  n e  

m â in i .  W  v i * *  «  ief  J  d in  ran ă?  A s ta  îl u c id e a  
- D a r  era  v in d e c a ta  d e a s u p ra ,  zise F i n c h l e y  n e c ă i i t  

N u  a m  Şt‘u t -
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-N u  era treaba ta să ştii, iăspunse doctorul Ţy 
esti chirurg, nu? Pufni înspăimântător. De data ^  
ţinem deschisă, ai auzit? Vei spăla rana de patru ori n° 
zi cu alcool de terebentină. Pe

Puse o sticlă neagră pe birou cu un clinchet.
-  Ducele tău va urla ca naiba când se va trezi destul 

ca să observe ce faci. Ai face bine să te pregăteşti. Si 
voi veni să-l văd mâine-seară. Dacă trăieşte până atunci 
probabil va supravieţui. Sau nu.

-  Oh, Dumnezeule! gemu Finchley. Şi e Crăciunul.
-  Nu încă, rosti Treglow. Mai sunt câteva zile. Vei sti 

destul de repede dacă o să umbrească festivităţile ajun
gând în groapă. Spală rana din nou peste şase ore. Va 
trebui să o faci şi pe timpul nopţii.

-  Da, domnule, zise Finchley. Da, domnule, o să 
fac asta.

- Când vine restul lumii? Beaumont însuşi şi ducesa? 
N-am văzut-o niciodată. A fugit la Paris înainte să vină la
tară. Pacienţii mei sunt toti foarte emoţionaţi.> > » f i

-Astăzi, din câte înţeleg.
Treglown chicoti.
- Va fi o petrecere neobişnuită, aş zice. Un duce pe 

moarte care urlă spre tavan. Pare unul dintre romanele 
alea pentru femei.

Finchley se uită în jur la vechiul dormitor elegant. 
Ducesa de Beaumont dăduse dispoziţie să îl instaleze pe 
Villiers în apartamentele regale. Lui i-ar fi plăcut ironia 
situaţiei, dacă se trezea suficient ca să vadă unde se afla.

- M u l t e  l ic h id e ,  d a c ă  p o ţ i  să-l fa c i  să  b e a ,  zise T re g lo w n  
ie ş in d  p e  u ş ă .  O  să î n c e r c  să  v in  m a i  r e p e d e  d a c ă  p o t.  
S u n t  c o p i i  c a r e  a p a r  p e  l u m e  p e s te  t o t  şi m o a ş a  to c m a i  
a n ă s c u t .  N u  p r e a  a m  t i m p  să m ă  o c u p  d e  o p e r e le  u n o r  
c h ir u r g i  lo n d o n e z i  id io ţ i !  p u f n i  el şi p le c ă .

F in c h le y  se  u ită  la s t ă p â n u l  lu i.
S tă te a  î n t in s  p e  p a t  d r e p t  ca  o  s c â n d u r ă ,  d e  p a r c ă  era 

p reg ă t it  să f ie  m ă s u r a t  p e n t r u  c o ş c iu g .
A
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meniul de la ţară al lui Beaumont se afla în apro- 
j e Sturminster Newton, în Dorset, la cel puţin 

distanţă de Londra. De îndată ce se înveliră’în 
f  .¡le de călătorie, cu cărămizi încălzite la picioare

-„Crezi ca rletch o sa ne urmeze:
„Asta este a patra oară că m-ai întrebat asta de când 

m  trimis invitaţia, zise Jemma. Nu am un răspuns dife- 
rit de data trecută. Nu ştiu. Dar cred că asta indică ceva, 
nU crezi? Nu te porţi ca o soţie despărţită de soţ, fericită 
să plece la Paris pentru mai mulţi ani.

-Ai spus că ai plâns luni întregi, zise Poppy slab.
-Am plâns pentru că aveam inima frântă. Dar tu 

prezinţi o combinaţie stranie de îngrijorare şi veselie. 
-El mi-a spus că încă mă iubeşte, răbufni Poppy. 
]emma îi oferi un zâmbet strâmb.
-Vezi? Căsnicia ta şi a mea nu au nimic în comun.
- Desi nu îsi doreşte mai mult, a zis el.j » >
- Eu nu cred asta.
-Mama spune că bărbaţii sunt nestatornici şi îşi 

pierd repede interesul faţă de corpul unei femei după un 
număr de ani. Fletch a fost de acord.

- D i n  e x p e r i e n ţ a  m e a ,  sp u se  J e m m a ,  u n  b a r b a t  e s te
foarte f e r i c i t  să  s a lu te  p e  o r i c in e  p r e g ă t i t  să ta c ă  t r e a b a ,

t w t  e o femeie zam bitoare in patul lui, cum s-ar zice. Daca e u
atunci nu o să se ag«e m Pnvm ţa asta.

■p. i . Pletch & spus...
-  b i  b i n e ,  \ . foavte  a te n t ă  c e  s p u n  b ă r b a ţ i i .
-  N u  a r e  r o s t  sa as .- ,4niir ca tu  sa U u u ic ş u .Poate ca vrea a gjbine...

y-x _ „4.« c.** ^-  D a r  a s ta  n u ^  v ic le n ie  
j e m m a  se 
- E ş t i  sigui
_ Cum ştii

Jemma se uiţ»cuv.— ea. 

-E şti slSur^ acâ doreşti pe cineva?
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-  Eu simt că aş vrea să mă dezbrac, zise Jemma fo 
direct. E mai uşor să ştii când nu simţi dorinţa. 
dă, când te uiţi la Lord Manning, simţi că ar f id râ lf ! ' 
îl mângâi pe pântec? b 1 s* 

-Categoric nu. 
-Bine. Acum înlocuieşte imaginea cu Fletch. Ţj.ar 

plăcea să4 mângâi... pe pântec?
-Eşti absurdă, Jemma, izbucni Poppy în râs.
- Corpurile bărbaţilor sunt făcute să fie admirate 

Asta este ceva ce mama ta pare să fi uitat. Tu eşti noro
coasă: ai un soţ care pare interesat să ofere corpului tău 
atenţia cuvenită. Acum trebuie doar să înveţi să îi oferi 
acelaşi lucru.j

- El nu mai simte la fel, zise Poppy şi simţi o înţe
pătură de tristeţe.

Jemma pufni.
-Vom vedea dacă vine la petrecere.
- Dar i-ai trimis o invitaţie!
-Sigur că da. Dimpreună cu un bilet în care îi spun 

că am invitat filosofi şi naturalişti, aşa că va găsi petrece
rea cam plicticoasă. Ah, un servitor mi-a adus un bilet 
care nva informat că Villiers a ajuns înaintea noastră.

-  C u m  se  s im te ?
- N u  ş t iu .  B e a u m o n t  m i-a  s p u s  c ă  a r  r e n u n ţ a  la căs

n ic ia  n o a s t r ă  d a c ă  a s ta  l-ar f a c e  p e  V i l l i e r s  să  tră iască . 
S u n t  fu r io a să !

- A ş a  aş fi şi eu , in t e r v e n i  P oppy.
- D a r  o  p a r te  d in  m i n e  e d e  a c o r d  c u  el. V i l l ie rs  e...
- N u  l-am  î n t â l n i t  n ic io d a tă .  C u m  e?
- E  fe r m e c ă to r ,  i r o n ic ,  să lb a t ic ,  a p rig  şi in c r e d ib i l  de 

d eştep t.  Ş i  e  u n  m a e stru  al şa h u lu i ,  a d ău g ă  ea d e  parcă 
asta ar fi e x p lic a t  to tu l.

I n  a tre ia  zi de  c ă lă to r ie  se în tu n e c a s e  d e ja  în a in te  ca 
trăsu ra  să se o p re a s c ă  cu o  s c u tu r ă tu r ă  în  faţa  h a n u lu i  
In e lu l  şi T r a n d a f ir i i .  H a n g iu l  ieşi a le rg â n d , t re m u râ n d  
de în c â n ta re  că p r im ea  vizita a d o u ă  d u cese  d e o d a tă .
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■toţii dumneavoastră au pregătit deja totul 
i '^ e le n ţe le  Voastre, zise el întruna, frecându-şi

/ !
< L n a t !  răspunse JemmaLiliac ^

^celenţa Sa a sosit, de asemenea, îi spuse hangiul

^Serios? Am crezut că Beaumont mai avea o şe- 
Parlament. începusem să mă tem că bărbaţii

n<0 sa se mai oprească anul ăsta. Trebuie să fi călărit 
31 vântul ca să ne ajungă din urmă.
C Dat) câud intrară în ban, fu limpede că îi încurcaseră 
pe duci, pentru că Poppy se uită în sala mare în timp ce 
treceau pe lângă uşa deschisă şi se opri.

Un bărbat înalt şi zvelt stătea în partea din spate a 
î n c ă p e r i i ,  sprijinit de un perete din lemn. Părul lui mă
tăsos era legat la spate. Era îmbrăcat complet în negru. 
Arăta din cap până în picioare a duce.

în timp ce Poppy stătea acolo ţintuită, Fletch ridică 
privirea şi se uită la ea. Ridică o halbă drept salut.

Dintr-odată tot corpul ei se topi într-un entuziasm 
agitat. Ridică mâna şi îi făcu semn, de parcă ar fi avut 
din nou cinci ani. El stătea cu picioarele întinse înaintea 
lui. Şi nu mai era chiar aşa de elegant ca înainte. Haina 
îi atârna desfăcută şi purta o lavalieră simplă.

0  făcu să se simtă ciudat, aşa că aproape ca alergă pe
coridorul îngust după Jemma. ̂  

jemma se uită scurt la ea şi îi zise.
-Ei bine, înţeleg că Beaumont inca dezbate sfârşitul

lumii civilizate. „ . .
-  A  venit, şopti Po PPY- E  a l°  •
-O  să îm partă camera cu tine? întreba Jemma cu o

expresie vicleană.

'^ U Şt!nrăperi aveţi pentru noi? îl întrebă Jemma pe 
-Cate ‘^ nClu-se spre el.

hangiu, înt°* camere pentru dumneavoastră, cele mai
1 '  .  rare le avem, zise el neliniştit. Apoi alte sase 
bune Pe



pentru  antura ju l dum neavoastră . Sper că veti oâc- 
pe placul dum neavoastră, Excelenţă. ’ b 1 

Poppy simţi cum  i se în tris tează  u n  pic in im p 
îngrozită la gândul de a face dragoste cu Fletch. As 
de ce ar vrea ca el să stea cu ea în  cam eră .7 ’ ,a că

-Ti-am spus că s-a plictisit de mine, îi spuse ea Jem 
mei în şoaptă.

-  De ce nu te duci goală în camera lui şi să vezi ce Se 
întâmplă7 Pot să pariez pe cel mai bun set de şah al meu 
că vei petrece noaptea în camera lui.

-Asta ar fi prea jenant, bombăni Poppy, îngrozită că 
lua totuşi asta în considerare.

Jemma şi Fletch se tachinară şi flirtară tot timpul ci- 
nei, în timp ce Poppy stătea cu limba legată, simţindu-se 
ca sora mai tânără şi mai proastă.

El aduse un exemplar din The Tatler.
-  Nu am avut timp să-l citesc, zise el, dar înţeleg că 

sugerează că petrecerea ta ar fi privită cu dezaprobare.
Jemma îi smulse ziarul din mână.
-  Lasă-mă să văd asta! Se aplecă să citească. Asta 

nu e despre petrecerea mea, ci despre tine, Fletch. 
Dumnezeule sfinte! înţeleg că recentul tău discurs din 
Cameră a fost un succes remarcabil.

El clipi.
- Când a început The Tatler să relateze despre chesti

uni politice7
-  De ce să nu-1 citesc cu voce tare? întrebă Jemma. 

Se pare că tânărul duce de Fletcher a ţinut o scurtă 
disertaţie... Ce naiba e o disertatie.7

1 9

-U n discurs, zise el, părând ruşinat. Am ţinut un 
discurs despre taxele franceze.

-Conform celor scrise aici, discursul tău i-a făcut pe 
toţi cei din Camera Lorzilor să sară în picioare, mani- 
festându-şi susţinerea. Ziarul susţine că orice aristocrat 
care ar îndrăzni să nu fie de acord cu tine se va dovedi 
pe cât de fals, pe atât de zgârcit. Bună treabă, Fletch!

Poppy se aplecă şi îl atinse pe mână.

^ 2  Eloisn James
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_ A eV£̂ *
^  \ li se întâlniră pentru moment.
pr^1 eţ£ că s-au auzit propuneri ca Fletch să fie fă'
' 5e Ptat de stat imediat, continuă Jemma. Şi scrie că 

^  ̂ tre m u ră  la ideea că forţa retorică a ducelui va fi

t S î mP0tl‘iVal°r1 L
tolfce prostie, zise Fletch.

poppy d ° a r  ^  zâ™ b i ;  
lemma întoarse toaia.

Oh, Dumnezeule! Uite şi articolul despre petrece- 
meal Sunt de părere ca toţi dueliştii să fie trimişi

• Franţa. Sunt sigură că asta le include şi pe surorile 
lor Din pricina, citez, a infracţiunii de simplă vulgarita- 
te Vulgaritate! repetă ea. Sunt sigură că nu sunt nicio
dată vulgară.

-Cuvântul descrie doar acţiuni sau şi pe alţi oameni:
se interesă Fletch.

-Sigur aş putea pune destule cuvinte în categoria
a s t a .

-Cum ar fi?
-Virgin.
Fletch izbucni în râs. El nici măcar nu se uită la 

Poppy Era asa de ocupat să flirteze cu Jemma! Cu toate 
astea, ea nu-si putea lua ochii de la e l Renunţase la aerul 
preţios pe care îl avea înainte, deşi haina tot i se aşeza
fără nici o cută pe umerii aţi.

-C u  siguranţă ai şi tu un grup de cuvinte pe care
nu le-ai folosi v r e o d a tă , zise Jemma. Nu-i aşa, Poppy! 
a . w wi tj.: vedetn.** Moale.

A j u t a - m  . la  b ă r b a ţ i ,  z ise  F l e t c h  p r o m p t .
P o p p y  n u  avea  n i c i  c e a  m a i  v a g ă  i d e e  d e s p r e  c e  v o r -

beau, dar zamb un cuvânţ zise indiferent

”  A f lă c ă r i le ,  î n t o t d e a u n a  r e n a ş te ,  
c u m  a rd  ^  ^  v o rb eşti?  î n t r e b ă  P op p y .

'  a  c h ic o t i-
^ y ^ g a t i t â ţ i ’ * e  P le t c h  şi a p o i  î n c h i s e  g u ra .
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Mama ei îi spusese că o lady nu trebuia să reacţi0neze 
niciodată la vulgarităţi, ci sa pretindă ca solecismuj

nu exista. . „ , v
-  Poti să-mi explici şi mie. întreba ea.
Servitoarea din apropiere s lo b o z i  un chicotit, ceea Ce

o făcu pe Poppy şi m a i c u r io a s a .

-  F ă  tu  o n o r u r i le ,  î i  spuse Jemma lui F le tc h .

Fletch clipi. . _ .
-  Phoenixul în  chestiune reprezintă sexul barbatului.
-  Desigur, zise Poppy. Iar focul în chestiune e sifilisul? 
-N u, zise el grăbit. O să-ţi explic mai târziu cealaltă

parte a metaforei.
-  Cred că înţeleg. Shakespeare vorbeşte despre caste

le care se topesc asemenea v iz iu n ii in fin ite  a unui vis.
Phoenixul tău, deduc, nu se topeşte.

Drept răspuns, Jemma izbucni în râs, iar Fletch afişă
o expresie şocată.

-Am fost căsătorită patru ani, zise ea. Şi petrec destul
de mult timp lucrând cu beneficiarele Societăţii carita
bile pentru primirea prostituatelor pocăite.

-M ă îngrijorezi, zise Jemma şi rânji spre ea.
-A i văzut noua tipăritură a lui George Townly 

Stubbs, intitulată Excelenţa Sa în Fitz! întrebă Poppy.
-  în Fitz? făcu Jemma. Adică în doamna Fitzherbert? 
Poppy aprobă din cap.
-  El e îmbrăcat. Dar doamna Fitzherbert nu e.
Fletch interveni vorbind despre altă tipăritură despre

prinţ pe care o văzuse, numită Dimineaţa de după căsăto
rie, iar Poppy, simţind că se dovedise mai puţin inocentă 
şi stupidă, se întoarse la ocupaţia de a-şi privi soţul.

El încă avea acea barbă scurtă, suficient cât să-i aco
pere gropiţa şi bărbia, dar ei îi plăcea. Arăta mai mas
culin cu ea. Deloc drăgălaş, aşa cum obişnuia mama ei 
să-i spună.

F l e t c h  n u  e r a  d r ă g ă l a ş .  N i c i  u n  p i c .  O c h i i  l u i  e r a u  n e 
gri î n  m i j l o c ,  d a r  c u  u n  c e r c  s t r a n i u  g r i - b l e u  î n  j u r u l  lor .
Cu părul strâns şi fără pudră, arăta sălbatic, ca bărbaţii



Hjiau Americii, luptându-se cu
)Kbansi primând oposumi.
(¡Rodată, PoPPY 'Ş' dădu seama că servitoarea care 

nea mâncarea î i trimitea lu iR «ch  un fel de sem- 
1 îsi tot atingea pieptul de umărul lui şi se apleca spre

usă-iofere 0 UngUrâ din UM SaU alta’ în asa fel încât 
â si Poppv putea vedea direct în decolteul ei.

f,Sânii ei erau mult mai mari decât ai lui Poppy. Erau 
ifloi, intr-adevăr. Şi r ’ ' * 
absolut rev o ltă tor.
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.jiorttu, intr-adevăr. Şi felul în care îşi tot lingea buzele
eta absolut rev o ltă tor.

în cele din urmă, fata reuşi să se dezlipească de Fletch 
suficient de mult ca să ajungă şi pe partea lui Poppy, 
oferindu-i o budincă sub formă de piramidă. Aceasta se 
l e g ă n a  la fel de tare ca pieptul fetei, i se păru lui Poppy.

Ea mai luă o înghiţitură de vin, în timp ce se gândea 
l a  asta. Intre timp, fata strânse nişte firimituri din poala 
l u i  Fletch -  din poala lui! -  iar lui nu păru să-i pese.

Fata veni din nou ca să-i mai toarne ceai, dezgustul ei 
fiind greu ascuns.

Ş i  de ce! Pentru că nu înţelesese imediat gluma des
pre phoenix! Fata se aplecă, iar Poppy se uită direct în
sânii ei enormi.

Nu dură decât o clipă să îşi ia budinca şi să răstoarne 
chestia rotundă direct în decolteul fetei. Aceasta ţipă şi
sări în sus. , . . ,

Poppy se ridică, iar ea îi zâmbi dulce.
-O h D u m n e z e u le ! Probabil mi-a a lunecat d irec t d in

mână, ganguri ea. . r
Hangiul veni la uşa, văzu scena şi o apuca pe fată

dCî l " '  irn to t drumul pe coridor.
£ ™ us de nenumărate ori! striga el. Păstrează-ţi

npntru  cei care îi vor! M-;\i făcut de ruşine de 
n u ru  aia Pevu
p rea  ™u ke . ^ pUse iarăşi să râdă.

leE™a Pasărea ph°eniX’ " iCŞit din nou chiar sub 
o ch ii mei-



Fletch se ridică şi se întinse.
Aproape că atingea tavanul. Şi asta îi aduse zona vin. 

trelor direct sub ochii lui Poppy. Pantalonii erau cât se 
poate de strâmţi. îi conturau coapsele musculoase de
parcă ar fi fost pictaţi pe el.

-Nevastă, zise el leneş, ma înspăimânţi!
Poppy se ridică şi îşi dădu părul pe spate. Era o sen

zaţie minunată să simtă cum părul i se mişca împreună 
cu corpul. Porni pe coridor dinaintea lui, până când o 
mână mare şi caldă o cuprinse pe după talie.

-A r trebui să te cert zdravăn, Perdita, zise o voce pro
fundă în urechea ei.

-  Fata merita ce a primit! se răsti Poppy uitându-se
peste umăr.

El râse, iar ea simţi cum sângele începe să îi alerge 
prin vene.

-Nu prea e loc în decolteul tău pentru budincă, re
marcă el uitându-se în jos. Deşi ar fi interesant să-l folo
sesc drept farfurie.

Privirea ei o urmă pe a lui. Din unghiul acela, sânii 
nu păreau prea mici. In mod straniu, ea simţi cum o 
furnica peste tot. Şi dacă el i-ar fi atins...

Dar el o luă de braţ şi porni mai departe pe coridor 
de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.

Poppy se gândea doar că era deja prea târziu. Nu era 
proastă. Căldura depravată dintre coapsele ei însemna 
dorinţă. Şi ei i-ar fi plăcut ca Fletch să mănânce budincă 
de pe sânii ei.

Ea o găsise.
Găsise dorinţa pentru soţul ei, cea despre care vorbise 

Jemma, şi din prostia ei o găsise cu patru ani întârziere.

Eloisa James
276

capitolul 43

Poppy crezu că exista o şansă -  sigur, o şansă foar
te mică, dar era o şansă -  ca Fletch să vină în camera
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. în noaptea aceea; ^oar ca să-i spună noapte 
Jjnâ* sCoase cur ôz^  ■ e e* ca sa { arate, în caz că
ei
t#a\ - 

la uşa ^
par nu bătu.
Aşa c ă  rămase întinsă în pat şi examină structura cris

talină a geodei ei. Apoi luă mica statuie a lui Cupidon 
ş iP s y c h e . Cand o cumpărase, se gândise doar la aripile 
fluturelui. Era o minune cum o insectă făcută din piatră 
putea s ă  pară aşa de uşoară, de parcă se pregătea să-si
ia z b o ru l.

Dar acum se uită la Cupidon, îngenuncheat în fata 
iubitei lui Psyche. Acesta nu era un Cupidon rotunjor 
şi îmbufnat, aşa cum era reprezentat adesea, ci un tânăr 
zvelt, cu păr ondulat şi flancuri lungi şi netede. Se trezi 
trecându-şi degetele peste spatele lui gol şi peste muşchii 
picioarelor. Aripile lui nu erau piatră dantelată, ci erau 
puternice şi musculoase, cu pene groase, pregătite să-l 
poarte direct spre cer.

Ea nu se putu abţine să nu se gândească la faptul că 
alegând piesa din pricina fluturelui, nu observase ceva 
mult mai interesant decât o insectă de piatră.

Nici după ce puse statuia şi geoda deoparte nu putu 
să doarmă, ci rămase trează şi cu gânduri cât se poate de 
stranii. Parcă nu mai putea trăi în propria piele. Mintea 
continua să se îndrepte spre camera lui Fletch şi să se 
gândească la el fără cămaşă, la felul în care îl văzuse când 
făcuse baie. Iar în imaginaţia ei, el se ridica din cadă si 
se scutura, iar apa zbura în toate direcţiile.

Poppy se foi în PM> încercând sa îşi găsească . . 
comodă. C h ia r  şi sS se gândească la Fletch o făcea sj ^
simtă aproape-

El s-ar fi ridic« si picaturi de apă i-ar fi al
in s  spre locul unde nu s e  nit-., u t c a t  pe 

piept, i J | realitate, nu se uitase ni ''T  nic*°dată 
n  p r im u l  an al căsnicii t  >  el, cel

?  ... „omite, aşa  cum o  aşi«,,,. ’ ntlu că e r a  sne-P— n ?nu vomite, aşa cum 0 asig u ri m ^  Că 6Ta sPe' nata sa nu v gurase mama ei că aven
să o faca. —
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Dar, la urma urmei, ce era acolo? Un lucru straniu 
care stătea ridicat ca o bară pe corpului. Care era roz si 
se simţea tare.

Dar, când îşi amintea senzaţia de a-1 simţi între pici0a. 
rele ei, aceasta părea cumva diferită. Se simţea de parcă 
s-ar fi topit acolo şi de parcă tar fi plăcut ca Fletch să...

Ea se mai răsuci o dată. Ce se întâmpla cu ea? Chiar 
şi să-şi umezească buzele o făcea să se simtă un pic înfier
bântată. Şi era cât se poate de umedă sub aşternuturi. 
Dădu păturile la o parte. Se simţea înfierbântată tare, 
aşa că îşi trase cămaşa de noapte în sus.

’ Dar şi asta era o senzaţie diferită. Pentru că întreg 
corpul ei stătea întins în lumina lunii. Ea se uită în jos. 
Avea impresia că venise o zână şi îi schimbase corpul 
cu altul, ca în acele poveşti stranii cu copiii schimbaţi. 
Dar aceia erau în mod clar sânii ei. Doar că păreau mai 
rotunzi. Iar sfârcurile ei aveau o culoare foarte frumoasă, 
se gândi ea. Văzuse sfârcurile slujnicei de la bucătărie 
din pricina felului în care îi atârna rochia, iar acelea nu 
erau nici pe departe la fel de frumoase.

în plus, picioarele ei erau lungi şi -  ea se ridică -  aveau
o formă frumoasă, dacă stătea să se uite. Gândurile îi fu
geau în toate direcţiile, apoi şi-l aminti pe Fletch cum o 
săruta pe interiorul coapselor. Doar că, atunci când o fă
cea, părul o ardea ca focul şi nu-şi putea aminti decât că 
se uita în jos la el gândindu-se: „Te rog, termină! Sărută 
mai repede, te rog!

 ̂Acum îşi desfăcu uşor picioarele. îşi dori ca el să o 
săiute chiar acum. Cu părul despletit si periat chiar 
de ea însăşi. începuse să fie obsedată de asta si trebuia 
să-l pene iar şi iar în fiecare seară. D a r  nu era aşa de rău. 
li Plăcea cum se simţea părul mătăsos şi moale între 
degetele: ei, nu în felul în care se simţea când îl a ra n ja

~ '? f,ecare(z' ' 11 hPea dl™«e lucruri, frecându-l cu seu ca sa c a p ete  fo r m a  c o re c ta .
D a c ă  F le tc h  ar  fi să ru ta t-o  a c u m  nr f; „- „ „

la p a r te a  a c e e a  p a l id ă  a p ic io r u lu i  ei si 1 rU. a t ' °  P an aei a p o i  m a i  sus,



. £a tremură gândindu-se la asta şl apoi îşi 

f ] ■ te\e ^ eea ce ^ stâm i u -oare ûm i' 
l rVe Si  apoi ar fi sărutat-o mai sus, credea
Î # în 1
ea, ap01"! sâîUta sânii. Ea se atinse acolo unde ar fi
,5£ " e L Ş i a p o L .  _
5 ■ după încă o ora, noaptea se întoarse pe dos şi 

* ^ o  catifea în care corpul ei stătea învăluit în timp 
¿eveUl ^ ea \a Fletch făcând una sau alta. Şi în cele 
? 5 urmă continuă să se gândească la noaptea în care 
pârul ei nu fusese aşa de îngrozitor, iar Fletch o săruta-

ce... acolo.
Doar că ea nu crezuse că era o sarutare, ci ceva mai 

aspru, mai jenant. Dar acum îşi amintea că fusese o săru
tare şi îşi aminti iar şi iar cum se simţise şi cum aproape
că gemuse o dată. _ .

Si apoi nu se putu abţine să nu scoata mici sune-
te:  la urma urmei, era singură şi bme cu.banta mtre

. » u  înfimeric al nanului, simţindaşternuturi, m marde mtunenc ^  ^  ^  ^
ca nu era ea msaşi, nu era ^  . , - x 
dintre acele  fe m e i p e  cate Fletch ob tşnu ia  sa le pnveasca

la Paris, ână la urmă. Ştia exact cum ară'
Ea crescuse la Paris, P Genul de tors din glasulta o femeie care nu era o  W

ei şi invitaţia din privire\^use seama niciodată că nici 
Doar că PoppY nU  ̂

ea nu era o lady- cej mai tulburător şi încântător 
Totul căpăta se trezi gândind în franceză.

Magia unei nopţi 279

moment aL1 nopţu

c a p i t o l^ 44
-pfrirvtct de ţcxrci cx ducelui ele B e a u m o n t

2ld *c e > e' ,tf
ru e*trem surprinsa să constate ca so-

Charl°ttea gazdeL Dar 'tia cum se întâmplase asta:
C»”* *A1>sise
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ducesa fără îndoială nu se grăbise pe drum, în ^  
Charlotte şi May găsiseră cel mai ieftin mod de a ^  ^ 
la petrecere: să ia poştalionul şi apoi să angajeze p 6 
neva să le ducă cu trăsura pe ea şi pe camerista ei d f  
hanul unde oprise poştalionul până la reşedinţa duceli/ 

Majordomul nu spuse nimic, desigur. El făcu doar  ̂
plecăciune şi observă că ea ar fi fost bucuroasă să aibv
o seară liniştită pentru că nici unul dintre oaspeţi nu so
sise încă. Charlotte îşi ridică bărbia şi trecu pe lângă el 
încercând să pretindă că era vina ducesei că nu ajunsese 
încă, nu a ei că ajunsese prea devreme.

Reşedinţa ducelui de Beaumont era înconjurată de 
kilometri întregi ai unui parc elegant, iar din ceea ce 
văzuse Charlotte pe drum, şi conacul era măreţ. Era asa 
de mare, încât amintea de un spital văzut de afară, cel 
puţin în mintea ei. In interior tavanele erau aşa de 
înalte, încât abia dacă le zăreai în întuneric şi existau 
nenumărate încăperi şi coridoare care porneau în diver
se direcţii.>

Majordomul nu era mai prejos: purta livrea, era aco
perit de fire aurii, iar pârul i se ridica într-un vârf ţeapăn 
şi pudrat deasupra frunţii. Arăta mai degrabă ca un epi
scop care îşi purta părul drept mitră, se gândi Charlotte.

-  Presupun că ducesa nu mi-a alocat o cameră, zise 
Charlotte pe un ton umil, aproape alergând ca să ţină 
pasul cu el. îmi pare rău că deranjez personalul.

Majordomul se îmbună un pic.
-Excelenta Sa a trimis toate instrucţiunile dinainte.* »

Este cât se poate de organizată.
Mergeau pe un coridor de la etajul doi când dintr-oda

tă se auzi un răcnet absolut îngrozitor. Charlotte ţipă 
şi scăpă săculeţul. Părea un animal chinuit, doar că era 
foarte clar un bărbat.

M a j o r d o m u l  se  o p r i  şi e l .
- î m i  p a r e  f o a r t e  r ă u  p e n t r u  d e r a n j ,  d o m n i ş o a r ă ,  zise 

e l  m a i e s t u o s .  U n u l  d i n t r e  o a s p e ţ i i  n o ş t r i  n u  s e  s im te  
d e lo c  b i n e .



i ViIHers? se interesă Charlotte şi simţi că 
aşterne un  zâmbet. A ajuns deja? 

peC ^ '^vâf, zise m ajordom ul, radiind dezaprobare

din
c

case 
1

în:

Magia unei nopţi 281

are fit de păr.
• nuzi un strigăt şi de data asta îşi dădu seama

Se?uw* chiar de pe coridor.
:âse ca 0 chemare la arme, iar ea nu putea să îl ignore.
. ^ a,p ra majordomul să o poată opri, Charlotte des-

' f  se uşa şi păşi înăuntru.
ge trezi în faţa unei scene oribile. Villiers, gol până

1 brâu, era ţintuit de doi servitori, în timp ce Finchley 
*■ turna ceva ce literalmente scotea fum peste o rană 
îngrozitoare de la umăr. Finchley se întoarse şi o văzu. 
Mâna îi tremură şi un lichid întunecat picură pe pieptul
l u i  Villiers.

Ducele se uita ţintă în sus la tavan.
-Pentru Dumnezeu, termină odată, Finchley! Nu

cred că mai suport mult!
- Domnişoară Tatlock, se bâlbâi Finchley.
- Ce faci aici? vru ea se ştie şi îi smulse sticla din

mână. Ce crezi că îi faci?
Finchley rămase cu gura căscată, dar Villiers fu cel

care îi răspunse. „ „ , , , ,,
- Mi-arplăcea să spun ca ma omora, dar îndeplinea

doar ordinele d° ? ^ j oCtor ar sugera aşa ceva? Ea flutu- 
_ -  Ei bine, ce W a ^  dg

ra sticla neagra, fierbea de furie. Se întoarse
Dm cme şt urma de timiditate de mai devreme.

spre majordom . ţor ma, exact?
- C i n e e a c e s  ^  lui V iU iers, s lab , d a r  p r e z e n t  
F u  nevoie  g& nu4 in te ro gheze  pe m a jo r d o m . Si 

sa o deterii
pe Finchley* nU trebuie să mă mai faceţi să râd! zise el

“ La nî £  do*Tcl 
gâfâind-*” a e m ult m ai b in e ,  d o m n i ş o a r ă  T a t lo c k

. '  finchieV foarte Sen° 8, Cu adovărat- Acest doctor
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Treglown e un  miracol, asta e. A deschis rana 
toată infectată în interior, nici nu v-ar fi venit 3re,era 
îl tratăm de trei zile. acrede!i- 

-  S-ar putea să supravieţuiesc, remarcă Villiers s 
că sunteţi pregătită să vă îndrăgostiţi, d o m n i i  
Tatlock. ' ? ara

Majordomul trase aer în piept şi se îndreptă în toată 
măreţia lui.A>

-  îndrăgostită! Asta e? M-am întrebat cu privire la 
temeritatea acestei tinere persoane, la felul în care s-a 
năpustit în dormitorul unui bărbat, la felul...

Villiers ridică mâna şi îi aruncă o privire de gheată 
iar majordomul se poticni şi se opri.

-N u e îndrăgostită de mine, Blount. Nici nu va fi. 
Dar ai face bine să te pregăteşti. Dacă conduci un fel 
de gospodărie puritană aici... Iţi dai seama că stăpâna 
ta e ducesa de Beaumont?

Majordomul se îmbăţoşă din nou cu un amestec stra
niu de mândrie şi disperare pe faţă.

- Excelenţa Sa este în toate gândurile noastre, anun
ţă el.>

-  Excelent. Aceasta este una dintre musafirele foarte 
apreciate ale Excelenţei Sale, domnişoara Tatlock.

-  îmi dau seama de asta, zise majordomul şi se înclină 
brusc.

-  D a c ă  î m i  p e r m i t e ţ i ,  o  v o i  c o n d u c e  p e  d o m n iş o a r a  
T a t l o c k  î n  c a m e r a  e i .  T o c m a i  o  c o n d u c e a m  a c o l o ,  ca sa 
se  p o a t ă  î m p r o s p ă t a  d u p ă  d r u m .

„ M i- a m  f ă c u t  u n  d u ş m a n “ , se  g â n d i  C h a r l o t t e .  Văzu 
p r iv i r e a  l u i  V i l l i e r s  p e  c o s t u m u l  ei v e c h i  d e  c ă lă to r ie  şi 
d i n t r - o d a t ă  îşi d ă d u  s e a m a  c ă  e a  e ra ,  în t i - a d e v ă r ,  în  dor
m i t o r u l  u n u i  d u c e ,  ia r  a c e s t a  e r a  d e z b r ă c a t .

- C r e a t o a r e a  d e  p e l e r i n e ,  zise V i l l i e r s  d in tr -o d a tă ,  pă' 
r â n d  m u l t  m a i  c o e r e n t .  L -a m  a d u s  c u  m i n e .  Domnişoara 
T a t l o c k  t r e b u i e  să-l  v a d ă  p e  d a tă .  P l a n u l ,  f ă c u  el spre 
C h a r l o t t e .  P la n u l !
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r),jinnezel^e' M ajordom ul se uita la ea cu o de- 
,P evidentă a faptu lu i că o tânără dom nişoarăOl

titea

~ 1 CVl̂ lv"x— *• '*•
iar 1  unui duce să ii plătească hainele,
fef lltea exista o dovadă mai bună pentru statutul ei 

v e rb ia la  târfă a Babilonului. 
ie,Pnomnul Dautry? se aventură Charlotte. Cu siguran-
• ransf°rmarea ^  e m u^  m ai importantă, Excelenţă! 
^-La naiba, sunt obosit! zise Villiers închizând din 
oli ochii- L-am obligat pe Dautry să se ducă la croi- 

;  iar el a protestat ca o oaie dusă la tuns. Dumneata, 
domnişoară Tatlock, vei fi opera mea de artă. Şi m-am 
aSiourat că vor fi suficienţi tineri aici dintre care să 

ţi alege.
Finchley se uită la ea, făcând un semn clar, apoi ea

ieşi din cameră.
Majordomul o urmă, fiecare centimetru din livreaua 

lui legănându-se de indignare. Chiar şi din spate îi pu
t e a i  vedea părul înălţat deasupra capului tremurând din
pricina socului.

0  conduse în camera ei cu toată ceremonia pe care
i-ar fi putut-o oferi unei a doua cameriste.

-Voi solicita să vă viziteze creatoatea de pelenne,
1 V  . 1- X fie liberă în momentul acesta, zise dacă se întâmpla sa he udw

el, uitându-se peste partea dumneavoastră, mur- 
-A r fi fo a r te  amabil au f

mură Charlotte.

capitolul 45
stare de exuberanţă reţinută.

Fletch era Întrî )ar câtorva zile, el căzuse într-un hău 
In  d ecu rsu l a o e singur de acolo, decisese să o 

al disperării se ‘ ţa ţară chiar dacă ea nu îl iubea şi nu 
u rm eze  pe ^op'2â niciodată’ iar acum iată ce se întâm-

îl iub- ui în care se suiseră în trăsură, Poppy 
a  ̂ pj-ivească in ochi. Se îmbujora când

YO\>Y> urmeze p ;iiheaScâ
avea sa



0 atingea. De fapt, nu se putea abţine să nu îşi încajc 
un pic propriile reguli şi să nu-şi treacă din întâmplare 
mâna peste şoldul ei când o ajută să urce în trăsură.

Pe vremuri, Poppy nu ar fi observat sau, dacă ar fi 
făcut-o, ca i-ar fi aruncat o privire enervată, ascunsă iute 
de un zâmbet dulce. Dar de data asta ea clipi şi scoase 0 
mică exclamaţie de surprindere. De fapt, Fletch se gândi 
că nu văzuse niciodată ceva aşa de drăguţ ca felul în care
1 se îmbujoraseră obrajii. Ce femeie se mai îmbujora în
vremurile astea?

Aşa că Fletch îşi petrecu timpul în trăsură planificân- 
du-şi următoarele 24 de ore din căsnicie ca pe un fel 
de campanie militară. în timpul ăsta, Jemma se întrebă 
îngrijorată cât avea să dureze până să ajungă din pricina
uneiosii rupte.

- în ritmul ăsta nu o să ajungă doar oaspeţii înaintea
mea, ci şi Beaumont.

-Asta e bine, zise Poppy. Ducele poate să întâmpine
pe toată lumea.

Jemma deschise gura să spună ceva.
-Asta nu e... nu înţelegi, zise ea.
-  Chiar şi cele mai bune gazde pot suferi inevitabile 

întârzieri, zise Poppy încurajator. Şi ai trimis instrucţiuni 
detaliate. Sunt sigură că...

-N-am văzut-o niciodată, zise Jemma, cuvintele ei 
fiind ca nişte ghinde mici şi tari. Dau o petrecere 
de Crăciun într-o casă pe care nu am văzut-o niciodată, 
cu un personal pe care nu-1 cunosc. Iar acum şi-a dat 
demisia secretarul meu...

- T o t  m a i  ai t r e i  c a m e r i s t e  şi  o  c a m e r i s t ă  p e r s o n a l ă ,  
zise P op p y . Ş i  m a i  s u n t  e u ,  v i n e  şi  I s i d o r e ,  c a r e  p r o b a b i l  
e  d e ja  a c o l o .

- T o a t ă  l u m e a  v i n e ,  z ise  J e m m a ,  p ă r â n d  f o a r t e  ag ita tă .  
L o u is e  va fi a c o l o  d e ja ,  şi H a r r i e t ,  d e s ig u r .

-  L o u is e !  r o s t i r ă  a m â n d o i  î n  a c e la ş i  t i m p .
A p o i  lu i  F l e t c h  î i  v e n i  să -ş i  t a i e  l i m b a ,  p e n t r u  că  

P o p p y  se  r e t r a s e  d i n t r - o d a t ă  p e  lo c u l  e i  ş i  n u  m a i  a ră ta

284



.. ^  un abia în flo rit, ci precum o englezoai- 
r aică- Blestemă în  tăcere, în  vreme ce Jemma nu 

seama, ci înşira oaspeţii care aveau să ajungă
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'^Villiers, desigur, zise ea. E acolo de cel puţin câteva 
•|j> - au de^is sa se ducă la ţară de îndată. Sper doar că 

M a jo rd o m u l a făcut to t ce k m  instruit să facă pentru 

¡ngrijirea ^
lSigur că da, zise Fletch, simţindu-se destul de

nerăbdător.
-Oh, şi naturalistul, adăugă Jemma. Doctorul Loudan. 
Fletch nu se putu abţine să nu se încrunte. îi arun

că lui Poppy o privire furişă şi, din fericire, amintirea 
numelui acestuia nu o făcu să zâmbească pentru că alt
fel el ar fi trebuit să oprească trăsura pentru a purta o
conversaţie privată cu ea.

Nu mai rezista mult în felul ăsta. Era excitat de două 
săptămâni fără uşurare. Se simţea de parcă ar fi fost tim- 
pul ca el si Poppy să se căsătorească deşi asta nu prea
vea sens.' Dar ea se îmbujora când el o atmgea. Ş, con-

• r:rî furişe. In plus, simţea ori de 
tinua să î, a r u n c * g  J  ^  a pudrJ
cate ori era m mcapei j„ i;rinasă niersiră
de lavandă, ci Precun* ^  vreodată 
tă de soare pe care o ,nKnţiona să ,acă în sea

a Ceea ce erai avea nevoie de ajutorul ......
Insă, înainte de t > sjngUra la ultima oprire pentru 

Reuşi să o Prin.na}nte ca trăsura să parcurgă ultima 
schimbarea cail°r geaumont. Nu se osteni să o ia pe 
oră până la d°me ţ Je  femeie pe care nu trebuia să o 
ocolite-, ea era ge  ̂aSţa_
mintă, iar el ap uj ţn aceeaşi cameră, îi spuse el

- A m  nevoie®
Jem m ei- w  , şi ţugu ie  buzele.

Intr-ad6 Majordomului alte instrucţiuni în scrisori- 
d a t

\e mele- boSi cu sugestiile.
E ln ^ se

săruta-

în seara aceea, 
emmei.
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 ̂y _ J__ V J ̂  «
Acum ea rânjea. Zâmbea ca un bărbat -  trebuia să

iubeşti asta la Jemma. ^
-N ic i nu se pune problema. Daca vrei ca soţia ta

să ţi se alăture, trebuie să o atragi singur la tine. Ha îj
aruncă o privire cercetătoare. Cred că vei reuşi asta până

la urmă.
-  Dacă nu aş fi îndrăgostit de soţia mea, zise el, obser

vând expresia glumeaţă care îi apăruse în ochi, aş fi în 
genunchi, cerşind firimituri de la tine.

Ea îl studie din nou de sus până jos, oprindu-se pe la
mijloc ca să se uite mai bine.

-S i dacă nu ai fi însurat, probabil ţi-aş arunca un os.
»

Sau două.
Era aşa de adorabilă, încât el se aplecă şi o sărută pe 

obraz. Şi asta făcu totul să fie perfect, pentru că Poppy 
iesi din han exact în acel moment şi văzu totul. El se}
îndreptă şi îi făcu semn cu mâna, conştient că nu îşi să
rutase soţia de luni întregi. Nici măcar un pupic. Nimic.

Sigur, ea ştia că el nu mai era interesat de soţia lui. 
Nu mai era interesat! Nu exista un bărbat în şapte comi
tate care să nu fie interesat, mai ales acum, când privirea
i se înmuiase, continua să tremure uşor si să îi arunce 1 » >
priviri furişe.

In seara aceea, îşi promise el.
In seara aceea.
Când ajunseră într-un târziu la moşie, un individ stra

niu, cu părul ca o bonetă albă, ieşi să-i întâmpine. Se 
dovedi a fi majordomul. Apoi apăru Beaumont însuşi, 
urmat de domnişoara Tatlock.I

Fletch îi întâlni privirea lui Poppy când se întâm
plă asta şi împărţiră unul dintre acele m om ente de 
conversaţie tăcută, amândoi întrebându-se ce părere avea 
Jemma despre sosirea timpurie a domnişoarei Tatlock.

Ca şi cum ar fi fost căsătoriţi, se gândi el si îi plăcu 
la nebunie.



- îm podobită în  verde cu bobite roşii, iar 
spUUă că m irosea foarte frumos.

^  să'i placă atunci când dom nişoara 
y 10 spre vâsc, poate din pricină că ea, Tatlock 

Râseră proprietăţile acestuia, dar Fletch me- 
mănunchi atârnat.

 ̂ - ă ap°i pe Poppy să se ducă la etaj ca să se împros- 
0 ^  pavcă nu Var fi interesat să o vadă spălându-se 

âU scliimbându'Se. Sau făcând baie. Sau... 
f  p  ‘ - sj p\ecă să se uite pe fereastră la parcul întins 

^ .N in g ea , iar în  timp ce stătea acolo, începură să
¿ f u l g i  tot mai mari.

Beaumont apăru lănga umărul Lui. 
pare că vine o ninsoare adevărată, zise el.

Fletch aprobă din cap.
- A u  s o s i t  t o ţ i  o a s p e ţ i i ?
- C r e d  c ă  d a .  A i i ,  t r e b u i e  s ă - ţ i  s p u n  c ă  m - a  a n u n ţ a t  

m a jo rd o m u l d e  s o s i r e a  m a i  m u l t o r  s c r i s o r i ,  o  p a r t e  d i n  
ele s u n t  p e n t r u  t i n e .  P r o b a b i l  a r e  l e g ă t u r ă  c u  d i s c u r s u l  
pe care  l - a i  t i n u t ,  a ş a  c r e d .  E l  se  î n t o a r s e  ş i  s e  u i t ă  l a  
Fletch. A  f o s t  o  p r e s t a ţ i e  a f u r i s i t  d e  b u n a .

-Sunt onorat că g â n d e ş t i  aşa, răspunse Fletch. N-am
făcut d e c â t  s ă - ţ i  u r m e z  s fa tu  .

- A l  m e u ?   ̂ c o n s t ă  î n  p o v e s t e .  A i  a v u t
- T u  m i - a i  s p u s  c a  u n u

dreptate.^  ̂ a t n i n t i r e a  f o a r t e  p l ă c u t ă  a  î n t r e g i i
l i  v e n i  m  m  «n  p i c io a r e  ş i  o v a ţ i o n â n d .

U m e r e  a  L o r z  ^  m u l t o r  t i n e r i ,  d a r  n i c i o d a t ă  n - a u
-  A m  d a t  aCêS„  ţu  ai c r e a t  o  p o v e s te  c a r e  a  f e r m e c a t  

ţinut c o n t d e  e  . ^  ^ătu p e  u m ă r .  C r e d  c ă  a i  p u t e a  fi  
C a m e r a  ° d u \ui. Ş i -  e l  P i c â n d ,  o m u l  ă la ,
s a l v a t o r u l  P a r  g- te  a ib ă  s t ă p â n .
H i g g l e ,  e  n ° r o c o  v. n a  a m u r g u j  ^  zapac\a  p u s e s e  u n  j is,

F l e t c h  r ţ n5^| ş t ja  d e ja  c a re  avea  să  f ie  s u b i e c t u l  u r m ă -  
c u r s  b u n -  l a L cUTS. Avea să f ie  d e s p re  c o m e r ţ u l  c u  s c la v i  
t o r u l u i  sau  gecret m u r d a r  d e s p r e  c a r e  n u  d i s c u t a
a f r ic a n i ,  m i  ^
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nimeni, dar de care profitau mulţi. Văzuse deja în m- 
forma discursului, apelul la decenţă şi înţelepciune f n  
cum trebuia structurat, corectitudinea lui. ’

Când ajunse, în sfârşit, la etaj şi începu să îşi cite 
corespondenţa în cadă, scrisorile fură în totalitate safe 
făcătoare. Chiar intr-atât, încât intră în salon ceva mai 
târziu încă zâmbind ca pentru sine. Sigur, zâmbetul pu! 
tea să aibă o legătură cu bătaia ca de tobă din capul lui 
care continua să îi spună: în seara asta, în seara asta în 
seara asta.

Dar asta nu îl împiedică să observe cum se lăsă tăce
rea când intră în încăpere.

Poppy fu cea care sări în picioare şi zbură spre el. Pret 
de o clipă, el crezu că venea spre braţele lui şi se opri cu 
greu să nu le desfacă larg.

Dar ea se opri chiar în faţa lui, fluturând o foaie de 
hârtie în aer.

-  Fletch, s-a întâmplat ceva oribil cu mama!
El ridică dintr-o sprânceană.
-S-a înecat cu propriul venin şi...
-  Fletch!
Soţia lui prea iubită şi mult prea bună se încruntă.
-  Vorbesc serios. Ceva îngrozitor s-a întâmplat cu 

mama. Am primit scrisoarea asta de la ea.
Ea i-o întinse.
Fletch luă foaia, observând peste umărul lui Poppy 

că restul musafirilor sporovăiau într-o agitaţie febrilă, 
precum un grup de actriţe după care venea în culise 
Prinţul de Wales: „Către fiica mea, ducesă de Fletcher, 
contesă de Fulke, baroneasă de Ryskamp &  etc.“

El ridică o sprânceană, dar Poppy interveni:
-  O ştii pe mama, Fletch. Adoră toate titlurile asta. 

Citeşte misiva!
-  „Am suferit o mare nenorocire. Deşi sufletul nu îmi 

este vinovat de această calomnie, fiind precum cea mai 
pură floare, nici un cuvânt nepărtinitor nu mă poate



C u v in te le  a d e v ă r u l u i ,  p re cu m  giuvaierele, 

-*1’‘“Urechile nicovalei.“
orttf1 „ nre sens! N icovala  este a fie ra ru lu i,
!1JoppY’ nU

<  VOTba de n icovale , ci de îngeri, Fletch!
tele adevărului atârnă în  urechile îngerilor.

^  e treaba asta cu diavolul? O h, înţeleg, adevă-
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Hui duşman! C ine e duşmanul diavolului? Mama 
? As fi zis că ea şi diavolul sunt tovarăşi apropiaţi, nu 

duşmani, admise el ca pentru sine.
iNu sunt sigură în privinţa asta, zise Poppy. Citeşte 

următorul paragraf. Nu e chiar aşa de agitată şi are mai 
mult sens.

-„Bârfa e o unealtă subtilă şi, asemenea ciumei, 
loveşte în mintea adevărului şi îi sfâşie măruntaiele...“ 

-Mm... să ghicesc? E posibil să fie bârfită de cineva. 
-Continuă!
- „Mai rău ca otrava unui bărbat cu părul roşu. Acum 

încep să înţeleg. Un bărbat cu părul roşu o bârfeşte?
-Nu! Nu ştiu sigur ce vrea să spună cu asta.
- E i  b in e *  p ă r u l  lu i A x m in s te r  a re  o  n u a n ţ ă  u ş o r  

spre roşu, su g e ră  F letch . S igur, n u  ş t ia m  că  e i n t e r e 
sat de m a m a  ta , p e n tru  că ea n u  frec v en te az ă  c u lis e le  
din Lyceum D a n c e  Hali, dar poate că şi-a lărgit aria
de interes. , . . .

-Fletch, vrei sâ fii senos. Citeşte mai jos.
F l e t c h  m i j i  o c h i i -
- M i  s e  p a r e  c ă  s-a r e t r a s  l a  ţ a r a ,  d a c a  a s t a  v r e a  s ă  

s p u n ă  p r i n  „ s a n c tu a r  f i a p ă r ă t o r  m v i n c i b i l  a l  v i r t u ţ i i
oprimate“. h,

'-N unife ei un P* C h ia r  nu? A râ m a s  t„

^  f  JUS b  Un Slm° " la r ' «  « t r a s  la  o

măr S m i âstire? Nu avem a*a ceva.
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-  De fapt, cred că sun t nişte mănăstiri în Scotia 
dar ea a plecat în Franţa. Vezi partea asta despre epj! 
scopul de Meaux? El a adm irato întotdeauna. A plecat 
Fletch. A plecat în Franţa!

-M ama ta a plecat în Franţa.
Fletch se simţea aşa după ce lua o înghiţitură mare 

din cel mai bun brandy al lui. Simţi cum i se răspândeşte 
în corp o fericire dulce şi fierbinte.

-Mama ta a plecat în Franţa.
Jemma îi strigă:
-  Poppy, am şi eu o scrisoare despre asta!
Fletch o urmă pe Poppy înapoi în cercul musafirilor, 

înăbuşindu-şi rânjetul.
-Ascultă asta! zise Jemma. E de la Lady Smalley. 

Abia dacă o cunosc, ceea ce înseamnă că trebuie să fi 
trimis o copie fiecărei cunoştinţe. Aminteşte la început 
de renumele fără pată al lui Lady Flora şi că nimeni nu 
crede zvonurile. Apoi scrie: „Stăteam în salonul ducelui 
de Fletcher - acum transformat în mod straniu într-o 
asemenea splendoare încât Lady Cooper a spus că se 
simţea ca intr-un bordel regal. Lady Cooper e mereu 
foarte amuzantă, desigur.“

- Dacă trebuie să îţi pierzi reputaţia, interveni doam
na Patton, e bine să nu se întâmple în prezenţa lui Lady 
Cooper, o scorpie cu limbă ascuţită ca nimeni alta.

- Citeşte mai departe! zise Fletch şi se aşeză foarte fe
ricit. Sunt plin de nerăbdare.

Poppy îi aruncă o privire.
- Discuţi despre mama, Fletch. Despre soacra ta. 
-Exact, făcu el. Exact.
Jemma începu clin nou să citească:
-„Când dintr-odată a apărut un tânăr la uşă. Era o

f ig u ră  fo a r te  a t r a c t iv ă ,  d eşi avea ce v a  c a re  1 1 1 1  e ra  ch ia r  
o  a t i tu d in e  d e  g e n t le m a n .  A  s a lu ta t-o  pe L a d y  F lo ra  pe 
ce l  m a i  ta n d r u  t o n  p o s ib i l ,  n e p ă r â n d  să o b s e r v e  la în 
c e p u t  că  e ra m  si n o i  a c o lo .  P e n tru  că, a tu n c i  c â n d  ne-a

\
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hţcrwt, el a « c u i  brusc şi ş i.a e (j
S c o n f t i * .  pl,<at 111 nenum ăra te  

,ţ»  avea un  am an t!  exclam ă H arrie t si 
|, foPPV- Sigur, aşa a ra tă  lucrurile. N u n  apoi 

că un carac te r  stă r t , itor p r m J  j ' , ^  f
flora poate avea aşa ceva. Ea nu a arim , . , u' ^  
slibiciune de caracter. ‘ ‘ nicl°dată vreo

-Cu siguranţă nu, murmură Fletch
Poppy se întoarse cu o privire ,
- E imposibil, declară ea. O cunosc 

citeşte, Jemma! ‘ Pc mama. Mai

J i l ; 2  răuî S t f » nâr « —
ficat o criza d e  nervi şi „u a mai f o j tn C a r t e  
o conversaţie log ică . Lady C ooper a intervenit ca Jw  
ocara sarun m ajordom ului şi, desigur, a folosit ocazia 
ca sa-J in te ro g h eze  îndeaproape. Jemma se uită Ia 
Poppy. A  fost intr-adevăr un mare ghinion că mama ta a 
invitat-o pe Lady Cooper la ceai.

-  L a d y  C o o p e r  e u n a  dintre ce le  m a i b u n e  p r ie t e n e  

ale c i, z ise  P o p p y . D a r  n u  contează. A sta  e p u r  şi s im p lu  

im p o s ib il.  D e  n e c o n c e p u t .

-N u  conform celor spuse de Lady Cooper, zise 
Jemma. Propriul tău majordom a mărturisit că tânărul a 
vizitat casa la început ca să o ajute pe mama ta să aleagă 
materiale pentru aranjamentele de interior şi că au ajuns 
■să petreacă tot mai mult timp Împreună.

-Im p o sib ili exclamă Poppy- 
|:| rrh sc aplecă .ţi °  111
-  D in  păcate, fa » *»  « *  meKU ,llrim» «re  află a5a

CCVR a^farum ^'o privire, iar ei Inchbc Bura. Ea chiar 
' „Mire in care semăna foarte mult cu mama ei

’T c o ° r £ p o n d e n t a  ta » .......... .. ceva ,|, M  „  întreba

foartc ^  <«•'  ? ° L r lu a t In în tre b a u , a în ce rca t să îi p r o t e i c



castitatea şi renumele lui Lady Flora şi că ea era doar 
draga lui protectoare şi că nu era nimic mai mult la mij
loc. Sigur că asta nu a făcut decât să inflameze lumea si 
mai mult, pentru că nu există nimic mai rău decât un 
bărbat care apără onoarea unei femei. Dacă bărbatul 
nu avea nici o relaţie cu mama ta, Poppy, ar fi spus asta 
şi nu ar fi vorbit despre onoare.

-A şa este, interveni doamna Patton, vorbele des
pre onoare sunt întotdeauna lovitura de graţie pentru 
reputaţia unei femei.

Poppy tot clătina din cap.
-Pur şi simplu nu-mi vine să cred. Nu pot să cred... 

Nu pot.
Fletch rămase tăcut.
-Având în vedere că a sunat de mult clopoţelul pen

tru cină, cred că ar trebui să mergem sau riscăm să ne 
înecăm cu friptura rece, zise Jemma şi se ridică în picioa
re. Poppy, toată situaţia trebuie să fie foarte tulburătoare 
pentru tine. Ai prefera să mănânci în camera ta?

-Nu, zise Poppy. Jemma, aş putea să citesc şi eu scri
soarea? Pur şi simplu nu-mi vine să cred!

-Nu-ţi aminteşti când Bussy D’Ambois s-a dovedit 
a avea o aventură cu contesa de Montsurry? întrebă 
Jemma. Când toată lumea credea că el se juca de fapt cu 
ducesa de Guise? Te asigur că şi contele de Montsurry a 
fost la fel de surprins ca tine.

-D ar s-a terminat aşa de neplăcut! zise Fletch. 
Contele nu a înnebunit?

-Şi-a omorât soţia, zise Jemma. Insistând că trebuia 
să apere onoarea numelui său.

-  P r e s u p u n  c ă  u n i i  a r  c r e d e  c ă  n u m e l e  t ă u  a  f o s t  m u r 
d ă r i t  d i n  c a u z a  l e g ă t u r i i  c u  m a m a  t a ,  z ise  F l e t c h  c ă t r e  
P o p p y ,  c a r e  c i t e a  s c r i s o a r e a  lu i  L a d y  S m a l l e y .

- A i u r e l i ,  r ă s p u n s e  e a .
- A t u n c i  p r e s u p u n  c ă  n u  t r e b u i e  să  r e c u r g  la  e x t r e m e  

p r e c u m  c o n t e l e  d e  M o n t s u r r y ,  z ise  el u ş o r  d e z a m ă g i t .  
J e m m a  îi  a r u n c ă  o  p r iv i r e  tă i o a s ă .

2 9 2 Eloisa James
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■ jâtflbi neutru. 

Totul e^ ne cân(^se term'n  ̂cu nu crezi? Sunt 
te si?'-11' F l o r a  va conduce curând orice mă- 

«f.jeîn care o va plasa prietenul ei episcopul. 
*  Sigur că o va face, adăugă Poppy, dându-i Jemmei
;Cr is o a re a  înapoi. Dar...

£a vorbi tot drumul spre salon. Şi tot timpul cinei, 
•ţrist era că Poppy nu reuşea să înţeleagă adevărul acestei 
poveşti, la fel cum nu reuşise nici contele de Montsurry. 
Dar, când sosiră compoturile de pere şi tartele cu mere, 
ea începuse destul de reticent să accepte faptele. 

-De ce s-ar retrage mama ta în Franţa dacă nu era 
nimic adevărat în toată povestea? o tot întreba Fletch. 
Ea ar fi rezistat pur şi simplu.

Apoi se dovedi că şi Beaumont, care îşi deschisese 
corespondenţa mai târziu, primise o relatare similară. 
Scrisoarea lui Beaumont descria cum tânărul căzuse la 
picioarele lui Lady Flora, sărutându-i-le neliniştit. Toti 
fură de acord că era posibil ca detaliile acestea să fi 
fost inventate.

-Dar adevărul e, zise Fletch, că mama ta a fost prinsă 
în mrejele unui chip f r u m o s ,  Poppy. La urma urmei, e 
doar un om.

-Nu, ea e... zise Poppy.dar aPoi se abţinu.
-Umană, răspunse Fletch foarte fericit. Nimic mai 

mult decât un reprezentant neajutorat al rasei umane, 
la fel ca noi, ce ila lţ i-

c a p i t o l u l  4 6

Idee a ~

w * '  Í T s t u í  m u U  V ‘ n  l a  h ^ r c â n d  ^  P ° P P Y  
Î Uf  m \ < * 11 P * r  mU P e n tr u  «vanva ei ' L O n v m § *
de S P .nuifl‘te faptc tot U ^ m ic e n , î 

Una Lady Plora
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Se retrăsese la mănăstire. C ând Poppy şi Fletch aveau 
să se întoarcă în Londra, nu aveau să existe scrisori 
tăioase sau întâlniri întâm plătoare în săli de bal care 
să ducă la com entarii veninoase cu privire la părul sau 
rochia ei, nu aveau să existe deloc întâlniri.

Să spună că inima ei era uşurată la gândul ăsta însem
na să subestimeze adevărul Se simţea de parcă ar fi băut 
o ladă întreagă de sticle de şampanie.

C ând cina se term in ă , d o am n ele  îi lăsară pe 
domni cu vinul lor de Porto şi se întoarseră în salonul 
de zi. Harriet şi doamna Patton plecară să cerceteze oda
ia copiilor. Jem ma se aşeză pe canapea cu Isidore şi... 
cu Louise. Ceea ce era foarte umilitor, pentru că Poppy 
decisese să ceară sfaturi maritale. Dar Louise ştia deja tot 
ce era mai rău despre căsnicia ei.

Aşa că strânse din dinţi şi se duse spre Jemma. Toate 
trei sorbeau lichior şi se uitau la o pagină de modă din 
The Lady’s Magazine. Nu era ca şi cum Poppy nu se simţea 
la modă: ştia foarte bine că juponul ei era foarte frumos 
decorat şi plin de volănaşe. Avea o dantelă frumoasă, iar 
părul îi era cocoţat pe cel mai mic suport posibil, fără 
să aibă nici urmă de pudră în el. Arăta foarte drăguţ. 
De fapt, se gândi că felul în care părul ei lucea fără 
pudră era mult mai atrăgător decât atunci când era pu
drat. Dar cel mai important era că ea nu arăta...

Ca Louise.
Louise avea un aer sălbatic, senzual, dat nu doar de 

rochia ei mai decoltată şi mai strâmtă, ci şi de felul în 
care mergea, de culoarea buzelor şi de felul în care râdea, 
profund şi jos.

-  Bună, draga mea, zise Jemma, ridicând privirea cu 
un zâmbet cuceritor. Bei şi tu un lichior.7 Pentru că, sin
cer, cred că e puţin cam tare. Nu sunt sigură că pot să 
mă ridic.

-N -am  mai băut până acum, zise poppy. poate că 
ar trebui.

-  Cu siguranţă, făcu Isidore, chicotind
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^  0braju roşii şi arăta m in una t cu părul ei negru-tă- 

a p ă r e a  uşor am eţită.
^ouise întinse mâna şi o trase pe Poppy lângă ea.

Hai s ista^cu m n̂e ' z ŝe ea> minunat arată părul 
. "¡Te ros. ia lichiorul meu! N-am făcut decât să-l miros,

tru c â 'n U  s u P 0 T t  f i o r u l t a r e -
Wici eu nu sunt sigură că pot, zise Poppy, dar sorbi

• ai si că era foarte plăcut, având un gust amestecat de
s c o r ţ i ş o a r ă ,  vin şi Crăciun.

_Am nevoie de ajutor, zise ea direct.
Isidore clipi ca o bufniţă.
-Vrei să-ţi dăm soţul afară din casă? Jemma ar fi tre

buit să nu-i permită să vină după tot ce s-a întâmplat 
ultima oară când am fost toate împreună.

-Eu l-am invitat, zise Poppy iute.
Gura lui Isidore se deschise într-un fel comic.

— Serios7
-Voiam să... în fine, m-am răzgândit.
- în ce privinţă! viu Louise sa ştie.
-In  privinţa lui.
jemma zâm bi. . e mai ^ună c{ecât na.
- A i decis că pasarea am

turalistul de pe gard.
-D a, răspunse o întrebă Isidore şi mai 1 au
- C u m  putem  sa te J

un pic. ... oChii.
Louise îşi ml]l. în(7r0zitor capul mâine, Isidore. Şi, nu 

^  .x ^  doara m* _-  O  să te  d o  ai fa ţa  fo a r te  r o ş ie , 
ce supăra că fac r 0 şie  c a  s fe c la  c â n d  b e a u  a lc o o l ,

-  l n t o t d e a ^  s in c e r , c u i  î i  p asă? V i i t o r u l  m e u  s o ţ  e 
z is e  l s i d ° re i pr’in  In d ia  sa u  p r in  a ltă  p a r te . A ş  p u te a  să
cine ş t ie  ^ şi n u  i-ar p ăsa .
măînyi^vn nou.

B a  b * u .d iot) in te r v e n i  J e m m a  d ir e c t .  D a c ă  v r e i  să  te  
- E  u n  Js id o re , d ă-i în a in t e !

înroşe?11



într-una din zilele astea, zise Isidore, vorbind puţin
neclar, o să fac ceva nebunesc.

-Fără îndoială, rosti Louise foarte scurt. Când o să 
vin ă vremea, o să te trezim noi. E mai bine să nu faci
nebunii cât eşti ameţit.

Poppy luă o înghiţitură mare de lichior.
-Vreau si eu să fac o nebunie, zise ea.
-  Ce? se uită Isidore la ea. Pleacă şi soţul tău în India? 
Louise se întinse şi îi luă paharul lui Isidore.
-A i băut destul, draga mea. In ritmul ăsta o să dormi 

până când trece Crăciunul şi o să ratezi toate festivităţile.
-N u  ştiu sigur cât de mult vom sărbători, zise 

Jemma, părând îngrijorată. Majordomul meu spune că 
Villiers nu e bine deloc. M-am oprit azi pe la el să îl 
văd, dar dormea din nou. Cred că a dormit aproape 
toată ziua.

-  Oh, Dumnezeule! făcu Isidore şi rămase cu gura căs
cată instantaneu. Am crezut că aş putea să mă căsătoresc 
cu el în locul ducelui meu, dar pot să fac asta doar dacă
supravieţuieşte.

-N u  ştiam că îţi place de Villiers, rosti Jemma
surprinsă.

-N ici nu-1 cunosc. Dar e duce. Pare un schimb ono
rabil cu ducele pe care nu-1 am cu adevărat. Un duce în 
Anglia valorează cât doi în India.

- Ceea ce îmi aminteşte ceva, zise Jemma. Cum pu
tem să te ajutăm, Poppy?

Poppy îşi termină lichiorul şi savură căldura agreabilă 
din stomac.

- Fletch spune că bărbaţii nu mai sunt interesaţi de o 
femeie după câţiva ani în care s-au culcat cu ea, zise ea. 
Aşa că nu mai e interesat de mine.

-Ticălosul! şuieră I s i d o r e  şi luă paharul Jemmei ca să 
mai bea un pic.

- V r e a u . . .  să - l  a t r a g  î n a p o i  î n  p a t u l  m e u ,  z is e  e a .
- E ş t i  l a  f e l  d e  r o ş i e  c a  m i n e  a c u m ,  r e m a r c ă  I s i d o r e .  
J e m m a  z â m b e a  c u  t o a t ă  f a ţ a .
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IflfeitfM iata^  ros^ ea- Louise, Isidore, hai să mer-
* y .. I //\ » /-I ____  ̂ w t
O iip^^  p°ppy ^  rn^nâ. La ctaj^

fletcb tocmai decisese că majordomul cu apariţie stra- 
nie al JeniiTLei eia exact persoana care putea să-i spună 
unde dormea soţia lui când Beaumont tuşi cam ciudat
lângă el.  ̂ . 

jucau cărţi.
Fletcb ridică privirea ca să se uite direct în ochii lui 

B e a u m o n t , care râdeau voioşi. îşi puse cărţile jos.
- D a ?  făcu Fletch.
-Cred, zise Beaumont şi se ridică, că această reprezen

taţie îţi este dedicată ţie, nu mie.
Fletch se ridică şi se întoarse.
Ea tocmai intra pe uşă.
La cină, părul îi fusese prins deasupra capului în- 

tr-una dintre acele coafuri care le plăceau femeilor, 
dar fără pudră. Păruse foarte dulce şi drăguţă. Acum... 
era foarte diferită.

Pe uşă intrase curtezana unui prinţ. Avea bucle în 
creştetul capului, prinse cu giuvaiere sclipitoare, deşi câ
teva îi cădeau pe umeri. Ochii îi erau conturaţi generos 
cu negru si păreau de două ori mai mari şi de patru ori
mai albaştri. Buzele îi erau roşii şi curbate într-un mic 

i
zâmbet ironic. . , .

Rochia îi era de un roşu-inchis, apropiat de negru. Iar
corsajul era decoltat până sub «ni. I este sfârcuri nu era
decât o bucăţică de dantela. In jurul „a,ulm purta un
c r ^ d r a , ^ ^ - c a r e  se oprea

c h i a r  î n t r e  r 0 J u n , 'J\ ,e n j brusc tă cu t.

f c b ' Î  "p™ca' simţind ci rrcl,uia *  cadJ ">

« r a > ^



Vocea ei nu era un sunet dulce de clopoţei. Era 
răguşită, poruncitoare, vocea unei femei. Era vocea 
unei franţuzoaice.

Jemma intră în urma lor, râzând împreună cu alte 
femei, dar Fletch nu îşi luă ochii de la Poppy.

în  ochii ei nu era nici o umbră de ezitare. Nici măcar 
un tremurat. Ea era din cap până în picioare o femeie 
care ştia exact ce voia.

Pe el.
-A m  venit doar pentru seara asta, îi spuse ea.

A

-  In vizită?
-  Din Franţa.j
-A ş putea să vă servesc cu ceva, m a d e m o is e l le?
-  Din păcate, făcu ea şi-şi plecă genele care erau scan

dalos de negre şi aşa de lungi că vintrele lui se agitară, 
nu sunt m a d em o is e lle .

-  Sunteţi căsătorită? întrebă el şi îi luă mâna ca să o 
ducă la gură. Sunt déso lé .

Umerii ei se ridicară uşor.>
-  Dar de ce ai fi? Găsesc căsătoria o stare foarte 

interesantă.
-  Cu adevărat?
- Desigur. Doar o femeie căsătorită ştie cu adevărat 

ce doreşte. ̂ *
In spatele lui, Jemma râse, dar inima lui Fletch batea 

prea tare ca să mai poată râde. Fiecare centimetru din el 
se transformase într-un mascul vânător, genul de mascul 
primitiv care aruncă o femeie pe un balot de fân şi îşi 
face poftele cu ea. Voia să o arunce pe Poppy peste umăr 
şi să ducă la etaj fiecare centimetru încântător din ea.

S â n i i  e i  e r a u  v i z ib i l i  p e n t r u  t o a t ă  î n c ă p e r e a ,  d a r  el 
v e d e a  u n  s f â r c  r o z a l iu  i ţ in d u - s e  s p r e  el p r i n  d a n t e l a  a lb ă .

-  Ş i  c e  te-a  î n v ă ţ a t  c ă s ă t o r i a  d e s p r e  d o r i n ţ ă ?  î n t r e b ă  el, 
r ă g u ş e a la  d i n  p r o p r ia  v o c e  lu â n d u -1  p r in  s u r p r i n d e r e .  C e  
d o r e ş t e  d o a m n a ?

C e v a  se  s c h i m b ă  î n  o c h i i  e i ,  c a r e  d e v e n ir ă  d in t r - o d a t ă  
s e r io ş i .

*
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, trebă el. C e doreşti?
p̂opPV* i-n n0u m âna la gură. Chiar şi să-şi atingă 

0îi^usee]ea ei îl făcu să trem ure un pic, asemenea 
^  ^ 2 ' curse, aşteptând la linia de start.
"^ITnne ha o spuse uşor şi apoi îi aruncă altă privire 

- tunecoasă şi periculoasă din ochii ei frumoşi.

Chiar acolo în salonul plin de aristocraţi care chi-,» i 1 • • • . • w __ •

ţ>e tine 

dă, în

^ 5̂  a u r  a explicaţie a lui Fletch fu că îşi pierduse min-

'u cu cel puţin doi sau trei servitori, ca să nu mai 
C° r b e a s c ă  de majordomul cu părul ca fluxul mării.

Ducele de Hetcher îşi luă ducesa în braţe -  sau poate 
că era doar o franţuzoaică în vizită -  şi ieşi din cameră. 

Şi porni în sus pe scări.

capitolul 47

Moartea nu era o treabă uşoară. Villiers crezuse că se 
împăcase cu ideea, deşi nu îi plăcea procesul. Doctorul
scoţian încetase să mai toarne terebentma pe rana, dar
i-\  1 - mim căscată la vederea Lui. Darbarbatul ramase cu gura cat-uiui

~r;rnm Febra nu îl mai storcea Villiers s mtea asta oricum, ic
j  i ’ j  0™marea era ca un curent adanc, tra- aşa de mult, dar epuizare* c»

gându-1 afară în largu1 iui Charlotte.
-N-o sa su? r V̂iê ^ tr^dată după cină şi îi spusese o 
Aceasta apăru un tânăr servitor pe care el

poveste despre La y ^ um sr;Uea lângă el şi îi citea 
nu o crezu nici o c ip ^ j 0mnuiuj Fielding. Villiers nu 
dintr-unul din roma ( \\ plăcea să stea întins i

t

casele ei ^ ica*c \0  jos ci 
- D e  ce nu eşti aci

cerut anume fţ u sprâncene. 
C h a rlo tte  ridica
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-Ducesa a spus că nu are filosofi printre cunoştim I 
ei. Şi o să supravieţuiţi. Doctorul e de părere că r a n « /C 
mai e infectată.

Villiers zâmbi uşor.
-T u  eşti cea care mi-a spus să nu-i mai bag atât în

seamă pe doctori.
El avusese dreptate cu privire la petrecerea de pe do

meniu. Asa-zisele standarde ale societătii elegante m .«.
1. .*. T a1 , , lu se

aplicau aici. Jemma il provocase la un joc de şah, iar el
chiar jucase câteva mutări înainte să-şi dea seama că nu-i 
mai păsa deloc de şah.

Apoi Jemma afişase o expresie dezamăgită şi păruse 
gata să plângă, aşa că el închisese ochii şi se prefăcuse 
a dormi. Doar că era periculos să închidă ochii zilele 
astea - îi deschidea la loc şi se trezea că lumina se muta
se în cameră sau că era noapte. Sau că noaptea trecuse 
şi la fel cea mai mare parte a zilei.

Nimănui nu-i păsa că Charlotte stătea cu el, iar ea nu 
părea niciodată somnoroasă. Şi, intr-adevăr, se încrunta 
la el.

-Aveţi de gând să muriţi arătând aşa! întrebă ea 
direct.

El aproape că râse, dar era nevoie de prea mult efort. 
-Nu merge să apelezi la vanitatea mea. Pot să îţi spun 

pe nume, înţeleaptă domnişoară Tatlock?
Ea îşi înălţă nasul lung în aer.
-Numele mici sunt aşa de intime1
- Vreau să fiu intim, zise el. Se lăsă un moment de tă

cere. Deş, n-o sa mai fiu mult pe aici ca să mă pot însura 
cu tine, adauga el.

-N-aţi vrea să vă căsătoriti rn m i,,.  • • i - . . „ Cw ■ cu mine, zise ea şi lua
îaraşi cartea in mana. Sa continui?

-Da, aş vrea, răspunse el, smmwi „. . .  „ ’ &Punanct asta pentru ca
n u  exista  n ic i u n  m o t iv  sa nu  o  facă. îm i  n h r e  d e  r in e  
C h a r lo t te .  A m  crezut că n-as putea  ^ ■ ?  * « .  ’
Jemma, dar sunt destul de sigur că am aii>U ^  î  P6 
şi pe tine. ca a,unS sa te .ubesc



£ foarte prostesc din partea dumneavoastră, se

.^ea.
-Da' , .
Dar, în  tim p ce e| 0  p n v e a  pe sub gene, văzu o sc lip ire  

uinedă în  o c h ii ei. N u  v o ia  să o întristeze. G ân d u l acela

¡[speria.
-Gândeşte-te la asta. C e  păcat că sunt pe moarte! A i 

fi putut moşteni o avere.
£a se adună b ru sc.

_Nu fiţi prea sigur! Aş putea chema un preot şi m-aş 
mărita cu dumneavoastră în seara asta.

-N u  m-ar d eran ja.

Acum gura ei cu siguranţă tremura. Era moale şi roz. 
Orice avea legătură cu intimităţile fizice era foarte depar
te de mintea lui Villiers, dar îi observă gura. Ea spunea 
lucruri dureroase cu gura aceea mică şi dulce.

-B a  da, v-ar deranja! zise ea aspru. Nu m-aş mări
ta niciodată pentru avere cu dumneavoastră, să nu
uitati asta!

-Te-ai mărita cu mine din alte motive?
El o privi pe sub gene. _
Sigur că ea ar fi negat- El era o ruina, un bărbat pe 

i un <;i singur. E a  e r a . . .
m° - Ş e™  doar pentru 'ci eşti disperată după o verighetă?

^ E U u 'av ea  ti»P Pwm' P° UteţUri' nu aid' în
u m b r a  m o r ţ i i -  ^  în ce t

-Nu Ştiu- ZÎ r degetele ei calde se strânseră peste 
Se întinse,

ale lui. . nol, un «1 de epuizare. Era a5a de obosit 

E1 .si" l r £ - ACU"’ C° rP era mai " ’«li dede atâta u fe.
o  s in g u r f  * „  c e r u t  ca o  s a l , ,»  m p M ,  „  ^  ^  

zise strflnse peste a lui.

Magia unei nopţi 3Q1
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Dar el nu credea că avea de ales.
-  Ştii cum mă simt, Charlotte?
-N u . 
-C a  o torţă. Nimic mai m ult decât o torţă purtată 

în vânt.
Apoi întunericul veni iute, înainte ca el să aibă ocazia 

de a mai spune un singur cuvânt.

Charlotte rămase lângă Villiers şi îl privi cum dor
mea. Era tras la faţă, avea chipul alb ca pergamentul. 
Cu toate astea, tot putea vedea acea glorioasă rămăşiţă 
de viaţă numită suflet. Nu era greu de înţeles ce fragil 
era locul în care locuia sufletul.

Dautry intră foarte tăcut. Tocmai sosise şi ratase cina.
Ea avu nevoie de un moment ca să înţeleagă ce se în

tâmplase cu el. Nu mai era un marinar neîngrijit. Arăta 
magnific, îmbrăcat întro haină albastră care i se aşeza 
mulat pe umeri. Cămaşa era din cel mai fin batist. Doar 
două lucruri îl trădau: părul încă lung ca de pirat până 
la umeri şi picioarele în care avea aceleaşi cizme jerpelite 
şi confortabile.

-  Dumnezeule! zise ea încet. Arăţi... ducal.
-A răt ca un păun afurisit, zise el şi se apropie de pat.
Luă cealaltă mână a lui Villiers.
-  La naiba!
Nu avea rost să pretindă că nu înţelegea la ce se refe

rea el. Totul la duce sugera că sfârşitul i se apropia.
-  Mâine e seara de Ajun, zise ea. Am sperat că va fi 

aici de Crăciun.
-  S-ar putea s ă  te s u r p r i n d ă .
-  Tocmai a făcut-o.
D a u t r y  s e  u i t ă  la  e a .
-  M i - a  c e r u t  s ă  m ă  c ă s ă t o r e s c  c u  e l .
O  e x p r e s i e  d e  f u r i e  î n t u n e c a t ă  î i  t r a v e r s ă  c h i p u l  ş i  

a p o i  a f i ş ă  a c e e a ş i  b l a z a r e  c a  d e  o b i c e i .
- S e r i o s ?  z is e  e l  t ă r ă g ă n a t .  Ş i  t u  a i  a c c e p t a t .
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t TVd\că s\ scutură fustele.

^ ă g a t l
\adf engle7'oalca ‘° ' ose^ e un asemenea cuvânt?

Xe

i eê |!gaţi Tepetă ea, iubind sunetul care îi ieşea de

?e rlttoria  aceasta, faptul că îl cunoscuse pe ducele 
Villiets o schimbau. O făceau să semene mai mult cu 

i£\. combativă şi fată fiică. Ea se întinse şi-l mângâie pe 
Villveis pe degetele întinse pe pătură.

Dautrf ocoli patul.
.Văd că ţii la el.
Ea trebui să îşi dea capul pe spate -  el statea chiar 

lângă ea şi eia foarte înalt.
-Esti... . 1 .
-Stiu, o întrerupse el. Mi-ai spus ej .
r f  , r\ pvnre.sie aprobatoare, iar ea simţi o
El o prvvea cu P charlotte Tatlock, ar fi

a n u m i t ă  î n c â n t a r e ,  e p ^  ^  c o m p U m e n t .
tăcut ceva imoral, tr  p ^  se^uc un duce muri-

-D eci crezi că aş ti m ^  ¿ev-m ducesă? 
bund să se însoare cu mi

-  A s t a  i a c i 1. ( W ă  n u  a r  f i  i n c l u s  ş i  m o a r -
Ea iubea imaginea^-

tea lui Villiers. e0p0ld, Ştiai?
-hum ele W)e oU.
E lp ăreafu nos^  un0ş t ip e c W
-  C u m  a i  lu i e r a u  p e  u m c r n  e i .
Y W o d a t ă  m »x\  se g â n d i  C h a r l o t t e .  M i a  r e u ş e a

O  s ă  m ă  sCl'  n ,u t r V  c h i a r  c r e d e a  c a  e r a  o  s e d u c i -
u 2&mheasCj 0ar0 simp̂ talÎl vX care *ocuia îu

fatală. ** 11 ‘
1 Scî ai -1 cim0^

GoUf ; rât ’ lise ea prelungind delicioasa situaţie.
"" n p . d e5tll' t " a i ' ' n^ C de^ F re  S a u  p o a t e  c ă  n u

~  ,  e»  t»° Şt‘‘ . P » u ţrv - t '  n u  0  scutvu'ă ;  d i n t r - o d a t ă  Î ş i  
DaT . JesP1



lăsă capul în jos şi, înainte să-şi dea seama ce se petrecea 
gura lui se aşeză peste a ei.

Pe gura ei!
Buzele lui erau calde şi ferme, iar ea îi simţi brusc mi

rosul. Mirosea ca un marinar: ca un vânt curat şi uşor si 
a cuişoare. Gânduri răzleţe i se învârtejeau în cap legate 
de seducătoare care sărutau bărbaţi străini...

Ideea era aşa de delicioasă încât nu mai putea gândi 
limpede. El se opri şi o ţinu de umeri, trăgând-o lângă 
corpul lui. Era cald şi tare, iar mirosul lui de condimen
te o ameţi, aşa că îşi puse braţele în jurul gâtului lui.

Nu se opriră până când nu se auzi un zgomot dinspre 
pat. Ea se desprinse şi se răsuci iute, dar Villiers încă 
dormea. întreg corpul o furnica. Nu era de mirare, con
tinuă ea să se gândească. Nu era de mirare că bărbaţii 
si femeile...>

Ea se întinse şi îi trase pătura un pic mai sus, gândin- 
du-se la asta.

-  Ce a avut de spus doctorul de aici? întrebă Dautry 
încet, în caz că Villiers încă dormea.

Charlotte nu fusese în stare să se gândească la altceva. 
Deşi doctorul nu spusese mai multe decât putuse şi ea 
să-şi dea seama.

-  Dacă supravieţuieşte în noaptea asta... Dar dr. Tre- 
glown nu crede că o va face. Tu ce crezi?

Ea văzu răspunsul în ochii lui şi răsună adevărul în 
inima ei.

-  Ce vei face când va muri? întrebă el, vocea sunân- 
du-i diferit.

Vorbise tărăgănat, dar mai aspru din pricina dorinţei.
-N im ic, zise ea şi se întoarse să-l privească. O să 

plâng.
- O  s ă  v i n  s ă  s t a u  c u  e l  î n  n o a p t e a  a s t a ,  z i s e  e l  ş i  s e  

î n t o a r s e  s p r e  u ş ă .  T r e b u i e  s ă  m ă n â n c .  î m i  ţ i i  c o m p a n i e ?
E a  s e  u i t ă  s p r e  V i l l i e r s ,  c a r e  d o r m e a  î n  a c e l  f e l  p r o 

f u n d ,  d e  p a r c ă  f i e c a r e  r ă s u f l a r e  e r a  p r e a  m u l t  ş i  p u t e a
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stingă îfl o rice clipă. E ra  obositor să priveşti un
aurind*
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rî\uLU
0 Haide’- zise Dautry cu vocea mai blândă şi îi întinse 

"1$  să te În torci m ai târziu. O să ne întoarcem 
J „ d o i  mai târziu.

ftlount dezaproba situaţia. Sigur, îşi făcea datoria de 
majordom. î i  aşeză pe cei doi la o masă mică în  salo- 

ţ ¿e dim ineaţă şi îi  servi personal, pentru că văzuse 
cum stăteau lu crurile , felul în care Dautry îi zâmbea 
domnişoarei Tatlock şi felul în care mâna lui poposea pe 
umărul ei. N u avea rost să-i permită acestei femei uşoare 
să-l corupă pe vreunul dintre tinerii servitori.

Dar simţea si o mare nelinişte. El o considerase pe 
femeie ca fiind  concubina ducelui de Villiers şi iat-o 
aici cu m oştenitorul lui, râzând şi vorbind. Ce fel de

femeie era. aducând felurile de mân-
Zăbovi cât putu de mult, adu. ^  .. ^

care, in ten ţio n a  ¿eosebit de desfrânată. Vorbiră
Conversaţia lor nu p ^  dumnezeu după mintea
despre India -  un loc _ nu avea n— 0 p^re,
lu iB lo u n t - ş ia p o .te P Ktolel
re, dar era curios.  ̂yin când descoperi ce o făcea 

Turna a doua sticla ^  ^  irezistibilă. Era felul în 
pe domnişoara Tatloc ţ . dadea repUca!
care îi dădea rep lia  l u Q t&nără temele. Dar ea

D e neconcep0 1 ^  n0U paharele cu vin în timpul 
d făcea. E l u m P ^ dea aIgUmenta foarte hotărâtă despre

apăra1. joC Nu avea să le mai dea vin.
traficanţi- j rţ pe ţnsflşi 8Una din clopoţei 

Ulolint a*' dac1*1, .____s.,,1 ...»,1 «t- se 11U jn r i ea ui»*"?*
?  r S i c i  ^ 5cilT i z ^ ă g i t o i -  c â n d  e i se în t o a r s e r ă  î n  

D e l o c -  ^  f0 arţe o d e  p a r c ă  n u  a r  f i  o b s e r v a t  c ă

^ aC5,,Îeluide donase.

ttvaJo t „,aU d e caP |
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capitolul 48

Poppy nu era ea însăşi. Nu era fiica umilă şi prostuţă 
a lui Lady Flora. Nu era genul de persoană la care se 
putea ţipa sau căreia să îi poţi da porunci.

Ea avea mai degrabă să ţipe- Şi să le spună oamenilor 
ce să facă.

Se simţea puternică. îl lăsă pe Fletch să o ducă în 
braţe în cameră pentru că se simţea bine în braţele lui, 
îi piăcea să fie purtată în braţe. Dar, de îndată ce ajun
seră în dormitor, se desprinse din braţele lui. Trebuia să 
controleze acea noapte.

Se îndepărtă încet de el şi se sprijini de stâlpul patului 
pentru ca sânii să se arcuiască în faţă. Fletch stătea lângă 
usă si ce văzu în ochii lui îi făcu inima să bată mai tare.> »

Funcţiona.}
Dar avea un plan, un plan pe care Jem m a şi Louise 

îl puseseră la cale la etaj şi ea nu avea de gând să se 
abată de la el. Nu după ce exersase de două ori, chiar 
şi după ce Isidore căzuse pe pat şi adormise, văicărindu-se 
că nici un bărbat nu merita atâta energie consumată.

Aşa că ea îşi curbă buzele intr-un zâmbet atrăgător, 
uşor adormit.>

-A m  auzit, zise ea, că te-ai săturat de soţia ta.
-  Eu...
Dar ea nu îl lăsă să răspundă.
-B ien , spuse ea. Pentru că se pare că şi eu sunt în 

aceeaşi situaţie.
-  Asa esti?» f . . I .

El părea uluit. Ea îşi ridică ambele braţe deasupra 
capului pe stâlpul patului, simţindu-se delicios de liberă, 
cu un sentiment sălbatic dat de sânii care se frecau de 
dantela subţire a corsajului. Putea să-l audă pe Fletch 
respirând. El nu mai arăta precum ducele sofistimt- a««! 
cum voia să fie. Ochii îi sclipeau. Cat’ aŞa

-  Poppy, zise el încet.
-  M onsieur?



caîşi coborî o m ână ca să îşi dezmierde gâtul şi apoi 
• tul, exact aşa cum  îi arătase ] emma.
- 0  sâA înnebunească, spusese ]emma. Bărbaţii adoră 

femeile îşi ating singure pielea.
; , poate că ar trebui să-i trim it logodnicului meu un 
jjblou cu m ine, .zisese Isidore ameţită rău de pe pat. 
făcând asta, adăugase ea. 

poppy îl zâmbi lu i Eletch, suficient cât să îi dea de 
înţeles că ea deţinea controlul.

-De ce nu vii m ai aproape? toarse ea.
El ajunse dinaintea ei dintr-un singur pas.
-Fără atingerii
El îşi ridică mâinile. Zâmbetul din ochii lui o făcu să 

tremure şi simţi cum se încinge între picioare.
-Je ny toucke pas, madame, zise el.
Dar ea trebuia să fie sigură că el înţelegea, să fie sigură

că stia.
-O  femeie ca mine, îi spuse ea, are pretenţii.
-  Da! E l se apropie şi mai mult. Spune-md 
Ea îsi s t r â n s e  palma peste un san şi îşi dadu capul pe 

| ţL n furnică în tot corpul, tânjind după
spate. Sim ţea cu zifefe de când făcuse descoperi-
atingerea mâinii ^  CQrpul Ştia ce u ^
rea de la han, îş ie P faCă, deşi doar gândul o făcea 
şi ce i-ar fi plăcut ca ^  lsidore
să se îm bujoreze m  ̂^

-  Spune-mi’- îi ce’_ ' sălbăticie feroce care o făcu să
în  vocea lui se f 1

tremure de ^plicită-
Era greu să ti nl0vnent, alungand amanta franţu- 
lena o °P rc‘‘ i se uir5 la Flerch -  era Flctch al ei, dra- 

zoaicâ. Dar aP" e stătea dinamrea « .  Singurul lucn, pe
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xact
Se i^ -d-ntr-ocv‘................^  caiuură îi cuprinse

ei* v
ce v° ianUl.
t o t  c o r P
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-Vreau să te ating, zise ea.
Vocea îi era tăcută şi fermă, dar nu şoptea.
Fără să-şi ia ochii de la ea, el îşi dădu jos haina. Ea se 

sprijini din nou de stâlpul patului. Simţea că toată pute
rea dorinţei o făcea mai înaltă, mai frumoasă, făcându-i 
buzele să strălucească şi corpul să fie voluptuos.

Umerii lui Fletch erau puternici şi musculoşi. El îsi 
scoase cămaşa din pantaloni.

-C ontinuă, zise ea şi, spre ruşinea ei, cuvântul sună 
ca o cârâială.

Dar pe buzele lui juca un zâmbet.
-  Ce anume vrei să fac?
-  Vreau să îţi dai cămaşa jos.
Zâmbetul lui o făcu să tremure, deşi ascunse asta. 

El îşi scoase încet cămaşa, ca ea să îi vadă abdomenul 
musculos şi apoi muşchii aurii de pe umeri. Era straniu 
cum vedea totul diferit acum. Ea întotdeauna fusese de 
părere că era frumuşel.

El nu era frumuşel.f
El era...
Ea voia să-l lingă. Din fericire, el nu putea să-i audă 

gândurile, deşi simţea că faţa ei devenea tot mai roşie.
-S i  acum?>
Dar ea terminase. Nu putea pur şi simplu să îi ceară 

unui bărbat să-şi dea pantalonii jos. Chiar dacă vedea o 
umflătură acolo, iar ea...

Clătină din cap.
El mai făcu un pas spre ea, astfel că aproape se 

atingeau.
-  E în regulă, şopti el şi se aplecă pentru a-i depune 

un sărut pe claviculă. Nu vreau să-mi dau pantalonii jos. 
Vreau să te sărut.

El îi ronţăia buzele, sărutând-o aşa de dulce, încât 
genunchii ei se înmuiară.

-N u e nevoie să...
-  D ă - i  j o s !  s e  r ă s t i  e a  ş i- l  r e s p i n s e .



vju putea să fie aşa de aproape de el, nu când mi- 
!ea ai?a ^ 'n e ‘ • pierdea concentrarea. Pierdea 

^turism ul. El nu  ar dori-o dacă se transforma la loc 
docilă şi care îl lăsa pe el să facă lucruri cu ea. Aşa 

/  'trebuia să rămână in control.
 ̂El ^ cu un ^as *n sPa1:e’ părând un pic surprins, dar 

apoi bucuros să o facă.
xedi&tement! adăugă ea doar ca să se asigure că 

ţnesajul fusese înţeles.
El rânji şi începu să se joace cu betelia, trăgândo un 

p i c  în jos.
Asta iubea la el, că şoldurile erau aşa de subţiri şi că 

acolo era o mică scobitură. Voia să o lingă şi pe aia. Nu 
stia cum aflase de scobitură pentru că nu se uitase nicio
dată la el cu adevărat, dar ştia. Fletch îşi trase pantalonii 
mai jos, apoi şi mai jos.

Poppy simţi că era aproape de leşin. II mai văzuse de 
cel puţin o sută de ori. Mai ales după ce el insistase să 
facă dragoste cu lumânările aprinse, iar ea trebuia să stea 
deasupra aşternuturilor. îl văzuse. Dar nu crezuse nicio
dată că era grotesc şi păros, aşa cum descrisese mama ei.

D a r  n ic i  n u  se uitase cu adevărat la e l. S im ţ i  c u m  
în ce p e  să trem u re din tot corpul. El era m are. Ş i n e te d . 
Şi avea mâinile în şolduri, aşa ca parea ca toc corpul lui

era doar...
A sta . A co lo . s. el cu voce p ro fu n d ă şi ta ch in a - 

la r  acum .^ vorbit despre un cu b  de zahăr, 
to a re , de parca ar ^  încercând să îşi d ea  se a m a  c e  

M in te a  ei se n ‘ a  rămână fra n ţu z o a ică , să  f ie  
să sp u n ă , ^ u m  v CA e[ sa nu se p lictisească? C e
franţuzoaică,t0 1 in continuare?

f i  fă cu t o frânt1 ' o d l;i de la el ?i s in g u r u l  | U c ru

E a  nu-şi Put2  V
:a re  îl  voia c r a ^  spllS, Era ori m c e su p ărător. M u se

Astanndila ninliC- putea g»nt ?
_Dragame
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El vru să spună ceva. Ochii lui erau aşa de dulci si 
de buni încât ea ştiu că eşuase. El o privea şi o vedea pe 
proasta Poppy, nu pe franţuzoaica senzuală fardată cu 
negru în jurul ochilor.

-N u! se răsti ea.
El se opri, dar nu mai părea la fel de fericit. Poppy 

trase aer în piept. Ea trebuia să se adune, să regăsească 
plăcerea situaţiei. Altfel eşua şi ştia că era pe cale să rate
ze ce-şi propusese, aşa că alungă gândurile. Era probabil 
timpul să ajungă în pat.

Asta trebuia să facă.
-A s vrea să te întinzi, zise ea.> '
Din fericire, nu fu nevoie să-şi modeleze vocea, fiind

că oricum se auzi foarte provocatoare şi răguşită.
-  Dar nu ai vrea să te dezbrac şi eu mai întâi?
Ea îngheţă preţ de o clipă. Oare o franţuzoaică ar fi 

lăsat un bărbat să o dezbrace?
Nu-şi amintea dacă Jemma spusese ceva despre asta. 

La un moment dat, ajunseseră să râdă aşa de tare, încât 
aproape că nu mai auzea sfaturile.

-  O franţuzoaică se dezbracă întotdeauna singură, 
declară ea.

El rânji, aşa că probabil spusese ce trebuia. Apoi el se 
aruncă pe pat, cât se poate de relaxat.

îşi propti braţele sub cap şi îşi încrucişă picioarele. 
Dar lui Poppy îi era greu să se uite oriunde în altă parte 
decât la... talia lui. Ea îşi linse buzele, iar şoldurile lui se 
ridicară încet în timp ce privea.

Ea o făcu din nou şi el scoase un sunet ciudat.
Aşa că îşi lăsă limba să se joace cu buza de jos. O 

privea cu cea mai adormită şi delicioasă expresie din 
câte văzuse vreodată. Simţi că o cuprindea o senzaţie 
de încântare.

-  E aşa de cald aici, zise ea cu voce joasă, gâtuită.
Asta era una dintre replicile pe care Jemma i le spu

sese şi suna foarte potrivit, deşi Isidore uriaşe de pe pat 
râzând şi îi spusese că Jemma vorbea ca o târfă ieftină.
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Oh dra§a mea> uc^ ’ z'se cu 0 iumâtate de 
eamăt, iar Poppy simţi cum o cuprinde o fierbinţeală 
din vârful urechilor până în vârfurile picioarelor.

-Mm, făcu ea şi îşi trase mânecile şi mai jos.
Sânii ei erau liberi acum. El se uita, aşa că privi şi 

e a  în jos. Arătau foarte frumoşi, rotunzi şi calzi. Ştia 
cum se simţeau în mâinile ei, dar voia să simtă mâinile 
lui pe sâni.

Ea îi întâlni privirea şi văzu propria dorinţă reflectată

-Draga mea, zise el, ai putea să vii în pat acum? între
bă el cu voce răguşită.

Se părea că franţuzoaica îl cucerise şi probabil putea 
să-l lase să preia controlul. Ceea ce era bine, pentru că...

In momentul acela descoperi că decolteul coborâse 
cât de mult se putea, adică până la coate. Ea încercă să
îşi scoată un braţ, dar nu putu. . . , r

-Eşti prinsă în capcană, zise soţul ei, parand foarte

înc

acolo.

Cu toate astea...
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Aşa că în cele clin u rm ă trebui să o facă ea. Ca o fran
ţuzoaică îndrăzneaţă, îşi trecu limba peste linia buzelor 
lui. Avea gust bun, ca un  bărbat. Un pic condimentat.

„Sărută-mă!“, se gândi ea. „Sărută-mă!“
Buzele lui se înmuiară, dar nu se deschiseră. în ochii 

lui era doar o urmă de sclipire de amuzament. Şi mai 
era ceva posesiv şi întunecat care o făcu să se cutremure.

-Sărută-mă, şopti ea în sfârşit. Sărută-mă, Fletch...
Iar el o făcu. O mână o cuprinse de spate şi o trase 

spre el. Sânii ei se lipiră de pieptul lui şi gura i se deschi
se, pătrunzând într-a ei.

-  Iţi place? zise el.
Ea respira prea greu ca să răspundă, lipindu-se de el 

si simţind sfârcurile dureroase...> »
-  Da, şopti ea.
-  Ce îţi place?
El nu avea să o mai sărute dacă nu spunea.
-Şărută-mă iarăşi, Fletch, zise ea.
Vocea ei suna ca o implorare si simţi o uşoară umilin- 

ţă, dar apoi el începu să o sărute din nou şi nu mai con
ta, nimic din toate astea nu mai conta.

El îi puse o mână pe obraz şi o lăsă să alunece în jos 
pe gâtul ei, dar ea ţipa în sinea ei. De ce nu o atingea?

I-ar fi spus să o atingă, dar ar fi însemnat să fie prea 
îndrăzneaţă. Iar el o săruta. Apoi îşi dădu seama că 
voia să îl atingă şi nu putea din cauza rochiei, aşa 
că începu să se zvârcolească în ea în timp ce încă 
îl săruta.

El se retrase şi o privi. In ochii lui apăruse o expresie 
diferită, uşor somnoroasă şi plină de intenţii. El se uita 
la franţuzoaică, se gândi Poppy cu un sentiment de îngri
jorare. Ce ar fi trebuit să facă în continuare?

Dar el luă decizia pentru ea.
-  La liberté, şopti el.
îşi puse mâinile pe gâtul ei, apoi le trase în jos peste 

sâni. Ea tremură, iar el îi trimise o dâră de foc până spre



Apoi, cU 0 sin8urâ m işcare rapidă, rupse materia- 
^Vlicat în două, iar acesta căzu la picioarele ei.
1°' f0avte frumos, zise el tărăgănat.

PoPpY aPl0 ^ e acoperi sânii cu o mână si părţile 
e cu cealalta, dar îşi aminti la timp că ea nu era 

p 0py. E r a  franţuzoaică, n  schimb, se întinse cu mâi- 
;le p ^ ă  deasupra capului. întregul corp o furnica, 

'Lţindu'se r0z şi pregătită pentru...

51 El- , .
fletch zâmbea, aşa ca ea îşi urmă instinctul, se întoar

se spre pat şi se sui în el. Mâna lui îi atinse fundul, iar ei
i se păru că aude ceva ca un geamăt scurt, ca o înjurătu
ră. Se întinse şi se întoarse.

£1 era acolo, pe marginea patului, cu ochii întunecaţi. 
_Ce aţi dori acum, madame?
- Sărutări, zise ea şi se întinse din nou.
Ea descoperi că, dacă mâinile ei erau întinse deasupra 

capului, sânii ei păreau mai mari.
Fletch se târî spre Poppy, iar ea nu-şi putea lua ochii 

de la el. Tremura din tot corpul. El îşi trecu un picior 
peste al ei, dar ea se temu că el avea să vadă asta, aşa că 
afişă din nou micul ei zâmbet franţuzesc.

-  Monsieur? zise, pentru că doar asta îi trecu prin
minte. , . , .

-  Poppv, făcu el şi apoi gura lui cobori peste a ei.
Era ca un dar. Se sărutaseră de nenumărate ori înain

te ani întregi de sărutări scurte sau lungi, dar niciodată 
xv • a Î 5 când dorinţa ei o intalnea pe a lui, când

r a " u l  celui mai dulce „ e « a ,  Niciodată 
gura lui ave g  ̂ trăgea aproape.
când ea -  nul • lu m â n ă r ile ?  î i  şopti e l  lângă gâtul e i .  

-V rei sa J  D e s c o p e r is e  c ă ,  atunci când î s i  tre- 
Poppy nu as spatelui lui) simţea fiori de

cea palmele Pe . 
dorinţă în tot corpul-

-Lum ânări^ zjse; Sărută-mă din nou! în cele

adăui ă’ Mai ,are! « w îdin urma, ce
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Descoperea atât de multe! Râsul făcea parte din t0a 
acestea -  felul în care Fletch râdea când îi săruta pan*  
dulce a sânului, iar ea credea că el putea să o facă l  
mai bine.

-M i-ai zis să-ţi spun ce vreau, rosti ea, trăgându-si 
răsuflarea şi gemând uşor: O ...

Teama făcea şi ea parte din tot. Pentru că Fletch râ
dea, gâfâia şi se temea, toate deodată. Se temea că era 
doar un vis care îl prinsese încă treaz, pentru că realita
tea era mult mai frumoasă decât ar fi putut visa el. Ea 
se răsuci sub mâinile lui şi suspină, ba chiar ţipă, dar 
în acelaşi timp ea era Poppy. Ii spuse ceva, apoi uită şi îşi 
începu propriile explorări. Iar când el încercă să o îm
pingă la loc ca să o poată dezmierda şi să o înnebunească 
de dorinţă aşa cum avusese de gând, ea deveni sălbatică 
şi, înainte să îşi dea seama, el se trezi întins pe spate cu 
soţia lui minionă străduindu-se să-i alunge orice gând 
logic din minte.

-Aveam de gând... Voiam să... rosti el, corpul arcu- 
indu-i-se Ia senzaţia buzelor ei moi sărutându-I peste tot, 
chiar muşcându-1, gustându-1, explorându-1.

-Tăcere, zise ea, iar el îi făcu pe plac -  îşi pierdu con
trolul câteva clipe - , până când el o răsturnă şi nu mai 
ascultă alte obiecţii.I

Se ospătă din merele dulci ale sânilor ei, memorând 
felul în care ea ţipa când îşi folosea dinţii doar un pic, 
gustul ei când o săruta în jos pe corp.

Nici unul din ei nu mai putea rezista când ea suspina 
după posesia lui, iar focul ardea între picioarele lui. Cu 
toate astea, el se temea că nu avea să fie bine, că ei nu 
avea să-i placă...

Se temea.
Ea îl trase spre catifeaua plină de rotunjimi a corpului 

ei şi îi vorbi pe un ton ferm:
-Fletch, dacă nu faci dragoste cu mine acum...

3 -j4 Eloisa James



. se a r c u i  s p r e  e l şi p ă r u  să p ia rd ă  ş i r u l  

< ă r i l o t .

fuite aşa el uită de tem enle stuPide- Prin cine ştie ce 
■'col, un miracol de Crăciun, ei îşi primiseră noaptea 

^  înapoi- Era prim a dată pentru amândoi.
'ţ i  se frecă de ea, tachinând-o, sărutând-o.

£a încePu se Încrunte din nou, precum soţia lui 
^ ce şi aprigă, aşa că, în  cele din urmă, îi luă chipul

palme şi o sărută în  timp ce se afunda în ea pentru
1 rima dată, cea mai bună dată, singura dată.
 ̂ Poppy 'i privi şi, spre disperarea ei, simţi că i se umplu 
ochii de lacrimi. O seducătoare franţuzoaică nu plângea 
în timp ce făceau dragoste. Ea ştia asta. Aşa că îşi trase 
nasul şi încercă să gândească franţuzeşte, dar Fletch al 
ei îi sărută lacrimile de pe obraz şi se împlântă din nou 
în ea, aşa că Poppy încetă să se mai îngrijoreze din 
cauza lacrimilor sau a atitudinii galice. Se strădui să 
prindă ritmul şi să-l susţină.

Magia unei nopţi 3 1 5

La început,'era ca un joc frustrant în care rămăsese 
» urmă. Fletch se mişca, puternic, tare ?r constant, dar 
»  se zvârcolea sub el, în c e r c â n d  sa obţma acea presiune,

presiunea pe cate oi v o i a .^  d  Q făcea j |n nou 
_ Cand, dmtr-od , . ,|ansll[uli s5 pun5  totul pe
11 lăsa să preia cona ţeţui 0 întoarcere spre el şi, 
masă. O mică a r c u i r e  a P ^  delicioasă şi crescâiv 
Dumnezeule, Pre5iunf , ,„ ‘fulul din gât şi capul ii căzu 
dă! El scoase un sunet pro
p e  s p a t e .  . D ,, N u  d o a r  F l e t c h  şi n u  d o a r  e a .  

E r a u  F l e t c h  şi . A d e v ă r a t  a c u m  -  c u m  s ă  n u  v i n ă ?
L a c rim ile  v e m «  la „ „ ¡ » n ,  ta re , u m e d  şi rea l.

C o r p u r i l e  lo r se m *  ^  iubite. E rau  nrgtişrte şi gă-

f - eW a t Ut e a l '  . eC|e, » * >  a '> ro T  e l ,  c u  la- 
p L s e  m i i «  " ‘ j  «  " " - C !m d  “  s S r u t ™

Putu
u n u l  pe *ltU ’
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să gândească, până când, cu un  strigăt cutremurat 
ea se eliberă şi zbură în bucăţi perfecte. Bucăţi năduşite’ 
răvăşite, indecente.

Perfecte.

capitolul 49

Următoarea seară

-  E Ajunul Crăciunului, zise Villiers.
Abia dacă îşi putea auzi vocea, aşa de joasă era. Nu se 

osteni să se întrebe ce însemna asta. Ştia. Fiecare oscior 
obosit din corpul lui îndurerat ştia. Şi accepta.

-V rei să-mi mai citeşti o dată povestea?
Cumva, fata aceasta slabă cu nasul lung, această 

fată bătrână virgină, inteligentă şi mânioasă deveni
se singura persoană pe care voia să o vadă lângă patul 
lui. Mai devreme în ziua aceea, văduva lui Benjamin, 
Harriet, stătuse lângă patul lui, dar el nu-şi putuse 
aminti ce voia să îi spună. Până la urmă îi spusese că-i 
părea rău.

Harriet plânsese, dar el nu ştia de ce şi nu reuşise să-şi 
adune destulă putere ca să-i pese. Jemma fusese şi ea în 
pragul lacrimilor.

Charlotte îl insultase, ţipase la el şi păruse că voia să 
plângă, dar nu o făcuse niciodată.

-Ţi-am spus că mă însor cu tine? murmură el.
Zâmbetul ei fu aşa de slab, încât aproape că nu reuşi 

să-l zărească.
-D acă supravieţuieşti acestei nopţi, s-ar putea să îţi 

accept cererea şi să mă mărit cu tine din răzbunare. Dar 
sunt sigură că vei renunţa de îndată ce îţi revii.

-P o ţi să mă dai în judecată că mi-a ni încălcat 
cuvântul.

-  Cât crezi că o să primesc?
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, ,5 pândească, era ca şi cum ar fi în o ta t în
jjţ-gU  ̂ ® , 1 . I

era aşa de distractiv să poarte o conversaţie 
£  care îl făcea să se concentreze! 
nt bogat. Mu m-aş mulţumi cu mai pu ţin  de

.iraOdelire-

* Aşa ^  m u lt ?
aA

El simţi o sclipire de mândrie.
Vezi- Ar trebui să regândeşti decizia stupidă şi să te

-flâriţi cu mine oricum.
1 -Eşti prea bătrân pentru mine, se răsti ea. Şi uită-te
latine! Slab ca o crenguţă.

El ar fi putut face o glumă deocheată, dar nu-i veni 
nici una în minte. Nu îţi spunea nimeni niciodată că 
dorinţa dispărea în umbra morţii. Erau o sumedenie de 
lucruri pe care nu ţi le spunea nimeni.

-Ai vrea să-mi mai citeşti povestea o dată? zise el.

- Care?
- E ziua lui de naştere azi. ;
-E  o noapte magică, ii zâmbi ea. Bunica îmi spunea

to t felul de poveşti despre ea. E singura noapte în care
animalele pot vorbi unele cu a te e. _

- Shakespeare spune acelaşi lucru, remarca Vrlhers.
c- • - • /-lUfintele în minte, ca un tel de binecu-

apoi gas* - ji dimineţii,/ întreaga noapte
vantare: „Cocoy u P *  geîncumete pe,afară„ Făcu
cântă, şi atunci/ W  nu ^
o pauză. M a i  era c -  ^  ^  e

toate-,/ A tâtd ep ‘ lti din nou Evanghelia după Luca? 
-A i vrea sa ascuiy

întrebă ea.

* 2 * » -  han 5i Ingeri' Şi vrei *  !ii 
d e  m â n ă ?  CU v ocea  e i l im p e d e ,  i n t e l i 8 c n t j  să

A *  °  *  j  se  a e * ls  *  cuv|n r e le  d ra j- i  ş i V(,c h i  
c i te a s c ă , ia r  e l  <? f  „ „sra m  c e a la l tă .  n e
u n  f i r  a l * 1 “  d in
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-  Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la 
Dumnezeu, întpo cetate din Galileea...

capitolul 50

Era amurg şi Ajunul Crăciunului. Zăpada nu mai 
vuia în jurul casei, dar tot mai cădea. Poppy se îndepărtă 
de ceilalţi şi se duse la fereastră. Dacă stătea chiar lângă 
geam, în alcovul ferestrei, putea să se uite în amurg la 
grădini. Acolo unde înainte se vedeau contururile unor 
tufişuri tunse foarte elaborat în enorma grădină care 
înconjura conacul, acum totul era transformat intr-un 
peisaj misterios de zăpadă şi umbre. Acolo unde cădea 
lumina, zăpada sclipea ca nişte diamante în noapte. 
Acolo unde lumina se estompa, zăpada părea moale ca 
o catifea denivelată.

Cumva ea ştiu că el se ridică înainte să o facă. Parcă 
erau legaţi printr-un fir subţire ce îi dădea fiori. Ştia 
când păşea spre ea. Iar acum...

Păşi în spatele ei şi o luă în braţe, aplecându-şi capul 
pe gâtul ei.

-  Bună, zise cu vocea răguşită şi joasă, vocea ei de 
franţuzoaică.>

-  Poppy, fu tot ce spuse el.
Dar apoi o înghionti din spate. El se simţi tare si gră

bit, iar senzaţia o străfulgera ca un şoc.
-îm i place când nu porţi turnuri, dar acum avem 

probleme, murmură el în părul ei. Nu pot să mă întorc 
şi să şochez pe toată lumea.

-C um  asa? i
El o ţinu strâns lipită de el.
-  Port o haină cu decupaj în faţă.
-Pe Jemma nu ar şoca-o nimic, preciză Poppy.
-N u vreau să o înnebunesc de dorinţă, zise el cu o 

urmă de amuzament în glas.
Ea pufni.



Ajn mai văzut bărbaţi ca tine cu alte ocazii.
' Sâ nu te bazezi pe asta, se lăudă el.

Ea îş ilâsă ca? ul pe umărul lu i> chiar dacă el era o 
-reaturâ nebună şi vanitoasă fără speranţă; un bărbat 
\in definiţie, ar fi spus jemraa.

El avea un braţ puternic în jurul taliei ei, aşa că îşi 
ttrânse degetele în jurul încheieturii lui.

-Trebuie să încetezi cu asta, zise ea un pic mai târziu. 
Vocea ei avea o nuanţă întunecată.
-Nu cred că pot.
-Sunt sigură că lumea te vede.
Mâna lui nu se opri.
-Am tras draperiile în spatele nostru, nu că ar fi fost 

cineva interesat.
Poppy se uită în spate şi văzu că el trăsese intr-adevăr 

draperiile groase din catifea. Acum stăteau într-o mică 
încăpere, cu geamuri pe o parte şi cu lumea neagră a 
zăpezii afară şi un perete din catifea roşie pe partea cea
laltă. Ea îşi dădu dintr-odată seama că vocile celorlalţi 
erau estompate, de parcă ar fi ajuns până la ei printr-un
văl de zăpadă.

-C ineva ar putea trage draperiile in orice moment!

exclamă ea. . 1 1 1 .
Mâna lui îi cuprinsese un san, degetul mare dezmier-

dând aspru sfârcul până când ea se rasuc, m braţele lui,

fara sa se p o a t a cu „o a a întunecată ca noaptea. 
-N u s u n t p t ^ '  .  mlci muşcJwri
Începu sa o mu *  M ,  umarului 

urechii, pe gat, m ,,
-T e  porţi ca un anll^ aj'
-  Mă simt ca an^ u| pe altul când se împerechează
-Ş tn ,c a u s e m  ? ■dodată procesul.

-N-am studiat ,jse ca şi se toi din nou.
-  A m  c itit î_ntr-o ^  -  . in tre  coapsele ei, frec#nd  
C ea la ltă  m ai • ‘ faldurile ei delicate şi fscj n j  .

- r a t i a l u l ^ c i « ^ "• 
gâfâie şi sa sCO‘
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Dintr-odată, ea nu se mai concentra asupra înturieri 
cu lui de afară, ci asupra reflexiei lor în sticlă. 

Ea, cu capul dat pe spate, pe umărul lui, părul l̂ j 
negru căzându-i peste obraz în timp ce o săruta pe 
mâinile lui puternice dezmierdându-i corpul de parcâ 
era un instrument muzical la care crea o melodie din 
exclamaţiile şi gemetele ei... 

El o frecă un pic mai tare şi ea rămase neajutorată 
mişcându-şi şoldurile şi suspinând. 

El o răsuci doar atât cât să o poată săruta pe gură, dar 
nu opri atingerile. 

-Fletch, zise ea ca o şoaptă, ca o rugăciune. Nu pot... 
Cuvintele i se opriră în gât. Corpul ei cânta o melo

die pe care încă se obişnuia să o recunoască.
-Lumea...
-Taci! Au plecat la cină.
Intr-adevăr, ea îşi dădu seama că sunetul estompat al 

vocilor dispăruse, şi singurul sunet care se mai auzea era 
gâfâitul ei.

El îi ridică fustele în sus, picioarele ei palide fiind 
reflectate în sticla geamului, până când ea se întoarse 
cu spatele la imaginea din geam şi îşi băgă mâinile pe 
sub jacheta lui, scoţându-i cămaşa. îşi aminti că nu era 
o păpuşă de cârpă.

-Nu, şopti el. E rândul meu.
El îşi mişcă mâna, iar ea suspină un minut. Trebui 

să-şi regăsească suflul si apoi protestă.
- N u !
- N u  p o t  să m ă  d e z b r a c  a ic i !  zise el.
-  D a r  m ă  fa c i  p e  m i n e  să m ă  d e z b ra c .
E l  î i  r id i c a s e  r o c h i a  p e  ta l i e  şi a p o i  o  î m p i n s e  sp re  

g e a m .
E r a  r e c e  şi n e a ş t e p t a t  d e  se n z u a l  l ip i t  d e  p o s te r io r u l  

ei. S e  s im ţe a  î n f i e r b â n t a t ă  şi îi  e ra  frig  în  a c e la ş i  t im p .
E l  n i c i  m ă c a r  n u  o  m a i  a sc u lta ,  îi  l in s e  g â tu l  şi a p o i  

îi  să ru tă  b ă r b ia  şi m a x i la ru l ,  d u p ă  care  îi c u p r in s e  gura. 
E r a  s ă lb a t ic  şi m o a le  în  a ce laş i  t im p , lu â n d  şi d ă ru in d ,
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lyi menţinând un ritm care o făcea să se zvârco 
^  lipită de sticla rece, suspinând în gura lui. 
'^cmtind scânteile zburând mai sus şi mai sus, până 

\ jnima ei bătu Intr-un dans pe care nimeni nu-1 pu- 
_rma 'n a âra degetele lui care se mişcau tot mai 

teil de şi ^ i sus’ ea 'ncePu sa suspine sprijinită de el.
înghiţi fiorii, micul ţipăt şi felul în care tremură si 

^scutură în braţele lui.
5 Când totul se termină, ea se întoarse spre umărul lui. 

-Câtă gălăgie am făcut?
-Poftim?
Vocea lui era încordată şi aspră.
Ea începu să zâmbească.
-Era rândul meu sau al tău?
-A l meu, zise el.
-S i când e rândul meu?1
-  Acum?

Magia unei nopţi 3 2 i

capitolul 51
. - „ir rnsu la fată si uşor enervat pe 

Fletch era mea un P • fericită şi nu înceta să 
Poppy. Ea se simţea ^  ^  mod claf iritat_
zâmbească, în vreme acum? întrebă el. Având

-N -ai vrea să mergem la «a,

în vedere că e rândul ta Ce mi.ar plăcea...
-O h , nul zise ea şi apoi -şi împinse buza de
Se opri şi ÎŞi 1,nS5„nia să vadă sclipirea din ochii lui. 

jos în faţă P^ntr  ̂C* .___ franţuzesc- J ecise e a _in i&ya t/w
a un gest f 'an' uf i er6em afară, decise ea.

-  Afară- cap, }u în pati Fletch.

- ţ 'e~ c ‘I . i  u ____
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-N u ştii care e numele soţului tău?
Ea se gândi un pic şi apoi refuză să se simtă vinovată.
-M am a a fost scandalizată de simplul fapt că îţi spu

neam Fletch în loc de Fletcher. Dacă aş fi început să-ţi 
spun pe numele mic, ar fi leşinat.

-  O urăsc pe mama ta, zise el pe un ton plat.
-  Mama a zis că nu ar trebui să mă întorc până ce nu-ti 

găseai o amantă, remarcă ea. Ca să nu trebuiască să te 
servesc tot timpul.

El o apucă aşa de iute, că ea nici nu-1 văzu cum se 
mişcă.>

-  Uită de femeia aia! Nu vreau să mai aud, nu are nici
o legătură cu noi. In afară de asta, ai nevoie de mine.

Ea zâmbi lângă gura lui.
-  De ce?
-  Ca să te servesc. Şi... zise el în părul ei.
La început ea nu înţelese, apoi inima îi tresăltă. Dar 

mai era ceva ce trebuia să spună.
-  Nu pot fi tot timpul franţuzoaică, Fletch. Mă tem că 

îţi vei pierde interesul.
El se uită la ea cu ochii înflăcăraţi.»
-Niciodată!
Buzele ei tremurau, dar încă voia să spună totul. 

Probabil pentru că la sfârşit puteau rămâne prieteni -  
dacă nu avea să se întâmple asta, i s-ar fi frânt inima. 
Asta era cel mai rău, lucrul de care îsi dăduse seama9 | 
doar când îşi văzuse reflexia în fereastră. Ea arăta -  
era -  ca o femeie îndrăgostită. Genul de dragoste peste 
care nu treci niciodată, care era ca o boală şi dura până 
la moarte.

-  Dar vreau doar să spun că, dacă se va întâmpla, dacă 
am putea rămâne prieteni, Fletch, aş putea...

-N u Fletch!
Ea clipi.
-Atunci care e numele tău?
-John.

' -C e?
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un num e aşa d e s im p lu , ferm , respectabil! Părea 

aibă n ic i o le g ă tu ră  cu so ţu l ei exotic şi la m odă. 

^  poţi să-l s p u i n ic io d a tă  în  public.
s e  uită în sus la el.

pârul îi era ciufulit fiindcă se agăţase de el în spa- 
e|e draperiil°r. Dar haina îi cădea în falduri impeca-
V  Lavaliera lui arăta cumva că aspectul şifonat era 
¡¡modă. El părea cel mai rafinat vlăstar al modei din
înalta societate.

-Numele tau e Jorm?
El părea aşa de furios, încât ea nu se putu abţine să 

nu râdă.
-Nu spuneai că voiai să fie rândul tău acum?
Cu siguranţă era morocănos.
Era numele perfect pentru el, desigur. John era nu

mele unui bărbat de care te îndrăgosteai: un prinţ ferm 
şi profund, puternic, care iubea cu loialitate şi cu adevă
rat. Al cărui exterior exotic avea prea puţin de-a face cu 
interiorul lui englezesc puternic.

-Te iubesc, zise ea. John. 
îl atinse pe obraz. a ,
Zâmbetul lui era un pic stram .

Hai să mergem afară să ne plimbam!
EUi fu greu să-l oprească din a o saruta pentru ca, în

sfârşit, să o urmeze‘umeaU John nu încetau să te iubeas- 
Bărbaţii care se cea mai frum0asă femeie din 

că doar pentru ca Sau cej mai puţin
încăpere. Sau cea < ţc ¡ubea pentru totdeauna

\Jn bărbat pe num j

capitolul 52
, > t r e z i »  dormitorul cn\ luruiivit- A

Când Charlotte dormea în fotoliul de
de O singura. . niblia îi ciizuse dln mână si stăten 
lângă p a t u l ^ !  ,u,  Râmase mt.ns şi 0 ^  ^ P e
jumâta  ̂V . ^



Dautry a d o r m is e  în fotoliul lui cu capul sprijinit nefi. 

^ ^ r tm a i  târziu decât crezuse, pentru că departe, purta
tă de vânt, se auzea cântarea clopotelor. Suna ca o muzi
că sălbatică, precum ielele care veneau în noapte să fure
suflete de co p ii sau orice altceva furau.^

Cântecul clopotelor vestea că era Crăciunul.
încă un Crăciun. ^
Ea se trezi chiar atunci ca o pisica şi clipi spre el.

El îi zâmbi.
-  Leopold? Ea îşi dădu părul la o parte de pe ochi. 

Oh, Dumnezeule! Aseară am adormit aici?
-Eşti distrusă, zise el, auzindu-şi încântarea din glas. 

Sigur,’nimeni din personalul Jemmei nu pare să fi ob
servat. Pot să te mai dau în judecată pentru încălcarea
promisiunii.

-  încălcarea promisiunii?
Ea se ridică si se întinse, apoi se opri.

 ̂ A

Se holbă la el. îngheţă.
El se simţea la fel de slab ca un pisoi, dar reuşi să se 

ridice pe perne.
-O h , Dumnezeule! şopti ea. Tu...
-A i spus că pun prea mare preţ pe ce zic doctorii, îi 

aminti el. Treglown a zis că, dacă supravieţuiesc în noap
tea asta, o să trăiesc. Crezi că ar trebui să-l cred?

- Dar el a spus...
Zâmbetul lui Villiers avea sarcasmul obişnuit.>
-Trăiesc ca să-i dovedesc că s-a înşelat. Crăciun feri->

cit, Charlotte!
-Crăciun fericit! şopti ea.
-Viitoare ducesă, remarcă el.
Ea sări de pe fotoliu.
-Acum o să plec în camera mea.
-Prea târziu. Eşti compromisă.
-  In caz că nu ai observat, e aici şi moştenitorul tău. 

Deci, cine n>a compromis? Pregătiţi-vă de un proces 
pentru încălcarea promisiunii, Excelenţă!

Eloisa James
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A«a voi face, zise el ca pen tru  sine.

u  ieşi Pe u -ă’ iar se în tinse dună ană c • 
^ c u v â n t a r e  rece pe limba k

oft'
' £ra obosit.

par era în viaţă.
Asa că salută cu acel pahar de ană ^

fiire  urma să fie sărbătorită. ’ erea Copilului
-Mulţumesc.

Suna straniu aşa şoptit în cameră. Nu era nim •
|0Î„ afară de vărul său adormit, nimeni în ¿ T  
duce decrepit şi şoapta unui parfum de femeie 

Aşa ca o spuse din nou, mai tare.
-Mulţumesc.

• ^  dePar,tare;  popotele continuau să sune puternic 
,ar ducele de ViUiers se întoarse pe o parte, caPzănd™ 
tr-un somn curat, vindecător.
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- Nu vreau să ies afară. E frig. E Ajunul Crăciunului 
şi ninge. Toată lumea o să creadă că suntem nebuni!

Judecând după expresiile servitorilor, aceştia era 
deja convinşi de asta. Dar Poppy, cu un sal de lână ti 1 ’ 1 l«Ud UI
ju ru l gâ tu lu i, îl certa.

-Tu vrei doar să fie rândul tău.
-Nu m ă  refeream la asta!
-N u am a v u t  voie niciodata să ies afară j 

unei furtuni de zăpada, zise ea. timpul
-  Vnrea raţiunii, gemu el şi acceptă de la mnio i 

pereche de mănuşi tivite cu blană. o
Vă rog să nu vă m zăpadă, observă n . •

i • *i întinse Iu* "Ic un  mic fe lin ir  * J®rdo- 
m ul f  S e  Fletch. A in pu tea să f

~ ŞAvm în ziPadă ?i 8ă ne i».,; ? ,n Pericol' Să
ai Săsească dectit^)
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-A bia dacă mai ninge acum, zise Poppy, luând si ea 
un felinar şi dând din cap spre unul dintre lachei, care 
deschise uşa mare de la intrare.

Prin lumina care se revărsa din uşă, lumea părea fo r 
mată din mormane de prăjituri moi, pudrate cu zahăr.

Poppy dansă în uşă, iar Fletch o urmă.
-  Dacă Excelenţele Voastre nu se întorc într-o oră, voi 

trimite servitorii să vă caute, anunţă majordomul.
Fletch avu dintr-odată ideea că ar putea găsi un ham

bar cald şi să verifice ideea lui Poppy că animalele pu
teau vorbi în noaptea de Crăciun. Şi alte câteva lucruri 
la care se gândea. De pildă, rândul lui.

-  Două ore, zise el.
Se simţea înfom etat. Obsedat. Absolut nebun. 

Ce voia de fapt să facă era să o târască pe Poppy la etaj, 
să o arunce pe pat şi să se afunde în ea. Gândul acela îl 
făcu aşa de tare, că abia dacă simţi înţepătura frigului 
de afară. Desigur, Poppy se năpustise direct în zăpadă şi 
o luase spre partea laterală a conacului.

-Aşteaptă-mă! strigă el şi porni după ea, păşind pe 
urmele paşilor ei.

Zăpada trebuia să îi ajungă până la genunchi. Curtoa
zia cerea ca el să deschidă calea, dar, dacă ea era aşa de 
dornică să-şi croiască drum prin mormane până la coap
se, avea să îi permită să fie ea bărbatul.

Ea era foarte iute, aşa că porni pe urmele ei, fără să se 
gândească la nimic altceva în afară de coapsele ei. Cât 
de moi şi de albe erau! Şi cum scâncise noaptea trecută 
când începuse să o muşte uşor acolo! Iar când ajunsese 
un pic mai sus, ea nu mai scâncise şi începuse să...

Ei bine, ce se întâmpla? Cum putea să fie aceeaşi fe
meie cu care făcuse dragoste ani întregi? Ce se întâm
plase cu ea?

II făcea să se simtă nesigur, de parcă pământul i s-ar 
fi mişcat sub picioare. Doar anul trecut ea stătea întinsă 
dinaintea lui ca o bucată rece de unt, iar acum se topea 
şi ţipa, dar motivul nu era ce făcea el.
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ă ar fi încercat ceva nou, asta ar fi putut fi o
licaţie* El începuse să păşească mai încet, găndindu-se 

^ sta. P o P P Y  aiunsese deja Îs colţul casei. El continuă 
\ je gândească la faptul că ar fi putut să o înveţe cineva, 
far ştia că nu era adevărat. Nu exista alt bărbat în afară 
je acel biet doctor Loudan, dar ea nu-l plăcea în felul 
aCesta. Ei îi plăcea să-i poruncească bietului om şi să îi 
trimită scrisori complicate despre degetele veveriţelor şi 
alte lucruri de acest fel.

Aşa că, dacă nu se topea din cauza altui bărbat, atunci 
ce se întâmpla?

Motivul nu era frumuseţea lui, deşi era jenant să se 
gândească la asta, pentru că ea îl văzuse destul de des 
când erau căsătoriţi.

Chiar atunci auzi un mic strigăt şi grăbi pasul. 
Coti iute şi o găsi pe soţia lui căutând ceva sub un 
brad înalt.

-  Ce faci? strigă el.
Era aşa de linişte, încât vocea lui păru să fie înghiţită ' 

de zăpadă. Dar, în mod ciudat, nu era aşa de frig. 
Conacul uriaş se înălţa în spatele lor şi lumina aurie se 
revărsa de la toate ferestrele sale. Nimeni altcineva nu 
era suficient de prost să umble prin întuneric.

-U ită-te la asta, zise Poppy şi flutură felinarul spre 
el. Cred că aici sub copacul ăsta locuiesc nişte animale.

-O h , pentru Dumnezeu, probabil e un urs! geniu el, 
croindu'Si drum prin zăpadă spre ea.

Zăpada trecea mult peste cizmele lui. Ea probabil era 
deja îngheţată, trăgându-şi fustele tivite cu gheaţă.

- U r m e l e  sunt mult mai mici Priveşte!
A ju n se  la ea şi în  lum ina slaba a fe l in a ru lu i  v ăzu  u r 

m e le  m ici. D ouă mai mici in  faţa şi d o u ă  m a i lU ngi în

s p a t e .
Izbucni în râs.

Ăcrn nu c urs. .
1 c a  e un « P —  P o p p y  c h i



Ochii îi sclipeau. Când începu să râdă, nu mai reuşi

să se oprească.
-Pentru un naturalist, pufni el, te prinzi cam greu,

Poppy! , ............................ .
Ea îşi miji ochii şi apoi se uita din nou la urme. La 

felul cum erau dispuse cele mici, care nu erau prea mul

te şi...
-  Iepuri, şopti ea. E o vizuină de iepure sub bradul

ăsta.
Şi, fără să mai ezite, se lăsă în genunchi şi îşi deschise 

drum pe sub ramurile uriaşe care se iveau din zăpadă. 
Fletch rămase cu gura căscată. Pentru Dumnezeu! 
-Poppy, vino înapoi! strigă el aplecându-se.
Nici un răspuns.
Dintr-odată el se gândi că iepurii erau o masă bună 

pentru un urs, care putea şi el să locuiască sub un copac. 
Se lăsă în genunchi şi intră pe sub copac aşa de repede, 
încât se ciocni direct de Poppy.

Ea stătea cu genunchii la piept, de parcă ar fi fost în 
dormitorul ei.

-  Fletch! făcu Poppy părând la fel de încântată de par
că el ar fi decis să i se alăture la o ceaşcă de ceai.

-C e  naiba! mârâi el şi puse felinarul deoparte. 
Lumina tremură şi se stinse, lăsând doar flacăra sub

ţire a felinarului lui Poppy.
-  E ca o cameră mică, zise ea. Aşteaptă un pic, Fletch, 

ochii o să ţi se adapteze.
-Su n t urşi pe aici?
Dar trase totuşi aer în piept.
-Fără urşi sau iepuri. Dar e o casă micuţă.
O clipă mai târziu, el îşi dădu seama la ce se referea 

ea. Zăpada se adunase în jurul bradului, ridicând pereţi 
care ajungeau să întâlnească ramurile de jos, acestea for
mând un mic acoperiş.

Pământul era acoperit de un covor moale de ace usca
te de brad. Zăpada filtra cumva lumina, aşa că sub copac 
era un gri perlat, cu excepţia razei de lumină galbenă
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i f e l in a ru l  e*- ^1 atinse cu capul partea de jo?
;, r t or b r a d u lu i .

^ umos, lise el. Hai sâ mergem, Poppyî Fus- 
^  e b u ie  să fie deja fleaşcă.

i v ! î m i - e f r iS>‘: ' s e P o p p Y 'L .
- ahetnuitâ lângă rmnchiul bradului, zâmbindiH. 

îi scăpase de sub căciula groasă de lână pe care— o — ----- r ------
xjdu ê majordomul. Era departe de bonetele elegan- 

i-: ' re obişnuia să le poarte, puse deasupra unui cuib 
bucle. Ea arăta ca o fetiţă, 

bine, poate nu chiar ca o fetiţă. Nu cu acea buză 
-ualâ şi nu cu felul în care îl privea. Nu purta tot acel 

f i  ¿e seara trecută, dar nu avea nevoie de el. Bu:ele ei
î-eau culoarea roşie a unui fruct copt.
‘"chiar în timp ce o privea, limba ei îşi făcu apariţia 
dîsi umezi buzele, apoi îşi împinse buia de jos în faţă
Wcum obişnuia, iar el deveni mai tare ca un trunchi

1

^  Abiadacă « a  loc acolo sub brad, aşa că se tari un pic

mai în faţă.
- Poppy, zise el încet.
-E  rândul tău.
-O  sâ răceşti. "Nu p0ppy. E o peşteră din ză-
-D e fapt, aici e ca , Magazine. Când

padă. Am citit despre . aceia j in pcrU) au săpat
căpitanul Sybil a aiuljs^ j e5Cris ca fiind destul de calde, 
gropi în z ă p a d ă  şie f ^ e  Fletch. Genunchii îmi sunt 

-M ie nu rni-e ca'1o» e E[ se târî mai în faţă şi 
uzi si am pici°arete ’ . pse chiar aproape de buiele ei. 
se opri c â n d  gura lu a) ^ petreacă intr-un par adevărat. 
Vreau ca rândul me mică acoperită de 0 mănuşă 

Dar ea întinse deaseama.el cr‘J >x‘ fPatc pe patul
roşie si, înain« *ă v  a deasupra lui y  „ s,m ţea 
roşie ş , tinâ. fca • straturile de K îir. o-

ii saruta. j s5«,e*
fă c e a  cad'"'"
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Dar pentru Fletch entuziasmul compensa pentru ori
ce. Iar când reuşi să-şi bage mâinile pe sub haina ei şi 
să înceapă să o frece peste tot -  pentru a o încălzi, desi
gur găsi că sărutările ei îi plăceau tot mai mult.

Ea îl săruta, îl sufoca şi îi lingea sprâncenele, genele 
şi apoi cobora peste gura lui de fiecare dată când el zicea 
ceva şi îl săruta până tăcea.

El protestă un pic când ea Începu să-i desfacă hai
nele, dar deja se încinseseră în mica peşteră. în timp 
ce ea cobora cu sărutări pe pieptul lui, murmurând 
că era rândul lui, el simţi că temperatura îi creştea tot 
mai mult.

-  Poppy! exclamă el la un moment dat. Nu cred...
Ea se juca şi lăsa zăpadă să se prelingă pe sfârcurile 

lui şi peste părţile mai sensibile, alungând apoi frigul cu 
gura ei fierbinte. Şi cum era naturalistă, însoţea micile 
ei experimente cu un şuvoi de comentarii.

Fletch nu fusese niciodată foarte gălăgios în pat. 
Prefera să se dedice plăcerii partenerei, dar acum se 
simţi neajutorat în mâinile curioase ale lui Poppy, nea
jutorat sub dezmierdările buzelor ei dulci. De pe buzele 
lui ieşeau zgomote ciudate, răguşite în timp ce ea se juca 
mai departe, râzând, lingându-1, împingându-1 spre o plă
cere ameţitoare, dar nu suficientă.

A ’

In cele din urmă reuşi să o prindă, fără vreun cuvânt, 
îi ridică fustele şi o ţinu în timp ce protesta la un centi
metru de corpul lui înainte să îi dea drumul. Căldura ei 
umedă îl înconjură.

Ea încetă să protesteze. Hainele erau înghesuite între 
ei. El îşi trase haina de blană peste amândoi. Zăpada 
continua să filtreze lumina peste faţa lui ca o pudră 
din zahăr.

Totul se estompă când el îşi găsi drumul spre casă. 
Drumul spre ea.

O trase tot mai aproape până când nu mai fu nimic, 
nici capătul ei, nici începutul lui, cel puţin aşa se simţea.

\



c, arcui, iar ea strigă. Aşa că el renetă m •
;5i acolo, în cămăruţa perfectă de sub f f p *  ^

J  propria voce şi ţipă din nou. ’ ppy

•%poi se retrase şi se ridică, capul ei aţin * j  
Je deasupra, făcând să cadă zăpadă peste e ^

in* in momentul în care se atinse de corpuriM “  ‘° P' 
£a era foarte pricepută Găsi«. P ‘or- 

„ebunea, prea încet prea „ Dy  U"  T  « In- 

doar că presiunea creştea şi că p lăcerea^  )Um‘
|U1 în care ea aluneca netedă strâmt-- • ™ <?ur.ere’ ^
de el şi revenind când singuri lucru pi “ e si-ldore' 
era sa o apuce. > 1 uor^

Aşa că făcu în cele din urmă exact awa „ 
şolduri şi o ţinu acolo unde trebuia să fii siT a r c u î

ă~ ~ ,n e a .,arş i ia ,c ar d e 5i ,bat™ ;

Ea gafaia şi ţipa, iar el simţi cum se aduna tensiunea 
de parca trupul ei era şi al lui.

Iar când furtuna încetă în cele din urmă, fu acelaşi 
moment şi pentru ei -  un moment împărtăşit, o furtună 
împărtăşită, o bucurie împărtăşită.
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Z  im  de Crăciun
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Poppy se trezi clipind, pentru ca dormitorii 
de lumină -  o lumină dură, ca de cristal.

ecare c re n g u ţă  cie p 
acoperişul aripii >11 j 

Era dimineaţa de Crăciun



încă din copilărie Poppy se bucura de Crăciun. Mama 
ei se enerva rareori de Crăciun; era o zi liniştită, dar 
de sărbătoare. Stăteau împreună, iar mama ei o lăsa să 
renunţe la exerciţiile de harfă de trei ore şi la ora de 
canto cu profesorul de muzică, dar şi la ora de dans. 
Ba chiar o privea pe Poppy jucându-se cu beţele colora
te, deşi refuza să se joace cu ea. Aveau oameni de turtă 
dulce auriţi şi mergeau la biserică cu trăsura şi cărămizi 
calde la picioare, iar seara mâncau fazan fript.

Se auzi sunet de paşi şi apoi braţe calde o cuprinseră
de talie din spate.

-  Haide înapoi în pat! zise o voce adormită.
-  E Crăciunul.
-H ai să sărbătorim!
-N u aşa.
-D e  ce nu?
El o săruta pe gât, ceea ce era foarte drăguţ.
-  Crăciunul... Crăciunul e special, zise ea şi se retrase.
-T u  eşti specială, rosti el şi se întinse din nou după ea.
-Fletch, e dimineaţă.
El clipi.
-Şi?
Ea se desprinse de el.
-Nu e doar dimineaţă, e dimineaţa de Crăciun. Toate 

astea -  îşi flutură ea mâna spre pat -  nu par potrivite 
pentru această dimineaţă.

Expresia lui se întunecă un pic.
-C e  vrei să spui?
-N-aş putea... începu ea şi opri.
Avea impresia că mai auzise asta. îşi aminti de vremu

rile când îi ţinuse lui Fletch prelegeri despre cum nu se 
cădea să se sărute cu gura deschisă, de Crăciun cu ani 
în urmă.

El îşi încrucişă braţele la piept şi ridică o sprânceană.
-Nu pot fi tot timpul franţuzoaică, zise ea încet.
-  Dar nici nu vreau să fii.
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wju o să fiu tot timPu^in dispoziţia de a face dragos-
h un copac- 

ie5ţ ici măcar în spatele draperiilor?

,^u- 
rânjea acum.

pot să trăiesc cu asta. Pentru că rămâne patul. Uită-te

|>ne, PoPPY'- . .
£a îi întâlni privirea.
_Nu, uită-te la minei 
£a începu să se îmbujoreze.
_E dimineaţă, Fletch! Camerista mea va veni acum, 

de dimineaţă.
-Ea fie va bate la uşă, fie va învăţa să o facă! zise el.

Acum uită-te la mine, Poppy!
Ea începu să-şi ronţăie buza de jos, dar îşi lăsă privirea 

să alunece mai jos de gâtul lui. El nici măcar nu purta 
chiloţi Avea picioare lungi şi puternice. Acele picioare 
¡si făcuseră drum prin îăpadă seara trecută când deci
sese să o ducă în braţe acasă. Şi braţele lui li plăceau 
muşchii de pe braţele lui. El o purtase tot drumul spre 

: x „ «r fi cântărit mai mult decât o pana.

Poppy se cuibărise la pieptul W. ™ " ’<>»;oppy . . care era destul de sigura
le şi uşor, şi 11 şoptise iu

că el nu le auzise- pjeptul lui se termina într-o
Şi îi plăcea felul « săg£a[a acKa ^  pJr

serie de văi şi ap° ••̂  pUtea face sâ se îmbujoreze. 
Şi acolo era... Nu ^ se Qpri -mnHm mo j  piin 
Cu toate cj  ,1 privi o făcu sâ se topească

t a S m  nou valdej ^ c a  să ascundă că simţea cum
- E i ^ ^ i i - M — '

i se înmuiau ge>
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-A răţi ca un bărbat foarte sănătos pe la 20 şi CCv;)

de ani.
El făcu un pas spre ea.
-N u arăt ca persoana pe care o iubeşti?
Privirile li se întâlniră, dar venise vremea adevărului. 
-D a, zise ea. Oh, da, John!
-C a  o persoană cu care te-ai căsătorit nu doar pentru

că voia mama ta?
-N u cred, făcu ea, iar vocea i se frânse. Nu cred că ea

a avut de-a face cu asta. Nu cu adevărat.
-  Ca o persoană care va fi lângă tine în fiecare zi tot

restul vieţii tale?
Ea reuşi să zâmbească tremurat când auzi asta.
_ Poppy, pentru ce crezi tu că e Crăciunul?
-C a  să ronţăim omuleţi de turtă dulce? şopti ea.
-  Eu sunt omuleţul tău de turtă dulce, zise el şi doar 

un colţ uşor ridicat al gurii îl trădă că se amuza.
Poppy se adună.
-Vrei să spui că se cade să faci dragoste cu soţia 

de Crăciun?
El îi zâmbi de parcă ar fi câştigat concursul de tras cu 

arcul din sat.
-Aşa spun.
-Ş i vrei să spui că se cade să faci dragoste dimineaţa?
-  Da. Nu e neapărat vital, dar e important.
-Ş i că - rosti asta încet, pentru că era important -  nu

o să-ţi pierzi interesul pentru mine dacă nu mă port ca
o franţuzoaică? i

-Ş i nici nu vreau să te scot mereu de sub un copac.
El îi ridică bărbia.
-Nu înţelegi, Poppy? Te iubesc. Te-ain iubit destul ca 

să renunţ la sex pentru că ţie nu-ţi plăcea. Acum, când 
îţi place... Ei bine, aş vrea să te iubesc oricând şi să mă 
laşi. Sub un copac, desigur. Cu accent franţuzesc, mais 
oui. Dar să mă cuibăresc cu tine în pat, soţia mea foarte 
englezoaică, după ce mi-ai ţinut o prelegere despre de
getele veveriţelor zburătoare, întotdeauna. Si pentru tot



r
Magia unei nopţi 335

\ vieţii- Aşa că acum vrei, te rog, să vii înapoi in pat

c°tlî ti măritată cu mine.

măritat cu un duce, zise ea. Mi-ar plăcea să
- ^ 5rit cu tine, John al meu, care se întâmplă să fii

acea sa

-Perdita, vrei să te măriţi cu mine?
_Da! exclamă ea.
.Bine. Atunci hai să pecetluim logodna!
El o duse spre pat.
-Ai de gând să protestezi? întrebă el.
Ea clătină din cap.
El vorbi pe un ton mai profund, într-o imitaţie cara

ghioasă a unui predicator.
- E  cât se poate de nepotrivit pentru oamenii căsă

toriţi să facă dragoste.
Ea îl sărută pe umăr. El căzu pe spate, dar continuă 

să vorbească, având în ochi acea expresie de amuzament 
diabolic, ca întotdeauna. Ea îl sărută pe gât. Şi apoi pe 
bărbie, pe acea bărbie puternică, acum eliberată de bar
ba aceea fercheşă. Aşa că îi sărută şi gropiţa din bărbie. 

-T e  iubesc, zise ea.

dragoste...
k
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-A m  ascultat-o pe mama, îl întrerupse ea. 0  auzeam 
tot timpul în capul meu. îi simţeam dezgustul, dar ni
ciodată pe tine, Fletch! Pentru că, dacă te-aş fi simţit cu 
adevărat, te-aş fi cunoscut şi totul ar fi fost diferit. Din 
prima noapte împreună. Doar că nu am ştiut cu adevă

rat că erai soţul meu.
-Am  fost mereu soţul tău, zise el. Nu a existat nicio

dată altcineva pentru mine de când te-am văzut prima 
oară, Poppy. Niciodată. Când m-ai părăsit, am simţit 
că parcă sufletul meu a plecat din casă. Umblam şi mă 
purtam ca un om normal, dar îmi lipseau părţi vitale -
sufletul. Are sens ce spun?

-  Cu acest sărut, zise ea cu buzele lipite de ale lui, îţi
dăruiesc sufletul meu. Ca să-l păstrezi.

-La bine şi la rău, zise el.
-  în boală şi în sănătate.
-  Până când moartea ne va despărţi.
Iar din acel moment ducele şi ducesa de Fletcher tă

cură. Dar, din acel moment, îşi surprinseră prietenii şi 
mai apoi familiile insistând că ei, de fapt, se căsătoriseră
de Crăciun.

Şi sărbătoriră împreună ani şi ani. Şi ani.

capitolul 55

6 ianuarie, a douăsprezecea noapte, un bal mascat
la reşedinţa de la ţară a ducelui de Beaumont

-Nici unul dintre costumele astea nu e deosebit de 
interesant, i se plânse ducele de Fletcher soţiei sale.

-Cred că doamna Patton are un costum foarte inge
nios. N-am mai văzut o Diana aşa de feroce si într-un 
albastru regal. Arcul şi săgeata sunt un detaliu drăguţ. Şi 
îmi place cavalerul acela îmbrăcat ca Henric al VlII-Îea.



r/\} că H en ric  al VllI-lea avea bu rtă , rem arcă 
"t,1 T)ar cred că Lord Pladget şi-a permis libertăţi de

^ c 0tia mi-a spus că şi-a. legat covorul din fata
V  eiilui în  jurul taliei cu sfoară.

am crezut că Lady Isidore era cuminte când am 
^•loscut-oj zise Fletch. Dar priveşte-o acum!
^Isidore dansa îmbrăcată ca Zenobia, regina Palmirei.

pustele îi erau făcute dintr-un material aurit şi brodat 
„*cre to t cu cozi de păun, iar corsajul nu prea m erita 
amintit, pentru că nu era mai deloc.

_ 0 "h, nul gemu Poppy. Dansează cu Lord Beesby,

Magia unei inopţi 3 3 7

nU'i aşa7
. £  un bătrânel caraghios, făcu Fletch. Votează 

mereu...
-K u  mă refeream la asta, făcu Poppy. Uită-te cum se 

holbează la ochii lui Isidore!HUCd̂ dL icx ^ -----
-  îndrăgostit, rosti Fletch. E un caz fără speranţă, aş

zice
-  E căsătorit7 şuieră Poppy.
-  Încă nu.-  mea nu. . _ , . ,
Ea se relaxa si continuara sa danseze pe toata lun-

• ’»virând în ultima clipa o ciocnire cu 
„taea  “ “ f ^  “ dimb,âcat destul de neverosimil
un aristocrat exuber

în papă.  ̂ tot si se legăna ca pânza unei co-
Chipul u era . • de.pre costume n aminci lu-

răbii înalte, loa ^
Poppy să între e(*  tanârul pe care l-ai angajat? între-

-  Fletch, cine
bă ea> 1 u u o  auzi; râdea de felul in care papa se 

Dar Fleî  râmînd in calea Iu. un mar,nat care dansa
poticnise, ţ »  Sjba

cu reg.n foarte amuzată pi

se îndepirtS
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de parcă ar fi fost o pană şi o clipă mai târziu continuau 

să danseze.
-U nde Dumnezeu ai învăţat să dansezi. întrebă ea.
-  Balurile marinarilor, zise Dautry. Şi să ştiţi, dom

nişoară Tatlock, că există civilizaţie şi dincolo de saloa
nele înaltei societăţi.

Ea, care fusese aspră şi isteaţă cu Villiers, nu reuşi să 
spună nimic în momentul acela. Parcă o cortină magi
că s-ar fi evaporat, iar ea redevenise o fată bătrână ne- 
interesantă. Doar că fata bătrână dansa cu un bărbat 
extrem de masculin, genul la care se uitau toate femeile
din încăpere.

-  Deci te măriţi cu el? o întrebă el brusc.
-  Poftim?
-A i de gând să te măriţi cu Villiers? Şi să nu crezi, 

adăugă el, că mă îngrijorează moştenirea titlului. Tatăl 
meu mi-a lăsat ceea ce se numeşte o avere din comerţul 
naval. Aş putea cumpăra jumătate din Londra şi să o 
vând din nou dacă ai vrea.

-Sigur că trebuie să simţi o oarecare îngrijorare... în
cepu ea.

El o trase de pe ringul de dans într-un mic alcov cu 
draperii şi nu acţionă foarte delicat.

Ea se simţi dintr-odată destul de agitată si fără suflu.> c? i
-A i de gând să te măriţi cu el? repetă el.
Gura ei se deschise, dar nu reuşi să rostească nici un7 »

cuvânt.
El îşi lăsă capul în jos spre ea. Gura lui nu era moale 

şi nici blândă -  revendica şi lua, punea o întrebare, dar 
ea nu era pregătită să răspundă.

Aşa că ea -  Charlotte, fata bătrână -  se trase de lângă 
el şi îşi puse mâinile în şolduri.

-  încă nu sunt sigură, îi spuse ea.
El păru un pic năucit. Măcar nu era singura care 

simţea acea dogoare sălbatică atunci când se sărutau.
-  Nu eşti sigură de ce anume?
-Nu sunt sigură cu cine mă mărit.



r  a o ferit o alternativă?
'  • . ştiind că sora ei, May, nu ar fi recunoscut-o 

dată. In  seara aceea, ea era regina d in  Saba, o feme- 
f 10 poruncea inim ilor de bărbaţi.
'£ ̂ Villiers mă am eninţă că mă dă în  judecată pentru
* licărea promisiunii dacă nu mă mărit cu el.

' Dautry pufni.
_ Şi îl iubesc.
El îşi încorda maxilarul.
Ea dansă un pas mai aproape de el.
-Apoi eşti tu.
-Nu ţi-am cerut să te măriţi cu mine.
Idiotul'.
-Presupun că asta înseamnă că rămâne doar ducele. 

Poti să exersezi ca să-mi spui Excelenţa Voastră.
Ochii lui erau sălbatici, dar se înmuiară când se uita- 

ră în adâncul sufletului ei şi văzură o femeie cate voia să 
stea m faţa vântului şi să simtă satea pe buze.

-  Charlotte, zise el.
Ea îsi ridică bărbia. -
-V o i decide săptămâna viitoare. In te cererea ta ş, a

l u i  Pentru c ă . . .  tu m-ai c e r u t ,  nu-, aşa? Doar c a  a, u.tat 
iul 1 em.ru c _  a m  0 b s e r v a t  o anume reticenţa.
să o  s p u t c u  v o c e  sci ip ire am u zată . A m u z a m e n t  ş i 

I n  o c h i i  lu i  ap  ^  . se în m o a ie  u n  p j c g e n u n .

în c ă  ce v a  -  cev a  ce  ^  ar fi fo st d e stu l aer.

clăii, de parca m V ^  ce el începu să o sărute
Si chiar nu mai tu a 
)

din nou.

-P o f t im ?  z is e R e tc b  , jMi re p e tă  P o p p y . U n d e  
- T â n ă r u l  pe  care  1- -

Vai găsit? .

_ Care tânăr? ^  e îndrăgostit de mama mea.
_ Cel care s-a pr ‘ nenuşcat.
C h ip u l lu i ram ase br 

- O h —
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-D a , aprobă ea din cap. Acel tânăr. Cel care i-a an* 
rat reputatia mamei mele cu atât de mult curaj. 
ca posedă un anum it talent dramatic.

-N u  ţi-ar plăcea să îţi imaginezi afecţiunea mamei 
tale pentru un tânăr chipeş?

Fletch zâmbi cuceritor, dar Poppy clătină din cap.
-  E aici în seara asta?
-P en tru  Dumnezeu, nu! zise Fletch şi cedă. El e 

cum să spun, un gentlem an al nopţii. Un cuceritor 
al întunericului.

-  Gentleman al... Ochii lui Poppy deveniră rotunzi. 
Serios! Unde Dumnezeu l-ai găsit?

-A m  întrebat pur şi simplu o femeie care se pricepe 
la asa ceva.»

Ea îşi miji ochii.
-  Si ce femeie e asta? i
-  O tânără rudă a doamnei Armistead, consoarta 

lui Fox.
-N ic i măcar nu ştiam că o cunoşti pe doamna 

Armistead.
El o scoase de pe ringul de dans şi apoi se uită în jos 

la dulcea lui soţie.a »
-  Iţi dai seama cât de mult te iubesc, da?
Ea se încruntă.
-  Spune-mi că eşti geloasă! O cheamă Cressida şi e 

foarte frumoasă.
-N u sunt geloasă, zise ea imediat şi-şi încreţi nasul 

spre el. Aşadar, ţi-ai petrecut timpul cu gentlemeni ai 
nopţii, ai zilei şi cu prietenii lui Fox...

-  Foarte abilă, zise el şi o sărută chiar acolo în sala de 
bal, fără să ţină cont de regulile decenţei.

Dar Poppy bănuia că balul din a douăsprezecea noap
te al ducesei de Beaumont avea să fie subiect de bârfă 
ani întregi, aşa că un sărut între soţi nu avea să primeas
că prea multă atenţie.

în mod firesc, acum, când ducele de Villiers se 
însănătoşea, partidele de şah ale ducesei de Beaumont



ţUl ei şi cu Villiers deveniseră din nou un subiect

Cl11 arte a p r i g 
ii2 învins? întrebă doamna Patton, oprindu-se perv 

o  clipă în sala de odihnă a doamnelor.

trV ima u aruncă 0 privire lene-ă-Ţe îndoiai de asta?
.N u după felul cum m-ai zdrobit pe mine în ulti

mele zile. _
 ̂Ai câştigat o partida toarte frumoasă aseară împotri" 

va mea, remarcă jemma. A fost o mişcare ingenioasă cu 
tUra. M-ai păcălit.

_ O victorie rară, zise doamna Patton. Dar pe care 
am savurat'O. Deci ai câştigat partida cu soţul tău... Şi ai 
terminat-o şi pe cea cu Villiers?

- Din păcate, zise Jemma şi se încruntă.
-N u ai câştigat?
-  El a sacrificat un câmp de luptă întreg. Strălucitor, 

fără milă şi ingenios.
- Aşa că ambele partide continuă cu ultima rundă, 

cea finală, zise doamna Patton. Fascinant!
-  Iar în ultima rundă vom juca legaţi la ochi, zise 

Jemma punând un pic de culoare rubinie pe buze.
-  Si... asa am auzit, zise doamna Patton, făcând o pau- 

j i
ză delicată.

-  în pat, confirmă Jemma.
-  In pat cu ducele de Villiers, zise doamna Patton vi

sătoare Nu există femeie căsătorită în toată Anglia care 
să nu se gândească să-şi sacrifice regina pentru o astfel

“vrtUers refuză să joace până ce nu se întremează

complet. A a* <*se ™ tatîmpla ‘m ŞaSC luni'
Doamna Patton ta*- ^  ^  ^

" N u  ş t iu .  răsp u n se  J e m m a  şi î ş i  f ix ă  la  lo c  0  b u c l ă  
Z  i - A m  câştigat u lt im a  r u n d a  d e  c e v a  v r e m e  s i  nu

'a m  a w t « s*  m ai diSCUtăm ” A s m  e  0  ^ ¿ c i z i e
pentru altă zi... ^
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n ^ ia  copiilor, domeniul Fletcher 
25 decembrie, şapte ani mai târziu

fja Crăciunul şi o fetiţă cânta destul de fals, aşa cum 
cântau copiii netalentaţi, dar foarte veseli:

-Am văzut trei bărci în larg în dimineaţa de Crăciun, 
ţn dimineaţa de Crăciun...

Tatăl ei i se alătură cu vocea lui catifelată şi profun
da, alunecând precum ciocolata pe lângă vocea subţire 
a fetiţei:

- Am văzut trei bărci în larg în dimineaţa de Crăciun...
Apoi fetiţa ţipă. Oamenii tindeau să facă asta când

se trezeau zburând prin aer şi aterizând pe umerii cuiva.
Chiar dacă erau oameni mititei, care ar fi trebuit să fie
obişnuiţi cu un asemenea tratament.

-  Papa! zise Clementina şi se agăţă de părul ducelui de
Fletcher. Trebuie să încetezi să mai faci asta. Grandmere
mi-a spus că n-ar trebui să ţip pentru că sunt o tânără
lady. Dar tu m-ai făcut să ţip. Nu a fost vina mea.

Tatăl ei o răsturnă cu capul în jos pana când ţipă şi
m a i  t a r e ,  a tră g â n d  a te n ţia  ce le ila lte  p e r s o a n e  d i n  c a m e r ă .

î n a i n t e  c a  F le t c h  să-şi d ea  s e a m a  c e  s e  î n t â m p l a ,
b r a ţ e  m ic i  s i g răsu ţe  îl apu cară d e  p io o r ,  ,a r  c â ţ iv a  d i n ţ i  
braţe mic s se mfipsera in piciorul lui
ascuţiţi, doi Ş c l ie! ţipă o voce uşor înăbuşită

p e s t e

epilog
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-  Oh, fir-ar să fie! gemu el, îndepărtându-şi fiul de pe 
picior. Tocmai ai ucis încă o pereche de ciorapi. Ce va
spune bietul Morton?

Alexander nu avea milă de valetul ducelui. Era prea 
ocupat să îl certe pe ducele însuşi.

-N -ai fost dlăgiiţ cu Clemmie, zise el şi apoi: Assan-

der sus!
Fletch îşi ridică fiul pe umeri.
-  Haide, papa! zise Clementina, trăgându-1 de mână. 

Hai să ne prefacem că ne uităm după Moş Crăciun!
Ea dansă până la fereastră şi-l trase după ea.
-A m  văzut trei bărci în larg... începu ea din nou.
De data asta, el o lăsă să cânte singură, stând acolo cu 

mânuţa ei caldă într-a lui şi cu genunchii rotofei ai lui 
Alexander lângă urechile lui.

Clementina se legăna înainte şi înapoi, evident vă- 
zându-1 pe Moş Crăciun înaintând prin nămeţii de pe 
pajişte.

Apoi se întoarse pentru că într-un fel ştia mereu când 
se afla soţia lui în cameră. Fiica lor continuă să cânte 
teribil de fals, aşa că Fletch zâmbi în loc să o întrerupă. 
Alexander scoase un sunet gângurit şi începu să sară în 
sus într-un fel care indica fie că voia să înveţe să zboare, 
fie că voia în braţele mamei sale.>

Zâmbetul lui Poppy era aşa de frumos, încât Fletch 
simţi că i se frânge inima de bucurie în timp ce o cu
prinse cu un braţ. Alexander puse o mână în bucle
le mamei sale şi toţi se uitară pe fereastră în timp ce 
Clementina cânta:

-  In dimineaţa de Crăciun...»
Poppy păru că vrea să se mişte, aşa că Fletch îşi puse 

fiul jos şi îşi cuprinse soţia în braţe.
-  Bună, îi spuse el.
Ea era la fel de frumoasă ca în momentul în care o 

văzuse prima dată la Paris şi la fel de delicioasă ca prima 
dată când făcuseră dragoste sub un brad.



ni 

turn

rţ

O*8' X Î S  °  lorsă *  l*»b*
l^ i ' î u â  păpuşa şi începu iar C,emen'  

<lrerPTerare specială a colindului S“  " gUr’ ° 
l(1,E Crăciunul, zise Fletch si depuse un rf - i .
■ poppy- ’ n sfruc pe buzele

"cj apoi încă unul, pentru r i « ,
» i . • i , Ca Că avea Un criIs 1“ h n n

lir0sea bine şi era a lui. st Dun’

îti aminteşti când te-am sărut-nf • j  -
Iu.,u l din Saint-Germain-des-Pres? P 3 data a?a în

îi mai dărui un sărut ca sâ-i a/în™ 
p(„fund posesiv. "  ‘ aduca am m te' ^ r u t

Ai grijă! zise ea fără suflare. Te pocnesc cu umbreluţa' 
Fletch îşi lasa mâinile sa alunece pe posteriorul soţiei.
-  îmi place moda asta nouă, zise el visător. Nu mai 

vreau sa vad o schimbare în viaţa mea.
- Crăciunul, rosti ea şi-i dădu o şuviţă la o parte de pe

faţă, e ziua mea favorită din an.
-  Ziua ta, zise el şi se aplecă mai mult spre ea, ca să 

ronţăi oameni de turtă dulce.
-  Ştii ce face bucătăreasa anul ăsta? întrebă ea cu ochi 

mari si nevinovaţi.
-N u. Ce?
-  Femei de turtă dulce! Acoperite cu aur şi foarte-foar- 

te comestibile!
Fletch rânji.
-Vrei să spui că e rândul meu?
Poppv se aplecă şi îi dădu un sărut care se transformă 

dintr-odată în ceva mai dulce şi mai profund, în felul în 
ca re  se în tâm p la  în  ziua de Crăcii

-Va trebui să ne batem parau ¡ist», zise ea şoptit ceva

” * !  p tn îu  ce? întrebă Fletch care pierduse şirul si,uaţiei.

Poppy, sunt...
Ea îşi întinse gatul.
-C e face?
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săAlexander era micul lor curajos, foarte ocupat ,Sd 
lovească o trăsură de jucărie de şemineul de cârărrtid' 
intr-un fel care garanta că avea să'i distrugă roţile.

-N u e Alexander, zise Fletch şi îi prinse faţa în mâini 
Eşti sigură că nu e un vis.7

Nu conta faptul că toate femeile din Londra oftau 
când îl vedeau pe Fletch. Şi nici faptul că partidul său 
din Camera Lorzilor se adresa mereu ducelui de Fletcher 
când avea nevoie de un discurs strălucit şi de o victorie 
clară. Şi nici faptul că soţia lui îi arăta că era foarte feri
cită în pat şi în afara lui, aşa cum dragul ei soţ nu ar fi 
crezut vreodată că merita.

-John, zise ea cu un zâmbet care îi arcui buzele. Ştiai 
că noaptea trecută a fost noaptea de Crăciun, iar asta 
înseamnă că măgarii au putut vorbi pe limba oamenilor?

El ridică o sprânceană.
-A  observat ceva soţia mea, naturalista? I-ai scris 

o scrisoare bietului Loudan? Poate că acest fapt va fi 
cel care îi va asigura, în sfârşit, o catedră de profesor 
universitar pe care nu ar merita-o fără corecturile tale 
din opera lui. Deşi sunt sigur că universitatea ar pre
fera să-l angajeze pe P.F., autor al unui recent tratat 
despre oposumi.

-  Probabil n-ai observat, zise ea pe un ton iubitor, dar 
sunt foarte sigură că e un măgar în cameră acum şi că 
nu mai vorbeşte engleză. Sună de parcă nu a auzit toate 
lucrurile pe care le-am spus seara trecută.

-Cred că ducesa de Fletcher tocmai şi-a numit soţul 
măgar, remarcă el. Ştiam eu că semeni cu mama ta!

Apoi se feri, pentru că ea îl plesni.
-  Lucrurile pe care le-am spus seara trecută... Ea simţi 

cum se îmbujorează chiar şi după atâţia ani de căsnicie. 
Seara trecută, şopti ea, după...

-  După cină?
Ochii lui râdeau spre ea.



Chiar şi după ani de căsnicie Poppy tot nu se pricepea 
sâ s p u n ă  lucruri intime cu voce tare, deşi devenise foarte 
p r ic e p u t ă  să le spună în intimitate.

Aşa c ă ,  în  loc de asta, ea îi trase capul spre ea şi îl 
s ă r u t ă  cu ţoată inima, cu bucuria care venea din faptul 
că era iubită cu adevărat şi că iubea cu adevărat.

C u  bucuria care venea din faptul că avea copii 
c o n v i n ş i  că erau foarte iubiţi şi care nu se temeau de un 
c u v â n t  aspru sau de o lovitură.

Cu bucuria care venea din a avea un secret.
Dar după o vreme ea îşi aminti că secretul ei însemna 

că era un cadou de Crăciun.
-  Crăciun fericit, John! zise ea şi îi luă mâna într-a ei. 
Sub mâna lui Fletch nu se simţea decât o rotunjime

graţioasă.O >
-U n  copil? zise el fără să-i vină să creadă. Un copil?
Ea aprobă din cap.
- Alt copil.
Iar Fletch o luă şi o învârti râzând, luându-1 şi pe 

Alexander în braţe, iar Clementina se strecură între ei, 
toţi ţipând, râzând şi repetând:

’- U n  copil, un copil!
Ceea ce avea sens. Pentru că era ziua de naştere a 

acelui Copil-
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