file_0.jpg

file_1.wmf


ROMANTICE
- » 	
SERIA „DUCESE DISPERATE"
Pentru lady Perdiia Sclby - alintată Poppy de familie şi de prietenii apropiaţi - Crăciunul pctrecut la Paris este cea mai frumoasa sărbătoare pe care şi-a imaginat-o vreodată. Iar asta pentru că se află alături de bărbatul visurilor ci - logodnicul care urmează să îi 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-şi unească destinele. Fermecătorul duce de Flctcher pare că este alegerea 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 mamei sale, care consideră că vizitele soţului în dormitorul conjugal sunt doar o obligaţie neplăcută, dar necesară. Deşi este îndemnat de prieteni să-şi găsească o amantă pentru a uita de eşecul 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. ♦
CĂRŢI
„Ducesele Eloisei James sunt cu adevărat delicioase!"
Lisa Klcypas
Iiloisa James este una dintre cele mai apreciate scriitoare americane de literatură romantică. Cărţile ei au fost publicate în 20 de ţări. Majoritatea romanelor sale de dragoste s-au aliat în topul New York Times al celor mai bine vândute cărţi.
9786063376894ELOISA JAMES Magia unei nopţi
Traducere din limba engleză Anca Mihăilescu
litera
BucureştiAceastă 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 pudrate cu zahăr. O bucurie ancestrală sclipea în ochii trecătorilor 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 baghetele 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 delicioase 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.3	Eloísa James

3	Eloísa James

De unde stătea Fletch în turnul clopotniţei, Ponte-Neuf
trecea peste Sena într-un arc voluptuos iar tot Parisul
cl nea stb eT ca o pădure de turle si de acoperiş sclipea sud ei, ta f	avea nag argi .
pudrate cu zapada. Fiecare	^ u
Notre-Dame plutea ca o regina ucao F w «-ur- iNoire uaiuc ^	păreau sa cerşească
e mai înguste şi mai timicie p fPTT1Pri ^ atentia cerească Catedrala ignora astfel de temeri nem_ arenpa ceieabLa	frllmoasa, mai devotată
semnate, consideranctu-se mu u	{
luxoasă decât altele. „Ctâc.unul e al meu , parea
si mai
M -aSuntnaaproape miraculoase sentimentele pe care le
avem unul pentru celălalt.	, .
Fletch clipi si se uită în jos la viitoarea lui mireasa, Lady Perdita Sdby. Preţ de o clipă, Notre-Dame Poppy si Crăciunul se amestecară năucitor în mintea lui de parcă Notre-Dame era mai erotică decât o femeie, de parca o femeie era mai sacră decât sărbătoarea Crăciunului.
Ea îi zâmbi cu chipul încadrat de bucle moi, de culoarea aurului alb şi de şuviţe precum lumina 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.

-Nu 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 destui englezi de viţă nobilă acolo, regulile nu erau aşa de
rigide ca în Londra.
-Ei bine, eşti duce, îl tachina ea.14	Eloísa James
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-Mă iubeşti doar pentru titlul meu? o întrebă el şi se aplecă să o sărute pe obraz.
Pielea ei era incredibil de albă şi de moale. îl transpunea într-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 urechilor, 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. În 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 motiv 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.
-Aici 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.

-Oh, nu poti să faci asta! oftă ea şh dezmierdă bărbia. E adorabilă. Poţi să-ţi dai seama ce fel de barbat eşti
doar uitându-te la ea.	. , ,
	Si ce fel de bărbat as fi? întrebă el, aplecandu-şi din nou capul, fără să ştie cât de mult avea sa 11 răsune în minte răspunsul ei în anii ce aveau să urmeze.
	Onorabil, cinstit şi... tot ce şi-ar putea don o femeie de la un soţ. Toate doamnele sunt de acord - ar trebui sa 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?
-Te 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. Dezgustător! Sper că nu crezi că ducesele pot să facă aşa ceva!
	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 întrekj pe oricine.
	Cum aş putea să întreb pe oricine? şopti ea teriM de agitată. Să întreb pe oricine ar însemna să le per^ să stie despre perversiunea ta, iar eu nu aş face a lt odată. La urma urmei, vei fi soţul meu!

în ochii ei apăru un amestec straniu de adoraţie şi de
dezaprobare.
-Ştiu! exclamă el uşurat. Poţi să o întrebi pe ducesa de Beau mont. Ea ştie exact despre ce vorbesc.
Poppy se încruntă.
-Mama spune că ducesa este cea mai lipsită de principii 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 genul 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 pricina 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 rezolvăm toate astea în noaptea nunţii noastre.
El era decis să îi ofere iubitei lui Poppy aceeaşi plăcere 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.
Când zâmbea o pariziancă, 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 isi amintea de Cecile, care îi spusese că buzele lui erau la fel de frumoase ca nişte cireşe, sau de Elise, care scotea mici tipete când îl vedea dezbrăcat. Desigur, fclise şi Uecile ţineau de prima lui lună la Paris, înainte sa se îndrăgostească. Acum în inima lui era doar Poppy - Şi vmtrelor lui avea să le placă să-i urmeze inima.
Dar Poppy, care se sprijinea de umărul lui lat, se încruntă 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, savura 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 poti prinde un duce, trebuie să-i permiţi anumite ofense.

în momentul acela, Poppy râsese la ideea că buzele lui Fletch peste ale ei puteau fi văzute ca o ofensă. Ea îsi simţise sufletul plin de bucurie pentru că era aşa de norocoasă. Era îndrăgostită de un duce, iar asta o faCea pe mama ei fericită. Un duce - dragul ei Fletch - era îndrăgostit 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 Flerch

ademenitor.
Când vocea lui devenea aşa de profundă, Poppv 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 următorul moment, el o trase aşa de brusc în braţele lui încât ea simţi cum corsetul îi împunse sânii, apoi broşa i se desprinse şi căzu pe podeaua de piatră. Fletch! strigă ea, iar el profită de asta ca să-şi bage limba direct în g^ira ei.

Direct! Şi şi-o plimbă ca pe o mătură de colo-colo, de parcă ea ar fi fost vreun dulap care trebuia curăţat.
-Ah! Pfui! 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.
	Te iubesc, Fletch, doar ştii asta.

Ea îşi miji ochii şi aşteptă.
-Ştii cât de mult te iubesc şi eu, zise el şi îi oteri un zâmbet încurajator.
Dar ea nu îi răspunse la zâmbet.
	Trebuie să înveţi că sunt lucruri pe care o lady englezoaică nu le face.
	Ce vrei să spui? El părea destul de nedumerit, iar Poppy avu un sentiment de mândrie. O dată ştia şi ea ceva ce el nu ştia! Mama spune că o lady are alte reguli pentru intimităţi decât, să spunem, are a noastră

se pract ca, aes^ui s	mâncăm mâncăruri di-
cum no, purtam hain ^ gm Suntem fundamen. ferite. Deci şi naţiunile sunt cuieruc. o tal diferiţi. Mama spune că femeile de viţa nobila din Anglia au foarte puţine în comun cu cele din franţa.
El se holbă în jos'la ea, iar Poppy aproape ca nu clipu Putea cumva ca acea expresie să fie măcar puţin dezamăgită? 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 noastră 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 ei nu părea să observe, dar Poppy o făcea. Iar acum, când se uita în sus spre el, se simţea de parcă putea încremeni privind în ochii lui splendizi - negri în mijloc şi cu o margine gri, luminoasă admirându-i corpul zvelt, felul în care se mişca, plin de eleganţă chiar şi când pur şi simplu mergea. O lady oftase la un moment dat şi spusese că a-l 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- aostească 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 spatele evantaielor. Pluteau pe lângă ea, o felicitau pentru isteţimea ei şi o numeau mignonne, 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 plecăciune 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 îndrăgostită! 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 cercetător la ea. Iar dacă faţa şi corpul tău nu au nici înălţimea şi nici trăsăturile regulate ale frumuseţii, nimeni nu poate 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 pent^ cinci. Fustele lui Poppy erau festónate cu şiruri de perje mici, iar corsajele ei erau tivite cu blană de hermină.
Dar Poppy era de părere - în secret - că i s-ar fi po. trivit mai bine ceva simplu. Corpul ei era prea mic, iar astfel de paniere cu laterale mari sau treneie 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. Ţi-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. îi zâmbi.
	Mulţumesc.
	Ce carnee stranie! zise el întorcând broşa în mână.
	E singura carnee cu o pasăre pe care am văzut-o vreodată. Cei de la Wedgwood au făcut-o în onoarea reginei Charlotte.

-Şi cum poate un cocor în zbor cu o coroană ne cao să o onoreze pe regina Charlotte?
	Da, e o prostie, nu-i aşa? Dar uite - îi arătă ea - meşteşugarul a fost minunat. Vezi fiecare pană de ne arini

obiectă eL°r0ana ^ * ^ " Pa8ărea are Í
	Ştiu. Asta e mica problemă a execuţiei, dar t - place. Ea îl luă de braţ. Ne întoarcem? E destul d" ^ coare şi nu aş vrea ca mama să se îngrijoreze din

mea. O s-o întreb pe Jemma ce fac şi ce nu fac d *mc*na când vine vorba de sărutări, Fletch. îţi promit ' - ea, pentru că el încă mai părea distant într-un felcare^ nu-i prea plăcea.	c ei
Câteva minute mai târziu, ieşiră pe uşa abaţiei. Par- se întindea de fiecare parte a lor, visător în aerul recej dimineţii, până când dintr-odată aerul se animă cu y sunet sălbatic de clopote, note lichide căzând din turnJ] aflat deasupra lor şi răsunând între zidurile de cărării înzăpezite şi turlele înalte ale catedralei.
_E Crăciunul, zise Poppy, simţind că o cuprinde o senzaţie bruscă de bucurie. E ziua mea favorită din an.
Ador 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 sclipitor 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 cameră 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.
-Ai 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!w V18	Eloísa James
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capitolul 1
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 veridicitatea 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 intenţiile lui.
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.
Nu că n-ar
ca n-ai fi meritat. Ea era teribil de hotarată să aiungâ la acelaşi grad de eleganţă pe care o avea soţul ei. Fletch si costumele lui erau renumite în toata Londra, iar ea nu ar fi permis niciodată să se spună ca ducesa lUl îl făcea de râs. Nu voia să fie compătimită vreodata de
cineva. Niciodată.	w	_ ,
Desigur, Fletch nu scosese o vorba in trăsură despre rochia ei, desi trebuie să-şi fi dat seama ca 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 limpezi precum cristalul.
- Excelenţă, auzi ea o voce profundă aproape de urechea ei. îmi permiteţi să vă conduc spre cealaltă parte a sălii de bal, unde e mai puţină înghesuială? Ducesa de Beaumont se află acolo.
-Aş 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 formal ca femeile. Ea îşi puse uşor mâna pe braţul lin şi înaintară încet prin sala de bal, salutând din cap cunoştinţele -N-am crezut că vă voi vedea în dimineaţa asta," zise Poppy înainte să-şi dea seama că vorbise fără tact
Ducele - un politician desăvârşit, cunoscut în acelaşi timp pentru dispreţul său faţă de comportamentul scandalos, dar şi pentru scandaloasa lui ducesă, Jemma - \[ oferi un zâmbet întristat.
- Fără îndoială, petrecerea asta va fi scandalul săptămânii pentru că are loc sărbătorirea unui duel. Ca Sâ fiu cinstit, în mod normal, probabil aş fi evitat această întrunire. Dar, cum propria ducesă a dat petrecerea, iar
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 putere erau cunoscute în toată Anglia. Ultimul lucru de care avea nevoie în viaţa lui era un scandal. Şi, deşi o iubea foarte mult pe Jemma pentru zilele petrecute împreună 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.
-Aţi obosit, Excelenţă? întrebă Beaumont, oprindu-se şi el. Aţi prefera să vă aşezaţi?
-Oh, nu, zise ea, alungând gândurile despre căsătorie. 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 câştigat 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 displăcea 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 patru ani în urmă la Paris. Deşi purta şi ea paniere laterale, 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 aranjat în bucle moi, pudrate aşa de uşor, încât blondul auriu părea natural la lumină. Frumuseţea ei se întărise, iar aerul senzual de care îşi amintea Poppy era chiar mai pronunţat.

— i \

— i \

Eloísa james
-Jemma, exclamă Poppy, cât de frumos arăţi!
Jemma 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 singura 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...

-Nu ne-am cunoscut, zise ea, făcând o reverenţă. 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 şi 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.

-Aş 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 duniitale caritabile, continuă ea.
22
	Cărora nu o să mă alătur, zise Jemma. Ar trebui sâ-ti spun asta de pe acum, draga mea, ca să nu te dezamV gesc. Nu sunt mai caritabilă acum decât eram când ne~ ştiam la Paris. De fapt, e foarte posibil să fiu chiar ^ puţin generoasă acum.Eloísa James

24
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_ Cum ai putea să fii mai puţin generoasă? întrebă Isidore. Am locuit în Italia în ultimii trei ani, dar am vizitat-o de multe ori pe Jemma, îi explică ea lui Poppy. Nu cred că am văzu t-o vreodată ostenindu-se să facă vreun gest caritabil.
-Am 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 Jemma. N-o să-ţi vină să crezi privind-o acum, Isidore, dar Poppy era cea mai dulce păpuşă pe care am văzut-o vreodată. 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 adevărului. 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. În 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 întotdeauna o făcea să se simtă ca o harpie oribilă care reuşise un miracol.
	Poppy l-a sedus pe Fletch chiar la curtea pariziană. Cred că ducesa de Guise încă nu te-a iertat, încă bombăne.
	Mai întâi te-ai îndrăgostit? întrebă Isidore. Mi-ar plăcea 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.

^Nu^fi caragWoasă, Isidore! Poppy îl^are pe Fletch picioarele ei. Nu e genul care să se simtă amemnţata de farmecele tale. Vezi tu, zise ea şi se întoarse spre PoPPV)
situatia uşor jenantă a lui Isidore...	^
- De fapt, măritată legal, deşi nu mjam văzut soţul de când eram în leagăn, o întrerupse Isidore.	_
-înseamnă că tinde să le agite pe doamnele mantate.
-Nici măcar nu pot să vorbesc cu un barbat însurat,
se plânse Isidore.
-Poţi cu siguranţă să vorbeşti cu al meu, 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.
-Deşi ea are tendinţa deranjantă de a face bărbaţii să se îndrăgostească de ea, te asigur că nu face decât să discute cu ei.
- Iţi promit că nu voi flirta cu ducele tău, zise Isidore, oferindu-i Jemmei un zâmbet orbitor. Dar vom fi prietene. Adevărul e că îl găsesc pe ducele de Fletcher aproape troppo elegante pentru mine. Sunt atrasă mai deorabă de bărbaţi mai duri.
-Ştiu ce vrei să spui, zise Poppy. Un pirat'
-Toată lumea iubeşte piraţii, zise Jemma întristată Cateodata mi se pare o cruzime că sunt măritatn m un politician.
-Nu există piraţi în societatea engleză ob^ Isidore. Chiar şi aşa, m-aş preda unui bărbat fără S6rVă dine de pirat dacă m-ar adora pasional, asa cum - at;ltu' soţul, Excelenţă.	' 1 te ad°ră
-Te rog, spune-mi Poppy! Apoi adăugă, disper- - să schimbe subiectul: Sunt sigură că soţul tău te^ adora pasional.	V£l
-Dacă mă mai recunoaşte, zise Isidore cu un sughiţ de râs.	lc
capitolul 2
The Morning Post (continuare):
Nu putem comenta în privinţa veridicităţii acestei afirmaţii, dar nu putem să nu ne întrebăm dacă ducele 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 şah cu numitul duce...
-Ai 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 sprijini 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. -Ai 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.
-Se zice că Villiers a pierdut destul de mult sânge până când a reuşit chirurgul să se adune.
-Ar 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.30	Eloísa James
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-Ce romantic! rosti Fletch ironic
- Nu erai asa de tăios pe vremuri, zise prietenul k surprins de răspuns. Te porţi de parca a. avea un băf n fund. Pentru Dumnezeu, ft* rost de c, amanţi! Si ce dacă soţia ta nu e interesata de tme m pat? Practlc toti bărbaţii de aici au trăit asta. A. putea sa*, ofer, unei englezoaice aristocrate obişnuite c.ncisprezece erecfu şi
nici măcar nu s-ar înroşi.	. . M . .
-Apropo de amanta pe care ar trebui sa mi-o iau, zlSe Fletch cu plictiseală teribilă în glas. Nu aveam idee că esti asa de interesat de activităţile din dormitor.
' Gill se îmbujoră, apoi rosti ceva ce nu putea fi repetat. 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 camerei. Sânii ei se umflaseră din cauza corsajului mic şi ţeapăn al rochiei. El se întări instantaneu. Era ca un fel de tortură a lui Sisif să dorească pe cineva care nu îl dorea. Să fie căsătorit cu o asemenea persoană era ca si cum ar fi fost legat de o fântână fără să i se permită să bea niciodată.
Deşi doar ideea de a se duce la uşa dormitorului ei îl înmuia instantaneu. Ea i-ar fi permis, desigur, să intre. Oh, mama ei o învăţase bine în privinţa asta'1 Avea să sporovăiască şi să zâmbească, dar el nu era nrost Putea să vadă resemnarea obosită din ochii ei C " nu mai vorbească de felul în care şi-ar fi dat jos că * ^ de noapte şi s-ar fi întins pe pat - singurul lui t^^f era că ea nu mai insista să fie sub cuvertură - sj -IUni suportat atenţiile.	,L l"ar "
El bău din nou.
Suporta era cuvântul potrivit.
Indiferent ce făcea el, ea doar stătea întinsă acolo La început, el îşi dedicase timpul sânilor ei, sperând ea avea să înceapă brusc să gâfâie şi să se zvârcoleascăsub el, aşa cum ^ăcea	apuca să o atin
gă Elise îl condusese pe corpul ei de parcă învăţa un sport nou.
-Acolo, zicea ea uşor şi continua: Mai tare! Şi apoi: Oui!
Pentru Dumnezeu, se săturase să se gândească la Elise!
p0ppy, pe de altă parte, îl mângâiase ocazional pe cap. îl săruta, ba chiar îi permitea uneori să pătrundă cu limba 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 devenise 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 prezenta 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 plăti o femeie ca să se culce cu el. „Ia-ti o amantă!" - acesta fusese sfatul lui Gill.
El ar fi plătit acea femeie ca să se arate interesata de el Să o plătească pentru ca ea să gâfâie şi să geamă.
Cu toate astea, existau alte femei din aristocraţia en. gleză, femei interesate de sex şi poate de el. Ducesa de Beaumont tocmai se întorsese de la Paris, iar toată |u. mea ştia că Jemma şi Beaumont nu se culcau niciodată împreună şi n-o mai făcuseră de ani întregi. Mai mult, ea jucase un scandalos joc de şah cu ducele de Villiers - şi toată lumea ştia 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 săptămâni 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 punea în valoare pomeţii. într-o criză de furie'" cina lui Poppy, îşi lăsase barbă, tunsă acum scurt ^ acopere acea gropiţă care îi plăcea ei. Şi mergea ^ ^ pas controlat, de felină înfometată, ca un bârb^U.Un nu mai avusese o partidă decentă de sex de ani înt o^ intenţiona să facă ceva în privinţa asta.	re§1
r
1
Uneori se gândea cât de ridicolă era toată treal în timp ce viaţa lui de bărbat căsătorit se redusese I o vizită pe lună, ba chiar mai puţin, el se transform* fără scrupule în genul de bărbat care atrăgea ochii tut^ ror femeilor.
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Cu excepţia celor ai soţiei lui, desigur.
Purta haine monocrome - nu genul de extravaganţe colorate, precum ducele de Villiers. Pentru Fletch" hai- nele nu erau dovada agresiunii, ci trădau atracţia eroti- că 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 umerii în valoare, să-i prezinte frumos pieptul şi erau decupate în jurul abdomenului său plat.
Singurul lucru ce rămăsese din ducele modest care sosise prima dată la Paris şi se îndrăgostise de o englezoaică 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 scotea 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.
Poppy 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.	.. .
O putea vedea cu coada ochiului - spre dezgustul lui, el părea să stie 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 Villiers, 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 întrebe care este efectul principiilor morale ale ţârii asupra mulţimii de femei libertine recent întoarse de la Paris...
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! ^
-Te înşeli, declară ea. Oamenii care vor critica tă festivitate vor fi doar cei pe care nu i-am invitataCGaS'
	Invitat? făcu Damon. Cum ai putut să inviţi neva? Am crezut că oamenii ăştia ne-au urmat ar

la duel.	aSade
-Hai! zise Jemma luându-l pe fratele ei de brat
ne ducem în partea cealaltă a încăperii. Lady (V"'
r
nand-Nogaret vine spre noi şi nu suport felul în USsi'
care
« 1 Vmă ceartă pentru câ mă îmbrac într-o manieră exagerat de franţuzită.
_ Ea îmi pare franţuzită, zise Damon cu o viziune ignorantă asupra modei.
Lady Chaussinand-Nogaret purta o rochie de un violet 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 duel, zise ea. Eu i-am invitat pe toţi. L-am pus pe secretarul meu să stea treaz o jumătate de noapte ca să scrie cărţile de vizită, care au fost livrate cu o oră înainte de duel.
	Şi ce scria pe cărţile acelea? întrebă Damon, izbucnind 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-l cu evantaiul pe braţ. Vezi cât devotament fratern îţi arăt? Ţi-am sărbătorit victoria înainte să ajungi la locul duelului.
-Uite-l 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
frapantă, pentru că Lord Manning dădea aprobat0r din cap.
Tatlock sau Fetlock, se gândi Jemma în sinea ei „Femeia arată ca un cal. Nu-mi pasă cât de inteligen' 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-l pe Damon după ea.
	De ce te încrunţi? se interesă el.

-De slăbiciunile soţului meu.
Damon oftă.
-Nu există nimic mai rău decât detaliile intime dintr-o căsnicie. Te rog să nu-mi spui!
	Sunt doar completate de fraţii care încep să se dueleze, 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!
Toată dimineaţa, majordomul ducal, Smiley, deschisese 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 hr mm
1111	1	i.	leii LU1L1
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 pocite
că ea are cea mai notorie reputaţie - se zvoneşte că
prietenele ducesei cu acelaşi rang cu al ei ar fi la ^
de sălbatice şi lipsite de principii. Pe scurt, ducese nesăbuite, neîmblânzite şi fără dorinţa de a asculta cuvântul unui bărbat.
Fletch ştia exact genul de femeie pe care îşi dorea să o găsească. Una care să fie interesată de plăcere, nu de I iubire, care să nu vrea legături emoţionale.
Una care chiar să-l atingă.
Gândul îi întări hotărârea. La naiba, îşi petrecuse des- 1 tule nopţi întins într-un pat gol, satisfăcându-se singur I 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 femeie care îl dorea. Erotismul pe care îl emana, descoperise el, era atrăgător pentru toată lumea.
El îl văzu pe ducele de Beaumont 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 întâmpină cu un zâmbet.
-îl cunoşti pe Lord Holland?
-Am fost un mare susţinător al tatălui dumneavoastră 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".
-într-adevăr, murmură Fletch. Soţia mea e remarcabil 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.
Chipul lui Beaumont deveni brusc rigid. -Activitătile Excelenţei Sale poate că nu sunt Ia fa de cunoscute, dar sunt la fel de generoase. Nu cu ^ timp în urmă, am găsit-o pe soţia mea in compania unei tinere femei care aduna bani pentru pensionarii din
Chelsea, bunăoară.	01111
-Nu am vrut să sugerez altceva, zise Holland, darera
evident din tonul lui că pentru el ducesa de Beaumont
era o povară.	a
Acesta era un lucru bun la Poppy, se gândi Fletch. Ea nu l-ar fi înşelat niciodată.
Holland se întoarse spre Fletch.
	Deşi urăsc să spun asta de faţă cu Beaumont, pentru că el e de partea diavolului, ne-ar plăcea să vă vedem ocupând locul tatălui dumneavoastră în Camera Lorzilor. El era un vorbitor excelent, nu rata nimic.
	Un tată nu trebuie să-i transmită neapărat fiului locul în acelaşi partid, preciză Beaumont.

-Ah, dar cei deştepţi o fac, zise Holland şi îi zâmbi lui Fletch. Mă pot aştepta că vă veţi ocupa locul alături de noi, Excelenţă?
	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 vulgară 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 politica. -Mă scuzaţi, domnilor, zise el cu o plecăciune şi se
îndepărtă.
Două încăperi mai încolo, găsi exact ce căuta. Lady Nevill.
Ea era un pic mai în vârstă decât el, cu exact acel gen de eleganţă franţuzească pe care şi-o amintea. Şi auzise despre ea. Soţul ei fusese rănit într-un accident de trăsură. Cine putea să-i interzică plăcerea unei aventuri?Ma%in nuci nopfi	^
Ma%in nuci nopfi	^

Inaira societnrc crn aşa de îngăduitoare încât nu i se refuza nici o invitaţie la nici un eveniment, deşi toată lumea ştia foarte bine că ca renunţase demult ía reputaţia ci.
'Era pasională, cu sâni mai mari decât Poppy, cu picioare 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 Kenclrick, 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 interesul 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, dar îşi lăsă în schimb ochii să zâmbească.
Ea îi spuse ceva lui Lord Kenclrick şi se întoarse spre el. El făcu un pas sau doi şi se înclină în faţa ei.
-Ne cunoaştem? întrebă ea râzând uşor?
-Nu 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.
-Mă voi strădui foarte tare să fiu irezistibil, zise el, simţind u-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 nimic mai mult decât...
-Da? se aplecă el spre ea.Eloisn James
38
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36	Eloísa James

-Să fie dorită.
Vocea ei era răguşită şi sugestivă. Ioate că Poppyera neobişnuită în privinţa asta. Ea nu voia să fie doria Alungă acel gând. Poppy era soţia lui. Lady Nevill era.., -Cum alege femeia în chestiune dintre toţi cei care0 doresc? Pentru că trebuie să fie numeroşi cât o legiune, -Precum porcii nebuni din Biblie.7 Ea îşi desfăcu evantaiul - ochii ei râdeau pe deasupra lui' Erau conturaţi delicat cu o linie senzuală de cărbune.
	Doamna îl va alege pe cel care aduce cel mai puţin a porc, te asigur.
	Iar dacă îşi ascund micile cozi îmbârligate? râse 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.
-Am 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 -.vpq n
1	• i'iia clVCd. od U
dezamageasca.
	Nu aşa de tânăr, zise el aproape trist. -Nimeni nu poate revendica tinereţea veşnică El văzu o umbră de regret în ochii éi, care o fi

pe a lui.	'	re ta
	Cu toate astea, arăţi la fel de frumoasă ca o f

la 18 ani, zise el, ducându-i mâna la gură. ' eme*e
-Nu aş vrea să fiu aşa, zise ea. Dacă aş avea do ani, as fi tânără si proaspăt căsătorită. Ceea re t, a fi. '	'	u Pari
-Căsătorit de patru ani, zise el. Crede-mă, asta intră la categoria proaspăt căsătorit!	c u
-Trebuie să încetăm să ne mai spunem adevăruri I chiar în clipa asta, zise ea cu ochii dansând. Nu există nimic mai deconcertant - sau obositor - ca o conversaţie I încărcată de adevăruri.
Dar Fletch savura o conversaţie în care adevărul era I dorinţă, iar cuvintele nu erau nimic.
-Cea mai obositoare conversaţie, zise el, este cea în I care toate adevărurile rămân nerostite.
-Acum îmi dau seama că nu eşti proaspăt căsătorit, zise ea oftând. Căsătoria este un subiect obositor, I zise ea, bătându-l din nou cu evantaiul pe încheietură. Cum se pare că nu e nimeni prin preajmă ca să [ ne prezinte, domnule, poate că ar trebui să facem sin- I guri onorurile.
Fletch fu cuprins dintr-odată de o încântare nerăbdătoare, generată de plăcerea de a fi în prezenţa unei femei I 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 eşti. O zeiţă?
' - Să nu spui Venus, te rog! Pe respectiva doamnă o găsesc îngrozitor de obositoare şi mult prea folosită. -Nu gândeam în sens mitologic. Dar dacă ai fi... - Elena din Troia?
-Sper că nu. Biata Elena! Tânărul Paris a furat-o direct 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... Unde naiba a fost asta?
-Grecia, zise ea chicotind.
Râsul ei era la secole distanţă de chicotitul unei fete entuziasmate, era un chicotit sufocant, care îi încingea vintrele.
-Sunt 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.
_Nu s-a dus să o fure, obiectă Fletch. îi fusese pr%
Ah, bărbaţii! Ei întotdeauna cred că Ie este pr0l^
o femeie sau alta.
-Suntem aşa de pretenţioşi. Fără îndoială. Din experienţa mea, ştiu ca barbarii trăiesc într-o febră a aşteptărilor cu privire Ia promisă 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. Oh, promisiunile pe care bărbaţii le încalcă fără să fi ştiut că le-au făcut! Când tot timpul femeile îşi încalcă promisiunile...
-Acum trebuie să-mi spui, rosti ea, iar ochii îi dansară într-un mod absolut delicios, eu ce promisiuni ţi-am încălcat?
-Nu ai încălcat încă nici una, zise el, permiţând 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.
-Cu toate astea, un bărbat se asteanr-i m	. „
1 -i- i •	, ' F ca ° remeie sa
îngenuncheze in faţa lui cu... cel mai mare entir'- -
Fletch avu dintr-odată o imagine învîorătxv -~l?Mn' -
despre ce anume ar fi făcut ea îngenuncheată înf ^^
Zâmbetul care pândea în colţurile luizelor'ei - ^
sugera că ei chiar putea să-i placă.	Sen*uale
-Nu mi-ai ghicit încă numele, îl îndemnă ea.
-Ştiu că eşti Lady Nevill, zise el. Dar nu ştiu cel
important lucru dintre roate.	'	1T*ai
-Şi anume?40	Eloísa James
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-Numele tău mic, desigur, spuse el şi îi luă mâna. Afli multe din numele intim al unei femei. Sper că nu esti o Mary...H 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 asociez cu un nume precum Lucy sau Margaret.
	Sigur nu arăt ca o englezoaică robustă?

El profită de invitaţia ei şi o studie din cap până în picioare. Ochii ei aveau o formă păcătoasă, ridicaţi la colturi 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.
-Nu, 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.
	îmi 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.
jLiliane?
în cele din urmă, ea cedă şi îi spuse:
-Louise.
	Louise... El lăsă numele să îi alunece pe limbă. Foarte frumos.

Râsul ei din gât fu un răspuns suficient.
Fletch râse - râdeau amândoi.
Iar Poppy apăru dintr-odată 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, neîmblânzite şi fără dorinţa de a asculta cuvântul unui bărbat 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 care nu-şi 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 seama că sute de perechi de ochi îl studiau. Părea un pic palid, dar altminteri era la fel de extravagant si de elegant ca întotdeauna.
Cuvântul mantie te ducea cu gândul la catifea dar Villiers purta una din mătase rozalie, tivită neagra' lan rigid din tafta violet-închis. Volanul era si el V<> o broderie cu un model care aducea cu lucrătura dii^P^ forjat; pe scurt, în toţi anii ei la Paris, când frecv"1 ^ curtea de la Versailles, nu văzuse vreodată un costum^ de deosebit. Părul lui negru, cu şuviţe albe era strânsă spate şi legat cu o panglică de catifea, asortată pejf
cu manria.	ct
Mantia îi va proteja rana de la umăr, murmură Damon în timp ce îşi croiau amândoi drum spre uşă.
Deştept bărbat! ^
¿Nu există nimeni ca el, zise Jemma, dandu-şi seama că zâmbea ca o idioată.
Villiers 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 eraU câtuşi de puţin feminine - nu nasul acela mare si bărbia aspră. Şi mai ales combinate cu cea mai laconică şi plicticoasă expresie afişată de vreun aristocrat
în Anglia.	^
Nu exista nici un barbat m 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 Damon, deşi fratele tău s-a străduit 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, Excelenţă.

-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 în faţa fratelui, şi a surorii în decurs de doar două zile? Jemma zâmbi.
-Dacă vă referiţi la partida de şah dintre noi, £Xce. lentă, ati pierdut doar primul joc al partidei.
Villiers se uită în jur la oaspeţii tăcuţi, care se dăduseră într-o parte, pretinzând fără succes ca nu urmăreail fiecare cuvânt al discuţiei lor.
Zâmbetul care îi juca pe buze era drăcesc.
-Am crezut că am putea începe astazi a doua par. tidă, Excelenţă. La urma urmei, aşa cum am aflat - făcu el şi'se uită din nou în jur câţiva oameni 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.
în încăpere se auzi un murmur, de parcă o pală bruscă de vânt ar fi suflat printr-un câmp de grâu. În ultimele 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 Jemma 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 şi făcu o plecăciune adâncă, de diplomat.
-Sunt încântat să te văd, îi spuse el lui Villiers, fără ca măcar vreo umbră din tonul lui să indice că era în relaţii reci cu Villiers şi angajat într-un joc paralel de şah cu soţia lui.
Ca să nu mai amintim de faptul că aproape toată Londra era de părere că Jemma însăşi era premiul care avea să fie înmânat câştigătorului, fie că era soţul ei fie Villiers.
Desigur, Jemma intenţiona să câştige ambele partide
-Mi-a părut rău să aflu că ai fost rănit în diniineat asta, zise Beaumont, purtându-se de parcă propriul cun* nat nu ar fi avut nimic de-a face cu rana lui Villiers. H- ^ trebui să te odihneşti, Excelenţă?
-Ah, odihna, răspunse Villiers alene. E supraapreci tă, mai ales când ai şansa de a juca un joc decent de
într-adevăr Beaumont, am sperat că ducesa ta va des- hide o nouă etapă în partida noastră. Vezi tu, continuă eÎ alene, urăsc foarte tare să pierd. 6 -Jucăm o singură mutare pe zi, îi spuse Jemma cu severitate prefăcută. Nu poţi afla dacă ai câştigat sau ai ierdut judecând doar după mutarea de azi, Excelenţă.
__ 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 însoteşti în bibliotecă, putem începe acel joc. _Xs fi onorat, zise Villiers.
Făcu o plecăciune spre Beaumont, iar Jemma observă 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 întoarse 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?E loisa Jnmes
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Lady Rapsfellow sporovăi plină de entuziasm şi ^
în urma lor.
Villiersîsi aplecă fruntea spre ea. -Ai auzit de povestea cu flu.eraşul care Ie cân, şobolanilor ca să^i ademenească m afara oraşului ' E totul doar o conspiraţie ca sa-p slabeasca concen. trarea, zise ea şi apoi râse spre el. Dar, spune-mi, ceai
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 niciodata, zise Jemma, încuviinţând din cap spre două femei al căror nume

nu-l cunoştea.
-Am presupus că bunul nume al logodnicei iui merita 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 mănăstire 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 rn-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 i 3 1 cu un pion la C4, îi spuse el lui Villiers. Vrei să ataci î altă direcţie?

-Nu, făcu Villiers şi mută un pion fix în acel l0c
	Noutătile sunt riscante, zise Jemma, aruncându i 1 • Saint Albans un zâmbet în timp ce făcea propria mu'tar

-Asta e tot? zise Lady Rapsfellow pe un ton uşor strident. S* 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.
_ 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 bibliotecă la fel de repede precum intraseră.
-Ce 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 rolul 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 întotdeauna grăbit să ia decizii pe care ulterior le-a regretat.
Adevărat, adevărat... El se uită în jos spre mâini,„
ÎTdSlîSS Seşeli - prietenii, zise eli
	Căţea, Zise el pe un ton lipsit de emoţie.

-Dar vezi ce prieteni buni putem să fim? Pasiunea mea pentru sah e egală cu a lui Benjamin dar, cân pierd o partidă, singurul lucru pe care mi-l doresc e sa
joc din nou.
	Iar şahul e singura ta pasiune.' Ea tăcu o clipă, înainte să se decidă sa răspundă

onest.	„	.	.
-Presupun că este. Îmi stimez foarte mult prietenii si îmi ador fratele. Dar inima mea e dăruită şahului Ani 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 familie pe care să o ador, deci interesul meu pentru sexul opus e pasager.
	La 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 Villiers. Ti-am spus că nu-i voi pune coarne vechiului meu prieten Beaumont.

Jemma încremeni. Ea îi oferise o aventură, într-un acces de furie faţă de soţul ei, iar Villiers refuzase.
-M-am răzgândit, zise el. în cele cinci minute cât am fost la mila săbiei fratelui tău, mi-am amintit c~ nu am iubit niciodată o femeie. Şi asta e una dint? experienţele pe care mi-aş fi dorit tare mult să le fi av ţ cu mulţi'ani în urmă. Nu pot explica de ce nva o^* până acum.
Buzele Jemmei se încordară.
-Cu 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 cunoscuţi si pe care aş putea să o iubesc. Iubirea este mereu o decizie. Qeşi 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 manieră sexuală.
	Benjamin? întrebă ea.

-într-adevăr. Şi... El ridică privirea, iar ea simţi şocul pe sira spinării. Şi Elijah, continuă el. Soţul tău.
Lju şi Beaumont aţi fost prieteni în copilărie, zise ea. Nu?
-El era nepreţuit, chiar şi atunci.
	Soţul meu?

-Avea multe planuri, voia să schimbe lumea, să schimbe localitatea. Vorbea întruna doar despre asta.
-Are 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 invulnerabil în faţa corupţiei, ceea ce e o calitate rară la un politician.
-Ce s-a întâmplat cu prietenia voastră?
Pe buzele lui apăru un zâmbet strâmb, ciudat.
-Ce se întâmplă mereu cu bărbaţii.
-O femeie.
-Numele ei era Bess. Aş vrea să pot vorbi ca un rapsod despre ea, dar adevărul e că abia dacă îmi mai amintesc chipul ei. Deşi am iubit-o tare mult - sau măcar aşa am crezut.
-La fel şi Beaumont? râse Jemma un pic. îmi şi imaginez cum v-aţi luptat pentru atenţiile lui Bess. După nume, judec că nu era o tânără potrivită ca soţie.46	Eloísa James
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-Am o verişoară pe nume Bess, zise Villiers, ridj. du-se şi oferindu-i braţul. Dar, desigur, ai dreptate, avea poziţia foarte merituoasă de a umple halbe'|e^ bere în sat.
-Acolo unde voi doi stăteaţi seară de seară, oftând 1 vederea ochilor ei albaştri?
-Nu, 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...
-Aşa este. Până când Beaumont a decis că o vrea el.
-Asta sună nedrept şi atipic pentru el.
-Ah, erau multe dedesubturi, aşa cum se întâmplă adesea, zise Villiers, oftând în timp ce deschidea uşa bibliotecii. 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 ?incer ^ te avertizez> Excelenţă. Mă voi strădui toarte mult să 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-l cum se îndepărtează.
capitolul 6
Morning Post, continuare:
Dacă cercul amazoanelor s-ar deschide ca să le h ■
meascâ pe tinerele noastre nimfe nemăritate, copue
te şi virtuoase ale aristocraţiei noastre, nici n-am vrea
^ v ea
r
să ştim ce s-ar întâmpla. Tinerele domnişoare sunt vulnerabile - da, vulnerabile - în faţa ispitei de a păcătui, a ispitei dulci de a păcătui!
Toate rânjetele dispărură, fiind înlocuite de zâmbete politicoase şi de plecăciuni adânci.
	Excelenţă, zise Saint Albans, un individ cu limba ascutită şi cu o lamentabilă fascinaţie pentru bârfă, care se întâmpla 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. Şi 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.

-Acolo 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.
-Ar trebui să ştii mai bine pe unde e soţia ta, Fletch, zise Saint Albans, încercând în mod evident să transforme situaţia aceea jenantă într-o glumă.
	Eu nu ştiu niciodată unde e, zise Fletch. Ar fi absolut 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.

-întotdeauna te informez 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 1a Fletch. Deduc că acest gentleman este
şarmantul tău soţ, Poppy, despre care mi-ai povestit^
de multe.	?
-Oh, da, el este! răspunse Poppy. imi pare ^ am crezut că vă cunoaşteţi. îmi permiţi să ţi-l p^ pe soţul meu, ducele de Fletcher? Fletch, aceasta este0 foarte bună prietenă, Lady Nevill.
El făcu o plecăciune. Lady Nevill se lăsă într-0 reverenţă joasă. Ochii ei erau complet diferiţi acum. Era 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 cealaltă parte a încăperii pe care trebuie să-l salut. Au rem\ 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 spusese au revoir că vorbea chiar şi 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 viaţă...
Ea zâmbi cu gropiţe.
-Să înţeleg că vă spuneaţi glume deocheate? Sunt sigură că aş putea înţelege orice a amuzat-o ne Louke -Mă îndoiesc, zise Fletch.
Ceilalţi bărbaţi rămaseră complet tăcuri pi
« - - j j- •	•• Ştia că vo
cea u era incarcata de dispreţ şi oarecum de de vi se putea controla.	zgust. Nu
Ea clipi şi apoi zâmbetul voios îi reapăru. -Atunci îţi voi oferi plăcerea de a mi le expliCc
	Cred că glumeşti, făcu el. Există anumite lucr • 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.

,Ţu ştii despre ce vorbesc, Saint Aibans, zise el, dar Saint Al'bans nu dori să-i întâlnească privirea. Bunătatea întruchipată practic transformându-se într-o sfântă chiar
aici, în Londra.
_ Fletch, zise Poppy. Te rog sa 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 interesantă 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 comentariile 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, aş 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 Aibans, aparent regăsindu-şi graiul după şocul50
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iniţial. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o împUşti sânge-rece.
	Ea vede lumea în roz şi auriu, zise Fletch plat. Chj. e de părere că suntem fericiţi.

-Dar ea nu ştie, zise GilL Fletch îşi încovoie umerii.
	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 ducesă. Din nefericire, faptul de a avea un soţ o transformase într-o 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.7 Cum putuse să spună aşa ceva de faţă cu prietenii lui? Ea ştia că ei nu vorbeau prea mult. Ştia că ceva nu funcţiona deloc bine
52
Dar oricât se străduia, nu putea să facă lucrurile 1 meargă. Se trezea în fiecare dimineaţă decisă să îl facă Fletch să o iubească din nou, aşa cum obişnuia înaf iT de căsătorie. Ea nu dădea dovadă nici de ¿ea nlaj ny - iritare când el se plimba ca un leu în cuşcă. Niciod 'r nu-l irita spunându-i că nu puteau avea un copil da - el venea Ia ea în pat doar o dată pe lună. Ea nu ^ menta niciodată când el îşi lăsa o barbă mică, asCUtită
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si caraghioasă, deşi ştia prea bine că ei îi plăcea gropiţa | iui din bărbie. În realitate, îi stătea foarte bine cu barbă.
Dar era la fel ca orice altceva din ultimii ani. Fletch se transformase într-un străin distins şi incredibil de chipeş. Purta haine care o fermecau şi o înspăimântau, ¡si purta barba tunsă foarte scurt. Angajase un valet francez 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 cină, 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-l 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 şi 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 Visconti se aşeză vizavi.
Mama ei spunea că nu trebuia să povestească^ din căsnicia ei, pentru că nu ar fi fost un gest loial ^ de Fletcher. Dar, de fiecare data cand Poppy « SpUnea ceva despre căsnicia ei, mama îi zicea că ea ar trebui să-I ghideze pe Fletch spre un sentiment al responsabilităţii
si al comportamentului corect.
	Te respectă? voia mama ei sa ştie.

Iar Poppy aproba din cap. Dar nu era absolut con- vinsă de adevărul acestui lucru, pentru 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 nimănui vreun cuvânt cu privire la dezamăgirile tale legate de Fletcher, iar el te va răsplăti cu aceeaşi favoare. Asta e natura căsniciei.

în ochii lui Poppy se adunară şi mai multe 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 dimensiunea panierelor lui Poppy - şi i se adresă:
-Acum, spune-mi ce Dumnezeu se petrece, Poppy!
	E Fletch, zise ea sughiţând şi acceptă batista Jemmei pentru că a ei era leoarcă de lacrimi. Căsnicia mea e... nu pot să spun!

în schimb, mai suspină o dată.
După o vreme, Jemma vorbi din nou
-Căsniciile sunt ca nişte câini de companie Toata
lumea se laudă că are unul bun, dar eu nu-i văd
pe cei dedicaţi să zgârie lambriurile si să s u-i
Rateuri, după părerea mea.	'	pe 0il™eni.
Poppy sughiţă din nou.
	îmi pare rău! exclamă ea şi oftă. întotdeauna » când sunt necăjită, iar mama spune că e un obice'^l ^ lut dezgustător, dar nu mă pot controla.	LCl Xs°~

-Nu e la fel de rău cu a zgâria lambriurile cu ) rele, zise Jemma ca s-o liniştească. Dar ce se în ta mp
în căsnicia ta? Sau ce ar putea să se întâmple în căsnicia ta si nu s-a întâmplat deja într-a mea?
-Sunt 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 fardeze?
-Nu!
-Am întrebat doar pentru că sunt sigură că vicontele de Saint Albans şi-a pus un pic de fard pe obraji, iar el şi Fletcher sunt prieteni buni, nu-i aşa?
-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 contemple. A fost abominabil 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 lui? 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, Poppy?

-Ei bine, rn-am apropiat împreună cu...
Vocea i se frânse.
-Cu cine? întrebă Jemma.
-Cu vicontele de Saint Albans, admise Poppy fără să vrea asta. Şi cu Gill... Şi...
	El vorbea cu o femeie? ghici Isidore. Doar nu a spus asta în faţa acelei femei!

-Nu, ea a plecat.
Apoi Poppy se opri.5(3	Eloisa James

5(3	Eloisa James

» v
» v
-înţeleg, zise Jemma, strângând-o din nou de Aş spune că Fletch are o amantă.
'La acest cuvânt, lacrimile începură să i se adune în gât.
-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 l-am găsit călărindu-şi amanta pe birou.
Poppy scoase o exclamaţie de oroare, la fel şi Isidore.
	Nu! strigă Poppy.

-Nu 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 ră d*» . t . j J ,.	c La Ue noi nu pot scă
pă, zise Isidore ganditoare.
	Da, se pricopsesc cu noi pe viaţă, rosti Poppy Deşi

lui Fletch tare î-ar placea să scape de mine Se Î
mine în felul acela. Vocea îi tremura, dar e- ^ ^^ ^
trolă. Aş vrea să ştiu totuşi ce am greşit? \ f C°IV
ce am spus? Sau am făcut? Iar acum mi °St feva - . i	4 wraşte, chiar
ma urăşte!	' ttUcU
-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 cat de r °ppy; dispreţuieşte, am încercat să mi-l scor din inim^ 1 re mă
	Dumnezeule! zise Jemma. Să ţi-l sco^i din'ilV Eşti o poetă.Magia unci nopţi	9
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poppy sughiţă puternic.
-Eşti sigură că nu poţi să o faci.7 continuă Jemma. Eu ani ţinut prosteşte Ia Beaumont în primele săptămâni ale căsniciei noastre, dar, după ce l-am descoperit împreună cu amanta şi, trebuie să admit, după ce mi-a spus că o iubeşte pe acea femeie, nu mi-a fost foarte greu Să mi'l scot din suflet. în momentul de faţă, el pare să flirteze nebuneşte cu domnişoara Charlotte Tatlock, iar eu găsesc asta doar uşor iritant.
-Serios7 întrebă Poppy în continuare cu ochii în lacrimi. Am tot încercat anul ăsta, dar nu reuşesc. încă îl iubesc. Când e în încăpere, sunt mai fericită. Şi dacă nu ştiu unde e... Ochii i se umplură din nou de lacrimi. Presupun că se duce să petreacă alături de alte femei. Nici măcar nu m-am gândit la asta. - Cu ce femeie stătea de vorbă.7 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 respectă 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.
Ea se întinse şi trase de şnurul clopoţelului. Un lacheu deschise pe dată uşa. -Pot să vă ajut, Excelenţă.7 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.7 întrebă Jemma. Şi am vrea o tavă cu tot soiul de bunătăţi consolatoare, cum ar fi turtă dulce şi
ciocolată caldă.3	Eloísa James

57	Eloísa James

În momentul în care uşa se închise, Poppy vorbi -Nu poţi să-i spui lui Louise despre bănuielile ^ Jemma. Ar fi îngrozită că am avut o părere aşa de pro^ despre ea.
-Ba nu, nu va fi, zise Jemma.
-Nici eu nu cred că va fi, interveni Isidore. NUn cunosc aşa de bine ca tine, pentru că nu fac parte din toate organizaţiile caritabile în care sunteţi voi impliCa. te. Dar am avut mai multe conversaţii interesante. ¡^ place de ea.
Cum Isidore era la fel de pedantă şi înţepată cum sugera 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 moment, 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. Nimic mai mult. Habar n-aveam că e soţul tău.
Poppy îi zâmbi, încercând să-şi oblige colţurile gurii să se curbeze vesel în sus.
-Ştiam 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
	Te rog, stai jos!

Louise se ridică şi se uită spre Jemma si Isidore
	Dragele mele, aş vrea să vă fac o reverenţă, dar sunt obişnuită ca Poppy sa îmi spună ce să fac Întrunirile comitetului, zise ea şi se aşeză.	mtruniiue

Poppy îşi împreună mâinile.
-Louise, soţul meu flirta cu tine.
-As vrea să pot spune că nu, zise Louise cobuzele'. Ar suna mai bine dacă ţi aş spilne cu el? Dar numai pentru ca habar n ^ ^tam E teribil de chipeş. Eşti o femeie no * cine era!60	Eloísa James
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Un zâmbet plin de admiraţie, iar Poppy aproape că se
aşteptă să aplaude.
' _ Isidore, zise Poppy, Fletch a flirtat vreodată cu tine? Isidore păru surprinsă.
_Nu. Dar eu abia dacă l-am cunoscut. Poate data
viitoare.
	Eşti înspăimântătoare! îi spuse Louise. -Jemma, Fletch a flirtat vreodată cu tine.7

Poppy îşi ţinu răsuflarea, pentru că ştia cât de mult o
admira Fletch pe Jemma.
-Niciodată, răspunse Jemma prompt. E foarte prietenos, dar niciodată nu doreşte mai mult.
	El, continuă Poppy şi înghiţi în sec, dorea să te cunoască mai bine, nu-i aşa, Louise.7

' 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 terminat într-un fel cu ani în urmă. Cu toate astea, iată-mă aici, întoarsă de la Londra şi plănuind să produc un moştenitor.
	Un moştenitor.7 făcu Isidore şi ridică din sprâncene. Asta ai vrea să faci înainte să termini partidele de şah cu ducele de Villiers şi cu soţul tău7 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.7 întrebă Isidore, părând si mai curioasă.
	Sigur că da! răspunse Jemma. Asta nu înseamnă că ,ers va câştiga. Abia mă încălzesc pentru sarcina de

Inv'nge răsunător. Dar eu şi Beaumont nu ne-am mai
întâlnit în intimitate de zece ani. E ceva Ia care ni, gândesc cu bucurie.
-Mariajul meu, aşa cum am spus, s-a terminat • terveni Poppy. Toate rămaseră tăcute, aşa că ea'jjí asta drept aprobare. Soţul meu nu mai e îndrăgo ' de mine. Intenţionează să seducă altă femeie şi, ^. 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 la 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.

-Soţul meu a spus oricui voia să asculte că mariajul nostru era de faţadă, zise Poppy. Cred că sentimentele mele ar trebui să se adapteze Ia acest adevăr.
Toate ridicară privirea uşurate când Fowle intră cu o tavă.
-Turtă dulce, Excelenţă, zise el meditativ. Ceai fierbinte, desigur, şi ciocolată caldă. Prăjituri cu lămâie, deoarece bucătăreasa e de părere că sunt foarte consolatoare.
-E minunat! zise Jemma.
Poppy trase adânc aer în piept şi acceptă o briosă -lină de unt.	F
-Va trebui să mă adaptez, asta e tot. St'  Ybine să ştii adevărul complet.7 M-am simfinmJ^.6 acest ultim an, tot încercând să îndrept lucrurile^^
-Nu e vina ta, draga mea, când bărbaţii n ^
i	pe căi
greşite, zise Jemma.	y
- Nu, e vina femeilor ca Louise, rosti Isidore, chj •
Louise ridică dintr-o sprânceană.	' Cotmd.
- Tăcere, tinerico, altfel te pocnesc cu o prăjitură cu lămâie!
_ Cine numeşte pe cine tinerică? întrebă Isidore indignată. Am 22 de ani, Louise Nevill, şi tu nu poţi avea mai mult de trei ani în plus faţă de mine.
_ Cinci, zise Louise. Şi adăugă: Dar mă ţin extrem de bine.
poppy îşi termină brioşa şi lăsă conversaţia prietenelor ei să se reverse peste ea.
1 se păruse aşa de îngrozitor să se gândească la faptul 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. Pentru că şi eu te iubesc, cel puţin atât cât cunosc din tine, dar nu dacă asta te face iar să plângi. -Şi 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 savura, într-adevăr, tăcerea şi şocul care urmară după această declaraţie.
capitolul 8
Morning Post, continuare:
Dacă sufletul fiecărei ducese din Londra este expus riscului, haideţi să nu neglijăm nici sufletele auguştilor lor parteneri, ducii. în vreme ce rubricile de scandal sunt pline de poveşti despre beţii şi infideli- tate> mai există câteva rare exemple, precum ducele(32	Eloisa James
(32	Eloisa James
de Beaumont, care par să îşi respecte înaltul Cu toate astea, am fost informaţi din surse credibile că până şi cel mai respectat dintre politicieni s-a arătat in. teresat în mod nepotrivit de o tânără lady, domniş0ara T... îi protejăm numele în speranţa că aceste informaţii sunt doar nişte aiureli.
Obişnuiai 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 făcu milă de soţul ei, deşi sentimentul era de neconceput.
Cu 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.7
	Pentru că inima ar putea să-mi cedeze, zise el şi între sprâncenele 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 copilul 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 ini-v- j - 7« i ~	"u inima iţi cedeaza,
nu-i aşa7 întreba ea.	»
	Doctorii nu găsesc nici una, dar am ■ - • habar n-au cum ar trebui să arate o inimă SCnza^ Ca_el

Acum îi zâmbi cu o oarecare tristeţe în ^^ eaza' -Ei nu ştiu, zise ea ferm. Ai fi putut ,pnvire- aceea în Camera Lorzilor pentru că ni u^e?Ina în ziua la prânz.	' baut Prea mult
Ea văzu adevărul din ochii lui. -Tu nu bei niciodată în exces. Dumn Elijah, tu faci vreodată ceva greşit.7 între	mare,
o tăcere stranie. în afară de faptul că te-ai c*Stla?ternu e, desigur, spuse ea cu demnitate. asatorit cu
mine,64	Eloísa James
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.Nu mă gândeam la asta.
bine, zise Jemma, simţind o dorinţă stranie să lunge expresia întunecată clin ocbii lui, te vei bucura a-\fÎi că fratele meu îşi va scoate logodnica nepotrivită din 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.
£1 ridică din umeri.
-Reputaţia mea pare să fie intactă. Tocmai am primit misivă de la Pitt, care mă roagă să mă adresez Camerei Lorzilor pentru a-i pregăti pentru următoarele lui idei. Desi am auzit un comentariu înţepător din partea lui Hoîland la parter. întrebarea mai stringentă pare să fie când vom începe următorul joc de şah. Mâine poate?
- E foarte amabil din partea ta să nu insişti că pe primul l-ai câştigat, zise ea.
-Nu văd nici un motiv pentru care să insist în privinţa 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 I 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. -într-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 de bine.
-Am început al doilea joc în dimineaţa asta. -Un subiect care fascinează pe toată lumea, de la tinerele cameriste la înalţii duci ai ţării, zise Beaumont.
Trecu un moment, apoi Jemma îşi dădu seama ce spusese el.
-Tu, milord, eşti unul dintre înalţii duci ai ţării.
El se ridică şi se uită în jos spre ea. La un m0ni dat, apucase să-şi dea peruca jos. Parul îi era < scurt şi îi lăsa chipul descoperit, cu pomeţii frumoşi ^
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 lucrul Iar când un duce rătăceşte pe alte căi, ar putea rămâne pe ele permanent, în detrimentul bunăstării voastre!
Ora 9 seara, în aceeaşi zi
Fletch nu se întorsese de ore întregi acasă. Cina trecuse, dar Poppy nu îşi permise să se schimbe pentru noapte. În schimb, şedea dreaptă ca o săgeată, aşa cum o învăţase mereu mama ei, şi se holba ia 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 dacă avea să audă de'insulta lui Fletch în dimineaţa următoare, asta îi oferea lui Poppy un răgaz cu propriile gânduri.
Nu cu gândurile mamei ei.
Era o mare diferenţă. Cumva căpătase obiceiul de a o lăsa pe mama ei să comande. Era mai uşor sg a cânte în strună şi să o ţină fericită. Pentru că, atunci când era nefericită...
Poppy se cutremură uşor. Nu-i plăcuseră niciodnt* ţipetele, încă de pe vremea când era mică. Nu era Jl, cum mama ei nu ar fi iubit-o. O iubea. Chiar o iub£ ?1
, m v68	Eloísa James
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Uneori însă Poppy trebuia să-şi amintească asta, pen-
a a fi fiica lui Lady F1°ra era Ca şi cl,m ar fi fost un trU C ce îi aparţinea lui Lady Flora. O posesiune. ^ îsi amintea cum în copilărie şedea cu orele şi pre- • Jea'că era o rogojină. Un scăunel pentru picioare. ţjn frU Că, dacă putea să rămână mică şi tăcută, mama lita că ea era acolo, iar atunci nu mai ţipa, amintind A spre oameni, locuri şi lucruri care mergeau prost.
mai
Amintirea o făcu pe Poppy să se simtă vinovată. >01 era ca şi cum mama ei ar fi ţipat la ea - cel puţin nu eu Doar că valurile de furie se învârteau în capul m până când simţea că se afla în mijlocul unei mari furtuni. Dacă Lady Flora o observa, în general ţipa. Existau aşa de multe feluri în care Poppy putea să devină
i bună!
Se simţea obosită. Obosită de oameni care dezaprobau, oameni care erau imposibil de mulţumit, oameni care o făceau să se simtă nepotrivită. Proastă. Acesta era unicul gând limpede pe care îl avea în minte. Nu voia ca mama ei să ţipe la ea. Şi nu mai voia să vadă niciodată acea expresie întunecată, dezgustată de pe faţa lui Fletcher, chiar dacă asta însemna că nu avea să-l mai vadă niciodată.
O lacrimă 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 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 şi Fletch fuseseră mereu foarte politicoşi unul cu celălalt. El rămase în uşă o clipă, arătând 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 mult cu visul unui valet, jar devenea tot mai incoerentă.
Intră, te rog! zise ea. Trebuie să stăm de vorbă, -îmi pare rău pentru dimineaţa asta, zise el. EjSe
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.
-Aş 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 devenirâ deodată opaci. Bărbaţii îşi spun unul altuia lucruri în agitaţia momentului, lucruri pe care nu intenţionau sâ 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 ostilă. 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 şi îşi spuse să fie curajoasă. Te rog să iei loc, Fletch!
El se aşeză.
-Aş 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 pe loc.
-Cred că stăm Ia fel de bine ca orice duce si ducesă din Anglia, zise şi se uita la ea, ţuguindu-şi buzde într-o expresie tristă. Cu siguranţă ma, bine decât ducele si ducesa de Beaumont. M-am purtat ca un măgar, Poppy.
îmi pare rău. ....
lui părea într-adevăr sa-, para rau, nu că ar fi contat
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- Chiar şi aşa, zise ea, ce ţi-ai dori să fie diferit, Fletch7 _Toti 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 le ^t.
_Nu e nimic, zise el tăios, hşti perfectă aşa cum esti, )0ppy. Am fost un prost. Hai să nu mai vorbim despre 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 ştiu. 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 dezamăgesc 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 putea 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 spălătorese, îţi aminteşti asta?
Ea zâmbi slab.
-Am lucrat aşa de mult în spitale în ultimii doi- încât îţi pot spune că femeile nu sunt chiar aşa ¿^ ferite. Nu îmi amintesc când am zis asta. în ce am spus-o?
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-si 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.
-Nu 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 Ia auzul tonului ei tăios.
Pari întotdeauna dezamăgit. Ceri întruna, fără sâ spui ce vrei de fapt. Ce îţi doreşti?
-Aş fi vrut să... -Ei bine?
Ea aproape că nu îşi recunoscu duritatea din glas.
Să 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.
-Am dat vina pe rine pentru ceva ce e dincolo de controlul tau şi nu este drept deloc. îmi pare r- Ea se uită Ia spatele lui şi ştiu că mariajul ei s nase cu adevărat. Nu putea să îi ofere ce îşi dorea aveau să fie niciodată fericiţi împreună, iar ea u- ^ ' ! dezamăgească mereu.	la sa'L
Nu mai putea suporta asta.
Aâi
capitolul 10
¡jouă zile mai târziu: 22 aprilie
Ducele de Villiers era întins în pat. îl ardea foarte
* umărul în locul în care pătrunsese sabia, în ciuda tare 1
compreselor reci.
_ Coniacul face mai rău, la naiba! zise el printre dinţii
^Era îngrozitor să descopere cât de mult îi displăcea durerea. În momentul acesta, bunăoară, se prefăcea că stătea întins doar ca urmare a indicaţiilor doctorului, dar în realitate nu era foarte sigur că se putea ridica. Probabil era 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- [ reşte... disconfortul.
Cu siguranţă, bărbaţii nu sufereau de durere. însă asta I nu părea să fie o durere. Se simţea diferită, mai mare, I 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 însuşi. Villiers ştia asta. Ştia şi Finchley. Villiers avea atitudine, aroganţă şi familia aristocrată. 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 Finchley 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. - Excelenţă?
-Finchley, ai cumva rude în Northamptonshire?. trebă Villiers şi îşi miji din nou ochii, încercând ducă cele două nasuri ale lui Finchley la unul ceea ce - destul de sigur - era numărul corect de na$J' pentru o faţă ca a lui Finchley.
-Nici una, Excelenţă. De ce întrebaţi? -Ai 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 idee a de a împărţi ceva cu o doică, Villiers vedea asta. Spatele Iui deveni 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 făcu t-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 lady cu 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.
-Aş 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 oglindă.
Excelenţă?
-O oglindă. Adu-mi o oglindă mică! Vreau să văd
câte nasuri am.
Asta păru să-l pună pe Finchley în mişcare. El n
o oglindă mică de argint în mâna lui Villiers si ^
din cameră ca urmăritele lilieci din iad. De fonf \ -
.... c	lilPr» arata
cam ca un gargui, nu ca un liliac, bra din pricina celor
două nasuri.
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Pret de o clipă, Villiers aproape că se temu <a se uir~ în oalindâ. Oare ii crescuse şi lui al doilea na<7 ~
Ku. Acolo era doar... nasul lui mare si atât. ÎI picaj ^ orijâ. Nu ^a decât unul. Tot nu arăta ca un duce. Ducii aveau tenul palid şi trasaturi lungi şi delicate, ca o rasă superioară de ogari de vânătoare. Sau erau remarcabil ¿e frumoşi, precum vechiul Iui prieten Elijah. Dar «I învăţase în ultimii ani să nu se gândească la Elijah cunoscut şi ca ducele de Beaumont, aşa că alungă pe dară acel gând.
Prin contrast cu el, Villiers arăta ca un hamal de la docuri. Părul lui era negru-tăciune, cu excepţia câtorva şuviţe de un alb imaculat. Villiers îşi miji ochii, încercând să se concentreze asupra părului său. Probabil acum devenea complet alb. Umărul nu mai părea să îl ardă 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 spusese o dată că avea ochi ca de şarpe. Villiers închise un ochi şi descoperi că aproape îşi putea da seama la ce se referise femeia. Ochiul deschis era negru ca noaprea. Foarte straniu, de fapt.
Avea un singur nas, dar tot era un specimen al naibii de urât.
Uşa se deschise brusc când nătângul doctor Bander- spitse 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 neplăcut, aţi început să faceţi febră. Va trebui să vă facem să sângeraţi.
-Prea târziu, zise Villiers râzând. Am sângerat jleja. Am luptat într-un duel, nu-i asa? Si am pierdut. La naiba!
Se ridică în capul oaselor.72	Eloisn jamcs

72	Eloisn jamcs

-Trebuie să picc În reşedinţa Beaumont. B ti pentru următoarea mutare!	rn!''<
Câteva secunde mai târziu, se lupta cu Finchl Banderspit, care îl ţineau în pat.
-Ce naiba credeţi că faceţi.7 urlă el. Luaţi-vă mâinjj de pe mine!
Excelenţă.7 întrebă Finchley cu voce tremurata în locul vorbei sale ducale tărăgănate. Vă simţiţi din nou bine7
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,
-Ce să faceţi7
-Să vă luăm sânge, Excelenţă, răspunse Banderspit. -Pe naiba, zise Villiers şi-şi aminti dintr-odată că trebuia 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 arunce 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 întrebă Banderspit pe rinchley.
-Ştii cu siguranţă că Excelenţa Sa joacă o partidă de şah cu ducesa de Beaumont, zise Finchley -Asa e, interveni Villiers. Iar ea n rW;' tidă, fir-ar sâ fie!	1 "»"gat prima pat-
Finchley îl ignoră.
Excelenţa Sa e foarte dornic să continue '
-O mişcare pe zi, zise Villiers. Dacă ajun? i treilea joc, e în par şi legară la ochi. Cu sigurant^™ , că trebuie să câştig jocul ăsta. îi rânji doctorului " ^
Măcar pentru a o lega la ochi pe ducesa. " rot°fei- Banderspit se uită îngrozit la Finchley.74	Eloísa James
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Magia unei nopţi „Duce» de Beaumont1 Vorbeşti despre soţia ducelui
• teumont-
de Doar nu despre ducesa văduvă, interveni Villiers. - -"epea sâ simtă o senzaţie foarte neplăcută de ameţeală. ^ m-afli culcat niciodată cu ea şi nici n'am jucat şah. nli'cele două activităţi nu sunt aşa de departe una de ne cât s-ar crede.
;ta, zise Banderspir şi îşi închise gura cu poc- ş;u sunt în măsură să comentez moralitatea sau
^oralitatea jocurilor dumneavoastră, Excelenţă. Dar nu U §â nu spun că ducele de Beaumont este o persoană foarte respectată în Parlament, o persoană care lucrea- ^ -i si noapte ca să aducă o schimbare în guvernare \\ k ofere Angliei o guvernare care să fie respectată şi
[ară corupţie- Villiers clipi spre el.
-îmi plac penele alea care îţi ies din spatele perucii, _-.e Am văzut femei făcând treaba asta cu perucile lor, dar nu am mai văzut asta la un bărbat.
Banderspir îşi atinse scurt peruca şi apoi se îndreptă de spate.
-Adu-l 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 Poppy cu calm. Luce, te rog să ai grijă de periile mele smălţuite. Ţin toarte mult la ele.
cealaltă pe
-încetează să împachetezi în clipa asta! se răsti Lady Bora la camerista lui Poppy. buce încremeni.
Când poruncea Lady Flora, oamenii din juruleiti deau să se oprească brusc, de parcă ar fi auzit o p0rUnJ cerească.
-Noi nu plecăm de lângă un soţ ca într-o retrag umilitoare. Nu te-am crescut pentru asta!
-Ştiu asta, mamă, zise Poppy. M-ai crescutcasăfju ducesă.
- O ducesă este soţia unui duce, zise Lady Hora cu0 logică îndoielnică. -Aşa am înţeles şi eu. -Sper că nu adopţi un ton insolent Poppy se uită la ea. După ani întregi de experienţa, ştia că expresia ei părea deschisă şi cercetătoare, personificarea inocenţei. -Sigur că nu, mamă.
- O soţie nu îşi părăseşte soţul. Nici măcar dacă e un nătâng teribil ca tatăl tău. Nu l-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 împărtăşise întotdeauna cu generozitate învăţăturile singurei ei fiice.
-Nu are rost să te căsătoreşti decât dacă o faci cu un duce, îi spusese ea în repetate rânduri lui Poppy când fiica ei era doar o copilă cu zulufi jucându-se în camera ei. Un duce, Poppy!
Aşa cum se întâmpla adesea pentru Lady Flora evenimentele se aranjau exact aşa cum îşi dorea '
-întotdeauna mi-am dorit să te căsătoreşti cu un duce, îi spuse ea acum. Şi în sfârsit ai ft-.J ţi-am cerut.	' ai fac"t aşa cum
-Mamă, întotdeauna fac ce îmi ceri zi* n dădu lui Luce cartea de rugăciuni de pe' °?Py ?i h
-Nu în clipa asta. Te-ai gândit bine În ,-! !era' părăsi soţul?	C aeci2,a de a-fi
-Nu mă gândesc la nimic altceva de o săDr -întotdeauna ai fost o prostufă, zise m^ ână- emotie. Am crezut că erai prostuţă când ^ ei fără
erai prea
îndrăgostită de Hetcher, dar voi considera că eşti chiar ' i proastă daca .1 părăseşti. Rolul tiu în viaţă e să fii ducesă- Nu te-am crescut ca să fii 0 ruşine.
Asta era adevărat, se gândi Poppy. De feptţ roiuj ej ^ aucesă era să fie exact la fel cu acela de simplă fiică- să ^stină, să încurajeze, sa complimenteze, să fie un decor pentru Lady Flora, mama unei ducese. ' _Ţi-am spus să te opreşti din împachetat! se răsti ^dy Hora la Luce. Eşti la fel de surdă pe cât eşti de urâtă, fetiţo?
Poppy se înalţă cat 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 urâta.
-Cum îndrăzneşti să mă contrazici? Ochii lui Lady Flora fuseseră comparaţi cu un cer blând de vară sau cu o panseluţă delicată, dar, dacă admiratorii ei ar fi putut să îi vadă acum, bulbucaţi, probabil şi-ar fi regândit sonetele.
Poppy aproape că tremură, aşa că se întoarse să-şi ia jurnalul şi să i-l 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 demult, 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 mai bine să înţeleagă care le e locul în viaţă.
	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 fju" ducesă care să trăiască într-un mariaj de formă. °
	Locul unei ducese este în casa de la oraş a soţului ei Crezi că eu rn-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.
-Am 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 nepregătită, aşa cum am păţit eu, nu-i aşa?

Cuvintele îi fură însoţite de un tremur uşor care avu aceiaşi efect asupra lui Poppy pe care îl avea când mama ei începea să vorbească despre intimităţile dintre soţi. Simţi că i se face greaţă.
-Nu, mamă, zise ea.
	întotdeauna ţi-am spus ce era mai rău, te-am pregătit. Ţi-am spus că bărbaţii sunt obositori, dar folositori Te-am pregătit pentru obiceiurile lor revoltătoare în pat As fi considerat că sunt o mamă ratată - da ratată - dacă ţi-aş fi permis să te căsătoreşti cu oricine maipreios de un duce sau dacă ţi-aş fi permis să te căsătoreşti fără

să stii ce te aşteaptă.
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în timp ce Poppy Plivea, mama ei se zări în oglindă si întoarse într-o parte ca sa se vadă mai bine. Pentru că 56 si putea vedea întreaga coafură, îşi îndoi genunchii >ii'ci atunci nu reuşi să o vadă pe toată, pentru că avea ei niveluri diferite, primul decorat cu funde albastre, doilea cu şiraguri de perle şi al treilea cu panglici din tin albastru. Arăta gata să fie prezentată la curte, deşi sa Q vizită de dimineaţă la fiica ei.
eI*apoppy se ai?eza' deşi era 0 ruşine să faca asta ^ preoţită mamei. Dar, pe de altă parte, se gândi ea obosită, ducesele puteau şedea în faţa unor simple lady.
De parcă mama ei i-ar fi ghicit gândurile, izbucni într-o tiradă furioasă împotriva propriilor părinţi, care o lăsaseră să se căsătorească cu Lord Selby când ea ar fi putut să-l obţină pe cel mai important soţ din ţară şi ar fi trebuit să aibă încredere doar în ea.
_ Uită-te la mine! îi ceru ea. Uită-te la mine!
Poppy se uită.
-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 potrivit, aş putea să mă căsătoresc cu el acum. Desigur, dacă 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 vei fi liberă până ce nu moare - şi nu dă semne că asta s-ar putea întâmpla.
as
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! Mu văd absolut nici un motiv ca voi doi să vă despărţiţi. Ar trebui pur şi simplu să-i permiţi să-şi vadă de ale lui,
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iar tu să-ţi vezi de... Ea făcu o pauză şi pe chip îj a . expresie stranie. E o chestiune legată de sex? ~3riJrj
Poppy avu cea mai ciudată senzaţie că mama ei fo cuprinsă de un moment de empatie.
Chiar aşa, femeia făcu o grimasă care ar fi putu , considerată compasiune pe chipul altei femei şi se ^ pe marginea patului.
-Ştiu că e dezgustător. îmi amintesc, Perdita. Chiar îmi amintesc. O femeie nu poate uita durerea şi umj. linţa aceea. -Nu 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-şi închipuie pe ori.
cine care nu o lua in serios pe mama ei
- I-am vărsat o oală de noapte nlirn "în ^
pana in cap, zise mama ei.
-Oh!
-Şi eram la menstruaţie, zise mama ei cu satishcde Aşa am plănuit.	^usracne.
Poppy simţi că avea să i se facă rău.
-Vreau să spun că, odată ce i-am permis d'
să vină, el a fost foarte cuminte şi a înţeles exact m n°U
rolul lui în dormitor, zise mama ei. ¿am p'ermi^
viziteze o dată pe săptămână până când te-am con*** ™
pe tine. Apoi, pentru că pământurile lui nu erau ¡epUt
IV
familie şi tu puteai să moşteneşti totul, i-am spus că
mai voiam ca organul său masculin dezgustător să mă
nU ■ atingâ vreodată.
nl poppy 1 for'ă trăsăturile în ceva ce aducea cu un
** - înţeleg că soţul tău nu va fi la fel de uşor de îmblânzit cu ni a fost al meu, zise mama ei gânditoare.
^Nu nvam gândit destul la tine, copilă!
poppyse °Pri c^iar înainte să rămână cu gura căscată.
Mama ei o bătu pe umăr.
	De câte ori îşi 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 comportament sordid pentru un duce! Sigur, trebuie să presupunem că încearcă să producă un urmaş. Dacă încearcă de atâta vreme fără succes, bărbatul sigur e incapabil.
Ba o bătu din nou pe umăr.
-Poate că eu sunt, spuse Poppy necăjită.
-Niciodată! ripostă mama ei. Tu eşti din sânge sănătos şi m-ai moştenit pe mine. Eu şi tatăl tău am rezolvat problema într-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 ţi-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 momentul în care a ajuns la Paris. A fost drăguţ din partea voastră să jucaţi rolul îndrăgostiţilor aşa de frumos, deşifile_10.jpg
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îndrăznesc să spun că a complicat lucrurile pentni . când adevărul sordid a ieşit la iveală.	tlr'>
Poppy înghiţi cu greu.
	Care e adevărul sordid, mamă.7
	Mariajul e o înţelegere, zise mama ei direct. Alti^ teri femeile nu i-ar suporta pe bărbaţi cu obiceiurile l0r murdare. Dar prin căsătorie bărbatul cumpără o femeie iar ea e de acord să îi poarte copiii. Pentru asta s-a plătit 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.

-Nu 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 mamei ei.
	Nu mi-am dat seama ce ai îndurat în patru ani deasa 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.

-Ar trebui?
	Pleacă! Eu îl voi obliga pe Fletcher să îsi găsească o amantă. Bărbaţii sunt la mila dorinţelor. Nu îşi pot controla propriile vicii. E neobişnuit ca un bărbat'să îsi păstreze interesul pentru o singură femeie timp de cinci ani, asa că sunt sigură că are nevoie doar de un pic de încurajare. 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 gresit. Tu esti prea tânără şi prea maleabila, Poppy. Nu ^ vertebrală pe care am avut-o eu cand .-am turnat tatălui82	Eloísa James
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rău oala de noapte in cap. Pentru Dumnezeu, ai suferit ani întregi! Mă simt ca o mamă îngrozitoare pentru că nU ti-am intuit chinul.
Spre surprinderea ei, Poppy văzu că ochii albaştri ai maniei se umeziseră uşor.
_ £ în regulă, mamă, zise ea. Nu a fost aşa...
_ Eu ţin la tine, spuse femeia. Ştiu că uneori mă aăseşti prea copleşitoare. Avem personalităţi diferita 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.
-Oh...
-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.
-Dar dacă tu stai aici, mamă...
Mama ei se încruntă.
	înţeleg ce vrei să spui. Unde 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 Beaumont.
	Beaumont? zise Lady Flora. Târfa aia? De ce ai vrea să stai cu ea?

-îmi place de ea.
-Dar nu ai putea să stai cu Lady Wartley? Hae prezentă minunată în comitetul spitalului şi ştiu ^ nutreşte o afecţiune sinceră pentru tine.
-M-aş simţi mai confortabil cu Jemma.
-N-ar fi trebuit niciodată să permit să o cunoşti, zise mama ei. La Paris era în regulă, dar cine ar fi ¿e' 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 parte, 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 îţi doreşti!
	Ştii, făcu mama ei gânditoare, că s-ar putea să fie distractiv? întotdeauna am fost de părere că, dacă circumstanţele ar fi fost diferite, aş fi arătat bine pe scenă.

Poppy aproape că simţi o înţepătură de simpatie pentru Fletch.
-Voi începe cu o criză de isterie. Am observat că bărbaţilor 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 palme. Spre îngrijorarea lui Poppy, femeia avea din nou ochii umezi.
-Am 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 pe frunte
Mama a preluat controlul acum. Când îri *
A . . „ r. i - i ■ 01 transmite sa te întorci, soţul tau va li un barbar schimb
promit! Te va implora să te întorci acasă şi Vei at' ^
să stabileşti termenii. Gândeşte-te la mine c'a la o;da cT
noapte cu care Fletcher urmează să facă cunoştinţă'3
Când spuse asta, mama ei avu 0 sclipire de umor
"lÎ1 FopPY ^unse până la baza scărilor şi apoi se spri- .. i de balustradă, cu o mână în dreptul inimii. Putea >e cu adevărat să-l lase pe Fletcher să primească orice Ldeapsă punea mama ei la cale? Se gândi la comportamentul 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 multe alte femei pe care le cunoştea bine şi cu care servise 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 îndreptă 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 încheie Pelerina sub bărbie. Era destul de frig pentru final86	Eloísa James
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de aprilie. Mă îndoiesc că îl va deranja prea tare. ^ Si spună ceva, mă aştept sa4 întâlnesc la balul£
de LadyVessey săptămâna asta.
Majordomul închise gura brusc şi facu o plecăc< - Permiteţi-mi să vă transmit regretele personalul^
^Poppy'se simţea ameţită de libertatea de a rosti
^ g DesTgur dar de ce? Va fi mult mai simplu fără o ducesă în reşedinţă. Mă aştept ca ducele să fie plecat mai tot timpul, asa cum e şi acum, şi să nu aveţi foarte mult de lucru. Quince părea teribil de şocat, aşa ca îl bătu pe brat. Eşti amabil să îmi chemi o trăsură?
- Excelenţă, zise el înghiţind 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 mult îi displăcea. Era rece. Ducală.
îi trecu prin minte că Jemma 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 lacrimile 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 mc - ■ • . V 7	• ^ rosteasca nici un
cuvânt.
Jemma se opri în cadrul uşii, imaginea f - eleganţei franţuzeşti, din vârful părului b\ ,per ^cta,a vârfurile din mătase roz
ale pantofilor eu M *
- Ce plăcere să te văd, zise Jemma. Poppy înghiţi în sec.
-Am crezut că o să mă întorc la mama pare foarte dornică să mă aibă acolo. Vrea^	nu
să îl... dădăcească pe Fletch.	c rarnână şi
J^pus cumva că Lady Flora o să-l dădăcească pe
^ Da, într-adevăr, zise Poppy şi aprobă din cap. 'î^u'mi pot imagina pe nimeni care să-l dădăcească Fletch, cu atât mai puţin pe mama ta! pe|enlllia îşi miji ochii o clipă şi apoi râse.
„Aminteşte-mi să nu te insult niciodată în public, p 'py! Nu vreau să mă gândesc ce pedeapsă aş primi. pot s§ 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-mă singură. _ E adevărat că se vor căsători cu aprobare specială?
întreba Poppy. Jemma oftă.
Adevărul era că pupila ei fusese surprinsă practic în actul intim cu fratele ei - într-o ambarcaţiune deschisă aşa 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 săptămâni 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
decât să ceri. Plângi cât vrei!
P°PPy nu se putu abţine să nu zâmbească, chiar şi P^ntre lacrimi.
capitolul 12
	Singura modalitate de a reduce febra e să îi ]u- sânge, zise Banderspit. Sau să-i punem ventuze.

Fincbley se uită la duce. Acum părea mai liniştit. Dar exact în timp ce se uita la el, Villiers deschise ochii si' începu din nou să se zbată. Finchley făcu un salt în fa$ ca să-l controleze.
-Trebuie să joc! răcni ducele.
	Chiar şi atunci mintea s-ar putea să-i rămână tulburată permanent, continuă Banderspit, gura strâm- bându-i-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 într-o stare aparent aşa de vulnerabilă nici măcar o dată.
-Ar trebui să îi aducem un preot, zise Banderspit iute. Aşa cum am spus, un bărbat cu o asemenea moralitate îndoielnică probabil va muri din asta. Nu are alt motiv să trăiască în afară de dorinţele sale degenerate, iar astea nu sunt de ajutor.
-Nu e cazul! strigă Finchley.
-Are familie?
-Nu.file_12.jpg
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nasui. ivc*. F-		' - — uga căsniciile
Villiers se zvârcolea din nou. Deschise ochii si îi aţinti lţUpia chipului lui Finchley. \ Finchley?
-Da, Excelenţă? zise Finchley şi se aplecă spre el. ,Trebuie să îmi fac mutarea, Finchley. Tu ştii asta. Ea A trebui să vină aici, pentru că eu nu pot să mă ridic din pat. Trimite-i un mesaj! Mâna îi slăbi, iar capul îi căzu la loc pe pernă. _E nebun, zise Banderspit. Mă îndoiesc că sângerarea
îl va ajuta.
Finchley avea dubii cu privire la sângerare. Nu-l făcuse chirurgul să sângereze pe al doilea lacheu, iar bărbatul mai zăcuse o lună în pod înainte să moară?
Finchley crezuse mereu că omul s-ar fi însănătoşit fără ajutor dacă nu i-ar fi luat sânge.
-Sunt de acord cu tine, îi spuse lui Banderspit. Sângerarea nu va ajuta. Banderspit îi aruncă o privire suspicioasă. -Eu sunt chirurgul Excelenţei Sale, zise el. Nu ai dreptul să chemi pe altcineva.
	N'0 voi face, zise Finchley, împingându-l 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 pentru cuvioşi.

Sigur, se gândi Finchley. „Mai ales când păcătoşii acestei lumi te plătesc aşa de bine." îl scoase pe Banderspit din cameră şi se întoarse. Villiers se zvârcolea dintr-o Pa"e în cealaltă.
exista altă opţiune. Ducesa trebuia să-si mute
Piesa.
Se duse la uşă şi îl chemă pe majordom.
capitolul 13
Fletch coborî din trăsură după ce petrecuse 0(j pă-amiază şi o seară obositoare cu Gill, fiind destul d" gânditor. Simţea acea ruşine a unui băiat de şcoală care spărsese o fereastră. Sigur că avea să îndrepte IuCri]r[ le cu Poppy. Trecuse o săptămână şi cu siguranţă eaSe 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 trebuia să facă lucrurile cum trebuia. Gândul îl făcu să se în- crânceneze. Poppy nu mai avea nimic distractiv. Singura distracţie era în flirturi.
Ii întinse mantia lui Quince. - Dacă nu vă supăraţi, Excelenţă, zise majordomul pe un ton neobişnuit. Fletch se opri.
-Aş putea să vă vorbesc în privat? Fletch scrâşni din dinţi.
Voia să termine ce avea de făcut cu Poppy si apoi să bea ceva tare.
-Nu poate să aştepte, Quince? Am ceva să îi spun ducesei şi apoi...
Din capul scărilor îl întrerupse o voce. - Excelenţă!
Ridică privirea şi simţi cum ziua oribilă devenise cu
adevarat îngrozitoare. Facu o plecăciune elegantă
-Vă voi saluta imediat, Lady Flora O.,;^ - • y tuia. guinee vrea sa-nn
comunice ceva urgent.
Fără să aştepte un răspuns, intră dimrt- i i i. partea de vest.	«* in salonul dm
-Avem probabil cinci minute înainte să n ~ - aici, îi spuse majordomului. Bucătarul iar personalul de la bucătărie? îşi răspunse	a!ara
fi făcut-o, i-ai fi spus asta ducesei. Deci, ce n * -V"" pentru tine, Quince?	Pot kc90	Eloísa James
Magia unei nopţi
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_ £ vorba de ducesă, zise Quince.
„Da? ridică Fletch din sprâncene.
„jvf* rugat să vă transmit un mesaj.
-Serios?
Quince nu avea scăpare. De fapt, se uita tintă la pere te 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 etai cu zbirul acela numit mamă?
-Nu, răspunse Quince. Lady Flora este singură aici si 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 gheaţă, 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 uşă.
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 ttai mare parte din timp în spitale şi organizaţii de caritate? A mamei ei.
^ Nu existau prea multe lucruri la Lady Flora care sa l[ dezvăluie adevărata natură. Ea se îmbrăca la fel
de formal ca o regină şi în general solicita aceeaşi tie. în realitate, era frumoasă. Avea un corp atră^ neobişnuit pentru o femeie trecuta de 40 de ani. ^ fata era cea care o făcea cu adevarat-periculoasă. Fletcl admise chiar din adâncurile furiei lui ca era un chip care te fermeca probabil chiar mai mult decât ai fiicei ei. Bra chipul unei femei obişnuite să faca exact ce voia, când voia si cum voia. Era chipul unei femei căreia rareori nu i se îndeplineau poruncile: pe scurt, ajunsesesăse 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 de 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 într-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.
-Mă simt răspunzătoare, ganguri ea. Da, era un gângurit. Fletch scrâşni din dinţi si nu se trase în spate, aşa cum îi cerea instinctul
- în mod evident am greşit în educaţia fiicei mele şi astfel am greşit faţa de tine. Am simţit cea mai mare agonie sufleteasca in ultima oră. Trebuie să înţelegi că agonia din inima unei mame nu se	-
altceva. Fletch deschise gura, dar buzei i*™ CU WmlC tinuară să se mişte: Apoi mi-am dat seai-0as? C?n' singura persoană din lume care poate rez ^ ^	?
lemă, care poate compensa comportamei ? j această al fiicei mele - preţ de o clipă, Fletch văz neobi?nuit albaştri devin duri ca sticla - şi domoli se" ■CUm 0cilii ei copleşitor de vină. Voi fi alături de tine p,mentul meu voi părăsi, deşi fiica mea a făcut-o. Eu... ' etchJ Nu te
k \
pletch îşi drese glasul. Lady FIora' sunt Cat Se P°ate încrezâtor că soţia ' CP va întoarce până la căderea serii. Nu are rost să
11163 miri.
CŢare mi-aş dori să fie aşa! exclamă ea cu vocea uşor I -X ată. Dar mă simt nevoită să ^cunosc că o cunosc fK perdi'ta mai bine decât tine. E cât se poate de ascultare până când...
ta p]etch surprinse o sclipire a dinţilor albi ai lui Lady
A moştenit asta de la răposatul meu soţ, Dumnezeu - j oClihnească, zise Lady Flora. Mă îndoiesc foarte tare S. poppy se va întoarce în casa asta, Excelenţă. C -Sigur că se va întoarce! mârâi Fletch, trăgându-se înapoCastfel că mâna ei căzu de pe mâneca lui. Acum, dacă îmi veţi permite, doamnă, îl voi ruga pe Quince să vă însoţească el însuşi acasă pentru că sunteţi foarte tulburată.
Ea îi zâmbi de parcă nu l-ar fi auzit. _Nu te îngrijora! zise ea. Voi vorbi cu menajera şi voi prelua controlul imediat. Nu vei simţi nici un disconfort în urma 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 oferea 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) într-adevăr, ea se întoarse şi începu să-i dea ordi- ne Iui Quince cu privire la întreţinerea gospodăriei, la meniuri, la camerista ei si la aşternuturi. Era uluitor cât
de repede dispărea tonul mieros când se acireSa servitor.	\
-Oh, Fletch! cântă ea, în timp ce un lacheu to deschidea uşa.
El se mai întoarse o dată spre ea.
-Transmite-i cele mai bune gânduri fiicei mele da ■ se întâmplă să vorbeşti cu ea.
Fletch făcu o plecăciune. Ciudat era că părul Iui L^. 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 mantia 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.
capitolul 14
1 mai
Peruca era al naibii de grea Hir	■ t ■
, „	\cl' aai nu mai deranjanta
decât cea pe care o purta in fiecare zi
Jupele cu paniere erau o problemă'mai mare -Cum stai jos cu aşa ceva? o înhvL. , ' . r	•	"»cieba e pe t oamna
Ferrers, menajera.	ulw"m
-Nu ai decât nişte mici paniere laterale Alea de acum douăzeci de ani chiar era.^' remarca ea* Astea doar îţi vor da silueta unei femei.'* ,ngrozîtoare- Finchley se uită în jos la corsetul rochiei I I -Nu doar şoldurile mele au nevoie t| eu Pufni, doamnă Ferrers.	Ll™plutură,
Ar fi mult mai simplu dacă ai permite uneia dintre prVitoare să facă asta pentru tine, zise ea. Betty, de pil- 7- Are o atitudine potrivit de dramatică. Ua£l clătină din cap.
„Ducele nu m-ar ierta niciodată dacă aş permite unei ' mei să-l vadă în starea asta. Niciodată! 16 Doamna Ferrers îşi ţuguie buzele.
, Betty nu-şi poate permite să-şi piardă postul. Are trei
surori de îngrijit.
_Ei, iată 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 mâneci 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 sal destul de mare, domnule Finchley. Asta e faţa de masă din salonul de luat masa. Eu zic că arată foarte drăguţ.
Finchley nu se uită în oglindă, ci se întoarse să plece.
-Păşeşte uşor, îi aminti doamna Ferrers. Nu vrei să bubui pe acolo, iar Excelenţa Sa să deschidă ochii surprins. Va trebui să vorbeşti blând şi cu voce subţire.
Finchley se opri în uşa dormitorului şi zise pe tonul lui normal:
Magia unei nopţi
93

91	Eloisa James
|> V
	Excelentă, îmi permiteţi să o invit pe duCesa , Beaumont, care a venit să joace o mutare Ia Şah J

dumneavoastră.7
	Da! exclamă ducele şi se ridică, dându-şi j0s 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 ganguri cu voce subţire.
	Dar,' Excelenţă, eu văd foarte bine. Cu siguranţa putem continua.

Villiers clipi spre Finchley, care se trase agitat înapoi. Dar se părea că Villiers fusese păcălit.
-Arăţi 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 părea, 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 vreodată pe picioarele dinapoi şi se cabrează când te uiţi la ea.7
	Niciodată, chiţăi Finchley şi schimbă 0 jvire cu lacheul.

Villiers întinse mâna si se opri Mono - aer deasupra pieselor.	P U M™a n încremeni in
	Excelenţă.7 îi tremură vocea lui Finchlev

încet, foarte încet, Villiers întoarse r-m,,i w-. , .. • se uită de la vârful perucii lui Finchley rasă si se opri o clipa pe pielea înroşită din j ,
-Finchley, zise el părând a avea mintea ' de limpede, cred că îmi pierd minţile. Estr* Sf.poate această problemă din vreun motiv anume? Impilcat în
£U nu sunt Finchley, zise Finchley.
\;u? Atunci ducesa de Beaumont s-a schimbat în-
'¿vâr. Pot doar să presupun că o anumită suferinţă a fc |a aCeastă schimbare a înfăţişării tale.
finchley înghiţi în sec.
, Excelenţa Voastră era foarte îngrijorat că va rata mu- din jocul cu ducesa, se aventură el. rar!sunt dezagreabil de transpirat, zise ducele. Aş vrea - imediat o baie. Cu siguranţă nu pot să primesc o ducesă în asemenea condiţii.
,Aşa nvam gândit şi eu. Dar trebuia să întrebe: De
ce, Excelenţă?
, Qe ce mi-am recăpătat minţile? Ducesa de Beaumont a deschis jocul cu un pion la D4, Finchley. Ideea că ea putea muta un cal la H3 a fost destul ca sa 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 alegerea cuvintelor.
-Scrie-i un bilet ducesei şi deocamdată anulează Partida, zise Villiers ignorându-l. Şi ai face bine să îmi Clemi tocatul. Acum, cât încă sunt întreg la cap.file_16.jpg
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-Da, Excelenţă, zise Rnchley. Dimineaţa vâ tre. fără febră, Excelenţa Voastră.
-Nu îmi amintesc asta, zise c/ucele şi se frecă]aca Mă simt de parcă duelul ar fi avut loc ieri.
Ochiul atent al lui Finchley văzu că febra dej a revenea, -Voi chema avocatul mâine-dimineaţă. Privirea stăpânului său se concentra asupra lui. -Ai face bine să-mi aminteşti că suntpe moarte când va veni, Finchley, altfel nu voi avea habar de ce a venit.
- Da, Excelenţă, zise acesta cu inima frântă şi îşi plecă fruntea.
capitolul 15
Două săptămâni mai târziu, 15 mai
Jemma recitea Nobilul joc al şahului când 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/ -Mă tem că sunt un oaspete foarte rău. Poppy cu siguranţă era un oaspete neobişnuit. Stătea în camera ei şi, din câte povesteau slujnicele, nu făcea decât să citească. Şi să plângă, se gândi Jemma
-Nu există nimic mai bun decât un oaspete invizibil, o asigură ea.
Poppy se întinse şi atinse cartea. -Nu aş fi crezut că există cărţi despre sah -De fapt, există numeroase cărţi pe tema asta - Trebuie să îmi ierţi neştiinţa. Ştiu că joci dou ~ ti- de, atât cu ducele de Villiers, cât şi cu soţul tău ^ ''
Jemma se uită la musafira ei pe sub gene şi r'icj. - „ gând din umeri. Poppy putea foarte bine să ştie96	Eloísa James
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mutare pe zi, zise ea. în fiecare joc. Daca partid, .unge la al treilea joc, acesta se va juca legat la ochi şi
iP Se aşternu tăcerea pentru câteva momente , De ce? întrebă Poppy în cele din urmă. Ea nu părea ată, ci doar surprinsă. De ce vrei să joci în pat? Nu răsturna, ar aluneca piesele şi ţi-ai pierde poziţia? -Poate.
Ajt moment de tăcere. _ presupun că soţul tău a avut ideea asta. în 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 amâmate 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 îmbujora uşor. -Să joci şah în pat sună foarte inconfortabil. ]emma 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 soţul tău nu cădeţi de acord, zise Jemma.
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-întotdeauna nvam străduit. Dar Ffetch nut tumit de mine. Cu toate astea, am încercat. Dacâ J " ar şti ce lucruri am făcut cu el, şi tot nu e de ajun/"*
Posibilităţi revoltătoare alergară prin mintea Jernjr Ea nu locuise la Paris timp de opt ani fără să aflede^' de multe despre depravarea umană, iar faţa dulce Poppy şi buclele ei blonde păreau aşa de tinerei Simţi i se face rău.
	Poate că e mai bine dacă ducele porneşte spre pii mai verzi? făcu ea.

Din partea cealaltă a mesei nu veni decât o tăcere gâtuită, o tăcere care nu părea să i se potrivească. Dacă Poppy era într-adevăr abuzată, probabil că era dornica să-l vadă plecat pe soţul ei.
	Ce anume doreşte ducele de la tine, Poppy? întreba Jemma.

-Nimic, 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?
-Să-mi dau cămaşa de noapte jos, zise Poppy.
Jemma aprobă din cap.
-Şi?
- O dau jos înainte să mă bag în pat.
-Da?
-Şi apoi mă întind pe pat şi nu mă plâng de nimic din ce vrea să facă.
Jemma nu era o fire răbdătoare. -Şi ce anume face, Poppy?
-Umblă pe acolo, zise Poppy. El... face lucrul pentru care a venit în camera mea, adăugă ea. Iar eu nu mâ plâng şi sper că ştie că poate să stea cât doreşte. Eu .. -Oh, Dumnezeule! Poppy izbucni în lacrimi.
-E ceva în neregulă cu mine, nu-i aşa? M-am tot gândit. Alte femei sunt diferite. Cu excepţia mamei mele
« .	r>	T	: 1 ^n mmon ni pa Tlor- T	'
desigur. Probabil că semăn cu ea. Dar Louise a flirtat
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fletch fără să se îndrăgostească de el. Jemma nu răs- CLi imediat, aşa că Poppy insistă: Nu-i aşa? pUn^ici pomeneală, răspunse Jemma.
ru, dacă joci a treia partidă în pat cu ducele de rli'ers, ca să nu mai vorbesc de soţul tău, nu ai fi foarte ^ -'ită să te găseşti acolo, nu-i aşa? întrebă Poppy. presupun că nu
£1 va da toată tabla la o parte, iar tu te vei simţi 1 ne nu-i aşa?
, Qespre care bărbat vorbim? întrebă Jemma cu grijă.
, Oricare din ei, zise Poppy şi îşi înăbuşi un suspin.
-Cred că voi putea să îl bat pe soţul meu, zise Jemma aândindu-se la asta. Iar Villiers... Dar apoi se opri, dându-şi seama că important nu era dacă putea sau nu sâ câştige partidele, ci ce se întâmpla dacă nu le câştiga. Să ajung în pat cu soţul meu se va întâmpla la un mo ment dat, desigur, pentru că m-am întors de la Paris ca sâ putem concepe un moştenitor. Pentru că trebuie să ajungi în pat pentru asta. Poppy, ştiai asta?
-Sigur că ştiam! se văicări Poppy. Faţa ei mică era acum pătată de lacrimi şi nu mai arăta precum cea mai frumoasă femeie din Londra. Era roşie, furioasă şi întristată în acelaşi timp. Ba chiar i-am spus asta lui Fletch! Cum putem avea copii dacă el nu vine niciodată în patul 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.
-Presupun că Fletch este interesat de plăcere, zise )emma.
-Dacă aşa vrei să-i spui.
-Dar tu cum i-ai spune?
-Nu ştiu! Chipul brăzdat de lacrimi al lui Poppy se schimonosi. Pur şi simplu nu ştiu. Am încercat... Am făcut tot ce voia el L-am lăsat să facă tot ce voia, să mă sărute peste tot, deşi e... greşit.
Jemma începea să se întrebe dacă problemele c gale ale lui Poppy nu erau mai grave decât pUtea
ea să o ajute.
	De ce e greşit? întrebă ea cu grijă. -Mama mea...

Dar orice încercă să spună Poppy fu înecat în suspine -Avem nevoie de o ceaşcă de ceai, zise Jemma. Apoi îţi voi spune exact ce am făcut eu sau am permis unui bărbat să facă în pat. Aşa că pregăteşte-te să fii şocata!
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 urmare, 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 întreabă ceva. Nici un răspuns nu-I mulţumeşte. Dacă spun nu, el nu se opreşte. Nici dacă spun da nu ge f£ Sau, daca se opreşte, e turios pe mine	'

-E drăguţ că Fletch e interesat de plăcerea ta
	Prea mult, zise Poppy afectată.

După părerea jemmei, ajunseseră la miezul fa| ; -Vrei sa spui ca nimic din ce face FU.-I plăcere?	etth nu >P face
Poppy îşi muşcă buza.
	E ceva în neregulă cu mine, nu-i aşa? intr

Fletch mi-a spus că ar trebui să-i spun ce să facă n?apte' bui să-i spun exact ce vreau.	c a-Ar tre-
1 v
^ nevoie de un general care să îi comande, pldap*'	^	1 ■
„ Vreau
căsătorie, nu a fost bine. El voia să fac ceva & jar eu nici măcar nu ştiam despre ce vorbeşte, anume,	asa de jenant! Nu cred că stie
CiapOlt01-	r ' •	-T
,m trebuie să fie o femeie aristocrata!
CUI_E adevărat. Trebuie să-ţi spun, Poppy, că Fletch pare mult mai interesant decât majoritatea bărbaţilor englezi.
-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 ratată sunt şi îmi doresc ca el să se fi căsătorit cu altcineva. Asa aş putea să-l iubesc de la distanţă... Şi aş face-o. Nu-mi 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 destrămase 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.
e mai uşor decât să te bazezi pe un bărbat, îi spu- încurajator. Gândeşte-te Ia bărbaţi ca la nişte
S°^Vr'eau doar... vreau să fac asta cum trebuie, zise cu disperare. încă de atunci, din prima noapte
-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 situaţia. Pot să mă 0 'Şnuiesc cu orice. La urma urmei, doar am trăit atâtia ani cu mama.
- Ascultându-te acum, sunt aproape recunosc* că mama a murit tânără, zise Jemma. Nu am cun0^ niciodată cu adevărat.	CIJtx
-Mama mă iubeşte. Chiar mă iubeşte. mine toate posibilităţile pe care ea Ie-a pierdut câiS a fost obligată să se mărite cu tatăl meu. Spune câ el n fost niciodată deştept şi, desigur, nu avea titlu.
	Ce comentariu dezagreabil despre propriul soţi jemma foarte direct.
	Mi-a spus o dată că lucrul cel mai deştept pe care l-a făcut tata a fost să moară tânăr.

-Nu dezagreabil, ci plin de cruzime.
	Dar, când a preluat ea domeniile, le-a făcut sâ fie foarte profitabile.
	Cum a făcut asta.7

-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 ridicând neajutorată din umeri. Nu sunt genul de persoană puternică.

-Ai putea să te surprinzi, zise Jemma. Pe mine cu siguranţă mă surprinzi. Şi nu mă îndoiesc că şi mama ra ar fi surprinsă.
Poppy zâmbi pentru prima dată. -îngrozită.
-Bine, făcu Jemma. Foarte bine.
capitolul 16
5 iunie
Era început de iunie. Ducele de Villiers era boi • > peste o lună. Cu toate astea, încă se zvârcolea pe n ^' ^ cu obrajii înroşiţi, cuvintele rostogoiindu-i-se
k V
din copaci toamna. Finchley era îngrozit. îl cafiunZ ganderspit, care voia să îi ia din nou sân- aWase K doamna Ferrers, care voia să-i dea ducelui ^ Swi de sânge proaspăt de cocoş. ^
râ nu
- îsi revine până dimineaţa, zise doctorul - Daca nnieca, nU'şi va mai reveni deloc, ascultă în timi3 m Jn pacient nu poate supravieţui cu febra asta .aA spun'
ce-p
bea. i nu
mu putea să-l facă pe duce să ia nici cea mai Vtitură de apă. Ultima înghiţitură o băuse în nliCa Tultimei perioade de revenire, când Finchley în- tiniP^eSâfacă mutarea la şah.
E şahul, îi spuse Finchley doamnei Ferrers. E singuri'lucru care îl preocupă. Ascultă!	_
Chiar aşa, ducele, răguşit şi cu buzele crapate dupa ce vorbise 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 ducesei să îl vadă în starea asta.
-Nu mai contează, zise Finchley şi se uită la stăpânul lui.
Părul lui Villiers era din nou transpirat, având faţa roşie şi încordată. -O să moară curând, aşa că trebuie să încerc. Luă chiar trăsura ducelui şi urcă hotărât treptele reşedinţei de la oraş a ducelui de Beaumont. Uar nu decurse totul uşor.
-Nici nu mă gândesc, zise majordomul lui Beaumont, jmnul Fowle, auzind cererea lui. Ducele are destule pe aP, nu-i trebuie ca ducesa să se ducă la Villiers acasă.Eloisa James
Eloisa James

Jumătate din Londra crede deja că se pregăteşte ^ aventură.
	E pe patul de moarte, zise Finchley disperat. Ni^ . nu ar putea crede asta.

-Nu fi prost! replică majordomul. Ştii foarte binec5 Villiers ar putea fi un cadavru în pat, dar bârfele l-ar pune să danseze vesel în stradă. Singurul lucru de făcute să vorbeşti cu Beaumont însuşi. Dacă ducele o însoţeşte pe ducesă, atunci nu e nimic de spus.
	Crezi că ar funcţiona? întrebă Finchley. Ştii că Villiers şi Beaumont 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 ba provocat pe Villiers! Adu-mi mantia, Fowle!
	Ducesa? întrebă Finchley.
	Ducesa s-a retras deja Ia culcare, zise Beaumont. Dacă Villiers trebuie să joace şah, voi juca eu cu el.

-Trebuie să bea apă, zise Finchley simţind cum îl cuprinde disperarea. Am încercat să joc sah cu el, Excelenţa Voastră. Nu trebuie să joace orice joc de şah. Mă tem că doar ducesa ar putea să-l ajute. Vă rog," aţi 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 sad fac pe Villiers sa bea apă, mă Voi întoarce aici si o voi duce personal pe soţia mea la el F^ i ' . ' ?

' Finchely făcu o plecăciune.	' tstL de
	Da, Excelenţă.

Trecuseră doar şase săptămâni de când Elihu . . se pe Villiers pe terenul de dueluri Dar acum^' P™- Villiers păreau înfundaţi în cap. 1 e frunte i se	lul
% X nU,Se106	Eloísa James
66	Eloísa James
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girate teribilă, care făcea ca petele roşii de pe obraii
pwjâ Si mai tare.	J1
núcele făcu un pas în fată şi îşi dădu jos mantia lun- . ^uncând-o în spatele lui.
*Villiers ţinea o tură în aer, iar Elijah ciuli urechile ca . i audă bolborosind ceva despre un pion al reginei 52 0 să încerc, îi spusese lui Finchley.
[)ar nu putea vorbi cu ViUiers, nu lângă un lacheu ,are îi spăla fruntea lui Villiers, cu Finchley respirând "eu în dreapta lui şi cu menajera pândind de pe scări.
0 să vă rog pe toţi să ieşiţi.
Finchley dădu să zică ceva, aşa că Elijah îi arun- cá 0 privire pe care o folosea împotriva legiuitorilor recalcitranţi din Camera Lorzilor.
De îndată ce în cameră se aşternu liniştea, Elijah îşi trase scaunul mai aproape.
-ViUiers, 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 buzele lui Villiers, dar tura lovi paharul, pe care aproape că-l scapă pe aşternut.
-Sufocată, zise Villiers răguşit. Este su...
Vocea i se stinse într-o bolboroseală răguşită.
O 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 în spatele ochilor roşii era Leo, prima persoană pe care o iubise pe lumea asta.
Puse paharul jos şi înşfăcă tura lui Villiers. Asta atrase 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 joc o partidă de şah cu tine. ^

Villiers încercă să îi ia tura. -Asta e tura mea, zise Elijah. Eu joc întotdeaunanj albele, îţi aminteşti.7
Pentru prima dată, ochii lui Villiers se aţintiră asu- pra lui.
	Cine eşti tu.7 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 sâ muţi.

Era ceva diferit la Villiers acum, se afla din nou în corpul lui. Elijah îi evită ochii şi luă tabla de şah, aranjând 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 si bău.
	Cine eşti tu7 întrebă el brusc.

-Elijah. Ducele de Beaumont, zise Elijah şi zâmbi. Soţul Jemmei.
-Jemma nu are soţ, făcu Villiers.
	Nu are.7

Elijah mută pionul la D4.
Villiers întinse mâna, clar Elijah îl opri.
	Doar dacă bei.

Villiers luă o înghiţitură şi apoi apucă piQnuj neafU Mâna îi tremură, dar reuşi să-l mute similar Ia D5 &
Elijah mută un cal. De îndată ce îi făcu semn Villiers bău din nou şi, cu mâna tremurând teribil, reuş^ mufe un pion la C5.
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a nli e căsătorită, zise Villiers când paharul de | -Jeniniae câ Se golise. Ştiu că nu e căsătorită, pentru
aProa| ca şi cum ar fi căsătorită. ci nu aracum arată? întrebă Elijah plin de interes.
înghiţi şi restul apei din pahar şi i-l întinse. I ftle că îmi este îngrozitor de sete. I ;! ' utâ regina în faţă.
pr h considera destul de enervant că juca şah cu un . uf care nu avea deloc mintea limpede, dar cu toate bă reuşea să ţeasă o pânză în jurul reginei sale. astepe ce spui'că Jemma nu pare măritată? întrebă el
^ Arată ca o femeie care nu a fost iubită niciodată cum trebuie, zise Villiers. Nu ai de unde să ştii asta, dar ea chiar e măritată cu un individ pe care îl cunoşteam.
Elijah îi aruncă o privire rapidă, dar Villiers se încrunta spre tabla de şah.
_Nu mai suntem prieteni, zise el apoi, mutând o piesă si luând singur o înghiţitură de apă. 1 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 asemenea 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, părând destul de vorbăreţ acum, când vocea nu îi mai era răguşită.
Aproape că terminase de băut al doilea pahar, asa că Wijah îi mai turnă apă. -Ai vrea?
Vocea lui suna ca două bucăţi de fier frecate între ele. ^ ?tie să se descurce în pat, zise Villiers. Chiar ai at tura la E7? Asta a fost o prostie remarcabilă. Piesa cu promptitudine.108	Eloísa James
66	Eloísa James
- Ea ştie să se descurce în pat şi cu toate astea e re cabil de inteligentă. M-aş culca cu ea, dar mă tem pierde-o. Ce prostie, nu-i aşa.?
-Nu, de ce? reuşi să rostească Elijah. Regina lui era în primejdie - vedea că regina luiera în primejdie, dar nu putea face nimic. Nici măcar înt^ criză de febră şi de nebunie, când Villiers nu era în stare să-l recunoască, el tot 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 pierdut 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. -Ai grijă să o scoţi pe Betsy afară înainte să pleci, bine? zise el.
	Betsy?

-Câinele meu, zise Villiers. Va trebui să iasă afară. Mi-a ţinut companie.
	Nu e câinele tău, reuşi să spună Elijah. A fost câinele meu, dar a murit cu mulţi ani în urmă.'

Preţ de o clipă, Villiers deschise ochii complet şi se uită la el.
	Da, chiar aşa a fost, zise el, părând surprins. Esd tu, Beaumont? Ai păstrat şi câinele, şi femeia? Eşti căsătorit cu servitoarea acum? Norocos afurisit.1

-Nu, nu sunt, zise Elijah. Mai bea nişte apă.
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feva din vocea lui păru să-l aducă pe Villiers înapoi , ^litate, pentru că se încruntă. Dar bău întregul pa- | e care i-I întinsese Elijah. Acesta puse paharul înapoi şi îşi luă haina. 1 Dacă o ai pe Betsy, se auzi vocea din spatele lui şi o . ~ Jemma, atunci... ai totul, nu-i aşa.7 31 Nu era pentru prima dată în viaţa lui când Elijah îşi rdea seama cât de neimportant putea să fie totul. Finchley aştepta în faţa uşii.
„A băut cinci pahare cu apă, zise blijah. Mă aştept să urineze. Nu sunt pregătit să îi dau oala de noapte. îţi las oe sarcina asta.	^
' -Excelenţă, zise Finchley, m ochii lui lucind lacrimi adevărate. Veţi mai veni.7 Elijah strânse din buze.
-Dacă vei avea nevoie de mine, voi veni, zise el. Trimite-mi vorbă la Cameră. Spui că nu are febră dimineaţa7 Finchley aprobă din cap.
- Fă-l să bea cinci sau şase pahare de apă. Nu doar înghiţituri. 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.
capitolul 17
13 iulie
Poppy nu era obişnuită să fie furioasă. Acum avea un mic cărbune de furie sub piept. îl întreţinea fierbinte ^ când Fletcher trimisese un bilet că intenţiona să îi facă o vizită.
0 vizită! Trecuseră peste două luni, iar soţul ei decide să îi facă o vizită.110
Eloísa James

110
Eloísa James

1 \

1 \

Ce îi făcuse oare Iui Fletch ca să fie aşa de neciopl* ea? îl iubise, asta era tot. îi iubise chiar şi când îşi j^ barba aceea şi devenise ameţitor de elegant şi înceta*!- mai ia micul dejun cu ea.
Existau limite pentru răbdarea unei femei. Deşi râ|> darea nu părea să fie cuvântul pentru vătraiul de furie încinsă pe care o simţise când îşi amintise cum îi zâmbise Fletch lui Louise. îi zâmbise aşa cum obişnuia să îi zâmbească ei. Şi apoi zâmbetul dispăruse când o văzuse pe ea, iar în privirea lui nu mai rămăseseră decât încruntare 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 potrivite de când erau căsătoriţi. îşi ruja buzele înainte să coboare 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. EI 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 puternică! Fii ascultătoare!" Dar pe cele importante Poppy nu le putea îndeplini niciodată: „Nu vei fi niciodată asa de frumoasă ca mine", comentase mama ei de multe ori. „Nu o să poţi fermeca bărbaţii cum o fac eu. M-as fi putut căsători cu un duce..."
Pe Poppy o năpădi un gând îngrozitor: dacă e i nu fusese niciodată îndrăgostiră de Fletch? Dacă pur sKsimpiu respectase porunca mamei ei tic a se căsători cu un duce iar el era un duce disponibil.' Acum, când se «în i la' asta, Fletch era singurul duce necăsătorit pe ca'" -f1 noscuse la Paris după debutul ei.
Nu îl înţelegea pe Fletch. Nici măcar nu credea c~ " cine era Fletch - prin urmare, cum putea fi îndrăgostVMagia unei nopţi
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■ teribilă din pieptul ei se mai domoli. Ea Je^^câ îl iubea.
Jo3r cr ese de ales decât să îşi iubească mama, indife- ^He rău o dezamăgea. Dar putea să aleagă să nu-I reîit cât ae s- putea £ace ca dezamăgirea lui să fie
^pentru ei-
irelc>"l iie să fac propriile alegeri, ba gândesc pentru "^Ce vreau să fac cu zilefemele?" „Nu te mai întoarce nline aia", îi şoptea inima. „încetează să încerci să-ţi mai încasaaest| s0'ţUl! încetează să încerci să-l mai iubeşti!" C voia cu adevărat era să fie mai degrabă Poppy t ducesa de Fletcher. Brusc, în minte începură să-i - o sumedenie de idei: lucruri pe care voia să le ?pa* cârti pe care voia să le citească, locuri pe care voia le viziteze. Se simţea aproape extaziată de fericire. Nu nebuia să fie ducesă. Putea să fie doar ea însăşi - Poppy.
Putea să locuiască singură. „Uită-te la Jemma!" Jemma isi părăsise soţul şi îşi întemeiase propria casă. Putea şi ea să facă asta. Şi putea să călătorească! Imagini exta- ziante cu Parisul, Nilul, sălbaticele Americi îi răsăriră în minte. 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 sâ se facă frumoasă pentru el?
Coborî scările şi descoperi că zâmbea cu adevărat. Cât timp trecuse de când zâmbise cu adevărat în prezenta 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.
L
S® Păşească în salon era un pic cam dificil - deşi nu '^Portant, îşi aminti ea iute -, pentru că Fletch era ue c™peş! Părul lui era ca ebonită, cu o strălucire ca sub™'* noapte' Nasul avea d^Pt Şi ochii uşor oblici sPrancene, făcându-l să pară un pic exotic. Dacă112	Eloísa James
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nu ar fi fost aşa de teribil de frumos, nu ar fi f0st pretenţios. Poate că nu kr fi dezamăgit mereu. '
	Poppy! zise el şi se întoarse încruntat spre ea. Asta făcea lucrurile mai uşoare. El se încrunta mere[]

iar ea se săturase.
Ea îi zâmbi, oferindu-i un zâmbet diferit de cel pe care i-l oferea de regulă. Nu era un zâmbet de căţeluş înspăimântat, cerşind iubire.
	Da, Fletch.7

-Trebuie 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 ţara înainte de decembrie, pentru că Beaumont are treabă Ia Camera Lorzilor, aşa că voi sta cu ea.
	Dumnezeule, putem să sărim peste toată tevatura asta, Poppy, te rog? Cu siguranţă ne cunoaştem de destulă vreme pentru ca tu să mă ierţi şi să vii acasă.
	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 necioplit cu mine în public.

-Ţi-am cerut scuze. Nu voi mai face asa ceva. -Şi ai flirtat cu una dintre prietenele mele -N-aveam nici cea mai mică idee... zise el si se opri. -Da, facu ea gânditoare bătând cu degetul în scaun, asta e mai dificil de explicat, nu-i asa? E adevărat că Louise e una dintre prietenele mele. O prieteni dra-ă din nefericire pentru tine. Dar, desigur, există desmle femei în Londra cu care nu mă cunosc.
- Da, zise el şi păru pentru prima dată jenat -Aşa că aş zice că putem fi amândoi de • ar trebui să cauţi undeva mult mai deparr-^ aC° Ca blândeţe.
El rămase cu gura uşor cascată, ceea ce fu cut de observat.	plă-
k \Magia unei nopţi
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i că ar trebui să ne facem nişte planuri, zise
"^h'ident că va trebui să locuim din nou împreună poppV" ^ viitor _ să spunem peste cinci ani? Când vei problema unui moştenitor devine presantă, te sin^ fi disponibilă. Aş fi vrut un copil la începu- ^V iciei noastre, dar acum îmi dau seama că e mult ^ câSnli0nt <;ă aşteptăm. Am lucruri de făcut.
^ Serios? spuse ei uluit-
n Noi ne-am despărţit m mod amical, aşa că pu-
" -- planificăm totul fără duşmănie. Aş sugera cinci
tem ^anoi va trebui să locuim din nou împreună, ani ş1 aP
-Ce faci-	,	-ii
pUtea face planuri pentru mai mult de cinci
• "dar riscăm să rămânem fără copii. La urma urmei, anl'fost căsătoriţi timp de patru ani fără să apară unul.
El doar se holbă la ea.
-Putem discuta aranjamentele mai târziu, zise ea cu alt zâmbet 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 pentru câţiva ani, dar încă nu sunt sigură de planurile mele. Intenţionez să călătoresc destul de mult. Cărbunele mititel 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 ^bar unde se află soţia ta. Nimeni nu vrea să îşi vâneze s°ţ'a ca pe o potârniche în sezonul de vânătoare.
bl deschise în sfârşit gura.
~ Nu am văzut lucrurile în felul ăsta.
..7. să'ţi spun unde mă duc si nu va trebui să-ţi faci n;1]1 mine. Oh! Am uitat. Tu nu te îngrijorezi niClodată, nu-i aşa?114	Eloísa James
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El se încrunta.
-Nu pari deloc în apele tale, loppy. îmi pa rău că te-am supărat aşa de tare.
El rămase perplex, aşa că ea chiar râse - fu un râset sincer, scurt.
-Sunt supărată, Fletch, dar sunt mai supăratăpe mine decât pe tine. Nu ar fi trebuit să mă căsătoresc cu tine.
-Nu ar fi trebuit?
	Cred că m-am căsătorit cu tine pentru că mama mi-a spus să o fac.

-Tu... te-ai căsătorit cu mine pentru că erai îndrăgostită 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 clipa 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 îndrăgostită 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 aşa? îl întrebă ea. Pent-m „s •	-
, - . •j „	. centru ca mi se pare ca nu
doar ca p-a, dat seama ca nu eşti îndrăgostit ci ti-ai si căutatcompanie m alta parte. Tăcerea dintre ei se adânci pâna cand ea nu mai suportă Pk; j, - gostită de el, era teribil de umih cT ™ n" ^ * T nepăsător. Chiar nu văd nici Un r §a al un sor atât de să continue.	°st ca discuţia noastră
- Dar încă nu am discutat nimi i -Nu prea sunt multe de discută Pr°testă Fletch. -Trebuie să vii acasă acum, z^' , , genul acela de încăpăţânare care îi , i1nd dovadă de de la orfelinat.	aracteriza pe băieţii
-Nu vin acasă.
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^Ţrebuie-
"Deje o clipă, lumea se opri în loc. Pentru că, în ceea ce spusese şi a bravadei ei şi a lipsei ei de inima ei mai era un colţişor care...
p^rte^îndurerată a inimii îşi închise porţile. Preţ de secundă 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 povestit despre concluziile mele cu privire la căsnicia noastră. În 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 Menţionat. Mi-am petrecut aşa de mult timp încercând să te cuceresc, încât presupun că era inevitabil ca la un moment dat să renunţ. .Mama ta... făcu el neajutorat. Micul cărbune de furie deveni un jăratic un pic mai are, iar ea îşi dădu seama că singurul lucru de care îi
r lui Fletch
era că mama ei locuia cu el. Poppy ştia , rte bine că mama ei era o persoană foarte dezagreabi- daca locuiai cu ea.
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Eloísa JamesO să vorbesc cu mama, zise ea, hotărând ra „
d avea săracă 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 Ia naiba si e|
şi mama ei, şi hainele Iui 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 Beaumont 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 pânâ ce nu se întremează Villiers.
	De ce nu.7 Primele 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.

Ea se uită la el, dar el studia regina neagră. Genele îi aruncau umbre pe obraji.
-M-ai provocat Ia o partidă doar pentru că ai auzit de partida mea cu Villiers, zise ea. Paralela asta era în mintea ta Ia fel ca în minţile din restul Londrei'
-Dacă jucăm acum, în timp ce Viliiers nu este în putere, vom mai închide gurile bârfitorilor care vorbesc despre următorul ocupant al patului tău.
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Probabil era politicianul din el - vorbea fără pasiune ; re patul soţiei sale. Desigur, reputaţia Iui era cea
^imp ortantâ.
mal Există vreo Şansă ca Villiers să nu supravieţuiască?
' bă ea, jucându-se cu nebunul. în^E în ghearele febrei. Aş zice că e un bărbat norocos
A,â supravieţuieşte.
lemma simţi că i se tăcea rău la gândul ăsta. lOh, Dumnezeule! şopti ea. £1 tot nu se uită la ea.
-0 să-ţi frângă inima, Jemma? Dacă e aşa, îmi pare
^Să-mi frângă inima? Nu. Nu îl cunosc de prea mult rimp- începusem să ne împrietenim şi îmi plăcea asta. qunt foarte tristă să aud că e pe moarte. " -Poate mai mult decât prieteni, zise el cu voce dură.
-Inima mea este un instrument deosebit de puternic zise ea, displăcându-i conversaţia şi felul în care el ii cerceta sentimentele. Tu mi-ai frânt-o cu mult timp în urmă, Elijah, 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 ^breau şi pomeţii îi ieşeau în evidenţă. Arăta puţin ob°sit, dar nu epuizat până în măduva oaselor.
se întâmplă în Camera Lorzilor zilele astea? se Untură ea. Scoţieni şi brandy.
-Scoţieni? Oh, din pricina reprezentării scoţienej Camera Lorzilor.7
El ridică din sprâncene.
-Ai citit despre problema aia.7 Am crezut că nu ^ interesată de politică.
	Sunt la fel de interesată ca orice persoană raţională, zise Jemma surprinsă. Nu am avut prea mult timp să citesc 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 Elijah cu o urmă de mândrie în glas. Pentru o femeie de vârsta ei, are o viziune intuitivă asupra politicii. Astăzi a făcut o propunere la Societatea Regală care i-a atras atenţia lui Lord Rollins.
	Oh! Jemma decise că îi displăcea foarte tare domnişoara Tatlock. Cum s-a întâmplat asta.7

-Am ţinut o prelegere azi, zise Beaumont. De aceea 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 stie despre prelegerea 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 ta! Sa mdraznesc să mă întreb dacă ea a pus la cale sa ru invitat: El se uită la ea.
r
întreprinzător?
	E un cuvânt prea aspru? Voi doi aţi fQst. • — ediţia de săptămâna trecută din Morning p0st ^Socia-l ai atras atenţia pentru că ai purtat o conver* ^ ParC C~ la serata muzicală a lui Lord Rochester. M^ crede că se va întâmpla cu mine dacă va reusi^ ^ presioneze cu numeroasele ei virtuţi.	,l Sa te *m'
t \
,rprinse nepretinzând că era stupid ce spu-
El ^
se$e-l il are impresia că ai putea fi atinsă de o boală
'?nbservcă tinerele femei aflate în ghearele dragos-
grava- \ jesc că ar putea avea loc un miracol.
reinlJ/-L -mt cât se poate de sănătoasă, zise ea încet. „Ma siniL
'UC*n ^preferi să nu reluăm partida, sugeră Elijah, am
'Juca o partidă separată.
pl\r i unul din ei nu spunea lucrurilor pe nume: dacă /•ll/rs nu putea continua partida, apetitul pentru par- % lor paralele avea să moară odată cu el. " ^Ce idee bună! Vom juca o partidă sau două doar de lâcere si vom aştepta ca Leopold să se înzdrăvenească. P - Leopold? ridică el din sprâncene.
-Numele mic al lui Villiers... Doar îl ştiai, nu? întrebă 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. Jemma mută un pion în faţă, apropierea pionului de rege, regină şi tură umplându-i inima şi sufletul şi alungând toate 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-l vede nimeni în ajara de noi, dar cu toate astea sunt foarte multumită ca I-ai câştigat.
-Hai să începem al doilea joc, zise Elijah. Te rog! Nu ?sa a?tePt ca Villiers să moară. E prea macabru. |a ¿japrobă din cap, aranjă tabla iute şi mută un pion El Î ■
Pentru zimUtă Pi°nul în aceea?i P°zi£ie> asta fu tot' 1 cei aproalT jCe.ea" Se riclică de Pe scaun şi se înălţă la Pe d01 metri ai Iui. Jemma rămase unde era.
Soţul ei era un bărbat teribil de chipeş. Nu era de re, aşadar, că făcea o impresie puternică în Pariat -Âm venit să îţi pun o întrebare, Jemma. ent Ea ridică dintr-o sprânceană. - Te-ai întors din Franţa ca să putem produce Ur moştenitor. Mă întrebam dacă ai cumva un calendarîr minte pentru asta.
Cu alte cuvinte, când aveau să ajungă împreuna în pat? Jemma simţi o înţepătură de interes. Dar el continuă să vorbească, -întreb pentru că, dacă Villiers îşi va câştiga jocul asta cred că ne va schimba planurile. Ea se încorda.
	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 deloc expresia ochilor şi blestemă 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 Villiers va câştig a jocul, toată Londra va crede că te culci cu el. Dacă o faci sau nu este irelevant.
	N-aş crede deloc că e irelevant, replică ea rănită. Sugerezi că moştenitorul tău ar putea sfârşi prin a avea sângele lui Villiers.
	Mă înţelegi greşit, zise el răbdător ca întotdeauna, îmi dau foarte bine seama că nu eşti genul care să rămână 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 Ia Paris. Şi, desigur nu avusese copii din acele împreunări. Faptul că şi el îi fusese necredincios pe faţa cu o amantă sau alta, probabil chiar continuând încă, nu avea aceeaşi greutate.
- Dacă am concepe un copil în această perioadă de intens interes pentru Villiers, continuă el, mă tem că mulţi vor considera acel copil un pui de cuc. Sau cei puţin
		 \
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.^enta un interes nepotrivit pentru moştenirea Cilului, ceea ce ar putea sâ ii strice lui sau ei fericirea
fi^'ryji sâ înţeleg asta, aproba ea. 'Um gândit sâ iţi cer să renunţi la partida, dar nu : cd in obicei sâ le cer politicienilor acel lucru pe care cg/i ofere şi aplic aceeaşi politică acasă. n^[>3d te simţi iarăşi rău, zise ea, voi renunţa ia parti-
; mai leşinat de atunci, B-eaumont? ^Din fericire, nu. .în cazul acesta; cred că ai dreptate - ar fi mai bine aşteptăm până când se termină partida înainte să de- Unirii- intimi. EÎ făcu o plecăciune. _în cazul acesta...
- Asta nu înseamnă, zise Jemma privind spre rabla flc sa'h, Că eşti liber să flirtezi cu stimabila domnişoară Tâtiock. Nu există şanse să sfârşesc din pricina unei boli orave, mă simt cât se poate de sănătoasă. -Suntîncântat 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 trăi 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- c'c'an sau scuze. îi aruncă o privire galeşă de genul celei Pfc care i-o oferea unui iubit, se întinse şi îi trase capul sPre al ei.
El avea un gust minunat, de mure şi de condimen- te' Intenţionase să îl sărute ca un fel de avertisment, C) Promisiune, ca un fel de a-l controla. Dar, în clipa
r
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în care mâna ei se strânse în jurul cefei |u- lor se adânci, ea îşi aminti acel fapt importa^ reuşise sad uite cât locuise la Paris: sărutările^-Pe nu erau ca ale altor bărbaţi. Ele îi stârneau c U' ^ peau zidurile de apărare şi o transformau la J3'^ fată prostuţă şi vulnerabilă, care plânsese luni ^ după ce se despărţiseră.	,ntre?i
Ea sări înapoi aşa de iute, încât aproape câ dă * tabla de şah, apoi se asigură că faţa ei nu reflecta pa? teribilă pe care o simţea.
	Un avertisment.7 întrebă el cu sprâncenele ridicatea întrebare şi cu ochii întunecaţi.

El ştia întotdeauna ce gândea ea. Preţ de o clipă, durerea reapăru ca o ţepuşă subţire în inimă. Apoi ea zâmbi.
	Exact, Elijah, exact.

capitolul 19
În aceeaşi seară, într-o zonă mai puţin elegantă a Londrei
Când domnişoara Charlotte Tatlock se opri să se gândească 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!
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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 ngpdnicul neîndemânatic al lui May, domnul Mud- luase asupra sa sarcina de a o informa pe Char Ca reputaţia era cel mai de preţ bun al femei! Cbarlotte îşi înghiţise o replică furioasă şi aprobase so
rţmenî nu părea să creadă că ducele de Beaumont u făcuse nici un demers care să-i mânjească în vreun
fel reputaţia-
" £a era de părere ca se purta admirabil - cu excepţia momentelor în care se afla în aceeaşi încăpere cu du- ele de Beaumont, desigur. De îndată ce îi vedea chipulinima încePea să l-0 ia la SaloP- Şi aPoi nu se putea abţine - îi spunea ce credea despre ultimul raport din'Gfl^tte cu privire la cel mai recent discurs al său din Parlament. El îşi înclina capul, doar un pic într-o parte, ascultând cu mare seriozitate. Şi chiar o asculta! 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, câ ducele nu era absolut deloc interesat de ea ca femeie, 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
Iamândouă 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- °jte> urând cuvântul. Sunt urâtă, bătrână şi toate cele- *te cuvinte oribile. Adevărul e că nimeni nu rn-a vrut,
jdie.
:e ai
* din cap
nuf lar/ând vorbesti de Parcă ducele chiar m'ar d°ri' ^ decât să pui ¿are pe rană!Magia unei nopţi
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Vocea ei se ascuţi într-un fel care avea periculos.	%
May nu îşi manifesta fizic afecţiunea, dar tot o ţişă brusc pe sora ei şi îi spuse că, dacă ea ar fi f0st? nu s-ar fi gândit Ia 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 Beau mont, tot ai vrea să săruţi o fată bătrână' pe nume Charlotte Tatlock.7
- Desigur! zise May foarte hotărâtă, dar Charlotte ştia 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 ducesei 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 şi cu inteligenţa de neconfundat de pe faţa ei - ea este, îi amintise Charlotte surorii sale, cea mai bună jucătoare de şah din toată Franţa ori cel puţin asa se spune" era argumentul suprem.	' ^
Soţul unei asemenea perfert-i,.,. ■ • j •
Charlotte Tatlock? Niciodată f Uni domnl?oara
capitolul 20
l august
Poppy nu se aştepta ca Fletch să o • • nii n făcu.	V]2iteze din nou,
iar
D de alte câteva săptămâni, ea plânse până ce !ea în "ecare seară> îmbrăcându-se în fiecare ,clorneatâ ^ să arate cât mai bine, în caz că Fletch avea Ji*11'1! în vizită. La urma urmei, mama ei încă locuia cu $ vina rtIlfea el să supravieţuiască? rtod evident, o făcea, îl^ dimineaţă, Poppy îşi concedie camerista înainte î^l să îi fie ondulat şi pudrat, îşi puse un halat de :apar; <e făcu ghem la fereastră, privind păsările din
iina Jemrnei.
3 f râurii săreau din cracă în cracă, îşi luau brusc zborul înălţau spre cer ca un sos aruncat în aer şi apoi se s£ u ja joc pe ramuri ca să sporovăiască. Rămase acolo ziua punându-şi întrebări legate de cuiburile grau-
Jşi conversaţiile lor.
Era genul de întrebare pe care mama ei o ura. .De ce să-ţi pierzi vremea? obişnuia ea să o întrebe pe p0ppy ori de câte ori aceasta îi punea o astfel de întrebe. De ce să-mi pierd eu vremea? 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,
rise 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 aşa? întrebă ,'emma destul de surprinsă. Cred că sunt prietene.
-Până acum n-am avut o prietenă adevărată, zise Poppy
-Un compliment drăguţ, dar neadevărat! Există un :eanc de cărţi de vizită la parter care atestă că ai multe prietene şi nu sunt toate curioase cu privire la situatia •a actuală. Doamnele de la cercul de cusut pentru ¿ei >araci, de pildă...
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-Cercul de cusut este pentru mame nevoia Poppy. Comitetul pentru cei săraci se întruneşte*' ^ lui Lady Cleland şi nu coasem. în realitate, ft^N cruntată, vorbim doar despre imoralitatea prostituatei^'"
-Te-au vizitat toate cusătoresele şi bârfitoarele, cele mai multe s-au retras la ţară, zise Jemma. Ţ0a^ doamnele caritabile din oraş şi-au făcut curaj şi m,'^ trecut pragul. Nu! Asta nu e chiar adevărat.
-Cineva a renunţat? Ai putea să ţi-o imaginezipe Lady Langhorne renunţând?
-Nu! 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 obosită. Sunt altfel de prietene. Nu ar fi de acord să stau toată ziua în cămaşă de noapte fără să fac nimic.
-Asta din pricina virtuţii lor, zise Jemma. Cum eu m-am născut complet fără virtuţi, nu mă îngrijorez niciodată cu privire la standardele aspre pe care voi, ceilalţi, vi le impuneţi singuri.
126
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f
-Te-ai născut complet fără virtuţi? zise Poppy şi râse uşor.
- Blestemul familiei Reeves, rosti Jemma Asta e numele meu de fată. Suntem toţi josnici. Am un unchi nebun de legat. Iar fratele meu nu e nici el un model de comportament sobru. Duelul cu Villiers a fost j patrl, lea. Pot să-ţi aduc ceva, Poppy?
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Prefer să citesc despre viaţa animalelor, zise P0ppv , : Ln în mijlocul unui tratat interesant despre naS Je?l ",1111 din apă, pe care l-am lăsat acasă.
siguranţă nu avem aşa ceva. Cât de straniu si lesant din partea ta Poppy. De ce Dumnezeu nu ai in un lacheu după cărţile tale?
trimit o listă la librăria Lackington. Adăugă încet: Am decis să citesc toate cărţile de care n-am «t timp să mă ocup. Şi intenţionez să iau notite Lina, deşi mama ar spune că nu are rost. O să fac asta \ r pentru că îmi face plăcere.
Vei fi îngropată în cărţi de câte trei volume, zise lemma, sărind din scaun. Ştii, am descoperit că femeile p0t să devină membre ale Clubului londonez de şah pentru că au uitat să excludă posibilitatea asta din regulament. 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 presupune că pot deveni naturalişti. -Atunci trebuie să devii naturalistă, zise Jemma.
0 lună mai târziu, 1 septembrie
-Ştii ce face soţul tău? întrebă Jemma ridicând privirea din farfuria cu micul dejun. -Ce anume? întrebă prevăzătoare Poppy. Având în vedere că Fletch nu îşi pierdea timpul ca 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 ^ or care a fost bine primit de ambele părţi. Cât de Ce h !n genfaI' mulţi se prefac că detestă discursul, ^c,,merg, la petrecerea dată de Lady Wigstead în
-^te, zise Poppy. Jemma ¥ miji ochii.
r
Eloisa James -Sdu Ia ce te gândeşti, Poppy, şi nu se p0ate
1" r	- j _ j _ 1:..	• 1
° ne
ie UC d^ia	----- _	- -
Adică au trecut cmcilum. Eu am crezut ca sunt îr^'
drg.
goste, ca a ta.
-Aşa am crezut că a fost, o corectă Poppy.
Dar e fermecător să te trezeşti dimineaţa alături de un bărbat.
-Aţi dormit toată noaptea împreună.7 întrebă P0ppf uimită.
Da. Ca să fiu sinceră, ce făceam în pat nu era niciodată foarte interesant, dacă mă gândesc. Dar obişnuiam să mă trezesc când lumina dimineţii 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.7 întrebă Poppy.
-Am crezut că şi Iui îi plăceau conversaţiile noastre, că aş putea să-i înveselesc ziua petrecută în Parlament. Că mă asculta.
	Nu o făcea.7
	Sigur că o făcea. Dar nu îl interesa cu adevărat sfatul meu, el asculta politicos pentru că politeţea e în firea şi în educaţia lui. Beaumont este una dintre cele mai bine educate persoane pe care le-am întâlnit. Singurul moment în care I-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 rău de fiecare dată când mă gândesc la asta.
-ouu Id ^ ^	'y ; —^puat
oferit o perioadă decenta de doliu, pentru că ie de asta când se termină o căsnicie. E septe^% Adică au trecut cinci luni. Eu am crezut că suntîj* gostită de soţul meu. Deşi nu a fost o căsătorie dinJ
n%
-Mie mi-a fost rău în trăsură pe drumul de întoarcere. Chiar şi acum, când mă gândesc cum arărna părul ei peste marginea biroului, simt un vaI de grea ti -Ai plecat imediat: spre Paris1 -Nu. Eram dornică de explicaţii, de scuZe Dar, pe lângă celelalte defecte, Beaumont e şi o'ne^A/f 6 spus că îşi va părăsi amanta şi şi-a cerut scu2e peMagia unei nopţi	125
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n
^ văzut, dar apoi eu l-am întrebat dacă o iubeşte, ^'îat preţ de o clipă şi a refuzat să răspundă, dar era CZltârziu- Şi a recunoscut în cele din urmă adevărul.
^bea amanta? Mama spune că bărbaţii au aseme- " relaţii din motive pur practice. * Afirmaţiile mamei tale nu trebuie luate toate în • zise jemma. Sarah era foarte frumoasă. Ei erau ^e'unâ, dacă poţi folosi termenul ăsta, dinainte să Căsătorim, de trei ani. El spune că ea nu mai e amanului dar nu ştiu cum s-a terminat relaţia lor. Ştiu că ataşat de ea mai mult decât de mine, cu intimităţile lastre ridicole şi comentariile mele stupide în pat. 3poppV înghiţi în sec. Pare că noi două suntem în mariaje asemănătoare. _Ţu bai văzut pe Fletch flirtând cu cineva, o corec- Emma. Beaumont a plecat din patul meu după ce a cut dragoste cu mine şi s-a dus la birou, unde a făcut ragoste cu domnişoara Cobbett. E o mare diferenţă, Dppy!
-Nu chiar, zise Poppy. Ştii că nu prea e. Dacă Louise u se întâmpla să fie prietena mea, el ar face acum amor \ ea pe birou. Ăsta e un loc obişnuit pentru asemenea :tivităţi? izbucni ea.
-Nu, făcu Jemma şi rânji. Nu ar trebui să fim aşa de imbre, Poppy. Dintr-un motiv sau altul, nu supravie- îiesc 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 - hiar dacă nu direct pe masă. -înţeleg, făcu Poppy. Tu sugerezi că Fletch va aştepta ■ei ani înainte să vină să mă viziteze? )emma se aplecă şi o strânse de braţ, dar nu spuse Amic.
- Nu o să vină, nu-i aşa?
Era o uşurare să rostească asta cu voce tare.tfagia unei nopţi	129
tfagia unei nopţi	129
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-Nu sunt sigură cât de asemănătoare Sunt ■ noastre, zise Jemma. Dar bănuiala mea este că de surprins că nu te-a întâlnit la o petrecere. C(V - El se duce la petreceri.7 întrebă Poppy. Jemma se întoarse spre ziar şi arătă spre rubrica j. din lumea bună.
Chiar deasupra degetului cu unghie roz al Jeni se afla o frază care îi făcu lui Poppy inima sâ pi(J în pantofi.
Duceie 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 subiect şi şi-a petrecut toată seara împreună cu lorzii lui Pitt, care păreau încântaţi să-l primească printre ei pe acest vlăstar al eleganţei.
Cât ar urî Fletch să fie numit un vlăstar al eleganţei! zise Poppy. Iar eu sunt Ia Veneţia.7
-Mereu încurcă treburile astea, zise Jemma. Dacă nu sunt siguri unde eşti, atunci inventează ceva.
-Ar trebui să mă duc Ia o întrunire a cercului de cusut la Lady Cleland, spuse Poppy după o vreme.
	Eu nu m-aş duce.

De ce nu.7
Pare plicticos.
-E datoria noastră, zise Poppy. Să ne îngrijim de cei săraci şi să-i ajutăm pe cei care au nevoie
-Eu nu mă prea pricep la asta, spuse Jemma. Donez o sumedenie de bani. Bani ai lui Beaumontsi crede-mă. o persoană săracă preferă clinchetul solid al banilor nu un cearşaf cusut prost, pentru că e tot Ce aş putea coase.
- Mă întrebam în privinţa banilor... ce trebuie să fac în privinţa banilor.7
-Ce vrei să spui.7 Fletch cu siguranţă are destui bani. Nu am auzit altceva.
L
nar eu, nu, spuse Poppy. N-am nici un ban
Nu ai o alocaţie? p'y clatină din cap.
J\etch mi-a oferit una, dar mama a spus că doarj
1 ni săitrimit facturile şi să las detaliile financilre în ¿ii soţului meu. Mi- '	<
nându-mi cum sa reacţionez cand mă va întreba de ^ruri, dar Fletch nu a zis niciodată nimic, nici chiar -nd am cumpărat două pălării - teribil de scumpe - în isi lună.
",De ce crede mama ta că nu ar trebui să primeşti > alocaţie?
,Nu Şnu. Stie' ba crede ca nu sunt eficient de nteligentă ca să mă descurc cu banii, zise Poppy şi îşi lontrolă vocea. Nu o spune cu cruzime, dar crede că 'rea puţine femei se descurcă bine cu banii.
	Ea îţi spune ţie asta, femeii care citeşte studii despre apă, aer şi 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 jemma ferm. Presupun că banii soţului tău sunt la Hoare's Bank, la fel ca ai celorlalţi vlăstari ai eleganţei 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.132
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Dar e mai tânăr decât mine şi, mai rău, ^ f mâ simt bătrână cu barba aia scurtă si cu felul înJ păşeşte printre încăpere, preocupat de una sau de J
L E obositor, nin aşa? zise Poppy şi începu să râdă
_ Şi e obositor de chipeş, rosti Jemma. Absolut obo^
-Da'
-Nu e masculin să fii perfect în toate privinţele.
Poppy râdea încântată.
- De ce ai tu nevoie, zise Jemma, este să retragi o SUniă foarte mare de bani şi să o cheltuieşti cum îţi place, ffc 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 Hoare's Bank într-un cont al tău. Va fi mult mai uşor pentru amândoi în felul acesta. Poţi să îţi aranjezi propria casă şi să călătoreşti unde 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 şi de Fletcher, domnul Pisner de la Hoare's Bank 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 prietene 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 domniil Fiddler. Nic, un bărbat nu mai reuşeşte să-şi controleze soţia. Daca un duce nu o poate race, ce snerm^ noi, restul?	^"ţa mai e pentru
Cum domnul Pisner se gândea în s¡ne>1 , . degrabă ar fi băut otravă decât să fie însurat Fiddler, nu mai fu nimic de spus despre asta^ cepură să adune chitanţele de luna trecută '' ^ Ca m"tfagia unei nopţi	129
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. ^sură, Poppy se uita uluită la teancu/ gros de
,notede ia ea din mână. f^nnlIliai zise ea, Fletch o să fie aşa de furios.' Serios? ficu Jemma, pudrându-şi nasul într-o oglin- "ijâ pe care o scoase din săculeţ. Să venim si mâine
-niai scoatem nişte bani. KpPy se gândi la asta.
pe ce să fie furios.7 Nu pare zgârcit. ;Niu e, zise Poppy.
foarte posibil ca nici măcar să nu observe, poppyse îndoia' Dar de Uncie sa ?rie' Îneet-încet, începea sâ'şi dea seama că nu ştia mai nimic despre soţul ei. ' .Acum hai să cumpărăm ceva ce ţi-ai dorit mereu si
niiaifâcut-o!
Dar Iui Poppy nu-i venea nici o idee. „0 rochie nouă? Am cumpărat mereu când am simţit 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 «u hohotesc, e bine aşa?
^ppy despături un mic anunţ, decupat cu grijă din- fr-un ziar.
"Ce Dumnezeu/ făcu Jemma şi se uită la anunţ. bra un anunţ.
SisL!VanZfe CornuI unei ciudate bestii recuperate din ~yan Babylon." "Ce e asta?134	Eloísa James
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-Ai auzit de bestie.7 întrebă Poppy. /\n(Jj un articol în Gazette. Scria că avea două coar^fc» pra botului şi alte două coarne răsucite deasun^.^ urechi. Articolul spunea că era mare ca un ca?f% foarte uşor să poarte două persoane în spinare s'^ îi era albastră.	' '1
Jemma avea o expresie care aducea cu cea a lui Poppy când aceasta îşi manifesta interesul ^^ informaţii mărunte din ziare.	entru
	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 curiozitâti 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.

-Am citit anunţurile lui, îi explică Poppy. Are tot soiul de lucruri minunate - o dată a avut un sâmbure de cireaşă pe care erau sculptate o sută de capete. Si 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 întreg, sub pat. Toate cameristele ştiau, desigur, dar nu i-au spus niciodată mamei. De ce zâmbeşti aşa?

'-Pentru că îţi strălucesc ochii, zise jemma. îţi strălucesc ochii, ai obrajii roz şi araţi... interesată Poddv Cu adevărat interesată.	'
- Ei bine, cine n-ar fi? Ştiai că Lord	i-
,	1 Iesue are un ali
gator împăiat:tfagia unei nopţi	129
tfagia unei nopţi	133
] aligator împăiat? Ce este un aligator? Monstru, răspunse Poppy Un monstru adevărat
i liria?i ^^ P1C,°d UnUi bărbat- Asa l-au a în tombîers UaZaz!ne■ Bântuie în sălbăticie în ca si îngh,te un om dintrodată. ArnSîmnezeule sfinte! făcu Jemma. Pari să citeşti alte
voie decât mine. ^primul lucru pe care îl voi face va fi să cumpăr un
Cabpentru aligatorul împăiat? ;Nu sunt neapărat interesată de animale împăiate, •se'poppy- în fine>SLint interesată> dar sunt şi mai inte- latâ de curiozităţi. A fost un anunţ cu mai multe luni în urma legat de o piatră transparentă cu apă în interior, de pildă. Am avut de gând să o întreb pe mama dacă aş
«„tea să o cumpăr.
_De ce nu ai făcut-o?
-Mama nu e de părere că aceste curiozităţi sunt potrivite pentru o ducesă.
-Eu trebuie să fiu o ducesă după dorinţa mamei tale, zise jemma relaxată. Nu am manifestat nici cel mai mic interes pentru altceva în afară de a rezolva o problemă de şah. Dar am o întrebare, Poppy. De ce Dumnezeu îi ceri voie mamei 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 a trăi.
-Înţeleg ce vrei să spui. Presupun că eram obişnuită să o întreb pe mama orice aş fi vrut să fac. Desi ştiam că urma să nu fie de acord.
-Atunci trebuie să încetezi să o întrebi. Urăsc oame- ni1 care spun nu.
poppy începu să râdă. -Cine îţi spune ţie nu, Jemma? u prea multă lume, si exact asa trebuie să fie. Eu ■ Deaumont ne dondănim când şi când.138	Eloísa James
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	încep să-mi dau seama că mama refuză n

de lucruri.	SU%
-Şi puţine dintre ele o bucură, zise Jemma 0 aflu mai multe despre mama ta, cu atât sunt' cunoscătoare că am puţine rude. Nu mi-aş da Un^i.rt nebun pentru mama ta nebună niciodată.	^
	Ştii că nu ne-am scris nici măcar o scrisoare trecută? Presupun că e furioasă pe mine.
	Face pe ducesa în locul tău, zise Jemma pe un t0tl voit tăios. A dat o serată săptămâna trecută, conform 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 libertine, 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 niw păsa că unul dintre prietenii lui îi trimisese o pagină lungă cu bârfe. Se părea că ducele de Beaumont flirta cu domnişoara Charlotte Tatlock. Fuseseră zăriţi vorbind la toate evenimentele.
Elijah trebuia să fie nebun ca să flirteze cu fata bătrâna Charlotte Thrlock când putea să vorbească cu Jemma. Deşi acum, când se gândea mai bine, îşi amintea parca de faptul că Elijah vorbise cu domnişoara Tatlock pe tot parcursul ultimului dineu dat de Jemma.
Villiers nici măcar nu avea puterea sa citească restul scrisorii, ceea ce era exasperant.
Avea tabla de şah langa pa dar nu părea să se poa- ^centra asupra unei probleme bune de sah, chiar f fFinchley i-o aranjase după Analiza şahului £ dacţ exact aşa cum 11 ceruse.
'ochii îi ^t fugeau prin cameră - camera lui goală si hoSitoare. O «decorase cu doi ani în urmă în
Tari Cul°area	de diminea^ă Asupra
inului, într-o zi când toamna ceda locul iernii. încă
lăcea culoarea. Dar era goală... teribil de goală
îl Chiar regreta faptul că logodnica îl părăsise pentru
rele Jemmei, deşi la momentul respectiv, când se în-
;amPlase,nu-iPăsase deloc.
r yVş putea să va aduc nişte supa de orz, Excelenţă? zise Finchley, stând de pază în uşă ca un fel de spectru
" Nu! răspunse Villiers. Apoi adăugă: Nu, mulţumesc,
Finchley.	. 	
,Au fost mai mulţi vizitatori in 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, într-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 deprimat. l-ar fi plăcut să-l vadă pe Benjamin. El ar fi dat buzna 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. Fmchley făcu o plecăciune.
-Nu au fost doamne printre vizitatori, ExCel
O spuse calm, de parcă Villiers ar fi'uita^ eticheta socială. Sigur că nu veneau şi doamne^3 naiba să îl viziteze văduva lui Benjamin/ Fără încj"Ce îl învinovăţea pentru sinuciderea lui Benjamin.
El se gândi că Jemma ar fi putut veni. Ea spUsese erau prieteni, la urma urmei. Trebuia să presup^ că nu erau chiar aşa de buni prieteni. îi era greu sâ-Sj 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.7
	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 transpare^ te. Sigur că Jemma nu venise. Ea 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.
-Ce prost, ce prost, şopti el în barbă.
Şi apoi se gândi la Benjamin. „Ce prost!"
Febra se întorcea, asta era cel mai rău. Dispărea dimineţile, dar acum, când trecuse prânzul, simţea că se întorcea, apropiindu-se ca un val de catifea neagră care să-l acopere.
c¡ pentru prima dată se gândi: „S-ar Dlirp - c ar putea să mor . Si ce mn.^ K Sa mor. duel pentru o? ur-
í^ucSí3pentm un cuvâm S
că ar fi fost multe la care să renunţe în afar5 a Lcte amestecate şi de prieteni pierduţi '	de
FBenjamin . mort. Elijah. Elijah... căsătorit cu Jemma
Viata lui îi dadea dureri de cap.	jemma-
Ivtai exista însă un lucru, deşi... I Un lucru care trebuia făcut.
Simţind deja că privirea i se împăienjenea, el stri«* auzindu-şi vocea cum ceda, răguşită.	'
-Finchley!
Servitorul lui apăru pe dată. -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 mai 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, ducele de Villiers, salutări.
^ Uită ce voia să spună - şi că voia să spună ceva - şi căzu în bazinul cu apă caldă care aştepta în mod inexplicabil în spatele ochilor săi închişi. Plutea în el, ba chiar zbura când vocea persistentă a lui Finchley răzbi prin aPă, slabă, diluată.
~ Excelenţa Voastră. Puteti să-mi spuneţi numele de far^iHe al femeii?r	^	Eloisa James
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-Al cui?
-Ai lui Charlotte, zise Finchley. O femeie Charlotte. îi scrieţi o misivă, Excelenţă. Pe %
- într-adevăr? Charlotte? Vrei să spui Cha Tatlock.7 zise el, ştiind că părea iritat. O tânără/¿S mai bătrână.	' n'e>
îl epuiză să spună toate astea şi se lăsă la Ioc pespa O misivă? Ce Dumnezeu era asta?	ate
-Nu, 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... Carcera numele de familie al lui Benjamin?
-Spune-i să vină să mă viziteze, zise el. Spune-icL 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 bazinul unde nu erau sirene cu ochi'strălucitori si 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 curiozităti al lui Gn.^i	. i
te pe stradă, iar vitrinele lui cu f„	e''a mWdePf
cu tot soiul de lucruri. . onto»Me erau înfesate
Poppy sări din trăsură. îşi dorise m1 * teze magazinul lui Grudner, încă dVc^T^5" T existenta lui, dar mama ei spusese nu. Grud 'ase într-unui dintre locurile libertine ale L0^er era situat friars, care era o zonă fără reguli sau iegi ^ rei> White-
a?a susţinea
V
i. Lui Poppy strada i se părea Ia fel de murdară ^afflomerată ca orice alta stradă si nu exista vreun 1 evident că era situata într-un loc rău famat
el0 urmă relaX3tă Se aSigUră Că Paniere^ ei nu :aeaU uşa trăsurii.
bănuiesc că domnul Grudner nu pune pret pe
- nie, zise ea uitându-se la vitrine. :Ura|jită'te la asta! făcu Poppy arătând cu degetul, lenima se uită mai îndeaproape. ' o mănuşă veche de călărie? Ce face? Zboară singură7 aparţinut regelui Henric al VlII-lea. Scrie pe
^Si care e dovada? întrebă Jemraa pufnind. Ai putea sâ iei orice mănuşă şi să pui lângă ea un cartonaş pe care Sâ scrie că i-a aparţinut regelui Solomon însusi. jn afară de asta, ştii că Henric al VlII-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 interiorul acelei mănuşi!
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 mănuşa lui Henric al VlII-lea pe care ati 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. Are anvergura aripilor de zece picioare, desigur, şi e sP endid împăiat. îl păstrez în altă parte, dar aş putea să Vl'1 livrez mâine-dimineată.
-Nu animale împăiate, ci curiozităţi, îi exp[ic Intentionez să îmi creez propriul cabinet de CUrio% Am văzut un anunţ despre cornul unei bestii Si^ -O piesă remarcabilă, zise domnul Grudner. jj^ racol cu adevărat. L-am vândut cu 300 de lire. ' ^ - 300 de lire! interveni Jemma. E strigător k cer' -E singurul exemplar, replică domnul Grudnerf Valorează mai mult de atât şi nu am făcut-o decât^ tru că Lord Strânge este unul dintre cei mai buni c!ienr, ai mei.
-Lord Strânge? întrebă Jemma. -Este un mare naturalist, le informă domnul Grudner. 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 mod evident 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 de curiozităţi. Pot să vă arăt mâna unei sirene?
Jemma se îndepărtă de îndată ce Poppy fu încântată să studieze colecţia destul de neplăcută a domnului Grudner.
Se holbă la un tablou mic făcut în totalitate din pene şi încerca sa decidă dări r»„	.
cocoţându-se în spinarea unubS!™ ° soană urcând nişte scări, sau o varo h ' P°ate 0 P€j văzu o piesă de şah stând singură ne "" C°paC' , Era o regină albă, sculptată din nJ™'0 PiedestaL cruntătură regală, corpul ei fijncf u	^vea 0 în'
enormă care îi înflorea pe cap. Co^	coroana
goală, sculptată superb cu o deschiznti°-na era ° se uită înăuntru, văzu alta sferă, tot j fa'Când Jemma încă una.	cil'să, iar în ea
-Splendid, nu^i aşa.7 zise domnul Gn.rf lângă umărul ei. Mă tem că nu am decâ»- ner aPărând
'piesă.144	Eloísa James
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set ji aparţine lui Lord Strânge, dar nu am reu jn^î conVing sa se desparta de el	n reu'
^ ce Dumnezeu s-a despărţit de regină7 % aş P^ea spune cu certitudine, zise domnul
set de şah, zise: Jemma, nu reprezintă nimic ... re2inâ. Este inutil. De ce Dumnezeu şkr da Lord
Lige regina?
^ m vândut-o, zise domnul Grudner. Nu a ajuns să . cel mai bogat bărbat din Anglia renunţând la aseme
L opere de artă	^
pe ce v-ar vinde-o dumneavoastră? 'Presupun că trebuie să fi renunţat la şah, zise dom- nUl Grudner. Orice ar fi fost, Excelenţa Voastră, vă asi- ^ câ piesa e foarte frumoasă şi unică. în coroană sunt cuibărite cinci sfere, terminând cu cea mai mică perlă de fildeş pe care am văzut-o 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 diabolic, atât de încăpăţânat chiar şi după ce îşi pierduse regele şi tot restul curţii.
-Am găsit o statuie minunată a unui băiat cu un fluture, zise Poppy ridicând-o.
-0 copie după o statuie antică grecească, zise domnul 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 îngenuncheat în faţa lui i se păru interesant. -Ce reprezintă piesa? îl întrebă pe Gardner. -Eros - sau Cupidon - îndrăgostit de Psyche, răspunse 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.
-E o geodă, spuse Poppy şi pUse j0s Cupidon. Uite, o deschizi aşa!	atuia ^
Cele două bucăţi de rocă se deschiseră ca sâ d un interior superb de ametist.	c H,-
:aCe
- E ca o peşteră mică şi sălbatică pe care o poti t mână, zise ea.' O grotă a zânelor.	' •
-Nici eu nu aş fi putut să o spun mai bine, rostid nul Grudner, arătând ca un bărbat care habar nu ai ^ era o grotă a zânelor, dar care ştia că acele cuvinte aveai] să îi aducă un profit.
-Am mai găsit asta, zise Poppy, ignorându-l.
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 viaţa ei.
	Ce drăguţ! spuse Jemma amintindu-şi dintr-odatâ de un mic serviciu pe care îl avusese pentru o păpuşa demult pierdută.
	24 de linguriţe într-un sâmbure de cireaşă, zise Poppy.

-Cel mai mic de felul ăsta din lume, interveni domnul Grudner.
-Ăsta nu e sâmbure de cireaşă, declară Jemma. E cel puţin de piersică.
1 Cireaşă, Excelenţă, zise domnul Grudner cu incapaţanare.
Jemma oftă. în mod evident, Poppy avea fie usuratt1
de toţ, ban,, pe care „ scosese din contul soţului ei. Cu toate astea, de ce sa nu fie usunn i ul/°fLllul C1, ? Era dorinţa ei şi nu stătea în obiceiul r -T ^ oprească oamenii din a face greşeli n- ami"e* Reeve sa îi păsa?	' '	P^rsici, cm
Dar Poppy o surprinse. Ea îi zâmbi d ner şi ceru un scaun, apoi îl fermeca	Grlld'
şteargă de praf şi, până când se aşeză, fşi	ca el să-1
sile şi acceptă o ceaşcă de ceai, Jemma u i°s mânu- directie se îndreptau lucrurile. Intr-adeJ6*^ în ce
r' Patruzeci
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un proprietar năucit, care aproape că se convin- F^-noiir că îi dăruise sâmburele de cireaşă ducesei
ţjfi£ui "	~ 	vu ^u^esei
fel^necătoare. El oftă, clătină din cap şi se gândi la ce I '-enllS doamna Grudner, Dumnezeu să o odihnească1
Kfi fost prea drăguţ.
Cel mai rău este ca eu a trebuit să plătesc preţul
~ee Pentru regina mea'ZiSe Jemma-Iar m ai cumpărat Uifla jumătate din preţul pe care l-a cerut el iniţial.
v nedrept!	^
poppy zâm°i sa mci ce mai mic semn de
Lmuşcare.	„
-Mama spune ca o iady nu se targuieşte pentru
m_ Atunci 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 curiozităţi.
	Există cabinete pentru sâmburi de cireaşă? întrebă Jemma fără să-i vină să creadă.

-Nu ai văzut niciodată un cabinet de curiozităţi? ^gele Suediei a avut unul expus la Muzeul Leverian a^ul trecut, când i-am spus mamei că mă duc să vizitez safaci, dar m-am dus la muzeu.
-Ce răzvrătire! făcu Jemma sec. Bănuiesc că nu a des- coperit perfidia ta.r	^	Eloisa James
r	^	Eloisa James


	Din fericire, nu. Şi poţi să fii cât de tăioasă Jemrna, dar te asigur că e foarte greu să rezi?ti% 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 că ai ^ ceptat să locuiesc la tine. Grija mamei pentru repu^ 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 ia 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. În realitate, era o piesă de şah delicioasă. Rochia i se învolbura în spate precum curbura unui va 1 oceanic care se spărgea la mal.
	Domnul Grudner a spus că piesa ta provine de la Lord Strânge, niw aşa? El are una dintre colecţiile de curiozităţi pe care mi-aş dori să le văd

-E mare păcat de Lord Strâng, ;ise Jemma. Nici macar eu n-aş putea sa v.z.tez Fonthil, ¿menil,| |ui,
-Reputaţia lui e de zece ori nVlj mea. A scandalizat oameni care au inJ^™ decât 3 un înger.	P'esia eu sunt
Poppy se lăsă pe spate. -Am de gând să îi vizitez colecţia. Si Vr la Muzeul Ashmoleon. Şi la Societatea Re^să mer£
n MamaMagia unei nopţi	125
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j voie niciodată să mă duc la întrunirile lor, j	cU regularitate doamnelor să participe.
îşi permit ^ ^ p^^ |ui poppy em ja ^ de
leninia întotdeauna, dar Jemma îşi dădu brusc seama ¡toare ca ^ ^^ nimic moaie ^ că zâmbetul ei era ibârbiiajulce, pe atât de hotărât. [ cât ce ^ Ţatlock este secretara societăţii auxilia- ¿lor de la Societatea Regală, îi comunică ea. , a ^an.r|ân§ra femeie care flirtează cu soţul tău?
aândeşte la ea ca la domnişoara Fetlock, zise S nici ai ir e un nume plin de afecţiune, înţelegi
emma.	,
Upoppyîi2âmbi.
Mi-aş dori să ma pot gândi la un nume pentru
.ouise, dar ţin prea mult la ea
în această privinţa suntem diferite. Mie nu îmi place nici un fel domnişoara Fetlock, deşi sunt prima care recunoaşte 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 decât 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 laţul bunei-cuviinţe. E săracă, dar aristocrată.
-El e onorabilul George Loudan, zise Poppy. Şi va deveni vicontele de Howitt într-o bună zi. jemma ridică dintr-o sprânceană. -Ce idee drăguţă, Poppy!
-Mă voi duce la următoarea întrunire a Societăţii ^gale. Cel puţin la următoarea la care sunt invitate fe- mei- Şi o să le fac cunoştinţă. ~Cum Dumnezeu ai cunoscut un cercetător, Poppy? ¿Pre amuzamentul Jemmei, Poppy se îmbujoră uşor.
-Poppy!tfagia unei nopţi	129
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-km scris o scrisoare, mărturisi Poppy , tratat despre leneşul cu trei degete în Transa^\ Roynl Society şi, chiar dacă am fost de părere nişte afirmaţii soUde, a neglijat punctul de vederi ^ taiît al doctorului Hembleton din articolul anterio^' se referea la ghearele din spate.	r'
	ki scris o scrisoare.7 Despre leneşul cu trei degete? Jemma se aşteptase la orice, dar nu la misive d^'

leneşi. 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 aşa?

Poppy păru şi mai fâstâcită.
	Desigur, nu mă gândeam la persoana lui când i-am scris scrisoarea...

-Sigur că nu, chicoti Jemma. Nici gând. Niciodată. Sigur că nu. Ţi-a răspuns?
	Nu e chiar aşa, protestă Poppy.
	Ţi-a răspuns, nu-i aşa? Probabil s-a gândit că esti strălucitoare. Şi câte scrisori au urmat, prea sfântă ducesă!

Poppy părea puţin mai palidă.
	Chiar crezi că i se pare... crezi că el

-Cine stie ce gândeşte7 Rărk
.' î	bărbaţii sunt un mister
pentru mine. /mi place ideea n.ni -	i• i
,.••„,	, i ca 31 început un dialog,
chiar şi epistolar, cu unul dintre mnrii „ . , •• J* mar'i oameni de ştiinţa
a, lumii.
r
-Nu prea cred că e unul dintre nnrii • ,
tă ai lumii, zise Poppy. E un expert în °amem 06 ŞT cu trei degete, dar face adesea erori înPnvin^a leneşului lor. Bănuiesc că nu are notiţe foarte 0r^reCI'erea stucJl1' Jemma continuă să chicotească. °nate. -Serios, nu e un flirt interzis. -Nu? Presupun că i-ai arătat lui Pletch - -Nu l-ar interesa. Lui Fletch nu-i pasă Îfgorile.
,eneşi.
Presupun că, dacă leneşii ar purta pelerine cu mar^i- x ' bermii^' lucrurile ar putea sta diferit, zisejemma
ton răutăcios. ^ ar trebui- începu Poppy şi apoi izbucni în râs " destul de caraghios, nu-i aşa? Delicios, zisejemma. Dar caraghios, 'tiu era aşa pe vremuri, zise Poppy puţin cam tristă. V cursul ultimului an a devenit tot mai rafinat. 1 Nu e de mirare că te-ai îndreptat spre furnizorul de esi cu două degete. Şi eu aş fi făcut la fel. Ei bine, dacă ?f avut cea mai mică înclinaţie în a discuta subiectul. * „Vrei degete, nu două degete. Ai fi interesată, zise 'oppy- Serios ai fi! Doctorul Loudan poate fi destul
le fascinant.	_
_E de părere ca şi tu eşti fascinanta? întrebă Jemma 'lumeţ-
zise Poppy.
-Nu?
-Eu pur şi simplu nu pot uita nici cel mai mic detaliu pe care tam citit undeva. Aşa sunt eu. -Eu uit totul, observă Jemma.
	Dar îţi aminteşti fiecare joc de şah pe care l-ai jucat vreodată... Creierul meu funcţionează în felul ăsta când vine vorba de articole despre leneşi şi marmosete franceze. 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 doresc 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 Porniţi să nu spui nici tu. -Atunci individul ăsta de la Oxford de ce nu te stu- ază Pe tine, cu mintea ta complexă?150	Eloísa James
150	Eloísa James

-Constat că oamenilor de ştiinţă nu le p, deauna să li se amintească detalii, ziSe p0p Ce\. destul de surprinsă. Cu siguranţă, acurateţe^ N mai mare importanţă când vine vorba despre % biologiei, dar ai fi surprinsă, Jemma, cât de inexa3 fi unii oameni. Doctorul Loudan este uneori fo^0' ticent şi nu renunţă la o idee chiar dacă dovezile 8U* împotriva Iui.
-Nu cred că am vorbit vreodată cu un natural^ Există foarte puţini prin Paris. Deci crezi că l-amputea 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 recunoscut 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 înteleapn A; parvenise. Văzu sigiliul ducal şi £ ™ s.cnsoarea care U de parcă ar fi putut să-i ardă degetel e- G servitoaIT etaj, unde May nu putea să o vadă. apoi alergă
Doar ca să descopere, dezamăgi^ - familiei Villiers, nu al familiei Beaunio? Sl#.i,iul era Ducele de Beaumont nu i-ar fi scris. Kj.lf'. ^.'gur că nu. niciodată. El era respectabil, onorabil	făcut astaMagia unei nopţi	125
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eni brusc şi se holbă la biletul primit. Era în l? rCident scris de un servitor şi îi transmitea că du- W? Villiers voia ca ea să îi facă o vizită. Ducele de »cele ţjn bărbat necăsătorit. Cum Dumnezeu putea MîeTS'aSta? De ce s-ar fi aşteptat el ca ea măcar să ia
sâ -r'a jui în considerare?
cecfde ce ar fi dorit ca ea să-l viziteze? Abia dacă
-jbase două vorbe cu ea la dineul dat de ducesa
SChBeaurnont, singura dată când se întâlniseră. Şi cine
& rP Benjamin, numele despre care se amintea în Pr a oar
SCrproblema era, se gândi Charlotte, că viaţa ei era plic- să Ea era considerată fată bătrână de mai mulţi ani f°«tîsi dorea să numere. Mama ei îi spusese mereu că ea o atitudine de femeie inteligentă şi că era onestă, virtuoasă şi castă. Nu că ar fi avut măcar o dată ocazia de a fi mai puţin castă, dar o virtute era totuşi o virtute, chiar dacă 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 ştie sora ei.
	De unde ştii că am primit o scrisoare?

-Mi-a spus servitoarea, desigur, zise May nerăbdătoare. 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 logodnicul 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 I sunt capul acestei familii, ţin să te informez. Şi nimeni

•¡u mai mult la bunăstarea ta decât viitorul meu soţ,
domnul Muddle.
L150	Eloísa James
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Charlotte ura felul în care vocea iui Maycj joasă când vorbea de soţul ei.	ev%
Şi nu era doar din gelozie. Nu era.
	Nu e o scrisoare de la Beaumont, zise ea Se
	Oh, făcu May şi se aşeză. Ei bine... eCl -Beaumont nu mi-a scris niciodată şi niCj

va face. Tu înţelegi, May. El nu e interesat să fl?1 cu mme.	c
	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. 31

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 Ia un om mort, adăugă ea cu vocea şoptită. -Villiers a murit?
-Aşa am auzit în dimineaţa asta, zise May. A murit. Cărbunarul a aflat-o de la o sursă sigură, de la negustorul de peşti din Gatrell Street.
	E îngrozitor! zise Charlotte, lăsând scrisoarea să-i cada dintre degete.
	Dar ce voia de la tine? Nu rrerl«^ - .

. . - . , _ / credeam ca î cunoşti, zise sora ei şi se întinse dupa foaie.	'
-A participat Ia dineul dat de rli,„ i ^
la care am fost şi eu primăvara trecuT? ^
vorbit. Cred că s-a greşit adresa. ' dar abia daca anl
-Nu, zise May cu genul ei de l0gicâ .	* .
este în mod clar adresată, atât pe plic C1 °?OSItoare' -
Ea citi biletul.	' Şl în scrisoare.
-Cât de straniu! Sigur că ştiu despre
fel si tu, Charlotte. La fel şi tu.	e v°rbeşte. La
I 'Sur că ştii! E vorba de Reeve, nebunul acela cu h W cu an, .n urmă. Cel despre care ai crezUt ţ;e va cere de soţie si m loc de asta a plecat la ţară ca
ur Hu trebuie să mă consideri o proastă! se răsti Charlotte ■ 'oricum ar fi, zise sora ei, în mod evident, Excelenta se referă la Reeve. Trebuie să fi fost prieteni, iar pe UI de moarte el voia ca tu să ştii asta. P^Poar că, zise Charlotte, numele mic al lui Reeve e Barnabe, nu Benjamin.
.Destul de aproape, zise Mary. E evident. F .Ei bine, nu mai contează dacă ducele e mort, spuse
Charlotte. _ ......
_/Vr trebui sa treci sa-ţi laşi cartea de vizită, zise May. Ducele s-a gândit la tine - la tine, Charlotte - practic pe patul de moarte. Poţi să faci măcar asta. I -Nu am înţeles niciodată, zise Charlotte, ce serviciu ii aduce persoanei moarte dacă eu îmi las cartea de vizită la ea acasă? Ce bine face, spune-mi.? Dintr-odată, se aliniază toate trăsurile în faţa casei şi bucăţi mici de hârtie zboară încolo şi încoace, dar oare persoana moartă f din coşciug se ridică şi îşi numără cumva vizitatorii? Nu, nu o face!
I - Eşti incredibil de ciudată, zise May, apoi repetă | acelaşi lucru de atâtea ori, încât vorbele îi curseră de pe 1 buze cu uşurinţă.
-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.
-Decâte ori trebuie să-ţi mai spun? zise Charlotte cu dinţii strânşi.
ştiu, zise Mary, dar trebuie să recunosc că e destul de ciudat. Eşti practic o fată bătrână, Charlotte, tacă te superi că spun. Nici una din noi nu a atras J1C1 măcar un pic de interes din partea aristocraţiei. Şi într-odată eşti vânată de un duce. E straniu!
Charlotte împături scrisoarea.
	O să îmi las cartea de vizită la casa lui V mă duc să cumpăr un leac pentru servi^S^ ter. Faţa îi e iarăşi umflată, iar bucătăreasa Vre ca să facă o cataplasmă.	ea

-Ai putea să-l trimiţi pe Roberts, obseiy Nu e foarte potrivit pentru o lady să se ducâ^ după ierburi.	Dht:
	Doar sunt o fată bătrână, zise Charlotte ta; am nevoie de aer curat. E foarte straniu să scrisoare de la cineva care tocmai a murit.
	Nu-mi pot imagina ce va crede lumea despre UJld Sper doar că nu vor crede că ai fost la fel de apropiată^ Villiers cum se presupune că eşti de Beaumont.

Ea râse strident doar la gândul ăsta şi plecă.
Charlotte nu se osteni să-şi schimbe rochia. Era 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 brodate. Când apăruse la petrecerea de după acel duel fatal, arăta destul de palid, dar splendid. Superb chiar.
Era aşa de trist! Acum, când se gândea, era trist si pentru contele de Gryffyn. Probabil trebuia să plece din ţară acum, când adversarul său murise
Bărbaţi proşti cu duelurile lor stupidei Majordomul nu era de găsit pe nicăieri, aşa că î{ ă J R0berts sa-i cheme o birja- Nu avea chef să aştepte să i se adu- ca de la grajdur, trăsura veche si nea.ră ca să afişeze printre aristocraţi scăpătati fiecn' g a ? fi
pe trăsură.	' tleca^ punct de rugina de
-Numărul 15 Picadilly, îi spus
Când ajunse în faţa casei lui Vil^ Vl2itiului- care era problema cu birja. Nu exista f dădu seam* livreze cartea de vizită.	" Un lacheu care sa
-Vizitiu! strigă ea. Vrei să fii amabil -
mea de vizită?	Sa livrezi carteaEloísa James
Eloísa James
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,ta îsi *ase Pelerina Şi luă cartea de vizită destul wcent' & îl Privi pe,geam cum urcă la usă, peleri- ictturândU'i în vântul puternic. Da, nu era cum se ii*/ 0 carte de vizita era livrată de un lacheu, dar ea r 'rea să treacă peste faptul că Villiers murise. Morţii pU i bil că nu niai prea ţineau la protocol, r^jordomul deschise uşa şi luă cartea de vizită, dar,
. a Charlotte se aştepta ca vizitiul să se întoarcă di'
L la birjă, acesta nu o făcu. În schimb, un lacheu tre-
TCCtp 1ân*ă majordom şi veni în jos pe alee. Deschise cuPei trâsuni-
Vâ rog să poftiţi, făcu acesta o plecăciune.
'Mă tem ca m'aţi înţeles greşit, zise Charlotte, simţin-
Le teribil de jenată.
Cine ştie ce le spusese vizitiul cel prost?
am venit în vizită, n-aş face asta niciodată într-un moment de mare tulburare. Nu am vrut să răscolesc personalul, aşa că vom pleca.
Servitorul mai făcu o plecăciune.
-Prezenţa 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 dumneavoastră, 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.
n
vreau să văd corpul, zise ea. Apoi, crezând că Nordomul nu o auzise, se opri pe scară şi spuse: Nu am venit pentru vizionare, dacă nu vă supăraţi.
Majordomul se întoarse în capul scării0r Sl-
jos la ea.	'
-Vizionare.7 Doriţi o vizionare? -Nu doresc o vizionare, zise Charlotte cu VOc -O vizionare.7	uCe^e.
Charlotte oftă şi urcă restul scărilor. Majordom
in mod evident surd şi probabil se afla şi sub 0 presiune. Ea observă, bunăoară, că nu reuşise să îmDr casa în negru, ceea ce cu siguranţă trebuia făcut cât r repede posibil.
	Nu sunt interesată să văd corpul ducelui. AJ dUce. Iui mort, zise ea foarte tare când ajunse sus. NuvreaiI să-l văd.

Majordomul rămase cu gura căscată, iar printr-o uşâ 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 majordomul, 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 pregătea să se retragă pe scări în jos.
-Domnişoară Tatlock, chiar insist. Excelenta Sa a fost grav bolnav şi şi-a exprimat dorinţa să vă vadă.
-Dar nu-l cunosc! zise ea cu voce joasă, uitându-se spre uşă. Am crezut că a murit.
- Dar n-am murit, rosti ducele di„ interior. Asa că ai putea foarte b.ne «»M, onc ine ai ft A	• t
de limpezime, slava Domnului! -Nu! făcu Charlotte. Dar bărbatul cu faţa de iepure se apJeCc1 -Vă rog, domnişoară Tatlock, ca un g(ls ¡PfG Ca'.
Nu a cerut nici un vizitator în ultimele don* 5 C?nl?t?'
ua săptămâni.Magia unei nopţi	125
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. nCi Cbarlotte îşi dădu seama, desigur, că bietul '1 \a probabil pe moarte. Ea nu fusese niciodată ge- di'cet ă ajute bolnavii sau muribunzii. Dar, evident fltflcar refliza ocazia când se ivea. nl1 POsâ vă trimit trăsura în parc, zise valetul cel puţin -nd că c^arlotte era pe cale să încalce regulile so- E^'^trând în dormitorul ducelui. [Io birjă, zise ea. Daţi-i drumul, vă rog, zise ea şi
ffec~upe^ăel capitolul 24
I pletch nu se putea duce acasă. De fapt, el nu se putea ! LCe niciodată acasă. Lady Flora era acolo; ea era mereu acolo. Salonul lui era plin de doamne parfumate şi râsetele lor delicate. Dacă se aventura acasă pentru cină, masa era plină de mâncăruri necunoscute şi de servitori pe care nu-i mai văzuse niciodată. Avea impresia că mare parte din personalul lui plecase. Casa mirosea diferit - era parfumată.
-Lumânări, îi spusese Quince când îl întrebase. Lady 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 întâmpinat 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- i 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- aiKtu-se dacă ea nu cumva înnebunise. ar femeia zâmbise înnebunitor.*-Jy
Magia unei nopţi
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Eloísa James
Ido
-E doar un comentariu blând despre nevoia u conte de a se maturiza, îi spusese ea. Am auzit că J cearcă să deseneze portrete, ca o veritabilă fc^ Trebuie să ne întrebăm daca a avut vreodată o fe^' dacă nu te supără lipsa de delicateţe a întrebării. »
Pe el nu-l deranja lipsa de delicateţe, deşi nu era frumos să întrebe aşa ceva. El nu voia nici o lipsă de delicatete din partea soacrei lui. De fapt, nu voia să0 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 ducea sau despre schimbările pe care le făcuse într-o cameră sau alta.
-Ai 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? făcuse ea uimită, de parcă el ar fi vorbit despre însuşi regele George. Poppy? Sigur că nu.
Şi se îndepărtase, arătând de parcă fantoma unei fiice fugea dinaintea ei.
Fletch nu se putuse abţine să nu se gândească că era destul de straniu.
Trecuseră luni întregi de când nu o văzuse pe Poppy Deşi, desigur, nu o căuta cu adevărat pentru că se afirma - de fapt, încerca să se afirme în Camera Lorzilor. Dar fusese la toate petrecerile notabile, iar ea nu era niciodată acolo. Cu toate astea, încă iocuia cu Jemma. Sau poate ca nu. Nimeni nu voia să-i spună
dăduse imediat o suma mare de bani A«, r- aeS ? j te părăsea soţia. Nici una dintre soţiile^. 86 ffsa Ca" plecaseră de'fapt, dar lui i se p^^ior săi «J ăsta era evidentă.	^	«'cheta m cazul
intrebare* - adevărata întrebare - era ce ar fi trebuit
ce credea P°?PY ? făCea d At fi trebu* să se ¿e compania altor temei.
Realitate, încerca să se afirme în Camera Lorzilor
cSt de curând avea să ţină primul lui mare discurs'
L foarte decis să-şi tacă 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
curtezană. Şi nuîi păsa.
Gândul ăsta era mistuitor.
Si de ce l-ar fi păsat lui Poppy? Ei nu îi plăcuse niciodată să facă dragoste cu el. Iar acum îi spunea că nu îl iubise niciodată. Aşadar, 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-descKis, brodată cu zambile sălbatice.
Villiers stătea întins între perne şi părea foarte palid Şi ţeapăn. Pomeţii îi fuseseră mereu foarte pronunţaţi. May îl declarase la un moment dat alarmant de chipeş, iar Charlotte considerase că era un "tariu potrivit. Dar acum pielea îi era translucida El îşi flutură 0 mâna drept salut, iar Charlotte văzu ca era dureros de subţire, cu oasele foarte bine conturate. O cuprinse un val
dCmVărog să-mi faceţi onoarea de a lua loc, zise el. Mulţumesc că mă vidaţi.r	160	Eloísa James
r	160	Eloísa James

Servitorul se grăbi să se apropie cu un scaUn •
cp aseza.	i
Villiers nu mai spuse nimic, ci doar se uită U Charlotte fu dintr-odată foarte conştientă de fie J pect al ei, de părul ciufulit de vant, de obrajii îmbuj a si de volanul prea puţin interesant de la baza rochiei!! potrivite. Camera mirosea a menta şi a apă cu lâmâie"
-Ce pot face pentru dumneavoastra, Excelenţi?¡n trebă ea, încercând să vorbească pe un ton calm şijo^ aşa cum se potrivea pentru cineva pe patul de moarte.
' -Nimic, bănuiesc, zise el.
Ce ciudat! Nu avea o voce de muribund. Parea uş0r amuzat şi un pic obosit. Charlotte riscă să-l mai privească o dată.	,	, ,
El închisese ochii. În mod straniu, era chiar mai frumos 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 deranjă, aşa că ea vru să se ridice.
-Vă rog să mă iertaţi. îmi dau seama că am primit scrisoarea din greşeală.
-Vă rog, zise el. Vă rog să rămâneţi. Sunt sigur ca v-am scris. Acum îmi amintesc.
Ea
se aşeză la 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 ce mi«ti spus că vă lipseşte Benjamin şi dacă nu cumva vă refereaţi la Barnabe.

-Barnabe? întrebă el Nu ştiu nici Un Barnabe. Mă refeream la Benjamin, ducele de Berrow \n rpni,we am crezut că îi trimit o scrisoare văduvei sale d	'
scrisoarea s-a rătăcit. Febra revine dupâ-an • cumva tea mi se tulbură teribil. Sunt foarte mnlf uZa ^ min'
UH» o implicaţi/viflgifl unei nopţi	^
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i Benjamin, Bertow. Ca să nu mai vorbim aici-.^on't. Ne-am cunoscut la dineul ducesei de Je BeaU t nu-i aşa-
3eaun'°ns1a este. Şi aş fi bucuroasă să iau legătura cu '^¿tru dumneavoastră, Excelenţă, zise Charlotte. imediat. Să cer nişte hârtie de scris de la ser-
0£l dumneavoastră?
Sunteţi tânăra cu care Beaumont a început să flir- " jise Villiers dintr-odată. Lord Thrush mi-a scris şi că aţi revizuit unul dintre discursurile lui Beau- pont în Parlament, iar el a fost de părere că l-aţi făcut
m?-ibun- • .	.	11
Charlotte simţi cum se înroşeşte de la gât în sus. „Nu l-am 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 Sa, zise Villiers. Cu siguranţă, servitorul meu va informat 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 binefacere. 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 doctorilor dumneavoastră, remarcă Charlotte. El zâmbi uşor.
-Doctorul meu ar fi foarte ofensat dacă aş decide să rămân în viaţă. Am primit sfatul clar să fac doar ce mă sfătuiesc cei de specialitate.
-V-aş sugera totuşi să îi ofensaţi.
-O sugestie excelentă. Dacă nu aş fi aşa de obosit, aş lua-o în serios. Nu sunt obişnuit cu™on. Sunteţi Prima persoană pe care o văd de luni întregi m afara de valetul meu.r	160	Eloísa James
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-Dar familia? se aventura ea.
-Nu am familie. M-aş aştepta să fie şi mai , mori cu oameni care plâng în jurul tău. DUmn siS însă daţi dovadă de o înviorătoare lipsă de senf^N
-Vă'asigur că aş fi înlăcrimată dacă v-aş puţin mai bine, zise Charlotte zâmbind. '
Era greu să nu-ţi placă felul detaşat în care el ab acest subiect.
-Atunci trebuie să rămânem străini. Atunci mai neţi-mi ceva interesant, vă rog!	spü'
	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

-Nu cred că am cunoscut genul ăsta de străin, zise Charlotte.
-Asta pentru că sunteţi femeie şi nu vă lasă singură 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.
-Aţi fost într-o furtună de nisip?
	Nu, dar, dacă aş fi, mi-aş spune cele mai intime secrete, vă asigur.
	Eu nu am secrete intime, zise Charlotte un pic tristă. 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.
	Un pic, zise ea. Dar numai pentru că nu există altcineva 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 y ded}t gă nU fiu
utilă nimănui.
file_38.jpg
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se uită în jur. Camera era foarte elegantă şi
C^0tt<ulină. Singurul obiect de toaletă era o perie
ioarte ^Uânerul de aceeaşi culoare ca pereţii.
pârcU , aCord cu tăcerea^ plină de tact, răsună vo-
-Sunt dinspre pat. închisese din nou ochii. E
ce» vadă cineva cu copii sau copiii cu mine. Cum
greu ^ dumneavoastră? Voiaţi copii?
^ rf "eu nu am murit încă! exclamă ea.
v Tne în termenii lumii bune, presupun că practic
;!■ 7i'se Villiers. Câţi ani aveţi, 26? ati munt» zu»c
Da, şopti ea.
' 26 si sunteţi implicată într-un flirt public cu un băr- r r'te căsătorit - asta dacă nu v-ar plăcea să aveţi un
ilegitim cu un duce
.presupun ca nu va oreriţi! se răsti ea. Se simţea rănită de afirmaţia lui foarte realistă. -Din păcate, lumânarea mea e foarte moale. Nici măcar farmecele 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 asa 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 fermecătoare Era plină de rotunjimi şi avea o gropiţă în obrazul drept care atragea ochii unui bărbat ca un magnet. Silueta ei se legana in locu- rile potrivite.
Si nu era uiunu«. *	? FULUt a
tură cu o femeie care avea aceeaşi culoare ¿\
Poppy. Nu ar fi f0St hVeg Era1veri?oara lui Elizabeth Armistead, consoarta lui Fox.
Consoartă era un cuvânt mai blând pentru ată. Doamna Armistead era frumoasă, dar mai
oasă decât verişoara ei.	_
Fox se afla în partea cealalta a încăperii, diSCUţân] strategii. Fletch nu prea îi cunoştea pe bărbaţii dinfn ? pere ceea ce făcea ca lucrurile sa fie mai uşoare. Vy era tare si cu gust bogat şi îl ardea spre stomac în j0s. £ negru si'intens, la fel ca privirea Cressidei.
-Sunt măritată, să ştii, îi spuse ea după ce statură0 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 întotdeauna 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 termină 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 aici, în St. Anne's Hill. Presupun că poţi să-mi spui câ sunt o doamnă de companie.
-E un Ioc foarte frumos în care să iocuieştij zise Fletch şi se uita la pereţii tapetati cu damasc
	Fox o întreţine foarte bine, ¿e Cressida. Dar, în caz că te întrebai, eu nu sunt disponibila pentru genul ăsta de aranjamente. Sunt o doamnă de coi	An aşteptarea unui protector, indiferent cât deXaî liXEloisa James
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î putea abţine să nu o placă pe feme- I râse- re foarte expresive. Nu era chiar sinceră şi foarte amuzantă.
^C>dSralcasei?întrebăea.
<J1\:*ţeaUI. . aVU impresia ca parca lumea şi-ar fi j^ţ	apoj gUra [ui Fletch se deschise şi el
o^Sbind. r ,
desigur. Evident
uf ă mână, 11 zâmbi şi plecara dm încăpere-
& uşor!
( foarte uşor să găsească un dormitor pentru Şi I {0arte frumos, cu nuanţe de roz şi verde pal. ei»unl! continuă să râdă şi să spună lucruri amuzante Cress-cice ^ cumva pietch se trezi sărutând-o. ^Pra foarte diferit faţă de cum o săruta pe Poppy. jvsigur. Gura ei era mai mare, umedă şi... u Fletch ştia că nu mergea totul bine. Dar, desigur, ea nu ştia asta. Şi cumva deveni imperativ pentru el ca ea sâ nu ghicească. Aşa că, de fiecare dată când ea se întindea spre pantalonii lui, el se retrăgea. Insă continuă sâ 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. -Ce ciudat, zise ea, trăgându-şi mâinile. Acum ce faci? -Nu ştiu.
- Ei bine, as fi vrut să nu te joci cu mine, zise ea uitân- du-se spre tavan. Mă distram cu tine şi acum m-ai făcut să mă simt prost. Ce se întâmplă cu tine?
-Nuare'fcTestiunul dintre aceia care Prpf
^S'ea^t^idic^e,^
hainele spre ea.
¿bătură gurii ei arăta că refuzul nu era un ,Ucri
neobişnuit-	. ,
-Sunt... însurat, zise ei -Eşti un prost.
-Şi presupun că este pentru prima dată când te-ai
gândit să fii necredincios.
Cressida îşi strângea părul, parand mai degrabă re- semnată decât furioasă.
-Practic, da.	, _	- . ,
	Uimitor! Cei mai mulţi domni pe care l-am întâlnit sunt necredincioşi înainte să se usuce cerneala pe certificatul de căsătorie. Ce a mers prost?
	Prost?
	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 fam de felul ăsta. După o vreme, nu a mai suportat şi
	Dar ăsta nu e un bordel zise PU i r^	i • să fugă? e1'z,se Hetch. De ce a trebuit

Ea nu răspunse.
	Dacă te răzgândeşti si decizi ci •

pat care să se priceapă, ştii unde si	° 176111616 ÎD
o adevărată afacere în comparaţi găse<SLmt pe acolo.	cu unele târfe de
\v
fase	7
'^Scu'aici ochi.
0 0 p ^ spUse ea, cum ar putea o femeie ca mine să ^Înâ la bătrâneţe? Crezi că pot să mă întorc pur şi 5eînf'la soţul meu oricând, iar el o să mă primească? si - duc acolo de Crăciun pentru că trebuie să mă Oh»ma 5 altfel băieţii ar fi prea dezamăgiţi.
primească, a
-Băieţi-	. . . ^
Doi. Doi copn deştepţi, zise ea şi zâmbetul îi dispă-
încep să pună întrebări. Am nevoie să îmi găsesc un
n|oteCtoT, pe cineva ca Fox. Unul care să mă întreţină şi
să-mi cumpere o casă. Atunci poate că băieţii ar putea
să vina la mine sau eu aş putea să-i vizitez într-o trăsură.
Soţul meu ar respecta asta.
Fletch se gândi că era puţin probabil ca soţul ei
sâ-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, în special când intimitătile erau întrerupte.
Plecă acasă înainte să-şi aducă aminte că Lady Flora îl aştepta. Ea se îndreptă foşnind spre el. -Excelenţă, zise ea şi îi întinse mâna. El se aplecă să o sărute.
- Hm, făcu ea. Miroşi a trandafiri, parfumul unei femei. El se îndreptă grăbit. Dar ea îi zâmbea de parcă ar fi înţeles ceva. Fletch se dădu cu grija in spate.Eloisa James
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r
Sner să nu insult prin candoarea . ochii albaştri sclipind în lumina lumânărilor. [¿S rea mea că fiecare domn ranar ar trebu, să-şi & P, femeie libertină care sa-l ckstreze. Unu domni de mai mult timp decât ajn ca sa-ş, dea seama d>
Fletch înghiţi în sec. Oare era posibil ca ea ¿¡¡^
'tdea
supra capuiui ci «—o	-	- -	«van. ¡v
păcate, lumânările erau aprinse doar la ocazii k^
pacaLv-j 	
altminteri ar fi putut lua foc,	^
Ce gând urât, îşi spuse ei şi îşi dezveli dinţii într<0
imitatie a unui zâmbet.
-Mă bucur să constat că nu eşti unui dintre bărbaţii mai puţin virili, ţâţâi ea. Orice domn ar trebui să aibă'o amazoană a lui. El scrâşni din dinţi.
-Mă înţelegi, nu-i aşa, Fletcher? 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 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 asa7
Ea făcu o pauză, ceea ce părea să sugereze că el trebuia să răspundă.
	Nu după ştiinţa mea.

-Nu? Ea ridică'dintr-o sprânceană arcuită delicat. Sigur, cei care sunt mai egoişti m. ~ nu-i aşa?	ştl ™ se vad ca atare,
	N-aş putea spune, doamnă. V-ati r

ce părea sălpună? Purta o decoraţiune de pârgrJ de înaltă, cu pene de struţ care se întindeau mult£ a capului ei şi atingeau candelabrele din tavan. Dj
neavoastră egoistă?	'' COnsi«era pe dum-
»4
Ea îi zâmbi.
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ens al cuvântului. Să fii egoist înseamnă jn fiecare ^ ^^ pers0ană. Există un singur do- , ;jj interesat nU aş considera o slăbiciune şi o distrage- -3e'niu în cfrjeSC la alţii înaintea mea: când vine vorba ^¿iîiâg^ n Hramul ei si doar de dragul ei m-am
i^	TTI C 3	^	'	C
je fiica: fortului de a locui cu tine. Ea făcu o pauză
<iipu; - Excelenţă.
« ce aândi Fletch. Ei bine, sentimentul era
v ^ă urăşte ,sc0
reC'presupun că acest mare sacrificiu nu este menit să
' e la nesfârşit.
Pentru fiica mea renunţ la propriul confort, zise '•se aşeză într-un fotoliu, imitând perfect o Iady ea ieşită de exigenţele pline de cruzime care o făceau să locuiască într-un conac ducal cu vreo patruzeci şi ceva de servitori la dispoziţia ei.
-Atunci permite-mi să ştiu ce te-ar face să te întorci la confortul tău anterior, zise el.
-Nu e evident? zise ea zâmbind la fel de prietenos de parcă ar fi fost la ora ceaiului. Intimităţile tale maritale îi displac fiicei mele. Nu pari să fii capabil să produci un moştenitor, dar îţi sugerez cu fermitate să amâni chestiunea 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, continuă 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 sentimentele ucigaşe fireşti pe care o mamă trebuie să le simtă în această situaţie.
- Ucigaşe? întrebă Fletch şi se aşeză, încrucişându-şi picioarele.' Dumnezeule, văd câ situaţia e mai urgentă decât am crezut. Presupun că găsirea unei curtezane ar fi in interesul soţiei mele. Mă întreb de ce nu mi-a spus ea însăşi asta.Magifl unei nopţi
Magifl unei nopţi
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-Perdita7 făcu Lady Flora şi ridică nă Crezi că draga mea Perdita ar putea să îti ceva7 Eu spun lucrurilor pe nume, FIetche; este o proastă, slabă de înger şi cu o inimă ar suporta să-ti spună cât de tare o dezguşti. Ca H consider că e musai să îţi vorbesc despre sentimen> km spus că tu nu îţi dai seama de adevăr.
Fletch nu reuşi să răspundă. Toate acele nopţj stia că Poppy nu se simţea bine, dar nu îi trecuse'nici ' dată prin cap că ea discuta lucrurile astea cu mamaei Doar ideea îl făcea să se înfurie pe ea.
Lady Flora nu era genul care să lase tăcerea % 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 Ie celebrează toţi 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 foloseşti din nou ca pe o spălătoreasă ordinară.
-Voi vorbi cu siguranţă cu soţia mea, zise Fletcher rezistând impulsului de a comite o crimă
Deşi nu era foarte sigur pe cine voia să omoare - pe soacra sau pe soţia Iui.
- Când Perdita va fi de acord să se	- -
, . i . ie mtoarca acasa, eu ma voi întoarce, desigur, ia mine acasă ^ , , a	i . - i	2Ise ea pe un ton
dulce. Asta ar trebui sa iţ. dea un impujs> Bănuiesc că te întrebi de ce apăr aşa interesul Perditei.
# fapt, scrâş^ el, având în vedere autoproclamatul
^ permise, desigur, să continue. % sunt de patere că Petdîta ar trebui să mai lo- ,:sCa mult cu ducesa de Beaumont. Iţi aminteşti că J £ mea fiica avea impresia că era îndrăgostită de tine
0nu mişcă nici un muşchi, ^u-i aşa7 făcu ea nerăbdătoare. Nu a trecut mult timp je atunci- în orice caz, fiica mea este cam slabă la mim te deşi mă doare să spun asta. Dacă o las prea mult cu ducesa aia cu moravuri uşoare în casa Beaumont, ea o să se îndrăgostească din nou şi nu de tine, duce.
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 petrece adesea. -Voi vorbi cu Poppy.
-De îndată ce se întoarce în casa asta eu mă voi întoarce în casa mea, zise Lady Flora veselă. Aş putea să sugerez că lipsa copiilor produşi de tine m ultimii patru ani ne face să credem că mlădiţele unui tânăr cercetător172
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ar fi cât se poate de potrivite ca să revitali2e2e ^
genealogic al familiei.	H
g Fletch nu urâse pe nimeni aşa de tare în vi Sentimentul îi alergă prin minte ca un foc scăpat(A control. Degetele îi tremurau uşor dm pricina d0ri J
deEa'se ridică si se îndreptă destul de iute spre usă
-Noapte bună, Excelenţă! zise ea. Se oprişi'^ toarse capul în aşa fel încât una dintre pene se îndoidt cadrul uşii. Am încredere că nu o vei informa pe Perdita cu privire la conversaţia noastră. Ea, un biet înger, sp, ră să plutească prin viaţă fără să discute despre lUcrilri neplăcute Dar relaţiile dintre femei şi barbaţi sunt ca* neplăcute, nu crezi? Găsesc că e mai bine să vorbeşti
deschis despre ele.
Ea ieşi pe usă, în sfârşit, iar de unde statea, Fletch vă?u două pene care se înălţau mândre spre cer şi 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
-Ar trebui să vă pară rău, zise Charlotte sughiţând. Sunteţi crud şi faptul că sunteţi pe moarte nu e o scuză. Dar oricum nu cred că sunteţi. Muribunzii se gândesc la sufletul lor nemuritor şi vorbesc cu bunătate.
	V-am spus, zise el, mintea mea s-a prostit. E foarte posibil ca sufletul meu să fi renunţat, ştiind că o să întorc cărbuni cu lopata în cazanele lui Belzebut.

Ea îşi trase nasul şi şi-l şterse cu batista.
	Ei'bine, trebuie să plec, zise ea. A fost absolut fermecător şi sunt aşa de recunoscătoare că am putut să vă ajut în ultimele voastre ceasuri!

-Staţi, zise el, încă nu puteţi pleca!Magia unei nopţi	m
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strădui să se ridice în pat. 0 ch'ar 5.e, se râsti ea. Sunteţi prea slăbit ca să vă Mf'lcli siguranţă voi pleca. Nu vă cunosc foarte pare rău că sunteţi pe moarte. Dar în mod jăfie Şi îtnl joriti să vă citesc versete din Biblie... ^f "aţi oferit, interveni el. 'c-bine. ^esta e genul de consolare oferit pacienţilor ditiadumneavoastră, zise ea şi se ridică. Vă doresc
if^le bune, Excelenţă. [0atliUi trebuie să rămâneţi! '.Am iâcut o mare greşeală venind aici şi oricum nu ,0iaţi să mă vedeţi pe mine. M-am făcut de râs şi cred destul de umilită pentru 0 zi- Rămas'bun,
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 muribunzii. Dar, atrăgător sau nu, nu avea dreptul să o facă să 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. )emma şi Poppy ajunseră în faţa arcadelor din cărămidă Şi a zidurilor din marmură albă, Jemma încă protestând.174	Eloísa James
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-Vei găsi totul fascinant, îi spuse P0ppy , pre domnul Moorehead ani întregi. A capătul lumii.	rit ^
Jemma oftă. Ea oftă chiar mai tare când Pr- soană pe care o zări fu domnişoara Tatlock, J^Pîr. oamenii la intrarea în încăperile societăţii. Do^^ Tatlock le zâmbi de parcă nu ar fi fost îndrâgo^^
soţul Jemmei.
'-Ce plăcere, Excelenţele Voastre, zise ea. Sunt si că veţi găsi discursul doctorului Belsize încântător. ^
	încântător? şopti Jemma în timp ce îşi cjoja drum spre o încăpere mare, deja plină de oameni. Q 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 le-o întinsese dom- nişoara Tatlock.
-Seara se deschide cu o discuţie despre masculii de maimuţe tamarin. Excelent! întotdeauna am fost fascinată de masculi scunzi şi păroşi.
-Taci! spuse Poppy şi îi dădu un cot.
-Şi 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-l şi pe Lord Strânge! Crezi că ar trebui să-l întreb dacă nu-mi vinde restul setului de sah7
	Unde?

-Ea fereastră. Vorbind cu acel tânăr el*
într-adevăr, sprijinit de o fereastră fn,,,, ' -
n i-i c -- 4 i Ul,rioasa cu arcada, se ana un barbat cu faţa de uliu, 2Vfli. . . „
' ZVe't şi entuziast.Magia unei nopţi	^
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un tânăr al cărui păr era mai auriu chiar decât
^K1y si drui buze eraU în mod clar mai roşii ^ÎfâcuPoPPY-.
Ta'm avertizat, zise Jemma veselă. Deci Ce crezi, 0 ' ,'ândă restul setului de şah? Cmai atunci Lord Strânge se întoarse şi se uită prin Dere. Ochii lui alunecară peste Poppy şi ]emma fără 'tare, de pa^ă nu ar fi fost decât cartofi care aşteptau ¡fie Pătaţi- poppy se întoarse spre Jemma.
-Nu, nu o să mi le vândă? -Nu, nu le va vinde nici unei femei. -Poppy, mă surprinzi! Am crezut că eşti inocentă. -Nu pot să nu observ că unii bărbaţi nu sunt interesaţi de femeile respectabile. El e unul dintre ei.
-Cu siguranţă. Deşi, după toate relatările, el şi-a iubit foarte mult soţia. A murit la naşterea celui de-al doilea copil al lor. -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 un nobil notoriu pentru legăturile sale interzise aparent îşi 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?
-Aş putea întreba acelaşi lucru, zise el. Nu aveam idee că eşti interesată de chestiuni ştiinţifice, Poppy.
Ea se ridică în cele din urmă şi făcu o reverenţă, dorindu-şi ca Jemma să se întoarcă, dar se apropiase de grup de nobili care sporovăiau. -Asta e prima mea vizită, răspunse ea. Apoi adăugă: Ai putea să pleci, Fletch? Te rog!
-Să plec? întrebă el. De ce aş face asta?
- Pentru că e foarte stânjenitor, şuiera ea şi se aşeză.176
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El seaşeză iute lângă ea.
-Jeînnîa stă acolo.
_De ce aş pleca?
Nu se poate să te intereseze natura, SpUse pQ Dar pe mine mă interesează.	PPy.
	într-adevăr?	.

_ Da, şi m-aş simţi ciudat cu tine aici. Te rog, p^
cer favoarea să pleci?	. a
	Pod, dar nu voi pleca, zise el şi se încruntă, încrUc, şându-şi braţele la piept. La urma urmei, ai spus câtr,

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 siguranţă, prietenul tău Gill trebuie să fie pe aici. Nu vine să mă salute?
-Nu e aici. De ce întrebi?
	Penttu că tu nu faci niciodată nimic fără Gill, sugeră 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 l-am 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,... Fletclvstrânse pumnii si fu în idoare înainte sa-şi dea seama ce făcea.	'
Păşi prin mulţime şi ajunse în spatele l.,i P	Jn
unde ea nu-l putea vedea. Din cin	°PPy'
foarte sigur că ea nu ar fi fost bucurn Ce m°tÎV' ^
-Am găsit notiţele pe care mi le-ai f prezerHa luL spinarea leneşului absolut fascinante ^^ CU PdVÍre ^ torului Loudan.	' 11 sPunea ea doc-Mflgîfi unei nopţi
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mic de statură. În fine, poate că nu era mic de E'fjar era mai scund decât Fletch. „Aş putea să-l se gândi Fletch dispreţuitor. Apoi, studiindu-i Job°r. 'se aândi că ar fi fost o luptă dreaptă, as pu^a să-l dobor." "fi voi doborî", spunea un vuiet în capul lui în timp * uita cum cercetătorul o privea încântat pe Jemma neau să vorbească despre vidre de mare. Ce stia Poppy ¿pre ^dre'ln mod ciudat» ea Pârea să ştie chiar foar- Î multe, având în vedere că tocmai compara animalele Respective cu vidrele de râu englezeşti. re Cinci minute mai târziu, Poppy nici măcar nu-si luase privirea de la faţa doctorului Loudan în timp ce acesta continua să predice despre vidre.
Fletch se trase un pic mai în spate. Din câte îşi putea da seama, ea nici măcar nu se uitase la el. El se aşeză, îşi încrucişa braţele şi aşteptă.
într-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.
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.Nici nu credeam, zise Poppy rece. Ăst crucare ar trebui să te bucure, Fletch. Nu ¿N,
voi înşela.	. „ , A	*tfi
în ochii ei apăru o expresie aşa de întunecata în Fletch simţi cum i se prăbuşeşte mima în piept H
Ea Si întoarse capul şi îi făcu semn cu mâna care se aşezase în partea cealalta a încăperii.	*
„Nu e vorba de adulter, zise Fletch cautându-siq, vintele Dar Strânge e un bărbat destrăbălat. '
_Oh 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,
"^npartea din faţă a încăperii, domnul Moorehead pornea o discuţie despre un trib numit 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 călătorii şi natură la Lackington. Tu plăteşti pentru ele. -Nu am discutat niciodată despre cărţi. -Ce Dumnezeu am avea de discutat? Asta 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, iţi voi atrage atenţia asupra lor'
-îmi aminteşti rareori de mama tn ,ic ci . u A,r dintr-odată văd foarte bine asemănarea	'
-îmi imaginez că genul ăsta de coincidente deyin mai clare acum, cand locuieşti cu ea Cun f t
cu draga mea mamă? Ştiam că vom ah, St3U IucruriIe n ajunge să vQrbim
KMagia unei nopţi
Ţrcbuie să existe un motiv pentru care ai
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Ţrcbuie să existe un motiv pentru care ai
j*PrC.ea'
venit aici să vorbim despre mama ta! aproa-
urlă el- _ .
P£C surprins z.se ea.
pe scenă începea o aşa-numita dezbatere aprinsă, paLeneră rapid într-un meci de insulte între doi cu barbă-
*r'Cum poppy nu parea mai interesată de buricul Evei ât el - d^i cine 'tie' avândîn vedere secretele pe te le ţinuse PentrU ea el se liber să continue
conversaţia la adăpostul aprinsei dezbateri. C .Dumnezeu nu ar plasa niciodată false dovezi pe
		1		1QUI. UUVCLI pe
corpul lui Adam, declară domnul Brownrigg, părând că discutase subiectul cu Atotputernicul abia săptămâna
trecută.
-Mama ta pare bine, îi şuieră 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 fost vreodată aşa de fericită. Sper că şi tu eşti fericit.
-Desigur, bombăni el.
	Dumnezeu nu are nevoie de o istorie falsă, zise domnul 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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„Animat a fost. Şi bine primit de opozit
La jumătatea lui am început sa susţin punct^Jj al Sctse o exclamaţie uluită şi, spre ^
Lord Temple mi-a cerut să îi prezint punctul 4 dere si am crezut că va fi uşor. Apoi, pe la jUmăt d scursului, mi-am dat seama ca nu sunt chiar de acor cu argumentaţia pe care o făceam, aşa ca am mtors-o-
	Dar nu poţi să faci asta. .

Ba am făcut-o! El rânji ammtmdu-şi. Am crezute
perucile o să înceapă să scoată fum.
_N-aş fi ghicit asta niciodata despre tine, zise Poppy,
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 ca-ţi pasă de

^-De^imicîn afară de culoarea hainei mele? Ea se uita la el cu o expresie un pic vinovată. -Stiu 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 admiţi că ai greşit, vreau să spun.

-Nu am admis nimic, zise Fletch rânjind. însă am vorbir atât, încât nimeni nu a avut habar despre ce vorbesc până când nu mi-am prezentat concluziile
	Adam a fost creat din ţărână, fără cicatrici! zise foarte apăsat unul dintre anticari.
	Cred că sunt pe cale să termine, şopti P0ppv
	De unde ştii? Bănuiala mea este că ir ™ .

i ■	- , ar putea conti
nua toata noaptea. Chiar se urase unul pe ce|-j j
	tMflgi'fl unei nopţi	^
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u nU cred asta! Bănuiesc că e totul aranjat. în
-0Î'niimăr din Tratate filosofice, domnul Brownrigg ,â pe domnul Pringle şi spune că tratatul său ilcitea'c0chilia melcului trochus e cel mai bun din JeiPre -
c§tenespre cochilia melcului ^ochus? întrebă Fletch.
'pa, am comandat tratatul în baza acestei afirmaţii,
'nu-i găsesc foarte interesant. Pringle susţine că cerurile concentrice de pe cochilie indică numărul de ani
de moluscă. " fletch clipi spre ea.
-Asta sugerează că moluscă ar creşte cu un inel nou în fiecare an, îi explică Poppy.
_De ce nu?
-Ar putea să fie aşa, zise ea.
Pe scenă, 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 dreptate şi că aveau să se retragă într-o încăpere din spate ca să bea un pahar de brandy împreună. întregul eveniment era ca o stranie umbră a dezbaterilor din Camera 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?
	În fiecare săptămână.

-N-am ştiut asta niciodată.
-Nimeni nu ştie, zise ea. Mama crede că particip la întrunirea Societăţii caritabile pentru primirea prostituatelor pocăite.
-Aşa crede?
-Am inventat asta. Ştiam că era o societate de care ea nu se va apropia în caz că ar întâlni într-adevăr 0 prostituată.182	Eloísa James
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-Dumnezeule! făcu Fietch. Ce altceva ai
tat, Poppy?	UtllTlaiS
-Nimic.
	De ce nu mi-ai spus?

Ea se încruntă spre el, în mod evident nedu
-Doar nu eşti interesat de cercurile concenr^' cochiliilor, nu-i aşa, Fietch?	ri(*ale
-Nu.
	Iată de ce.
	Dar tu... tu erai îndrăgostită de mine!

Din cine ştie ce motiv, Fietch avea o puternică dorin - 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, Fietch. Am mai discutat despre asta. Nici unul din noi nu era cu adevărat îndrăgostit. Şi oricum, asta e diferit de toată viaţa aia.
	Care viaţă?

Fietch simţea că se agăţa cu disperare de orice, încercând să înţeleagă o limbă străină.
-Asta... asta e plăcerea mea, zise Poppy şi privi înjur.
Fietch se uită în jur. încăperea era ponosită şi aglomerată, 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 bondoc, împingăndu-şi în faţă bărbia rotundă şi plinuţă.

Avea părul de culoarea ruginii, care începea undeva de la jumătatea capului. Dacă Fietch văzuse vreodată un bărbat care să aibă nevoie de o perucă, atunci acesta era.
	Ba da, zboară, răspunse un bărbat masiv
	Acela e un profesor, şopti Poppy ^ ^ d{n spre al doilea vorbitor.

Fietch observă că ochii ei străluceau c1 «
-Dr. Fibbin a dovedit fără urmă deTd' 1 I" câ
veveriţele pot zbura pe o distanţă de 14 i c m °.ia 2
A mef-ri
• e un l^ost, zise cel pe jumătate chel.
'%-a saaclmită asta' F'etch era dc acorcl cu el- ^ o veveriţă zburătoare împăiată la Muzeul
' AUleon în Oxfod, zise PcW se mai comod ^Fletch. Am cerut permisiunea şi voi merge în no
lârtiesâ vizitez muzeul.
ielT1 Cu asta te-ai ocupat? întrebă Fletch năucit. Nu te-am
•ut lanici 0 Petrecere' ^ mers muzee? v^0h, nu! zise Poppy. Vreau să spun că nu încă. Dar . tenţionez. Ştii, singura dată când mama mi-a dat voie 10 vizitez reşedinţa Somerset a fost pentru o prelegere despre obiceiurile înaltei societăţi, deşi Societatea Regală avea o întrunire la aceeaşi oră.
"Eşti căsătorită, zise Fletch. Ai fi putut vizita un muzeu 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 dezbatere 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 soţia 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 şi mâine.	>
-O să te duc eu la Oxford, zise el, încrucişându-şi braţele la piept.
-Poppy, dacă nu mă laşi să te însoţesc 1 să'i spun mamei tale că suferi de o boală rJ?S\ că ai nevoie de ea lângă tine.	"
Ea îşi miji ochii.
	Ar'fi trebuit să ştiu că o să ajungem tot la m

-Şi chiar în mai multe feluri, bombăni elsj^N
mai bine în scaun.	'
Domnul Belsize, plin de energie, se lansă \nrx
şi lungă tiradă.
capitolul 29
După o privire mai atentă, Jemma descoperi că L0r(j 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 buna 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 viziteze regulat pana cand imam căsători „; • i , u Paris. Nu eram în Anglia	" "
	Ea nu a debutat cu adevărat P„	-îl •

aşa că au decis să mă însoare A fn ^ pi'Ca sa,batK? zi din viaţa mea.	' St cea mai norocoasa
	îmi pare rău că nu mai e în viata El se aplecă uşor.Eloísa fames
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xrtăşesc sentimentul.
• ti terminat conversaţia. Prin urmare, Jemma
rîfCaU oho'rdare diferită.
. a stilul lui laconic. Jucătorii de şah buni se ^Îeori cu abilităţile lor. n r adăugă el, când am jucat ultima oară cu ^ mi-a spus că sunteţi singura persoană care ba ■de trei ori la rând. Eu l-am învins doar o dată sau i^Suă ori, aşa că s-ar putea să nu doriţi să vă irosiţi Lui cu mine.
# Aţi jucat cu Pbilidor? El aprobă din cap. „Anul trecut, la Paris. -Trebuie să jucăm o partidă. -Joc 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 asemenea natură. Bărbaţii au oricum tendinţa să creadă că sunt mai interesanţi decât restul exemplarelor, când, invariabil, nu sunt cu nimic deosebiţi.

FI ridică o sprânceană drept apreciere. -Presupun că am meritat asta. -Bănuiesc că toţi merităm mare parte din ce nu ni se oferă.
-As vrea să joc o partidă de şah cu dumneavoastră. Ce păcat! Dar e una dintre obsesiile mele: nu joc şah decât la Fonthill.
-Va trebui să trăiesc fără această exp rd ea, lăsând să se înţeleagă ce credea desPre
vanitatea lui.	_
Dar ei o surprinse şi izbucni in ras. -As putea să vă invit la Fonthill, desigur.
	O'perspectivă încântătoare!
	Dar femeile căsătorite, virtuoase nu mă vizitează ■ ciodată. Hai să vedem! E posibil să fi auzit zvonuri
să sugereze că nu sunteţi chiar aşa de... virtuoasă? Q'c
	Zvonurile - zise ea dulce, lăsând privirea să-i alUnece spre tinerelul cu păr auriu care stătea în dreapta Iui Ca un cârlig de rufe aşteptând să fie trezit la viaţă - mi[ atât de imprecise!
	Dar adesea foarte exacte, răspunse el rânjind spre ea.

Era cu adevărat fermecător când voia să fie. -Mâine plec spre Fonthill. Poate că aţi vrea să îmi faceţi o vizită, Excelenţă.7 Pot să vă promit multă distracţie pe tot parcursul sezonului de Crăciun.
Reputaţia politică a bietului Beaumont nu ar fi supravieţuit niciodată unei asemenea vizite din partea ei.
- Chiar dacă nu neg plăcerea de a juca şah cu dumneavoastră, aş vrea totuşi să discut altă chestiune. Am cumpărat o piesă de şah de la domnul Grudner.
- Mi-ar plăcea foarte mult să cumpăr si restul pieselor, bl rase şi apoi făcu o plecăciune PPnPmac«
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El făcu semn din cap spre o femei, mijlocul unui grup.
leie înaltă aflată în
îi
-Aţi cumpărat regina, nu-i aşa? Eu o numesc regina africană.
•nimra femeie care a fost primită în Clubul de ia^dra. Probabil aţi putea să o însoţiţi în acele să jucaţi şah când doriţi. Siguranţă mă voi prezenta, zise Jemma. ' - • • ce se spune despre reputaţie, nu-i aşa? 'cgspun aşa de multe! Nici nu le mai poţi cataloga. 'Olovitură dreaptă! Îmi place să cred că reputaţia nu ' . nvu mult decât a doua feciorie. eCmaiâmbiuşor. Xa la virginitate - o pierdere suferită rapid de ale •¿roade te bucuri după aceea?
Exact. Mi-am pierdut reputaţia cu ani în urmă. Nu era decât un cuvânt; cuvântul s-a dus, plăcerea a rămas. £1 făcu o plecăciune.
Era diabolic de şarmant. Dacă nu ar fi fost în joc reputaţia 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 accepte.
Şi să îi dovedească lui Strânge că greşise. El nu credea că ea avea să viziteze Fonthill. Văzuse asta în ochii lui - uşoara dezamăgire, complimentul inutil.
Ii stârnea dorinţa să arunce în vânt regulile societăţii şi 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 facă asta lui Beaumont.
Prietenele ei franţuzoaice ar fi râs în hohote la auzul grijilor ei. Ele considerau soţii şi onoarea ca fiind interesante doar pentru soţiile burghezimii. Cumva, viaţa ^a mult mai complicată la Londra decât atunci când îşi Petrecea vremea la curtea franceză.
Jemma îşi pierduse cu ani în urmă abilitatea de a fi intimidată. Sosise la Paris ca o tânără ducesă, fără sot, îşi croise drum ta curtea franceză şi începuse să câştige partide de sah împotriva bărbaţilor francezi. Oricare dintre aceste circumstanţe ar fi fost de ajuns să le îngrozeascăr	^	Eloisa James
r	^	Eloisa James

pe majoritatea doamnelor. Dar nu pe Un familiei Reeve, se gândi ea cu mândrie.
Prin urmare, fu foarte interesantsă deSCOper simţea un pic intimidată de doamna Patton. foj^* nici un motiv pentru asta. Doamna Patton era 0 zveltă cu păr castaniu, îmbrăcată destul de excej" doar acest fapt ar fi trebuit sa-i ofere Jemmei un ^ ment de superioritate.
Cele mai multe doamne din încăpere purtau rochi cu volane scurte şi paniere de o dimensiune sau a|J dar doamna Patton nu avea nici bucle, nici volane Sj nici paniere.
în schimb, purta o jachetă lungă, strâmtă, cambrata. Pe sub jachetă se vedea o fustă albastră care se întindea la spate în două falduri lungi. În plus, jacheta se deschidea în partea din faţă ca să dezvăluie o vestă. O vestă!
Jemma se simţi dintr-odată prea plină de volane, dantelă 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, in 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 şahi
	La fel şi eu despre a dumneavoastră, zise Jemma şi se înclină uşor.
	Mă îndoiesc că sunt la nivelul dumneavoastră. Am fost învinsă clar de Philidor anul trecut când a vizitat Londra. Dar el mw povestit despre dumneavoastră fi asta m,-a stârnit dor,„ţa să fiţi compatrioata mea ia Parsloe. În loc sa va cedez locul î„ Clubul de 5ah din Londra, sper că vom putea fi singUrele ' fle sexului nostru alese dintr-o sută. prezentante a

- E foarte ciudat să fiţi singura femeie?Magici unei nopţi	189
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ca e foarte confortabil. Din când în când, Sugâ5e5C subiecte obositoare precum meritele reia- ^a^-balerine de operă. Găsesc că un comentare un^nii uraflaţi când alăptezi copiii le aminteşte
prezenţa mea.
mi am alăptat, zise Jemma, va trebui să
n
sicrură că puteţi găsi propriile metode cu care 'tulburaţi sensibilităţile, zise doamna Patton. tii sunt teribil de sensibili. E uşor să-i scoţi din ui lor. încerc, desigur, să nu o fac când joc şah, dar nU poţi să nu obţii un avantaj. UU-Mi-ar plăcea să îi stârniţi soţului meu un astfel de disconfort. De fapt, mi-ar plăcea să vă văd jucând împo ffiva 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 oricărui 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 oameni cu care să joc şah. Şi au trecut luni întregi, 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 trebuie să mărturisesc că mă roade o curiozitate insuportabilă.Eloísa James

Eloísa James

-Mă tem că îmi voi găsi naşul în istetirn^ na Patton.	'
-Atunci?
-Călătoresc cu copiii. Cu copiii şi - CUm
uita - cu un soţ.
	Veţi fi bine-veniţi cu toţii. 1 rebuie să fie şi ^ preajmă ca să ne putem bucura cu adevărat de

asa că ai dumneavoastră vor fi fericiţi. Vom avea 0 ^ cere magnifică pentru Noaptea Regilor în a douâsn* cea noapte. Vom pune un bob de fasole în fiecare^ -Atunci e clar că nu sunteţi mamă, zise doamna Patton veselă. Va fi carnagiul inocenţilor pentru că Se vor lupta să aibă bobul mai mare şi să poată fi rege p€n. tru o zi.
	în cazul acesta, spuse Jemma, promit să manipulez lucrurile în aşa fel încât dumneavoastră, dragă doamna 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
Ducele de Villiers către domnişoara Charlotte Tatlock
20 noiembrie, ora 10.00
Mai sunteţi supărată din cauza mojiciei mefc?
A trecut exact a luna p încă sunt obligat sd stau ¡n paL
Va scriudin disperare, pentru a vă rum ^
sete din Biblie, rrumuseţea şi istetimea A,.
ar trebui să fie folosite pentru a face "Toa5tm oracole - suntMagici unei nopţi	189
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cereasca ar fi miraculoasă. Senatorul
a^Î^pta răspunsul.
■ m-ra Charlotte Tatlock către ducele de
. ns- Sunteţi cel mai capricios şi mai aspru băr- ¿âca râded aşa de mine. Va las să judecaţi ce ar
r Jvfltorul nostru ceresc despre comportamentul
^gdc v
dumneavoastră.
pS îmi pare sincer râu să aflu că in continuare sunteţi bolnav.
Ducele de Villiers către domnişoara Charlotte
Tatlock
Ora 11.30
Nu am vmt să dau dovadă de cruzime. Vă rog să veniţi sa vorbiţi cu mine! Sunt aici doar cu majordomul, cu servitorii şi caţiva şoareci care chiţăie teribil noaptea.
Domnişoara Charlotte Tatlock către ducele de Villiers
Răspuns: Solitudinea dumneavoastră este în mod evident răsplata pentru o viaţă pro st trăită.
Ducele de Villiers către domnişoara Charlotte Tatlock Ora 13.00
Ir Mea bună ca sa jiu aşa de pedan- Sunteţi rn^ i- pe ca|, sd mor de plictisealâ tă precum patep- Jr	19 2	Eloisa James
r	19 2	Eloisa James
Şi trebuie să adaug că sunt destui curioşi doreprimiţi în dormitorul meu.	' -lCl sty
Domnişoara Charlotte Tatlock către du i Villiers '	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 pradă proastei distracţii oferite de cei care aleg să mă viziteze. 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.
^Domnişoara Charlotte Tatlock către ducele de
29 noiembrie (nouă zile mai tărM ^ lgM
Mă aventurez să scriu această ser■
am primit nefericita veste despre moanf p6ntm
tră în dimineaţa asta. Sunt surbrin^ u"mneavoas' Wnsă sa descopăr cât194
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. c* vestea nu este adevărată. Simt că tre- ac«t mesaj.
p(CCle de Villiers către domnişoara Charlotte
fiitl ock
phUns: Trăiesc doar ca să le fac tuturor in ciudă. Storul meu îmi spune că mi s-a anunţat in mod iibil moartea de trei ori. O dată am /ost şi îngropat. Q-edeam că nu mai vreţi să ştiţi de mine.
Domnişoara Ckarlotte Tatlock către ducele de Villiers Ora 11.00
Nu vreau să ştiu nimic despre dumneavoastră, dar nu m-aş simţi bine dacă aş renunţa la ocazia de a vă citi un verset din Biblie.
Ducele de Villiers către domnişoara Charlotte Tatlock
30 noiembrie, ora 10.00
Ieri după-amiază m-a cuprins febra, iar asta m-a împiedicat să vă răspund. Trăsura mea vă aşteaptă, dar nu întârziaţi, pentru că mă tem că febra îmi e companion constant. Aţi putea cumva să mă vizitaţi acum?
capitolul 31
30 noiembrie
Fletch plecase cu trăsura în Hyde Park pentru că nu
voia să se ducă acasă.
Lady Hora era tot timpul acolo, sărind să-l întâmpine.
Chiar şi felul în care rostea Excelenţa Voastră, ya rât de mult îl antipatia. Deşi cel mai rău H
puneai de parcă ar f, fost mtim, Era oboJ Trebuia să presupună ca Poppy - care nu rostise nic cuvânt de reproş împotriva mame, sale - vedea vi^
prelungită ca pe un fel de razbunare. Era una al de eficientă.
Odată ajuns în parc, nu mai suporta spaţiul închjs din trăsură şi porni să se plimbe, deşi afara era întuneCat
?I sTplimbă de-a lungul lacului Serpentine şi privi pică. 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 Iui. O picătură fierbinte aici, o burniţă rece dincolo.
- Dar eu am iubit-o, zise Fletch cu voce tare în tăcerea ploii. Am fost îndrăgostit de ea.
Crăciunul petrecut cu ani în urmă la Paris îi veni ia 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 găsească o amantă.
Merse pe jos până când inima lui ajunse Ia fel de întunecată precum cerul, până când un adevăr răzbi până Ia el.
Trebuia să fie blestemat, pentru că el încă o iubea. îşi iubea soţia. Chiar şi aşa.
Şi asta însemna ca nu putea supravieţui singur timp clnci an,> a?a cum sugerase Poppy. Nu B d treaz în pat în miez de noapte şi să Se ^ făcear	Eloisa James
r	Eloisa James
Magici unei nopţi	193
cine dansa. Naturalişti, pentru Dumnezeu! eil ţi cUţ^te lucrurile pe care le spusese mama ei, asta pintre gjtnaitare.
era fascinată de doctorul Loudan, bunăoară. r°PSLid slab si jerpelit, pasionat să disece rozătoare ca să le studieze, îsi petrecuse ani întregi transformând u-se în ceva ^ra, totul doar ca să-i atragă atenţia. Dar ea nu ve- fUjsi dădu jos pălăria şi lăsă ploaia să i se prelingă pe l peste buclele aranjate cu grijă, şi să-i păteze cămaşa, l^eţându-i degetele.
" Trebuia să facă totuşi ceva cu viaţa lui, să se transforme în genul de bărbat pe care ea să-l admire. Ea nu avea sâ îl dorească niciodată, iar el accepta asta. Dispreţul pe care îl văzuse pe faţa ei când îl comparase cu profesorul era acelaşi dispreţ pe care îl simţea el pentru sine.
Cuplările lor jenante cu siguranţă se puteau îmbunătăţi, dar aveau oarecum legătură cu dorinţa sălbatică pe cate o simţea, cu felul în care corpul lui tânjea să facă dragoste cu ea.
Cu toate astea, el nu era genul de bărbat necredincios. Nu putea să-şi ia o curtezană sau chiar o lady în pat. Adevărul era că nu-şi dorea o amantă. începu din nou să meargă, lăsând ploaia să-l bată pe ceata. Putea să supravieţuiască fără Poppy în pat. Dar nu putea supravieţui fără ea în viaţa lui. Ea trebuia să se întoarcă acasă. Avea să îi promită că nu intentiona să o viziteze în dormitorul ei până când nu decideau să aibă copii. Ş. ca nu avea să mai
fie bosumflat.	, n „ x . . „ .
îsi petrecuse ultimii ani bosumflat. T.ebuia sh acor- de credit lui Lady Flora pentru observaţia asta. bl tuSeSe uum .ui ud ,	aranjase aşa cum crezu-
f/Muma^ « «Ceaşcă la fra„- Imtice Î'la dogele femeilor în general. De fapt, la naiba cu dorinţa!
Călugării reuşeau, nu-i aşa/ El nu avea nevoi ca să fie bărbat. Dar avea nevoie... avea nevoie ¿S Pentru că, din cine ştie ce motiv straniu, eaSes°P^ precum cafeaua pe care o bea de dimineaţă. ^ El avea nevoie de ea. Se întoarse şi porni înapoi spre trăsură. Avea să se transforme într-o persoană de care ea sâ g mândră, cineva care să nu fie interesat doar de croiala hainei şi de strălucirea părului.
Dacă admitea adevărul fată 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 bărbat ale cărui vorbe să fie de temut şi bine primite, aşa cum fusese tatăl său.
Apoi intenţiona să scape de Lady Flora, ceea ce avea să fie cadoul său pentru Poppy.
Şi, 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 la Paris, când se uita la el de parcâ el ar fi fost toată lumea ei. Când îl iubea.capitolul 32
Salonul Roz, reşedinţa Beaumont, 6 decembrie
că	°xford' CXpJia Jemma, pentru
îsoţească, l mai mic
;mru Şobolani cu trei degete sau oric
Să VP7Î
■	, " , 	jcunuii, ucmiu
Ponl M °f	b/'n C3re S'a °ferit sii * însoţească,
¡literes -„r*"dar i" am cel m i mic
^ SÍÍ:'' " trCi degete -u — '^ceva -Ştiu, zise Poppy. Am fost o bestie înem„v *
tâ'ât 'a toate evenimentele astea plic«™,
f,eoase.
4
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• Jacă nu mi-ar plăcea să fiu cu tine. ^ aş vf ggţg că nu vreau să bat tot drumul până ieVărlfhtar nu vreau. Doamna Patton mă duce din Londra şi sunt decisă să
În «"^W ^tunci ai putea face de ruşine bărbaţii 0 nh.ar" ' •
i^ngan "sformi într-o mică fiinţă însetată de sânge. -Je ^"auna am fost o mică fiinţă însetată de sânge, ^Poppy- Am un m°del perfect în mama mea. De a Fletch să mă însoţească la Oxford. Ca să poată
asta^
SCăPUită-te la asta, zise Jemma şi ridică o bucată de hâr- Am primit o scrisoare de la Roberta, cumnata mea. Scrie că un urs a dat iama pe domeniul tatălui meu şi a mâncat două raţe dintr-o specie rară. Trebuie să răspund. Draga mea, te vei descurca fără mine, da? -Ştiu, doar că e vorba de Fletch! -Soţul tău! zise Jemma. Eşti căsătorită de patru ani, îţi 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 l-ar fi aruncat din trăsură şi ar fi aruncat şi cu o oală de noapte după el. -Adevărat.
- Bărbaţii sunt utili în genul ăsta de călătorii, zise Jemma şi se îndreptă spre uşă, aruncându-i o ultimă sărutare. în caz că se rupe o roată ori se întâmplă altceva.
Poppy ieşi şi se îndreptă spre trăsura lui Fletch, încercând din răsputeri să pretindă câ era precum mama ei.
El ridică privirea din hârtiile pe care le citea şi îi aruncă un zâmbet nepăsător, iar ea avu nevoie de toată forţa200
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ei să-şi alunge zâmbetul de bun venit. Nu aveaj nu! - să îi zâmbească precum un căţeluş înd* El o privi.	'
-Te simţi bine.7 Eşti ţeapănă ca un vătrai. -Vreau doar să repet că nu era nevoie să mă în pletch. Sunt sigură că ai destule de făcut.
	De fapt, chiar am.
	Ei bine, atunci o să te ducem înapoi acasă, zisee -Cu mama ta.7 Nici gând! Mi-am adus de lUcru^

mine, zise el şi foşni documentele.
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.

El mormăi, dar nu spuse nimic. Cu toate astea, Poppy simţi o tresărire de satisfacţie. Excelenta Sa chipeşul Fletcher trebuia să înţeleagă că otfah». ulu^; le
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„ • tenţionează autorul să facă în privinţa asta? Văicărească şi să se plângă, zise Retch. E şocant de multă hârtie irosesc unii din Camera •^•wca să sporovăiască despre mărunţişuri. Eu, bu- ^ dacă ar trebui să susţin această lege, m-aş con- ^'asupra situaţiei fermierilor englezi. Trebuie să le f Tn fiecare an P suP'imentare oamenilor care lu-- "ea:ăpe domeniul meu - e imposibil să supravieţuieşti :re reţul grâului de acum. Legea asta ar trebui să ignore coniac^ şi să interzică grâul din Franţa pe meleagurile noastre.
,De ce nu faci exact asta: întrebă Poppy. El 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 aminteşti, zise el fără să o privească.
Poppy râse. Nu se putu abţine. Arăta adorabil când era morocănos. - Dar ai întors discursul, nu-i aşa? -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 jumătatea discursului. -Oh!
-Limbajul meu a fost puţin cam întortocheat. Doar Beaumont pare că a înţeles. -Soţul Jemmei? Da, el e foarte deştept, nu-i aşa? -Mi-a multumit că am susţinut grupul lui, zise Fletch îmbufnat. Ce rost are dacă oamenii nu ascultă?
-Un discurs lung e greu de urmărit. Eu sunt de părere că e mult mai uşor de înţeles când cineva susţine un punct de vedere simplu şi il repeta cel puţin de două ori, precum autorul tratatului tau despre coniac. Presupun că discursul tău nu a fost simplu, nu-i aşa, Fletch?
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	Cum ar putea să fie simplu? E un subiect

Idiotul acesta - zise el şi scutură hârtiile di^K
redus legea comerţului Ia o singură idee. P°aiS
	Da, dar ai înţeles imediat la ce se referă n„ •

-Păi...	^
	Ceea ce era de demonstrat, făcu Poppy.

EI o privi.
-Ştii, nu obişnuiai niciodată să mă contrazici.
	Pe atunci eram căsătoriţi.
	încă suntem căsătoriţi.

în ochii Iui apăru o sclipire de furie pe care eaosavu. 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 intenţia 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 aranjat 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 loc pe scaun, ştiind că expresia de surprindere de pe faţa ei trebuie să fi fost aproape comică.
-Ştiu că sună stupid având în vedere ce simţi tu. HI arăta morocănos, precum bărbaţii care vorbeau despre sentimente. Dar nu pot să te las să crezi că nu te iubesc. Pentru că o fac.
- Oh! făcu ea.
El ridică mâna.
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- Oh! şopti ea.^ 102	Eloísa james
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ea de pavea inima i-ar fi căzut la loc într-un BaSiinţecat. întreaga viaţă se străduise să nu deza- ^	lar acum dezamăgise pe Fletch.
U^vtea să se arunce pe geam.
întinse şi-i desfăcu degetele încleştate, g vina ta. Şi nu e vina mea. Aşa au hotărât sortii, '•ridaiseama, Poppy? ^ Văd că ar fi trebuit... ar fi trebuit să mă străduiesc • tare, zise ea cu voce stinsă, încordată, care ascundea ffc tare voia să plângă. Cai,Da, chiar te-ai străduit, nu-i aşa?
Ochii lui exprimau atâta bunătate, încât ea simţi că ţntr<ai ei se adunau lacrimi.
1 -Da. - Aşa că 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 femeile pot?
El îi zâmbea, trăgând-o de mână ca să o facă să îi zâmbească şi ea.
-E aşa 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 face asta. El oftă.
-Nu nvai ascultat. -Ba da, sigur.
-Sunt îndrăgostit de tine, Poppy. Ea înghiţi în sec.
-Nu vreau să plec undeva cu o femeie uşoară care ar pretinde că mă place şi mă doreşte. Şi nu vreau sâ am o aventură cu o femeie precum prietena ta Louise.
-Ba da, vrei.	.
-M-am gândit la asta. Dar m-am închipuit cu ea în pat - sau cu oricare altă femeie şi nu funcţionează
pentru mine. La naiba, Poppy, nu crezi că a f. uşor pentru mine dacă ar funcţiona? Aş putJ >1 la Fonthill în perioada Crăciunului şi samă dilf ^ jumătate din târfele din regat!	ez cu
- Da, ar fi mai uşor pentru tine, zise ea îndrâzn Şi la fel pentru mine. De ce nu o faci?	ea&
Ochii lui se întunecară şi preţ de o clipă ea Segâncf că 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 giga 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...
EI 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?

Asta contrazicea tot ce îi spusese mama ei vreodată.
	Descopăr că activităţile din dormitor 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? w - Vom sări peste aspectul ăsta până când vom decide că vrem copii, adăugă el.
- Nu sunt sigură că putem avea copii, Fletch. Am încercat timp de patru ani. El ridică din umeri.
îna^T ?i~tatt f°St CăSărÎfÎ dmP de zece ani înainte sa ma aiba pe mine. Au mai trecut alti opt
A
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l apară fratele meu, apoi au urmat si geme-
jiii-P deranja foarte tare daca nu am avea copii? '^foarte tare. Unul dintre fraţii mei va avea. M-am poppy, şl Singurul lucru pe care îl putem ^ t0să pretindem că treaba asta cu patul nu există. ¡0 estenia{ făcut dragoste de luni întregi, dar sunt bine. nU era foarte sigură că era bine. Era aşa de M* ca o sârmă bine întinsă cântând în vânt, dar illC°r jo Qă vorbească despre asta. Voia mai mult decât
nil\'Oia i- ce sâîl creada.
°r Desigur, asta doar dacă într-adevăr îţi place să mă ai preajmă, zise el destul de stângaci, iar tăcerea dintre
ei deveni apăsătoare.
£a tăcu în continuare. Nu voia ca ei 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, pârând destul de nefericit. Foarte bine.
-Nu aş vrea 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 ţin la rine foarte
mult, Fletch.	. „	. . .
El aprobă din cap. O buclă î, căzu pes e ocl , j j i- • - Ln mroape ca sari sa-l ia in braţe aşa de delicios meat ea ap o P	^ ^
şi să-i facă promisiuni prosteşu. străduiască mai tare...
, • iini se simţise libera locuind la Jemma, În ultimele luni se s.my ^ ^	^ dacă
fără să o preocupe te negăbuită să cumpere curiozităţi
soţul ei credea ca,er* - noaptea în camera ei.
sau dacă el avea sa vi acasă) adăugă ea. Nu încă.
-încă nu mămutin yEloísa James
Eloísa James
, i
, i

El păru uluit. -De ce nu?
	Pentru că nu vreau.
	E din pricina acelui individ, Loudan?

Când Fletch se încrunta, semăna încântător de m
cu un pirat, se gândi Poppy.
	într-un fel, este. întotdeauna am crezut că e n potrivit să merg la întrunirile de la Societatea K^ Mi-am ascuns cărţile. Am încercat aşa de tare să fiUo ducesă potrivită şi să te fac kricitl Tocmai mkm 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 antică. Şi am văzut un anunţ despre un şirag de scoici wampum din Virginia.
	Dar n-am spus niciodată că nu poţi cumpăra nimic! Poţi să cumperi toate scoicile wampum din lume dacă vrei.

-Nu mă simt ca o ducesă în momentul ăsta.
	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 să nu te găsesc acolo la micul dejun. Şi nu-mi place să merg fără tine la petreceri. îmi lipseşte să vorbesc cu tine.
-Nu-mi pot imagina de ce. Nu am discutat nimic interesant în aceşti ani.
-Mie mi s-a părut interesant. Poate că îmi place să vorbesc despre lucruri plictisitoare cu tine.
	Nu vreau să mă întorc în casa ta.
	E casa mamei tale, zise el posomorât. Aşteaptă doar să vezi cum a schimbat tapetul!
	Foarte formal.7

-Mă simt de parcă aş locui la Versailles. -Cum aş putea să-i iau această plăcere.7 zise Poppy rânjind. A vrut mereu să fie ducesă.206
Eloísa James
206
Eloísa James


Magici unei nopţi	205
ont să vin să locuiesc cu tine şi cu Jemma.7 -^invitat
-NllC je Crăciun? Cum e cu petrecerea Jemmei? -k;,c1 ljjn tondra discută despre asta. Doar nu m-ai orn.a ta de sărbători, nu-i aşa?
ce voi simţi atunci, zise Poppy încet. Va ' Petrecere foarte intimă. Cu siguranţă ai fi mult '' ° Licit să te retragi la ţară cu Pitt sau cu alt prieten
^" Nu, zise el. Aş fi mai fericit cu tine. Crăciunul îmi ninteşte mereu de timpul petrecut cu tine în turnul Je la Saint Germain des Près, Poppy. îţi aminteşti asta. 1 -Da, răspunse ea, sigur că da. Inima ei începu să bată foarte tare. -Acum, când mă gândesc la broşa aceea absurdă pe care o purtai, ar fi trebuit să ştiu că o să mă trezesc că vorbesc 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 pentru mine.
Ea nu ştiu ce să spună şi cumva momentul trecu. Aşa că se uită pe fereastră şi pretinse că el nu spusese nimic.
El se apucă din nou de citit, aşa că Poppy îl privi pe furiş - cât de serioasă îi era expresia ochilor, liniile pomeţilor, felul cum se încrunta la câte o propoziţie prea stupidă.	. - _ .
Ea nu voia ca el să fie singur de Crăciun. -Os-o rog pe Jemma, zise ea dm senin.
-Poftim?	x • • v- • ■ •
-O s-o rog pe Jemma să-ţi trimită o invitaţie, zise ea.
Zâmbetul lui o făcu să se simtă foarte straniu, aşa că se retrase în camera ei.
capitolul 33
A doua zi, 7 decembrie
Muzeu/ Ashmolean era un loc teribil de plicti de şoareci împăiaţi Poppy se extazie datoria unei fi veveriţe zburătoare, dar iui Retch i se păru ca arâta de, nă de 'milă, prinsă de perete cugheruţele întinse.
¡Jjtă'te la asta, îi arătă el Se roaga pentru viata ei impJoră. Parcă zice: „Daţkni drumul!
Poppy nu îi acordă atenţie.
- Uită-te la a sasea gheară, zise ea. b îndoită invers, q
si cum ar avea o'unghie. Nu e interesant?
' Fletch se gândi că micuţa veveriţa avea sa-i bântuie
visele.	. .
-Se presupune că zboară printre copaci, deşi eu nu
cred că zboară cu adevărat fără aripi, zise el dezgustai
Nu prinsă de o scândură. Pute aici.
-Taxidermia nu e o ştiinţă perfectă, făcu Poppy. Dar în mod evident nu îi păsa de miros. Desigur, curatorul de la Ashmolean fu aşa de copleşit de ochii ei albaştri încât începu să deschidă tot felul ele cabinete pe care scria „Nu pentru expoziţieIar apoi începu să bântuie prin pivniţă, venind cu tot soiul de cutii prăfuite, pline de tot felul de lucruri neplăcute.
- Un cap în miniatură?
-Nu c nevoie să ţipi, zise Poppy si se aplecă asupra micului obiect dezgustător de parcă ar fi fost făcut dm aur.
Curatorul îi aruncă lui Fletch ■ ■ . a.şa că el se retrase la intrare, £,^"T ,ncnfnra?' Pătrunzător, şi .scoase afurisitul a, ° m' Era prost. Ba chiar slab, ţinând co, 1 ,UI Llnchber?' franţuzeşti, nu de fermierii englezi	' Prociuse,e
ll dti din nou şi apoi luă o sticla pana de la curator. Bărbatul abia d- CU cernea'ă 0 rea lui, aşa era de fermecat de PoDn*'C£.înregistră cere-
1 V> Ht*ch îşi suf]ecăMagici unei nopţi	189
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., si ¡ncepu să scrie. Secretul era să păstreze Iu- "'^lesiflipk' aşa sugerase Poppy. (K? .uervase în ultimele luni, când bântu ise prin ' ra Lorzilor şi ascultase fiecare discurs, că nici un bărbat nu vorbea despre sine. Tot ce spuneau ' împachetat într-un limbaj aşa de sofisticat încât nu
Pădurea de C°pad' ^ naiba'asta făcuse el când jecisese, în sfârşit, să ţină un discurs - ceea ce explica ? ce nimeni habar nu avea ce spusese.
Dacă avea să existe un tratat cu Franţa, trebuia să se ţină 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 jui 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.
Fletch se gândi la asta, începu un paragraf şi apoi îl aruncă.
Ducele de Beaumont îi dăduse un sfat în ziua aceea: dacă voia într-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 si 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, pana cand Fletch îl făcuse să înceteze şi să-şi lase cop... sa mearga la şcoala din sat
Faptul că el primea doar patru penny pentru un i j s„ rle la negustorul de grâu, care pleca si obroc de	brutar cu 14 penny.
vindea acelaş. obr	^	k
PT ' "deTdnci pagini credibile scrise. Mai mult, zeu, el avea dejaMagici unei nopţi	189
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stia că putea să ţină discursul fără să citească fusese de ajutor sad 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 |u ta. Rochia ei roz era mânjită cu pete maronii şi danteja era ruptă.
-Ce naiba s-a întâmplat? 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 îşi ţinea capul nemişcat pentru ca buclele să nu îi fie distruse.
Muzeele păreau să fie o excepţie de la regula asta. -Sunt absolut în regulă. Domnul Munson m-a lăsat să mă uit la colecţiile căpitanului Coolc 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 monede când Poppy nu se uită. Nu o văzuse pe Poppy niciodată aşa de entuziasmată. Entuziasmul ei avea un efect teribil asupra corpului Iui, 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 străluceau 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 □e ureche...
îşi dădu seama că ea se holba la el. -Te simţi bine, Fletch?
'P-
k
ista va face o criză de apoplexie când o să te
'CTocmai^gândeam laasta' Chestia stranie, zise Poppy, ignorând remarca lui cameristă, este că acest animal îşi poartă puii ^nmarsupiu.
! ^ spune oposum, deşi capitanul Cook se pare că decis eă face parte din familia câinilor. 3 !A1i- zise	^nte^genţă.
sunt de acord, zise Poppy. îi voi scrie doctorului LoUdan de îndată şi îi voi spune asta. Deşi capul
seamănă cu al unui câine, marsupiul îl clasează în altă specie, înţelegi 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 James, vizitiul său.
Mumele hanului era destul de straniu, având în vedere tema de conversaţie a lui Poppy.
Când se sui în 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 faţă la Câinele şi Potârnichea, iar Fletch coborî în aerul rece din amurg. Vremea era rece şi aspră, de parcă s-ar fi pregătit să ningă. Poppy încă nu părea să-şi fi dat seama cât de teribil arăta, aşa că Fletch o luă de braţ de parcă nu era nimic neobişnuit în apariţia ei.
Judecând după gălăgia care răzbea din sala mare, ca să nu mai vorbim de individul care dormea în capătul coridorului, Câinele şi Potârnichea era copleşit de clienţi. Hangiul veni să îi saiute cu zâmbetul încordat al unui bărbat care avea prea mulţi clienţi la han.
-Milord, zise bărbatul făcând o plecăciune agitată.
Nu sunt sigur că vom putea să vă cazăm...
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-Am rezervat camerele, zise Fletch. Se;
ar fi trebuit sa ajunga de ore întregi. Sunt d " de Fletcher.
-Mă tem că servitorul dumneavoastră încă nuas • zise hangiul. 11 avem pe Andrew Whiston aici, Exc^r si 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.
	Nu a sosit.7 făcu Fletch. Cum se poate.7 A doua trăsură a plecat din Chalgrove odată cu noi, dis-de-dimineaţâ.
	Credeţi că a avut loc un accident.7 întrebă Poppy SI- se încruntă.
	E posibil, zise hangiul.

Pocni din degete şi doi postilioni săriră în picioare,
	îi însoţiţi pe oamenii Excelenţei Sale. Căutaţi pe Chalgrove Road!

El se întoarse înapoi spre Fletch. -E foarte posibil să fie împotmoliţi. Din nefericire, există alt han la 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.7 întrebă ea.

-Regele cerşetorilor, îi răspunse hangiul. Are doar 70 de centimetri înălţime şi e o curiozitate prin părţile astea. Vine de Ia Londra o dată pe an şi ne cântă câteva cântece.
-E un beţiv, dar unul foarte scund, zise Fletch. îşi petrece fiecare seară în beciurile lui Surr când e în Londra.
-Da, îi place mult băutura, făcu hangiul şi se întoarce. bi băieţilor le place să o împartă cu el, dacă înteleeeti
confomhfl "p"11' VOÎ faCe t0t ^ POt ^ 8â Vă simţiţi coniortabu. Pot să vă cazez într-o cameră bună dar
■ 3 aranjez o cameră separată pentru cină pen-
a em nevoie de două camere, ciripi Poppy, pIUs o
'' pentru camerista mea, desigur. ,<!pUl hangiului se aşternu o expresie de panică.
Am dat deja camerele, Excelenţă. Pot să pun even-
wioi oaspeţi laolaltă, dar mă tem că nu pot să dau
fU«5' r '
Hieni1 arară.
1 Fletch o luă pe Poppy de braţe.
o să lăsăm pe nimeni afară în frig şi întuneric, nlH aşa, POPPY?
Ea se uită în sus spre el.
-Ba cum să nu! Dacă îi plăteşti dublu, Fletch, probabil vor fi chiar recunoscători.
El ştiuse mereu că femeile erau sexul mai crud. Dar in glasul ei se simţi o uşoară agitaţie pe care el o găsi interesantă.
-Ce femeie rea! Eu nu dau oamenii afară în întuneric. O să ningă. Nu e drept.
Ea îşi ţuguie buzele, dar el se întoarse iute.
-Excelenţa Sa a fost de acord cu aceste aranjamente 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 vreodată 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 Fletch. Sunt plin de praf şi tu eşti chiar mai rău. Amândoi o să avem nevoie de baie Şi de cină, apoi de somn. Aminteşte-ţi, P0ppyf că mj,am scos din minte activităţile de dormitor. Iar eu sunt un bărbat de cuvânt.212
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Ea aprobă din cap. Iar dacă ea credea asta, Fj o armată întreagă de veveriţe zburătoare pe ^S* vândă. Din cine ştie ce motiv, dorinţa lui era din **iJe flăcări. Era la fel de rău ca atunci când se cunosc^ El îşi luă soţia de braţ şi singurul lucru pe candori era să o răsucească spre perete şi să o sărute ^ de tare încât să-i cedeze genunchii. Probabil pentru^ arăta aşa de ciufulită. El nu reuşise niciodată să o fo? să arate aşa de nearanjată; chiar şi când era goală, parc- purta mereu un corset invizibil.
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 curată. Asta şi ceva de băut era tot ce îşi 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 şi le luase la muzeu.
-Vin, 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^ fyră prea
mare succes.
Mn%in unei nopţi

, „n dcxastni, zise Fletch reuşind să dea pernele X "pate ca să poată sta sprijinit. Arăţi groaznic ^ Jj mai spus niciodată aşa ceva, zise ea şi se
inReSe să înrăutăţească lucrurile, fiindcă acum avea ■ficva negru.
11,1 Ah, dar atunci abia eram căsătoriţi. Acum totul e diferit- Parcă am fi căsătoriţi de patruzeci de ani. Nu ne interesează persoana celuilalt în pat. Putem să ne spu- nenl adevărul şi sa nu ne facem griji cu privire la sen-
„mente rănite.
ga se întoarse înapoi la oglindă şi începu să umble
din nou la păr.
.¡ţi mânjeşti părul cu chestia aia neagră, zise el după
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 laterală.
-Nu ştiu dacă ai observat, dar camerista ta nu e aici. Poţi să te dezbraci singură? întrebă el, mulţumind Domnului că pătura îi acoperea umflătura din pantaloni. -Sigur că da, spuse ea ferm. -Ei bine, atunci de ce nu o faci: Fletch începuse să se distreze. Pentru că, adăugă el pe un ton rezonabil, camera asta nu e destul de mare pentru coşurile alea două pe care le porţi pe şolduri. Şi, sincer, nu cred că hangiul ar fi bucuros să vacîă cum mânjeşti cu chestia aia neagră orice lucru pe care pui mâna.
-Chestie neagră?	. .
Ea se răsuci să se uite peste umăr şi începu din nou să ţipe. într-adevăr, era destu de dezgustătoare. Dumnezeu ştie de unde adunase perele alea, probabil din pivniţă.
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- Dacă scoţi turnurile alea, o să te dezumflj •
rânjind.	.....
Se ridică doar ca sa-şi dea jos haina şi vesta ?j să
desfacă manşetele. 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.7 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 genunchilor, 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 reuşească niciodată să desfacă chestiile alea. -Ai nevoie de ajutor.7 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 şi te-ai întins complet goală în pat în faţa mea, zise el şi îi ridică fustele. De ce te temi? Suntem doi oameni căsătoriţi demult, îţi aminteşti? Probabil vo. începe să trag vânturi în faţa ta după fiecare masă. -Nu ai îndrăzni!
r
- Ba da, iar dacă am fi la un dineu formal rin vini. Pe tme, zise Fletch şi se luptă cu legăturile ca^ţ^u200
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• eralâ. O să te trag de cot şi o să spun foarte terne, draga mea, o să spun că am fost eu! i*J 4 te omor! făcu Poppy cu oarecare hotărâre
î^- si cum anume ai face asta? '^întoarse pe partea cealaltă ca să poată desface -ha legătură. Trebuia să o facă să vorbească întruna, cSel ar fi observat cât de tare îi tremurau degetele. Era £olut ri<M că era aşa de înnebunit de dorinţă acum, era îmbrăcată, având în vedere că ar fi putut-o avea C2lCâncl în ultimele luni şi refuzase. ° ,0 să-ţi dau un diuretic.
£a rânjea cu o sclipire răutăcioasă în ochi. În loc să îl desfacă, el reuşi să strângă nodul şi mai tare.
_0 să-ţi dau un diuretic, continuă ea veselă şi apoi o să dau o gaură în oala ta de noapte.
-Ce femeie 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 să se aplece peste un scaun ca să poată ajunge mai bine la nod şi îşi muşcă limba. Ar fi înnebunit complet dacă ea ar fi făcut asta şi s-ar fi năpustit asupra ei. În schimb, aruncă fustele peste braţul stâng şi începu să tragă de legături. E dezgustătoare 'ideea cu oala de noapte, zise el încercând să nu se uite la rotunjimea posteriorului ei, perfect vizibil prin cămăşuţa transparentă.
-Mama mea... începu ea şi se opn brusc
-Mi* greu să cred că mama ta ar ataca o oală de noapte.
-S-ar putea să te surprindă.
A doua turnură căzu la pamant mtr-un amestec ^ ElTtrase un şut ca să o dea din drum şi Poppy ţipă.
-Ai grijă, e foarte delicata.
	îmi plac şoldurile tale mai mult, zise el • înapoi în pat unde se întinse iute pentru ca ea vadă partea din faţă a pantalonilor.	Sa nu ij

-Sunt surprinsă să aud asta mai ales din part La urma urmelor, turnurile sunt la modă şi cu sim^ta> asta e cea mai mare grijă a ducelui de Fletcher. ^
-Am mers puţin prea departe cu asta, zise el Sj sprijini iarăşi de perete. încercam să te fac să mă b^ în seamă.
Ea se întoarse de la fereastră cu gura căscată.
	Poftim.7

-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 aşa 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 pana 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... EI puse mâna pe chestia neagră.
	E clar smoală, zise el.
	Poţi să o dai jos cu peria? întrebă Poppy. Ea încercă să se uite peste umăr în oglindă. VâJ ceva negru acolo, dar...r	19 2	Eloisa James
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. .ntâj va trebui să scoatem toate penele si funde- părul tău. Kl un moment de tăcere. 'e % câ o vor găsi curând pe Luce? 'Siguranţă ştii cum să-ţi dai jos propria coafură.
diferit pentru femei, să ştii! Ea se întoarse si se .'¡lael cu mâinile în şolduri, părând aşa de adorabilă, Mtel aproape că îşi pierdu capul şi o sărută. Un băr- ¡^trebuie doar să-şi dea cu nişte pudră...
„Şi să-şi lege parul la spate. Pot să fac asta. „Atunci de ce nu o faci uneori? Ea începu să râdă.
-Să ies afară cu părul strâns la spate ca o fetită de
cinci ani?
-Cu siguranţă ai putea să o faci în casă. -Mu 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 asa de multă pudră de lavandă încât nu pot să te miros deloc pe tine. -Eu
nu miros, zise ea şi-şi încordă 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 bătaie în uşă semnală sosirea hangiului, care căra o cadă din zinc, însoţit de trei bărbaţi cu găleţi cu apă caldă.
Puse cada jos la fereastră şi se întoarse spre ei.
- V-am găsit servitorii, Excelenţa Voastră.
-Oh, minunat! zise Pbppy. Camerista mea e pe drum'
A
_ Din nefericire, trăsura lor s-a răsturnat într.U]
ăPat. I
1LLLU ~	-	—ju in
Valetul s-a lovit Ia cap şi şi* revenit abia după vreo^.
iar camerista şi-a rupt mana.
	Oh, nu! Biata Luce! strigă Poppy. Trebuie să mâdlj la ea.
	E destul de departe, zise hangiul părând surprin5 Ea s-a întors la Vulpea şi Pasărea Colibri, Excelenţă. Servitorul meu mi-a spus că ea a luat o poţiune pentnj durere şi dormea la fel de dulce ca un cop ii.

-Vaietul meu e bine? întrebă Fletch.
-Sunt amândoi în siguranţă în pat, răspunse hangiul. Acum m-am gândit la situaţia ducesei şi cred că Elsie, aici de faţă, de la bucătărie, ar putea să vă ajute cu treburile femeieşti.
El se dădu la o parte şi pe 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 adresa hangiului.
- Eu şi soţia mea vom savura plăcerile rustice de a petrece noaptea fără servitori. Nu vă faceţi nici o grijă, nu aş vrea să o luăm pe Elsie de la munca ei de la bucătărie.
Poppy deschise gura, dar Fletch reuşi să-i scoată pe hangiu şi pe oamenii iui afară din cameră înainte ca ea să poată face altceva decât să se bâlbâie
capitolul 34
Charlotte puse Biblia jos si se -k«,* - . , .nc cundă faptul că încerca, destul d*^™^ seama dacă Villiem părea mai apro ^T™*' ^ fusese când îl văzuse cu două zile în u m°aite J îi făcea inima să-i bubuie în piept r SlmPluI^
Din câte înţeleg, bărbaţii au sărit şi au scăpat"^ lecui si camerista Excelenţei Voastre se aflau în J^
' *	'a%3.
' Leea ce era stupid200
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. abia dacă îl cunoştea pe bărbat. Ea îl cunoştea 0 săptămână şi îi făcuse doar patru vizite.' neschimbat, zise el, ghicindu-i gândurile. La f'nesuferit şi de încăpăţânat când aud sfaturi tJ -peşti si în general într-o dispoziţie la fel de proastă, ^^.am'adus din nou Biblia, zise ea pe un ton afec-
Sunt sigură că va fi o mare consolare. * Puteţi să-mi citiţi partea despre David, care o pri- pCje pe Batşeba? Asta era mereu partea mea favorită
^derambaiat.
nu ci""- --
Miri nomeneală! Vă voi citi din Luca.
Şi ea începu să citească o poveste veche, fermecătoare despre naşterea lui Hristos. El o surprinse şi nu se plânse 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 despre 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 şi ieşi din încăpere. Dorinţe, ştiţi dumneavoastră. Dorinţe.
-Cev-aţi dorit?
-Să zbor. întotdeauna mi-a plăcut să zbor. Dar aş fi acceptat 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 Voastră?
-Nu îmi mai spuneţi Excelenţa Voastră, vă rog!
-Iar copilul creştea, se intarea şi era umplut cu înţelepciune, iar harul lui Dumnezeu era peste El.
Dar ea nu se gândea la cuvintele pe Care, gândea la felul în care pielea lui Villiers era ^ de tare peste pomeţi. Era pe moarte. Ea ştia asM^^ cui ei. Aşa că de ce era aşa de pudică de vr/'^ dădea seama că îl făcea nefericit.7	e i$¡
Puse cartea jos.
După o vreme, el deschise ochii - chiar avea ce|e lungi gene - -şi vorbi.	^
-Te 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.
-Ar trebui să beţi restul de apă.
El ridică paharul, iar ea se gândi ce putea să spună ca să-i revină sclipirea în ochi.
- De ce voiaţi să zburaţi? întrebă ea.
-Cine n-ar vrea.7 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 prietenii. Sunt sigur că acele conversaţii care au loc pe ramurile 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-?i 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.7Eloísa James
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,Nu. Voiam doar ca un bărbat să se îndrăgostească
^Dîata Charlotte! zise el, dar vocea lui sună mai puţin plictisită. Ea avea dreptate, el trebuia să se gândească E fitcineva, nu doar la el însuşi. Nu s-a îndrăgostit ^cTun
bărbat de dumneata?
\Am crezut că a făcut-o cineva odată. Lord Barnabe
^Reeve era acel Barnabe care v-a adus la mine? Nu ¡,am ştiut niciodată numele mic.
-Am dansat o dată toată noaptea, zise ea. Am ere- zllU Dar el a plecat din Londra la câteva zile după aceea si a înnebunit sau aşa se spune. ' -îmi pare rău să spulber amintirile dulci ale primei iubiri, dar după părerea mea e mai bine să nu ai un soţ dacă e unul nebun. Şi ştiu că mulţi ar fi de acord cu mine.
Mâinile lui zăceau pe pătură, arătând straniu de nemişcate. 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 si mi-am dorit să fie cineva suficient de orb încât să mă confunde cu o persoană de care s-ar putea îndrăgosti.
El zâmbi uşor.	. A w .
-Nu sunteti un antidot. Mai ales cand va inflamat, şi vă răstiţi la mine. îmi înch.pm ca asta vede tl.,aK la dumneavoastră.
"-Ducele de B^umon^upun că eu aş putea să mă căsătoresc cu dumnea^ ^^ ^ ^ Ea se uita cu o ^ ^ £a se opd
	DumneaV°^te)'dar cum putea să spună asta?

El era pe	pe moarte, pe moarte, cât de
	Da, pe m ta viaţa socială, zise el uşor. Să fiu tare îmi încurca

pe jumătate mort este Ia fel de rău cu a fí pe, idiot, ca Reeve. Nici una dintre variante nu face bărbat o companie pentru egalii lui şi nici Un ^ bun pentru o femeie.	JN
-Nu vreţi să vă căsătoriţi cu mine, zise Char| când îşi reveni. în afară de asta, sunteţi prea sus pe s^' socială ca să mă pot mărita cu dumneavoastră. Nu ^ fi dorit să fiţi dumneavoastră.
-Am crezut că femeilor le place să se mărite cu Ce¡ mai buni. E bine pentru copii.
	După cum aţi precizat, eu nu am 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 câţiva copii, apoi mi-am amintit că o făcusem deja.

-Aţi făcut?
	Din cei ilegitimi, zise el. Aşa cum se întâmpla 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 dumneavoastră 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 soţie, dar lui îi plac cântecele.
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foarte bună la lucruri de genul ăsta, zise
-
'UlCâ exista
'¡Tsunteţi o entuziastă. Dar vă place să vorbiţi. Ştim Si aveţi idei bune pentru discursul lui Beaumont... fj un tânăr politician? Sunt destui.
nai" ~ .
0 vor pe cmeva cu o zestre generoasa, zise ea fără
emoţie;
„Âti putea avea asta. QUpa cum se întâmplă, nu am. -As putea să v-o dau eu.
£1 deschise ochii foarte larg şi o privi. Erau de un
negru profund.
-De ce aţi face asta?
-îmi place de dumneavoastră. Iar muribunzii au slăbiciunile, nebuniile lor...
-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 culoare în obraji din când în când. Şi părul! făcu el şi se uită la ea. E mai rău decât mi-l aminteam.
Ea nu îi spuse că îşi aranjase părul în dimineaţa aceea cu degete tremurătoare, speriată că el era mort sau aproape mort şi că ieşise grăbită din casă, cu May strigând după ea. -Aş fi tot eu.
-Nu după ce vă voi transforma. Dar nu cred că un Politician vi s-ar potrivi. Sunt prea duri, prea băgareţi. Aveţi dreptate, există posibilitatea ca bărbatul să se căsătorească cu dumneavoastră gândindu-se la bani şi la influenţă politică. Toţi au înclinaţii dezagreabile. Cred
că vă trebuie un intelectual. -Un ce?Un filosof. Lord Reeve aţi spus EI era Un gk(li U aminte cum vorbea nebuneşte despre unasau^
lî era niciodată plicticos
N Nu,fuChariottedeacord.
-Se apropie Crăciunul
Mâine e Sfântul Nicoiae.
Dumnezeule! şopti el. Parcă mai ten m-am due/at
sL. Nu se poate să fi trecut atâtea Iun,.
-Au trecut.	. . ?
- Chiar nu voi supravieţui, nu-i aşa. Sunteţi prea dezagreabil ca sa muriţi, zise ea tăios. Dacă nu sunteti atent, chiar o să mă mărit cu dumneavoastră când sunteţi sub efectul febrei şi apoi o să vă iau
toti banii.	• . ,
El încetă să mai pară chiar aşa de disperat şi rase, deşi
asta îl făcu să gâfăie. - Ce Dumnezeu să fac cu bani/.7 Să cumpăr haine1 -Să-i daţi copiilor dumneavoastră, 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 bine fără mine. -Aiurea. Sunteţi tată. Dar unul prost. -Va trebui să vă găsesc un soţ tare de urechi, zise el cu ochii mijiţi. Dar vă cer să continuaţi să mă vizitaţi până când o fac.
-De ce să-mi risc reputaţia pentru talentele dumnea- voastra improbabile de peţitor?
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-Asta e ceva ce nu ştiţi despre mine. Realizez tot ce bârbatt"perfecf-A?
în	aCCCPt' trebuie să facef pentru nune
inimii,
faceţi,
m groa- mneavoastrăr	208	Eloisa James
r	208	Eloisa James
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. isiu cred că vreo persoană din Londra îsi dă maleabil sunteţi.
nteţi0 Pisică a iadului- Ce iavoare doriţi? îă îmi găsiţi un soţ - unul care să-mi placă eu •n soţie, iar dumneavoastră vă transformaţi în tată Je Suni tată la fel de mult ca tatăl meu. Ba'chiar mai "pentru că eu nu ţip niciodată la ei. ^ Ati Putea dacă	mumele.
râu ca o pisică a iadului, remarcă el. Va trebui ¿se întâmple un miracol ca să vă căsătoriţi. -Siva trebui să vă ridicaţi în fund, replică ea. Cum vă aşteptaţi să îmi găsiţi un soţ dacă zăceţi în pat? ''fl se uită la ea. -Când vine febra peste mine nu prea am de ales. -Ei bine, nu pot să îmi stric reputaţia în casa dumneavoastră. Ce bărbat decent ar vrea să se căsătorească cu o femeie pe care a cunoscut-o în prezenţa dumneavoastră, în dormitorul dumneavoastră?
-Adevărat, murmură el. Presupun că spuneţi că ar trebui să mă ridic. -Ei bine... ezită ea.
-Întotdeauna am fost de părere că generalii ar trebui sâ 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 promiscuă. O să mă ocup mâine de asta, zise el şi închise din nou ochii. Să ştiţi că sunt obosit. Dar nu din cauza 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
gândească.	„ . ,
Finchley stătea şi aştepta in hol, iar ea îi zâmbi.
_ Cred că e un somn sănătos, şopti ea. Nu arata Ca..
cum ar avea febră.
Slăvit fie Cerul! zise Finchley, parand parcă pe Caj să plângă. Birja dumneavoastră aşteaptă, dom^ ră Charlotte.
capitolul 35
-Şi 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.7
	Desigur!
	Credeam că femeile dorm cu capul drept ca să nu-şi strice buclele. Nu ţi-ai 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 camerista îmi desfăcea părul. Ce faci? 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.
	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 şorţ.7 Şi eu port uneori un şorţ când fac treburi casnice '228
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^servat că şorţul era plin de sânge? întrebă ^ câ eu am observat. Se pare că blânda Elise ^entegâmrile găinilor cu mâinile goale, f^ţy trebui să admită că nu îşi dorea neapărat să fie Seoucigaşă de găini.
J>ta
^u pot să fac pana asta sa iasă. Cea lungă, de la
^Ei bine, nu trage chiar aşa! par, când Poppy îşi ridică mâinile încercând să-I aju- e| o plesni peste mână.
Um scos destul de multe agrafe, zise el un minut mai 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 că 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 răspundă.
Un moment mai târziu, el flutură o foarfecă spre ta, rânjind ca un nebun.
-Va trebui să tai toată partea aia neagră şi penele. Ai face bine să stai nemişcată.
Ea se dădu în spate.
-Glumeşti? Nu îmi ta. parul. O să spăl smoala şi ^-Sigur, zise el şH» îrtcrucisă braţele la piept.file_58.jpg
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Poppy ura faptul că el arăta aşa de... Ei bine masculin. Asta era. El era un mascul mare, plin de'^a de şi evident că o făcea să se simtă nervoasă. De f^1 făcea să vrea să-şi treacă mâna peste braţul Iui, pe '0 unde muşchii se încordau sub materialul cămăşii. ^
	O să spăl totul, repetă ea. Aşa că, dacă nu te dera jează să pleci, Fletch, o să fiu gata cât ai clipi. n*
	Unde să mă duc? Vrei să mă duc la parter să mâ 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.
-Nu, nu am făcu t-o, zise ea tăios. Dar nici o altă femeie 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 număra. Şi vedea cum smoala îi făcea pudra ghem. Mâncărimea începea sâ o înnebunească.
	Foarte bine, dar o sa mă îmbăiez în cămăsuţă.

El ridică din umeri.
- Mie îmi place să fiu foarte curat, dar stiu că multe doar să intri in luna iulie
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|PPy începu să-si desfacă ro- putea să-şi desfacă singură
M
â era foarte bine că Fletch se afla acolo. El se ^'^amicile bride din faţă când ea îşi aminti de ce ¿flP1|etnma şi începu să chicotească, i^âândeşti'iarăşi, bucuroasă, la Loudan? tipărea destul de neprietenos. ^mma mi-a spus că bărbaţii pot fi foarte utili iătoriile cu trăsura, zise ea şi simţi că îi venea iarăşi îJâdâ.Avea mare dreptate!
£j 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 că Fletch începu să le desfacă, bombănind uşor în barbă. Nu era toarte priceput, asta era sigur. Poppy începu să se gândească 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 prostuţ. 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 petele 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 cămăşuţă aşa de subţire încât i se vedeau sânii prin ea. Ea chiar văzu vârful rozaliu al unuia dintre sfârcuri.
înainte să apuce să îşi strângă braţele peste piept, el îşi mută privirea, de parcă nu ar fi văzut nimic interesant.
-Intră în cadă, zise el, iar eu voi încerca să spăl smoala asta din păr.
Sigur că el nu mai era atras de corpul ei. La urma urmei, avusese timp patru ani să se sature de ea şi asta era mai mult decât de ajuns. lJlus că Poppy ştia foarte bi_e că multe femei aveau sâni foarte mari în comparaţie cu ea.
Ea îşi ridică poalele cămăşuţei şi păşi în cadă. fj că o privire iute lui Fletch, dar el era în partea ceaiaT^' încăperii, privind pe fereastră.	^
	Ninge, zise el. O ninsoare adevărată.

Ea nu vedea decât o ceaţă albă peste umărul lui. FăCea încăperea să fie mai mică şi mai intimă.
	îmi place zăpada de Crăciun, zise ea şi se aşeză în cadă, gândindu-se la că măsuţa 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 genunchii la piept şi stropi podeaua cu apă.
	Eşti gata! întrebă el de la fereastră.
Nu! strigă ea. Dacă îşi strângea braţele în jurul pieptului şi îşi ţinea genunchii ridicaţi, era acoperită. Nu decentă, dar acoperită. Da, zise ea. Sunt gata.

capitolul 36
Jemma şi soţul ei se apropiau de finalul partidei. Dacă Jemma ar fi pariat, ar fi zis că avea să câştige cu mâinile jos. Beaumont jucase prima partida cu mare înflăcărare, de parcă fiecare mutare ar fi decis schimbarea guvernului.
Dar în acest joc el se mişca nepăsător, vorbind despre legea lui Fox despre indii, despre tratatul comercial cu Franţa, taxa pe coniac şi situaţia aristocraţilor scoţieni în Camera Lorzilor.
De parcă ar fi vrut părerea ei. Iar ea aranja tabla pentru încă o partidă, pentru că acum aveau obiceiul de a juca o partidă în plus, aşa cum obişnuiau să spună, iar dacă ea simţea că el spunea lucruri stupide, atunci îi zicea asta.-	Dar nu şi pe sora ei. Pe sora ei nu pot ^ Su
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i,jar începuse sa citească Morning Chronicle si K* Post, deşi avea grijă ca el să nu afle. Nu avea roit i^|asi bărbatul sa creada că era interesant, fiindcă
fi dus la dezastru, ^eara aceea, Jemma se uită la tabla de joc si stiu ..[prinsese. Aveau să mai treacă trei zile din pricina ^lii cu o mişcare pe zi, dar jocul se terminase. felMu ai jucat serios jocul ăsta, zise ea şi îşi mută regina fa luându-i şi ultima tură. El 'mişcă un pion într-un gest de solidaritate fără speranţă pentru regina lui ameninţată. 5 , Adevărat, zise el. Dar nu aş vrea să crezi că îmi do- resC mai puţin să câştig.
-Cred că doar competiţia te ambiţionează să joci, zise ea. 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 aşa?
- Legea Indiilor a lui Fox va fi votată cât de curând, zise el. Să plecăm curând la ţară? 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 excelenta.
Jemma se simţi enervata ea el nu avusese o reacţ.e
maicerml > Ine domnişoara Tatlock?
îi^ebarea atârna în aer. Ea îl momea în mod delibe- rat. De ce?
-Mi-ar Plăcea. ia întrebare! Iată şi răspunsul la
	E prea agitată, zise el, fiind de acord cu ea ^ -Poppyşi Fletch, desigur.
	Dar nu şi pe mama ei, spuse el de data asta. fo să o sufăr pe mama ei.
	Lady Flora nu e deloc diafană, zise Jemma afectată

-E funebră.
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 precum 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-I invităm pe Villiers.7
	Villiers? Dar el e...

-Singur. Sunt servitorii, dar...
Elijah de care se îndrăgostise cu atâţia ani în urmă apărea într-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 crede 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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n cjguranţă îmi spune care e locul meu în
>ta cu B
^til'cnlai se împingea în scaun când ridică privirea. r Si *Poi $ seama- Nu am vrut să spun
3'n r lemraa avusese destule emoţii pentru o zi.
0 sâ vezi7 zise ea. O să-l pun pe picioare şi o să mă ^ecor în patul lui ca să dovedesc că toate bârfele au
fost adevărate-	_
' ¡n ochii lui aparu ceva - sigur ca nu era tristeţe, deşi
părea- _ „ . .0 să încep sa ma uit pe gaura cheii, zise el foarte
serios.
-Şi de ce ai face 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 căldura 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 37Eloísa James
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Fletch se temea să se întoarcă. Avea senzaţia că ne. te cameră se aşternuse o vrajă, o vrajă dulce şi apatică plină de intimitate. Zăpada era asemenea mărăcj ¿are creşteau în jurul palatului unei prinţese - Cea J dormise timp de o sută de ani. Măcar dacă ar fi avJ sută de ani fără servitori, fara mama lui Poppy?if^
toate titlurile.	^ _
Ferestrele se abureau in timp ce zapada începea să se răsucească şi să zboare de partea cealaltă. Poate că furtuna avea să fie precum nişte mărăcini şi să îi ţină
prizonieri în pat împreună
El putea să distingă părul auriu al iui Foppy reflectat în fereastră şi curbura unui umăr. Ea se aşezase cu spa- tele la el. Părul îi cădea în bucle încurcate, negru amestecat cu auriu şi cu două pene care ieşeau din spate. îi
cădea pe spate până în talie.	...
Hangiul lăsase nişte săpun lichid, dar Fletch nu-şi putea închipui că avea să îndepărteze smoala. Cu toate astea, ridică un recipient şi luă nişte apă rămasă în ultima 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.
	Cămăşuţa o să te facă să-ţi fie şi 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
EI 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 începu să protesteze, să-i dea sfaturi şi indicaţii.
	Poppy!

Ea tăcu o clipă.
-Ai mai spălat pe cineva pe cap?236
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eu mi l-am spălat pe al meu si pentru tine
doare, zise Poppy. ' rptase să-şi acopere sann şi se ţinea de mar^ini-
asta o să se răstoarne, trebuie să aplic forţă, zise el. Părul tău e o varză. \md o parte care părea lipită şi încurcată. '„S-ar trebui să tai bucata asta? M strigă ea. Nu o face! Pot să scot mizeria. Sunt .¡ourăcă pot să scot mizeria.
' "_Ai putea să porţi o perucă până ce o să crească, zise fletch. Cred că ar fi mai simplu să porţi perucă. Nu poţi ii-mi spui că în fiecare seară camerista ta spală toată asta din păr.
-Ba da, o face. Uneori e nevoie de timp. -Cât de 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 mănânce îngrozitor după o zi. într-o zi proastă, sunt aproape înnebunită până la cină. E greu să stai nemişcat. Fletch se uită la ea.
	Poppy, zise el încet, ai zice că te mânca în cap si când făceam dragoste.

Ea rămase nemişcată o clipă.
	Doar uneori.

Ea avea o voce vinovată, ca de fetiţă.El se uită la capul ei şi simţi că tocmai se IUmi într-o privinţă. Poate că...
-Tremuri. Trebuie să scoţi cămăşuţa asta udă. AJtfej o să îngheţi.
El se duse spre şemineu şi mai puse un lemn pe f0c -Nu 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 foarte 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 întotdeauna protestase. El cedase, desigur, pentru că toată lumea ştia 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 într-adevăr la toată pielea aceea rozalie din faţa lui arătând precum cea mai încântătoare vată de zahăr din viaţa lui, s-ar fi năpustit asupra ei ca un animal înfometat.
În schimb, se duse în spatele ei, ca un bărbat neinteresat de sexul matrimonial. Mai turnă săpun în pârul ei, apucă pieptănul şi începu să încerce serios să scoată smoala din păr.
Cincisprezece minute mai târziu, începu să se îngrijoreze.
-Nu vrea să se ducă, va trebui să tai din el, Poppy. Mai ales partea asta lungă.
•reá o şuviţă care semăna cu o coadă de şobolan, fl^'tâ'cu pana, cu smoala şi cu Dumnezeu stie
se uită îngrozita, iar el văzu cum îi alunecă o
fOpr'
obraz.
!î £sti sigur- '.Îmi pare ră	^
Ea <e uită la şuviţa încurcată şi pe fată i se mai rosto-
Jră câteva lacrimi. _
' _Su conteaza. I oţi sa porţi perucă. De ce ai avea ne- v0je de tot părul ăsta? Iţi dă mâncărimi. O să te simţi pai 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?
-O să fiu aşa de urâtă! izbucni ea, uitându-se la el cu buza de jos tremurând. Şi demodată. Tu urăşti femeile demodate!
Dacă ar fi ştiut! Dacă... El îşi ţinu privirea deasupra claviculei ei.
-Nu e important, Poppy, zise el cu cea mai prietenoasă 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. -Da?
Vocea ei era înfundată pentru că îşi ridicase genunchii si îsi ascunsese faţa în ei.
-Ştiai că sunt părţi încâlcite în părul tău aproape de pielea capului?
erău. Uite!238
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-Poftim?
El tăie o şuviţă încurcată şi i-o arătă. -Vezi? E încâlcită acolo înăuntru. Nu cred că Serv- toarea ta îţi pieptăna părul până în spate.
Ea se cutremură şi începu să plângă foarte tare de
data asta.	n,JlK1
-Taie-le! strigă ea. Haide! Nu mai conteaza. 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 |a 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. -Mai degrabă o crescătorie de păsări, făcu ea acru. -Sunt surprins. întotdeauna m-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, buce pune o pernuţă înăuntru, zise Poppy. Cum altfel să facă penele să stea în sus? Penele pe care le port la ocazii formale au şi aproape patruzeci de centimetri. 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!
-Asta e de ieri, zise Poppy supărată. Mă faci să mă simt oribil de murdară.
-Dacă aşa te simţi... replică Fletch. Dar ea părea aşa de îngrozită, încât el cedă şi adăugă: Măcar nu miroşi, Poppy. Nu pot să suport felul în care femeile miros ca untura de porc.
-Pudra se lipeşte prea tare de untură şi îmi dă mân- cărimi. Folosesc seu. -Seu!
a eXplica multe. deÎch taie (ară milă alte şuviţe încâlcite cu ceară 1 0 sâ îmi caut altă cameristă, zise Poppy. Nu mi-a ;cUt niciodată Luce. r ^tunci de ce naiba ai păstrat-o? '.Mama a găsit-o. E franţuzoaică. Şi face cele mai mi bucle. Iţi aminteşti de balul lui Lady Salisburv? .părul tău era înalt ca turnul Babilonului. - A fost superb.
Fletch mai tăie câteva halci şi ele căzură peste umerii lui Poppy. Ea le luă cutremurându-se şi le dădu drumul
pe jos.
-Nu înţeleg de ce nu ai observat niciodată ce făcea camerista. Sau ce nu făcea, mai exact. Poppy era supărată foc. -0 lady nu-şi perie singură părul.
	0 lady nu face asta, o lady nu face ailaltă. Mă bucur că sunt bărbat.
	Dacă aş fi bărbat, zise Poppy, m-aş duce la Cam- bridge şi aş deveni un naturalist celebru'.
	Doctor Poppy, experta mondială în oposumul-câine, făcu Fletch. lată, cred că am terminat!

Trecu pieptenul prin părul care rămăsese. -Tot trebuie să mă spăl, zise Poppy. Apa asta a devenit foarte 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 să mă duc la parter şi îi voi spune hangiului că vrem să arunce apa asta şi să aducă apă caldă curată.
Era aşa de excitat încât aproape că îl durea să coboare scările. Era prima dată când i se întâmpla asta.
capitolul 38
Fletch rămase la parter în timp ce Poppy făCea a j baie, ceea ce îi dădu timp să dea rochia jos de pe 0gljnt|? şi să izbucnească din nou în plâns la vederea păruiui ei tuns, apoi să se bage înapoi în cada cu apă curată si g se spele bine. Cu adevărat bine, pentru că îşi spălă p^j 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 unde ea nu avea muşchi.
Probabil asta era cauza. La urma urmei, era o naturalistă. 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 în ce stare îi era părul?
Nu era de mirare că el nu o dorea. Ea nu ar fi dorit niciodată pe cineva cu şuviţe dezgustătoare de păr încâlcit. Desigur, părul Iui Fletch era240
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nr care îl puteai atinge de corpul tău si care /ePatfSsatinul.
^ cUtremură. Pielea îi era roşie după ce o fre- * popPV s?ar pidea capului se simţea curată şi liberă. / atajr^ fără seu şi fără pene. Fără păr ondulat şi fără
fâ^V franţuzoaică.
c3rU se auzi un zgomot la uşă, se băgă iute sub pătu- . pţetch îşi băgă capul pe uşă, ridică dintr-o sprânceană
fâcu unui servitor semn să intre cu o cadă goală. 'Xei de la parter sunt în stare de şoc, zise el după ce cada fu scoasă de bărbaţii care gemeau sub greutatea ei. Nu cred că bucătăria a încălzit atâta apă nici măcar inziua de baie pentru toată parohia. O să trimită sus câteva 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 cataramele 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 ascundea muşchii. Aceştia se umflau sub
piele în...	„ ..7
-Simţeai ci o sa vomiţi!
-Mama a vomitat prima dată, zise Poppy. £Unin zeu le, ce cald e aici, nu-i aşa.7 Ea îşi flutură mâna în dre^ tul feţei.
-Mama 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 frumoase, 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 vizibilă 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 pentru că se gândea la serile în care obişnuia să vină Ia 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 picioare şi se întoarse iute să se uite la foc.
,-M,
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.^ul ^ m 0chii mai bine si 'âmbi i" lui. Lucrurile mergeau foarte bine. în piept îi iP5'11^ un mic vlăstar de speranţă.
Vrei A ^ speli pe cap! întrebâ el ¥ sprijini ge- ' Viii de marginile căzii'ca sotia lui să se poată uita ÎÎne, dacă dorea.
\ nU putea refuza, aşa ca veni in spatele lui si începu 1 spele pe cap. El îşi arcui spatele sub mâinile ei si
Ui un mic geamăt. _
" _ f ai înrrpmpnir^
" pâinile ei încremeniră. .Te simţi bine?
Lui i se păru că ea avea răsuflarea gâtuită. -Mă simt aşa de bine! zise el răguşit, prefăcându-se cât de mult putea. -Oh, bine atunci, zise ea şi îi frecă părul mai tare. Până când 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 şi stropi cu apă pe jos.
-Nu face asta! zise ea. Nu vreau să vină iarăşi servitorii ăia. Deja cred că suntem într-o ureche. El scoase şi întinse un picior lung. -Te superi?
Picioarele lui erau foarte frumoase, considera el, 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 timp ce îl spăla cu cârpa pe glezne. El îşi îndoi un genunchi pentru ca ea să ajungă mai bine peste tot. Ea tot îi arunca priviri furişe aşa că într-un târziu el
îi ftr„ fnvnnrea si îşi dădu capul pe spate - încenea să-1
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O lăsă să se apropie de bijuteriile familiei, dar
destul cât să Ie atingă.
_Ai vrea să-l speli şi pe celalalt/ murmură el ^ r.
trase piciorul.
Dar în locul unei cârpe calde care sa îi dezmierdepi dorul, 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 ej 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 Poppyse 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? 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-l 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 anumite 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?"
Gândul era cu siguranţă tulburător, deşi corpul lui nu îi acorda atenţie.
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 Ie înşfăca.
M
ţ din urmă nu fu aşa de greu să-şi stăpânească ¡n cel nlterior. După ce mâncară şi ajunseră înapoi în jiivolU'py îi spuse despre ideea care îi venise cu privire ^ şi unghia lui stranie. Apoi el începu să-i vor- |3°^SjeSp:e discursul său, iar ei îi plăcu aşa de mult, ^el chiar se ridică şi îl ţinu. Fără note. Şi se plimbă înCatfaţa focului, cu cămaşa hangiului fluturându-i în
^'genunchilor.
început, Poppy tot chicotea, dar el văzu exact când ea începu să asculte. Şi văzu când vraja se destrămă şi renunţă în gând la ultimele două paragrafe, trecând la concluzii.
Ea 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. -Cee?
-E... e ckestia ta, zise ea şi-şi duse mâna la gură. Când nu o ai prinsă în pantaloni, e înfricoşător de ciudată, Fletch! Trebuie să mă ierţi, dar... Ea izbucni din nou în râs.
Fletch se uită în jos şi văzu că îşi transformase cămaşa de noapte în cort. Ei bine, nici nu se aştepta să fie altfel. Poppy era înecată în metri de material, dar părul ei se încolăcea în ineluşe adorabile, iar ea era cea mai drăguţă, dulce şi delicioasă făptură pe care o văzuse vreodată.
El oftă.	...
-E blestemul unui barbat.
- Stiu, zise Poppy Şi redeveni serioasă. Nu ar trebui să râd. La urma urmei, tu nu râzi de pieptul meu, nu-i aşa? _Niciodată, zise el cu sinceritate.Magici unei nopţi	189
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-Şi totuşi sunt sânii mei stranii în felul l0r ^ am vreodată copii, o sâ curgă lapte din ei, 0 să Se? şi din când în când o să-mi iasă din rochie. e
	Foarte ciudat, zise Fletch. Foarte ciudat.

Şi apoi, pentru că nu se putea gândi să spună alt >
care nu implica contactul apropiat cu acei sâni el c,^3 i	1 î>lIgeră
sa se culce.
Aşa că stinse lumânarea şi se urcă la loc pe salteaua de puf. Ninsoarea se oprise deja de ceva vreme. Spre regretul lui Fletch, puteau pleca a doua zi de dimineaţa Furtuna nu avea să îi ţină în pat o sută de ani.
El stătea întins pe spate, privind căpriorii în întuneric, 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 îşi 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.
-El se teme că sufletul lui nemuritor e pierdut, îi explicase ea.
May ţâţâise, prinsă între sentimentul de dezgust şi dorinţa înnăscută de a ajuta.
rj să fie altcincva care ar putea să îl ajute, JMc ° jafj frângându-şi mâinile. De ce trebuie să
.j citeşte cu voce tare din Biblie? !iin\CC^nui nu îi va părea ciudat dacă ar afla.
'-¡^u siguranţă da.
'Su dacă moare, zisese Charlotte.
'oh, făcu May. Pare aşa de...
par Charlotte stătuse trează jumătate de noapte gân-
JjndU'Se la asta.	^
->Ju văd cum ar putea Viliiers sa supravieţuiască. Are febra de câteva luni. E slab şi cu pielea întinsă - se poate |t(jea. E un fel foarte crud de a muri. -Oh, Dumnezeule! zisese May. - Dacă pot să fac ceva, atunci o voi face. May îşi frânsese din nou mâinile, dar amândouă ştiau câ Charlotte nu avea de ales. Dar, cu tot ce spusese despre moarte, Charlotte tot avea un plan. Viliiers se înviorase 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. Viliiers 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 parcă nu ar fi dormit destul. Chiar şi obosit, nu putea să confunde pomeţii aceia bine conturaţi. Se uită de la Viliiers la străin şi înapoi la el.
-Priveşte! zise bărbatul tărăgănat, fără să se ostenească să se ridice în picioare.
- A apărut bisericoasa ta. Al naibii să fiu dacă nu vede o asemănare între mine şi cel mai elegant bărb d * înalta societate.246
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Villiers stătuse întins cu ochii închişi. Lui Ch i i se păru că pielea lui era translucidă, întinsă^ pomeţi. Deschise ochii - aceiaşi cu ai rudei sale ^ uită la Charlotte.	~?,Se
	Iată-vă, domnişoară Tatlock! zise el şi u 0feri a . zâmbet dulce care apărea prea rar.

Ea se duse lângă pat şi se uită în jos spre el. -Am venit să vă citesc restul poveştii, dar mi-am uitat Biblia.
	Nu mai spune, făcu bărbatul de la fereastră. Cântarea 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-l.
	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 îşi flutură mâna subţire.
	Lord Dautry. Vedeţi dumneavoastră, după ultima noastră vizită mi-am amintit că am familie. Cineva trebuie să fie duce după mine. I-a luat câteva luni, dar avocatul meu a reuşit să-l găsească.

Viitorul duce rânji spre Charlotte, cu dinţii albi contrastând 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 lavalieră, 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 plimbare, acestui aşa-zis gentleman.
-Numele dumneavoastră, domnule? întrebă Charlotte.2-¡Q
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Mflgifl unei nopţi	251
Magi« umx nopţi	249
file_66.jpg

file_67.wmf


ţ paUtry. Nu vreau să fiu nepoliticos, domni- -vflock, ¿ar cred că deocamdată ducele ar trebui
J forţele.
Alunga- Dar ea nu Putea să Plece înainte de a
^ însufleţească pe Villiers. poate Excelenţa Sa să se relaxeze când duca- ■'jr putea ajunge pe mâinile unuia ca dumneavoastră? iebâ ea şi se aşeză, de parcă Dautry nu ar fi spus ni- Numele Villiers e cunoscut pentru judecata exceda, pentru stil, gust... Nu e de mirare că ducele nu se
^te odihni.
în încăpere se laşa o clipă de tăcere grea. Apoi Villiers începu să chicotească. Era slab, dar era un chicotit. Deschise ochii 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 trebuit 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 ii înţelegea planul. Ridică dintr-o sprânceană spre ea, iar Charlotte răspunse cu o încruntătură scurtă, făcându-i semn să i se alăture. Villiers îşi flutură mâna din nou. -Prea târziu. Cred că omul nu şi-a lustruit niciodată unghiile. Probabil că are doar o singură pereche de ciorapi...
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devină duce.
care
şi purta o
at în umeri Prin nimic
-Nu-i adevărat, zise Dautry. Am chiar mai multe. -Fără îndoială proaste, zise Villiers cu un oftat. Si Haina lui . \Jitaţi-vă la haina lui, domnişoară Tatlock. Sunt bolnav si pe moarte, dar pană şi eu am observat haina când a intrat în camer». Singura mea plăcere esteîn afară de faptul că era făcută din stofă aspră Si
mototolită.
-Am călărit toată noaptea după ce am primit m^ jul, zise el.
-Văd la ce vă referiţi, Excelenţă, făcu Charlotte. E ruşine. O ruşine pentru nume.
Dautry îşi miji ochii.
-Dar cu dumneavoastră care e treaba, domnişoară Tatlock? La urma urmei, cu siguranţă speraţi să deveniţi 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 rn-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 întâmpla cu bietul meu domeniu? transmis de la bărbat la bărbat, fără intervenţia unei femei?
Dautry se uită prin dormitor şi îţi ţuguie buzele. Toc nu îşi 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 siropul. Nici o femeie nu s-ar căsători cu un bărbat care arată ca un sac.
-Cred că ar trebui să faci acelaşi lucru pentru domnişoara Tatlock, zise viitorul duce cu ochii mijiţi-
A
• la rochia ei! Sunt surprins că poţi toleia
•nU eeaşi incâPere CU ea' ^ slmp^ă CToită ^uPă ¿fîn/^utn doi ani.
e că am uitat, zise Villiers. Intenţionez să îi '- T° s0t. Domnişoara Tatlock are nevoie de un fi- ^Bănuiesc că nu ştii pe nimeni.
cântăreaţă de imnuri norocoasă! zise Dautry şi se
'	« . *	KAn fom on nnrkil! n A 			1	
frareori pe mare. Noi preferăm bărbaţii care acţionează
Trebuie să poarte culori, zise Villiers visător. Culori ^lucitoare de giuvaiere. Începuse să se îmbujoreze şi rostea cuvintele într-o manieră pe care Charlotte o recunoştea. £a îşi muşcă buza şi se uită spre Dautry. Acesta veni si puse mâna pe fruntea lui Villiers. -0 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 lin săculeţul.
-Doar nu speraţi într-adevăr să deveniţi ducesă, domnişoară Tatlock? zise el chiar când ea pleca.
Ea nu se prefăcu a nu-l înţelege. Nu voia să se întoarcă, pentru că ochii îi erau plini de lacrimi, dar o făcu.
-Nici măcar nu îl cunosc, domnule. Când avea febră, i-a dat din greşeală numele meu valetului. Aşa câ nu intenţionez. Dar mi-aş fi dorit ca faptul că îi citesc din
Biblie să îl tină în viaţă.
-Aici sunt de acord cu dumneavoastră, zise el cu o
grimasă tristă.	. . p.
-E bolnav de luni întregi, zise ea. De ce nu aţi venit?
E ^Sut -ut că e aşa de bolnav. Um întâlnit o dată când aveam şap» dar vă asigur că ViUiers nu e genul care să vorbeasca frumos cu copiii. Abia dacă
' |a T0Chia ei simplă. Mă tem că filosofii se aventurea-
^ reori pe mare. Noi preferăm bărbaţii ca'	'
? locul celor care doar se gândesc la asta.
A254	Eloísa James
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îmi amintesc momentul şi cu siguranţă nu ştiarn * luptat într-un duel. O prostie la vârsta lui. ' °a;
-Nu e aşa de bătrân!
-Catifea stanţată, zise ducele brusc. Cu trandafiri'
Obrajii îi erau tot mai roşii.
	Prea bătrân ca să se mai dueleze, zise Dautry.

-Nu 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.7

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 mare7

El ridică dintr-o sprânceană.
-Satisfacţia unei dulci tinere din înalta societate.7
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.
-îmi place să ştiu unde e următorul punct fix de susţinere.
	Dar acum nu sunteţi pe o navă.

-Aş fi vrut să fiu.
-Nu îl lăsaţi să vă transforme prea uşor în duce. Va trebui să vă luptaţi cu el pentru fiecare centimetru.'
foa dacă nu vorbiţi ca mama! zise el tărăgănat. Antele i se prăbuşiră ca nişte bolovani în stomac, 1 se simţi ca o fată bătrână, aşa cum de fapt era
bine, rămas -km! 1 Staţi puţîn! zise el. bl vrea să vă transforme si pe
,#neavoastră.
111 fTebuie sa mvaţaţi sa-L cunoaşteţi, zise ea la jumăta- scărilor, fără să se întoarcă. O să uite de mine. Nu-si ţinteşte lucrurile prea bine. Puteţi să aveţi grijă de ci acum.
.0 să mă îmbrace m catiiea stanţată cu trandafiri. Vocea viitorului duce era aşa de dezgustată încât ea aproape că zâmbi.
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. L-a întâlnit
0 SGurIai^ May era la fel de rotundă ca obrajii ei.
-Un marinari Un marinar e următorul duce de Villiers' Asta e .. asta e îngrozitor. iu.Ts.nsta e- lacrima 1 se rostogoli pe obraz.
-Da, zise ea şi o
Mtv? pe Yillîers cUn minte>^
J U'nun a pe nuniele din copilărie doar în mo- May u sPune^j mare tristeţe.
me-studcă eîreu,dar aŞa 6 ^ Uite>ast* o să te ajutel
Cu toată priceperea unui magician cu un iepur scoase din buzunar o scrisoare oficială.	re' ea
	îţi aminteşti că am crezut că scrisoarea ducelui d Villiers era de la Beaumont.7	1 de

-Beaumont mi-a scris! întrebă Charlotte mai nedu merită ca oricând.
-Nu, ducesa a făcut-o! Poate că dă alt dineu.7 Charlotte deschise scrisoarea. -M-a invitat Ia domeniul ei pentru o petrecere de Crăciun.
May scoase o exclamaţie de uimire.
	Crăciunul în ducat! Trebuie să te duci. Deşi va începe 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 aşa.7

May îşi muşcă buzele.
	Este ce ai spus tu.
	Beaumont nu e atras de mine.7
	Iar asta o dovedeşte, nu crezi.7 Scrisoarea e de Ia ducesă. 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.7 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- du-se - Monsieur Olivier.
A
ai târziu, Poppy arăta drăgălaşă ca o piersică, Qi ^ bucle moi şi scurte în jurul unei bentiţe. ^ f lansezi un stil nou, îi spuse Jemma. 'Sj-rni pasă, câtă vreme nu trebuie să mai port pu-
' -„oribilă-
** Am au^t de oameni sensibili la pudră, care fac o ¿rie oribilă, zise Jemma. Villiers nu se atinge nici-
lrâde ea.
1 ,0 să fiu considerată oribil de demodată, dar nu contează, făcu Poppy. Sunt căsătorită. C „Adevărat, rosti Jemma uşor surprinsă. Deşi nu am considerat niciodată îmbrăcămintea relevantă pentru situaţia maritală.
-Eu întotdeauna m-am îmbrăcat pentru a-l impresiona pe Fletch.
-Eu mă îmbrac pentru mine, zise Jemma. în unele 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 petrecerea mea de Crăciun? Oamenii aceştia mi-au acceptat invitaţia. Acum fac un plan pentru majordomul domeniului. 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 listă. Câţi oameni ai invitat?
-Nu mulţi, zise Jemma. Vreau să fie o petrecere in timă. în afară de asta, cu Villiers muribund la etaj, nu Putem fi într-o stare de spirit prea festivă. Nu s-ar cade-.
-Nu s-ar cădea? E scandalos
-Nu-mi fac niciodata griji legare de scandalos ^ Jemma. Sunt doar îngrijorata ca totul va devtmi'n^ sumbru. Dacă merge bine, vom avea o petrecere , '
în a douăsprezecea noapte	uuaşa
-Villiers a acceptat hă vina?
- Da, a fost de acord. Singurul lucru care mă fiu bănuitoare cu privire la îmbunătăţirea stării sănătate este că mi-a trimis o sumedenie de instruct"1 ^ în primul rând, a cerut ca domnişoara Tatlock sâ^'" invitată. Nu e ciudat.7	; a ,le
-Te referi la domnişoara Fetlock.7 -Da.
Poppy se încruntă.
-Văd că ai ajuns la aceeaşi concluzie ca mine, ziSe Jemma şi adăugă o notiţă pe lista ei. Beaumont l-a 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?
	îl testam. Sau, mai bine zis, mă testam pe mine, adăugă ea sec. În 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?
	Foarte nesăbuit din partea amândurora, observă Poppy. Mai ales din partea ta.

Jemma îi zâmbi.
	Cu 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 petrecere. Ca să dezbată cu el.
	Cât de ciudat!

-Nu are cum să fie chiar asa 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 putea 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 bilet lui Fletch? Nu l-am mai văzut de două zile şi, deşi nu îmi pasă ce faceMagin unei nopţi	^
Magin unei nopţi	^

r,iciun, «ed că ar putea să fie interesat de curin Jf Ce mele- Poate că le voi lua cu mine
^ mai bine pentru el să nu ştie unde esti Asta e
, bil si pentru mama ta, Ea nu e invitată '
P°PPVsumb™, vrea să îi fac 0 vizită dg data ce voi putea.	de
. Lasă-mă sa ma, spun asta o dată, spuse Jemma jljrroată, ca mai bine anulez petrecerea decât să & cu n,ama ta şi cu Villiers sub acelaşi acoperiş. Ultima dată rfnd am vazut-o pe mama ta la Paris, mi-a spus c sf „femeie uşoara Nu cred ca era un compliment, ce zici' .Mama nu face niciodată complimente, remarcă Foppy- Pot sa iţi traduc fraza dacă vrei.
-Nu, mulţumesc. Prefer să mă gândesc că făcea o referire la şah. Mi se pare aşa de obositor să fiu insultată1 Poppy se aplecă spre ea şi o îmbrăţişa scurt. -Nu eşti nici pe departe aşa de scandaloasă pe cât pretinzi a fi, îţi dai seama de asta?
-De fapt, sunt de două ori pe atât, rosti Jemma prompt. Doar că tu eşti prea inocentă ca să vezi care este adevărul. Vorbeşte cu mult chinuitul meu soţ pe
tema asta!
nu aoia.
- Soţii trăiesc ca să fie surprinşi, zise Poppy cu viclenie. Sau aşa mi-a spus cândva o femeie foarte înţeleaptă.
Poppy coborî din trăsura în faţa casei ducelui de Fletcher - propria reşedinţă - cu o surprinzătoare tresărire de dor de casă. Nu exista nici un motiv anume pentru asta. îsi dăduse seama de curând ca doar locuise acolo, nu o transformase niciodată m,«sa e,.
Casa era într-un fel straniu, a fel ca viaţa ei. Câteodată^ simtta că nu trâise cu adevarat, ci îşi lflsase
mama să fie păpuşar
în casă, ci o transformi ^ ^260	Eloísa James
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Pereţii erau acoperiţi cu un brocart roşu cu p^ , Aplice uriaşe se iveau din perete, de lângă şemj,^ sclipind într-o combinaţie de alamă şi aur, cu iun^- întinzându-se în toate direcţiile. Şemineul aproape*1"' nu se mai vedea din pricina unui paravan cu o broderii 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 îmbrăcate în brocart cu toată eleganţa Măriei Antoaneta însăsi în ziua de primiri Ia 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 restul 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, într-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 îi 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!

-Am concediat-o pe Luce.
-Ai concediat-o pe Luce! Luce! Una dintre cele mai bune cameriste franceze din Anglia.7
.A
cu gura căscată. Poppy îşi înăbuşi un
y:et: |ipea pene în păr, mamă, şi pe urmă le tăia. Nu '1011 permite ca asta să continue, ^um te coafa nu era treaba ta! Trebuia doar să ad- rezultatul. Iar Luce ar leşina dacă te-ar vedea acum.
rarerai â m0(^e Cân(*em Luce cu tine"
aparul meu a trebuit tuns ca să îndepărtez toate încâl-
cejjle din el, zise Poppy şi se uită la turnul de bucle din capul mamei. Ai idee câte şuviţe încâlcite sunt probabil ¡¡i pârul tău, mamă?
-Vorbeşti ca o fată de pe stradă, zise mama ei, ignorând întrebarea. Şi
aşa arăţi. Un frizer francez bun nu se găseşte 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 majoritatea cunoştinţelor mele.
În mod evident, mama ei nu cunoştea genul de persoane care participau la conferinţele Societatea Regală.
	Spuneai că doreşti să vorbeşti cu mine, mamă?

-A venit vremea să te întorci acasă. Mâine-seară găzduiesc o serată ca să sărbătoresc întoarcerea în poziţia ta de drept. Ţi-am reformat casa - şi soţul. Tânărul neghiob are acum amantă şi nu ar trebui să te deranjeze.
Înţepătura ciudată din inima lui Poppy dură doar o dipă. El nu ar fi minţit-o.
	Fletch nu are amantă, mamă.

-Pentru Dumnezeu, nu ne insulta pe amândouă coborându-ţi exprimarea la nivelul părului tău! făcu mama ei. Fletch! Fletch! Sună ca un copil mucos. Eu m-am adresat cu Excelenţa Voastră şi îţi ^rantez că i-a plăcut. Bărbaţilor le place întotdeauna. Te-am chemat Poppy, pentru ca a venit vremea să încetezi să te mai porţi prosteşte şi * H« !™e. rolul cuvenit ca ducesă
de!S cre^c^i Place asta, zise P0pp,
Cuvintele căzură în salon ca nişte pietricele. Lady Flora îşi miji ochii şi se uită pentru prjma d . cu adevărat la Poppy.
-Deci asta e.7'întrebă ea pe un ton uşor. Eşti geloasă pe mama ta.7
- Nu sunt geloasă^pe 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 comentariu.7 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 ducese, nu-ţi place?
Poppy vru să facă un pas în spate doar pentru că 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 substitut jalnic pentru o ducesă. Am făcut tor ce am putut mai bine. Te-am ridicat la un nivel important în viaţă! 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 care262	Eloísa James
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aU - iar Poppy nu se îndoia că personalul lui !clfo ştia prea bine de-acum - că urma să erupă într-o r de isterie.
li poppVse apleCă ÎŞl r[diCă Săculeîu[ din brocart.
Vlatnă, zise ea.
ei îşi naică privirea şi se uită urât la ea. „Este prea mult pentru mine. Ce am făcut să merit
„asemenea soartă?
1 Plec, îi spuse Poppy. Te iubesc. Dar nu vreau să te mai văd. Poţi să mai stai cu Fletch o vreme, dacă doreşti. Cu siguranţă poţi să ţii serata mâine. Dar apoi va trebui ¿te rog să te întorci la reşedinţa ta.
_lţi interzic să te întorci în casa aia a păcatului! strigă mama ei, ignorându-şi dintr-odată lacrimile. Ducesa de Beaumont este o ruşine pentru titlul ei aşa cum eşti tu pentru al tău. Ea este o destrăbălată care ar trebui să umble pe străzi în loc să-şi otrăvească titlul pe care ¡1 deţine. Am auzit din sursa cea mai credibilă că îl va vizita pe Lord Strânge de Crăciun la Fonthill! Nimeni nu frecventează casa aia în afară de desfrânaţi! - La revedere! zise Poppy.
Mâinile îi tremurau, dar nu se opri nici măcar când mama 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 bâlbâie. Poppy îsi duse o mână la obraz. O ardea si en probabil foarte roşu. Un zgomot revoltător
începu să se
audă din salon.
-Te rog să o ajuţi pe mama începu ea.
Dar usa de la intrare se deschise brusc şi Un lach
l^cu uş	prietenul său Gill m*
sasasssss&as
trase mâna jos.
Apoi parcă toţi servitorii şi lacheul dispăru * du-i doar pe ei doi pe coridor. Lui Fletch îi peste ochi. îşi puse un braţ în jurul ei şi o trase^ PâruI Fără să spună nimic, se aplecă şi îi sărută obrazuH0^
	E în regulă, şopti ea la pieptul lui.	0v'r-

El o ţinu dinaintea lui, atât cât să se poată uita la
	Nu, nu e în regulă.	1 ea>

Gill le spuse majordomului şi lacheilor să se retrao-
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 s-o 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.
-Nu, 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 niciodată. Până când nu m-am mutat lajemma, 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.
-Oh, 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 clin cap.
-Adevărat. M-am măritat cu un duce. Dar chiar am crezut că eram îndrăgostită de tine, Fletch!
rűl cred că gândeai limpede. ,l*ü P„ nU
ZS1^întrc ei\adevărul Şi rece al situatiei. , .linele enervante ale mamei ei continuau să răsune ?? '¡sa de lângă ei.
P^avna ta trebuie să plece din casa mea, zise Fletch, ton«l lui violent abia ţinut în frâu o făcu pe Poppy '•tremure-
• ,Va pleca. Am umilito. Şi kim spus că trebu[e gă plece. "Nu i-am mai dat niciodată porunci până acum
,0 să mă ocup de asta. Presupun că nu doreşti să rămâi. Şi, fata sa n dea şansa să răspundă, continuă: De ce ai fece-o?
El îşi înălţă capul şi strigă după Quince. -Excelenţă, zise majordomul şi apăru de după uşa de postav verde cu o viteză care sugera că avusese urechea lipită de ea.
-Trăsura mea aşteaptă afară. Excelenţa Sa se va întoarce la casa ducesei de Beaumont. Şi, penftu Dumnezeu, poţi să trimiţi pe cineva să oprească miorlăitul ăla? Făcu semn cu capul spre salon. Poppy înghiţi în sec.
-Cred că mama va mai sta două sau trei zile, destul ca să-mi arate că porunca mea nu e importantă. Ţine o serată mâine-seară şi va pleca destul cie curând după aceea. O cunosc foarte bine.
-La fel si eu, zise Fletch cu îndârjire. Du-te acasă, Poppy. Sunt... Preţ de o clipă furia îi dispăru de pe chip şi doar păru foarte îngrijorat. Sunt doar teribil de întristat că nu ai fost în siguranţă în casa mea.
-Nu e întotdeauna aşa, Fletch. U vezi pe mama în cel mai rău moment.
Gura lui se încorda d.n nou	_
-Nu vreau sa o mai vad vreod«a in mei o împrejura- ea aprobă.
_ Da, zise ea. Apoi repetă: Da. O ajută să spună asta de două ori. Să îşi trăiască prc pria viaţă, liberă de sforile păpuşarului.
Ea se întoarse şi îi permise majordomului să-i pUn; 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 decât bărbatul cu care fusese obligată prin ameninţări cu violenţa să se căsătorească.
El deschise brusc uşa bibliotecii, iar Gill îşi ridică privirea.
-Mă duc la St. Anne's Hill, dacă vrei să vii. Gill se ridică. -Unde e soţia ta? -A plecat.
-St. Anne's Hill. Vrei să spui reşedinţa lui Elizabeth Armistead? Şi...
-Vreau să vizitez o curtezană despre care ţi-am povestit. Cressida. E fermecătoare. O să-ţi placă.
Gill îi aruncă o privire. Dar prietenii de suflet ştiau când era momentul să tacă. Pe faţa lui Fletch era o expresie 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 Ia capăt, Gill avea să îi arunce el însuşi cu bucurie o pungă cu monede.254	Eloísa James
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uiP în drum spre reşedinţa de la tară a ducelui
r simţiti bine, Excelenţă? întrebă Finchley poate 'Vecinei suta oară.
^riliers scrâşni din dinţi şi se gândi dacă gestul de a ^ una din arme din buzunarele trăsurii şi să se împuş- "tar ti răspuns la întrebare. Dar de ce să se ostenească? [% nu era vreun prost. Nu se simţise niciodată mai nct în toată viaţa lui. Nici faptul că stătuse întins corn-
O'U	1 w 1 - . .
Jeţ pe tot parcursul călătoriei cu trăsură nu ajutase în Jjci un fel. Un pistol nu era necesar.
-Sunt pe moarte, mârâi el spre Finchley. Cum naiba crezi că mă simt?
-Iritat, îi răspunse Finchley. Nu sunteţi pe moarte, Excelenţă.
Bietul lui valet era printre cei care refuzau să accepte adevărul.
-Sunteţi în drum spre o petrecere de Crăciun, exact aşa cum faceţi mereu în perioada asta a anului. -Continuă să mă minţi, murmură el. Febra se instala din nou. Ştia de-acum care erau semnele. Venea la fel de brusc ca mareea oceanului şi-l băga la fund. Se zvârcoli într-o ceaţă roşie, pe cale să cedeze febrei la fel de dezorientat ca un rebut aruncat peste bord.
-Unde e domnişoara Tatlock
	Ne vom întâlni cu ea la casa ducelui.
	Unde e Benjamin.

Nu veni nici un răspuns.
" oamablrnabe? întrebă Finchley. Excelenţă? -Cine e Darua ^
- Dautry? Yftţujisc Finchley consolator.
"VaVf cp tot îndepărta într-una din zilele astea Dar el s^	• -
T-\ „1 CP tOt	.	1	MUIA.« rtVCcl
DaT Va fund» m acel moment trăsura se legănă
să rămână
şi îl zdruncină într-o parte. Durerea fu aşa de mare - se trezi cu un strigăt.	' lnc^t
-îmi pare rău, Excelenţă, rosti Finchley cu ol înecat de lacrimi, iar asta îl trezi pe Villiers mai ren !f decât orice durere. Vom ajunge curând, vă promit! I o oră sau două, asta e tot. Nu ar fi trebuit să vă las faceţi asta.
Era ceea ce trebuia făcut, deşi Villiers nu avea energie să îi explice. El avusese doi prieteni în viaţă, pe Hlijah 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 Beaumont, aşa 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 aşa 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 mareea roşie, nu să plece în strigăte de durere îngheţată.
Nu părea drept. Cuţitul se răsuci din nou.
	Fir-ar să fie!

Reuşi să deschidă ochii.
Deasupra lui stătea un bărbat mare, un fel de monstru rustic cu o barba stufoasă. Cu o labă uriaşă, acesta îl ţintuia şi cu cealaltă îi făcea ceva... la umăr. Ceva atât de dureros, încât Villiers nu putea decât să gâfâie. încercă să se răsucească şi, în mod umilitor, nu reuşi nici măcar să se urnească sub mâna mare care îl ţinea.
asa zise bărbatul cu un accent scoţian puterii1 s'ă curăţ rana asta, altfel ai încurcato.
r-^nTarfi SPUS ceva' ar fi protestat' ar fi- de data
era mareea roşie, era o spumă neagră care îi aco- ^nUhiul şi îl aruncă de pe o stâncă. Slavă Domnului! zise doctorul Treglown. Pentru ca ursul de la ţară era doctor. Ah, ce mizerie mare! Cine naiba a avut grijă de duce acum?
.Chirurgul, doctorul. Banderspit, zise Finchley. Asta c,a întâmplat pentru că nu l-am lăsat să-i ia sânge ducelui? Tot voia să-i ia sânge, iar eu nu l-am lăsat. Este
vina mea?
Doctorul Treglown îşi dădu ochii peste cap şi începu sâ 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, trebuie 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 stăpânul lui, stând nemişcat de parcă ar fi fost mort.
-Eşti sigur că nu s-a dus? întrebă el. Arată... foarte
prost. Mu-l văd respirând
_E rău, zise doctorul ş, se întoarse să se spele ne mâini. N-ai văţut: ce ieşea dm rană? Asta îl ucidea. _Dar era vindecata deasupra, zise Finchley necăiit. ştiut...	J •Magin unei nopţi	^
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-Nu era treaba ta să ştii, răspunse doctorul. Ţu eşti chirurg, nu? Pufni înspăimântător. De data as^ ţinem deschisă, ai auzit? Vei spăla rana de patru ori p° 'i\ 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 şti
destul de repede dacă o să umbrească festivităţile ajungând 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 ţară. Pacienţii mei sunt toţi foarte emoţionaţi.

-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.
-Multe lichide, dacă poţi să-l faci să bea, zise Treglown ieşind pe uşă. O să încerc să vin mai repede dacă pot. Sunt copii care apar pe lume peste tot şi moaşa tocmai a născut. Nu prea am timp să mă ocup de operele unor chirurgi londonezi idioţi! pufni el şi plecă.
Finchley se uită la stăpânul lui.
Stătea întins pe pat drept ca o scândură, de parcă era pregătit să fie măsurat pentru coşciug.
A
toiul 42
of
e mbrie
„»niul de la ţară al lui Beaumont se afla în aprobe Sturminster Newton, în Dorset, la cel puţin Î ¡le distanţă de Londra. De îndată ce se înveliră în Cile de călătorie, cu cărămizi încălzite la picioare, Foppy i^bucm:
-Crezi că rletch o sa ne urmeze: .Asta este a patra oară că m-ai întrebat asta de când ¡,atn trimis invitaţia, zise jemma. Nu am un răspuns dife- ritde data trecută. Nu ştiu. Dar cred că asta indică ceva nu crezi? Nu te porţi ca o soţie despărţită de soţ, fericită sa 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. jemma îi oferi un zâmbet strâmb. -Vezi? Căsnicia ta şi a mea nu au nimic în comun. -Deşi nu îşi doreşte mai mult, a zis el.
	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. Eletch a fost de acord.
	Din experienţa mea, spuse Jemma, un barbat este foarte fericit să salute pe oricine pregătit sa tacă treaba,

• rwi e o femeie zâmbitoare în patul lu , cum s;ar zice . Dacă o	^
atunci nu o sa se agite un
ni' Fletch a spus...
" Nu are rost sâ **ulţi .f°?»e atentă ce SPU» bărbaţii. - iNu ai«-	tLl sa ^ doreşti.
Poate că vrea doar c^t^
"DaTaStantâCcu viclenie la ea.
Jemma se uita cu
-Eşti sl^acâ doreşti pe cineva? _ Cum ştuMagifl unei nopţi	271
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	Eu simt că aş vrea să mă dezbrac, zise Jemma fQ direct. E mai uşor să ştii când nu simţi dorinţa D ^ dă, când te uiţi la Lord Manning, simţi că ar fi'drăanf! îl mângâi pe pântec?

-Categoric nu.
-Bine. Acum înlocuieşte imaginea cu Fletch. Ţj. plăcea să-l 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 norocoasă: ai un soţ care pare interesat să ofere corpului tău atenţia cuvenită. Acum trebuie doar să înveţi să îi oferi acelaşi lucru.
	El nu mai simte la fel, zise Poppy şi simţi o înţepătură 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 petrecerea cam plicticoasă. Ah, un servitor mi-a adus un bilet care rn-a informat că Villiers a ajuns înaintea noastră. -Cum se simte?
-Nu ştiu. Beaumont mi-a spus că ar renunţa la căsnicia noastră dacă asta l-ar face pe Villiers să trăiască. Sunt furioasă!
-Aşa aş fi şi eu, interveni Poppy.
-Dar o parte din mine e de acord cu el. Villiers e...
-Nu l-am întâlnit niciodată. Cum e.7
	E fermecător, ironic, sălbatic, aprig şi incredibil de deştept. Şi e un maestru al şahului, adăugă ea de parcă asta ar fi explicat totul.

în a treia zi de călătorie se întunecase deja înainte ca trăsura să se oprească cu o scuturătură în faţa hanului Inelul şi Trandafirii. Hangiul ieşi alergând, tremurând de încântare că primea vizita a două ducese deodată.
A
rii dumneavoastră au pregătit deja totul '5efcVelentele Voastre, zise el întruna, frecându-si
tunaţi răspunse Jemma. Excelenţa Sa a sosit, de asemenea, îi spuse hangiul
■^Serios? Am crez.ut că ^eaumont mai avea o se- /ta în Parlament. începusem să mă tem că bărbaţii "n-o sâ se mai oprească anul ăsta. Trebuie să fi călărit ^vântul ca să ne ajungă din urmă. C Dar, când intrară în han, 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 încăperii, sprijinit de un perete din lemn. Părul lui mătăsos era legat la spate. Era îmbrăcat complet în negru. Arata 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 si purta o lavalieră simplă.
O făcu să se simtă ciudat, aşa că aproape că alergă pe coridorul îngust după Jemma.
Jemma se uită scurt la ea şi n zise:
-Ei bine, înţeleg că Bcaumont încă dezbate sfârşitul lumii civilizate.	„ .
-A venit, şopti PoPPY'Ealc!'
-O să împartă camera cu tine? întreba Jemma cu o expresie vicleană.
încăperi aveţi pentru noi? îl întrebă Jemma pe " - rorcândU'Se spre el.
hangiu, mt ^^ pentru dumneavoastră, cele mai
, ' Secare le avem'zlse el neli™tit. Apoi alte sase bune pe2J2	Eloisn James

2J2	Eloisn James




pentru anturajul dumneavoastră. Sper că veţi pe placul dumneavoastră, Excelenţă. ' b 1
Poppy simţi cum i se întristează un pic inima p îngrozită la gândul de a face dragoste cu Fletch. As de ce ar vrea ca el să stea cu ea în cameră.7 ' ,a
	Ţj-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 întâmplă? 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 cinei, 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 chestiuni politice?
	De ce să nu-l citesc cu voce tare? întrebă Jemma. Se pare că tânărul duce de Fletcher a tinut o scurtă disertaţie... Ce naiba e o disertaţie?

-Un 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.
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se întâlniră pentru moment. Ff Le că s-au auzit propuneri ca Fletch să fie fă- cretar de stat imediat, continuă Jemma. Şi scrie că ^tia tremură la ideea că forţa retorică a ducelui va fi p împotriva lo, ' Ce prostie, zise Hetch. poppydoarîi zâmbi, jemma întoarse foaia.
'.Oh, Dumnezeule! Uite şi articolul despre petrecerea mea! Sunt de părere ca toţi dueliştii să fie trimişi în Franţa. Sunt sigură că asta le include şi pe surorile lor. Din pricina, citez, a infracţiunii de simplă vulgaritate. Vulgaritate! repetă ea. Sunt sigură că nu sunt niciodată vulgară.
-Cuvântul descrie doar acţiuni sau şi pe alţi oameni? se interesă Fletcb.
-Sigur aş putea pune destule cuvinte în categoria asta. - Cum ar fi? -Virgin.
Fletcb izbucni în râs. El nici măcar nu se uită la Poppy. Era aşa de ocupat să flirteze cu Jemma! Cu toate astea, ea nu-şi putea lua ochii de la el. Renunţase la aerul preţios pe care îl avea înainte, deşi haina tot i se aşeza fără nici o cută pe umerii laţi.
- Cu siguranţă ai şi tu un grup de cuvinte pe care nu le-ai folosi vreodată, zise Jemma. Nu-i aşa, Poppy?
Ajută-mă! Hai să vedem. Moale?
-Se aplică doar la barbaţi, zise Fletch prompt. Poppy nu avea nici cea mai vagă idee despre ce vorbeau, dar zâmbi-
-Phoenix e un cuvânt bun, zise Fletch. indiferent nrA flăcările, întotdeauna renaşte. '^Despre ce vorbeşti? întrebă Poppy.
lemma chicoti;
J Vulgar^1' zlse Fletch şi apoi închise gura
jA1	Eloisa James
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Mama ei îi spusese că o Iady nu trebuia să reacţi0ne.p niciodată la vulgarităţi, ci să pretindă că so!ecismJ
nu exista.
-Poţi să-mi explici şi mie/ întreba ea. Servitoarea din apropiere slobozi un chicotit, ceea Ce
o făcu pe Poppy şi mai curioasă.
-Fă tu onorurile, îi spuse Jemma lui Fletch. Fletch clipi.
-Phoenixul în chestiune reprezintă sexul bărbatului.
	Desigur, zise Poppy. Iar focul în chestiune e sifilisul? -Nu, zise el grăbit. O să-ţi explic mai târziu cealaltă

parte a metaforei.
-Cred că înţeleg. Shakespeare vorbeşte despre castele care se topesc asemenea viziunii infinite 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 caritabile pentru primirea prostituatelor pocăite.
	Mă îngrijorezi, zise Jemma şi rânji spre ea.

-Ai 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 căsătorie, 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 s'ă-i acopere gropiţa şi bărbia, dar ei îi plăcea. Arăta mai masculin cu ea. Deloc drăgălaş, aşa cum obişnuia mama ei să-i spună.
Fletch nu era drăgălaş. Nici un pic. Ochii lui erau negri in mijloc, dar cu un cerc straniu gri-bleu în jurul lor. Uj parul strâns şi fără pudră, arăta sălbatic, ca bărbaţii276
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iau prin pădurile Amencii, luptându-se cu ji^i prinzând oposumi.
Ridată, Poppv îşi dădu seama că servitoarea care j!cea mâncarea îi trimitea lui Fletch un fel de senv % tot atingea pieptul de umărul lui şi se apleca spre
îak'iofere 0 UngUVă dln UUa SaU alta'în ai?a încât â şi PoPPY Putea vedea direct ln decolteul ei.
ei erau mult mai mari decât ai lui Poppy. Erau oTmi, într-adevăr. Şi felul în care îşi tot lingea buzele eta absolut revoltător, în cele din urmă, fata reuşi să se dezlipească de Fletch suficient de mult ca să ajungă şi pe partea lui Poppy, oterindu-i o budincă sub formă de piramidă. Aceasta se legăna la fel de tare ca pieptul fetei, i se păru lui Poppy.
Ea mai luă o înghiţitură de vin, în timp ce se gândea la asta. Intre timp, fata strânse nişte firimituri din poala lui 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.
Şi de ce! Pentru că nu înţelesese imediat gluma despre 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 ţipa şi sări în sus.	. . , ,
Poppy se ridică, iar ea îi zâmbi dulce.
-Oh, Dumnezeule! Probabil mi-a alunecat direct din
mână, ganguri ea.
Hangiul veni la uşa, văzu scena şi o apuca pe tată
deH\. t drumul pe condor.
T^m sous de nenumărate ori! striga el. Păstrează-ti
x nentru cei care îi vor! M-ai tăcut de ruşine de nuru aia Pe,u.
prea ™ulte.^epuse iarăşi să râdă.
^pasărea phoenix, a ieşit din nou chiar sub
ochii 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 poate de strâmţi. îi conturau coapsele musculoase de
parcă ar fi fost pictaţi pe el.
' -Nevastă, zise el leneş, mă înspăimânţi!
Poppy se ridică şi îşi dădu părul pe spate. Era o senzaţie 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.
-Ar trebui să te cert zdravăn, Perdita, zise o voce profundă 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, remarcă el uitându-se în jos. Deşi ar fi interesant să-l folosesc drept farfurie.

Privirea ei o urmă pe a lui. Din unghiul acela, sânii nu păreau prea mici. în 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.
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Poppy crezu că exista o şansă - sigur, o şansă foarte mică, dar era o şansă - ca Fletch să vină în camera
A
.	aceea. Poate doar ca să-i spună noapte
elino Fa scoase curiozităţile ei ca să i le arate, în caz că
bDarnubatu.	_
că rămase întinsă in pat şi examină structura cristalină a geodei ei. Apoi luă mica statuie a lui Cupidon ¿Psyche. Când o cumpărase, se gândise doar la aripile fluturelui. Era o minune cum o insectă făcută din piatră putea să pară aşa de uşoară, de parcă se pregătea să-şi
ia zborul.
Dar acum se uită la Cupidon, îngenuncheat în faţa 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 m toate direcţiile.
"^«sair.îi*»-
să o feca.2J2	Eloisn James
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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 $j se simţea tare.
Dar, când îşi amintea senzaţia de a-l simţi între picioarele ei,' aceasta părea cumva diferită. Se simţea de parcă s-ar fi topit acolo şi de parcă i-ar 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 înfierbântată. 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 fugeau în toate direcţiile, apoi şi-l aminti pe Fletch cum o săruta pe interiorul coapselor. Doar că, atunci când o făcea, 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 sărute chiar acum. Cu părul despletit şi periat chiar de ea însăşi. începuse să fie obsedată de asta si trebuia ţ. Pene iar Ş»iar în hecare seară. Dar nu era asa de rău. li Plăcea cum se simţea părul mătăsos şi moale între
ZT ^ 7 în felU Îp Ca,'Ve simte» când îl aranja
Ts7u ™ m 7' " PCa 'VerSe ,ucr^. focându-l cu seu ca sa capete forma corectă.
Dacă Fletch ar fi sărutat-o acum n- f; la partea aceea palidă a picioruţ e l\ MrUtat'° P3™ C1 î1 apoi mai sus,280	Eloísa James
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hi. Ea tremură găndindu-se la asta şi apoi îşi ^renlULţele la pleP^ Ceea ce îi stârni uşoare furni- sâni. Si apoi ar fi sărutat-o mai sus, credea
săruta sânii. Ea se atinse acolo unde ar fi iei. Şi apoi... Apoi, ¿uPa mca 0 0Ta' noaPtea se lntoaTse pe dos şi veni o catifea în care corpul ei stătea învăluit în timp
tf 'se g^ea	iâcân(^ una sau alta- în cele
¿in urmă continuă să se gândească la noaptea în care
părul ei nu fusese aşa de îngrozitor, iar Fletch o sărutase... acolo.
Doar că ea nu crezuse că era o sărutare, ci ceva mai aspru, mai jenant. Dar acum îşi amintea că fusese o sărutare şi îşi aminti iar şi iar cum se simţise şi cum aproape câ gemuse o dată.
Şi apoi nu se putu abţine să nu scoată mici sunete - la urma urmei, era singură şi bine cuibărită între aşternuturi, în marele întuneric al hanului, simţind câ nu era ea însăşi, nu era Poppy. Era altă femeie, una dintre acele femei pe care Fletch obişnuia sa le privească
^ nanS" u Pork nână la urmă. Ştia exact cum ară- Ea crescuse la te P- Genul de tors din
ta o temeie care nu era u
ei şi invitaţia din Privl^ăduse seama niciodată
că nici
Doar că PoppY nU • ea nu era o \adv- ^ ţn cei mai tulburător şi încântător Totul căpătă sen g£ ţrezi gândind în franceză.
moment al nopţi1- '
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, . re^edim de Ifl ţara a ducelui de Beaumont 21 decern**»
fu ex^em de surprinsă să constate că so- Charl°feea ga2dei. Dar ştia cum se întâmplase asta- sise în*	*
ducesa fără îndoială nu se grăbise pe drum, în vre Charlotte şi May găsiseră cel mai ieftin mod de a afTCe la petrecere: să ia poştalionul şi apoi să angajeze r^ neva să le ducă cu trăsura pe ea şi pe camerista ei"de?" hanul unde oprise poştalionul până la reşedinţa ducel/ Majordomul nu spuse nimic, desigur. El făcu doar1 plecăciune şi observă că ea ar fi fost bucuroasă să aibă o seară liniştită pentru că nici unul dintre oaspeţi nu sosise 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 aşa de mare, încât amintea de un spital văzut de afară, cel puţin în mintea ei. În interior tavanele erau aşa de înalte, încât abia dacă le zăreai în întuneric şi existau nenumărate încăperi şi coridoare care porneau în diverse direcţii.
Majordomul nu era mai prejos: purta livrea, era acoperit de fire aurii, iar pârul i se ridica într-un vârf ţeapăn şi pudrat deasupra frunţii. Arăta mai degrabă ca un episcop 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.
	Excelenţa 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. Majordomul se opri şi el.
-îmi pare foarte rău pentru deranj, domnişoară, zise el maiestuos. Unul dintre oaspeţii noştri nu se simte deloc bine.Mngia unei nopţi
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n,cele dcVilHers? se interesă Charlotte şi simţi că i se aşterne un zâmbet. A ajuns deja? PeCliadevăr, zise majordomul, radiind dezaprobare
fiecare fir de păr.
t]'cemai auzi un strigăt şi de data asta îşi dădu seama . , aUzea chiar de pe coridor. ca£ra ca o chemare la arme, iar ea nu putea să îl ionore înainte ca majordomul să o poată opri, Charlotte deschise uşa Şi păşi înăuntru.
U Se trezi în faţa unei scene oribile. Villiers, goi până la brâu, era ţintuit de doi servitori, în timp ce Finchley ţi 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 lui 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-ar plăcea să spun că mă omora, dar îndeplinea doar ordinele doctorului.
	Ei bine, ce fel de doctor ar sugera aşa ceva? Ea flutură sticla neagră, fiind îngrozitor de furioasă.

Din cine ştie ce motive fierbea de furie. Se întoarse
;Cmeeafde râsul lui Villiers, slab d,P gâfâind.	uit mai bine, dom,,;Mngia unei nopţi
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Treglown e un miracol, asta e. A deschis rana toată infectată în interior, nici nu v-ar fi venit să^V^ îl tratăm de trei zile.	ecJeP-
	S-ar putea să supravieţuiesc, remarcă Villiers s că sunteţi pregătită să vă îndrăgostiţi, domni'J^ Tatlock.	'	'~ara

Majordomul trase aer în piept şi se îndreptă în toată măreţia lui.
	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.
-Nu e îndrăgostită de mine, Blount. Nici nu va fi. Dar ai face bine să te pregăteşti. Dacă conduci un fel de gospodărie puritană aici... îţi dai seama că stăpâna ta e ducesa de Beaumont?
Majordomul se îmbăţoşă din nou cu un amestec straniu de mândrie şi disperare pe faţă.
	Excelenţa Sa este în toate gândurile noastre, anunţă 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.
	Dacă îmi permiteţi, o voi conduce pe domnişoara Tatlock în camera ei. Tocmai o conduceam acolo, ca sa se poată împrospăta după drum.

„Mi-am făcut un duşman", se gândi Charlotte. Văzu privirea lui Villiers pe costumul ei vechi de călătorie şi dintr-odată îşi dădu seama că ea era, într-adevăr, în dormitorul unui duce, iar acesta era dezbrăcat.
- Creatoarea de pelerine, zise Villiers dintr-odată, pâ' rând mult mai coerent. L-am adus cu mine. Domnişoara Tatlock trebuie să-l vadă pe dată. Planul, făcu el spre Charlotte. Planul!
, ^nezeulei Majordomul se uita la ea cu o de- 0h,DUevidenta a faptului că o tânără domnişoară ^ duce să îi plătească hainele.
exista o dovadă mai bună pentru statutul ei ^erbiala târfă a Babilonului.
^Rnchley se uită la ea, făcând un semn clar, apoi ea
j.„: Ain ram eră.
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mută Charlotte.
el, uitându-se peste um • artea dumneavoastră, mur-
-Ar fi foarte amabil d» V
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Dautry? se aventură Charlotte. Cu siguran- ° formarea lui e mult mai importantă, Excelenţă! ^La naiba, sunt obosiţi zise Villiers închizând din ' 0chii- L-am obligat pe Dautry să se ducă la croi- 11011 iar el a protestat ca o oaie dusă la tuns. Dumneata, nisoară Tatlock, vei fi opera mea de artă. Şi m-am igurat că vor fi suficienţi tineri aici dintre care să286	Eloísa James
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	atingea. De fapt, nu se putea abţine să nu îsi încaL un pic propriile reguli şi să nu-şi treacă din întâmpla mâna peste şoldul ei când o ajuta sa urce în trăsura.

Pe vremuri, Poppy nu ar fi observat sau, dacă ar fi făcut-o, ea 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
	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-l cunosc. Iar acum şi-a dat demisia secretarul meu...
-Tot mai ai trei cameriste şi o cameristă personală, zise Poppy. Şi mai sunt eu, vine şi Isidore, care probabil e deja acolo.
-Toată lumea vine, zise Jemma, părând foarte agitată. Louise va fi acolo deja, şi Harriet, desigur.
	Louise! rostiră amândoi în acelaşi timp.

Apoi lui Fletch îi veni să-şi taie limba, pentru că Poppy se retrase dintr-odată pe locul ei şi nu mai arăta
ca un mac abia înflorit, ci precum o englezoai- f !dicâ. Blestemă în tăcere, în vreme ce Jemma nu ^ ¿e seamă, ci înşira oaspeţii care aveau să ajungă
'^VilHers, desigur, zise ea. E acolo de cel puţin câteva ■|e\ au decis să se ducă la ţară de îndată. Sper doar că majordomul a făcut tot ce l-am instruit să facă pentru îngrijirea Hm
"-Sigur 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, li aruncă lui Poppy o privire furişă şi, din fericire, amintirea numelui acestuia nu o făcu să zâmbească pentru că altfel 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 timpul ca el si Poppy să se căsătorească deşi asta nu prea vea sens." Dar ea se îmbujora când el o atingea. Şi con-
^-»•rîgSSSt&KSi
tă de soare pe care o .ntenriona să facă în seara aceea. . Ceea ce erai exactt ^	de ajut0Rll jemmeL
însă, înainte de toa » singură |a ultima oprire pentru Reuşi să o Prinţnajnte ca trăsura să parcurgă ultima schimbarea caii°r geaumont. Nu se osteni să o ia pe oră pânâ la dome ^ femeie pe care nu trebuia să o ocolite; ea ^ ^asta	_
mintă, iar ei *y pUi in aceeaşi camera, 11 spuse el
_ Am nevo* ]emmei. ea îşi ţuguie buzele.
într-ao ' ajordomului alte instrucţiuni în scrisori-
\e mele" obosi cu sugestiile.
Acum ea rânjea. Zâmbea ca un bărbat - trebuia să
iubeşti asta la Jemma.
-Nici nu se pune problema. Daca vrei ca soţia ta să ţi se alăture, trebuie să o atragi singur la tine. Ea îi aruncă o privire cercetătoare. Cred că vei reuşi asta până la urmă.
- Dacă nu aş fi îndrăgostit de soţia mea, zise el, observând 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.
-Şi 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 ieşi din han exact în acel moment şi văzu totul. El se îndreptă şi îi făcu semn cu mâna, conştient că nu îşi sărutase 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 comitate care să nu fie interesat, mai ales acum, când privirea i se înmuiase, continua să tremure uşor şi să îi arunce priviri furişe.
în seara aceea, îşi promise el.
În seara aceea.
Când ajunseră într-un târziu la moşie, un individ straniu, cu părul ca o bonetă albă, ieşi să-i întâmpine. Se dovedi a fi majordomul. Apoi apăru Beaumont însuşi, urmat de domnişoara Tatlock.
Fletch îi întâlni privirea lui Poppy când se întâmplă asta şi împărţiră unul dintre acele momente 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.288	Eloísa James
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oiitâ împodobită în verde cu bobite roşii, iar Tsă spună că mirosea foarte frumos, ^■nu păru să-i placă atunci când domnişoara Vârâtă spre vase, poate din pricină că ea, Tatlock ^vizitaseră proprietăţile acestuia, dar Fletch me- '^fiecare mănunchi atârnat, ^n lăsă apoi pe Poppy să se ducă ia etaj ca să se împros- de parcă nu l-ar fi interesat să o vadă spălându-se f-^ sau schimbăndu-se. Sau făcând baie. Sau... înjura şi plecă să se uite pe fereastră la parcul întins jeafară. Ningea, iar În timp ce stătea acolo, începură să '¿a fulgi tot mai mari. ' Beaumont apăru lângă umărul lui. -Pare că vine o ninsoare adevărată, zise el. fletch aprobă din cap. -Au sosit toţi oaspeţii?
-Cred că da. Ah, trebuie să-ţi spun că m-a anunţat majordomul de sosirea mai multor scrisori, o parte din ele sunt pentru tine. Probabil are legătură cu discursul pe care l-ai ţinut, aşa cred. El se întoarse şi se uită la Fletch. A fost o prestaţie afurisit de bună!
-Sunt onorat că gândeşti aşa, răspunse Fletch. N-am făcut decât să-ţi urmez sfatul. -Al meu?
-Tu mi-ai spus că totul consta in poveste. Ai avut
dreptate.	. f fc . „
îi veni în minte amintirea foarte plăcută a întregii Camere a Lorzilor sărind în picioare şi ovaţionând. Am dat acest sfat multor tineri, dar niciodată n-au
rini™t de el Dar tu ai creat o poveste care a fermecat £nut con de a ^ pe umăr Cred c- a.
Camera Uto ^ Şi lăugă el pledhul>
salvatorul paî"^ ^ ţe aibă stăp.^n
Hi|fe'f	amur8ul * ****** Fuse« un dis-
îâ el ştia deja care avea să fie subiectul urmă- CUtS^xu dî^urs. Avea să i,e despre comerţul cu sclavi Sr^ni Vi secret murdar despre care nu discuta
nimeni, dar de care profitau mulţi. Văzuse deja în m- forma discursului, apelul la decenţă şi înţelepciune fu cum trebuia structurat, corectitudinea lui. '
Când ajunse, în sfârşit, la etaj şi începu să îsi cite corespondenţa în cadă, scrisorile fură în totalitate satfe făcătoare. Chiar într-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 tăcerea 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 si...
-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

m.
Cuvintele adevărului, precum giuvaierele,
urechii nicovalei." ■y" are sensl Nicovala este a fierarului,
\foppV' n
^'T' e vorba de nicovale, ci de îngeri, Flerch! ţe|e adevărului atârnă în urechile îngerilor. e treaba asta cu diavolul? Oh, înţeleg, adevă- .flllui duşmani Cine e duşmanul diavolului? Mama s fi zis că ea şi diavolul sunt tovarăşi apropiaţi, nu ¿mani, 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.w Acum încep să înţeleg. Un bărbat cu părul roşu o bârfeşte.7 -Nu! Nu ştiu sigur ce vrea să spună cu asta. -Ei bine," părul lui Axminster are o nuanţă uşor spre roşu, sugeră Fletch. Sigur, nu ştiam că e interesat de mama ta, pentru că ea nu frecventează culisele din Lyceum Dance Hali, dar poate că şi-a lărgit aria ^ interes.
-Fletch, vrei să fii serios? Citeşte mai jos!
Fletch miji ochii-
-Mi se pare ci	ţ dacS asta vrea să
spună prin „sanctuar,. apărător mvmcibil al virtuţii oprimate".	h,
:Ku££ J un	Chiar „„? A rtmas în
Mama s-a retras la 0
Nu avem aşa ceva.
-De fapt, cred că sunt nişte mănăstiri in Scoti dar ea a plecat în Franţa. Vezi partea asta despre enj' scopul de Meaux? El a admirat-o întotdeauna. A pleCat' Fletch. A plecat în Franţa! -Mama 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 răspândeste 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 într-un bordel regal. Lady Cooper e mereu foarte amuzantă, desigur."
	Dacă trebuie să îţi pierzi reputaţia, interveni doamna 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 fericit. Sunt plin de nerăbdare.

Poppy îi aruncă o privire.
	Discuţi despre mama, Fletch. Despre soacra ta. -Exact, făcu el. Exact.

jemma începu din nou să citească:
	„Când dintr-odată a apărut un tânăr la uşă. Era o figură foarte atractivă, deşi avea ceva care nu era chiar o atitudine de gentleman. A salutat-o pe Lady Flora pe cel mai tandru ton posibil, nepărând să observe la început că eram şi noi acolo. Pentru că, atunci când ne-a

AMarfa unui m,p\¡
29}
Marfa unui m,p\¡
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lt)Cl a tăcut brusc şi şi,, explicat Tr {¡¡confuzia.	' În "«-'numáratc
":,;a;ivc:a un amant! exclamă Harri,iv
|3Poppy- SiRur, aşa arată íucn,,-JJN(/n 'Sc "lt:>»P»i
mdUn «n.ctcr stăruitor precum «Sf^ţ f flora poate avea aşa ceva. Ea nu a arăt t,^ jlSbiciunc de caracter.	Ut n,ci°dată vreo
-Cu siguranţă nu, murmură Metcli Poppy sc întoarse cu o privire iilnW , -li imposibil, declară ca O cu!» Cmnia' citeşte, Jemma!	' U Pe mama. Mai
-O să vă fac un rezumat. Clnnesnl râm,., foarte iute, dar răul fusese fii cu t. Líid y Fiora sc pa rc^că^a 6c.it o cri«, de nervi şi nu a mai te în stare ^ o conversaţie Io«,că. Lady Cooper a intervenir ca s W ccara săruri majordomului şi, desigur, a folosit ocazia ca sad interogheze îndeaproape. Jemma se uita lá Poppy. A fost: într-adevăr un mare ghinion că mama ta a invitat-o pe Lady Cooper la ceai.
-Lady Cooper e una dintre cele mai hune prietene fie ci, zise Poppy. Dar nu contează. Asta e pur şi simplu imposibil. De neconceput.
-Nu 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 nmp împreună.
- Diai păcat«--, familia cstC mL',cu ,ll,im;' care află a.şa
^'tfS'o	i" 1	E» chiar
, -U in cire ■semani' r"llr'e ,mllt<" ">anw ci.
-C^den- » 11 l,vut «» ele zi.s.' „ î„rrebă
Poppy Pc JT^rilrul era înlr-adcv/lr ioane chipes ,,r încercat să îi292	Eloísa James
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castitatea şi renumele lui Lady Flora şi că ea era doar draga lui protectoare şi că nu era nimic mai mult Ia mii. 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.
-Aşa este, interveni doamna Patton, vorbele despre 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.
Fletcb rămase tăcut.
-Având în vedere că a sunat de mult clopoţelul pentru cină, cred că ar trebui să mergem sau riscăm să ne înecăm cu friptura rece, zise Jemma şi se ridică în picioare. 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 scrisoarea? 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.
-Dar 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.
- Presupun că unii ar crede că numele tău a fost murdărit din cauza legăturii cu mama ta, zise Fletch către Poppy, care citea scrisoarea lui Lady Smalley.
-Aiureli, răspunse ea.
-Atunci presupun că nu trebuie să recurg la extreme precum contele de Montsurry, zise el uşor dezamăgit.
jemma îi aruncă o privire tăioasă.
, t
dVâinbi neutru.
Totul e bine când se termină cu bine, nu crezi? Sunt '. si0UT că Lady Flora va conduce curând orice mă- !^reîn care o va plasa prietenul ei episcopul. ^Sigur că o va face, adăugă Poppy, dându-i Jemmei soarea înapoi. Dar.
; ^ vorbi tot drumul spre salon. Şi tot timpul cinei. •¡nst 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. Toţi 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 frumos, Poppy. La urma urmei, e doar un om. -Nu ea e zise PbpPY. dar apoi se abţinu. -Umană, răspunse Fletch foarte fericit. Nimic mai mult decât un reprezentant neajutorat al rasei umane, la fel ca noi, ceilalţi-
capitolul 46
* mama ei ar f» avut un amant eri , 1 » Ideea câ ^ era vorl , " ^ de neconce-
r ÎT rA n-U vin la dnâ, îneer
Se retrăsese la mănăstire. Când Poppy şi Fletch aveau să se întoarcă în Londra, nu aveau să existe scrisori tăioase sau întâlniri întâmplătoare în săli de bal care să ducă la comentarii veninoase cu privire la părul sau rochia ei, nu aveau să existe deloc întâlniri.
Să spună că inima ei era uşurată la gândul ăsta însemna să subestimeze adevărul. Se simţea de parcă ar fi băut o ladă întreagă de sticle de şampanie.
Când cina se termină, doamnele îi lăsară pe domni cu vinul lor de Porto şi se întoarseră în salonul de zi. Harriet şi doamna Patton plecară să cerceteze odaia copiilor. Jemma 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 pudrat. 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, sincer, 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, chicotindEloísa James
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obrajii roşii şi arăta minunat cu pâruI ei ne ne. Părea uşor ameţita.	^gru-ra-
ţlise întinse mâna şi o trase pe poppy ¡^
Hai si stai cu mine zise ea C* m.vT dn*dea-
.Îrog.ialichioruUeu!^-»1
Intru că nu suport lichiorul tare	' mir°S'
-Nici eu nu sunt sigură că pot, zise Poppy dar sorbi Ca ?ra «Ti^t, având un gust amestecat de
scorţişoara, 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 trebuit sa 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. -Serios?
-Voiam să... în fine, m-arn răzgândit.
	în ce privinţă? vru Louise să ştie.
	În privinţa lui. Jemma zâmbi.

-Ai decis că pasărea din mână e mai bună decât naturalistul de pe gard, aşa e?
	Da, răspunse Poppy-
	Cum putem să te ajutam? întrebă Isidore şi mai bău un pic.

;i OChU.
Louise îşi rmji°chlI\
- O să te doară îngrozitor capul mame, Isidore. Şi -' că îţi sPl,n' ai ■ ioarte rosio' LC Ttotdeauna mă fac roşie ca sfecla când beau alcool, zise Wdoie. Dar, smcer, cu, u pasă? Viitorul meu soţ înde prin India sau prin a tă naA < V cine ştie un* P ml • ar păsa	Wrtt. Aş putea să
nînbÎu^nou.
V,.n idiot'interveni Jemma direct rw ■ -E Udorc, dă-i înainte'	Daca ^ te
înroŞe^ '
	într-una din zilele astea, zise Isidore, vorbind puţin neclar, o să fac ceva nebunesc.

-Fără îndoială, rosti Louise foarte scurt. Când o să vină vremea, o să te trezim noi. E mai bine să nu faci nebunii cât eşti ameţit.
Poppy luă o înghiţitură mare de lichior.
-Vreau şi 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.
-Ai băut destul, draga mea. în ritmul ăsta o să dormi până când trece Crăciunul şi o să ratezi toate festivităţile.
-Nu 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 căscată instantaneu. Am crezut că aş putea să mă căsătoresc cu el în locul ducelui meu, dar pot să fac asta doar dacă supravieţuieşte.

-Nu ştiam că îţi place de Villiers, rosti Jemma surprinsă.
-Nici nu-l cunosc. Dar e duce. Pare un schimb onorabil cu ducele pe care nu-l am cu adevărat. Un duce în Anglia valorează cât doi în India.
-Ceea ce îmi aminteşte ceva, zise Jemma. Cum putem 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 Isidore şi luă paharul Jemmei ca să mai bea un pic.
-Vreau... să-l atrag înapoi în patul meu, zise ea.
-Eşti la fel de roşie ca mine acum, remarcă Isidore.
Jemma zâmbea cu toată faţa.
fcrnrne fatale, rosti ca. Urnise, Isidore, hai să mer-
io wuc*pc ?0PPY de mână' La ctai-
fletch v.ocnvai decisese că majordomul cu apariţie stra- r\ Jcmmei era exact persoana care putea sa-i spună °iicÎe dormea soţia lui când Beaumont tuşi cam ciudat
jucau carp.
fletch ridică privirea ca să se uite direct. în ochii lui fleaumont, care râdeau voioşi. îşi puse cărţile jos. „Da? făcu Hetch.
-Cred, zise Beaumont şi se ridică, că această reprezentaţie 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 usă intrase curtezana unui prinţ. Avea bucle in creştetul capului, prinse cu giuvaiere sclipitoare, deşi câ-
zâmbet ironic.	u#închis, apropiat de negru. Iar
Rochia îi era de ui . ^ ^ ^^. ^ ^
corsajul era deco < ^^ în jurul gâtului purta un decât o bucăţica cu un palulantiv cârc se oprea colier elegant,	^
chiar între r0ţunJ jevcni brvisc tăcut.
întregul salon	simţind ca rrelmia să cadă in
Pletch păşi >PrL genunchi. iar gura ei ^ se curbă aprccuuiv.
.Bună seara.1 . Bon soir.
i
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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.
	Am venit doar pentru seara asta, îi spuse ea.
	în vizită?
	Din Franţa.

-Aş putea să vă servesc cu ceva, mademoiselle?
	Din păcate, făcu ea şi-şi plecă genele care erau scandalos de negre şi aşa de lungi că vintrele lui se agitară, nu sunt mademoiselle.
	Sunteţi căsătorită? întrebă el şi îi luă mâna ca să o ducă la gură. Sunt désolé.

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.

În spatele lui, Jemma râse, dar inima lui Fletch bătea 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.
Sânii ei erau vizibili pentru toată încăperea, dar el vedea un sfârc rozaliu iţindu-se spre el prin dantela albă.
	Şi ce te-a învăţat căsătoria despre dorinţă? întrebă el, răguşeala din propria voce luându-l prin surprindere. Ce doreşte doamna?

Ceva se schimbă în ochii ei, care deveniră dintr-odată serioşi.
A2J2	Eloisn James
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.7 întrebă el. Ce doreşti? Sse din nou mâna la gură. Chiar şi Să-si atingă ide Pielea ei îl făcu sa tremure un pic, asemenea • ¡cal de curse, aşteptand la linia de start. l,nlllFe tine. Ea o spuse uşor şi apoi îi aruncă altă privire dâ) întunecoasă şi periculoasă din ochii ei frumoşi vreau pe tine.
Singura explicaţie a lui Fletch fu că îsi pierduse min- ţile. Chiar acolo în salonul plin de aristocraţi care chicoteau, cu cel puţin doi sau trei servitori, ca să nu mai vorbească de majordomul cu părul ca fluxul mării
Ducele de Fletcher 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 terebentină pe rană, dar bărbatul rămase cu gura căscată la vederea iui. Dar Villiers simţea asta oricum. Febra nu îl mai storcea aŞa de mult, dar epuizarea era ca un curent adânc, tră- gându-l afară în largul mării.
-N-o să supravieţuiesc, îi spuse lui Charlotte.
Aceasta apăruse dintr-odată după cină şi îi spusese o poveste despre Lady Flora şi un tânăr servitor pc care el
_iAj-iini starea mnu-î .,1
uy 		 . 	 ! '«-• cure el
nu o crezu nici o clipă. Acum stătea lanSă el şi H citea dintr-unul din romanele domnului helding. Vil|iers nu mai asculta de pagini întregi. H Pţ^cea sa stea întins acu- lo şi Să privească felul cum « m*. «ura ei când citea şi oasele ei delicate de la ma, -nu.a	a
- De ce nu eşti acolo )»> m	Întrebi el. Am
cerut anume filosofi-
Charlotte ridică din sprancen
-Ducesa a spus că nu are filosofi printre cunoştinte|, ei. Şi o să supravieţuiţi. Doctorul e de părere că rana'nu mai c infectată. Villiers zâmbi uşor.
-Tu 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 domeniu. Aşa-zisele standarde ale societăţii elegante nu se aplicau aici. Jemma îl 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 mutase 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. Si, într-adevăr, se încrunta la el.
-Aveţi de gând să muriţi arătând aşaJ 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 intime! -Vreau să fiu intim, zise el. Se lăsă un moment de tăcere. Deşi n-o să mai fiu mult pe aici ca să mă pot însura cu tine, adăugă ei.
-N-aţi vrea să vă căsătoriţi cu mine, zise ea şi luă iarăşi cartea în mână. Să continui?
-Da, aş vrea, răspunse el, spunând asta pentru că nu exista nici un motiv să nu o facă. îmi place He tine, Charlotte. Am crezut că n-aş putea să o iubesc decât pe Jemma, dar sunt destul de sigur că am ajUns să te iubesc şi pe tine.
Magia unei nopţi	m
£ foarte prostesc din partea dumneavoastră,
, se
Dar, în timp ce el o privea pe sub gene, văzu o sclipire ^edâ în ochii ei. Nu voia să o întristeze. Gândul acela
¡1 speria.
^Gândeşte-te la asta! Ce păcat că sunt pe moarte! Ai U pUtut moşteni o avere. £a se adună brusc. -Nu fiţi
prea siguri Aş putea chema un preot si m-as mărita cu dumneavoastră în seara asta. -Nu m-ar deranja.
Acum gura ei cu siguranţă tremura. Era moale şi roz. Orice avea legătură cu intimităţile fizice
era foarte departe de mintea lui Villiers, dar îi observă gura. Ea spunea lucruri dureroase cu gura aceea mică şi dulce.
-Ba da, v-ar deranja! zise ea aspru. Nu rn-aş mărita niciodată pentru avere cu dumneavoastră,
să nu
uitati asta! -Te-ai mărita cu mine din alte motive? El o privi pe sub gene.
adBg«atin1pP-trlip0litefUri'"-ici'^rîn umbra morţii-
-Nu ş«U'zţr degetele ei calde se strânseră peste Se întinse,
ale lui. . ,1()ll un epuizare. Era aşa de obosit El simţ^Acamln tot corpul lui e,a ,»ai n,ulî de
de atâtaa ere, _
° S'.Cine «rfi ^ ° St"PiCl" Pl,tea Provoca
~7 zise ej- trsnse peste a lui<
' ^¿orf^-feinetncet. Sil nu mori.304	Eloísa James
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Dar el nu credea că avea de ales.
-Stii cum mă simt, Charlotte? -Nu.
-Ca o torţă. Nimic mai mult 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 dormea. Era tras la fată, 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 întâmplase cu el. Nu mai era un marinar neîngrijit. Arăta magnific, îmbrăcat într-o 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.

-Arăt ca un păun afurisit, zise ei şi se apropie de pat.
Luă cealaltă mână a lui Villiers.
	La naiba!

Nu avea rost să pretindă că nu înţelegea la ce se referea 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 să te surprindă.

-Tocmai a făcu t-o.
Dautry se uită la ea.
	Mi-a cerut să mă căsătoresc cu el.

O expresie de furie întunecată îi traversă chipul şi apoi afişă aceeaşi blazare ca de obicei.
-Serios? zise el tărăgănat. Şi tu ai acceptat.
file_76.jpg

file_77.wmf


r
ridica si îsi scutură fustele.
un măgar!
X'elady englezoaică foloseşte un asemenea cuvânt?
,e el ironic.
re"Petâ ea' lublnd sunetul care îi ieşea de
ne buze-
Călătoria aceasta, faptul că îl cunoscuse pe ducele ¿eVilliers o schimbau. O făceau să semene mai mult cu el: combativă şi fără frică. Ea se întinse şi-i mângâie pe Villiers pe degetele întinse pe pătură. Dautry ocoli patul, -Văd că ţii la el.
ta trebui să îşi dea capul pe spate - el stătea chiar lângă ea şi era foarte înalt. -Eşti...
-Ştiu, o întrerupse el. Mi-ai spus deja. El o privea cu o expresie aprobatoare, iar ea simţi o anumită încântare. De parcă ea, Charlotte Tatlock, ar fi făcut ceva imoral. Era practic un compliment.
-Deci crezi că as fi în stare să seduc un duce muribund să se însoare cu mine ca sâ devm ducesă?
EÎltImaginea asta, dacă nu ar fi inclus şi moar-
tea lui Villiers. -Numele lui e
Opărea furios «»'ţlamoşti
pe duce?
-Cum ai ajuns. < erau pc umcv^ Dint^da^, se gândi Charlotte. Abia reuşea „O să ma seu	d c Wa c.. m o ^^
să nu wmbeas^oar o simplâ tata bâtrânâ care locuia în
toare fatală- m
VUU1C 			..
GoughSa^'-ilcuuoS"' .
-De*«,ti» ni««« ^Sau „oate că nu Dar - "¿^t*»«* U nu o seun.,ă; dinţlH>d^
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 condimente 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, continuă ea să se gândească. Nu era de mirare că bărbaţii şi 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.
-Nimic, zise ea şi se întoarse să-l privească. O să plâng.
-O să vin să stau cu el în noaptea asta, zise el şi se întoarse spre uşă. Trebuie să mănânc. îmi ţii companie?
Ea se uită spre Villiers, care dormea în acel fel profund, de parcă fiecare răsuflare era prea mult şi puteaMngia unei nopţi
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,< stingă în orice clipă. Era obositor să priveşti un
"nuivina.
? .Haide! zise Dautry cu vocea mai blândă si îi întinse Poţi să te întorci mai târziu. O să neîntoarcem amândoi mai tarzm.
Blount dezaproba situaţia. Sigur, îşi făcea datoria de majordom, li aşeză pe cei doi la o masă mică în salo- nUl de dimineaţă şi îi servi personal, pentru că văzuse cum stăteau lucrurile, felul în care Dautry îi zâmbea domnişoarei Tatlock şi felul în care mâna lui poposea pe umărul ei. Nu avea rost să-i permită acestei femei uşoare să-l corupă pe vreunul dintre tinerii servitori.
Dar simţea şi o mare nelinişte. El o considerase pe femeie ca fiind concubina ducelui de Villiers şi iat-o aici cu moştenitorul lui, râzând şi vorbind. Ce fel de femeie era?
Zăbovi cât putu de mult, aducând felurile de mâncare, intenţionând să asculte şi să îi afle secretele. Conversaţia lor nu părea deosebit de desfranată. Vorbiră desnre India - un loc uitat de Dumnezeu după mintea fSoinÎ şi apoi despre balene - nu avea nici o părere, dar era curios. ^ ^ când descoperi ce Q făcea Turna a doua stic ^ dg irezistibilă> Era felul ţn pe domnişoara ac ^ Q^utry. îi dădea replicai
care îi dădea replia	tfu q t5n~ră	femde	Dar	^
De neconceput
nCePi din nou paharele cu vin în timpul o făcea. El umP1^ ea argUmenta foarte hotărâtă despre
conversaţiei în
traficanţi. îi aParad pe loc. Nu avea să le mai dea vin. Blount se ho»r ^ ea însăşi suna din clopoţel.
A rât efau	i306	Eloísa James
286	Eloísa James
capitolul 48
Poppy nu era ea însăşi. Nu era fiica umilă şi prostuţă a lui Lady Flora. Nu era genul de persoană Ia 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 plăcea să fie purtată în braţe. Dar, de îndată ce ajunseră 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 uşă şi ce văzu în ochii lui îi făcu inima să bată mai tare.
Funcţiona.
Dar avea un plan, un plan pe care Jemma 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 într-un zâmbet atrăgător, uşor adormit.
-Am auzit, zise ea, că te-ai săturat ele soţia ta. -Eu...
Dar ea nu îl lăsă să răspundă.
-Bien, spuse ea. Pentru că se pare că şi eu sunt în aceeaşi situaţie.
-Aşa eşti?
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 sofisticat, asa cum voia să fie. Ochii îi sclipeau.
	Poppy, zise el încet.
	Monsieur1
. \Mngia unei nopţi
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Ealşi coborî o mână ca să îşi dezmierde gâtul si apoi ieptul, exact aşa cum u aratase Jemma.	'
\0sâi înnebunească, spusese Jemma. Bărbaţii adoră .¿nd femeile îşi ating singure pielea. ,poate că ar trebui să-i trimit logodnicului meu un tablou cu mine, .zisese Isidore ameţită rău de pe pat fâcând asta, adăugase ea. Poppy îi zâmbi lui Retch, suficient cât să îi dea de înţeles că ea deţinea controlul. -De ce nu vii mai 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 n'y toucKe pas, madame, zise el. Dar ea trebuia să fie sigură că el înţelegea, să fie sigură câ ştia.
-O femeie ca mine, îi spuse ea, are pretenţii. -Da? El se apropie şi mai mult. Spune-mi! Ea îsi strânse palma peste un sân şi îşi dădu capul pe spate. Simţea cum o furnică în tot corpul, tânjind după atingerea mâinii lui. În zilele de când făcuse descoperi- rea de K han îsi explorase întreg corpul. Ştia ce îi plăcea
să se îmbujoreze mal ceva
- Spune-mi! ^ 0 sălbăticie feroce care o făcu să În vocea lui tremure de «Sicită.
Jena o °P,eyse uitS la Hetch - era Herch al ei d'r «Mică. Dar »^ stătea dinaintea ei. SmKHru, *
1\ Doatâ atlnţ mai hotărî. Ce voia o, >
el.Şidinn	-»uura îi cilprilvse
tot corpu
M
ce voia
nUl-
Se ui^ ^cf	im	cl^luiVît cunrn?^308	Eloísa James
286	Eloísa James
-Vreau să te ating, zise ea.
Vocea îi era tăcută şi fermă, clar 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 puterea 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.
-Continuă, 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.
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.
-Şi 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.
	Nu e nevoie să...
	Dă-i jos! se răsti ea şi-l respinse.310	Eloísa James
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Niu putea să fie aşa de aproape de el, nu când mi- ^ asa de bine. îşi pierdea concentrarea. Pierdea i0]ntUzi'snuil. El nu ar dori-o dacă se transforma la loc fVta d°cilă care 11 lăsa pe el să facă lucruri cu ea. Aşa ^ trebuia să rămână În control.
făcu un pas în spate, părând un pic surprins, dar ap0i bucuros să o facă.
„Immediatement! adăugă ea doar ca să se asigure că mesajul fusese înţeles.
£1 rânji şi începu să se joace cu betelia, trăgând-o un pic 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 ştia cum aflase de scobitură pentru că nu se uitase niciodată la el cu adevărat, dar ştia. Fletch îşi trase pantalonii mai jos, apoi şi mai jos.
Poppy simţi că era aproape de leşin. 11 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 asternuturilor. îl văzuse. Dar nu crezuse niciodată că era grotesc şi păros, aşa cum descrisese mama ei.
Dar nici nu se uitase cu adevărat la el. Simţi cum începe să tremure din tot corpul. El era mare. Şi neted. Şi avea mâinile în şolduri, aşa ca parea ca tot corpul lui
era doar...
Asta. Acolo	a cu voce profundă şi tachina-
" Iar acum? se nW ^ un cub Je ^
toare, de parca ar « încercând sâ îşi dea seama ce Mintea e^se m < ^ rămânâ franţuzoaică, să fie să spună. Cum P u ca el să nu se plictisească? C0
franţuzoaica, totii w	Jn contimUire?
ar fi făcut o tranţ» ' ^ dc la el şi singurul hicru ne Ea nu-şi
«S3rm	
care
putea gana' " ?
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.
-Nu! 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 rateze ce-şi propusese, aşa că alungă gândurile. Era probabil timpul să ajungă în pat.
Asta trebuia să facă.
-Aş vrea să te întinzi, zise ea.
Din fericire, nu fu nevoie să-şi modeleze vocea, fiindcă 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 Ie spusese şi suna foarte potrivit, deşi Isidore uriaşe de pe pat râzând si îi spusese că Jemma vorbea ca o târfă ieftină „Oh, draga mea, mă ucizi, zise el cu o jumătate de geamăt, 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 ea în jos. Arătau foarte frumoşi, rotunzi şi calzi. Ştia cum se simţeau în mâinile ei, dar voia să simtă mâinile iui pe sâni.
Ea îi întâlni privirea şi văzu propria dorinţă reflectată
acolo.
-Draga mea, zise el, ai putea să vii în pat acum? întrebă el cu voce răguşită. Se părea că franţuzoaica îl cucerise şi probabil putea -l lase să preia controlul. Ceea ce era bine, pentru că... În 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.
-Eşti prinsă în capcană, zise soţul ei, părând foarte
încântat.
El îsi coborî picioarele din pat.
Nu era foarte franţuzesc să fii prins în propriile haine.
Cu toate astea...
Fletch nici măcar nu încercă să o el.bereze. Stătca în fata ei fără să o atingă - nu vedea oare ca ea voia asta? - şi o sărută. Gura lui era dulce, ca păcatul mierea tot
ce îşi mai dorise în via|ă-
B „„ Hi«« «'"i;., ;,"T»- Un m-
şi îşi freca buzele de ale el.
oi îşi desfăcu decolteul şi îl trase în jos pe umeri. 1 ^ 5tâ'tea în fund acum. Era ca un bărbat pe moarte
,Cvedea o înghiţitură de apă
lW ■ -l T . . .. lin pic mai jos. Un pic şi mai jos..
re veuw- ^
c py îşi linse din nou buzele şi apoi îşi trase rochia
să
^ .
Aşa că în ccie clin urmă trebui să o facă ea. Ca o frnn. 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 în mu iară, 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 deschise, pătrunzând într-a ei.
	Iţi place? zise el.

Ea respira prea greu ca să răspundă, lipindu-se de el şi simţind sfârcurile dureroase...
	Da, şopti ea.

-Ce îţi place?
El nu avea să o mai sărute clacă nu spunea.
-Sărută-mă iarăşi, Fletch, zise ea.
Vocea ei suna ca o implorare şi simţi o uşoară umilinţă, dar apoi el începu să o sărute din nou şi nu mai conta, 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. În ochii lui apăruse o expresie diferită, uşor somnoroasă şi plină de intenţii. El se uita la franţuzoaică, se gândi Poppy cu un sentiment de îngrijorare. 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 spreMagia unei nopţi	297 7
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Apoi, cu o singură mişcare rapidă, rupse materia- ^¿Ucat în două, rar acesta căzu la picioarele ei. 11,1 "foarte frumos, zise eL tărăgănat. pQppV aptoapf că îşi acoperi sânii cu o mână si părţile , ;e cu cealalta, dar îşi aminti la timp ^ ea nu • ra
Era fral^uzoaică' n sc!^mb, se întinse cu mâi- lrpână deasupra capului. Întregul corp o furnica, mţindu-se roz şi pregătită pentru...
51 EL
Fletch zâmbea, aşa ca ea îşi urmă instinctul, se întoarse spre pat şi se sui în el. Mâna lui îi atinse fundul, iar ei \ se păru că aude ceva ca un geamăt scurt, ca o înjurătură. Se întinse şi se întoarse. El 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.	, . , .
-Poppy făcu el si apoi gura lui cobori peste a ei.
Era ca un dar Se sărutaseră de nenumărate ori înainte ani întregi de sărutări scurte sau lungi, dar niciodată al Niciodată când dorinţa ei o întâlnea pe a ui, când aşa. mciuu	mal dulce nectar. Niciodată
gura lut avea gustultrăgeaaproape>
când ea - nu ielumânârile? îi şopti el lângă gâtul ei.
-Vrei sa sti j;	Descopense că atunci când îşi tre-
Poppy nu as-	hu spatelui kli) simţea fior. dc cea palmele pes®
dorinţă	în	tot	corpul-
-Lumânările.	zjse. Sărută-mă din nou1 în rPlP
^ ca,,! exc^î
din urma, ce314
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Descoperea atât de multe! Râsul făcea parte din roari acestea - felul în care Fletch râdea când îi săruta pan^ dulce a sânului, iar ea credea că el putea să o facâ mai bine.
-Mi-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 râdea, gâfâia şi se temea, toate deodată. Se temea că era doar un vis care îl prinsese încă treaz, pentru că realitatea 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 împingă 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 la senzaţia buzelor ei moi sărutându-l peste tot, chiar muşcându-l, gustându-l, explorându-I.
-Tăcere, zise ea, iar el îi făcu pe plac - îşi pierdu controlul câteva clipe -, până când el o răsturnă şi nu mai ascultă alte obiecţii.
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, ei se temea că nu avea să fie bine, că ei nu avea să-i placă... Se temea.
Ea îl trase spre catifeaua plină cie rotunjimi a corpului ei şi îi vorbi pe un ton ferm:
-Fletch, dacă nu faci dragoste cu mine acum...Magin unei nopţi	^
Magin unei nopţi	^
. ,e arcui spre el si păru n; j- . , ipo1 ,	' yaiu sa Piardă siru
^intanlov.
juitP ^ el ui*d,c *merile stupide. Prin cine stie ce ¿colun	Crăciun, ei îşi primiseră noaptea
Iţii înapoi. Era prima data pentru amândoi £j se frecă de ea, tachinând-o, sărutând-o b începu să se încrunte din nou, precum soţia lui jiilce şi apriga, aşa că, în cele din urmă, îi luă chipul jntre palme şi o sărută în timp ce se afunda în ea pentru prima dată, cea mai bună dată, singura dată.
poppy îl privi şi, spre disperarea ei, simţi că i se umplu ochii de lacrimi. O seducătoare franţuzoaică nu plângea in 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.
La început, era ca un joc frustrant în care rămăsese în urmă. Fletch se mişca, puternic, tare şi constant, dar ea se zvârcolea sub el, încercând să obţină acea presiune,
presiunea pe care o voia...
Când, dintrodată, îşi dădu seama ca o făcea din nou. îl lăsa sâ preia conducerea dansului, sa pună totul pe - A - ,.,,;re a spatelui Şl o întoarcere spre e si, masa. O mica arcu «^ ( ^^	- -
Dumnezeule, pre iuna« ^	..
dă! El scoase un sunet pru
pe spate.	Nu doar Fletch şi nu doar ea.
Erau Fletch .°^adev5rat acum - cum să nu vină'
Lacrimile venita	' ^ unison, tarc, umed si rca|
Corpurile lor * '«> , ^ lubi(e. Erau ,%1?ite şi giV Fletch spunea Iu""
fâite, dar reale-	de, ma, aproape de el, cu ,a.
Ea se mişc» m»' „ săt-m, când se sărutau crimi în S^ mairap	nu mai pucu
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să gândească, până când, cu un strigăt cutremurat ea se eliberă si 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.
-Vrei să-mi mai citeşti o dată povestea?
Cumva, fata aceasta slabă cu nasul lung, această fată bătrână virgină, inteligentă şi mânioasă devenise 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.
-Dacă 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.
-Poţi să mă dai în judecată că mi-am încălcat cuvântul.
	Cât crezi că o să primesc?

&
areu să gândească, era ca şi cum ar fi înotat în ^/¿ar era ai?a distractiv să poarte o conversaţie
care îl făcea să se concentreze! '^¿unt bogat. Nu m-aş mulţumi cu mai puţin de ./qOO de lire. '^şa de mult?
£l simţi o sclipire de mândrie. „Vezi- Ar trebui să regândeşti decizia stupidă şi să te j^riţi cu mine oricum.
-Eşti prea bătrân pentru mine, se răsti ea. Şi uită-te la rinei Slab ca o crenguţă.
Ei 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, îi zâmbi ea. Bunica îmi spunea tot felul de poveşti despre ea. E singura noapte în care animalele pot vorbi unele cu altele.
-Shakespeare spune acelaşi lucru, remarcă Villiers. Si apoi găsi cuvintele în minte, ca un fel de binecuvântare: „Cocoşii, păsările dimineţii,/ întreaga noapte cântă, si atunci/ Nu-i duh să se încumete pe-afară". Făcu
întrebă ea.
de mână?	vocea ei limpede, ¡,u..|:„ .
Aşa că ea m«Pu cuviniclc dra, s 'f * citească, iar d»«*,asta,n ceal,lt>'	ca de
un fir alvieţ»
	Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea...
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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 într-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 şi grăbit, iar senzaţia o străfulgera ca un şoc.
-îmi 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.
-Cum aşa?
El o ţinu strâns lipită ele el.
	Port o haină cu decupaj în faţă.
	Pe Jemma nu ar soca-o nimic, preciza Poppy

-Nu vreau să o înnebunesc de dorinţă, zise el cu o urmă de amuzament în glas.
Ea pufni.
^m mai văzut bărbaţi ca tine cu alte ocazii. „Sa nu te bazezi pe asta, se lăudă el. b îşi lăsă capul pe umărul lui, chiar dacă el era o ira nebuna şi vanitoasă fără speranţă; un bărbat ¡n definiţie, ar ti spus Jemma.
■ £l avea un braţ puternic în jurul taliei ei, asa că îsi itrânse 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 într-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 cealaltă. Ea îşi dădu dintr-odată seama că vocile celorlalţi erau estompate, de parcă ar fi ajuns până la ei printr-un văl de zăpadă.
- Cineva ar putea trage draperiile în orice moment! exclamă ea.
Mâna lui îi cuprinsese un sân, degetul mare dezmier- dând aspru sfârcul până când ea se răsuci în braţele lui,
fără să se poată stăpâni.
- Nu sunt prosti, zise el cu vocea întunecata ca noaptea.
începu sa o muşte în joacă - mici muşcături la baza începu ba 'bitura umărului, urechii, pe gat, in scoDicur
-Te porţi ca un animal!
-Stu, caii st mu, , ţS pr0cesul.
-N-am stu„ tlto carte, zise ea şi se foi din nou.
- Am citit inc;',llise aşeză între coapsele ei ,
gâfâie şi» scontam.
Dintr-odată, ea nu se mai concentra asupra întuneri cului de afară, ci asupra reflexiei lor în sticlă.
Ea, cu capul dat pe spate, pe umărul lui, pâruj |uj negru căzându-i peste obraz în timp ce o săruta pe mâinile lui puternice dezmierdându-i corpul de parcă 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 melodie pe care încă se obişnuia să o recunoască. -Lumea...
-Taci! Au plecat la cină.
într-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. -Nu!
-Nu pot să mă dezbrac aici! zise el. - Dar mă faci pe mine să mă dezbrac. El îi ridicase rochia pe talie şi apoi o împinse spre geam.
Era rece şi neaşteptat de senzual lipit de posteriorul ei. Se simţea înfierbântată şi îi era frig în acelaşi timp.
El nici măcar nu o mai asculta, îi linse gâtul şi apoi îi sărută bărbia şi maxilarul, după care îi cuprinse gura. Era sălbatic şi moale în acelaşi timp, luând şi dăruind,
m,Magin unei nopţi	^
Magin unei nopţi	^
,na lui menţinând un ritm care o făce, c*
ede ş, ma. sus, ea ,ncepu să suspine sprijinită de e El« ^ f,.or"' .m',Cul *Păt Şi felul în care tremură si
se scurnra in braţele lui.	Ilura
Când totul se termină, ea se întoarse spre umărul lui -Cata gălăgie am făcut?	«<"uuui.
-Poftim?
Vocea lui era încordată şi aspră. Ea începu să zâmbească.' -Era rândul meu sau al tău? -Al meu, zise el. -Şi când e rândul meu? -Acum?
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Fletch era încă un pic roşu la faţă şi uşor enervat pe Poppy. Ea se simţea extrem de fericită Şi nu înceta să zâmbească, în vreme ce el era in mod clar iritat.
	N-ai vrea să mergem la etaj acum? întrebă el. Având

în vedere că e rândul tău?
	Oh nu' zise ea şi îi zâmbi. Ce mi-ar plăcea...

Se opri şi îsi linse buzele şi apoi îş. împinse buza de jos în faţă pentru că voia sâ vada schp.rea din ochii lui.
Era un gest franţuzesc	decjse ea
-Afară?
Ea aprobă din cap^ ^ ^ ^
" Putem outea sS-mi spui pe numele meu adevărat' - Crezi ca ai pute	„devărat?	" arnt'
. Fie... Care e numele t.
• (\324
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-Nu ştii care e numele soţului tău?
Ea se gândi un pic şi apoi refuză să se simtă vinovată.
-Mama a fost scandalizată de simplul fapt că îţi spuneam 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-l văzu cum se mişcă.
	Uită de femeia aia! Nu vreau să mai aud, nu are nici o legătură cu noi. în 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 îşi dăduse seama 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...
	Nu Fletch!

Ea clipi.
-Atunci care e numele tău?
-John.
v -Ce?
n nume aşa de simplu, ferm, respectabili Părea
, a aiba nici o legătura cu soţul ei exotic şi Ia modă
^u poţisa'1 SPU1 niclodată în public.
ga se uită în sus la el.
pârul îi era ciufulit fiindcă se agăţase de el în spa- ele draperiilor Dar haina îi cădea în falduri impeca- •le< Lavaliera lui arata cumva că aspectul sifonat era la modă. El părea cel mai rafinat vlăstar al modei din ¡nalta societate. -Numele tău e John!
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 numele unui bărbat de care te îndrăgosteai: un prinţ ferm şi profund, puternic, care iubea cu loialitate şi cu adevărat. Al cărui exterior exotic avea prea puţin de-a face cu interiorul lui englezesc puternic. -Te iubesc, zise ea. John. II atinse pe obraz. Zâmbetul lui era un pic strâmb. - Hai să mergem afară să ne plimbăm! Ei îi fu greu să-l oprească din a o săruta pentru ca, în
sfârşit, să o urmeze.
Bărbaţii care se numeau John nu încetau să te iubească doar pentru că nu erai cea mai frumoasa femeie din încăpere Sau cea mai tânără. Sau cel mai puţin citită. I bărbat pe nume John te iubea pentru totdeauna.
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Dautry adormise în fotoliul lui cu capul sprijinit nefiresc de perete.
Era mai târziu decât crezuse, pentru ca departe, purtată de vânt, se auzea cântarea clopotelor. Suna ca o muzică sălbatică, precum ielele care veneau în noapte să fure suflete de copii sau orice altceva furau.
Cântecul clopotelor vestea că era Crăciunul.
încă un Crăciun.
Ea se trezi chiar atunci ca o pisică 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 observat. Pot să te mai dau în judecată pentru încălcarea promisiunii.
	încălcarea promisiunii?
Ea se ridică şi se întinse, apoi se opri.
Se holbă la el. îngheţă.
El se simţea la fel de slab ca un pisoi, dar reuşi să se ridice pe perne.
-Oh, Dumnezeule! şopti ea. Tu...
-Ai spus că pun prea mare preţ pe ce zic doctorii, îi aminti el. Treglown a zis că, dacă supravieţuiesc în noaptea 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 fericit, 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.
	În caz că nu ai observat, e aici şi moştenitorul tău. Deci, cine m-a compromis? Pregătiţi-vă de un proces pentru încălcarea promisiunii, Excelenţă!Magia unei nopţi	^
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voi face, zise el ca pentru sine. M pe uşă, iar el se întinse după apă. Se simţea binecuvântare rece pe limba lui, alunecând în jos
obosit. Qar era în viaţa.
Asa Că salută cu acel pahar de apă naşterea Copilului care urma să fie sărbătorită. L< .Mulţumesc.
Suna straniu aşa şoptit în cameră. Nu era nimeni acolo în afară de vărul său adormit, nimeni în afară de un duce decrepit şi şoapta unui parfum de femeie. Aşa că o spuse din nou, mai tare. -Mulţumesc.
În depărtare, clopotele continuau să sune puternic, iar ducele de Villiers se întoarse pe o parte, căzând într-un somn curat, vindecător.
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-Nu vreau să ies afară. E frig. E Ajunul Crăciunului si ninge Toată lumea o să creadă că suntem nebunii
Judecând după expresiile servitorilor, aceştia erau deja convinşi de asta. Dar Poppy, cu un şal de lână în
jurul gâtului, îl certă;
t • j«ar să fie rândul tau.
• -nrinseIUI 7	 rimáimul şi î» ,ru jse Flerch. Am purea să f,m -Aş® e' ;n zăpadă şi să nu nc m:)i
pereche de n">< ă pierdeţi în zăpadă, observ -V^nse lui Flerch un mic telin^
9*A în zăp^a şi să nu n, m[ " 11 P^icol! Să :rd i Hin P^ivarA-	aSCa de^t la
în Pericol! Să2J2	Eloisn James
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-Abia dacă mai ninge acum, zise Poppy, luând şi ea un felinar şi dând din cap spre unul dintre lachei, cnre deschise uşa mare de la intrare.
Prin lumina care se revărsa din uşă, lumea părea formată 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 dinţi-odată ideea că ar putea găsi un hambar cald şi să verifice ideea lui Poppy că animalele puteau vorbi în noaptea de Crăciun. Şi alte câteva lucruri la care se gândea. De pildă, rândul lui.
-Două ore, zise el.
Se simţea înfometat. 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. Curtoazia cerea ca el să deschidă calea, dar, dacă ea era aşa de dornică să-şi croiască drum prin mormane până la coapse, 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 femeie cu care făcuse dragoste ani întregi? Ce se întâmplase cu ea?
îl 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.
ă ar fi încercat ceva nou, asta ar fi putut fi o aplicaţie. El începuse să păşească mai încet, gândindu«e \ asta. Poppy ajunsese deja la colţul casei. El continuă se gândească la faptul că ar fi putut să o înveţe cineva, jarştia că nu era adevărat. Nu exista alt bărbat în afară de acel biet doctor Loudan, dar ea nu-l plăcea în felul acesta. Ei îi plăcea să-i poruncească bietului om si să îi trimită scrisori complicate despre degetele veveriţelor si alte lucruri de acest fel.
Aşa că, dacă nu se topea din cauza altui bărbat, atunci ce se întampla:
Motivul nu era frumuseţea lui, deşi era jenant să se gândeasca Ia 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 înghitită ' 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.
	Uită-te la asta, zise Poppy şi flutură felinarul spre el. Cred că aici sub copacul ăsta locuiesc nişte animal >
	Oh, pentru Dumnezeu, probabil e un urs! geniu el croindu-şi drum prin zăpadă spre ea.

Zăpada trecea mult peste cizmele lui. Ea probabil » deja îngheţată, trăgându-şi fustele tivite cu gheată ^
	Urmele sunt mult mai mici. Priveşte!

Ajunse la ea şi în lumina slabă a felinarului v*,n mele mici. Două mai mici în faţă şi doua mai ¡¿^T space.	^ ln
Izbucni în râs. -Asta nu e urs.
_ Poate că e un oposum englezesc, 2ise p
^ Och,cotind.
Ochii ii sclipeau. Când începu să râdă, nu mai re^j
să sc 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 multe şi...
-Iepuri, şopti ea. b o vizuină de iepure sub bradul
ăsta.
Şi, fără să mai ezite, se lăsă în genunchi şi îşi deschise driim pe sub ramurile uriaşe care se iveau din zăpadă. Pletch 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.
	Pletch! făcu Poppy părând la fel de încântată de parcă el ar fi decis să i se alăture la o ceaşcă de ceai.

-Ce naiba! mârâi el şi puse felinarul deoparte. Lumina tremură şi se stinse, lăsând doar flacăra subţire a felinarului lui Poppy.
	E ca o cameră mică, zise ea. Aşteaptă un pic, Fletch, ochii o să ţi se adapteze.

-Sunt: 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 formând un mic acoperiş.
Pământul era acoperit de un covor moale de ace uscate de brad. Zăpada filtra cumva lumina, aşa că sub copac era un gri perlat, cu excepţia razei de lumină galbenă330	Eloísa james
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^ '¿lînaralui ei. El atinse cu capul uartea cie jos
.^bradului.
frumos, zise el. Hai sâ mergem, Poppy! Fus- să fie deja fleaşcă. ¿f^e frig, "dse Poppy. ^ ghemuită lângă trunchiul bradului, zâmbindu-i.
2
îi scăpase de sub căciula groasă de lână pe care :^use majordomul. Era departe de bonetele elegan-
care
^ obişnuia să le poarte, puse deasupra unui cuib •■ ¿in bucle. Ea arăta ca o fetiţă.
bine, poate nu chiar ca o fetiţă. Nu cu acea buză - -ala. sinu cu	care ^ P^vea. Nu puna tot acel
de seara trecută, dar nu avea nevoie de el. Buzele ei l~au culoarea roşie a unui fruct copt. ' Chiar în timp ce o privea, limba ei îşi făcu apariţia î>i umezi buzele, apoi îşi împinse buza de jos în faţă y cum obişnuia, iar el deveni mai tare ca un trunchi
^ ffiacă era loc acolo sub brad, aşa că se târî un pic
mai în faţă.
	Poppy, zise el încet.
	E rândul tău.

-O sâ răceşti Nu P^J	£ 0	ă din
-De fapt, aia e ^¿jL's Macine. Când padâ. Am citit despre eic ^ ^ ^ ^ ^
căpitanul SybiU ajuns m
jpmrris ca fiind destul de calde. Rropi în zăpadă şiel.f isefletch. Genunchii îmi sunt -Mie nu rni-e caia, - El se rârî mai în faţ. .. uzi si am picioare Vj eChiar aproape de bu:elc ei. se opri când gura lu a ^ ă într-un pat adevărat. Vreau ca rândul meu mică acoperita de o mănuşa
vreau cai«*- «mâna11" ,	—i«>a
Dar ea în«"se	el cn, ? ^ l* Patul
^gtfSgr	
Dar pentru Fletch entuziasmul compensa pentru orice. Iar când reuşi să-şi bage mâinile pe sub haina ei si să înceapă să o frece peste tot - pentru a o încălzi, desigur 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 hainele, 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, neajutorat sub dezmierdările buzelor ei dulci. De pe buzele lui ieşeau zgomote ciudate, răguşite în timp ce ea se juca mai departe, râzând, lingându-l, împingându-l spre o plăcere ameţitoare, dar nu suficientă.
În cele din urmă reuşi să o prindă, fără vreun cuvânt, îi ridică fustele şi o ţinu în timp ce protesta la un centimetru 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.332	El oi sa jnmcs
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parcul, iar ea strigă. Aşa ca el reperă ■ ./5i acolo, în cămăruţa perfectă de suhhJ^ ^ şi J propria voce şi ţipă din nou	' PoW ¥
se retrase şi se ridică, capul ei 3h-n - ,
;e deasupra, făcând să cadă zăpadă	Crengile ;ţâ în momentul în care se atin^ ACare se t0P[
£a era foarte pricepută Gâl	l°r'
nebunea, prea încet, prea rapid ""	ntm care în-
doar că presiunea creştea si că nJ* ^	CUm' ?ria
iul în care ea aluneca netedă Jr	m durere' fe' aeel, revenind când
era sa o apuce.	care ŞH dorea Aşa că făcu în cele din urm*
cu un răcnet puternic în ea h	f ?l se arcui
de tare putea	Ş' ,ar' câr de libaţie şi
Ea gâfâia şi ţipa> iar e, sjm ; cum de parca trupul ei era si al lui.	tensiunea
Iar când furtuna încetă în cele din urmă, fu acelaşi moment şi pentru ei - un moment împărtăşit o 4mni împărtăşită, o bucurie împărtăşită.
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Ziua de Crăciun
Poppy se trezi clipind, pentru că dormitorul era tilde lumină - o lumină dură, ca de cristal.	' 1,1
Se duse la fereastră ca să constate că in timpilj cândva, zăpada se transformase in lapoviţa şi „,tui ' >"• era plin de cristale de gheaţă ascupu- lUmi	«r
de curbele mormane or de zăpadă Glu»,a acop,r ecare crenguţă de păducel Şi cădea in ,urtllri „^ d- acoperişul aripii sudice.	pe
Era dimineaţa de Crăciun.
încă din copilărie Poppy se bucura de Crăciun. Mama ei se enerva rareori de Crăciun; ern o zi liniştită, dar de sărbătoare. Stăteau împreună, iar mama ei o (¿j 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 jucânclu-se cu beţele colorate, 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.
-Hai să sărbătorim!
-Nu aşa.
-De ce nu.7
El o săruta pe gât, ceea ce era foarte drăguţ.
	Crăciunul... Crăciunul e special, zise ea şi se retrase.

-Tu 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 Iui se întunecă un pic.
-Ce vrei să spui?
-N-aş putea... începu ea şi opri.
Avea impresia că mai auzise asta. îşi aminti de vremurile 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.

A
^ o să fiu tot timpul în dispoziţia de a face dragos- ¡,bun copac.
[e^ici măcar în spatele draperiilor? l\ rânjea acum.
„Pot să trăiesc cu asta. Pentru că rămâne patul. Uită-te !>ne,P0PPY! £a îi întâlni privirea.
uită-te la mine! Ea începu să se îmbujoreze. -E dimineaţă, Retch! Camerista mea va .veni acum, ¿e 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 îşi făcuseră drum prin zăpadă seara trecută când decisese să o ducă în braţe acasă. Şi braţele lui... îi plăceau muşchii de pe braţele lui. El o purtase tot drumul spre casă, de parcă n-ar fi cântărit mai mult decât o pană. Poppy se cuibărise la pieptul lui, cu întregul ei corp moale şi uşor, şi îi şoptise lucruri pe care era destul de sigură
că el nu le auzise.	. ,, .
Si îi plăcea felul în care pieptul lui se termina într-o
serie de văi si apoi- Apoi era sageata aceea de păr. sene de va şi ap ^ face să se îmbuj
b ? astea privii"ea ei se opri într-un mod plin de
i se înmuiau genunchi, M
. Absolut , Ea îş' ri<"c5334	Eloísa james
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-Arăţi ca un bărbat foarte sănătos pe la 20 şi CCV;]
de ani.
El făcu un pas spre ea.
-Nu arăt ca persoana pe care o iubeşti.7
Privirile li se întâlniră, dar venise vremea adevărului.
-Da, zise ea. Oh, da, John!
-Ca o persoană cu care te-ai căsătorit nu doar pentru
că voia mama ta?
	Nu 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?
-Ca 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.
-Şi vrei să spui că se cade să faci dragoste dimineaţa?
	Da. Nu e neapărat vital, dar e important.

-Şi că - rosti asta încet, pentru că era important - nu o să-ţi pierzi interesul pentru mine dacă nu mă port ca o franţuzoaică?
-Şi nici nu vreau să te scot mereu de sub un copac.
El îi ridică bărbia.
-Nu înţelegi, Poppy? Te iubesc. Te-am 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 par, soţia mea foarte englezoaică, după ce mi-ai ţinut o prelegere despre degetele veveriţelor zburătoare, întotdeauna. Şi pentru tot
lvHeţu. că acum vrei'te rog, să vii înapoi în pat
avea lacrimi în ochi.
Cre^ zise ea încet, că mi-ar plăcea să mă mărit
,atir^
£sti măritata cu mine.
>am măritat cu un duce, zise ea. Mkir plăcea să ^ mărit cu tme, John al meu, care se întâmplă să fii
*>duce\ - u ' £l o luă m braţe.
-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 caraghioasă a unui predicator.
-E cât se poate de nepotrivit pentru oamenii căsătoriţi 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 barba aceea fercheşă. Aşa că îi sărută şi gropiţa din bărbie. -Te iubesc, zise ea.
Vocea îi suna răguşită şi seducătoare, doar că acum Ştia că nu era franceză, ci doar dorinţă.
-Nu stiu cum s-a întâmplat, cum am ţost aşa de norocoasă. Pentru că e adevărat că, dacă ai fi fost alt tel de bărbat, alt duce, mama nvar ti obligat să mă mărit eu tine, iar eu eram o creatură aşa încât as fi făcuto. Dar cumva iu a» tost diuele care a
Feiui m ^ ^«i
dragoste...	~
-Am ascultat-o pe mama, îl întrerupse ea. 0 auzeam tot timpul în capul meu. îi simţeam dezgustul, dar niciodată 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 adevărat că erai soţul meu.
-Am fost mereu soţul tău, zise el. Nu a existat niciodată 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 tăcură. 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 ingenios. N-am mai văzut o Diana aşa de feroce şi într-un albastru regal. Arcul şi săgeata sunt un detaliu drăguţ. Şi îmi place cavalerul acela îmbrăcat ca Henric al VlII-lea.Mam unei nopţi	,3
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t iu că Henric al VJIJ-Je3 , ZI. Dar cred că Lord Pladt,et ^urtâ rernarcă :;;rretare.	' C ^ P«™/.s hhenăti de
',Sona lui mi-a spus că si-a 1, , dineului în jurul taliei cu ¿Jf C°VOnji din faP ' -Srii, am crezut că Lady ¡sirW ' ^¿cut-o, lise Hetch. Dar nrif CUminte când
"isidore dansa îmbrăcată ca S<,aCUm!
Fustele îi erau făcute dinSun Î ^ T™ Mmirei ^e tot cu cod de păun Tar ^^ ^^ Snrit, pentru că nu era	' "" ^ merita
nu'5nU!gemUP°^D— LordBeesby,
mereu..Un	Votează
-Nu mă refeream la asta, făcu Poppv Uită-re holbează la ochii lui Isidore!	CUm se
^ îndrăgostit, rosti Hetch. E un caz fără speranţă, as
	E căsătorit' şuieră Poppy.
	încă nu.

Ea se relaxă şi continuară să danseze pe toată 1 gimea camerei, evitând în ultima clipă o ciocnire1^" un aristocrat exuberant îmbrăcat destul de neverosimil în papă.
Chipul îi era roşu tot şi se legăna ca pânza unei răbii înalte. Toată discuţia despre costume îi amincj ^ Poppy să întrebe ceva.
	Hetch, cine a fost tânărul Pe care l-ai angajat? ^

băDarFletchnuoau:i;^eadefelulîncar
podcnise, dărâmând în calea Im un marinar	*
cu regina din Saba.
j*n Saba nu fu foarte amil
.BriA-*^	
^^	U SUs
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de parcă ar fi fost o pană şi o clipă mai târziu continuau să danseze.
-Unde Dumnezeu ai învăţat să dansezi. întrebă ea.
	Balurile marinarilor, zise Dautry. Şi să ştiţi, domnişoară Tatlock, că există civilizaţie şi dincolo de saloanele înaltei societăţi.

Ea, care fusese aspră şi isteaţă cu Villiers, nu reuşi să spună nimic în momentul acela. Parcă o cortină magică s-ar fi evaporat, iar ea redevenise o fată bătrână neinteresantă. 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?

-Ai 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... începu 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 şi fără suflu.
-Ai de gând să te măriţi cu el? repetă el.
Gura ei se deschise, dar nu reuşi să rostească nici un 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.340	Ebisa jimies
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fi s-a oferit o alternativă?
Ea rânji, ştiind că sora ei, May, nu ar fi recunoscu t-o ■ odată. În seara aceea, ea era regina din Saba, o feme- nlCcflre poruncea inimilor de bărbaţi. 16 ^ViUiers mă ameninţă că mă dă în judecată pentru indicarea 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. Idiotul1.
- Presupun că asta înseamnă că rămâne doar ducele. Poţi să exersezi ca să-mi spui Excelenţa Voastră.
Ochii lui erau sălbatici, dar se înmuiară când se uitară în adâncul sufletului ei şi văzură o femeie care voia să stea în faţa vântului şi să simtă sarea pe buze. - Charlotte, zise el. Ea îsi ridică bărbia.
-Voi decide săptămâna viitoare. Intre cererea ta şi a lui. Pentru că... tu m-ai cerut, nu-i aşa? Doar că ai uitat să o spui cu voce tare - am observat o anume reticenţă.
în ochii lui apăru o sclipire amuzata. Amuzament şi încă ceva - ceva ce o făcu să i se înmoaie un pic genunchi de parcă în încăpere nu ar fi tost destul aer.
Şi clar nu mai fu de îndata ce el începu sa o sărute
din nou.
IWpe Sw ^ ^
bai găsit?
I Care tânăr?	e ¡postit de mama mea
-Oh- -Da, aprobă ea din cap. Ace! tânăr. Cel care i-a rat reputaţia mamei mele cu atât de mult curaj. Evident că posedă un anumit talent dramatic.
-Nu 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?

-Pentru Dumnezeu, nu! zise Fletch şi cedă. El e cum să spun, un gentleman al nopţii. Un cuceritor al întunericului.
	Gentleman al... Ochii lui Poppy deveniră rotunzi. Serios! Unde Dumnezeu l-ai găsit?

-Am întrebat pur şi simplu o femeie care se pricepe la aşa ceva.
Ea îşi miji ochii.
	Şi ce femeie e asta?
	O tânără rudă a doamnei Armistead, consoarta lui Fox.

-Nici 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.
	Iţi dai seama cât de mult te iubesc, da?

Ea se încruntă.
	Spune-mi că eşti geloasă! O cheamă Cressida şi e foarte frumoasă.

-Nu 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 noapte al ducesei de Beaumont avea să fie subiect de bârfă ani întregi, aşa că un sărut între soţi nu avea să primească prea multă atenţie.
în mod firesc, acum, când ducele de Villiers se însănătoşea, partidele de şah ale ducesei de Beaumont
l ei şi cu Villiers deveniseră din nou un subiect
Reaprinse.
Jea,ai învins? .mreba doamna Patton, oprindu-se pen- o clip» m sala de odihnă a doamnelor, jeninra îi aruncă o privire leneşă. _Ţe îndoiai de asta?
'Nu după felul cum m-ai zdrobit pe mine în ultimele zile.
.Ai câştigat o partidă foarte frumoasă aseară împotri- va mea, remarca 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... Si ai terminat-o şi pe cea cu Villiers?
	Din păcate, zise Jemma şi se încruntă. -Nu ai câştigat?

-HI 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.
	Şi... aşa am auzit, zise doamna Patton, făcând o pauză delicată.
	în pat, confirmă Jemma.

-în pat cu ducele de Villiers, zise doamna Patton visătoare. Nu există femeie căsătorită în toată Anglia care să nu se gândească să-şi sacrifice regina pentru o astfel
de ocazie.	A _
-Villiers refuză să joace pana ce nu se întremează complet. A zis că se va întâmpla în şase luni.
Doamna Patton râse.
-Vei juca mai repede cu soţul tau?
_ Nu ştiu, răspunse emma şi îşi fixă la l0c 0 b j
rebelă Am câştigat ultima rundă de ceva vreme s nu am avut timp să mai discutam sub.ectul. Asta e o deci™ pentru alta zi...


epilog
a copiilor, domeniul Fletcher 25 decembrie, şapte ani mai târziu
£ra Crăciunul şi o fetiţă cânta destul de fals, asa cum cântau copm 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 si profunda, alunecand 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. Gra7i<imere 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 până când ţipă şi mai tare, atrăgând atenţia celeilalte persoane din cameră Înainte ca Fletch să-şi dea seama ce se întâmpla braţe mici şi grăsuţe îl apucară de picior, iar câţiva dintî ascuţiţi, doi sus şi trei jos, se nf.pseră in piciorul lu. • - Dă-i drumul lui Clemmie! ţjp o voce uşor înăbuşită cu gura în ciorapul de mătase. Dă-, drumul lui Clen^344
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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 dlâgiiţ cu Clemmie, zise el şi apoi: Assan- der sus!
Fletch îşi ridică fiul pe umeri.
	Haide, papa! zise Clementina, trăgându-l de mână. Hai să ne prefacem că ne uităm după Moş Crăciun!

Ea dansă până la fereastră şi-l trase după ea.
-Am 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-l 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 cuprinse cu un braţ. Alexander puse o mână în buclele mamei sale şi toţi se uitară pe fereastră în timp ce Clementina cânta:
-În 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.
^rare specială a colinduluT " ~ ^ °
Crăciunul, zise Fletch si deDU9P„n . . .
poppy-	' P seunsarut Pe buzele
|l"Si apoi încă unul, pentru că M „ ¿sea bine şi era a lui. " Q ea un gust bun,
,îd aminteşti când te-am sărut™ ■ ,
nirnuldinSaint-GermainSSrPnmadată:
i asa m
i»*—		uca-i icS.
¡i mai dărui un sărut ca să-i sd,'.^ pr0fund posesiv. Ca sai adu« ammte, un sărut
-Aigrijăl ziseeafărăsuflare.Tepocnesccu umbreluţa!
Fletch . . lasa maimle să alunece pe posteriorul
mi nmoa	J 		
i soţiei.
î • i	t	pusceriorui so
-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 şi nevinovaţi.

-Nu. 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
care se întâmpla în ziua de Crăciun
-Va trebui să ne batem pentru asta, z.se ea şoptit ceva
ÎnÎu ce? întrebă Fletch care pierduse şirul 8itUa^ Poppy, sunt... ^
Ea îşi întinse gatul.
-Ce face?	1\
. m
Alexnnder era micul lor curajos, foarte ocupat s- lovească o trăsură de jucărie de şemineul de cârămid^ într-un fel care garanta că avea să-i distrugă rotile,
-Nu e Alexander, zise Fletch şi îi prinse faţa în mâini Eşti sigură că nu e un vis.7
Nu conta faptul că toate femeile clin 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 fericită 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 prefera 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.Magia unei nopţi	34 7
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Chiar şi dupa ani de căsnicie Poppy tot nu se pricepea & spună lucruri intime cu voce tare, desi devenise foarte pricepută să le spună în intimitate.
Aşa că, în loc de asta, ea îi trase capul spre ea şi îl sărută cu toată inima, cu bucuria care venea din faptul câ era iubită cu adevărat şi că iubea cu adevărat.
Cu bucuria care venea din faptul că avea copii convinşi că erau foarte iubiţi şi care nu se temeau de un cuvânt 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.
	Un 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-l şi pe Alexander în braţe, iar Clementina se strecură între ei, toti ţipând, râzând şi repetând: -Un copil, un copil!
Ceea ce avea sens. Pentru că era ziua de naştere a acelui Copil.

