
ph 

=
>
 

ste les) 
=
)
 ZA 
—
 



SERIA „DUCESE DISPERATE 

Harriet, ducesa de Berrow mtv Im puvărană de re 
tăţile yi d Dligaţiile impuse de titlul nobiliar, În phus, p 

i evenimentele ociale nu mal au niel un farmec de când a Ama 
vădu avă de tânără, Aindeă acum este considerată o femele plic 
tisiroare, fără nici un viitor, Dorindu-yi j alunge monotonia 
se botărăşee i participe la una dintre petrecerile scandaloase: or 

anizate la reşedinţa lordului Justinian Strange 
iapa libertină pe care o duce, Însă prezența ei în 

cunoscur pentru 

bat cu siguranță ar crea un scandal, așa că singura s 
phiteze — și nu oricum, ci alege i imbrace haine bărbăregei 
pretindă că este un tânăr dornic de aventură 

Aşteptând cu nerăbdare o noapte de plăceri nebănuit 
cat când desca 

Lord 
Strang eră că sub hainele unui tânăr nai 

află cca mai frumoasă și mai voluptuoasă femeie pe car 
noscur-o vreodată, Dar de c tânără ca ea își riscă reputați 
articipând la o aventură atât de scandaloasă? Şi ar putea el să 
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Această earte îi este dedicată lui Georgette Heyer. 

Deși câțiva scriitori dinaintea ei au îmbrăcat femeile 

în haine masculine (îmi vine în minte Shakespeare), 

ewinele doamnei Heyer, extrem de amuzante, au sta- 

bilit standardele modei în toate romanele de dragoste. 

Nu puteam să-mi îmbrac personajele fără ajutorul a 

trei oameni fabuloși: editorul meu, Carrie Feron, asis- 

tenta mea, Kim Castillo, și asistenta mea de cercetare, 
Franzeca Drouin. Vä sunt enorm de recunoscătoare 
fiecăreia dintre voi. 

Nu în ultimul vând, cititorii de pe pagina mea 

online (www.eloisajames.com) sunt o bermanentă în, 

cântare, o provocare și o sursă de idei. Vă rog să intrați 
pe site și să vă alătusați! 
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prolog 

Justiţia ducesei 

15 decembrie 1783, tribunalul comitatului, ducatul Berrow 
Prezidează onorabilul Reginald Truder 

-Nam vrut să mă mărit cu amândoi! 
- Problema, zise ducesa și se aplecă în față, nu este că 

te-ai căsătorit de două ori, ci că te-ai căsătorit cu al doilea 
soţ când primul încă era în viață. 

- Ei bine, nu voiam ca Avery să moară, explică Love- 
day Billing. Voiam doar să mă mărit cu John, asta-i tot. 
Nu m-am putut abține. Eram obosită, mă simţeam sin- 
gură, iar el... El a stat cu mine într-o seară. 

Judecătorul horcăi și Loveday se gândi că era posibil 
să se fi trezit, dar apoi el începu din nou să sforăie. 

Ducesa de Berrow avea o privire blândă, dar își clăti- 
nå capul spre Loveday. 

= Dar erai deja măritată cu Avery - cu domnul Mos- 
ley - când te-ai măritat cu John. 

Loveday îşi plecă fruntea. 
-Avery m-a părăsit cu trei ani în urmă, zise ea. Nu 

Ştiam dacă mă mai vrea, pentru că a spus că eram mai 
proastă decât o scroafă primăvara. 

Ducesa avea o anumită graţie, asemene: 
predicator. Rochia îi era neagră, dar strălu 
ci era la fel de frumos, buclat şi ondulat și strâns 
Pra capului în felul în care obișnuiau doamnele fine 
poarte. lar privirea îi era așa de iertătoare, încât Low 
day simţi dintr-odată că trebuia să spună adevărul. P 
CĂ era iarăși copilă în bucătăria mamei, de unde fura 
© prăjitu 

soţiei unui 
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e Eloisa James 

- Nu sunt măritată cu adevărat cu Avery Mosley, zise 
i ridică brusc 

capul. Eram deja căsătorită când m-am măritat cu Avery, 
Şi nu m-am măritat cu adevărat cu el pentru că am avut 
un preot irlandez pe nume Usher, care mi-a zis în secret 

nu a fost o căsătorie adevărată. 
Avery probabil se prăbușise de pe scaun la auzul 

veștii, dar Loveday era concentrată asupra ducesei, 
-Tata m-a măritat prima dată când aveam 12 ani, 
- Doisprezece! 
Ducesa părea un pic şocată, aşa că ea încercâ să 

explice. 
-N-a fost aşa de rău. Eram mai dezvoltată și valoram 

ceva, așa că nu a fost așa de rău. 
-Cum îl cheamă? 
- Acela a fost domnul Buckley. Dar a murit, așa că, 

după ce nu a mai fost domnul Buckley, m-am măritat 
cu Harold Eccles. 

-Nu se întâmplă ca domnul Eccles să fie mort? se 

interesă ducesa pe un ton plin de speranţă. 
-E cât de viu poate fi cineva care locuieşte în inchi- 

soarea datornicilor. ÎI vizitez mereu când sunt la Londra. 
L-au închis pentru două panglici de pălărie și o haină. E 
de aproape unsprezece ani acolo. Aşa că m-am măritat - 
ea făcu o pauză ca să fie sigură că așa era - cu monsieur 
Giovanni Battista. El era un domn italian, care a zis câ 
mă ia cu el. Dar mi-a dat o pereche de mănuși şi apoi 

a plecat. 
-Şi pe urmă a apărut domnul Mosley? întrebă ducesa. 

Loveday aprobă din cap. A 
- N-ar fi trebuit să o fac, zise ea. Ştiam că nu ar îi 

trebuit. Dar nu știam ce să fac când m-a cerut. Dar apoi 
a plecat. 

- Erai într-o situaţie dificilă, rosti ducesa. Dacă am 

inteles bine, primul soţ a murit, al doilea e la închisoare. 
al treilea a plecat în Iralia, al patrulea nu e cu adevărat 

soțul zâu și al cincilea... 

ea, Cu coada ochiului văzu cum Avery 

< 

Scanned with CamScanner 



Ducesa nopții 7 

Nam avut pe nimeni care să se îngrijească de mine 
gi de copii pentru că tata nu mai vorbește cu mine de 
“ud a apărut italianul, 

Copii? Ducesa se uită prin foile lungi de hârtie care 
pluteau în jurul mesei. Nu sunt menţionaţi copii în 
plănserile astea. 

Barbatul sofisticat din Londra care stătea 
John interveni: 

= Nu au fost considerate informaţii relevante pentru 
chestiunea prezentă, Excelență. Clientul meu sa însurat 
eu ea cu bună-credință, aşa cum indică certi 
purea să mai remare că aceste proceduri judiciare sunt 
absolut neobişnuite? Cu siguranţă, onorabilul judecător 
Truder ar trebui trezit. 

Ducesa îl ignoră. Loveday ar fi putut să-i spună 
omului din Londra că acolo, în Berrow, aşa se făcea. 
Teuder era un beţiv, dar nu conta cu adevărat pentru 
să el şi ducesa rezolvau lucrurile împreună, așa cum 
se făcea pe vremuri, ceea ce era destul de bine pentru 
oraşul Berrow. 

cui sunt copii 
spre Loveday. 

= Ai tuturor, de fapt, zise Loveday fără speranță. L-am 
Slhruit fiecăruia căre unul. Cu excepţia lui John, desigur, 
pentru că abia neam căsătorit. 

i patru copii? ducesa. 
= Cinci, Harold, care e la închisoare, are doi. 
n sala de judeca ă liniştea. Loveday îl putea 

auzi pe John cum îşi mişca picioarele, măcar... Dar 
Sta prea tărziu, 

~ Eşti inteadevär doamna Eccles, remarcă ducesa. 

Loveday aprobă din cap, 
= Ştiu că aveți dreptate, doamnă duces 
- Excelenţa! şuieră un bărbat de lângă 

in Selena, repetă ea ascultătoare, D; 
soarea datornicilor. 

ângă 

? întrebă ducesa și se întoarse 

ar Harold e la 
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8 Eloisa James 

spre boxă, aşa că privi şi Loveday 
u John, cu ochii lui albaştri, și 

apărată, ca întotdeauna, 
aţie, domnule Mosley? 

Ducesa se uiti 

într-acolo, Acolo ei 
Avery, cu gura lui mi 

- De ce aţi 
întrebă duce: 

Avery vru 
înapoi, chiar şi după tot ce spu: 

Ducesa se uită la el serioa: 
Loveday. 

-Ai ceva bani? întrebă ea. 

-Oh, nu! răspunse Loveday. Nu am alți bani decât ce 

îmi dau soţii mei. 
Se lăsă un moment de tăcere și apoi ducesa vorbi pe 

un ton și mai blând. 
-Tatăl dumitale mai trăiește, doamnă Eccles? 

-= Da, dar el... făcu ea şi se opri. 

Ducesa își împreună mâinile cu duioșie. 

-E bolnav, nu-i așa? 

- Aşa am auzit, şopti Loveday. 

-lar tatăl dumitale are nişte bani pe care ar putea să 

lase moştenire? 
Loveday se uită la ochii albaştri ai lui John şi se simţi 

ca o proastă. 
-De asta mă vrea Avery înapoi. Din pricina morii. 

Şi John... Presupun că și John m-a curtat tot din cauza 

asta. Pentru moară. 
John se ridică și plecă, gest care vorbi de la sine. 

“Avery plecă şi el, așa că Loveday plânse un pic, apoi 

ducesa vorbi din nou. 
- Ai greșit foarte mult măritându-te cu atâția bărbaţi, 

Loveday. 
- Știu, făcu Loveday şi își trase nasul. 

-O să-i recomand judecătorului să te achite. Dar nu 

trebuie să te măriți din nou. Vreau să-l scoţi de la închi- 
soare pe domnul Eccles. Și apoi să trăieşti cu el. 

-Aşa o să fac, promise Loveday. 

i vorbească, dar problema era că el o voia 
despre ea. 

Apoi se întoarse spre 

vi, 
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Ducesa nopţii 

Ducesa se intinse și îl inghionti pe jtrlecătar, EL sfo 
o dată sau de dauă ori şi i, Ea îi spuse ceva și el 
pufni din nor ă vurheas 

~ Cazul e înehis! 
Apoi julecătetul se coco 
Loveday ramase acolo o clipă, înainte sägi den seama 

că era liberă să plece. Doar că ducesa vaia să v vadă. Aşa 
că se duse în fară, iar ducesa o luă de mână. Îi spuse o 
poveste frumoasă despre domnul Eccles - adică Harold, 
cel de la închisoare =, care ar fi trebuit să o trateze ci pe 
e prinţesă pentru că urma să fie proprietară de moară. 

Loveday doar zâmbi intruna. Ducesa era cea mai 
frumoasă şi mai plăcut mirositoare femeie din întreaga 
lume. Avea un că piesa de a vorbi și idet cam ciuda- 
te, dar nui puteai să nu o placi. Mai ales cum stătea acolo 
și o ținea pe Loveday de mână, despre care toată lumea 
spunca că era proastă ca o scroafă, deşi nu era. 

lar în final ducesa îi dlădu 5 lire, pe care să le foloseas- 
că pentru a-l scoate pe dată pe Harald de la inchisoa- 
rea datornicilor. Harold nu datora mai mult de v liră 
sau două, chiar dacă se lua în considerare cazarea, aşa 
că Loveday încercă să-i dea a parte înapoi, dar ducesa 
nu accepră. 

Apoi judecătorul se trezi din nou și păru să aibă o 
problemă îngrozitoate cu balonarea, aşa că ducesa îi 
zâmbi lui Loveday de parcă era o persoană normală 
şi amândouă ieșiră din încăpere. 

_ Loveday Billing nu mai fusese aşa «le fericită în toacă 
Viaţa ei, 

O ducesă o plăcea, o achirase - orice ar fi insemnat 
asta - şi îi spusese ce să faci, 

Aşa că ea făcu întacmai. 

i iarâși în scatmul lui. 
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capitolul | 

În care Cenușăreasa se îmbracă pentru bal și Zâna 
cea Bună aduce o gâscă în locul unui dovleac 

6 ianuarie 1784, Noaptea Regilor 
Bal niascant lu veșerlința de la ţară a ducelui de Beaumont 

Poveştile pentru capii erau pline de văduve fascinante, 
deşi cle nu crau intotdeauna cele mai drăguţe personaje, 
Mama vitregă a Cenuşăresei probabil se imbrâcase într-o 
rochie fermecătoare pentru balul prinţului, chiar dacă 
fiicele ui moşteniseră picioarele mari şi limba ascuţită, 

Harriet, ducesa de Berrow, își dăduse scama curând 
după moartea soțului ei că existau văduve încântătoare 
şi văduve care locuiau într-un canal, dimpreună cu prea 
mulţi copii, precum biata Loveday Billing. Existau vă- 
duve care dansau toată noaptea cu bârbaţi mai tineri și 
văduve acre, care ofereau doar zâmbete ascuțite. 

Harrier nu își fâcea iluzii cu privire la genul de văduvă 

care era ea. En era genul care locuia intrun pantof, nu 
conta că nu avea copii și că domeniul ei era mult mai 
mare decât un canul, 

Soțul el era mort de doi ani şi nici un bărbat mai rå- 
når sau mai bătrân nut o invita la dans. Cele mai multe 
dintre cunoştinţele cl încă aveau acea expresie tragică 
atunci când se uitau la ea și se îndepărtat imediat ce o 
silotau, de parcă tristețea ar fi fost molipsitoare. 

Se părea că, dacă ți se sinucinlea soţul, deveneai genul 
e văduvă neatrăgiicoare, l 

i În parte, era şi vina ei. lato aici, la nearepl 
hal mascat af ducesei de Beaumont, dar se coster 
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12 Eloisa James 

en intrun personaj fermecător? Sau măcar întranul 

malefic? 
-Cine eşti? se interesase prietena ci Jemma, mai sus 

mentionata ducesă de Beaumont. 

-Un personaj din poeziile pentru copii. Poţi 
ghiceşti care? 

Harriet purta o cămaşă de noapte de marroană din 

bumbac simplu, pe care camerista ei o împrumutase de 

la menaj 
Pe dedesubt avea trei jupox 

sosete de lână în corsaj. Doar ca 
spinarea, 

-Un personaj din poeziile pentru copii, dar cu piep- 
tul mare, zise Jemma. Foarte mare. Foarte-foarte... 

- Piept de mamă, o ajută Harriet. 
-De fapt, nu prea arăţi a mamă, ci mai degrabă ai 

rotunjimi foarte voluptuoase. Problema va fi dacă unul 
dintre oaspeţi te va atrage întrun colp şi va începe să te 

pipăie. Nu există vreo poezie despre scurtarea drumului 
spre pat? 

-Nu sunt în drum spre pat, zise Harriet uşor deza- 
itä. Și nimeni nu încearcă vreodată să mă pipăie. Şi 

tu cine ești? 
Rochia Jemmei era făcută dintr-un material de un roz 

pal, care se potrivea de minune cu părul ei nepudrat, de 
un auriwânchis. Pe fustele ei erau cusuţi maci de măta- 
se - şi avea maci şi în păr. Reușea să arate elegantă și 
neîmblânziră în acelaşi timp. 

- Titania, regina zânelor. 
- Eu sunt Mama Giiscă, Ceea ce rezumă foarte bine 

diferența dintre noi. 
- Despre ce vorbeşti? o certă Jemma şi p 

jurul lui Harriet. Uiră-te | 
prea tânără și prea proaspătă ca 

- Nimeni nu va şti cine sunt, zis 
lângă Jemma ca să jeze pe pat. O 
fantomă grasă şi a 

ne, precum şi patru 
laude un pic, își 

braţul în 
mea! Eşti mult 

ma Gâscă. 

trase de 
sunto ă creadă ci 
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Ducesa nopții 13 

Jemma izbucni în râs, 
- Fantoma unei bucătărese ucise, Nu, ai nevoie doar 

de o îmbunătățire a costumului purtat de 
pentru ca oamenii să iți admire ingeniozitatea costumu- 
lui. Aşteaptă să-l vezi pe Lord Plaget costumat în Henric 
al VIll-lea! Are un covor legat în jurul taliei şi arată la fel 
de mare ca un hambar. 

- Arăt și eu la fel de mare ca un hambar, cel puţin în 
partea de sus. 

-O gâscă, făcu Jemma. Sigur, ai nevoie de o gâscă și 
ştiu exact care e aceea, 

-Oh, dar... 
Două minute mai târziu, Jemma se întoarse. Cu 

o gâscă. 
~E adevărată? întrebă Harriet îngrijorată, 
- Într-un fel. Mă tem că e cam țeapănă. De regulă, 

zboară pe lângă peretele din salonul de sud. Soacra mea 
are o atitudine morbidă când vine vorba de aranjatul 
animalelor moarte pe perete. Poţi folosi biata gâscă în 
seara asta și apoi o lăsăm să zboare spre un loc mai bun, 
dacă înţelegi ce vreau să spun. 

Harriet luă gâsca în mână, privind-o destul de îndo- 
itä. Era împăiată în așa fel încât gâtul să-i stea țeapân și 
întins, ca atunci când era în zbor. 

- Prinde-o la subraţ, zise Jemma. 
Harriet se ridică și încercă. 
= Nu așa. Uite, întoarce-i capul în sus ca 

prietenă care îţi șoptește la ureche. 
Harriet se uită la ochii lucioşi ai păsării. 
-Asta nu e o gâscă prietenoasă. 
Părea gata 

pe cineva, 

ă pară ca o 

ă ciupească 

= Nu există pâşte prietenoase, zise Jemma, Trebuie să 
mă duc să văd ce a ficut Isidore cu costumul ei. Am fost 
mai devreme la ea, iar cameristele rupeau frenetic douã 
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ñ, dar mă rem câ rochii în două. Ea zice că va fi o regi 
va intra în sala de bal îmbrăcată într-o batistă. 

-De ce nu se prezintă Isidore cu titlul ei de ducesă de 

Cosway? întrebă Harriet. Aseară a fost anunţată ca Lady 

Isidore DelFino. 
-Nu cred că la cunoscut vreodată pe duce. Adi- 

că pe soțul ei, adăugă Jemma. Sau, dacă a fâcut-o, 

a fost pentru cinci minute cu mulți ani în urmă. 

Aşa că își foloseşte titlul ei, deşi în seara asta va fi Re- 

gina Palmirei. 

- Dacă mi-ai fi spus că plănuiai un bal mascat în 

Noaptea Regilor, spuse Harriet, punând gâsca jos, aș fi 

fost și eu regină. 

- Se pare că reginele nu poartă prea multe haine, așa 

câ în mod clar te vei simţi mai bine în felul acesta. Ar 
trebui să-i vezi pe cei care aleargă prin casă în căutare 

de costume. Majordomul stă să înnebunească. 
E minunat! 

Și cu asta Jemma ieşi plutind din cameră, lăsând-o pe 
Harriet cu gâsca. 

Era absurd să-și plângă de milă. De fiecare dată când 
intra în tribunalul judecătorului Truder, auzea poveştile 
unor oameni a căror viaţă era mult mai disperată. Chiar 
luna trecută fusese o fată care furase o jumătate de bor- 
can de muștar şi şase portocale. Truder chiar se trezise 
şi avusese de gând să o trimită pe biata fată la muncă 
silnică, atât de idiot era. 

Dar ca, Harriet, nu avea neve fure portocale. Ea 
era ducesă; și incă destul de tânără și sănitoasă... 

Și se simțea singură 
O lacrimă pică pe gâscă, iar ca 
Nu voi 

netezi distrată penele. 
cu adevărat să fie regină, nici a zânelor şi nici 

İr orice ar fi fost asta. Ea voia un Op- 
Cineva care sã stea seara cu ea, 

Loveday. 
exact așa cum spu: 
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Ducesa nopţii 15 

capitalul 2 

Un alt capitol în care sânii joacă un rol nu lipsit 
de importanță 

Zenobia, Regina Palmirei, își dădu capul pe spate și 
râşe. Corsajul ei se eãscă şi atârnă periculos pe panta sã- 
nilor. Bărbatul elegant din fara ei se învârtea pe vârfuri, 
cu o mână în aer, precum dansatorul ţigan din come- 
din Bartholomew Fair. Zenobia râse din nou și își ridică 
brațele în acr, imitândui, 

Corsetul Reginei Palinirei, dacă exista vreunul, nu îi 
acoperea pieptul. 

Lui Harriet îi trecu prin minte că un prieten adevărat 
iar fi spus Zenobiei = cunoscută ca Isidore - că sânii 
x mai sări facă apariția pe parchetul de dans al sălii 

le bal. 
Dar Harriet era așezată pe un scaun la marginea sălii 

de bal, iar Isidore aven privirea ațintită asupra bărbatului 
pe care-l seducea, deși seducpie nu era cuvântul potrivit. 
Harriet avea impresia că Isidote cra castă. Şi că era doar 
plictisită, lar Harriet nu putea să îi eapteze atenția. Se 
simţea invizibilă. Cu siguranță era invizibilă pentru cei 
mai mulţi bărbați din încăpere. 

Väduvele îmbrăcare ca Mama Gâscă nu erau lu fel de 
Câutate precum reginele pe jumătate dezbrăcate, indife- 
rent câtă umplutură era în corsajele lor, Puţinul marerial 
de pe carsajul lui Isidore era brodat cu pene de pătin, 
ochii fiind marcați cu giuvaiere. aste 

Pe scurt, ochii de păun crau mai populari decât cei 
de gâscă. Lord Beesby, de pildă, nu părea sărți po 
ua ochii de la corsajul lui Isidore, în vreme ce gâsca 
lui Harrier alunga bărbaţii. Zicea lângă ca, capul atăr- 
nând de pe scaun, cu achii mici ca nişte mărgele aşinriţi 

D pământ. 
EA lidnre se răsuci din nou cu mâinile în aer, O buclă 
czu din coafura ei elaborată. Dansatorii din apropiere 
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se opriră, fermecați de legănatul şoldurilor ei. Rotunji- 
mile lui Isidore aveau ceva absolut neenglezese în ele, 
iar buzele ei roșii, felul în care îi zâmbea lui Beesby, de 
parcă ar fi fost regele însuși, trebuiau să aibă legătură cu 
sângele ei italian. Cele mai mult englezoaice arătau - 
şi se simțeau - ca Harriet însăși: îndesate, Materne. 

Deşi ea nu avea nici un motiv să se simtă maternă, 
având în vedere că nu avea copii. 

În momentul acela, singurul bărbat care ar fi abor- 
dat-o ar fi fost Georgie Porgie. 

Harriet își muşcă buza, L-ar fi primit bucuroasă pe 
Georgie Porgie. Cine ştia că era la fel de umilitor să nu 
dansezi când erai văduvă ca atunci când ajungeai prima 
dată pe piața căsătoriilor? Încă una dintre surprizele fer- 
mecătoare ale vieţi 

Lordul Beesby dansa cum nu mai dansase niciodată. 
Cu o mână încă în aer, ca un rege al țiganilor, el se fâţâii 
țanțoş în fața partenerei sale, genunchii lui înălțându-se 
tot mai sus, El îi amintea lui Harriet mai degrabă de 
dragul ei cocker spaniel, Dna Custard. Dacă Beesby ar 
fi avut coadă, ar fi fluturat din ea extaziat, Era captivat, 
fermecat, îndrăgostit. 

Conform mişcărilor dansului, ar fi trebuit să treacă 
de mult la altă parteneră, dar el și Isidore renunțaseră - 
în mod scandalos - să schimbe partenerii și continuase- 
ră dansul fără ei. 

Dintrodată, cu coada ochiului, Harriet o zări pe Lady Beesby, absolut furioasă, croindu-și drum spre cei doi 
În momentul acela, corsajul lui Isidore se afla în pi 
gul dezastrului, Harriet sări în picioare, reu atragă 
atenția lui Isidore și făcu s 

ăniţi! 
Prins în visul său, Lord Beesby nu auzi nimic, rotin- 

duse fericit încă o dată în jurul ci. 
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Isidore strigă altceva; Lord Beesby începu să clipească 
şi se opri brusc în mijlocul unei piruete. 

Mâna lui Isidore ţâşni şi il pocni. 
În sala de bal se lăsă liniştea. 
- M-aţi făcut să eted că mă găseaţi atrăgătoare! strigă 

Isidore cu toată bravada unui cântăreș irakian de operă, 
Cum indrăzniţi să mă tespingeți după ce m-aţi ispitit? 

Jemma apăru lângă Isidore și o luă pe după talie. 
- Din păcate, Lord Beesby este un bărbat cu principii 

morale puternice, zise ea cu emfază. 
- Oh, nu imi voi reveni niciodată! plănse Isidore şi își 

duse o mână tristă la frunte. 
Jemma o luă de pe ringul de dans. Harriet se infrână 

cu greu să nu aplaude. 
Lord Beesby stătea acolo cu gura câscată când soția 

lui ajunse lâugă el. Harriet avu impresia eă se uita la el 
cu un nou respect. Era un lucru ca soţul să se facă de tâs 
pe ringul de dans cu o femeie tânără splendida, Şi cu 
totul alteeva ca același soț să refuze o femeie în public. 

Lady Beesby ii zâmbi soțului ei, ceca ce trebirin să 
fie probabil primul gest afectuos după zile întregi. Poa- 
te chiar ani, Apoi se întoarse pe călcâie şi ieși de pe 
ringul de dans cu soțul ei parcă mai mic şi nedumerit 
în urma ei. li aminti lui Harriet de scroafa ei, Rebecca, 
atunci când se îndepărtă hrusc, plină de indignare. Re- 
becca avea cel putin un purcel în urma ei. Sau... Harrier 
se opri, 

În gândurile ei erau doar cockeri spanieli şi pureei. 
Era aşa de obositoare încâr reuşise să se plictisească sin- 
£ură. Trðise la țară, obosiroare şi melancolică. 

Simți cum ochii îi deveniră periculos de încinși. Dar 
se săturase de lacrimi. Benjamin era deja mort de dai 

ani. Ea plănsesc când murise şi piânsese după aceea. 
Plânsese mai mult decât credea că era posibil ca un corp 
omenesc să plângă. Plânsese, își dădu seama acum. din- 

tram amestec de jale, furie și jenă. A 
Dar soțul ci se dusese, iar ea încă era aici. 
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ca să îl aducă 
ălii de bal nu 

Să se îmbrace ca Mama Gâscă nu 

înapoi. Să stea ca un şoricel la margine: l t 

avea să-l aducă înapoi. Nimic nu avea săl aducă inapoi, 

Dar ce putea să facă? Văduvele trebuiau să demne. 

Tar ea era și ducesă. Având în vedere că nepotul lui Ben- 

jamin, actualul duce de Berrow, avea doar 11 ani şi încă 

era la Eton, ea nu era nici măcar o ducesă văduvă. Ea 

era ducesă, văduvă și o femeie de 27 de ani; şi nu putea 

decide care dintre aceşti trei termeni era mai deprimant, 

Înghiţi cu greu în sec. Putea oare să îşi petreacă restul 

vieţii devenind tot mai palidă, în timp ce părul i se rărea 
şi umerii i se cocoșau!? Putea doar privi cum alte femei 
seduceau și fermecau în timp ce ea medita la purcei grași 
și cockeri spanieli loiali? Un câine, indiferent cât de loial 
era, rămânea doar un câine. 

Nu putea să-și petreacă restul vieții stând pe lângă 
pereţii sălilor de bal, îmbrăcată ca o mamă, fiindcă nu 
era și nu avea să fie niciodată. 

Trebuia să facă ceva! Să își schimbe viața! Să înceapă 
să se gândească la... 

La... 
Plăcere. 
Cuvântul îi apăru brusc în minte și rămase acolo, cu 

roată grația unei picături de ploaie rece intr-o zi fierbin- te. Isidore în mod evident se distra, flirtând cu Beesby. 
Acestuia îi plăcuse dansul lor. 

Plăcere. 
Ea putea să se gândească la plăcere. 
Plăcerea ei. 

capitolul 3 

În care este analizată geografia plăcerii 

H; 
Cost 

ariile le gui pe ducesa de Beaumont și duces y = adică pe Jemma şi Isidoi re = într-un salon mic 
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după ce cercetase consternată alte încăperi. Fiecare alcov 
era ocupat de perechi - bărbaţi şi femei. Pe fiecare cana 
pea erau perechi precum prigoril primăvara. Sau, pentru 
că era un bal mascat, de un marinar și Regina din Saba. 

Ea afişă un zâmbet vesel tipic pentru Mama Gâscă și 
continuă să își ceară scuze de la toată lumea. 

Marinarul nici măcar nu ridică privirea când ea intră 
în salonul galben. Capul îi era aplecat asupra Reginei 
din Saba cu o asemenea tandreţe și posesie încât Harriet 
simți că i se frânse inima. 

Ea şi Benjamin niciodată... Sigur că nu. Doar fuseseră 
un cuplu căsătorit, nu-i așa? Cuplurile căsătorite nu se 
sărutau la baluri, 

Dar oare Benjamin o sărutase vreodată aşa? El obiş- 
nuia să o sărute într-o manteră repezită, afectuoasă. În 
felul în care ea își săruta cockerul spaniel. 

-M-ai salvat! strigă Isidore când Harriet reuşi în 
sfârşit să le localizeze pe Jemma și pe Isidore într-un 
salonaș. Lady Beesby mar fi mâncat la micul dejun. 

-Draga mea, vino şi stai lingă mine, mă simt melan- 
colică, zise Jemma şi se uită pe după marginea fotoliului, 

Erau toți așezați în jurul focului. Harriet ocoli mi- 
cul cerc şi se opri. Ducele de Villiers, o cunoştinţă mai 
Puțin agreată de ea, stătea întins pe O canapea chiar în 
stânga şemineului. Se recupera în urma infecției pro- 
vocate de o rană căpătată într-un duel, iar chipul îi era 
rigid și palid. Chiar şi aşa, o privire aruncată spre el o 
făcu să se simtă ca o văduvă bondoacă şi neatrăgătoare. 
Halatul lui era din mătase italiană, de un moviinchis 
cu o margine delicată din lalele negre. Era excepţional, 
Deuşteptat și absolut superb. 

-Vă cer scuze, Excelenţă, zise ea, Nu mi-am dat seama 
Că vai părăsit încăperile, 

- Am amenințat că mă voi ridica în picioare ca să 
dansez sarabanda, zise el cu accenrul lui tărăgănat, prin 
urmare valetul meu draconic mia permis să fiu aproape 
de festivități, chiar dacă nu parte din ele. 
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Harriet se aşeză țeapână, promiţându-şi că avea să 
plece în cinci minute. Putea să pretindă că o durea 

capul sau că focul era prea dogoritor pentru ea, putea să 

spună că promisese să se vadă cu cineva în sala de bal - 

orice ca să scape de lângă Villiers. 
-Când intrai tu, Harriet, anunţă Isidore, tocmai spu- 

neam că am decis să provoc un scandal. 
- Biata Lady Beesby! zise Harriet. 
Isidore izbucni în râs. 
-Nu cu Beesby. Asta a fost doar de distracție. Vreau 

să spun că intenționez să creez un adevărat scandal. Ge- 

nul de scandal care să-l oblige pe soțul meu să se întoar- 

că în Anglia. 
Harriet observă dintr-odată că Isidore avea o bărbie 

foarte hotărâră, 
-Urăsc să folosesc biata mea poveste ca exemplu, zise 

Jemma, dar soţul meu n-a considerat niciodată scanda- 
lurile motive adecvate ca să călătorească din Anglia spre 
Franţa. Soţul tău e undeva în Orientul Îndepărtat? 

Harriet aprobă tăcută. Susținerea unui judecător 
beţiv o făcuse să vadă destul de multe scandaluri pro- 
vocate de femei. Adesea, soții lor nu se osteneau să că- 
lătorească nici măcar în comitatul vecin ca să le salveze. 
Dar ducii și ducesele nu apăreau niciodată în faţa curții 
din ducatul Berrow, deci se putea presupune că ducele 
ţinea la reputația sa. 

-Mi-e milă de Cosway, zise Villiers încet, Jemma, ai 
un set de şah în salonul ăsta? 

Ea clătină din cap. 
- Nu. Și ştii şi tu că doctorul ţi-a spus să nu joci șah. 

Trebuie să îţi revii după febra aia şi nu să îţi stresezi 
mintea obosită cu scheme complicate de joc. 

-Viața fără şah e neînsemnată, mărâi Villiers. Nu 
merită trăită. 

- Benjamin ar fi fost de acord cu dumneavoastră, zise 
Harriet fâră să se gândească. 
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Soţul ci se sinucisese după ce pierduse o partidă 
de şah. 
E faa tui Villiers, 
Se lăsă o scurtă tăcere în încăpere, când nimeni 

nu respiră, 
Apoi Jemma vorbi. 
-Toți ne dorim ca Benjamin să fi fost aici și să joace 

şah cu noi, 
Villiers îşi întoarse faya spre foc și nu mai spuse ni- 

mic, dar Harriet simți că o cuprinse un val de ruşine 
dimpreună cu amintirea scuzelor lut bălbăâite. Villiers 
fusese pe moarte, arzând literalmente de febră şi venise 
tot drumul pănă la conacul Jemmei doar ca să se scuze 
pentru că el câștigase partida care dusese la sinueldetca 
Îui Benjamin, 
-Nu mă refeream la... moartea lui, se strădui Harriet 

să-şi găsească vorbele. Dar dacă un doctor i-ar fi spus lui 
Benjamin că nu putea să joace şah... 

-Timp de o lună întreagă, interveni Villiers, 
- Bietul Benjamin ar fi fast furios, înnebunit, 
-Cred că aş fi și eu destul de înnebunită, zise Jemma. 
- Tiranicul tău chirurg scoțlan ar putea măcar să ne 

permită să continuăm partida, mărâi Villiers. O mutare 

pe zi - cât de greu i-ar fi creierului raeu mâncat de molii 
să suparte asta? 

-Chiar nu puteți juca șah o lună întreagă? întrebă 
Harriet. 

-Nu e așa de rău, zise Jemma. Poți citi cărți. Desigur, 

ere eva -O lună, illiers. 
Din vocea lui zăzbăceau a mare plictiseală și multă 

suferință, atăt de multă încât Harriet nu se putu abține 

să a zâmbească. P Se 
-Va trebui să vă găsiţi alte pasiui E) 
Femei, vin şi la sugeră Isidore. Ocupațiile cla- 

sice masculine, 
-Nu știu să cânt. 

Scanned with CamScanner 



2 Eloisa James 

- Femeile frumoase, de preferat sirene, se presupune 
ar cânta în timp ce sorbiţi din vin, răspunse Harriet, 

plăcându-i cumva imaginea ducelui de Villiers incon- 
jurat de sirene. Dacă ea ar fi sirenă, ar încerca să îi scu- 
funde vasul. 

- Dacă ştiţi nişte sirene, trimiteţi-le la mine! zise 
Villiers. În momentul ăsta sunt mult prea obosit ca să 
urmăresc o femeie, cu coadă de pește sau fi 

El chiar părea palid. Având în vedere că Harriet îl 
dispreţuia, se simţea provocator de empatică. 

- Ştiu! Pot să te folosesc în planul meu! exclamă 
Isidore. 

-Nu, declară Villiers fără să deschidă ochii. Nu mă 
bag niciodată în planuri. 

- Păcat, făcu Isidore. Sunt sigură că vestea că ducesa 
lui se distrează cu faimosul duce de Villiers l-ar aduce 
aici pe soţul meu bun de nimic. Ultima oară, avocatul 
lui Cosway spunea că ar fi pe undeva în Etiopia, Se pare 
că a descoperit izvorul Nilului Albastru. Nu suntem toți 
foarte bucuroși pentru el? 

- Dar, dacă ducele se întoarce să îţi apere reputaţia, 
bietul Villiers va trebui să se dueleze din nou, zise 
Jemma. Soţul tău probabil se luptă cu triburi de canibal 
la micul dejun, Isidore. 

- Nu sunt în forma necesară ca să imit hoarde de ca- 
nibali, zise Villiers pe un ton așa de posomorât încât toți 
începură să râdă. 

-Atunci am nevoie de cineva cu reputația ta, zise 
Isidore. 

-Nu poți să vorbeşti serios! exclamă Harriet, Chiar 
speri ca un scandal să îl aducă pe soțul tău acasă? 

Isidore se uită la ea cu o sprânceană ridicată şi buzele 
curbate într-un zâmbet dur. 

= Poţi să te gândești la un singur motiv pentru care să 
nu o fac? Sunt măritată cu un bărbat pe care nici măcar 
nu îmi amintesc sã fi cunoscut. Nu dă nici un semn de îngrijorare cu privire la locul unde mă aflu și nu mi-a 
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răspuns la nici o încercare de comtanicare, deyi gtin 
îmi primeşte scrisorile, 

- Cu siguranţă carespunulența se mai rătăceşre de 
până la Nilul Albastru. 

- Din când în când, prime: 
avocații lui din Londra, drept răspnus pentru ce 
comunicat în vrea serisoare, Mam săturat de 
asta. Sunt mărirară cu ducele ie Cosway și vreau să fiu 
o ducesă adevärară! 

= De ce stă Cosway deparre de Anglin? întrebă Villie 
deschizñnd ochii. Eşti chiar aşa de înspăimânrfitonre? 

El o privi într-un fel destul de interesat, 
=De ee nu te duci ta el? întrebă Harriet în acelaşi 

timp. 

- El e un explorator, zise Isidore eu un dispreţ profund, 
Mă poți vedea pe mine călare pe o cămilă, mergând în 
căutarea lui pe längt Nilul Albastru? 

Harriet nusși putu stăpâni un cânjet, Ea însăși era 
destul de rezistentă și nr fi putut - dacă eta nevoie - să 
se cațăre pe o cămilă. Isidore, pe de altă parte, pârea 
exotică şi delicată ca o orhidee. 

~ Dar mama lui nu poate să-l cheme? întrebi Jemma. 
~ Ea susține că nu a reuşit, făcu Isidore. Şi spune că 

nimic nu-l va aduce înapoi acasă, pentra că e cel mai 
încăpățânat dintre copiii ei, 

- Am întâlnit-a pe Lady Cosway de mai multe ori, 
observă Jemma. Dacă ea ar insista, și regele Angliei ar 
ceda în faţa voinței sale. Aș paria mai degrabă pe ea 
decât pe fiul ei, 

- Exact asta cred şi eu. Am încredere că ea va folosi 
scandalul ca să oblige să se întoarcă, 

= De când nu a mai fost in Anglia? întrebă Harriet, 
= De optsprezece ani. Optsprezece! Mă gåndesc că aș 

Putea să divorțez de ul din vreun motiv. 
ppNeconsummanea căsătoriei ar fi o posib 
iltiers. 

te, observă 
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Dar nu sunt proastă, E mult mai bine să fii duce. 
să decât să nu fii du Am locuit pe continent. Am 
vizitat-o pe Jemma la Paris şi am petrecut mult timp în 
oraşul meu favorit, Veneţia. Dar acum vreau să înceapă 
viaţa mea de femeie adultă. Şi nu pot să fac asta cât timp 
sunt prinsă în această jumătate de viață! 

Harriet clipi spre ea, Părea că Isidore rostea 
lucruri pe care tocmai le gândise şi ca. 

= Ca să fiu brutal de sinceră, continuă Isidore, m-am 
săturat să dorm singură. Dacă sar dovedi că e un bărbat 
oribil cu care nu vreau să-mi petrec timpul, ei bine, poa- 

şi m-aş întoarce în Italia. Dar măcar nu 
aş mai avea virginitatea asta ca un talisman. Și aș putea 
avea un copil, 

Harriet se înecă şi chiar şi Villiers deschise ochii, 
= Am auzit cuvântul virgină? 
- Isidore, ești în mod deliberat provocatoare, zise 

Jemma și îi întinse un mie pahar de lichior, Încerci să 
ne şochezi igur că sunt oribil de şocată, aşa că poţi 

că aceleaşi 

ca este posesia cea mai valoroasă a unei 
femei, zise Villiers, nepărând să fie deloc şocat, 

- Aiurea! rosti Jemma iute, Dacă tot suntem aşa de 
intimi cu toţii, nu mă deranjează să precizez că o virgină 
fără minte este o creatură inutilă, 
Ah, dar o virgină cu minte este peste preţul rubinelor. 
-Am și frumuseţe, aş vrea să precize: 
- Vanitate, numele tău este femeie! zise Villiers ñm- 

bind. Dedue că intenţionezi să îi laşi impresia soțului râu 
că ai putea produce un pui de cuc care să îi moștenească 
tot ducatul. 

- Chiar intenţioni 
Harriet. 

îţi pierzi virginitatea? întrebă 

A Era aşa de fascinant să vadă altă femeie înfruntând 
Singurătatea cu tot curajul care ci îi lipsea! Isidore nu ar sta la marginea unei săli de bal, plângă E 
a mă de bal, plângând làn; 
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-Nu mam decis încă, 
că. O să inu o deci: 

îi va lua soţului meu sà 
de bărbat potent, 

- Care să fie tatăl copilului rău? întrebă Villiers, Tin 
să spun că e o conversaţie fascinantă, Nu ered că am vi- 
zut vreodată plânuit un adulter cu atâta lipsă de emoție 
şi de scrupule. 

-Aş prefera să fie potent în materie de scandal, zise 
Isidore. Cineva ca tine, Villiers, Dacă aş flirta cu tine, 
vestea ar ajunge în Africa până la sfârșitul lunii. Harriet, 
tu trebuie să ştii cine e cel mai scandalos bărbat din 
Anglia în afară de Villiers! 

- Oh, Villiers nu e cu adevărat scandalos! zise Harriet. 
Villiers deschise ochii, 
- Mă surprindeţi, Excelenţă. Cu adevărat, 
-Nu știu de ce. Nu aţi încălcat niciodată regulile 

bunei-cuviinţe. 
-Am copii din flori, zise Villiers, părând uşor jigni 
- Care nobil nu are? replică Harriet. 
- Sunt uşor deprimat de un sentiment bruse de in- 

adecvare, zise Villiers, Nu sunt cu adevărat scandalos. 
Bună-cuviinţă, Mândria mea a fost spulberată. 

Harriet îl ignoră, 
~ Nu există bărbaţi interesanţi în înalta societate, 
-Şi mai rău, bombăni Villiers. 
- Atunci cine e cel mai scandalos bărbat din Angli; 

după părerea ta? întrebă Isidore. 
-Lord Strange, desigur, zise Harriet. 
~ Lord Strange? făcu Isidore, incrun 

cenele. Cu siguranță, un lord face parte din | 
societate, 

-Nu şi Strange, zise Villiers, sorbind dintrun pahar 
cu apă. Strange e cel mai bogat bărbat din Anglia, ou un 
yiling în plus sau în minus. La un moment dar, regele 
ta acordat un titlu, La urma urmei, el rot salvează eco 
nomia enpleză. S ar putea foarte bine să plătească 

zise Isidore fară să se sinchi- 
e în uneţie de eñt de mult timp 

întoarcă, Am nevoie de genul 

milir sprăn- 
alta 
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pentru un ducat dacă ar vrea, dar mi-a spus ci singurul 

motiv pentru care a acceptat titlul e că i-a plăcut cum 

suna Lord Strange, ; f 

-E un tip straniu, foarte inteligent și cu adevărat 

scandalos, zise Harriet. Nu ca bărbaţii care susțin că sunt 

cuceritori în Londra, dar se plimbă ca nişte cântăreți 

de operă... 
Villiers gemu. 
-E nebun după arhitectură - se povestește că şi-a 

construit propria copie după turnul înclinat din Pisa, 
continuă ea, 
-Am văzut originalul, zise Isidore. Cu siguranță 

Strange nu şi-a câștigat interesanta reputație copiind un 
arhitect italian nepriceput. 

- Reputația sa pare să fie generată de adunătura 
stranie de persoane cu care locuieşte, zise Harriet, 
= Actori şi actriţe, interveni Villiers. Cei care lucrea- 

ză pe străzi şi cei care lucrează la curte. Inventatori, oa- 
menii de ştiinţă. Strange se laudă că fiecare persoană 
interesantă din țară ajunge la un moment dat şi pe do- 
meniul lui. 
a8 adevărat, zise Harriet. Aş prefera să citesc despre 

cineva puternic din guvern sau de la vreo universitate, 
dar rubricile de bârfe consemnează că aceştia nu îl vizi- 
tează pe Strange, 
-Cum şi-a câștigat averea! întrebă Isidore, E un fel de negustor, cumva? 
- Oh, nu! Tatăl lui e un b; 

apune Villiers, cu un cap coroiat ca un vultur bătrân. Afar un fel de problemă în familie cu ceva ani în urmă. 5 r putea ca mama lui să fi fugit de acasă, Sau o so! 'oate o mătuşă? În orice caz, Str, e le- 
a a Maaf Tn ange este un gentle 7 n a Origine, şi ca educaţie, dar nu-l vezi niciodată a adunările obișnuite. Se duce unde vrea, în ti 
iei pa be Sd rea, în timp ce uer petrecere de casă Permanentă, = Miar plăcea să îi fac o vizită, zise Jemma. Am cum- părat o mică piesā de şah superbă, o regină pe care 

aronet foarte respectabil, 
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o vânduse la un magazin de curiozităţi. Mia promis tot 
setul dacă îmi fac curaj să îl vizitez, asa spus. 

- Minunat! spuse Isidore. Voi merge acolo pe dată! - Oh, dar... începu Jemma. 
= Dar ce? o întrerupse Isidore, Îmi doresc să provoc 

un scandal, iar acest bărbat pare ideal ca să dea naştere 
unui scandal pentru mine. Mă voi amesteca printre 
toate acele femei uşoare și printre oamenii de teatru 
şi mă vai simţi foarte bine în timpul ästa, Şi vui flirta 
nebunește cu gazda, provocând astfel un scandal care va 
ajunge direct la urechile soțului meu. 

-Ai de gând să flittezi cu Strange însuși? zise Harriet, 
Repurația ta ar putea fi distrusă în toată Anglia doar 
dacă pășeşti pe uşile de la Fonthill, ca să nu mai vorbesc 
de flittul cu Strange. Nimeni nu flirtează cu Strange. 

=De ce Dumnezeu nu? intrebi Isidore. E hidos? Eu 
flistez cu toată lumea! Asta dacă nu... Isidore îşi încreți 
nasul. E mai scund decât Lord Beesby? Există un anumit 
fizic de care nu mă put preface interesată, 

- Oh, nu! Adevărul e că atată chiar foarte bine, zise 
arrier, 
~ Atunci voi fi prima care va flirta cu el. Într-un fel 

foarte public, desigur. 
EI nu flirteazä, îi explică Harriet. Se culci cu femei- 

e, dar nu se joacă cu ele. 
~Va flirra cu mine, anunţă Isidore. Încă nu am întâl- 

ait un bărbat care să nu poată fi învățar să flirteze, Tot 
ce trebuie să faci e să-l convingi că a te avea în pat e o 
posibilitate și voila! 

Harriet Izbucni în râs, 
Mar plăcea să îșl văd lecţiile! 

_* Atunci trebuie să vii cu mine, zise Isidore, rânjind 
şi ea. 

= Eu? N-aş putea face aşa ceva, Doar nu ai de gănd cu 
adevărat să vizitezi Fonthill. Por şi simplu nu se cade. 

ntru uoi... vreau să spun. 
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- Noi? făcu Isidore încruntată, Noi este prescurtarea 

pentru bărbaţi proşti ca Beesby şi bărbaţi înalți şi nepă- 
sători ca soţul meu. Ce îmi pasă mie de noi? 

- E util să ai o reputaţie bună, zise Jemm; 

-= De unde ştii? întrebă Isidore. Tu piai it soţul 

cu ani în urmă, Jemma, L-ai lăsat în Anglia și ai plecat 

la Paris = şi nu-mi spune că ţi-a păsat de reputația ta în 

roți aceşti ani! Nu ci dat petreceri la care până și 

Maria Antoaneta ezita să vină... 
- Deşi o făcea întotdeauna, interveni Jemr 
- Dar ai fost la granița a ceea ce se cădea timp de 

ani întregi = ba chiar dincolo de buna-cuviinţă, declară 
Isidore. lar acum îmi spui că există un loc în Anglia 
pe care nu îndrăznești să-l vizitezi? De ce? Ce se poate 
petrece acolo? Te va lovi o mare dorință pentru un ac 
tor şi vei avea o aventură cu un bărbat dintro categorie 
socială diferită? 

- Ei bine... 
Dar Isidore abia începuse, 
= Pentru că despre asta vorbești cu adevărat! zise ea, 

iar accentul italienesc deveni mai puternic, Voi toți 
spuneţi că Strange e scandalos și nu e unul dintre noi 
pentru că este doar fiul unui baronet, Pentru că el, spre 
deosebire de noi, nu e duce sau duces 

Harriet se uită în jur, Până în acel moment nu își dä- 
duse seama că toate erau ducese, cu excepția lui Villiers, 
care era duce, 

-Se pare că trăim într-o atmosferă aşa de rarefiată 
încât nu putem flirta cu bărbaţi care nu au stema duca- 

pe uşa trăsurii, zise Isidore foarte tios, Tu, Jemma, 
osii rit esua PA lu ear Perecerile ale cu 
einu aduce aţi, te plângi de Strange pentru 

„= Problema e mai complicată decât o prezinți tus 
Isidore, răspunse Jemma. Dacă un bărbat flirtează cu © 
ducesă, flirtează cu rangul ei. Când se prefac a fi atenți, 
dar tu nu vezi linguşeala ascunsă, atunci eşti nesăbuită. 
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Nici un barbacane nità rangul în momental în care te 
Arad - mai ales daot rangul e cef mai inalt din țară. ~ Nu por erede asta! 

~Niei cu nu vei putea ultren inlevärat de rural u zise Jemma i remuşcări ~ poate numai duet re aili intero încătere ca asra, în care iwem aceleaşi titluri. Sean- calul provoezu de fittu tau va fi fără tades li mai mare din cauza poziţiei sociale mai jwtse a Jui Loni Strange, alar îşi va reduce plăcerea, În orlee Caz, et mi te par însoți, Am terminar cu lucrurile anulaloase, = De ce! însrebă isidore, 
= Pentru că miat cerito soțul meu, Beaumont are multe responsal bilicăţi în Cameta Lorzilor și nu-i e de ajuror in carieră faptul că soţia lut capătă un anumit renume. Şi etedemă, Isidore, oricine vizitează Fonthill Sa căpăra am ammit renume! 
~ Prea hine! ficu Isidore, Un renume este exact ce imi doresc, Ñ voi serie soacrei meie de îndată ca sã o infor- 

mez «lespre planurile mele, apui îi voi serie avecatnlui 
lui Cosway şi ii voi spume să îmi trimită fonduri la casa 
lui Strange. 

A 
~ Din experiența mea, cânul a femeie decide săi plar- 

«3 virginitatea, au ptea poți opri acest impuls, zise Villi- 
ers. Ar fi ca şi cum ai încerca să pui stavil... 

-Te rog să mi termini această frază! zise Jemma, 
Increrupândurl, PER 

Villiers părea să fi aceeprut decizi lui Iskleare, 
- Ani fost invitat la Strange şi intențianani să mă due 

acolo «lupă petrecerea asm, clar nui pot să te iu cu mine, 
Asta doat dacă nu organizez un grup de ouspeţi. Sau 
dacă i avea a insoţitoare. a ti a 
-Am renunţat la însoţiroare In urmă ca doi mi, $ 

tăsti Isidore, Când am implinit 21 de ani şi nu se 3 na 
nici un sop pe nicăteri, miam lăsat mătușa să se latoarcă 
în Tara Galilor, Vol călători singură, 

Villiers se uită În Jemma, 
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nu poate 
şi, aş adu- 

pui prietenei tale foco: 
a lui Strange neinsoţi 

ga, neinvitată, 
- Eu sunt duc 

Isidore pe loc. Arată-mi reședința care va refuza 

mească pe ducesa de Cosway! 

- Lui Srrange nu îi plac titlurile, zise Villiers. Ai avea 

mai mult succes să fii primită ca Lady DelFino. 

Jemma clătină din cap. 
-Nu te pot însoți, Isidore. Chiar nu pot. 

- Por să merg eu cu ea, zise Harriet. 
Ea își auzi cuvintele cu acel straniu dublu sens pe care 

îl imprimi vorbelor când nu te gândeşti bine înainte să 
vorbeşti. Pur și simplu îi ieşiră de pe buze. 

Se lăsă un moment de tăcere mormântală. Toţi trei 
se întoarseră să se uite la ea. 

- Tu! făcu Isidore. 
Nu trebuie să iei avântul ei în serios, zise Jemma. Va 

uita de planul ăsta până mâine-dimineață. 
- Nu, nu voi uita, declară Isidore. 
- De ce să nu mă duc? întrebă Harriet. Dacă ducele de 

Villiers ne însoțește pe amândouă, nu vom fi refuzate. 
Villiers izbucni într-un râset scurt. 
- Probabil suferiţi de febră mai mult decât mine. 
-Nu poți să te duci draga mea, pentru că nu eşti o 

destrăbalată ca mine, zise Jemma. Și nici o destrăbi 
în pregătire ca Isidore. 

- Poate că nu sunt o destrăbălată, zise Harriet, dar 
nici nu prea sunt altceva cu adevărat, Nimeni nu mă 
recunoaşte pentru că am locuit la ţară mult timp. Ase 
menea lui Isidore, sunt o ducesă fără duce. Dar, spre 
deosebire de tine, nu ar afecta cariera nimânui dacă mi 
s-ar påta reputat 

- Toată lumea te ştie! zise Jemma îngrozită. Tu eşti 
draga noastră Harrier! 

titlul, spuse 
să o pri- 
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-Sunt o vädiivă bondoacă care» locuit la pară în tim- 
pul cäsniciei și dimpă aceeu, zise Harriet plat. Soțul men 

iar cei din inalta socierare cate nu dau vina 
pe mine pentru moartea Inj imi plâng morbid de mită. 
Nimeni mi va acorda o atenţie faptului că mă duc 
sau nur la casa lui Srrange. 

- Nu dau vina pe tine pentru sinuciderea lui Benja- 
min, zise Villiers, Dau vina pe mine. Şi Dumnezeu ştie că 
au dreptare să o facă. 

Ea îi zâtnbi uşor, 
-A fose viaţa lui = şi decizia lui. Nur e nimeni de vină. 
Sare sut prinulerea ei, el îi întinse mâna. lar ea i-o |uă. 

Nu era nevole să mai spună ceva, Mâna Ini era surprin- 
zătar de consulatoare pentru cineva cu o limbă aşa de 
ascuțită și inconfortabilă cum era Villiers. 

= Cât timp a trecut de când s-a sinucis sopul rău? in- 
trebă Isidore. Şi te rog să mă ierți că au ştiu, Sunt doar 
de cîteva luni în ţară, 

~ Doi ani şi jumărate, zise Harriet. Am ieşit de mult 
din perioada de doliu și pot să mă duc la orice petre- 
cere doresc, 

- Arunci miar plăcea să mă însoțești, zise Isidore. 

-Nu mi-a pot imagina pe vreuna dintre voi la 
Fonthill! exclamă Jemma. Din ce am auzit, casa lui Lord 
Strange este o orgie bahică nesfârşită. 

= Splendid! zise Isidore brusc. 
În mintea lui Harriet, părea pregătită să se arunce 

direct în scandal. 
Jemma clărină din cap. 
= Harriet nu e... 
- Cu siguranță nu e îmbrăcată pentru vreo orgie, in- 

terveni Villiers. 
Harriet se uită în jos la hainele ei. Uitase câ era 

îmbrăcată ca Mama Gâscă. Dar de ce să nu fie parre 

dintr-o orgie? 
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-Vreau să merg! Sunt îmbrăcată intra cămaşă de 
1oapte, sunt deja pe jumătate în darmitor. 

În ochii lui Villiers apăru un zâmbet crispat. 
-= Putem să purtăm amândouă costume. Eu o să mă 

prezint ca actriţă, zise Isidore cu un zâmbet răutăcios. 
Villiers clătină din cap. 
- Toţi se îmbracă aşa în casa lui Lord Strange şi nu se 

ostenesc cu explicaţii. El e proprietarul Teatrului Drury 
Lane, aşa câ are casa plină de actori. Dar cred că e o 
idee bună să mergi în costum, zise el spre Harriet. Și 
sub nume fals. 

= Ceva precum rochia lui Isidore? Naş putea. 
N-ar putea să poarte a bucâțică de material care abia 

să îi acopere sânii. 
Nu, făcu Villiers. O deghizare mai complicată de 

atât. După cum spuneam, lui Strange nu preu îi plac 
titlurile şi nu şar dori o ducesă - sau două = la ușa lui. 

Harrier simgi o înțepătură de umilinţă. Desigur, Vili- 
ers nu voia să o vadă într-o costumație așa de decoltată 
ca a lui Isidore. 

= Ce sugerezi! Să merg deghizată în băzbar? 
Era o glumă. Cuvântul ii zbură de pe buze, dar... -Nai purea fi așa de îndrăzneață, zise Isidore râzând. ~ Excelenţa Sa nu are nevoie să dea dovadă de curaj, zise Villiers. Vă rog să vă amintiți că tocmai a purtar o gâscă in sala de bal, imbrăcară doar într-o câmașă de noapte. Cred câ nici Sfânruţ Gheorghe nu a dar dovadă de o asemenea îndrăzneală când a pornit la luptă impo tiva balaurului. Deși nu sunt sigur... 
Ochii lui adăstară gânditori pe pieptul ei. Harrier ridică bărbia, își băgă mâna în mânecile ei voluminoase și scoase o şosetă de lână rulat, Și încă una, Şi o a treia și a patra. 
Apoi Îşi netezi materialul peste piept. - Cred, zise ea rece, că aş arăta foarte bine ca bârbat. - Întradevăr, zise Villiers, ideea nu e rea, 
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capitolul 4 

İn care cutiile de argint şi păcatul sunt enumerate și explicate 

7 ianuarie 1784, Fonthill, domeniul de la țară ul bi Lord 
Strange 

~ Nu-mi place pudra lui albastră de păr, remarcă Euge- nia Srrange. Papa, mă asculți? Astăzi părul lui e acoperit 
tot de pudră roșie, iar ieri era albastră, Cred că arată mai 
bine cu roșu. Nu eşti de acord, papa? 

= Absolut. 
Justinian Strange, cunoscut de prierenii apropiați 

drept Jem, isä cuvintele fiicei sale de opt ani să curgă pe 
lângă el în timp ce se apleca încruntat asupra desenului 
arhitectural de pe biroul sän. 

-Ştii ce i-a făcut Augusta, pupa? La încuiat în dulap. 
En a spus că era chinuită de faptul că era Inconjutată de 
bărbaţi proşti și i-a permis să iasă din dulap doar când 
a promis că îi va tapișa trăsura cu mătase galbenă, O să 
caste 200 de lire. Dar ea spune că cerceii ei cu diamante 
costă 300 de lire = pe aceia ia primit de la domnul Cor- 
nelys, Am întrebat-o dacă l-a încuiat și pe el în dulap, 
dar nu a ficuro, 

- Mä aşteptam să nu o facă, zise Jem și ridică privirea 
de pe desenul la care muncise toată după-amiaza. Euge- 
nia, ce crezi despre ideea de a pune o pantloseată falsă în 
sala de bal? E foarte ingenios, nu? 

Fiica lu! ocoli masa și se opri lângă umărul său. 
- Mecanismul acesra ar face platforma să se ridice, 

papa? zise ea şi puse degetul fix în locul care trebutia. 
- Exact. 
~ De ce? 
~ De ce? Pentru că ar fi uimitor, zise el destul de 

încet, Masa s-ar ridica dintr-odată când ar fi vremea 
Pentru cină. 
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Dar fiica lui clătină din cap. 

_Uimitor nu e un motiv destul de bun, papa. Uimi- 

tor e când domnul Hodes poartă pudră roşie în păr 

igur a nu e un motiv bun. 

El îi trase corpul mic spre el. 

-Tu eşti vocea raţiunii mele, zise el în buclele ei. Ai 

petrecut timp azi cu guvernanti 

Eugenia nu răspunse și schimbă vorba. 
- Papa, știai că doamna Mahon a adus paisprezece cu- 

tii de argint filigranat? Le poartă peste tot cu ea. 
- Ea are rolul principal în Opera cerșetorilor, nu-i aşa? 

Încă nu am cunoscut-o. Ce ține oare doamna Mahon în 
cele paisprezece cuti 

- Bilete de amor. Cred că are paisprezece protectori - 
foarte mulți. Domnișoara Linnet mi-a spus că, atunci 
când juca ea la Hyde Park Theater, un prinţ i-a dăruit 
zece perechi de cercei cu diamante. Câte una pe seară 
timp de zece seri. Aș prefera și eu diamante în loc de 
cutii de argint. 

-O observație prudentă, făcu Jem și îşi dădu scaunul 
în spate. O cutie valorează câteva lire, Eugenia, dar un 
diamant poate fi foarte scump. Deși bânuiesc că nu vei 
avea niciodată un protector. Îţi voi da câți cercei dorești. 

Eugenia avea nasul ușor cârn şi ochii dulci căprui ai 
mamei sale, dar în rest arăta exact ca el, ceea ce înseni- 
na că avea o faţă ciudată pentru un copil, El se privi 
în oglindă. Arâta la fel ca întotdeauna: palid, pi la faţă. ' Deştept, presupuse el, Genul de pomeţi 
arătau acceptabil la un bărbat de 30 şi 
destul de straniu la o copilă. Nu putea de 
ea avea să crească şi să arate mai bine, 

De fapt, ea arâta destul de straniu şi din alte 
de vederi 

- Cu ce eşti îmbrăc: 

a tras 

de uliu 
ni, dar 

4 
va de 

spe 

punere 

? făcu el şi se uită mai atent, 
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ie. Dar am pus o jupă de mă- 
i place cum se vede negrul 

pe sub roz. Uite, papa! 
Ea făcu o piruetă şi, într-adevăr, se văzu un ngor flu- 

turar pe sub rochia ei sumbră, 
- Mă face så mă simt mai festivă când sunt îmbrăcată 

în roz. Și am prins trandafirii ăștia aici, iar eşaria con- 
trastează, vezi? 

-Ce a zis guvernanta ta despre asta? 
-Nu neam văzut astăzi. E îndrăgostită, 
-Nu știam. De cine e îndrăgostită? 
- Ei bine, foarte mult timp a fose îndrăgostită de 

tine, papa. 

Jem clipi. 
- De nine? 
= Cred că a văzut prea multe piese de teatru, Ea era 

convinsă că o vei descoperi, iar eu voi înceta să mai fiu 
orfană de mamă, Ea tot timpul spune că sunt orfană de 
mamă şi nu înțelege când ii explic că, pentru că au am 
cunoscur:o pe mama, nici nu îi simt lipsa. 

Jem putea simpatiza cu guvernanta. Firea practică 
a Eugeniei spalberase multe visuri, inclusiv cel al pode- 
lei false spectaculoase. 
-= Dar ea şi-a dat seama până la urmă câ tu nu aveai 

să o observi, 
= Dar o observ, protestă Jem. Nu o fac? 
- Ei bine, nu ai observat când a plecat pentru zece 

zile, papa. Ce culoare are părul ei? 
~ Părul domnișoarei Warren? 
El făcu o pauză. 
- Nu cred că ai văzute vreodată cu adevărat, papa. 
= Ba sigur că da, Eugenia! 
Ea tl făcea să se simtă vinovat. 
-Doar eu am angajat-o! Şi am purtat mai mul. 

te conversații despre progresele tale la franceză și 
matematică. 
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- Ea urâște matematica. Trebuie să o învețe odată cu 

mine, să știi. Şi nu e foarte pricepută, 

- De ce nu mi-ai spus că a plecat pentru zece zile? 

- Mi-am zis că aș avea nevoie de o pauză de la 

şcoală, zise Eugenia senină. Ți-aș fi spus la un moment 

dat, papa, dar ea s-a întors. Și apoi s-a îndrăgostit de 

un servitor. 

- O alegere mult mai potrivită decât mine, zise Jem. 

Care servitor? 
- Cel cu sprâncenele negre, groase, zise Eugenia, spri- 

jinindu-se de umărul lui. 
Jem o trase în poala lui, iar ea rămase așezată acolo 

cu picioarele lungi legănându-se până aproape de podea, 

dar tot uşoară ca un fulg. 

Când era mică, părea așa de fragilă încât el se temuse 

că oasele ei erau ca ale păsărilor, cu aer în mijloc. 

-O să te îndrăgosteşti vreodată, papa? întrebă Euge- 

nia, sprijinindu-și capul cu păr negru pe umărul lui ca 
să-l poată privi. 

- Sunt îndrăgostit de tine, 

e de ajuns pentru un bârbat. 
- Casa e plină de femei frumoase, remarcă ea. 
- Presupun că da. 
-Multe dintre ele și-ar dori ca tu să te îndrăgostești 

de ele. 
- Din nefericire, genul acesta de lucruri nu poate fi 

aranjat la cerere. 
- Mamei i-ar fi plăcut să te îndrăgosteşti. 
El pufni. 
- Cum ai putea să știi asta, având în vedere că mama 

ta a murit înainte să apuci să o cunoşti? 
„= Eu şi ea suntem foarte asemănătoare, zise Euge- 

nia fără ezitare. Ei i-ar plăcea exact ce îmi place mie: 
Și eu cred că ai fi mai fericit dacă ai avea pe cineva al 
tău, papa. 

puşica mea, zise el, Asta 

Scanned with CamScanner 



Ducesa nopții 37 

- Să te îndrăposteşti este doar un fel de a obține ce iți 
dorești, îi spuse Jem, Ca o cutie de argint. Dacă vreau 
un ornament, mi-l cumpăr. 

~= Doamna McMahon probabil nu își permite să cum- 
pere cutii de argint, remarcă Eugenia. Are un manşon 
foarte frumos, dar pantofii sunt destul de scâlciați. 

~ Într-adevăr, ai dreptate, Ea se îndrăgosteşte pentru a 
primi cutii de argint, Din fericire, cu îmi permit oricäte 
cutii de argint doresc, 

- Iubirea înseamnă mai mulr decâr atât, zise Eugenia, 
foindu-se veselă, 

Nimic nu-i plăcea Eugeniei Strange mai mult de- 
cât o discuţie animată în care ea își punea la încercare 
inteligenţa şi talentul argumentativ afâturi de cele ale 
tatălui ei. 

-Te concentrezi pe bani, ceea ce e u slăbiciune din 
partea ta. 

-Dar pe ce ar trebui să mă concentrez? întrebă Jem 
prevăzător. 

Chiar dacă stabilise de la bun început metoda de 
educaţie a unui copil prin stimularea unor reacţii de 
bunsimț, nu era sigur că îşi dorea ca aceeași claritate să 
includă chestiuni legate de dormitor, Nu la vârsta asta, 
Şi cu siguranţă nu dacă el rrebuia să le explice. 

- lubirea e o chestiune de inimă, zise Eugenia. 

Shakespeare spune că nimic nu ar trebui să stea în calea 
a doi îndrăgostiţi. K 

- Am fost de acord amândoi luna trecută să nud mai 
Citezi pe Shakespeare, sublinie Jem. 

-Nu am citat. Am rezumat doar. 
-Nu sunt sigur că doamna McMahon vorbește des- 

pre genul ăsra de iubire, zise el şi mai prevăzător. 
- Ei, sigur, doamna McMahon eè o concubină. Sau 

poate câ e mult mai corect să spunem că joacă uneori 

rolul unei concubine, zise Eugenia prompt. 
-Ce... 
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_0 văd ca un personaj într-o piesă. Există în biblio- 

tecă o veche piesă de te 

Cupidon - o femeie foarte rea pe nume Bacha spune 
atru numită Răzbunarea lui 

atul ca 
în primul act că intenţionează să „imbrăţişeze p 

pe un prieten şi aleargă să | întâmpine”. 

Jem încercă să se gândească ce sugestii ar putea să-i 

ofere guvernantei Eugeniei în materie de cărți de citit 

data următoare când avea să o vadă. 

Dar Eugenia nu se opri nici măcar să respire. 

- Doamna McMahon îmbrățișează păcatul ca pe un 

prieten. Pentru că, serios, ce altceva poate să facă? Doar 

trebuie să mănânce. 

-Şi să mai adune niște cutii de argint, comentă Jem, 

neputând rezista. 

_lubirea nu înseamnă păcat, îi spuse Eugenia. Și ca- 

tegoric nu înseamnă cutii de argint. Când ne gândim 

la iubire, trebuie să ne gândim la guvernanta mea, care 

e îndrăgostită de servitorul cu sprâncene ca gândacii. 

Pentru că iubirea e oarbă, papa. 

- Asta e un citat! Am spus fâră citate! 

-E un aforism, îl corectă ea. Se întâmplă să fi fost 
repetat în numeroase piese, dar e de proveniență 

necunoscută. 
Vestea bună era că guvernanta își câştiga în mod evi- 

dent leafa, având în vedere că fiica lui folosea cu pricepe 

re cuvinte precum provenienţă. Vestea proastă... 

-M-am îndrăgostit o singură dată, de mama ta, 

dulceaţă. Și asta s-a întâmplat pentru că părinţii mei au 

forțat căsătoria. Aşa că va trebui să renunți la ideea 
dansa la nunta mea. 

- Pur și simplu nu ai cunoscut femeia potrivită, îi spu- 
se fiica lui. 

- După cum spuneai, casa e plină de femei frumo: 

O sumedenie. 
- Frumuseţea nu e totul, papa. 
Jem se uită în jos la chipul straniu şi aspru al fiicei Iui- 
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_Dar nu vreau să mă îndrăgostesc, Am constatar 
că dear oameni <uresc să se îndlrăpostenacă o fe, 
C vreau să demumstrez e că guvern ta a dezvol- 
tar o afecțiune pentru mine, dar a transferate prompt 
asupra muri serviro nd sa ivit ocazia, 
- Asta are sens, îi spuse fica lui după a clipă. 
Era o reilecție tri ii sale, se gândi Jem, 

faptul că era foarte încântat de laudele anei fere de 
opt ani. 

- Dar, făcu Eugenia, tevenind în forță, poate că pur 
şi simplu nu știi ce vrei, E o stare de fapt destul de 
obişauită. Chiar dramaturgul George Chapman... 
Nu începe! zise Jem. 
= Nu aveam de gând să îl citez, se plânse ea, Încetcam 

doat să rezum o argumentație. 
Jera se curremură, Cine ar fi crezut că avea să îi fie 

învadată casa de un copil cu memorie uimitoare și care 
nu avea nimic altceva de făcut decât să îi citeze din me- 
morie bucăți mari din piese de teatru? 

În mod evident era vina hui pentru că invitase actori 
săgi exerseze piesele la Fonthill. 
A fi părinte ascundea o sumedenie de capcane, i se 

părea lui. O decizie clară = să aducă actorii la Fonthill 
ca să nu trebniască să călătorească în Londra pentru 
spectacolele lor - complicase lucrurile de îndată ce se 
inrersectase cu Eugenia. 

ntre timp, ea sărise de pe genunchii lui. 
- Mă voi dedica accivirăţii de ați gâsi o pereche, 

zise ea. 
- Poftim? 
= O pereche! 
Ea se opri la uşă şi se ulră înapoi spre cl ~ ù com- 

binație dragă, fermecătoare, stranie între el şi Saliy. 
- Asta dacă nu vrei să te tăzpândeşri în privinţa uver 

tantei mele. 
Nu, zise el ferm. Nu vreau deloc o sapie, Eugenia, 
Dar ea plecase, 
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capitolul 5 

În care masculinitatea este descrisă în detaliu 

7 ianuarie 1784, reşedinţa de la țară a ducelui de 
Beaumont 
Ascultate la ceai 

- Secretul pentru a fi bărbat, zise ducele de Villiers, 
este să gândești ca un bărbat. E chiar foarte simplu. 

- Exact așa aș descrie și eu asta, râse Isidore. Simplu. 
Villiers îi aruncă o privire. 
- Lăsând la o parte obscenitățile, dacă o persoană 

pare masculină, toată lumea va presupune că este băr- 
bat. Dacă o persoană din apropiere pare neîncrezătoare, 
spune că te duci să urinezi. Bărbaţii nu se aşteaptă ca fe- 
meile să cunoască cuvântul ăsta. Sau spune ceva despre 
mădularul tău. 

- Mă duc să... întrebă Harriet și simţi cum se îmbujo- 
rează, Oh, desigur! Por să fac asta. 

-Şi ai face bine să umfli pantalonii în faţă, zise 
Villiers. 

- Aliniindu-te astfel cu cea mai mare parte dintre 
bărbaţii englezi, interveni Jemma. 

- Totul e foarte vulgar, se plânse Harriet. 
- Bărbaţii sunt vulzari, zise Villiers. Dacă eşti în mod 

natural cizelată și delicată în gândire, atunci nu-ți pune 
o pereche de pantaloni, Excelență. 

= Pot să fiu vulgară, zise Harriet brusc. 
_— Dacă reuşeşti să te descurci cu vulgaritatea, deja 

er alsi jumătate să fii bārbat. Bărbaţii sunt foar 
pliki aeiia despre chestiuni de budoar. Nu 

că un cuplu dansează în aștermuturi și nici nu folosim alt i alt gen de eufemism. Cuvintele vechi anglo-saxone vor prevala, ie it mai ales despre tine, sugeră Jemma. Pentru nu există subiect mai nobil decât el însuși, 
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u Harriet confuză, nu aş vorbi despre mine 
legi ce vreau să spun, 

- Ţi-ai erăit viața la țară, Ai face bine să fii Cope, al 
doilea nepot al meu. El e destul de ciudat și niciodată 

t la oraş. Are o mamă care îl răsfaţă - asta 
explică efeminarea. 

- Nu sunt... începu Harrier şi apoi își dădu seama de 
absunlitarea a ceea ce voia să spună, Presupun că voi fi 
uşor etemi 

-Va trebui să înveți să mergi ca un bărbat. Pot să te 
echipez cu hainele necesare, zise Villiers, dar mersul 
e important, Poţi să fumezi? 

-Categorie nu. Dar îmi vor plăcea hainele. Urăsc să 
port crinoline. Tot timpul mă lovesc de uși, ca să nu mai 
vorbesc de persoane, 

- Dar cu părul ce o să faci? întrebă Isidore. Dacă îţi tai 
părul acum, nul vei mai purta ridicat niciodată, 

Harriet zâmbi, 
~ Dar nu-l port ridicat nici acum. Ea făcu un gest spre 

aranjamentul ei modest de bucle și de tapaj. Cele mai 

multe sunt adăugate dimineața de cameristă. Părul abia 
dacă îmi ajunge până la umeri. 

- Foarte deştept, zise Jemma. Eu mă tot gândesc să 

ere O perucă, 
- Mă îndoiesc că ai putea să o faci cu succes, zise Har- 

riet. Părul tâu are o culoare aurie așa de frumoasă! Dar 
al meu e de un castaniu plicticos şi e ușor de asortat. 

= Părul râu nu e plicticos! 
Harriet ridică din umeri. K 
- Cine ar şti, având în vedere toate onduleurile, 

încrețitul şi pudra? Îmi va plăcea foarte tare să fiu bär- 
bar, dacă asta înseamnă să nu-mi mai îndrept părul. A 

- Bărbaţii nu îşi îndreaptă şi nici nu îşi ondulează 

Părul, declară Villiers. , 
-Unii o fac. Sunt destul de sigură că Saint Albans își 

ondulează părul. Și poartă ruj de buze. 
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- Eu nu o voi face, zise Harrier, 
-Nu te-aş lăsa, spuse Villiers, T 

cem cum trebuie, Asta îi 
Jemma råse. 
- Creată după imagini 

succes, Harriet! 
Harriet îşi muşcă buza, Ideea de a fi creația lui Villi- 

ers, după perioada în care ea încercase să-l seducă și el o 
refuzase, era umilitoare. 

Ea nu era singura care işi 

lui Villiers = vei fi un mare 

amintea de seara aceea. În 
adâncul ochilor lui negri exista o sclipire batjocoritoare 
care spunea „Nu o poți face“. La urma urmei, când ea 
îl sărutase în trăsură, el făcuse ceva așa de șocant încât 
ea chiar îl pălmuise. El ştia că ea era o femeie de la țară 
plictisitoare și conservatoare. 

-Nu e nevoie să exagerăm, zise el. Am putea să te 
îmbrăcăm ca pe mătuşa bătrână a lui Isidore de la țară. 
Ai fi o însoțitoare bună și nimeni nu şi-ar pune întrebări 
în privința ta. 

Furia din pieptul lui Harriet se simţea ca un foc, Ea se 
purtase ca o proastă când încercase să-l seducă pe Villi- 
ers, iar el avusese dreptate să o refuze, Benjamin fusese 
cel mai bun prieten al său și ea îl sărutase dintr-un im- 
pulsul nepotrivit - ca Benjamin să o observe ca soţie. 

Dar ea nu era o mâtușă bătrână de la ţară. 
- Nu cred că voi avea nici cea mai mică problemă să 

joc rolul unui bărbat, zise ea. Va trebui doar să-mi amine 
tesc să-mi rearanjez pantalonii în partea din faţă măcar 
o dată pe oră, atrăgând atenţia asupra umpluturii pe 
care am pus-o dimineață acolo, şi mă voi adapta perfect. 

Ea își lăsă privirea să alunece sub talia lui. 
= O lovitură sub centură, zise Villiers. 
- Chiar sub centură, aprobă Isidore, 
- Din fericire, miam adus croitorul meu cu mine, Vei avea nevoie de absolut tot, de la cizme la peruci, Ana lasa UDE Poate săi ia mâsură pentru cizme și voi trimite În Londra după ele, zis 

E. 
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- Trebuie să mă intorc la Berrow pentru sedintele 
«e judecarā înainte să pot călātori spre Fonthill, zise 
Harriet încruntată, 

Villiers ridică dintro sprânceană, 
-Un judecător idiot prezidează la tribunalul de pe 

domeniul meu, ti spuse Harriet, Aşa că respectărn vechi- 
Ie obiceiuri, El doarme după ce a băut brandy zdravăn 
cu o seară înainte și cu dau deciziile. Altminteri, le dă 
tuturor muncă silnică, indiferent de faptă sau de adevăr. 

-Cine e actualul duce? 
- Are unsprezece ani și e la Eton, răspunse Harriet, 
- Trebuie să o cunoşti pe mama lui, Lady Brewyn, 

interveni Jemma, Ea locuieşte actualmente la Paris cu 
un bärbar cu douăzeci de ani mai tânăr. O femeie vesela, 
din ce se povesteşte, 

- Eu am grijă de domeniu pentru nepotul vwu, zise 
Harriet, şi asta include și tribunalul comitatului, cel 
puţin pânâ când ajunge la majorat sau până când actua- 
lul judecător e înlocuit. 

-Te voi aştepta să te întorei de la ședințele de jude- 
cată, îi spuse Isidore. Între timp imi voi trimite scrisorile 
în care îmi voi declara intențiile. Sunt sigură că durează 
o vreme să te întorci din Africa. 

-Sunt teribil de amuzat de planul ăsta, spuse Villiers: 
= Nu există nimic mai bun decăt un act nebunesc din 

când în când, zise Jemma. Și ţie iţi va face bine, Villiers. 
- Faptul cå Excelenţa Sa zace aici, recuperânrluese de 

Pe urma unui duel, sugerează câ actele nebunești îi stati 
în fire, zise Harriet în 

Apoi zâmbi la ox 
amuzaj ai Jemmei. 

Se simțea ca o nouă Harriet, 
Nu ca o vădnvă, 
Nu plictisitoare, R 
O Harriet sălbatică, una care făcea o nebunie, © Har 

tiet care veden viața ca pe o provocare, nti cu pt UN efec. 

mijiţi ai dui Villiers și spre ochii 
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capitolul 6 

Justiția ducesei - partea a doua 

1 februarie 1784, tribunalul comitatului, ducatul Berrow 
Prezidează onorabilul Reginald Truder 

- Dacă înţeleg corect, domnule Burch, acuzatul pre- 

tindea că era bărbier. 
-$i apoi mi-a furat peştele! exclamă domnul Burch, 

ținându-și implorator privirea aţintită asupra ducesei. 
El auzise că ea era singura care se asigura că se fä- 

cea dreptate. 
- Peşrele dumitale, zise ducesa. 
-Ce peşte? Ce peşte? lătră judecătorul. 
Avea obrajii teribil de roşii și un nas foarte coroiat, 

Arăra mai degrabă ca un puşcăriaș cu o durere de cap 
decăt ca un judecător. 

- Era peştele pe care a pretins că l-a trimis neguţătorul 
de mărunțișuri soției mele, zise domnul Burch. 

și îndrepră din nou privirea spre ducesă. Oricine pu- 
tea să-și dea seama că ea era cea care asculta cu adevărat; 
judecătorul sorbea din nou dintr-o ploscă. 

-Na fost numai peștele, îi explică domnul Burch. 
Mai întâi a pretins că e bărbier și a reușit să intre la 
mine în casâ, Apoi a furat o cupă de argint pe care 
sozia a trimis-o de la argintar, pretinzând că a venit Să 
livreze peștele. 

- Deci nu era peştele dumital 
- Ei bine, era... Presupun cå era peştele lui, S-a întors 

și a luat peștele şi i-a spus soţiei mele câ... 
- Muncă silnică, declară judecătorul, uitându-se urât 

prin sala de judecată. 
jucesa îi puse o mână pe braţ. 

Vorbi incet, dar Tom Burch tot reuşi să o audă. 
-Acum încerc să dau de capul poveștii, Reginald. 
= Nu-mi place pestele, fâcu acesta. 
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Ea îl bătu din nau pe brag, 
= Deci putem să rmunțăm ke acnzați 

peștelui, domnule Burch, :leoarece acuzatul va trimis 
peștele și apoi La Luat înapoi. Dar asta a fost o strata- 
gemă ca să reuşească să intre în casă şi să fure cupa de argint. 
-À fost prins cu ea! zise domnul Burch triumfător, 

Prins cu mâța-n sac! Înre-adevărl Cu cupa! 
- Acuzatul susține că l-aţi mgar să cluică cupa înapoi la 

argintar ca să o inscripționeze. 
~ Dacă așa ar sta lucrurile - și nu stani aga =, de ce eta 

sub patul hui? 
= Muncă silnică, făcu judecătorul după ce mai luă 

o dușcă. Insist de data asta, Excelenţă! Omul a furat 
un peşte. 

Ducesa oftă yi se întoarse spre docher. 
- Oscar Sibble, asta e a treia oară când apati în fara 

sribunalulu;, de fiecare dară pentru escapade destul de 
originale, care implică bunuti furate. 

Burch observă că Sibhle nici măcar nugi lăsă ca- 
pul în jos, deși orice om cu bun-sim; ar fi făcut-o. În 
schimb, rânji, 

-Nimeni nu a fost rănit, zise el. Cupa e înapoi acasă 
la domnul Burch, 

Judecătorul îşi miji ochii. 
- Luaţi! căcni el dintr-odată. 
Ducesa îl bă din nou pe braţ. 
-Nu putem face asta, Reginald. Coloniile sunt în răz- 

ni, îşi aminteşti? Ne mai trunsportăm oa:neni acolo. 
- Atunci aruncați în mare de pe coastă! zise judeci- 

torul. Poate să înoate la afurisiţii americani, oricum cei 
mai mulți tot de aici au fost transportați. 

~ Două săptămâni de muncă silnică, zise ducesa. 
Și, domnule Sibble, singurul motiv pentru care nu vă 

egeti cu pedeapsa cu închisoarea este că a fost recupe- 
Tată cupa. Dar viaa nu e un joc, domnule Sibbie. În sala 

legară de furtul 
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de judecată se lăsă un moment de tăcere. Dacă veți mai 
apărea în faţa Curţii, veţi primi pedeapsa cu închisoarea, 

- Pe viață, adăugă judecătorul însetat. 
Polițistul îl râri pe Sibble de acolo, iar ducesa se în- 

toarse spre domnul Burch. 
-Se pare că aţi avut o perioadă plină de necazuri, 

domnule Burch. Vreau să vă laud pentru reținerea de 
care aţi dat dovadă în fața acestor umilințe, 

Tom Burch se indreptă de spate. 
Toată lumea râsese de el și spusese că era un prost 

pentru că își pierduse cupa de argint din pricina unui 
pește. Dar ducesa de Berrow credea că el dăduse dovadă 
de reținere. 

Îşi puse pâlăria și ieşi mândru din sala de judecată. Ea 
nu era un judecător adevărat, desigur. Dar asta aveau în 
Berrow și era mai bine decât nimic. 

Toată lumea îl salută dând din cap în timp ce ieşi, 

capitolul 7 

În care sosesc oaspeţi ciudaţi în casa lui Lord Strange 

5 februarie 1784, Fonthill, domeniul de la ţară al lui Lord 
Strange 

Lord Strange nu reușise niciodată să-și ignore complet 
majordomul, deşi încercase adesea. Povy simţea nevoia 
să facă anunţuri de trei sau patru ori pe zi și, deşi Jem îi 
indicase deseori că nu avea nici un interes în chestiuni 
gospodăreşti, majordomul insista să îl informeze. 

Aşa că Jem nu își înălță capul când îl auzi pe Pow 
păşind în hol și își aminti doar să monteze un zăvor pe partea de interior a ușii în timp ce majordomul se oprea în dreptul biroului său. 

-Au sosit vizitatori, a milord. Poate că ați dori să îi 
salutați. 
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- Îi voi saluta diseară, ca de obicei, 
El se trezise în miez de noapte cu două idei: una pen- 

tru un sistem de suspendare a podurilor şi alta pentru 
un madrigal, Pusese să se deseneze podul în cârbune, iar 
madrigalul în parr părți era un succes. Podul arăta foar- 
te frumos, dar avea impresia că bârnele portante păreau 
suprasolicirate, Poate dacă mai cobota un pic arcul 
= A sosit ducele de Villiers, anunță Povy. 
~ li place apartamentul de catifea, nu-i așa? Îi place 

toată acea splendoare frivolă. Spune-i că o să ne vedem 
la cină, 

-E însoţit de ducesa de Cosway. 
Jem ridică privirea. 
- Cine naiba e asta? 
- Din câte ştiu eu, ducesa de Cosway are cam 60 de 

ani și trăiește retrasă în Colchester. 
-Oh, Dumnezeule! zise Jem rânjind. Înţeleg că înso- 

ţitoatea lui Villiers nu este o bătrână de la țară? 
Powy tuși. 
~E posibil totuşi ca tânăra femeie să fie soția actu- 

aluiui duce de Cosway, fiul mai devreme menționatei 
ducese, Înţeleg că s-a căsătorit la o vârstă foarte tânări 
apoi a plecat din țară, Deknect's nu consideră că muriajul 
a ajuns la maturitate. i 

- Adică nu e consumat, cu alte cuvinte, zise Jem și 
trasă din nou: o linie pe sub pod. 

Exact. z 
~ Crezi sau nu că această tânără femeie e viitourea 

miteașă? 
~E posibil. i 
-Dar e la fel de posibil ca Villiers să fi adus o femeie 

frumoasă decorată ca un miei de Crăciun, Va rrebui să 
O salut și pe presupusa ducesă la cină, Povy, Punei pe 
Villiers și pe tânăra femeie în camere alăturate. 

~Da, milord. Sunt insoşiţi de un tânăr pe care 
Prezentat ca pe o rudă, domnul Cope. 
= Nici de el nu am auzit, 

ducele 
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-E destul de tânăr, zise Povy. 

Era evident din tonul lui că Povy considera că tânărul 

bărbat era prea fraged pentru natura exuberantă a unei 

petreceri în casa lui Lord Strange. 
-Asta nu e problema noastră, Povy. S-a instalat deja 

noua mea secretară, domnișoara Desjardins? 

Tânăra franţuzoaică pare destul de confortabilă, mi- 
lord. Plânuieşte o distracție pentru mâine. Ceva care se 

numește Ospăţul tahitian al lui Venus. 

Jem începu să zâmbească. 
-Ştiam eu că va înviora distracțiile. În ultima vreme, 

au fost destul de plicticoase. Tahitian ca în Tahiti? 

- Impresia mea este că nu există o mare legătură, cu 

excepţia faptului că Tahiti e o țară foarte călduroasă, 

ceea ce încurajează lipsa hainelor, zise Povy revoltat. 
Domnișoara DesJardins a solicitat ca focurile din sala 
de bal sudică să fie aprinse la capacitate maximă și 
menținute. El își drese glasul. Aţi putea să-l încurajați 
pe ducele de Villiers ca mâine să își țină tânăra rudă în 
cameră. Domnișoara DesJardins vorbește despre două- 
sprezece virgine. 

— Douăsprezece? făcu Jem şi izbucni din nou în râs. Pro- 
babil face trafic cu miracole. Nu există nici una sau nici 
unul în casă. 

- Domnul Cope... începu Povy. 
Jem își miji ochii. 
- Băiatul are o faţă remarcabil de inocen 
- Inocenţa e o perioadă din viață, nu o pată de 

neşters. 
Dar Powy îşi ştia 

privire severă. 
„z Domnul Cope nu este pregătit pentru Festinul 

lui Venus, 
Jem se ridică şi oftă 

` ~ Presupun că o să cobor. Aș putea la fel de bine să 
îl văd cu ochii mei pe acest copil, Ce nebun e Villiers 

ăpânul de mulţi ani şi îi aruncă o 
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să aducă un inocent în casa mea! Povy, îţi aminteşti de 
Wilkinson, nu-i aşa? Avea o faţă nevinovată, pe cuvânt! 
-Un chip foarte diferit de cel al lui Wilkinson, 

zise Powy. 
Jem ura să îşi lase munca, dar îl plătea pe Povy regește 

ca să ştie astfel de lucruri. Casa uneori tremura de pă- 
catele adunate sub acoperișul ei, dar un lucru pe care 
nu putea și nu avea să-l tolereze era pierderea inocenței. 
Nici o tânără femeie nu juca o virgină tahitiană în casa 
lui dacă nu o făcea pentru plăcere. Şi nici un domn 
Cope nu avea să-și piardă nevinovăția dacă nu voia să 
o facă. 

Deşi, sincer, nu-și amintea de vreun tânăr despre care 
să creadă că avea nevoie să fie protejat. Tânăra rudă a lui 
Villiers probabil trăgea de lesă. 

- Nu a existat o perioadă în viaţă când ai tânjit să vezi 
un festin cu virgine tahitiene, Povy? întrebă el în timp 
ce ieşea din cameră. 

- Nu, făcu Povy revoltat. 
Asta lămuri problema, aşa că Jem își continuă drumul 

spre parter, 

Cincisprezece minute mai târziu, intră în micul salon 
roz fără să fie anunțat, făcu o pauză de o clipă ca să își 
studieze musafirii și apoi înjură în barbă. Povy era un 

col inteligent și chibzuit, de care nu ar fi trebuit 
niciodată să se îndoiască. 

Exista un singur cuvânt pentru domnul Cope: ado- 
rabil. Avea păr ondulat, castaniu, strâns într-o coadă 

simplă la spate cu doar un pic de pudră. Purta o hai- 
nă foarte frumoasă; aproape că nu putea să fie ruda lui 
Villiers fără să dea dovadă de un simţ dezvoltat al stilu- 
lui. Dar ochii îl trădau. Erau excepționali, şi nu doar 
in pricina culorii lor şi a genelor care ar fi putut să fie 
lemne de o prinţesă. Erau... proaspeţi. A 
Jem îi aruncă lui Villiers o privire cu ochii mijiţi. Era 

Ceva ciudat în toată situația. În primul rând, Villiers nu 

i 
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se culca cu femeia pe care o târâse după el, presupus 
ducesă de Cosway, ducesa care nu exista, Ea era drăguță, 
desigur, la fel de sclipitoare şi înflăcărată ca un păun, 
dar Villiers vorbea cu ca fără cea mai mică urmă de 
dorință în privire. i il 

Pe de altă parte, Jem nu era sigur că Villiers mai putea 
simți dorinţă dacă era așa de bolnav pe cât arăta. Omul 
pierduse destul de mult din greutate, probabil vreo do- 
uăzeci de kilograme. 

Domnul Cope stătea foarte aproape de Villiers, cu 
ochii rotunzi ca două farfurii. Jem urmări privirea lui 
Cope, care se uita la o statuie pe care o adusese din Cre ta dintr-un impuls, Sărutul acela dintre Marte şi Venus era o aroganță, Sigur, erau căsătoriți din punct de vede- re mitologic. Dar întreaga chestiune a virtuții maritale era cumva deranjată de faptul că Marte purta un coif și nimic altceva. 

= Villiers, spuse Jem, păşind în faţă, Ducele se întoarse și făcu o plecăciune. Chiar şi aşa slab cum era, tot arăta ca un duce din cap până în picioare, 
= Am face bine să îți găsim un pat, zise Jem ca un fel de salut, El auzise că Villiers era bolnav, dar nu-și dăduse seama până acum cât de aproape fusese de moarte, Era © senzaţie stranie, așa că vorbi mai departe pe un ton aspru. Arâţi ca naiba! 
- Sunt mai bine decât 

şah, așa că mă bazez pe 
ca să mă distrezi, Stran, 
„= Va trebui să ti singur distracții, zise Jem şi se întoarse spre așa-zisa ducesă şi făcu o plecăciune, pună dimineața, Excelenta, El văzu pe dată ea era ducesă, Una destul de it fipătoare, în stil italian, dar stiu imedi- 

E 
y S alia lar ştiu imed at că se uita la ducesa de € oare Osway, Sau poate la viitoarea ducesă de Cosway mai exace hiii 

t eram. Dar nu am voie să joc tine și pe farmecele tale dubioase ge, 
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ă reuşi să facă o reverență, având în 
a de călărorie părea să fi fost cusută pe vedere că roch 

corpul ei. 

- Mă onoraţi, zise Jem cu evidentă lipsă de sinceritate. 
En nu era genul de oaspete de care se bucura, Lui 

îi displăceau titlurile, mai ales cele inalte, fiiuedcă pä- 
le dea celor care le deţineau dreptul să se poarte 

ca nişte proşti detesrabili. Ea avea e pretențivasă, 
şocată şi probabil avea să plece indignară într-o zi 
san două. 

Dar apoi ea îi zâmbi, cu pielea ci caldă, italiană şi 
gura dulce, rubinie, iar el se răzgândi,. Gura aceea a 
ceva răutăcios, o sugestie a unui sărut sau a unui sărur 

furar atârna într-un colț. 
Ea poate că era virgină, dar nu părea genul de femeie 

care putea fi şocată. 
Domnul Cope, pe de altă parte, era aşa de naiv încât 

înghițea în sec ca un băiat de şcoală. 
Jem era arareori şocat în viață, dar acum era sur- 

prins. De când decisese să își deschidă casa oricui i se 
părea - lui sau lui Povy — interesant, văzuse tut soiul 
de dorinţe. Foarte puţine îl interesaseră și nici una nu 
îl surprinsese, 

Dar acum era surprins. Surprins de bruscul interes pe 
care îl simţea = rușinos - pentru «domnul Cope. Pentru 
1m mărunşel cu ochii mari şi nici urmă de barbă. 

Pentru un bărbat. „Pentru Dumnezeu ndi Jem 
cu dezgust. Dacă astu însemna să imbătrânească, aruwi 
nu voia așa ceva. 

Şi îşi propuse să stra departe de Cope. 
~ Ce vârstă are tinerelul pe esre tai adus cu tine? reuşi 

st întrebe discret pe Villiers căteva minute mai târziu, 
-22, zise Villiers. Ştiu câ arată cir urit heruvita, dar na 

te läsa păcalit, Strange! 
= Ce vrei să spui 
-Evn desfrânat fără margini. pe inoccutul pn- 

tru că atrage doamnele. Aşteapri să îl vezi cu cie! Legina 
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când în vàd. Cad pe spate literalmente. Dar e un băiat 
hun şi nu pro! 

-Mai incearcă, zise Jem cu vace dură. Casa asta poate 
fi deserăbălară, Villiers, dar ţiaș mulțumi dacă l-ai face 
pachet şi lui trimite inapoi la mama lui acasă. 

Villiers îşi miji ochii întea expresie periculoasă, dar 

Jem nu se dedase niciodară darințelor vreuntii duce şi 
nu avea de gând să înceapă acum. Mai ales cu unul din- 
tre puținii bărlaţi din Anglia despre care credea că se 
aflau la acelaşi nivel intelectual cu el. 
= Ìmi displace ideea că imi este folosită casa ca un fel 

de domeniu de afirmare pentru inocenți, 
Din răspunsul lui Villiers răzbătură o urmă de ame- 

nințare, dar şi o stranie încordare amuzată: 
- Desigur, nu e un cuceritor, nici pe departe. Dar are 

22 de ani şi e la fel de indreptățit ca oricine la o viață 
plină. Cu siguranţă ai fi primul care să susțină asta. 
= Ce vrei să spui? Cum a fost viaţa lui până acum? 
-Mama lui e excentrică, zise Villiers, Locuiește la țară 

şi l-a ţinut foarte aproape de ea. 
Jem se uită spre Cope. Stâtea cu ducesa în timp ce 

examinau trupurile împletite ale Ini Venus şi Marte. 
Marmura era în mod ingenios dintro singură bucată 

în partea împreunării cruciale. Guta i se curbă întrun 
zămbet când îl văzu pe domnul Cope arătând spre pune 
tul relevant. 

Villiers îi urmări privirea. 
-E dornic să învețe. 
= Lai salvat? 
= Ceva de penul ästa. l-am promis că va vedea a viaţă zare nu poate să A rănensct. Are 22 de ani și - nu cred 

că trebuie să mai spun = e virgin. L-aş fi putut duce la un 
bordel din Londra, dar nu voia ca aspectul lui proaspăt să fie påtar cânul avea să plătească fata pe care urma să o aleagă. 
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Jem nu era încântat de acel argumenr. Dar nu putea 
nega că avea sens. Dacă ar fi avut un fiu, nici el nu și lar 
fi dorit într-un bordel. 

-Aceleaşi boli se gâseac ai 
el cu un avertisment în glas. 

~ Atunci am incredere că Îl vei îndruma în direcția 
corectă, Strange, zise Villiers şi afişă o expresie acră. 
Drumul ăsta m-a solicitat mai mult decât mă aşteptam. 
Afurisitul meu doctor scoțian mi-a spus să nu călătoresc, 
dar eu am decis altfel, Acum cred că avea dreptate, 

Faţa lui Villiers era destul de albă şi cu cearcãne mari 
sub ochi. 

Jem îi făcu semn din cap lui Pow. 
- Tu stai în par, făcu el, iar eu voi avea grijă de tine- 

relul tău, Și cu ducesa cum rămâne? Sau ar trebui să zic 
aproape ducesa? Trebuie să am grijă şi de ea? 

Villiers îi zâmbi uşor. 
= Ai vrea să li avertizezi pe oaspeţii tăi că se află aici. 
~E sălbatică? 
-Jemma a organizat o petrecere în Noaptea Regilor - 

o ştii pe ducesa de Beaumoni? 
-Am cunoscat-o, Am provocato să mă viziteze, dar 

nu a îndrăznit, n-a avut curaj. 
-Sau poate dorinţă, zise Villiers ușor. Nu are toată 

lumea impresia că o invitație la tine acasă e un bilet 

spre paradis, 
- Mă bucur că tu ai cedat. 
Şi chiar vorbea serios, 
2 Ducesa a avut grijă ca toi bărbații din cercul Jem- 

mei să alerge în jurul ei. Era ca un act de dresaj. 

Jem pufni. 
-Tu nu erai unul dintre ei? SA 

-Nu sunt în cărți în momentul ásta, zise Villiers, Nici 
măcar nu am ajuns în sala de bal, doar am zăcut într-o 

încăpere laterală, așteprând vizitatori. f 
În glasu! lui se simți o nuanţă de autoironie 

rea milă, 

la fel ca în altă parre, 

-nu dee 
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-Ai meritat Ñecare moment pentru că teni jucat 
un prost cu sabia, Suntem prea bătrâni pentru asta, 
-Nam voie să joe şah, zise Villiers pe un ton de parcà 

ar fi anunţat o castrare rirualicã, 
= Cine zice? 
- Doctorul Treglown, diavolul scoțian care mi-a salvat 

viaţa, Mă chinuia febra de luni întregi şi se pare că am 
avut multe deliruri cu șahul. El spune că trebuie să iau 
o pauză şi să îmi odihnesc creierul, 

h, şi cred că o vizită în casa îngerilor căzuți este 
convalescența perfectă, Deşi nu prea înțeleg de ce 
i-ai adus și pe cei doi cu tine, dar o să am grijă de ei 
pentru tine, 

= Pune în camere 
- Poftim? 
Villiers 
= Am crezut că e imposibil să te şochez, remarcă el. Eu 

o să mă duc să mă culc, dacă nu te superi, 
Povy îl conduse, nase acolo preţ de o cli- 

pă și se uită la straniul cuplu care încă admira statuia. 
Nu mai examinau punetul scandalos în care marmura 
feminină se contopea cu cea masculină, În loc de asta, 
domnul Cope îşi trecea degetul peste gătul arcuit al 
lui Venus, 

ra unul dintre aspectele lui favorite la acea statuie. 
Venus avea capul dat pe spate, cu chipul precum un 
amestec de dorinţă, bucurie şi disperare, Geniul care 
o sculptase surprinsese, după părea lui Jem, bucuria şi 
tristețea unei căsnicii. Capul lui Venus cra căzut pe sp te, iar corpul ei cotropit de o plăcere pe care nu o puten 
controla şi care cumva o deranja, 
Pig f irali a ie, degetul subţire al domnului 

Chiar avet de en să își mai în o amantă, 

avea de gând să o faci ciudäțenia facea parte din proc i 
îi icesul de îmbătrânire, el voia nimic 

din asta, 
i pa: 

lăcurate, zise Villiers 
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apitolul 8 

Definiţia succesului marital 

În aceeași zi, mainte de cind 

Harriet nu reuși să îşi rețină chicotitul de îndată 
ce fu singură în cameră, Reuşise! Chiar rengise! Pheu- 
se o plecăciune în faţa lui Lord Strange și murmura 
ceva cu o voce cât de joasă putuse, | chiar crezuse că 
era bărbat, Nu văzuse nici măcar o selipire de neincre 
dere în ochii lui, 

Din clipa în care îl fusese convinsă câ 
înşelăciunea nu avea să ţină, Ea întotdeauna fusese 
de părere că Villiers era înspăimântător de inteligent cu 
ochii lui cu pleoape grele şi comentarii sardonice. 

Dar Villiers nu era nimic în comparație cu Stran- 
pe. Lord Strange avea o faţă uscăţivă, care vâzuse mul- 

te, dar liniile sardonice din jurul gurii subliniau doar 

frumusețea pomeților și senzualitatea ascunsă a ochilor, 

trupul lung care îi amintea de energia ca de arca unui 

ogar. Totul combinat cu inteligența teribilă din ochii lui 

şi şarmul... 
Dumnezeule, cât de fermecător era! 

Dar inteligența îl făcea înspăimântător, Nu era de mi- 

rare că Villiers spusese că era un geniu. Chiar aşa arăta. 

Şi, cu toate astea, nu îi descoperise deghizarea. 

Ea se trânti pe pat şi îngheţă înainte s i dea sean 

senzaţia stranie de pe picioarele ei era dată de pantaloni. 

Se întinse pe spate şi își ridică picioarele în aer. Ei 
absolut bizar să își vadă picioarele. Nu se privis nicioda- 

tă în oglindă dacă nu purta corset, câmăşuţi crinolină, 
jupe şi o rochie pe d Undeva dedesubt se aflau 

Picioarele ei, bănuia ca. i 
Dar acum, în aceste haine masculine caraghioase, 

erau la vedere. Datorită lui Villiers, care comandase o sir 

medenie de haine potrivite unui tânăr prinţ = pantalonii 
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ci erau foarte mulaţi pe picior şi s€ terminau A ge
 

nunchi Aveau un nasture pe exterior şi o îm
binare 

h A pā care o făcea să adă. Chiar şi genun- 

let vizibili, îmbrăcaţ
i în ciorapi de un în partea din fa 

chii îi erau comp 
movleschis A 

De fapt, picioarele ei păreau frumoase și puternici 

Adevărul era că, deşi Harriet se simţise mereu sufocată 

în haine de femeie, incepea să creadă că arăta foarte 

bine în pantaloni, Corpul ei era rezistent, cu muşchi la 

picioare e se formaseră în plimbările lungi de după 

micul dejun. 
Lui Benjamin nu îi plăcuse niciodată acest obicei. El 

prefera să stea întins pe un şezlong, așteptând să afle 

ceva despre ultima partidă de şah. 
-Asta nu e muncă de ducesă, obișnuia el să îi spună, 

Dar apoi râdea, Benjamin avea un râs minunat. El 

nu urâse niciodată pasiunea ei pentru mers. Și nici pi- 

cioarele ei. 
Dacă se gândea mai bine, soțul ei probabil nu îi văzu- 

se niciodată picioarele așa de clar. 
Uşa dintre cele două camere se deschise și Harriet se 

ridică așa de repede încât o luă ameţeala. 
- Sunt cu, zise Isidore, Îmi pare rău, ar fi trebuit să 

bat la ușă. 
- Intră, te rog, zise Harriet şi se întinse la loc. Îmi 

admir pantalonii, 

care me se dor, simtă pri 
catarame ovale a aie ma piru Paran aon 

Harriet strâmbă ESAS i. Oh, sau poate panglici! 

panini Trebuie să ară cât de masculin pot 
Vreau să spun că atil A dir chiar arăţi masculin: 

într-o rochie, dar acum ai ji minini şi încântătoare 

a aer aşa de străin! Chiar 
naş putea ghici că esti iei 
pă putea ghici că eşti femeie în haine de bărbat. Mă el aci cu aș reuşi să păcălesc lumea. - Trăsăturile tale sunt mult prea delicate. 
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=La tel le, insistă tsislore, At barbie mică şi 
uşor asetițiră şi cehii aceştia mari. Cum Dunnezeur par 
sprâncenele tale aga de negre? 

- Valecul lui Viltiers le-a desenar, zise Harrier, ÎN 
cheamă Finehley gi o să mă ajure să mă imbrac cânt va 
fi nevoie, 

-E încă o nos 
atentă. A făcut ce 
A nu 

i se uhă mai 

pus niște punete ici şi colo ca să pi 
creşte barba. 

i îmi 

= Fără succes, anunță lsitore, Dar ntară ca şi cum 
ai aven coşuri, ceea ce are sens dacă ne gāndim că esti 
un rănăr. 

Harriet decise să renunţe la punere pe viitor. 
= Ceai de gând să porți in seara asta? întrebi Isidore, 

Am fose așa de dezantăgită că nu erau prostianare It ine 
trare! Era statuia aia, dar, avârud în vedere că partea de 
jos era o singurii bucară de marmură, nu puteai să vezi 
părțile relevanre. 

Harriet se gândi că partea relevantă eta expresin de pe 
faţa lui Venus, dar nn spuse asta. La urma urmei, Isidore 
era virgină, Ceea ce o aduse la ceva ce voia să spună. 

Se riulică și se sprijini întrun cat, 
-Dont nu te gândești cu adevărat să re culci cu cine- 

va, nui așa, Isidore? p 
= Aș purea, fäer dsidore şi tgi ctupi obrajii să ti ficà un 

pic mai roz. Dacă există cineva cu adevărat încântătar, 
Hai să fim realiste: sunt aici, îmi distrug reptrrația, ași 
că aș putea foarte hine si mă distrez. A 

- Nu o face! zise Harrier şi se uirăi la ea. Am fosr 
sătotită şi ştiu despre ce vorbesc. Te rag să nu faci asta! 

~ De ce uu? întrebă Isidore şi se întoarse cu mâinile 
în solduri şi în ochi en o sclipire ele furie axlevărnii. Ni 
Poţi să-mi spui că soţul meu sa plimbar prin strimătare 
Ca un eunuc, 

~ Eunue? făcu Harriet înainte să-și dea se 
ce vorbea Isidore. 

ama despre 
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Isidore îi oferi un zâmbet strâmb. 

- Adevărul e că tu ești mult mai inocentă decât mine, 
Harriet. 

- Poate în anumite privinţe. Dar ştiu cum e mariajul, 
Îl înţeleg. Oricât de nedrept poate fi, soțul tău ar fi teri- 
bil de dezamăgit să descopere că nu ești virgi 

- Dacă își intrerupe călătoriile suficient de mult ca să 
se întoarcă şi să descopere starea corpului meu, remar- 

că Isidore. În ritmul acesta, o să fiu o virgină ofilită la 
80 de ani. 

Harriet clătină din cap. 
- Cred că instinctul tău e corect și că mama lui îl va 

obliga să se întoarcă. Dar, pe termen lung, ceea ce îţi 
doreşti este o căsnicie bună. Castitatea e o modalitate 
foarte bună să o începi cu dreptul. 

- Nimeni nu mai e cast în căsniciile de azi, zise Isido- 
re. Uită-te la Jemma! 

-Jemma i-a fost complet fidelă lui Beaumont până 
când l-a surprins făcând amor cu metresa. Și cred că a 
fost castă ani întregi când s-a mutat la Paris, așteptând 
ca el să vină să o aducă înapoi. 

Dar el nu a venit după ea, nu-i așa? Ea era mireasa 
lui virgină, dar lui nu ia păsat, Ceea ce dovedeşte că 
viziunea ta optimistă despre căsnicie e foarte departe 
de realitate. 

Harriet credea că nici o persoană care ar fi trecut 
prin mariajul ei nu putea avea o idee optimistă despre 
căsnicie, 

-Jemma a încercat cât de mult posibil. Dacă intri cu 
experiență într-o căsnicie, rişti să nu ai nici o şansă de 
succes. Și apoi sar putea să îţi doreşti să fi avut. 

- Depinde ce înţelegi prin succes, zise Isidore. Eu 
consider o căsnicie fericită ca doi oameni care locuiesc 
împreună fără prea multe neînțelegeri, suficient de mult 
cât să aibă copii. Mi-ar plăcea asta. O căsnicie de su 
ces nu este neapărat una în care nu sunt scandaluri: 
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Eu aş spune că Beaumont și Jemma aw v căsnicie «le 
succes, deşi ea mă «lezamăgeș 
Cum așa? 
Isidore îşi țuguie buzele. 
= Nu am vrar să îi spun, dar e meschin felul în care 

sa supus cererilor soțului ei. Dacă vrea să junce șah cu 
Strange, ar fi trebuir să ne însoțească. Eu nu sunt genul 
care sâ cedeze solicitărilor prosteşti. 

Harriet se uită spre tavan. 
Era imposibil să explice jocul dintre dorință şi com- 

promisul care fusese experienţa ei în căsnicie, 
~ Mariajul tău a fost un succes? întrebă Isidore, ghi- 

cind parcă în mod straniu gândurile lui Harriet. 
Camerista lui Isidore clesehise ușa. 
-Trebuie să vă ajur să vă îmbrăcaţi cu pantalonii 

în seara asta, Excelenţă, zise ea şi păru ușor tracasată, 
Doinnul Finchley, valerul ducelui, mi-a dar o listă cu ce 
ar trebui să purraţi. Va veni și el mai târziu ca sã vă aran- 
jeze lavaliera. 

- Abia aştept să te văd, zise Isidore, întorcândurse în 
camera ei și lăsând-o pe Harriet cu întrebarea ei: „A fost 
mariajul rău un succes?” 

Ea și Benjamin nu aveau copii. Soacra ei îl considera- 
se un eşce numai din pricina asta. 

Apoi suţul ei îşi luase viața, ȘI numai faptul ásta făcea 
cu jumătate din Londra să ti considere fâră ezitare maria” 

iul un eşec. Cu siguranță, o sopie bună, a soţie iubită at 
fi fost de ajuns sl impiedice pe soţ să se tmpuște. 

Dar.. 
Viața era mult mai complexă decât spuneau genul 

Pea e 
acesta de categorisiri. „A fost mariajul tău un seacă 

- Da, şopti ea în aerul gol din jun. L-am tubit pe ot 

jamin. Şi cl m-a iubit pe mine. E nu ma iubit destul cât 

să rräiască, Dar m-a iubit. E 
Sigur asta era definiţia succesnlui marita! 
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capitolul 9 

se de Despre unghiuri matematice și bărbați în mät 
culoarea pielii 

Jem nu mai fu în stare e concentreze asupra de 

senelor sale structurale când se întoarse în birou, așa 

că îşi petrecu trei ore chinuitoare cu unul dintre secre 

tarii săi, cel însărcinat cu investiţiile în străinătate, Fu 

de acord să vândă livada de măslini italieni, confirmă 

chiziţia a două brigantine flamande = care să fie folo- 

te la transportul bumbacului din Indiile de Est spre 

fabricile sale de bumbac =, semnă o scrisoare tãioasă 

adresată Camerei Lorzilor în care se plângea de acţiunile 
tot mai di rilor şi aprobă cheltuieli de 1 200 

de lire în anul nou pentru placarea cu armură a navelor 
sale comerciale. 

Se retrase apoi în camera lui cu o durere de cap. 

După o baie rapidă, îşi puse alte haine şi se duse în 

odiile copiilor. 
Aripa de vest a casei era, ca de obi de 

restul casei mari, La ora 2 după-amiază, toate ușile care 
duceau spre aripa aceea erau încuiate și păzite pentru 

a un oaspete be: j acolo într-o stare 
sau mai rău. 

apropie, 
plecăciune și descuie. El încuviinţă din cap spre el și 
apoi îşi aminti de comentariul Eugeniei, Oare el chiar 

serva oamenii? 
Servitorul aven o peruci destul de jumulită şi o expre 

sie bovină cu ochi dulci, i 
-Te cheamă Roberts? întrebă el, ştiind că nu er 

ta numele omului. 
= James, milord, 
= James, zise el ca să rețină numele, 
James, servitorul bovin cu peruca jumulită. 

aces 
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Eugenia stătea în faţa focului cu fustele întinse 1n toa- te părțile. 
= Por să vin şi eu jos? întrebă ea şi sări în picioare, 

Uite, papa! 
- Nu, răspunse el automat, venind să se uite, Ce 

desenezi! 
- Calculez, zise Eugenia, E așa de distractiv, baba! Am învăţat din cartea asta, Dacă lei un unghi de aici şi îl adaugi pe cel din exterior, împarți la asta şi totul dă 360. Şi se întâmplă iar și iar, Nu e fascinant? Încerc să imi dau seama ce altceva dă tot 360, 
Jem se lăsă pe vine. Ea lucra la aceleași unghiuri cu 

care se jucase el la stâlpii de susținete ai podului. 
= E foarte interesant, îi spuse, Uite încă un fapt dis 

tractiv, Dacă iei o formă cu cinci laturi... Desenă iute pe 
foaia ei. lar acum extinzi toate unghiurile... Care crezi că 
va fi suma celor șase unghiuri exterioare? 

-Ai ghicit, Încearcă și o să vezi! 
Ea se aplecă peste hârtie, mișcând neindemânatic ra- 

portorul din alamă, 
Jem îşi puse în gând să dea poruncă să i se facă un 

raportor pe măsură, 
— Unde e guvernanta ta, iubito? g 
-Lam spus că poate să se ducă să îa cina la parter, fi 

spuse Eugenia absentă. Ei nu-i plac unghiurile, O să se 
întoarcă după o vreme. Îmi citeşte din Homer tradus 

Chapman, 
— Iliada? 
- Nu, am terminat asta. E Odiseea - îmi place mult 

mai mult. în Ştii asta 
= Mă sperii i, Eugenia. Știi asta? 
Daraa aa ui pure Eugenia fără nrmă de 

Preacupare în glas, 
El se planba prin cameră, întrebându-se din nou dacă 

nu ar fi trebuit să îi asigure fiicei sale un partener de jog- 
că. Ea nu dădea niciodată semne că sar fi simțit singură, 
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fi trebuit joace, nu să 
se distreze. Dar, pe de alti 

dar cu siguranţă copii 
calculeze unghiuri doar ca 
parte, ea părea feri 

Şi, în realitate, să-i asigure un partener de joacă ar fi 

mnat să o trimită la şcoală sau la o rudă. Nici un 
rinte al unei fete bine educate din înalta societate 

nu ar fi permis fiicei lor să viziteze Fonthill. 

Ideea de a o trimite de acasă era imposibilă și o alun- 

gä. Cu toate astea, era un gând care-l măcina. De ce o 

creştea aici? Un bărbat mai bun decât el sar fi transfor- 

mat întrun model de standarde etice şi și-ar fi alungat 

roţi oaspeții şi jumătate dintre servitori și i-ar fi înlocuit 

cu genul puritan cu nasurile pe sus şi suflete pure. 

Problema era că el nu punea preț pe calităţile mo- 

rale, aşa cum ar fi trebuit. De fapt, chiar le considera 

plicticoase. 
Era o încurcătură din care nu putea ieși şi care îl fi- 

cea să își dorească să nu fi murit Sally, Dacă ar fi avuto 

femeie bună acolo, la Fonthill, totul ar fi fost mai uşor. 

Femeile erau bune la ținut predici. Sally putea să îl facă 

să o asculte, el s-ar fi plâns prietenilor pe la spatele ei şi 

asta ar fi fost tot. 
Imaginea perfectă a unei căsnicii englezeşti. 

Problema reală era că el putea să își caute pl 
cerea. Plăcerea era vulgară și în general oasi, 
dar interesantă, 

Când intră în birou, Povy veni să îi dea rapor! 

seară. Jem se trânti într-un fotoliu și luă recuni 

paharul de vin pe care H oferi un servitor. 
Era răsfăţul lui şi, dacă era să recunoască, una dintre 

pasiunile lui. El bea doar foarte puţin. Însă îşi începe“ 
serile cu un mic pahar din cel mai bun vin. Ridică ° 

spre Powy. a 

u franțuzesc de la Bertin du Rocheret. 
voi servi la vită. Meniul din s a: supă de pestoasi 
de Madeira, urmată de releve de poisson sau somon cu 

șampanie. Apoi friptură de vită, picioare de miel, clapo” 

tul de 
ător 
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cu sus tchamel şi ten platon cut bolinci de 
dle mere. 

Jem aprobă dia cap. 
Pay îşi îedlrepră atenţia spre aită foaie de hârele, 

deşi o n memorie. 
- Câteva comentarii de la unii oaspeţi: doamna 

Sandhurst a plecat în dimineața asta. Vă transmite 
recunoştinţa ei fierbinte, Ar fi vrut să vorbească perso- 
nal cu dumneavoastră, dar iam spus că nu e posibil. 
em ridică dintro sprânceană. 
= Și chiar este? 
~ nrr-adevăr, cred că se întoarce la Londra ca să 

vorbească cu nn obstetrician; copilul nu va veni ime- 
diar, dar, desigut, va trebui să îl informeze pe domnu! 
Sandhurst de eveniment. 

= Sau nu, făcu Jem. Laa lăsat pe Troubridge aici? 
- Înueadevăr, răspunse Povy. Troubridge s-a de- 

clarat desolé, dar şi-a pettecut ziua vânând cu unul 
dintre nobili. 
= Până acun tocul pare foarte obositor. 
Povy dădu foaia, 
= Domnișoara Moll Davis și domnul Cooling repetă 

spectacolul Cele cinci ore de aventură. Monsieur Batelier, 
Sic Carteret şi domnul Pedley vor mai sta. 

El ridică privirea, 
- Cred că Sir Carteret ar putea să il atragă pe domnul 
ley într-a întreprindere neverosimilă şi nefericită - 

are dea face cu Comitetul din Tanger. > 
~E major, făcu Jem. Învăţaţii de la Oxford mai 

sunt aici? 
~ Da, la micul dejun a avur loc a discuție foarte ani- 

mată despre fabricarea sticlei și apoi toți sau dus la lip- 
tărie, care a fost transformată temporar intrun atelier 
Pentru suflat sticla. Încearcă un efect prin adātigarei 
de oxid de plumb în combinaţie er uu pic sle cupru. Ambasadorul Spaniei e încânrar tle idee și î petrecnr 

şi piure 
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toată ziua cu ei în lăptărie, dar va fi la Joc în seara asta, 
desigur. 

~ Excelent! spuse Jem simțind o urmă de interes, Mä 

voi opri mâine la lăptărie. 

- După cum știți, comisarul marinei a adus trei 

căruțe pline de marfă valoroasă săptămâna trecută; du- 

cele de Wintersall a scris cu rugămintea de a-l aduce 

pe comisar la Joc în viitorul apropiat. Mi-am permis să 

răspund afirmativ. 
- Foarte bine, zise Jem. 
Zilele astea, Jocul = inima petrecerii din casa lui - tin- 

dea să se populeze singur. 
- În seara asta e o cină simplă, cu doar treizeci și trei 

la masă, zise Povy, întorcând pagina. Valetul dumnea- 

voastră v-a pregătit vesta cu flori și haina aurie cu dan- 

telă la manşete. 
- Pare destul de impozant, rosti Jem, privind vinul 

învârtindu-se în pahar. 
- Avem un duce și o ducesă în casă, zise Povy cu un 

reproș ușor. Excelenţa Sa, ducele de Villiers, nu se sim- 

te prea bine și nu ni se va alătura. Nu are febră, dar € 
epuizat. L-am rugat pe bucătar să îi prepare eau de poulet 
Tafraichissant. 

-Ceai de găină? 
- Pentru cei slăbiţi nu există nimic mai bun, zise Powy- 

Frunze de sfeclă, salată galbenă și pui degresat, desigur: 
-Eşti un miracol al informaţiilor, Povy. 
Povy puse agenda deoparte și Jem i 

La finalul discuţiilor lor de seară, Povy adăuga în e 
câteva comentarii valoroase despre musafiri, informaţii 
pe care nu le așternea pe hârtie. Dar în s . 

~ Nu-mi spune că ești nehotărât cu pri 
zise Jem. 

-Nu sunt în toi 
Cope la Fonthill, E 
câ nu va fi pânpărită 

ire la ceva 

e de acord cu prezența domnului 
nya Voastră urat meret 
o inocenţă sub acest acoperit: 
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= Îşi împărtăşesc ingrijorarea, zis şi înghiți ul- 
timele picăruri, dar iam promis lui Villiers că o să am grijă de el și o voi face. 

~ Cred că se simte drept obicetul atenției multora, 
zise Povy. 
Jem îşi ridică privirea. 
-Ok 
- Genul acesta de frumaisețe aproape fewinin 

găsi mulţi admiratori, 
= Atunci vai avea mare grijă de puiul acesta, munnură Jem. La naiba cu Villiers că ba adus aici! 
El ezită. 
~ Villiers pare să vrea ca protejarul sia să fie intradus 

în Inmea plăcerilor companiei feminine, dar... 
Pow nici nu clipi. 
- Sar putea ca domiul Cole să aibă ale înciiuaţii 
- Ei bine, mă voi asigura că va fice propriile alegeri, 

zise Jem, urând faptul că în mintea lui apăruse chiar şi o urmă de dorință cănd il văzuse pe acest Cole. 
Era de ajuns să tl facă să! displacă, dar era nextrepr, 
~ Motivele ducesei de Coswoy de a vizira Fonthiil 

mi-au fost iniţial neclare, zise Povy cu o urmă de frus- 
trare în glas, 
-Mä surprinzi, Povy, chiar mă surprinzi, Am crezut 

Că nimic din ce are legătură cu inima omului nu ii este 
neclar. 

Powy își permise un zâmber. 
~- Dar acum bănuiesc că doreşte să creeze un scanda] 

şi astfel să îl atragă pe soţul ei inanci în țară. 
Jem aprobă din cup, 
-Probabil va funcționa. 
~A trimis cirea douăzeci de scrisori în dupăamiaza 

asta, rupându-mă să le timbrez pe ware în numele dam- 
neavoastră. Cum ar fi putur la fei de hine să-l roage pe 
însoțituru! ci, ducele «le Villiers, să 1imhreze scrisorile 
acelea, deduc că voia sigilinl dumaenvnastră pe scrisori 
Sa să se afle că lacirieşte fa Fonthi 

îsi va 
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în casa asta 

Jem. Asta e -Ei bine, scandalurile care se adu 

ar trebui să fie de folos pentru ceva, 

tot, Povy? 
| Un ultim gând cu privire 

secretară, domnişoara Caroline Des 

îngrijorat că ideile ei ar putea fi puţin pre: 

E oare posibil? 

-Pentru distracţia din s 

servitori = pe cei cu fizic mai 
„oameni primitivi”. 

-Şi ce presupune 
ji 

- e de culoarea pielii și un mic şorţ din frunze 

de smochin brodate în partea din faţă. 

Jem izbucni în râs. 

_Maărasea e cusută pentru a acoperi corpul cu cea 

mai mare exactitate, rosti Povy ușor posomorât. Efectul 

e obscen, ca să spunem așa. 
-O să văd, zise Jem chicotind. Cred că domnișoara 

Caroline e o prezenţă binevenită în casa asta, Povy. 

Miau plăcut poveștile ei despre petrecerile plănuite la 
Paris pentru ducesa de Beaumont. 

Powy fâcu o plecăciune și se retrase, 
„Jem se indreptă spre etaj ca să își pună costumul au- 

riu cu dantelă la mâneci = pentru că îl asculta întotdeau- 
na pe Powy ~, pândindurse întruna la desenatori francezi 
frenetici şi la ducese rătăcitoare, 

la noua dumneavoastră 

Desjardins. Sunt ușor 
îndrăznețe, 

ara asta, a angajat mai mulți 

bun = ca să joace rolul de 

capitolul 10 

În care se fac planuri pentru i i E pi ademenirea lui 

Harriet se uită la imaginea ei din oglindă și se simți 
de parea a aut prea ea i aa E 2 ae sim 
tån foarte filmat, Adevárar. Pitas. Acda n 
jacheră de catifea de un movnchis, peace PU 
cea mai fină dantelă de culoarea laptelui, Mici epoleji 
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1a umeri îl dădeau o formă, iar jachera se închidea în față 
timro manieră care să îi ascundă aşazişii sâni masculini, 

Dar Harriet se holba neincetat la fața ci. Ca femeie 
nn se simțise niciodată frumoasă, Se simțea copleșită 
de confurile uriaşe cerne «le modă, de crinoline şi de 
straturile «le inpoane, de felul în care corsetul îi împin- 
gea sânii în sus și îi făcea să pară mai mari decât crau 
în realitate. 

Dar înrr-o simplă pereche de panraloni și o jachetă 
de catifea, cu părul strâns de o panglică, fața ei se vedea 
foarte bine, 

Harriet nu-și putea lua ochii de la ea. Fără toate acele 
bucle pudrate ca niște turnuri deasupra feunţii, chipul ei 
arăta și delicat, și puternic în același timp. Gura el avea 
chiar o formă frumoasă, deși nu ar trebui să spună ca 
asta, Felul în care valetul îi colorase sprâncenele le făcea 
frumos arcuite și ti punea ochii în valoare, Ei îi pliicuse 
mereu culoarea ochilor ei, dar i se părea că erau pali, 
de același căprui maroniu ca restul persoanei ei. Dar 
acum reflectau culoarea hainei şi ochii aveau o culoa- 
re aproape violacee, Exotică. Absolut diferită de ea în 
orice privinţă. 

Singura problemă era... posteriorul ci. Harriet se în- 
toarse și se uită iarăși la el. 

Aproape că nu-i venea så creadă că avea de gànd să 
iasă pe uşă în felul ăsta. Pantaloni i se molan pe corp 
ca o mânușă, Una era partea din faţă, dacă îşi înrin- 
dea gâtul ca să se vadă în spate, simțea că o cuprindeau 
palpitațiile, Fundul ei... fundul ei părea foarte expus. 
oare expus, 
Era rotund. Avea un fund foarae ronmd, după cum 

se dovedise. Cine så fi ştiur asta? Cu toare jiipoanele şi 
Crinolinele, nu se uitase niciodată foarte atent la Funclul 
ti. Dar iath, aşa era! 

ncetci si se gândească ia posteriorul barbaţilor, dar 
nugi putea aminti dacă văzase vreodată unul la iet ste 
Totund cum pârea al ei. 
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ată lumen din clipa în care aven 

sa intre în salon? Numai gândul Asra o făcea să simri 

fiori reci pe girn spinării. Încă nu puten face asta, Nu 

când se simtea frumoasă, puremică şi liberă peot pri- 

ma dată în viața d, 
Harriet se îndreptă de spate. 

Dacă sugera cineva că era femeie, avea să nege până la 

ultima suflare, Ezită preț de o clipă, întrebându-se dacă 

ar fi trebuit să adange un pic de umplutură în partea 

din faţă, 
Nuşi putea aduce în minre nici imaginea părții din 

față a pantalonilor unui bărbat, Oare nu se uitase nicio- 

dată la corpul unui bărbat? 
Se părea că nu. Probabil era mai bine să fie discre- 

tă cu privire la dimensiunea mădularului, măcar până 

când avea ocazia să studieze pantalonii uuui bărbat, 
deşi din cameră şi ezită când ajunse în capătul scărilor, 

dându-și seama că Lord Strange stătea la baza lor, ca şi 

cum ar fi așteptat-o pe ea, 
Sigur că nu o aștepta pe ea, Probabil îi saluta pe toți 

oaspeții acolo. El avea niște umeri remarcabil de lați 
pentru uu bărbat cu şolduri atât de înguste. Ce îşi darea 
într-adevăr să vadă era posteriorul lui, dar el se sprijinea 
de balustradă, privind concentrat o foaie de hârtie. 

Ea cobori scările cât de apâtat putu, îndlreptânduși 
umerii, La baza scărilor reuși să facă o plecâciune accep 
tabilă, cu o înfloritură din mână în faţa genunchiului 
pus în față, exact cum o învățase Villiers. 

- Bună seara, milord, zise ea cu voce mai joasă. 
Lord Strange ridică privirea. 

~ Domnule Cope, zise el şi mpacheră foaia. 
~ Dacă îmi indicaţi direcția salonului, mā voi alătura 

celortali oaspeţi. ĝ 
Ea auzi zgomor de råsete şi voci din capätul celălalt 

al coridorului. 

- Vă conduc, zise el părând iritat din cine ştie ce 
motiv. 

Oare aven să ştie pe to: 

- 
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Dar nu părea så binula tul că ar [i fost femeie, 
aşa câ Harriet se simți triumiătoare, Ea se intinse auto 
mat să îi ia braţul şi apoi lăsă brusc mâna jos, 

Din fericire, el nu îi ohservă greşeala, pentru că era 
ocupat să îşi pună foaia în buzunarul de la vestă. 
= Ce studiați? întrebă ca făcând un pas în lateral pen- 

tru ca umerii să nu li se atingă. 
= Un catalog de licitaţii pe care tocmai lam primit de 

la Londra, Un bărbat pe nume Bullock îşi vinde colecția 
de păsări colibri, 

- Ce nume minunat - pasărea colibri! făcu Harrier 
înainte să-şi dea seama că bărbaţii nu foloseau cuvinte 
precum minunat. Vreau să spun agreabil.. 

Vorbea ca o proastă. 
-Colibri sunt păsări mici din America, zise Lord 

Strange, ignorând comentariul ei stupid. Sunt curios în 
privinţa lor. 

$ rdo multe sune? 

~Aşa de multe păsări! Moarte? 
El o privi. 
~ Foarte. Împăiare. 

reuși să nu se cutremure, Bărbaţilar le plăcea så omnate vietăţi şi sä le impăieze, Chiar și Benjamin renunța la tabla de şah când şi cânul cu să se plimbe prin Pădute cu o puşcă pe umăr. 
~ Excelent, zise ca cu cât «le niult entuziasm reuşi să adune. Şi mie îmi iluce să vânez putârnichi, 
Liniile sardonice din jurul gurii hui se adlânciră, Pro- babii rådes de ca, dur nu spuse nimic, Ajunseră la Mg “alonului și un servize o deschise în fajn lor. EI se opri o clipa, 
~ Dotmnule Cele? 
-Mlionl? 
~ Viliiers ma rugar să am nrijă de dinmneavoastră, Š voi strădui să rețin unde vă afiați, dar va trebai 
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a care vi se 
sa vă rog să mă căutaţi dacă se întâmplă 

pate o noutate incontortabilă. A 

Harriet aproape că se lepăna pe vârful pici 

nerdbdätoare să vadă ce era o noutate, inconfortabilă 
ioarelor, 

sau nu. 
= Vă mulțumesc, Lord Strange, zis 

şi cu semn spre uşă. 
După o viaţă întreagă de intrat în faţa domnilor pe 

S 1 să ereacă primul. Ca să-i poată examina 

. Vă rog... zise 

posteriorul, 
EL îi aruncă o privire cu o expresie destul de ciudată, 

ce nu reuşi să înțeleagă. 
aceţi nebunii prea exuberante. 
incerca să fac contrariul, zise ea pe un ton apă 

sat de rece. 
= Excelent! 
El se intoarse și păşi doar ca s-o dezamăgească, 
Haina îi atârna peste fund. Era într-adevăr o haină 

superbă. Mânecile aveau o broderie delicată și se termi- 
nau cu manşete din dantelă de auriu mat. Combinația 
ii conferea strălucirea unui rege al piraților, se gândi 
Harriet încânrati 

El era tot ce credea ea că trebuia să fie un bărbat cu 
reputați periculos, uşor imbufnat, probabil obosit 
de toate orgiile degenerate la care participase. Arăra ase 

iva care nu era surprins de nimic niciodat 
Chiar şi liniile senzuale ale gurii arătau că experimenta- 

se toate plăcerile pe care le putea oferi viața. 
ra într-adevăr păcat că haina era aşa de lungă. Dar 

Harriet observă că pantalonii erau la fel de strâmți 
ca ai ei, dar dintr-un material chiar mai fin, iar picioa- 
rele lui erau mult mai musculoase, De fapt, muşchii ei 
erau slabi în comparaţie cu picioarele lui bine definire: 
Era fascinant. Cum nu observase înainte de asta picioi 
rele bărbaţilor? 

El se întoarse spre ea cu o privire indiferentă, 

cevi 
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- Haideţi! Villiers spune că trebuie să deveniți bär- 
bat, iar casa mea este cu siguranţă locul unde se poate 
întâmpla asta, 

Ea rămase cu gura căscată. 
-À zis el... 
Lord Strange ridică din umeri. 
-Nu e nimic ruşinos în asta. Am fost cu toții 

nevinovaţi la un momenr dat, El o studie din cap până 
în picioare. Știu de mama dumneavoastră și câr de 
aproape de ea va ținut. Faptul că nu ați avut companie 
masculină se vede din felul în care pășiți, Şi vorbiţi. 

-Vaa spus asta? 
- Suntem prieteni vechi. 
Harriet înghiți în sec. 
~O să vă ajut, zise el şi se întoarse cu spatele. Mäi- 

ne. Astăseară încercați să nu faceți vreo boacănă. Aveţi 
un prezervativ? 

Harriet clipi spre el. 
- Poftim? 
= Un prezervativ, zise el nerăbdător. Spuneţi-mi că 

Ştiţi ce inseamnă! 
Ea clătiuă din eap, iar el scoase un sunet - pe jumăta- 

te peamăt, pe jumătate oftat. 
„= O să vi spun mâine. În seara asta încercaţi să nu 

ajungeţi în patul nimănui, ați înțeles? 
= Da, reuşi ea să răspundă. 
~La naiba dacă nu staţi ca o femeie! zise el părând 

dezgustat, 
Ea se îndreptă de spate. 
= Mai bine, zise el morocănos. Ştiţi să vă duelaţi? Ea clătină din cap. 
-Osăva învăţ mâine scrimă. Trebuie să vă mișcaţi ca un bizbat, nu ca o femeie, Poate că vă ajută să aveți o 

mă în mână. Şi, pentru Dumnezeu, amințiţivă că bär 
ați nu îşi zâmbesc unui altuia așa cum o faceţi acum! Pa <e nu? întrebă Harriet şi zâmbetul îi dispăru de 
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Era unul fals, pentru că începea să fie tot mai iritatā 
de aroganța lui Strange. 

Ea îşi puse mâinile în şolduri, apoi le lăsă jos când «| 
îi aruncă o privire dezgustată. 

- Credeţi-mă! Sunteţi. 
= Aşi putea măcar să lămuriți critica. 
El își încordă bărbia. 
- Hai să zicem așa: mama natură nu v-a oferit prea 

multe atuuri. Nu e vina dumneavoastră. 
-Ce fel de atuuri? Despre ce vorbiți? 
- Aveţi genele prea lungi, zise el şi se aplecă în faţă. 

Și... Flutură mâna spre silueta lui. Nu aveți fizicul 
unui bărbat. 

Harriet era conștientă de hohotul de râs care i se adu- 
na în piept, dar afişă o expresie de demnitate furioasă, 

-Vā asigur că natura mi-a oferit tot ce-mi trebuie ca 
să pot juca rolul unui bărbat. 
-~ Nu mă refeream la asta, zise el, părând oripilat. 
- Bine, rosti Harriet. 
Şi apoi, ca să-și dovedească punctul de vedere, își ajus- 

tă partea cu nasturi a pantalonilor, aşa cum îi văzuse pe 
bărbaţi făcând de nenumărate ori. 
-O să discutăm mâine despre asta, zise el şi făcu un 

pas în spate. Villiers m-a rugat să vă ajut şi o voi face. 
Dar va fi o sarcină foarte dificilă. Presupun că ar trebui 
să începem prin a vă prezenta unei femei. 

~ Pot să mă descurc și singur. A 
El pufni şi se întoarse, cercetând mulțimea cu privi- 

rea. Nu păreau a fi adunătura de degeneraţi pe care 0 

descrisese Jemma. De fapt, nu arătau diferit de oamenii 

care participaseră la balul Jemmei. Desigur, nu purtat 
costume, deşi era o tânără pe margine care părea să fie 

îmbrăcată în păstoriță. Nici o păstoriță de pe pământ” 
rile lui Harriet nu purta rochia desfăcută până la brâu- 

z 
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Strange îi urn 
- Bună alegere, zi 

va fi foarte fericită să vă iniţieze și să vă facă bārbat. Şi 
presupun că ar putea chiar să o facă fără să vă transmit: 
vreo boală. Dar nu trebuie să păreți așa de dornic, pen- 
tru Dumnezeu! Nici o femeie nu vrea să se culce cu un 
bărbat care găfâie de nerăbdare lângă fusta ei. 

Harriet înghiți în sec. Totul se întâmpla ma 
decât anticipase. 

- Haideţi! 
El porni și ea îl urmă, trezindu-se că făcu o plecăciune 

în faţa tinerei păstorițe un minut mai târziu. 
Ea avea părul roşu-căpșună, o gură rubinie şi sâni care 

stăteau să erupă din costum. De fapt, era exact genul 
de femeie care o făcea de regulă pe Harriet să se simtă 
mizerabil de invizibilă. 

- Permiteţi-mi să v-o prezint pe domnişoara Nell 
Gale, zise Strange. Domnişoară Gale, acesta este dom- 
nul Cope. 

În mod normal, femei ca domnişoara Gale ar fi fost 
teribil de emoționate să vorbească cu o ducesă. Dar, 
dacă se întâmpla să se uite la Harriet, o catalogau instan- 
tancu drept o femeie care nu era nici stăpână pe ea, nici 
o persoană de încredere. 

Domnișoara Gale ar fi făcut o reverență destul de 
neîndemânatică și apoi ar fi plecat să râdă cu femei mai 
interesante, genul care vorbeau despre scandaluri sau 
mai degrabă să flirteze cu domni. 

Dar domnul Cope se părea că nu era la fel de intimi- 
dant ca o ducesă - și cu siguranţă era mult mai intere- 
sant. Harriet ghici asta pentru că domnişoara Gale - sau 
Nell, cum rugă pe dată să i se spună - făcu pe dată o 
mișcare cu şoldurile care îi fäcu pieptul să se legene 
într-o manieră uimitoare. 

Strange se retrase câteva minute mai târziu, iar Har- 
riet se trezi sporovăind cu Nell despre costumul de 
păstoriță, care era pentru o piesă pe care o repeta. 

i privirea 
el. Aţi ales o tânără care probabil 

repede 
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Era surprinzdtor de distractiv. Nell avea un dar speci 

al: Harriet se trezi r And în hohote cind väzu ceum imita 

disperarea unei matroane înţepate; al crei câine uring. 

se pe roba lordului cancelar, Ambele ncceptară câte un 

pahar de vin și curând stătea confortabil pe o canapea 

într-o margine a încăperii. 

Harrier se distra aşa de tare încât aproape că uită că 

era îmbrăcată ca un bărbat, cu excepţia momentului 

când îşi puse picior peste picior. Asta Í s de 

distractiv încât continuă să o facă până când Nell o în- 

trebă dacă are cumva glezna serântiti 

Nu, făcu Harriet, amintindu-și din nou să vorbească 

pe o voce joasă. 

Mă aştept să fii emoţionat, fiind prima noapte aici, 

zise Nell incurajator. Nugi face griji! Nu e nici pe depar- 

te aşa de râu cum am crezut eu înainte să vin, Am crezut 

a loc orgii în faţa ochilor mei. 

- Hm, făcu Harriet, la fel şi eu, evident, 

- Când ești bărbat, probabil te bucuri de așa ceva, zise 

Nell, propiţele făcând-o încântătoare. 
-Nu neapărat, se aventură Harriet. 
-Cred că suntem cam de aceeași vârstă, zise Nell. Sau 

poate că eu sunt un pic mai mare. Voi fi îndrumător 

rea ta, pentru că văd că nu ești tocmai pregătit pentru 

viaţa asta, 
= Dar tu eşti? riscă Harriet. 
- Dacă mă întrebi dacă sunt curtezană, răspunsul 

e nu, zise Nell iute, Sunt actriţă. Lord Strange deţine 
Hyde Park Theater şi îi place ca repetițiile să se țină la 
Fonthill. Și, doar ca să știi, Lord Strange nu permite 
unor curtezane adevărate să vină în casa lui. Oame 

nii fac tot soiul de lucruri urâte... Ea își plecă vocea Și 
adăugă: Dar nu are loc nici un schimb de bani, dacă 
înţelegi diferenţa. 

riet o înţelegea. 
= Ce crede famil despre vizita aici? 
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-Nu prea am cine ştie ce familie, zise Nell şi îi apãru- 
ră din nou gropiţele. Nu crezi că sunt o fată cuminte, nu-i 
așa, Harry? Se corectă apoi Domnule Cope. 

cunoscuse pe nimeni ca Nell până atunci, pe nimeni aşa 
de păcătos de 

- N-am nevoie să fiu curtezană, zise Nell. Sunt o 
actriţă foarte bună. N-aș vrea niciodată să mă întrețină 
un bărbat; toți sunt nestatornici. Nu mă deranjează să 
iţi spun, pentru că văd că încă nu ai fost la Londra, dar 
vreau să fiu actriță principală într-o bună zi. Dar chiar și 
acum câștig destul de bine, 

- Pot să-mi imaginez, zise Harriet. 
- Aici există un singur bărbat care chiar îmi place, zise 

ea şi se aplecă mai aproape de ea. 
Harriet răsuflă uşurată. Nu era sigură câ era pregătită 

să o respingă pe Nell. Avea impresia că, dacă Nell se 
hotăra să ajungă în pat cu cineva, bărbatul respectiv nu 
ar fi avut prea multe de spus în privința asta, 

-E vorba de Strange. Dar e imposibil de abordat. 
Sunt sigură că aș putea să-l fac să mă iubească. Ai 
zut cum se uita la mine și cum te-a adus direct incoace. 
Cred că are sentimente ascunse pentru mine, dar nu ştie 
cum să le exprime. 

-Crezi că nu se poate exprima? întrebă Harriet 
neîncrezătoare, 

Strange îi dădea impresia unui bărbat care ştia foarte 
bine cum să îşi exprime orice emoție dorea. De fapt, 
Chiar ideea ca Strange să îşi exprime dorința o făcu să 
simtă o uşoară slăbiciune în genunchi, El s-ar fi uitat la 
O femeie, iar ea ar fi. 
= Cred că mă doreşte, dacă asta nu te șochează foarte tare, tinere Harry, sporovăi Nell. Dar eu sunt tânără şi 

frumoasă și el e bătrân. 
şi 

- Câţi ani are? 
am căutat în cartea asta plină 

re = are 32 de ani. Foarte bătrân. Are 
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am văzut-
o niciod

ată, Am auzit câ 

vorbeşte în ecuații matematice
, 

tru ani mai mare decât Harriet, ceea 

de bătrân. Dimpotrivă, 

prea mult de-a face cu feme- 

în ultima săptămână, de 

o fiică şrii, deși nu 

e sclipitoare şi 

Strange era cu | 

ce nu însemn
a € era aṣa 

-Problema e că el nu are 

ile, spuse Nell. L-am observat 

ici. când am venit 

-Nu are niciodată de-a face cu femeile? întrebă Har- 

riet, Am crezut că era notoriu pentru relațiile lui. 

e, dar nu pot să înţeleg de ce. Ei bine, trebuie 

doar să te uiţi la el și îţi dai seama 
că a avut amante, 

zise Nell. 
Avea un fel foarte direct de a vorbi pe care Harriet il 

gäsea fermecător. Nici O femeie din înalta societate nu 

vorbea vreodată așa. 

-= Poate că are o amantă, zise 

el acum! 

Strange dansa cu o femeie mai în vârstă. E: 

moasă într-un fel înspăimântător, 

-Doamna Cummingworth, făcu Nell şi își țuzuie 

buzele. E bâtrână. Ar leşina dacă el i-ar arunca măcar 

o privire interesată, dar nu o face. Uită-te la faţa lui! O 

ascultá, dar nu îi pasă deloc. Aşa arată cel mai adesea. 

Era adevărat, 
at de straniu! făcu Harriet. Cât a trecut d 

moartea soției lui? 
în ERN A nne la naşteri 

Chodia nira lumea ştie că a avut o aventit 

— Acasa a la e 
5 Du Ea. ady Feddrington? 

rea aa Ea nu mai vine pe aici, dar se pare c, 
i se căsătoresc EEN e 

de îndrăgostită de Srran 
incât a a amenințat că se 
se culcă cu ca, e aruncă de pe un pod dacă el" 

ŞI 

Harriet. Uită-te la 

a era fru 

e la 

Nu cred câ o mai je
leşte: 
mă cu 

inain 
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-Sa culcat cu en, Dar apoj a spus că, dacă il va obliga 
cineva să petreacă şi a doua noapte cu ea, el va Baale ia 

se va arunca de pe pod. 
Nell se cutremură uşor. 
-E o provocare. Știu, pur şi inplu tiu că, dacă ag 

pute: à am în pat o noapte, bay face să må iubeancă, 
Harriet se gândi că Nell era o actriy i amu- 

zanră. Și mai credea că, dacii Strange ar fi ajuns în patul 
lui Nell, s-ar fi plictisit teribil. 

Nu putea să spună de unde ştia asta. 
-Mã întreb cine e aia, spuse Nell foarte e 
Harriet se uită și o descoperi pe Isidore în brațele lui 

Strange. În comparaţie cu Nell, Isidore era o flacâră vie. 
Nell era drăguță, Isidore era frumoasă. Ba, mai mult, 
Isidore avea o inteligență sălbatică şi îi făcea pe privitori 

că avea să îşi arunce hainele de pe ea, câ ar 
fi făcut ceva îndrăzneţ și l-ar fi sărutat pe bărbatul din 
faţa 

Harriet simţi o înțepătură de invidie. Ea însăşi nu ar 
fi avut nici o șansă să pară interesantă pentru un bărbat 
asemenea lui Strange. Şi totuși, cum i-ar fi putut el rezis- 
ta lui Isidore? Nu putea. Nu avea cum. 

- Uită-te cum îl priveşte! zise Nell. Va descoperi cu- 
rând că Strange nu e cucerit de asemenea gesturi. El 
nu e... 

Se opri. 
Buclele lui Isidore erau ridicate în cres 

lui Harriet părea copleșită de genul acest 
cea a lui Isidore părea chiar mai frumoasă. Ea îi zâmbea 
lui Strange de parcă regina însăși int în 
alesese un consort, N 
„Toată lumea îi privea. Toţi ochii văzură cum Strange 

îi răspundea la zâmbet, felul în care ea îl ficu să râdă un 
Moment mai târziu, d 

iri fă în sinea gi, Dar Iar ase a3 “A nae ai să flirteze cu Strange. lar ls do eN i 
e un bărbat pe care să ntel poată fermeca. 

e. lar dac 
a de coafură, 

- a: 
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era la fel de bărbat ca toti ceilalți. 
+ părea că Strange eta 

Se părea «e a Nell... gura ci mică deve- 
Še niră piezia la Nell. Bis 

ise o linie dură şi poso mo 

A el te 3 am vreo şansă, zise Nell, Nu e 

drept. Şeă că aş pute dl fac să răclă. Intenționam să îi 

trimit o serisonre, Dar nu reugese să-mi dau seama cum 

aş purea să Le să îi parvină scrisoarea. Trebuie doar să te 

uiţi ln domnul Povy cn să şti că el nu livrează scrisori de 

n femei, Dar a mea ar fi diferită! Aş putea cu adevărat 

sil fac să se îndrăgostenscă de mine, nu ca toate celelal: 

te, care il vor donr pentru că e bogat, Nell își trase
 nasul. 

Nici măcar nu-mi pasă că e bogat. 

Harriet o băru pe braș. 

-E telul în care se mișcă, zise Nell. Nu ştiu de ce, dar 

m-aş cot uita la el. ŞI la felul în care pare amuzat, ironic, 

de parcă întreaga lume ar exista dont pentru distracţia 

lui. E inaccesibil, ştii? Vreau să-l facă să se înfierbânte, 

să se trezească, să se uite in mine. Vreau... 
- Mâine mă învaţă scrimă, zise Harriet, 
- Eşti norocos, zise Nell plină de dor. Mi-ar plăcea să-l 

văd cu o sabie în mănă, 
Harriet se gândi că vorbele ei aveau dublu sens, dar 

nu etn sigură, 

De ean e dans, Strange făcea o plecăciune în faţa 
i a se întoarse de parcă el nu nr fi existat, 

direer în brațele altui bărhut. Aşa era Isidore. Nu lăsa 
mioaa uri barbar să ni că era interesată «le el. 
eelde g ase o clipă nemiscat. Chipul ii era de 

- Uită-cel făcu Nell și îşi strânse dureros de 4 fi alai petele pe 
hrap lur Ta plecat Poate că ou e inretesată, 

a ie Lord Winnamore, zise Nell. El è 
A amnă. Ba chiar am auzit că a 

luar trei Graţii cu el i ti: seta ţii cu el în pat în același timp. 

2 
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-O trupă muzical e Nell şi strâmbă din nas, Sunt 
opt. Trebuie să recunosc că tonte cântă foarte frumos. 
Dar îşi petrec cea mai parte a timpului întinse pe spate, 
Te duelezi mâine cu Strange? 

— Da, răspunse Harriet, 
-Atunci ai putea să îi dai o scrisoare de la mine, 
- Eu.n. 
Degetele de pe braţul ei se încordară. 
-Lo vei da, nu-i aşa? O să stau trează toată noaptea 

ca so scriu şi ţi-o dau pe sub uşă mâine-limineaţă, Vrei? 
Te rog, ca prieten! 

Erau prieteni! 
- În schimb, voi face ceva pentru tine, zise Nell. Dădu 

drumul braţului lui Harriet și se trase înapoi, Eşti inte- 
resat de femei? 

Harriet fu așa de uimită încât rămase cu gura căscată, 
- Eşti așa de inocent, zise Nell și clătină din cap. E 

o întrebare cinstită, Harry. Ai un aer foarte atrăgător 
pentru anumiți bărbaţi. 

Harriet înghiţi în sec. 
- Serios? 
- Presupun că asta înseamnă că îţi plac femeile? 
- Oh, categoric! se bâlbâi Harriet. Categoric, desigur. 

Dintotdeauna, 
Nell râse, dar era un râs fermecător. 
-Voi face ceva pentru tine, Harry. Dacă îi dai seri- 

soarea mea lui Strange și te asiguri că o citeşte, te voi 
prezenta uneia dintre Graţii, O Graţie prietenoasă, dacă 
înţelegi ce vreau să spun. 

= Nu trebuie să faci ast zise Harriet iute. Sunt bu- 
curos să îi dau scrisoarea. Ce intenţionezi să scrii în ea? 
„-Osăii spun că poate să mă viziteze în camera mea, 

zise Nell și se lumină la față. Bărbaţilor le place când 
sunt directe în chestiuni «lin astea. 

Harriet se uită la Strange. 
dansa cu o tânără femeie care îi zâmbea generos. 

Ta îmbrăcată foarte elegant, într-o rochie crem brodată 
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cu flori, cu o fustă din plasă rubinie deasupra. Harriet 

simți o mică înțepătură de dor feminin. Eh 

_Vad la ce te gândeşti, zise Nell chicotind. Nu ai 

cum să-ţi permiţi pe cineva ca ea, E Sophia Grafton, 
E monstruos de extravagantă. Am auzit că uneori mer- 
ge la magazinul de textile şi plăteşte câte 30 sau 40 de 
guinee pentru o haină din mătase de iarnă și apoi cum- 
pără două sau trei în plus, Şi nici mâcar nu le poartă, 

doar le dă cameristelor ei. Are patru cameriste doar pen- 
tru ea. Poţi să-ți imaginezi? 

- Dar ai spus că nu sunt curtezane la Fonthill, zise 
Harriet nedumerită. 

-Ei bine, dacă vrei să fii strict în ce priveşte eticheta... 
făcu Nell. Dar nu ai câștiga-o niciodată pe Sophia Graf- 
ton doar cu bani dacă la asta te gândeşti. În momentul 
ăsta e însoţită de Lord Childe. Vezi, el e acolo, în partea 
aceea a încăperii, vorbind cu una dintre Graţii 

Graţia în cauză avea un păr enorm, umflat și în care 
erau înfipți şase sau șapte piepteni cu nestemate, 

-Mă aştept ca Sophia Grafton să îi dea drumul lui 
Harrington ca unui cartof fierbinte dacă Strange își ma 
nifestă interesul pentru ea. 
pr Ei fin asta vreau să spun, zise Harriet. Nu cred 

O singură scris îi inviti fi sită T ES 
invitație similară în scris sau altfel. Nell pāru ofensată, $ 

bil Aa gempar cu Sophia Grafton! Ea prob? 
mesi he sal E genul Care zace toată ziua pe canapea îi 

Scanned with CamScanner 



Ri 

= Ştiu! Aș purea să mă vopsesc cu vopsea aurie şi 
„mi lipesc perle pe corp. Secretara lui Lord Stran- 

ge e franţuzoaică = ea spunea că franțuzonaleele fac 
uneori asta. 

= Dar... zise Harriet neînereztonre, 

- Aş putea să pun să fiu adusă în camera lui deghizat 
în statuie, zise Nell, Şi apoi statuia ar prinde viață. ȘI aș 
tace lucruri pe care nu le-ar putea uita niciodară. Nell 
rânji. Ar ti dea dreptul shakespearian, EL a scris o piesă 
în care statuile se tre: 

Harriet începea să simtă foarte multă afecțiune pen- 
tru Nell. Nu mai întâlnise pe nimeni ca ea. 

- ŞI ce anume ai avea în minte? întrebă ea curioasă. 
Dar uitase că era îmbrăcată ca un bărbat, aşa că Nell 
ucni în răs. 

- Va trebui să le descoperi singur cu altă femeie, 
Harry, dragul meu! 

- Cred că vopseaua aurie sună foarte lipicios şi incon- 
fortabil, zise Harriet. ŞI, chiar dacă ai impresia că nu am 
experiență, Nell, nu e cazul. 

Nell izbucni în râs. 
ti un adevărat cuceritor, Harry! Por să spun asta 

doar uitându-mă la tine. 
- Vreau să spun că nu sună foarte confortabil să facă 

dragoste cu tine dacă ai perle lipite de corp. Și nici 

sârure vopsea aurie. 
- Fără sârutări! întrebă Nell îngrozită. 

- Presupun că buzele tale nu ar fi vopsite, zise Harriet, 

dar mă îndoiesc că Strange ter săruta în altă parte. 

-Chiar dacă intenţionez să îi ofer lui Strange o noap- 

te de neuitat, nu am de gând să renunţ la propria plăce- 
re. Nu obişnuiesc să fac asta, 

-Serici o scrisoare care-l va fascina, sumeră Harriet. 
să incerce să phiceuscă cine ești. Poate cu o hicitou- 

re sau ceva de genul ásta, 
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-O ghicitoare? intrebă Nell. Singura thicitoay 
pe care o știu are legătură cu găina şi cu oul şi am vitae 

care era. 
-Poate nu o ghicitoare, dar cum ar fi un poem, y 

vers oarecare pe care să nu ințeleagă imediat! ui 

O Nu sunt prea pricepură la poezie, zise Nell ncincr, 
zătoare, Pot să cirese şi să scriu. Dar poezia ar putea să fig 

prea... Se uită la Harriet. Tu ai putea să serii un poem, 

-E seducția ta, Nell. 

-El n-ar ști niciodată. Şi cred că ai dreptate. Uită-te 

la el acum! 
Strange încă mai dansa cu Sophia Grafton. 

-Pare plictisit, zise Nell. Chiar dacă Sophia sa impo 

dobit cu perlele ei, el tot pare plictisi 

Harriet trebuia să admită că era adevărat. Strange 

arăra ca un bărbat care se culcase cu multe femei și işi 

pierduse interesul, cu perle sau fâră perle. Crezuse câ 

nici ea nu mai era interesată de sex de când murise Ben- 

jamin. Dar acum nu putea să nu se uite la mușchii lui 

Strange și să se intrebe... 
-Sper că te uiţi la Sophia cu expresia aia în ochi, zise 

Neil. Pentru câ altfel ai mare ghinion. N-am auzit nici o 

șoapră despre faptul că Strange ar putea fi interesat de 

bărbați, dacă nu te superi. 

- Deci chiar crezi că nu aș putea să mi-o permit! între: 

bă Harriet şi se forță să pară gânditoare. 

_Niciodară, răspunse Nell. Nu dacă tatāl tău nu e 

proprietarul a patruzeci de mori sau ceva de genul ăsta. 

Harriet clărină din cap. 
-Atunci nici măcar nu te mai uita la ea, o sfātui Nell. 

Gândeşte-te la ridurile ei! Între timp, poți să compui 

scrisoarea pe care să i-o scriem lui Strange. 

- Noi? întrebă Harriet. 

Noi sau, mai bine zis, tu, făcu Nell. Cu cât mă sân 

desc mai mul la asta, cu atât mai bună mi se pare sugè 

tia ta, Harry. Sigur, ru ar trebui să scrii scrisoarea, pent! 
că poți să o faci să sune interesant, inteligent, misterios 
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În vreme ce eur baş rusa ear si-mi facă o viziti, Ceea ce, 
adaugă ea, funcţionează la majoritatea bärbaților, 
te asigur. 

-Sunt sigură că fiincţionează, zise Harrier. Dar nu 
por să scriu serisoarea pentru tine, Nell, 

~ Ba da, poţi. Dacă o faci, te voi prezenta Craţiei 
mele favorire, Numele ei e Kitty și c adozabilă, Dacă ar 
fi actriţă, aş fi groaznic de geloasă pe ea. 

- Aşadar Graţiile nu sunt actrițe? 
- Oh, nu! Nu întreb prea multe despre ce fac în 

reprezentațiile lor, rânji Neli. Pozează pentru tablouri 
pentru domni. Dacă ai destui bani, poți să le ai pe toate 
pozând pentru tiue. 

- Goale? chirăi Harriet. 
= Dar cum altfel? chicoti Nell. 
Cum altfel, întradevăr? Era fascinant să vezi cât de deschise erau relaţiile dintre bărbaţi şi feni în lumea lui Lord Strange. 
- Bânuiesc câ se folosesc de nişte eşarfe de voal. Dar 

îţi voi aranja, făcu Neli cu o pauză pentru impresic, o vizionare privată cu Kitty. În general, ea joacă rolul lui Erato... Știi ce Interpretează? 
Harrier ctătină din cap. 
= Poezia erotică, zise Nell veselă, Se pare că ştie enorm 

de multe şi poate să le recite în trei limbi diferite, 
= Asta e! exclamă Harriet. 
-Ce anume? 
- Poezii îi trimiți fragmente de ver 

= Nu dacă are impresia că sunt Kitty, uu o va face. 
tty ar fi minunată pentru tine, dar e genul care 
i Nu credd că Strange... | 

lmurirm asta, făcu Harriet. Da: nu vezi 
cât de bine ar funcționa? Poți să îl trimiţi un vers sau 
două o dată pe zi şi apoi fixezi un loc de întâlnire. Apoi 
Puti să faci toate lucrurile al nu vrei sà mi le 
Spui şi nu vei mai avea nevole de scrisori, 

Ki 
ch 
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-Eşti minunat, Harry! zise Nell. Minunat! Și e aya de 
minunat că ştii toate lucrurile astea despre poezii, Pro- 
babil pentru că eşti bărbat, Nimeni nu Îmi serle poezii, 

Nell părea destul de melanculi 
= N-am citit poezii, zise Harriet direet. 

-Oh, nu contează! făcu Nell şi o bitu pe Harriet pe 
mână, O so rog pe Kitty să îţi imprumute una dintre 

cărțile ei. Cred că ea călătoreşte tot timpul cu ele, Poţi 
să selectezi ce 

-Nu ar trebu A alegi cu poezia? întrebă Harriet. 

Şi o să îmi dai o serisoare de dimin 
Apoi îi depuse lui Harriet o sărutare pe obraz și plecă. 

ceaţă, nui aşa? 

capitolul 11 

„Şi ea tot acolo stă întinsă și lui îi strigă: larâși, 
te rog!" 

Kitty se dovedi a fi o persoană drăguță, cu păr au- 
riualeschis și cu un ton ușor obraznic, care sugera că nu 
era natural. Avea aerul cuiva fără ambiția de a fi o lady, 
dar cu ambiția de a se distra foarte bine. 

Ea apăru în ușa lui Harriet, din fericire înainte ca 
a să apuce să se dezbrace. 

-Nell mia spus că iai ficut o favoare, zise Kitty cu un 
chicorir fermecător. Te deranjează dacă mă ayez? Sunt 
epuizată după cât am dansat, 

ȘI se aseză pe parul lui Harrier, Ea se retrase și se spri 
fini cu spatele de uy ; 

-E foarte amabil din partea ta să imi imprumupi 
o carte. 
„=E una dintre favoritele mele, Domnilor le place să 

citesc cu vuce tare, Ştii doar că sunt muza poeziei erotice 
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Harriet clipi. Kitty chiar credea că cra a muză? 
Kitty era ocupati a răsfai corte: 
-Ài vrea să iți citesc o poezie? Ridicå privirea cu un 

ur. Ar fi absolut gratis, desigur, Nici nu pot 
să spun de câte ori a trebuit să citesc poczii pentr càre 
ub donin fară de care nu simţeam nici o atracție. 

Zâmbetul ei se lărgi şi Harriet își dădu seama cu un 
început de panică - Kitty se putea simți atrasă de dom- 
mul Cape. 

-Asta e una amuzantă, continuă Kitty. E vorba des- 
pre curtea unui bărbar, Ascultă versul ăsta: „E un creion 

cu o gaură în vârf pentru a setie între cele două falduri 

ale cărții ei”. Nu e amuzant? Ea râse vesel. Carrea cu 
două falduri! 

Harriet zâmbi crispată. 
- „E un pitic în înălțime şi lungime, dar cu puterea 

unui uriaş“, citi Kitty. Să știi că am ajuns să ştiu câre 

ceva despre bărbați, Știu dacă un bărbat e un pitic. 

Ea se ridică și pluti spre Harriet, Domnule Cope, nu te 

deranjează dacă iși spun Harry, niri așa? Ea se opri în 

fața lui Harriet și își trecu mâna peste obrazul ei. Pielea 

ta e așa de vetedă, de parcă nu ai avea deloc barbă! 

- Hm, făcu Harriet şi se mută iure de acolo. Sunt ver 

suri foarte amuzante, domnişoară Kitty. 

Ea o urmă. 

- Ce voiam să spun, Harry, este că por st-mi «lau sea- 

ma când un bărbat este pitic, iar tu eşti mai clegrabă 

Uintre cei uriași, nu crezi? 
Era nevoie de mai puţină umplutură, în mod clar. 

Harriet se întoarse şi își drese glasul ca să spună ceva, 

dar se auzi a scurtă hătaie în ușă. Ea se intoarse şi Ù găsi 

pe Lord Strange în uşă. 
Se uită de la Kirry la Harrier şi apoi riclică dintr-o 

SPrânceană, A 

-Mă surprinzi, domnule Cape. Chiar o fci. 

Kiry ti zânbi încâutătur, cu gropije- 
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aprumutam lui Harry o carte, Lord 

1 mea Sp 
āru o expresie stranie, dar Har- 

de faptul că fața ei incepuse să se 

interpreta. Oare ârbații se imbu- 

jorau? Nu îşi amintea să fi văzut pe vreunul îmhujorân- 

duse, dar Harry Cope se înroşea în mod clar. 

O secundă mai târziu, Strange o apucase pe Kitty de 

braț şi o însoțea afară din cameră, spunându-i că avea 

nevoie de somnul de frumuseţe. Apoi își băgă din nou 

capul în cameră 

-Tocmai îi îm 

Strange. Din biblioteca 

În ochii lui Strange 

meră 
-Nu mai invitaţi femei în cameră înainte să ţineţi 

roşeața sub control, deşi nu e la fel de râu cu a pierde 

controlul asupra ritmului, dacă înțelegeţi ce vreau să 

spun. Ne vedem de dimineață. Mergem să călărim. 

Harriet ar fi fost înfuriată de stilul său arogant, dar 

era recunoscătoare că scăpase de Kitty. Avea impresia 

că fata era pe cale să se repeadă la ea ca să ia creio- 

nul şi să înceapă să scrie. Ar fi fost foarte surprinsă când 

ar fi apucat o şosetă de lână rulată. 

Lucille o ajută pe Harriet săi scoată haina și fâșiile 

de bumbac care îi țineau sânii prizonieri. În sfârşit, reuși 

să se bage într-o cadă cu apă caldă și oftă ușurată. 
- Lucille, vrei să îmi dai cartea de versuri de pe pat? 

întrebă ca. 
Lucille alerga prin cameră și bombânea. Nu era 

obişnuită să lucreze pentru două femei, ca să nu mai 
vorbim de a îmbrăca un bărbat, dar nu ar fi putut să 
aducă o cameristă în plus pentru domnul Cope. 

- Nu-i face griji, zise Harriet, poţi să ai prijă de Isi- 
dore. O să chem pe cineva să ia apa. 

Lucille se răsuci brusc cu mina în şold, 
-Şi pu veți face asta, Excelenţă? O privire aruncată 

ii de noapte, și servitorii îşi vor da seama 
-E foarte'simpla i i i s lä, protes rriet, A a fi foarte 

ie cămașa uniil barbat, E pia e 
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-Nu e vorba de model, ci de ce se poate vedea între 

picioarele dumneavoastră când sunteţi imbi 
Fse Lucille exasperată, 

- Oh! fteu Harriet. Îmi pare pân că ii dau ape le mule 
de lucrtt. 

- Mă duc în camer ei să scot hainele de noapte, de- 
cise Lucille. Citiţivă cartea şi o să vă spâl pe cap mai 
târziu. Asta e a binecuvântare în toată nebunia asta. På- 
cul vă e aşa de scurt că nu-mi ia mai mult de un minut 
să-l spăl, 

Ea îi întinse cartea, 
Harriet sâri peste poemul intitulat Curtea unui bărhar, 

Nu reușea să-l vadă pe Strange interesat de un poem 
deşănţat despre mădularul unui bärbar, indiferent cât 
de istețe erau rimele, 

Următoarea pagină era un poem numit Plimbare prin 
päşunea verde. Se părea că pe pășune erau multe primule, 
dar mai erau o fată și un băiat culcați acolo. 

Prea hine, doar că... 
Băiacul o făcuse o dară, dar fata voia mai mult. Lui 

Harriet nu-i venea să creadă ce citea: „Și ea tot acolo stă 
întinsă și lui îi strigă i, a 

Era ca și cum ar fi citit despre o lume diferită de ceu 
în care trăise ea în timpul căsniciei, De fapt, contrastul 
O fâcu să zâmbească. Ce Dumnezeu ar fi făcut Benjamin 
acă ea ar fi stat intinsă sub el și ar fi strigat că mai vuta 

o dară? Nuşi purea imagina. 
Şi de ce ar fi vrut să spună asta? Ea întelesese că 

ărbații ernu cei care votati să (acâ dragoste iar şi ir 
Nu că intimitățile maritale ar fi fost neplăcute. Ei 

Plăcuseră întotdeauna. Îi plăcuse să tie cu Benjamin, 
iar de fiecare dată când îl putea dezlipi de tabla de şah, 

resimțea asta cu pe o vietarie personală. 
degn lingă acel gând şi întoarse din nou pagina c 
f cscopere alt poem despre mădular şi apoi pe al trei 
ncepea să creadă că bărbaţii îşi «lareata să audă doar 

Cântece despre dotarea lor când în sfârşit psi un cintec 

ă cu ta, 
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tru o voce feminină: „Cu buzele lui rubinii, cu obra- 
peni 
jii ca nişte trandafiri, el ademenește toate fetele frumoa- jii ca nişte tra 

e oriunde sar duce“. 

A gien siguranță nu avea obraji ca trandafirii, dar 

părea destul de ademenitor pentru fecioare. Nu câ Nell 

ar fi fost fecioară, desigur. Și nici Harriet nu era. Era 

doar... Din cine ştie ce motiv, nu putea să își ia ochii de 

la el când era într-o încăpere. 

Mai devreme, când apăruse brusc în ușa camerei 

ei, inima începuse să-i bată aşa de iute încât avusese 

impresia că putea să se vadă. Chiar și vocea lui pârea 

mai profundă, mai răgușită decât a altor bărbaţi. Acea 

voce răutăcioasă, combinată cu inteligența reală din 

ochii lui. 

În ce o privea pe Harriet, dacă asociai vocea și ochii, 
era mult mai tentant decât obrajii ca niște trandafiri ai 
unui bărbat. 

Nu era de mirare că Villiers fusese de părere că ea era 
o fară bătrână şi plicticoasă când o atinsese, iar ea îl pål- 
muise. Judecând după aceste versuri, femeile îi sărutau 

pe bărbaţi peste tot și ei întorceau favoarea. El nu făcuse 
decât să o atingă, 

Cu toate astea, poezia nu prea avea șanse să-l tente- 

ze pe Strange. Toată această vorbărie obscenă și ciudată 

despre părțile intime ale femeilor şi bărbaților era amt- 

zantă, dar ea se gândi la expresia lui când dansase cu 
Sophia Grafton și clătină din cap. 

lar fi trebuit ceva mult mai sofi 
captivant şi mai erotic. 

Dacă ar fi scris scrisoarea pentru ea însăşi... 
Doar gândul îi făcu trupul să se înfioreze. 
Me a fi scris ea lui Strange o scrisoare, sar fi ade 

genței lui, Ar fi făcut-o mai degrabă interesant? 
decât erotică. Putea să şi-l imagineze deschizând seris” rea şi citind-o întrebător, 

cat de atât. Mai 
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Laar À făcur să aștepte. El era un heat care uver prea 
mufre = femei care î se dàrttian prea usor, [i 
alus întrun dans al tentaţiei şi dorinței, Lar.. 

Harriet se trezi lin visare. La ce naiba se pâlc sare 
Era la Serange acasă îmbrăcată ca un bârhatt Ca să nn 
mai vorbim de faptul că era o ducesă serioasă, deși 
nu se simpe atare în momentit acela, Nu avea 
nici o reţinere să se lase pradă unor fintezii lascive cu 
mazda lor, indiferent câr de mult... 

Ea se culcă având în minte două cuvinte: încânrare 
şi noapte. Ba chiar și alte donă mai desfrânate: mic și 
mădular. Ă 

Adormi zâmbind. 

capitolul 12 

În care se obţine statutul de bărbat, deşi cu un oa- 
recare disconfort 

6 februarie 1784 

Harriet visa că dansa, Era îmbrăcată în haine bărbâ- 
teşti, ceea ce însemna că se putea mișca mai grațios decàt 
în coate crinolinele şi fustele ei. Dansa cu Benjamin. 

~ De ce nu mai rugat niciodată să călărese pe niidu- 
larul täu? 

El râsese când auzise asta, 
- Poftim? Ce înseamnă astu? N F 

Ea incercă så îi explice, dar el se retrase Fluturind 
prietenos din mână și ieși spre balconul aflat dincolo 
de sala de bal, 

- Așteapră! zise ea. Vin şi cu. Vreau să 
Vreau 

Simți cum o scutură o mvână zdravánā de ură. 
Ea deschise ochii, se uită Tu sus şi scuase an 

Strigăr. 

vorbim: 

mir 

Scanned with CamScanner ` 



90 Eloisa James 

= E vremea să te trezi 
- Mda, feu Harries 

bărbie. 
ă te învăţ scrima, 

Andit că mai întâi 
am putea să ieşim să călărim. 

El se întoarse și se duse la ferest 
-Càr e ceasul? se bâlbâi Harriet, 
- Aproape ora 6 într-o dimineaţă rece și superbă, Ẹ 

obicei de femeie să dormi toată dimineaţa, Cope. 
- Ah, da, zise Harriet, amintindu-și să vorbească pe 

voce mai jon: 
= Valerul rău? 
- Ducele de Villiers a fost destul de amabil să îl impar- 

tă pe omul său cu mine. 
- Pentru Dumnezeu, Villiers nu a putut lua un servi- 

tor în plus pentru tine? Sunt sigur că pot găsi... 
-Nu e nevoie, zise Harriet grăbită. Serios. Am un 

valet acasă, dar și-a rupt braţul şi nu a putut să se ocupe 
de mine o perioadă scurtă. Nu e un inconvenient pen- 
tru duce. 

Strange ridică din umeri şi se duse la ușă. 
= Ne vedem la parter în zece minute. Pierdem lumina. 
Lumina? Despre ce naiba vorbea? Harriet dădu pătura 

la o parte și începu să tremure, Era februarie, la urma 
urmei, iar o privire scurtă aruncată pe fereastră îi arătă 
grāmezi de zăpadă într-o dimineaţă cenușie, Ea fugi pe 
uşa care ducea în camera lui Isidore, - 

~ Isidore! Trezeştete! Strange mă duce să călărim. 
Isidore se ridică pentru o clipă, se holbă la ea şi căzu 

la loc, rostopolindurse cu perna pe cap. Harrier trase de 
pr, tepoeluli w Isidore ca să o cheme pe Lucille 

4 într-o pereche de pantaloni di" 
vatir care se încheiau strâns iei i intro 

i au strâns la gen și apoi într haină de călărie, genunchi şi ap 

al 
nd draperiile, 
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- De ce sunt laturile jachetei încheiate aşa? întrehă 
Harriet, răsucindu-și gâtul şi încercând să-și vadă fundul 
în oglindă, 

Măcar nui mai ieșea fundul în evidenţă. 
Seara trecută se tat mişcare pe la marginea încăperii 

pentru ca nimeni să nu-i poată vedea posteriorul. 
- Ca să le puteți ridica atunci când îneălecați, zise Lu- 

cille, care se hrpra cu o pereche de jartiere penru cizme. 
Ridică dintr-odată privirea. 
- Oh, Excelenţă! Va trebui să staţi călare ca un bărbat, 
-E în reguli, zise Harriet. Am făcut-o în copilărie. 
Harriet pocni din picioare ca să intre în cizme. Erau 

grele şi cu margine întoarsă, 
- Jartierele astea, bombâni Lucille, se fixează pe ciz 

me și apoi se petrec în jurul piciorului peste pantaloni. 
Asa cred. 

i bine, aş putea să voor, zise Harriet. 
Avea părul strâns, dat nepudrat. 
~ Pălăria! strigă Lucille, apoi deschise garderoba şi 

ezită. Sunt sigură că a spus că bicornul e pentru călărie, 

Sau poate cea rotundă. 
Cea rotundă avea un bor de jur împrejur şi o cocardă 

mică în lateral. Harriet eta de părere că arăta cataghios, 
dar o înşfăcă și şi-o îndesă pe cap. 

-Trebuie să cobor, altfel Strange o să vină aici şi o să 
re găsească. 

-Nu-mi vine să cred că a intrat direct în dormirorul 
dumneavoastră, borabâni Lucille, Aţi avut nuroc că nu 
ia dat seama imediat, i 

= Oamenii väd doar ce se aşteaptă să vali, zise Harriet 

îi se asigură astfel pe sine la fel de mult ca pe Lucille- 
d] E fiig rău afară. Uitațivă doar la florile de ehiciură 
e (a fercastri! Mai puneţi o lavalierā pesre cea neagră, 
potai dea nimeni seama şi măcar o să vă fie cald 
a pàr, 

picior Ea trebui ză facă un efort congtienr să își ridice 
scările tel ps p e le pentru că cizinele borâneau aşa de tare Pe 
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i i . Avà a Ic hranosti pe Îl teapa a 
ete apeiro din musafiri păreau că abia incepeau 
să se distreze, se simţea foarte vinovat í ci îi putea trezi, 

Strange era la baza scărilor. În lumina dimineţii, pg. 
clipea ca de mahon întunecat. Ea era aproape 
„atât de mult se distra. 
ă privirea, 

ş fi putut la fel de bine să aştept o femeie să se 
îmbrace, Cope. 

- Bună dimineața și dumneavoastră, milord, zise ea, 
Majordomul aștepta cu hainele. Când se luptă să se 

îmbrace cu haina groasă - croitorul lui Villiers îi umplu- 
se umerii ca să pară mai masculină -, Strange o privi din cap până în picioare. 

= Nu pari să fii foarte bine îmbrăcat, zise el sec. Şi ești 
la fel de palid ca Villiers. O să transpirăm în curând, Harriet zâmbi slab şi ieși pe ușă. Aerul de afară era rece ca gheaţa şi ii intră în gât, ieşind apoi sub formă de vălătuci de aburi. 

Argaţii ţineau frâiele cailor agitaţi. Armăsarul lui Strange își înâlță capul drept salut. 
= Nu te speria, tinere, ţi-am pregătit o iapă, nu un ju- gan, dar ăsta nu e un Comentariu cu privire la priceperea ta. lapa are un mers minunat. 

n băiat cu un smoc de pe nas ținea calul lui Harri 
mâna pentru ca iapa să poa Apoi îşi puse mânușile. 

-Hai să mergem! T; 

păr blond în cap şi pistruiat 
iet, Ea se duse şi îşi întinse 
tă sufla aer cald pe palma ci: 

se răsti Strange, 
itabil de la natură”, decise Harriet 
ua de pe burtă și îl privi pe Strang? văzuş nenumărați bărbaţi făcând 3 jteptase niciodată să calăre chiar ea p ă, Harriet pus ŞI se aruncă în sus, 

d 
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Arerizi în şa și apucă (ră 
să se săsească acolo. 

Strange porni pe alee 
Harrier îi făcu semn | 
El făcu un pas în spate, 

-Îmi scuzaţi indrăznu 
genunchi! 

Harriet încuviinţă din cap cu demnitate Și își lăsă ca- lul să își aleagă calea pe zăpada înghețată. 
Soarele era pe cer. Strange avea dreptate în privința luminii. La ora aceea avea o claritate specială, dansantă, 

care mărginea fiecare fir de gheață cu argintiu. Gheaţa 
plesnea sub picioarele calului și atârna în şiruri mari, 
prelinse de pe gardul de la marginea drumului, 

~ Putem să-i lâsâm să galopeze la capătul drumului! 
strigă Strange peste umăr. 

Galop? În copilărie, mama ei considerase călăritul 
nepotrivit pentru doamne. Caii erau considerați ceva 
mai mult decât nişte sofale umblătoare. Excursiile călare 
tindeau să fie călătorii în buiestru prin pădure spre un 
loc de picnic, cu un valet care conducea fiecare cal ca 
să se asigure că nu se speria. Cu siguranță nu fuseseră 
silopuri sălbatice pe drumuri înghețate. 

Ea își încetini calul și mai mult, dar capătul dru- 
mului apăru oricum. Ea își găsi gazda cu calul fornă- 
ind nerâbdător. i 

- Pentru Dumnezeu, Cope! zise el. Călăreşti ca o 
mătuşă virgină. 

Ea se încruntă, iar el ridi f 
~ Nervos că a trebuit să te trezești 

Mai rău. Nu sunt sigur că pot så te ÎNVĂŢ s le 
~ Vorbiți de parcă ați aparţine unui sui de « tefiniţia "dot, replică ea, Din câte por să-mi dau Anul e păr Unui bärbar nu are nimic dea face cu faptul mape un Presa că e masculin să respiri gheaţă sau Să tropi 

tum periculos de alunecos. 

ele de parcă sar fi așteptat 

vorbi cu voce jos, 
a, domnule, dar strânpeți din 

dintr-o sprânceană. 

şa «le devreme? Tot 

învăţ să [ii bărbat: 
club exclu 
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"Teama nu e bårbāteascá, îi spuse el eu o expresie 

insuportabil de condescendentă. 

= Lista devine tot mai interesantă, zise cn, intenţiu 

pentru a evita să o ia la galop pe 
e in zori, pu simt teami și = ce 

1 departe de fus. mai era din ce miai apus aseară? 
tele femeilor. 

= Uite, eşt 

- Deja miraţi indi 
Gasese necioplirea dumneavoastră in 

-Dar uitte la tine! izbucni el. Arâţi exact ca. Pro- 

babil nu ştii cuvântul, aşa că mo s folosesc. În ritmul 

ästa nu o să găseşti nii ioclară o femeie! 

= Kitty nu părea să aibă întrebări despre bărbăţia mea, 

indică Harriet. As crede foarte chipeș. 

şti chipeș, zise el şi apoi scoase un sunet € «lat de 

strangular din gât. Doar că... uită-te doar la părul tău! 

Harriet se încruntă, 

- Port pălări 
Are şuvițe aurii, făcu el. Ca părul unei femei 

Ei bine, şi al dumneavoastră are şuviţe, replică ca. 

Arată chiar ca mahonul, 

intaj, făcu Strange. 

asta, zise Harriet cu nasul în sus, 

suportabilă, 

Din cine ştie ce motiv, chipul lui îngheţă îngrozit. Îşi 

bubuind pe drum în jos 
Harriet izbucni în 

se agita în hăţuri, aşa că ea îşi strânse genunchii © 

gräjdarul să facă. Era o senzaţie stranie: 
dar poate că asta avea să o ţină în șa. 
Srat bine, îi spuse ea calului, hai! 

Ea ar fi țipat, dar aerul rece care îi 
zona, Sa fi oprit, dar să tragă de hăţuri nu al 
Pa fiie fi kil ei ra foarte hotărâ să îl ajungă as 
pal Tapaat aa în mod evident călărețul său era « loa 

nient, Ar fi căzut, doar că nugi Pute 

nge era nebun. Dar calul 
act 

ară 
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Je teroan desface genunchii, cuprin: 
Aşa că se finu de frâie şi pip: 
de pe cap. Urechile îi îngh 

Calul părea să mā e pământul cu picioarele sale 
lungi și, de fiecare dată când se avânta înainte, ea zbura 
în aer şi ateriza cu o bufnitură. 

Cu ochii mijiţi din care șiroiau lacrimi din cauza fri- 
gului, ea văzu că parcă îl ajungea din urmă pe acel dia- 
vol, pe Strange. Un minut mai târziu, calul ei aproape câ 
dădu să-l depășească, doar că Strange se aplecă şi îi strigā 
ceva calului său până când acesta ajunse iarăși în față. 

La capătul drumului, ea se lăsă pe gâtul calului, găfâ- 
ind. Nici măcar nu se uită la Strange. Dacă îndrăznea să 
spună ce călăreț prost era, ea avea să-l ucidă, 

Dar, când se uită în cele din urmă la el, nu mai avea 
expresia aceea sarcastică pe faţă. 

-Nu ești un călăreț prost, zise el. Asta e ceva. N-aveam 
idee că Bess era în stare de așa ceva. 

Ea se încruntă spre el. 
El părea destul de mulțumit de sine însuşi. 
-Acum o să ne întoarcem, dar mă tem că nu ar trebui 

să mai galopăm. E prea rece afară pentru cai, care ar 
transpira prea mult. 

„Slavă Domnului!“, se gândi Harriet. ? 
El vorbi apoi pe drumul de întoarcere despre lucruri 

bärbáteşti, precum mişcări de scrimă și meciuri de box. 
Ea îl ignoră și se gândi dacă nu suferise cumva pagube 
ireparabile în părțile ci cele mai sensibile, cele feminine, 
Tinea mult la partea aceea a corpului ei și nu o voia 
făcută bucăți, Nu simțea nimic între picioare în momen- 
tul acela, Era torul amorţit. 

Până când ajunseră înapoi acasă, începuse să-și reca- 
pete simţurile, iar acele senzaţii nu erau plăcute. 

trange sări de pe cal şi aruncă frâiele unui argat 
Pda veder în galeria portretelor în zece minute, 

"Pe: strigă el, 
-Ba nu, n-o să mā vedeţi. 

pe cate o simțea, 
Palăria Ti zbură 
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El se încruntă la ca 

Planul lui era, se 
toarele douäspre; 

-Vreau micul dejun. 
Chipul lui se lumin: 
-= Da, Vită și bere, asta o să funcţioneze. 

Intră în casi să mai aştepte un răspuns, 

Bere? Bere la micul dejun? Trebuia să fie nebun. 

Băiatul cu pistrui de la grajduri stătea lângă ea. Avea o 

faţă drăguță, aşa că ea renunță la tentativa de demnitate. 
-= Nu sunt sigur că pot să cobor de pe acest animal, 

îi spuse ea. 
El se uită în jur, dar celălalt argat plecase cu calul lui 

Strange și nu era nimeni în jur în afară de un servitor 
dincolo de ușa de la intrare, care o aștepta. 

- Daţivă piciorul drept peste cal, domnişoară, zise el 
încetișar, 

- Poftim? 
El îi zâmbi. 
-N-o să spun nimănui, 
Ea își dădu piciorul peste cal și ţipă, 
- Au! De unde ai ştiut? 
- Lord Strange probabil nu sa uitat cu atenție la felul 

în care câlăriți, zise el, Călăriţi la fel ca surorile mele: 
$mecheria e să strângeţi genunchii şi să vă ţineţi un pic 
deasupra şei, Să vă sprijiniți cu cizmele în scări. 
N EI întinse bray ele și o trase din şa. Harriet se uită iute 
în jur, dar servitorul se retrăsese în interior şi nu eră 
nimeni acolo, 

- Mulţumesc, zise ea fără sufla 
dar nu am reușit să-mi dau seam; 
pentru că nu am săculeţul la mine, 

- Domnii au buzunare cusute în haine, Le veţi 
Mă bucur doar că nu aţi zburat prin aer şi nu aţi ateri 
în fund, Băiatul păru uşor neliniștit. Dacă îmi iertati 
îndrăzneala, domnişoară, 

să o ţină în mi are în urmă- 

i$, Ți-aş oferi un bacşiţ 
unde să-mi ţin banii 
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-Credor i ierra foarte inulte bär- 
batului care mi-a evit să-mi fie scuturate 
tome vasele, Cum te numeşti? 

ura că viu şi màinedimineată. Mä ve -N 
- Mulpumesc, şapri ca cu ardoare şi porni șchlopătând 

spre casă, 
ipurarea pentru mâine-dimineaţă era inurilă. 

să dacă mai putea să meargă. 
ai putea călări vreodată - fără umplutură în Şid 

partea din față! Îşi ajustă discret pantalonii. 
Au!" 

capitolul 13 

Un capitol in care deliciile luptei cu sabia și bärbăția 
sunt neclare 

Jem asrepră în hol până când Cope intră în sfârşit în 
casă, Probabil protejatul lui Villiers mai stătuse să dez- 
mierde nasul calului sau peneru alee frivolități diu astea. 
Cope intră în cele din urmă și îi intinse lui Povy mantia. 
Părea să fie un pic cam țeapăn. 

Foarte bine. Avea nevoie de mai mulți muşchi. 
Dacă avea mai mulți mușchi, Cope nu mai arăra așa 
de efeminat. 

- Vită, zise el îndreptându-se spre salonul de mic de- 
jun. Haide, Cope! 

Majordomul îl opri. 
- Lord Strange, dacă aţi dori să mâncaţi în salonul 

privat, domnișoara Eugenia ar fi foarte bucuroasă să vi 
se alăture. 

Jeni permitea ca foarte puţini oaspeţi masculini să o 
cunoască pe Eugenia, dar Cope nu era nici pe departe 
un seducător, El era practic rovarâșa de joacă feminină 
Pe care se gândea să io găsească fiicei lui. 
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-Ați spui 
-Luām micul dejun în salonul meu privat. 

Bărbatul avu îndrăzneala să rânjească, 
sta trebuie să fi fost o invitație. Îmi pare râu că nu 

am auzit-o mai devreme. 
Jem scrâşni din dinţi. Cope practic gângurise mica 

lui replică. 
Ar fi trebuit să se ducă la etaj chiar atunci și să-i spu- 

nă lui Villiers că nu avea cum să transforme un vițel de 
lapte întrun taur. Dar Cope deja urca scările. Și lucrul 
straniu era că lui Jem chiar îi plăcea de el. 

Îi plăcea felul încăpățânat în care Cope rezistase par- 
tidei de călărie, deși în mod evident era cel mai neex- 
perimentat călăreț de pe suprafața pământului, Dar nu 
se plânsese. Și nu arăta nici prea feminin în jacheta de 
călărie, Părea delicat într-o anumită lumină, dar avea o 
bărbie puternică. Problema reală erau ochii. Ce bărbat 
avea ochii de un căprui catifelat? 

inghiți un blestem şi se întoarse să urce scările. 
Când mai pierduse el timpul gândindu-se la ochii 

unui bărbat? Probabil era cu adevărat pe cale săi piat- 
dă minţile, 

- Mă voi spăla pe faţă și pe mâini în camera mea, 
Cope, Unde să vin? 

Jem îşi dădu ochii peste cap. S} 
- Capătul coridorului pe dreaj 
În cele din urmă, se duse și el în camera lui ş 

lä faţa, deși era chinuit de ideea că obiceiurile ex 
de mericuloase ale oaspetelui său puteau fi periculos dë 
molipsitoare, Intră în salonul privat ca să o gi Ape 
Eugenia acolo, 
pură în îmbră 

lergă spre el şi- îmbrăţişă. 
Soţia lui obişnui 
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-Îți aminteşti când obigauiai să mä porți pe umeri, 
papa? întecbă Eugenia, așezându-se pe scaunul ci, 

- Da. O să ni se aläture un gentleman pe tune dom- 
nt Cope, 

- Nu prea am acazia să cunosc gentlemeni, zise Euge- 
nia cu ochii strälucitori, Cel care era expert în șobolani 
de apă a fost profesor la Oxford. Domnul Cope e un 
am de ştiinţă? 
Na, din câte ştiu eu, zise Jem, 
Un servitor ii oferi o bucată uriașă de came roşie în 

sânge, atât de crudă încât practic tremura, 
El făcu semn spre locul liber, 
- Oaspetele nostru este înfometat, DA-i o bucată 

mate, 
El însuși luă doar o bucăţică. Nu avea nevoie de sânge 

toşu așa cum avea Cope nevoie și oricum prefera ouăle. 
- Deci ce face? întrebă Eugenia. 
= Nimic, zise Jem. Cei mai mulți bătbați nu fac nimic. 
Ea se incruntă. 
-Atunci mă bucur că nu sunt bărbat. 
= Cele mai multe femei fac chiar mai puţin. 
-E imposibil să faci mai puțin decât nimic, remarcă 

en, exactă ca întotdeauna, 
- Vreau să spun că își găsesc lucruri care sä le țină 

ocnpate, 

~ Eşti foarte cinic, papa, Din ce am ubservat eu, multe 
femei muncesc din greu toată ziua, De pillă, numele 
cameristei mele e Hannah. Ea lucrează din zori pâna în 
noapte. Ştiai câ există şapte etape diferite «le spălat dan- 
tela, papa? Imaginează-ți cât dureazii asta, Multe dintre rochiile mele sunt tivite ct dantelă. La fel camăşile tale. 
~Nu mă refeream In cameriste. 
~ Ele sunt femei, papa. Şi lucrează din greu, te asi- 

kur. Cred că servitoarele de la spălătorie muncesc cel 
mai greu, Trebuie să încălzească tointă apa în vasele alea 
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de cupru. Şi îmi plac hainele curate, papa. Uneori, mã 
simt vinovată din pricina asta. 

Acestea erau momentele în care Jem își dorea ca Sally 
nu fi murit. 
- Presupun că nu m-am referit la femei. Ci la doam- 

ne. Doamnele adesea nu muncesc foarte greu. 
-Nu am întâlnit foarte multe, zise Eugenia gânditoa- 

re. Ea acceptă o felie de pâine prăjită cu marmeladă. 
Papa, am cunoscut vreodată o lady? 

- Da, zise el, Guvernanta ta e o lady. Și doamna Patton 
e o lady. Ne-a vizitat anul trecut, dacă îţi aminteşti, 

Uşa se deschise și intră domnul Cope. 
- Fiica mea, Eugenia, zise Jem brusc. Eugenia, acesta 

este domnul Cope. Lui Jem îi plăcu felul în care Cope 
se uita la bucata tremurândă de carne de pe farfuria 
lui. Am mâncat deja de două ori pe atât, îi spuse el fără 
remuşcări. O să-ți facă bine. Cu două ouă după aceea. 

El făcu semn unui servitor, care plasă cu promptitu- 
dine două ouă galbene pe farfuria lui Cope. 

Bărbatul sigur nu era un laş. Nu-i plăcea ce vedea 
dinaintea lui, dar luă un cuţit şi o furculiță și se puse 
pe treabă. 

Eugenia se comportă foarte frumos şi aşteptă să i se 
vorbească. 

-Mā tem că știu foarte puţine despre interesele 
fetițelor, îi spuse domnul Cope. Ce faci tu toată ziua? 

Asta, desigur, era singura invitaţie pe care o aştepta 
Eugenia. Îl atrase într-o discuţie despre unghiuri mate- 
matice, despre cabinetul ei de curiozități, despre colecția ei de cărți comerciale de la negustori. 

= Dar cel mai mult îmi place 
termină 
toată 

citesc piese de teatru, 
ea. Papa deţine Hyde Park Theater şi are grijă ca 

pată compania să exerseze piesele aici, aşa că văd toate piesele înainte ca ele să plece la Londra. 
- Văd că sunteți o familie iubitoare de teatru, zise 

Cope destul de politicos, 
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Comentariul îi fatepă conşdinta Ini Jem. Probabil nu 
ar Ñ trebuit să aibă actori în jurul Eugeniei, ca să 
no mai vorbească de faptul că ar fi trebuit să îi cenzu- 

ze an pic lecturile. Când moşnenise teattul de la tatăl 
è invite pe actori să repete la Fonthill fusese o de- 
cizie neglijentă, atenția lui fiind concentrată pe altceva, 
probabil pe Joc. Se transformase într-o readișie înainte 

ăi dea seama. 
~ Bere pentru amândoi, fi spuse el servitorului, care 

începu să umple o halbă mare pentru Cale. 
Jem luă o inghițitură, Nu era un mare iubitor de bere, 

asta era realitatea. După o decadă zdravănă de băut și 
perrecut, se oprise din băur când iși dăduse seanua că 
Eugenia era o persoană, nu o pacoste plângăcioasă 
în camera copilului. 

Cope sorbi din halbă. Acesta era alt luctu pe care tre- 
buia să t înveţe, se gândi Jem, adăugând asta la lista din 
mintea lui, Fără sorbituri. Bărbaţii nu sorbeau, 

- Papa nu mă mai lasă să citez din piese de teatru, îi 
spunea Eugenia lui Cope. 

Cope ridică dintr-o sprânceană. 
- Citările sunt interzise sau piesele de teatru? 
-= Guvernanta el e îngrijorată câ uită să mai vorbeas 

că normal. Tot ce spune e în versuri albe, scrise de 
altcineva. 

- Asta nu e corect, papa, zise Eugenia cu mare dem- 
nitate. Doar îmi place să memorez - sunt așa de multe 
momente când îmi vine un citat în minte! 

- Nu era vorba doar de faptul câ vorbea aproape în 
totalitare în versuri albe, îi spuse Jem lui Cope. Ci şi de 
selectia pe care o făcea, 

= Îmi plac piesele mai vechi, zise Eugenia. 
= Piese vechi deochiate, făcu Jem. 
-Sunt amuzante! 

„_= lam interzis să citească timp de o lună când ma 
Întrebat ce însemna să ai „paturi mai, violacee, stri 
Până la maarte în feciori 

e: 
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_Oh! făcu Cope- : ps 
Jem văzu cu oarecare satisfacție că pe faţa lui Cope 

se reflecta inabilitatea de a râs punde la această replică, 

Se ridică de la masă. 

_ Acum o să avem o lecţie de scrimă, dulceaţă. Ai face 

bine să te întorci în camera ta. 

-Te rog, lasă-mă să vin, zise Eugenia. Sunt așa de 

singură! 
Ea părea cu adevărat necâjită, doar că Jem o cunoștea 

suficient de bine ca să vadă imediat fiecare scenă drama- 

tică pe care o avea în repertoriu. 

- Ah! făcu Cope. 
-Mā simt singură în odăile copiilor, zise Eugenia și 

își strânse mâinile, intrând în rol. 
Ea încercă să-și fluture genele spre Cope, dar acesta 

doar păru amuzat. 
Jem pufni, dar, pe de altă parte, nu voia să fie singur 

cu Cope. Doamne fereşte să se trezească în altă discuție 
despre culoarea părului! Nu că ar fi fost tocmai vina 
lui Cope, dar el părea să scoată la iveală o latură a lui 
Jem care... 

Care nu exista. 
~ Foarte bine, se rästi el. Poţi să ne observi dacă nu 

ne stai în cale. 
El deschise calea spre galeria de portrete din aripa de 

est, ascultând distrat discuţia animată din spatele lui. 
Exact aşa cum povestise Villiers, se părea câ bietul Cope 
nu prea vizitase Londra şi nu văzuse multe dintre piesele 
actuale. Dar, la fel ca Eugenia, citise destule. Eugenia 
ignora regulile și cita câte ceva, dar Jem nu simţea nevo 
ia să o certe în faţa unui străin. i 

Deşi Cope se se tran: Pr rN 
PEA S sforma tot mai rapid în altceva dë: 

Cu câţiva ani în urmă a urmă, Je: A r, x 
portretele din galerie şi Jem pusese să se dea jos toate 
Nu erau rudele lui ori să fie depuse undeva în pod: 

i “e lui oricum, doar curteni mucegăiţi care 
veniseră odată cu casa. epăiţ 
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În schimb, coridorul img era mărginit de dulapuri 
de sticlă, umplute cu cuziozităţi. Unele lucruri încă îl 
inceresau, altele încetaseră demult să mai prezinte in- 
teres pentru el. Dar îi plăcea ideea de a le colecțiana 
într-o singură cameră ~ iar galeria cu portrete era singu- 
rul spațiu suficient de mare pentru ua ibis împăiut, casă 
nu mai vorbească de coroana unui prinț african cu pene 
portocalii, albastre și verzi. 

Eugenia il trase pe Cape spre câteva vitrine. Jem se 
sprijini de perete ca să privească, Nu lăsase nici un oas- 
pete bărbat să pună mâna pe Eugenia de când aceasta 
împlinise 5 ani, clar ceva la Cope îi spunea foarte limpo- 
de că bârbatul nu era un pericol pentru feriță, Putea să 
nu fie în stare să performeze cu una dintre Grații dacă ar 
fi fost nevoie, deşi Jera spera de dragul lui că nu avea să 
fie aşa. Ba chiar putea să se dovedească a fi un efeminat. 

Jem avusese numeroși oaspeți cu toate înclinațiile 
in decursul anilor, iat el ştia foarte bine că păcatele nu 
aveau dea face cu sexul partenerului de pat. 

Nu trebuia să-și facă griji din pricina lui Cape, nu cu 
ochii aceia ai lui. Aşa că se întoarse când Eugenia 1] trase 
pe Cope spre o vitrină și îi arătă presupusul corn al unui 

unicorn şi găinușa albă de mlaștină din Australia, 
Povy pregătise săbiile de antrenament. Jem îşi scoase 

jacheta și cizmele, verifică lamele şi făcu nişte atacuri 

de probă. 
~ Hai să începem! strigă el în cele din urmă. 
Se dovedi că domnul Cope avea dificultăți în ași 

da cizmele jos. Jem nu îşi piguie prea mult buzele, dar 

teţinu doar ce era evident: un bărbat trebuia să ştle să 
se îmbrace singur, 
„Cope nu răspunse, însă 
icşi uua. Eugenia veni să-l ajute, cl 

În timp ce încerca să fi scoată cealaltă cizmă, 
trehui să intervină, spre dezgustul ui. Arunci 
Marginea încăperii. 

= Faza jos! strigă el, La fel şi vestă. 

trase de cizme până cind 

hiţăind şi chicarind 
a că Jem 

4 eima la 

Scanned with CamScanner 



104 Eloisa James 

dar fu teribil de înc: 

în privinţa vestei şi sus å era frig în galerie. 

T Tie frig, Eugenia? întrebă Jem. 
- Deloc, papa, răspunse ea prompt. 

EI se întoarse spre Cope. 
= Are buzele vineții, indică 

transforma într-un bloc de gheaţă doar pentru plăcerea 

companiei dumitale, dar eu nu sunt așa de fermecat. 

Jem se uită mai atent la fiica lui şi blestemă. Deschis 

larg uşa și răcni la un servitor să îi aducă Eugeniei pal- 

tonul, mănuși și o pălărie. Desigur, era destul de rece în 

galerie, dar ei intenționau să se antreneze. 
- Aleargă! se răsti el la Eugenia. Trebuie să-ţi fie cald, 

altfel te trimit înapoi în camera ta. Se întoarse apoi 

spre Cope. Secretul luptei cu sabia este să îţi răsuceşti 
încheietura. Când parezi o lovitură, o răsucire din î 
cheierură trimite sabia pe lângă lama adversarului și în 
corpul lui. Îl privi pe Cope. Stai cu picioarele depărtate! 
Și ţine sabia în mâna dreaptă. Va trebui să te bazezi mai 
degrabă pe istețime decât pe forță. li arătă primele trei 
mișcări de bază. Apoi zise: Hai să încercăm un duel! 
Povy nu ne-a pregătit și manșoanele săbiilor, așa 
cearcă să nu mă rănești, 

Izbucni în râs. 
Cope pâru uimit, dar Jem deja îi dădea târcoale. 

Putea să simtă frustrarea cum îi alerga prin vene = frus- 
trarea care se adunase din momentul în care se surprin- 
sese uitându-se la Cope. 

Doar nu era vina omului, pentru Dumnezeu! Dar i se 
înfierbântase sângele şi voia o luptă 

Eugenia bătu din palme și jubilă, iar Cope începu și 
să se rotească, Jem observă brusca precauţie din ochii 

lui, Dintr-odată nu mai arăta ca un copil cu sabia, ci 
un bărbat atent, care simţea pericolul, 

Foarte bine. 

Totul făcea parte din procesul de a deveni bărbat, îi 
spuse Jem. Nu că ar fi intenţionat să îl cresteze la sânge- 

Cope îşi dădu h 

batul. Probabil se va 

el 

aa 
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-Acum o să parez anunță el. Vezi cum mi sa încor- 
dat braţul stâng? Va trebui să priveşti fiecare mişcare a 
corpului adversarului tău, pentru că îţi va spune inainte 
ce are de gând să facă. 

Încer, Jem începu un atac, o semivoltă. 
Destul de surprinzător, Cope nu se trase înapoi, ci 

își ridică sabia și chiar reuși să pareze lovitura înainte 
ca sabia să îi sară din mână şi să cadă pe jos. 
Jem izbucni în râs. 
-Nu e rău! 
Cope se îndreptă de spate după ce își culese sabia de 

pe jos. Era imbujorat și părea furios. 
-Ai lovit catel îl acuză, 
- Nu are rost să te cocoloșesc, zise Jem rânjind. 

Începu din nou să fi dea târcoale. Într-o bună zi, o să 
te maturizezi şi o să te întâlneşti cu cineva pe câmp la 
un duel în zori. Voi repeta aceeași apropiere. Încearcă 
să parezi mai degrabă orizontal decât vertical. 

Cope se dădu înapoi și strânse tare buzele. Deja arăta 
mai puțin efeminat, constată Jem cu satisfacţie. 

- Foarte bine! strigă el. Priveste umărnl meu stâng, 
Poţi să-ți dai seama de tipul de lovitură pe măsură ce 
capeți experienţă. În clipa în care umărul meu stâng se 
încordează, ar trebui să apreciezi ce și unde plănuiesc 
să lovesc. 

Se lansă din nou într-o semivoltă învârtică, 
De data asta, Cope reuși să îşi ridice sabia orizontal 

şi nu vertical şi nn o scăpă, dar lovitura ti dobort brațul 
Până la podea. 

-La naiba, eşti foarte slab! comentă Jem. 
-Asta nn e un compliment foarte frumos, papa, in- 

terveni Eugenia. 
El clipi și se intoarse, 
- Stai la distanţa de luptă, dulceaţă! Mă tem că lama 

domnului Cope ar putea să-i zhoace din non din mână. 
= Ea mar trebui să fie aici, zise Cope, trăgândhași sufletul. 
Jem își miji ochii. 
= Pot să am grijă de copilul meu. 
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ai grijă, dar eu nu garantez că pot să îmi 

vând în vedere forța cu care conduci aceas- 
- Poate 

ţin sabi 
tă... lecţie. 

Ei bine, cine ar fi crezut? Puişorul se transforma 

în cocoș. 
Jem se întoarse spre Eugenia, dar ea i-o luă înainte, 
-O să mă duc în spatele vitrinei, papa. Pot să văd prin 

ca - acolo o sabie nu m-ar ajunge niciodată, zise ea și 

alergă în spatele unei vitrine înalte din sticlă. 

Jem îşi săltă sabia uşor până când găsi poziția cea 

mai bună. 
- Domnule Cope? 
-Încă o dată, zise Cope destul de morocănos. Umărul 

meu nu o să mai suporte foarte multe lovituri ca astea. 

-O să ne mai antrenăm mâine-dimineaţă și poimâi- 
ne, zise Jem voios, Într-o săptămână sau două, vei putea 
ataca. Apoi, văzând cât de jos își ținea sabia, comentă: 
Sau poate că nu. 

Cope îşi încordă maxilarul şi ridică sabia. 
- Din nou, zise Jem. Priveşte-mi umărul! 
De data asta, când veni în atacul rotit de sus, lama lui 

Cope alunecă uşor în poziția orizontală corectă, alunecă 
pe lama lui şi la naiba dacă nu îl zgârie! 

- La naiba! zise Jem şi dădu drumul sabiei. 
Cope îşi lăsă lama jos destul de lent. 
-Cât ghinion! zise el și veni să se uite la dâra mică 

de sânge de pe braţul lui Jem. Poate că ar fi trebuit să 
aşteptăm manşoanele. 

Jem mârâi. 
Cope rânjea. În mod clar rânjea. 
-= Doar o răsucire ușoară a încheieturi, cred că așa 

descris-o, făcu el şi se întoarse spre Eugenia, Să îl con- 
ducem pe tatăl tău la parter? Are nevoie de ajutorul va- 
letului său. 

Eugenia e aplecă asupra brațului lui Jem. 
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-Cred că « în regulă, pupa. Uite, deja nu mai sânge n Însă trebuie să aveţi grijă, domnule Cope. Tarāl 
meu nu € agt ide tânăr ca dumneavoastră, 

Minunat! Actun Jem se simțea preistoric, 
Se îndreptă spre uşă şi Eugenia sări în fata lui. 

mă duc inapoi la eraj, papa, zise ca şi se 
indepârră. 

-Ọ să te vizitez înainte de cină! strigă el după ca, 
-Oh, Lard Strange! zise Cope din spatele lui. Dacă îmi 

permiti, sunr purrătorul unei scrisori pentru dumneata. 
- Poftim? 
Cope îi înmână o bucată de hârtie. Jem o deschise 

şi apoi o flutură în aer ca să alunge mirosul de parfum. 
- Dumnezeule, e a poezie! În plus, e anonimă. Cine 

ţia dat-o? 
= N-a putea să spun, răspunse Cope. 
Avea ochi răzători. Preţ de o clipă, Jem se crezi că rânji 

drepe răspuns, înainte să se adune și să își indrepte din 
nou atenţia asupra scrisorii, 

=„Înnunericul e deliciul mev/La fel ca al privighetorii." 
El întoarse foaia. 
= Atât Două rânduri? 

se opri înainte să-l întrebe pe Cope dacă el o scri 
sese, El? Dacă tânârul Cope o scrisese, el nu via să aibă 
de-a face cu asra. Însă era clar că nu o scrisese el. Hârtia 
era inecară în parfum, iar Cope avea un parfum curat, 
care aducea cu săpunul, Ă 

Era aşa de fucios pe sine însuși că ştia eum miroseii 
Cope, îneât ieşi din încăpere bafnind, fără alr cuvânr. 

capitolul 14 

Prietenie descoperită într-un loc neașteptat 

~ Aşadar, deja ai fost Hudat de dansatoare? tureebă 
Villiers întins în pat, arărânul cât de tras la faţă purea 
arăta cineva așa de chipeș. 
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eră. 

ip ati dezarnăgire, dar nimeni nu sa dat în 

spectacol În micul dejun. Cura te simți? 

E! făcu o grimasă. A 

- Treglown, enervantul doctor scoțian al Jemmel, 

ma avertizat så nu plec la drum şi, deşi mă doare să 

recunosc, a avut dreptate. Dar, mai important, cum te 

descurci în rol de bărbat? 

-E epuizant să fii bărbat, zise Harriet cu oarecare 

apăsare. Mă doare fundul de la călărie, braţ
ul mă doare 

de fa antrenamentul cu sabia, iar restul mușchilot se 

contractă și ei prin simpatie. 

- Deduc că Strange mi-a luat în serios dictatul de a 

te transforma în bărbat, Ar fi bine să ai grijă, Cine ştie 

cărei femei uşoare re prezintă în seara asta. Face parte 

din pregătire. 
-E uşor pentru tine să râzi, făcu Harriet şi apoi afişă 

o expresie crufașă. Dacă vrei să ştii, există deja o tânără 

interesată de compania mea. 
- Nu! Cât îmi doresc să mă dau jos din patul ăsta 

funie Promitemi că nu o refuzi până ce nu văd cum 
ţi face curte! 

- Intenţionez să o evit, 
-Nu va fi uşor, zise Villiers. Petrecerile lui Strange 

sunt surprinzător de aglomerare, dar și intime. Nu cre 
deam că o să mă vizitezi. 

- De ce? întrebă Harriet ridicând privirea. 
z -Ai toate motivele să mă urăști, zise ei fără vreo 

înflexiune anume. 
Dar erau multe lucruri nerostite; seara în care el îi 

pete avansurile şi dăduse jos din träsura ui în mik 
narei, faptul că so! i îşi i ă ce 

pi rue in fala E aak yul ei își luase viața dupi 

— [eam urât, zise ea, fiind stranlu să recunoască ast?- 

Atn pereant mult timp gândindu-mă la răzbunare. E1 
m pi să te urăsc decât să admit că Benjamin a ale€ 
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-A ales să plece e un mod strmiv ale a vorbi despre 
sinucidere. 

- Cum altfel ai descrie asta? 
El ezită. Avea întradevăr uişte ochi uimitori, negri 

ca noaptea, 
~ Tu crezi că sinuciderea e o laşitate, zise ca când el 

nu vorbi imediat. 
- Gresesc? 
-Am crezut şi eu asra la început. Am fost furioasă 

pe Benjamin în primul an. Pentru că a fost aşa dc laș, 
pentru că-nu m-a inbit destul, pentru că ia påsat aşa de 
mult de şah că şi-a dat viața pentru el, că a fost un prost. 
Dar apoi am început să mă gândesc că acea laşitate e 
doar un punct de vedere. 

~ Opusul curajului? 
Ochii lui aveau o expresie înțelegătoare, dar nu 

convinsă. 
-Ceva de genul ăsta. Benjamin iubea şahul mai 

presus de orice. Uram asta în perioada când am fost 
căsătoriţi, dar era adevărat. Deși ei a fost mereu drăguţ 
şi cu siguranță a ţinut la mine în felul lui. Villiers nu 
spuse nimic, iar Harrier se forță să continue: Dar șahul 
era pasiunea lui. Şi, chiar dacă era foarte bun la șah, 
nu era cel mai bun. Aşa că hai să ne imaginăm că era 
nebuneșre îndrăgostit de mine, dar să nu râzi! exclumă 
ea feroce. 

El ridică surprins dintr-o sprânceană, 
- Nraveam nici cea mai mică intenţie să o fac, 
- Dacă ar fi fos îndrăgostit nebunește de mine sau 

de altă femeie și se sinucidea pentru că nu rclişea să o 
cucerească, tot un laş bai numi? 

= Doar un prost, zise el plat. 
~ Probabi!. Harrier nu ştia încotro voia să ajungă cu 

arRumentaţia asta, Dar nu un laș, 
~Ar fi trebuit să fie o mare pasiune, o iubire aşa 

le mare încăr era intolerabil să crăiască fără cealaltă 
Persoană, 
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_ Da, iar toată lumea ar fi simțit durerea alături de 

el. În vreme ce, dacă o persoană se sinucide din dragos- 

te pentru altceva decât o femeie, nimeni nui împăr. 

cășește durerea. 
-Mä consider norocos că am scăpat de o asemenea 

pasiune, zise Villiers. Pot să-mi imaginez cum e, dar nu 

am suferit din cauza ei. Dar tu? 

_ Eu... Harriet se opri. L-am iubit pe Benjamin. 

El a fost primul bărbat care mi-a acordat cea mai 

mică atenţie. 

= Atunci nu a fost aşa de prost pe Cât credeam, zise 

Villiers foarte blând. 

-Nu e nevoie. 
-Nu e nevoie de ce anume? 

Să-mi faci complimeutele la care te pricepi aṣa de 

bine. Amândoi şrim ce sunt și cât de atrâgătoare sunt 

pentru bărbaţi. Ca să nu mai vorbesc de faptul că acum 

port pantaloni. 
-Nu te subestima, zise el, Și nici pantalonii tăi. Pos 

teriorul tău e o plăcere de privit chiar şi pentru mine și 

crede-mi, dorința mea de a mă culca cu o femeie este 

Ta cel mai redus nivel din viața mea. 
- Nu ai vrut niciodată să te culci cu mine, preciză ea. 

- De fapt, am vru, zise Villiers gânditor. Când mai 

sărurar cu ani în urmă, am fost foarte bucuros să râs 

pund sărutului. Dar mi-a venit faptul că Reujamin era 
aa a în minte şi trebuie să recunosc cå mia 

~ Nu pot să cred că am făcut asta, zise Harriet neci 
a Maaş fi urât dacă aș fi fost necredincioasă. Chiar 

-am iubit, 

A Furie, bânuiesc, zise Villiers. Ai încercat să mai SE” 
i e line a eu am fost singura ta tentativă! 

Tu ai fost si AS aao a 
ă rușinez mai puțin. 

-Sunt cu atât mai onorat, zise Villiers. 

Scanned with CamScanner 



Ducesa nopti ui 

-Sä nu fi! Team ales pentru câ erai prietenul cel mai 
apropiat al lui Benjamin şi voiam aşa de tare să må ob- 
serve! Să mă pună înaintea unei partide de şah măcar 
o singură dată. 

Villiers aprobă ilin cap. Dar tăcerea lui spunea ce ca 
ştia deja: chiar dacă sar fi culcat cu prietenul lui Ben- 
jamin, asta nu însemna că era iubită mai mult decât 
şahpi. Sau considerată mai mult decât o partidă câști- 
gată frumos, 

-Ei bine, zise ea veselă, ăsta e un subiect trist. Când 
crezi că ai putea să te ridici din par? 

- Peste o zi sau două, făcu Villiers. Miaș dori să mă 
simt mai bine, Sunt ingrijorat că vei fi descopetită cu 
mult inainte să vrei să se întâraple. Eşti sigură că vrei 
să stai aici? 

-Ími place să port pantalonii ăştia, zise Harriet şi 
se uită la ei cu afecțiune. Și nu pentru că posteriorul 
meu este pus în valoare, ci pentru că mă face să mă 
simt liberă, E foarte frumos să nu fiu o vreme văduva 
hui Benjamin. 

-E așa de îngrozitor? întrebă el. 
- Toată lumea îl iubea pe Benjainin. Era mereu vesel, 

prietenos, pregătit cu un cuvânt bun sau on împrumut 
dacă era nevoie. Asta era uşor, pentru că nu-i păsa aşa de 
mult de oameni sau de bani. Ci doar de şah. 

-E o boală, zise Villiers. 
Ea se ridică și rânji, uitându-se în jos la el. 

~ Fără şah timp de o lună. Consider asta răzbuna: 
tea mea, 

El gemu, 
~Citese. 
-Sper că nu cărți de şah. 
= Istoria lui Tom Jones. 
- Cine e Tom Jones? Un politician? 
-Eun roman, nu o întămplaze adevârată. Deocam- 

dată e genul obraznic, care a furat a rață şi pare să ajun- 
BÄ în ştreang, Judecând după lungimea romanului, voi 
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fi surprins ag scapă de ep. Dia şi d
istrează-te! 

etrecerile lui Strange au doar acest scop. 

Pere Rané distractiv să fii bărbat, fu de acord Harriet, 

Habar n-ai dacă nu încerci să fii femeie. 

Pleoapele lui grele mai coborâră un pic. 

-Aş prefera să nu o fac. 
-Din ce am văzut, petrecerea lui Strange nu e atât 

de diferită de alte petreceri, în afară de faptul că nu pot 

să numesc strămoșii tuturor. Dacă apar dansatoarele, îţi 

trimit un mesaj. 
-Şi o să mā vizitezi să-mi spui cum îţi dezvolți 

bărbăţia? 
Harriet zâmbi vag. 
-Ca să te salvez de la tonul moralizator al cărţii? 

- Măcar spune-mi cum stau lucrurile cu tânăra care 

vrea să te cunoască mai bine. O să mor de plictiseală 
aici fără... 

El se opri. 
- Fără şah, completă Harriet. E în regulă, Sunt 

obișnuită cu bărbații care se gândesc întruna doar la 
regina albă. Măcar nu ţi-ai luat o nevastă pe care să o 
ignori pentru fiecare partidă de șah din trei comitate. 
-Am încercat, zise Villiers. 
- Ai fost logodit scurtă vreme cu pupila Jemmei, 

nui așa? 
-Ma părăsit pentru fratele Jemmei. Apoi am crezut 

că fac progrese cu o anume domnişoară Tatlock, dar 
ea La preferat pe moștenitorul meu. Amuzamentul din 
ochii lui cu pleoape grele o făcu să râdă. Crezi că e ceva 
în neregulă cu mine? 

ar sua lea mhului. Inabilitatea irevocabilă de a 

un joc de h. Nicio = AR fi iubită mai mult decit 
oc de şah. Nici o femeie nu vrea să fie în josul listei 

unui set de joc, Villiers. 
- Presupun că ai drel i bi ptate. Ei bi -i le Ce, și lan aitai i bine, du-te, domnul 

z 
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capitolul 15 

Festinul tahitian al lui Venus 

u ştiu dacă reuşesc si mai cobo: rile, gemu Hate 
tiet, Totul mă doare! Nu-mi pot ridica braţul, lar fundul 
mă doare îngrozitor. 

- Naag putea să må duc singură la festinul lui Venus, 
zise lsidote, părânul un pic panicară. 

- Vai, Isidore! râse Harriet, Dar pari cam emoționat, 
- Măcar dacă Villiers ar putea să se ridice din patul de 

suferință, Cred că se preface. 
-M îndoiesc. Arăta epuizat şi nu e genu! care să stea 

în pat dacă nu e nevoie. De ce eşti așa de îngrijorată? 
- Lucille spune că in seara asta va fi un dans prezentat 

de şase virgine, Se pare că trebuiau să fie douăsprezece, 
dar mau putut să găsească alte șase fete care să fie de 
acord cu eticheta. 

Harriet pufni. 
- Sună suficient de desfrânat ca să-i placă lui Strange, 
= De ce spui asta? Nu Ipi place? 
~E un bărbat tipic. Arogant, irațional şi destul de 

poruncitor. li piace să mă facă să mă simt prost. Ar fi tre 
buit să vezi cât de întristat a fost când am reușit să îl zgării 
cu sabia, deși a fost doar vina lui pentru că a insista că 
nu avem nevoie de manșoane pentru săbii. În orice caz, 
ce te înspăirnântă la şase vitgine? 

~ Lucrul evident, zise Isidore. O franţuzonică uşoară 
à dat un spectacol care a implicat vizita unui baron al 
zahărului din Americi. Nu sunt pregătită să viu! aya ceva, 

~ Nici eu, zise Harriet şi scoase n lavalieră pentru ca 
valetui lui Villiers să io poată lega. Dacă pare că acele 
Ys virgine şi-au găsit prieteni apropiaţi, vom pleca. 

~ Poate că ar trebui să mâncât În camerele noastre 
astăseură, 

Scanned with CamScanner 



114 Eloisa James 

-Asta e curajoasa Isidore, care voia să provoace un 

scandal suficient de mare ca l aducă pe ducele de 
Cosway înapoi din adâncurile Africii? 

-Una e să dai naştere unui scandal și alta e să vezi 
şase virgine cum îşi pierd statutul. p 

Harriet nu se mai putu stăpâni și izbucni în râs. 
- Am crezut că erai sofisticată. E înspăimântător. 
- Ştiu să mă prefac foarte bine, zise Isidore cu zâmbe- 

tul ei iute ca fulgerul. Dar de fapt sunt fata cuminte a 
unei mame catolice. Ea e foarte protectoare. Îmi place 
să flirtez, dar asta e tot. 

- Promit că o să te târăsc în cameră dacă pare că 
distracţia devine desfrânată. Dar probabil tu va trebui 
să mă salvezi. 

- De ce! Te urmăreşte un bărbat? întrebă Isidore. Ştii, 
n-aş fi amintit asta, dar am un sentiment straniu cu pri- 
vire la Lord Strange. Își cobori vocea. Se uită la tine 
într-un fel anume 

-Ba nu o face, zise Harriet. Mă consideră îngrozitor 
de iritantă, dar Villiers i-a spus că trebuie să aibă grijă de 
mine, așa că trebuie să o facă. 

-Nu ştiu, zise Isidore cu îndoială. Urmărești ce îţi 
spun, Harriet? El... 

-Problema mea e Kitty, o întrerupse Harriet. 
- Kitty? 
-Una dintre Graţii. Leai cunoscut? 
Isidore strâmbă din nas. 
-Am cunoscut-o pe Caliope, Are cei mai mari sâni pe care iam văzut vreodată şi poartă un corset așa de rigid 

că i se umflă și i se ridică sub bărbie. 
Harriet râse. 
= Serios! Trebuie să aibă un gât foarte scurt. Cum 

e Kitty? 
- Foarte drăguță, foarte dulce şi 
Isidore izbucni în hohote de râs, 
-Ai un pretendent! 

nteresată, 
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Harriet se ridică şi tresâri din pricina mușchilor 
îndurerați şi se studie în oglindă. În seara asta purta 
pantalonii negri de mătase cu o vestă stacojie, brodată 
cu un tiv de lanţuri argintii 

-Crezi că ară prea ţipător? Finchley spune că nu pot 
să mă imbrac intro singură culoare, deşi cred că ducele 
de Fletcher arată minunat când o face. 

-Nimeni nu poartă un costura simplu, cu excepţia 
lui Fletcher, zise Isidore. Îmi place broderia de pe vesta 
ra. Te marchează ca protejat al lui Villiers, ceea ce este 
important. Nimeni nu ar crede că Villiers a furişat o 
femeie în casa lui Strange, degliizată. Ce haină vei purta? 

- Carifea, zise Harriet şi se întoarse spre masa unde 
fusese pregătită haina. Stacojiz, Sunt o femcie stacojie 
în toare sensurile expresiei. 

- Foarte frumoasă broderie în jurnl găicilor, zise Isi- 

dore. Mă întreb cum aș arăta eu ca bărbar. Tu arăţi ab- 
salut delicios, Harriet! Nu sunt deloc surprinsă că acea 

Kitty te vânează. 
Harrier îşi puse haina sracojie şi apoi se uită la ima- 

ginea ei din oglinulă. Chiar și cu muşchii îndureraţi, 

arâra bine. 
Isidore apâru lângă umărul ei. 

~ Te rog să nu te simţi insulară! Dar cred că arăţi 

minunat ca băiat. 
-Nu sunt insultat, zise Harriet, Doar tristă că nu 

mă pot îmbrăca aşa tot timpul. Întotdeauna mia dis 

plăcut părul meu, dar imi place cum arută strâns întro 

coadă simplă. 
-Ai putea să te imbraci aşa. E doar o merodă de a 

evita rochiile cu volane și panglici în favoarea uniti stil 

mai masculin. Ai putea să lansezi o nouă modă. 

Harriet clătină din cap, dat nu se putu abţine să 
nu zimbească. 

~È ușa de ironie! Mă simt frumoasă pentru prima 
dată în viară. Dat nimeni cu sexul poirivit nu € interesat 

mine. 
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-Vrei să o sperii pe Kitty și s i spun că eşti al meu şi 

numai al meu? Ar trebui să coborâm, Harriet, Gongul 

it cu cel puţin o oră în urm 

lescure cu Kiti Harriet, plăcându-i 

i sau un săculeț, ci doar să 
ă nu 

din cameră. g 
Povy era în fața uşilor sălii de bal când sosiră. 
- Distracţia e pe cale să înceapă, șopti el. Dacă sunteți 

aşa de dräguți să staţi în spate, o să vă aşez în curând. 

- Mulţumim, Harriet și îşi aminti în ultima clipă 
să îi permită lui Isidore să intre pe ușă înaintea ei. 

Ca ducesă de Berrow, era obişnuită să aibă prioritate 
aproape în fața oricărei femei sub rangul ei; era greu să 

îşi amintească faptul că bărbaţii urmau mereu femeile, 
indiferent de rang. 

Lumea se adunase pe șiruri de scaune aurite cu faţa 
la o scenă înălțată, așa că Harriet și Isidore se duseră să 
stea în spatele ultimului rând. Pe o latură a sălii de bal 
se afla un șir întreg de ferestre înalte și înguste care 
se deschideau spre o grădină formală. Era, fără îndoială, 
foarte frumos vara, dar în momentul acela era doar cu 
câteva grade mai sus de limita îngheţului din pricina 
curentului care se simțea pe sub ferestre. 

Pe scenă, o tânără femeie se uita furioasă spre cer. Îşi 
aruncă braţul în sus. 

- Stea luminoasă a lui Venus, căzută pe pământ, cum 
pot să te venerez destul? 

- Probabil e îngheţată, remarcă Isidore, trăgândurși 
şalul mai strâns pe umei 

Actrița purta o rochie din 
bucăţi sclipitoare de sti 
cu mârgele de sticlă. 

- E un costum minunat, șopti Harriet. Uită-re cum îi 
sclipeșre părul! 
= Sclipeşte la fiecare tremurat, zise | 
Apăru altă femeie care purta o core 

ca o togă, dar scurt. 

de voal, cusute peste 
ă. Părul îi era despletit şi plin 

lore. 
şi un costum 

j r 
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Venus cea din cer. Spuneti rugămintea r N 

u înăcar un pic şocată, șuieră isidore, 
E ca un bal mascat prost la Curte, 

Harriet simți cum o trage cineva de nfinecă şi se în. 
o vadă pe Kit mbea radios, 

- Haide cu noi! şapti e am păstrat un scaun, 
Lord Strange apăru de nicăieri și începu să vorbească 

cu Isidore. Nici măcar nu o salură pe Harriet, iar când 
ea îl privi, el nici măcar nu își ridică ochii. Deşi in mod 
evident ştia că stătea acolo. Foarte bine. 

- Isidare, zise ea şi întrerupse orice az fi spus Strange. 
Isidore râdea și pe față nu mai avea nici urmă de în- 

grijorare. Strange era genul de bărbat care ftcen ca toacă 
lumea din vecinătate să dispară. Stătea acolo, arătând 
un pic obosit, dar arzând cu o intensitate sălbatică, iar 
ea simți ca şi cum.. 

Cât de ridicol! 
= Nu te teme pentru Excelenţa Sa, zise Strange fără să 

se ostenească să o salute. Poate să stea cu mine in rândul 
din faţă. Poți să te duci cu drăguța domnişoară Kitty. 

Harriet scrâșni din dinţi 
~ Dacă baletul cu şase virgine devine prea deochiar, 

Isidore nu se va simți confortabil în primul rând. 
Strange îi aruncă lui Isidore un mic zâmbet răutăcios. 
~O să las asta la latitudinea ei, murmură el intrun fel 

aşa de intim, încât Harriet simți cum îi ia fac fața. 
Absolut deloc surprinzător, Isidore o sărută pe Har- 

tiet de despărțire cu o grabá absolut indecentă. 
~ Dute cu prietena tal 

itty se Intarsese la locul ei și ii 
manieră detoc subtilă. 
"Cetânăr norocos eşti! murmură Strange şi à luă pe 

Isidore de braţ. Cred că domnul Cope va avea ce face 
ÎN seara asta, Excelenţă. 

idore îi zâmhi. 

făcea senm Intro 
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-Nu folosesc titlul ăsta. Vă rog, trebuie să îmi spuneţi 

Isidore! À , ș 
Harriet se forță să plece fără să se uite 

înapoi. Strange 

nu era pentru ea. După câte se p: era interesat de 

Isidore, ceea ce era bine pentru planul acestei 

Ea simți o urmă de simpatie când îşi dădu seama că 

locul ei era lângă Nell. Biata Nell, îndrăgostită de Stran- 

ge și care avea să fie curând dezamăgită. 

| Lai dat scrisoarea de la mine? opti Nell nerăbdătoare, 

Pe scenă, Venus părea destul de furioasă. 

-Mà tem de maiestatea sclipitoare care se vede în 

ochii tăi imperiali, zise fecioara, căzând în genunchi, 
- Da, i-am dato. 
-Ce a spus? O să vină în patul meu la noapte? 

Ochii lui Nell străluceau la fel ca ochii lui Kitty când 

se uitau la Harriet. Ambele, atât Kitty, cât şi Nell, îşi în- 

dreptaseră afecțiunea spre cine nu trebuia. În momentul 

acesta, bunăoară, Kitty aproape că se sprijinea pe umă- 

rul lui Harriet, deși pretindea că era interesată de teatrul 
histrionic de pe scenă. 

-Am încercat să fiu mai subtil, zise Harriet. l-am tri- 
mis primele două versuri dintr-o poezie și îi voi mai da 
două mâine. 

Nell nu părea convinsă. 
- Ce zicea poezia? 
- Întunericul e deliciul meu, zise Harriet. 
Când Nell zămbi, trăsăturile ei absolut banale se 

transformară în ceva cu adevărat fermecător. 
- Minunat! zise ca și se aplecă ca să-i şoptească în ure- 

che. lam spus lui Kitty că ești moștenitorul unei mine 

de cărbune, aşa că poartă-te ca atare. 
Harriet se holbă la ea. 
= Ca ai făcu? 
= Nu că ai avea nevoie, vă Nel i şi ag Be dt N, natia 

sărută pe Harriet pe ureche. Zice că esti un gentleman e dei pe e. Zice că eşti un gentlemi 
te voluptuoasă. Voluptu 1 Ce cuvânt 

pentru a descrie un bărhat! 

i 
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Harrier singi cum se întristează. ia nu er volupti- 
casă nici măcar în haine de iemcie. În momentul acela, 
mâna lui Kitty apâru pe genunchiul lui Hari 
aproape că sări de pe scaun şi îşi întoarse inte cipul, 
doar ca să întâlnească zâmbetul deochiat al Ini Kitty. 

Luă mäna fetei şi a dădu ferm jos ale pe pielarul ci. 
e îmbufnă, dur nu spuse nimic, aşa că Harriet se 

uită înainte şi pretinse că urmărea spectacolul. 
ăruse, înlocuită de două alte virgine trenu- 

rânale și care se văitau,.. Cine ar fi crezut că petrecerile 
lui Lord Strange erau aşa de plicticoase? 

Isidore şi Lord Strange plecară după zece minute, dar 
Harriet nu credea că plecarea lor avea legătură cu cele 
şase virgine întristate. Mai degrabă Isidore cra plictisită, 

Ea era plictisită. 
~Va trebui să mă îcrți, îl spuse lni Kitty când şase 

tineri îmbrăcași sumar li se alăturată celor șase virgine. 
Lui Harrier i se păru că vede pielea de găină chiar şi 

de pe locul ei. 
-Cred câ s-ar putea să vină o parte mai interesantă, 

sopri Kitty. 
Nu-i luase ochii de pe scenă de când apăruseră tinerii 

acruri. 

-Ne vedem mâine, zise ea ferm. E 
Reuşi să plece exact când una dintre virgine se prăbuși 

în braţele echivalenrului ei masculin. 
Harriet era bucuroasă că tnâcar petent să se inci 

că reciproc. 

capitolul 16 

Bordelul înclinat din Fonthiil 

? februarie 

EI întră în dormitorul ei a dona zi «le dimineata 
2Proape fini să tnară În gå, lar de «lata asta Harriet vra 
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gata. Era îmbrăcată, aşezată relaxat întrun fotoliu şi ci- 
tea, de parcă nu sar fi aruncat în el cu două secunde 

mai devreme, 
-Oh! făcu Strange şi se opri brusc, 
Ea se ridică zâmbind, de parcă bărbaţii intrau în dor- 

mitorul ei în mod regulat. 
~ Eşti gata să mergem, domnule? îl întrebă ea, igno- 

rând faptul că fundul îi zvăenea ca o perniţă de ace doar 

la gândul că trebuia să stea în şi 
= Da, se răsti el, 
Părea din nou furios. În mod evident, ceva legat de ea 

îl făcea să fie morocânos. Harriet se gândi la manierele 
proaste tot drumul până la parter. Și Benjamin obișnuia 
să fie foarte nemanierat. 

Dar ea fusese învățată că o lady nu trebuia niciodată 
să își arate toanele de față cu alți oameni. Şi respectase 
regula asta ani întregi, fără să se răstească la persoanele 
care dădeau vina pe ea pentru sinuciderea lui Benjamin, 
indiferent cât de necioplite erau acele persoane. 

Strange sări pe cal cu genul de entuziasm băieesc pe 
care ea îl găsea atrăgător. Sau poate că era felul în care 
muşchii lui se încordau când se așeza călare. 

Asta era o problemă când participai la o petrecere 
notorie pentru legăturile scandaloase: atmosfera provo 
ca aprecieri oneste cu privire la farmecele corpului. lar 
Harriet găsea multe lucruri atrăgătoare la Lord Strange. 
„Când ajunseră la drum, Strange se ridică uşor în scări 

şi își îndemnă calul la trap, Harriet îl studie din spate şi 
își schimbă părerea, Ce simţea ea era dincolo de atracție: 
Se simţea aproape neajutorată în faţa dorinţei pe care 

o simţea. Era... mistuitoare, De parcă ar fi putut să îl 
dezmierde, să îl atingă, Ca să nu mai vorbească de faptul 
că el cred era un bărbat efeminat a cărui companie 
abia o suporta. 

ag al haţurie și îşi îndemană calul la trap. Nu 
începu să onei, car prima lovitu ndl calu 

pu să meargă la trap o făcu 
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işi întipse bine cizmele în scări şi încercă să stea deasu- 
pra şei. _ 

Funcţiună, întrun fel, Fu mai bine de îndată ce calul 
tingi pasul și începu să galopeze. Ea săltă în ritm opus 
cu al calului şi nu fu nici pe departe aga de dreros. 

De fapt, descoperi că se apleca peste grummazul calului 
şi incepea placă, cu excepția vântului rece care îi 
ajungea la dinți şi îi şuiera în urechi. 

Strange o aștepta la capătul drumului. Harriet îşi opri 
calul cu pieptul ridicându-se sì cu răsuflarea grea. 

-Mai bine, zise el, 
Îşi intoarse calul şi porni înapoi de unde venise, 
- Pentru Dumnezeu! bombăui Harriet şi se uită 

după el, 
Nu spunea el că bierelor animale le trebuia o plimba- 

re după galop? 
În cele din urmă, porni după el. 
Dacă se oprea chiar şi pentru o clipă, frigul îi màn- 

ca oasele. Pământul gonea la picioarele ei şi bucăți 
îngherare zburau din copirele cailor, gheaţa subțire 
spărgându-se. 

Era o senzaţie minunară. 
Inima ti bubuia, sângele îi gonea prin vene. Din- 

tocată își dădu seama că nu se mai simțise de ani în- 
tegi aşa de vie. 

De când murise Benjamin. Poare de dinainte să moa- 
tà Benjamin. Parcă ar f trăit intro țesătură de bumbac 
și dintr-odată aceasra dispăruse şi lumea se trezise la 
viaţă, strălucitoare, vie, colorată și plină de mişcare, 

eaiţă țâşni dintr-un tufiş; vâzu coada unui iepure cum 
se ascundea în desis. 

Pe aleea spre casă trase de frâie. lapa ui se bucurase de 
salop şi acum încetini eu cârewa inișcări lipsite de grație 
Și înţepenite care o atinsetă pe Harriet la toate vânătile. 

ar cra mult prea înteresară de casa lui Strange ca să 

facă altceva decât să tresară. 
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Era prima dată când se uita cu adevărat la ca. Era de. 
senul unui copil ce înfățișa un conac de la țară, castel și 
casă într-unul singur. O parte din ea sclipea în piatră de 
Portland, dar partea din dreapta arăta ca resturile unui 
castel medieval fără turn. 

Apoi mai era aripa care se întindea spre stânga, joasă, 
cu sere ce se iveau ca spițele unei roți. Şi în cele din 
urmă era turnul care trebuia să fie faimoasa reproducere 
a Turnului înclinat din Pisa - doar că ea nu credea că 
faimosul turn italian era chiar așa de înclinat. Era făcut 
din cărămidă, cu o mică pălărie de alamă în vârf. 

Părea periculos, 
-Te încrunţi la turnul meu, zise o voce răgușit. Ți-ar 

plăcea să îl vezi? 
-Chiar e proiectul tău? 
Pentru prima dată de când îl cunoscuse, ochii lui 

Strange se aprinseră cu o expresie care trăda mai mult 
decât apreciere leneşă sau sarcasm. 

-Hai să ne uităm! 
Fâră să aştepte un răspuns, el își îndreptă calul spre 

arcadă, 
Harriet își scutură degetele înghețate şi apucă 

hățurile. 
De aproape, se vedea că turnul era făcut din cărămizi, 

cu o ușă din lemn. Era alarmant de înclinat. De fapt, 
nu era înclinat, aproape că se răsturna. Arăta ca un co 
pac impins peste marginea prăpastiei de prea multe fur- 
tuni de iarnă, Arăta ca un bărbat beat care se prăbuşea la pământ. 

Arăta, pe scurt, ca moartea sigură, 
Strange deja descălecase şi descuia ușa când ajunse 

Harriet. 
-H 
Harriet 

e, zise el peste umăr, dispărând înăuntru. i tse uită in jos. Ea nu descălecase niciodată fără 
ajutor. O lady nu făcea asta. lar Nick, argatul lui favorite care o ridicase pe cal cu numeroase sfaturi şoptite În dimineața aceea, nu se zârea nicăieri. 
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Gemând un pic din cauza mușchilor durerași, ea 

îşi scoase piciorul drept din scară şi încercă să alunece 

la pi t 
Sfàrşi prin a cădea cu o bufnitură pe pământul 

înghețat, taman când Strange se întorcea în cadrul uşii. 
Ea se ridică iute în picioare, 
= Eşti cel mai prost câlăreț din câți am vâzur, zise el 

pe un ton neprietenos, Şi cu coate asrea, călăreşti destul 

de bine într-un fel oarecum sinucigaș, Mama ta nu tea 

lăsac să te sui pe cal? 
- Ma... Feu Harriet înainte să-şi amintească de faptul 

că Villiers îi crease o mamă bolnăvicioasă la ţară. Mama 

se teme de cai, zise ea. Ce să fac cu hățurih 
-= Lasă-le în jos. Caii mei sunt foarte bine antrenați. 

Vezi cum calul meu pur şi simplu mă aşteaptă? Al tă: va 
face același lucru, 

Harriet lăsă hăşurile în jos şi făcu un pas în spate. 

Calul ei, nefiind prost, decise brusc că ar prefera să fie 

încraun grajd cald şi porni în direcția aceea. 
Grâhit. 
Harriet nu simţi nevoia unui comentariu, așa că trecu 

pe lângă Strange, lăsându-l să blesteme cu vorbe intere- 

sante în barbă. 
Ea se opri brusc înăuntrul turnului. Era o singu- 

ră încăpere rotundă și, în loc să aibă etaje, ravanul se 

tot retrâgea și se retrăgzea, aşa CĂ Harrier simți că o cu- 

prinse greaţa când se uită în sus şi văzu tayanul cotind 

Spre stânga, 
ncăperea era decorarii cu multă mätase de culoarea 

palidă a piersicii, Avea doar două piese de mobilier: un 

pat foarte mare cu baldachin cu voal la culoare şi un 

birou solil din stejar plin de hârtii. Arăra ca un amestec 
straniu dintre un harem tureese și biroul unui avocat. 

Ea râmase cu gura Câscată. 
= Nu e Interesant? zise Srrange, apărânul lângă ea. Am 

Calcular vecturul lu extrem ca să purată siistine gteutatea, 
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_ Arată ca un horn strâmb, zise Harriet, ignorând pa- 

tul şi privind din nou în sus ș 
2 Dacă vei calcula unghiurile, Cope, vei vedea că obți 

o înclinație de 63% printr-o extensie de 50%. Ce crezi? 

-Cred că e periculos, zise Harriet direct. 

-Nu e periculos. Am calculat greutatea cărămizilor 

foarte atent faţă de înclinația turnului. 
-Sunt sigur că ai făcut-o. E periculos. 

-Nu e periculos, zise el pe un ton controlat, care 

îi spunea că și alte persoane cu bunsimț îi indicaseră 

acelaşi lucru. 
- Servitorilor nu le place să se apropie, așa că le per- 

mit fobiile. Dar orice om educat trebuie să recunoas- 
că faptul că ştiinţa ingineriei dictează exact ce poate 
şi ce nu poate face o clădire din punctul de vedere 
al unghiurilor. 

- Fără ferestre! întrebă Harriet. 
- Ele schimbau proprietățile cărămizilor de susținere 

a greutăţii. 
Cu alte cuvinte, traduse Harriet, toată construcția ar 

fi venit grămadă într-un morman de praf. 
- Turnul din Pisa e în picioare din anii 1170, zise 

Strange. 
Se duse și scăpâră o cremene ca să aprindă un felinar 

ce atârna de un mic cârlig. Acesta aruncă o lumină au- 
rie peste umerii lui care îi aminti lui Harriet cât de frig 
îi era. 

Când ea nu spuse nimic ca să laude talentul lui 
excepțional în construirea turnurilor, el vorbi din nou. 

- Vara, eu și Eugenia facem picnicuri aici. 
Ea se răsuci din locul unde examina câteva cărã- 

mizi despre care era sigură că aveau să se sfărâme una 
într-alta. 

-Nar trebui să faci asta. 
-Ce anume? 
Nu ta nu ar trebui să stea niciodată în turnul ăsta: 

lată. E în regulă dacă vrei să-ți pui singur viat 
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în pericol ~ și pe a mea, adăugă ea în gând —, dar fiica 
ca nu ar rrebui så se apropie nici la o sur de metri de 
clădirea asta, 

E] se uită încrunrat la ea, 
- Villiers spunea că până acum ţi-ai petrecur viața 

sub aripa mamei tale. Nu vreau să fiu necioplit, Cope, 
dar, dacă vrei să fii independent, rrebuie să încetezi să 
repeţi ce spune mama ta. El îi imită vocea: E prea frig. 
E prea periculos, 

- Crezi că a pune un copil în pericol te face să fii mai 
cuceritor? (Cât de interesant că nu îi obligi pe servitori 
să-și riște viața în creaţia ta! Ar trebui să iau nuriţe. Ce 
idee: bărbăţia obținută riscând copii, dar nu servitori! 

- Eşti un nesimtit, reuși el să spună pe un ton 
muşcător, 

Harriet simți un fior de încântare, Nici un bărbat 
nu o mai făcuse nesimţită până atunci. Fără indoială, 
Benjamin credea că era nesitnţită, dar el nu baz fi spus 
niciodată aşa ceva unei lady. 

- La fel şi tu, îi răspunse ca cordial, 
El păru şocat de zâmbetul larg pe care ea i-l aruncă. 
-Să nu îi mai permiţi niciodară ferei tale să se apro- 

pie de turnul ăsta. O iubeşti prea mult, De ce să rişti 
o inimă frântă! Ea îi surprinse privirea suficient cât să 
fie sigură că vorbele ci ajunseseră până la el, apoi păi 
afată în aerul rece. Încă un lucru, zise ea. Încăperea aia e 
amenajată ca un bordel. Deşi e destul de întreprinzător 
din partea ta să recreezi acea atmosferă fermecătoare pe 
terenurile tale, de ce naiba ai arăta unui copil aşa ceva? 

Pe fața lui apăru o expresie de furie. 
-Nu e un bordel. 
— Ai ales singur acele materiale? 
Nu eu... făcu el şi se întrerupse. 
= Lasă-mă să ghicesc, zise ea, disrrăndu»se. Ai cerut 

ajutorul unei firme din Londra, iar ultima comandă a 
fost budoarul unei curtezane. 

El nu apuse nimic. 
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- Ei bine? 
- Domnișoara Bessie LaMott a 

el printre dinţi. Cu siguranţă nu m 
ăsta ca la un bordel. 

- Presupun că Bessie a reprodus mediul pe care îl ştia 
cel mai bine, zise Harriet cu bunăvoință. 

El se îndreptă spre calul său. 
= Va trebui să călăreşti în spatele meu. 
Harriet se uită la corpul lui zvelt și musculos şi simţi 

un fior care nu avea nimic de-a face cu a fi bărbat, ci cu 
faptul de a fi femeie. 

= Por să merg pe jos. Deja m-am încălzit doar pentru 
că nu am mai stat în vânt. 

- Aiurea! Eugenia probabil aşteaptă să ne vadă la 
lecţia de scrimă. Tonul lui arăta că abia aştepta să stea 
în fața ei cu o sabie. Strange se urcă în șa şi se uită la ea 
de sus, Presupun că te poţi urca şi fără asistenţă, 

El nu părea să vrea să o atingă, ceea ce era destul de 
jignitor. Dar Harriet începuse să tremure din tot corpul, 
așa că brusc clătină din cap. 

El întinse mâna. Ea se duse la el, îşi puse mâna într-a 
lui şi apoi ridică privirea. 

-Ce urmează? 
El se uita în jos la mâinile lor. Mâna lui o înghiţise 

pe a ei, desigur, 
-Ce urmează! repetă ea, Ar trebuie să-ți iei piciorul 

din scară ca să pot urca? 
Oh, pentru Dumnezeu! zise el, 
O ridică cu putere. Ea zbură prin aer și ateriză în Spa tele şeii lui cu un strigă înăbușit, 
Posteriorul calului se lăsă în jos, 

faţă până când fu aşezată pe capătul ridi însemna că era lipită de spinarea lui, dar ni avea o şans; râmână pe cal. 
de pe umerii mei! zise el iritat -Mam agăţat de ci în efortul de a nu zbura în comi 

tatul învecinat, reuși ea s 

s materialele, zise 
gândeam la spaţiul 

å 

şeii, Asta 

ar acolo 
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-Ai pipat ca o femeie, zise el, evident dezgustat. 
Ea avu impulsul de a-l pişca zdravăn, abrinu. 

Cahil nu părea să-i simtă gteutarca. Forin, ncrăbilător 
să se întoarcă la grajduri. 

-Tiai lăsat calul să stea afară după un galop, zise 
ea apăsat. 

-Tocmai mă gânuleara la asta, zise el cu voce plină de 
regret. Cai, servitori, copii. Mă tem că mă las furat 
de pasiunea men. 
-= Turnuri! 
= Ingineria care o implică. Calculele. Zilele trecute 

mi-am dat seama cum am putea să instalăm o podea 
falsă în sala de bal. 

Harrier îi dădu drumul o clipă înainte să întrebe ce 
era evident, 

-Şi care ar fi bună la ce anume, mai exact? 
- Pentru o masă de banchet, zise el. Ar fi fost intere- 

sanr, dar mă tem că Eugenia ate abordarea ta, de persoa- 
nå încăpăţânată, Am aruncat calculele. 

Strange era extrem de plăcut când își exprima regretul 
sau pasiunea pentru întreprinderile sale inginereşti. 
-Cum aș putea să stau în spatele tău pe şa fără să 

fiu aproape? 
4 Íncearea să te dal mai în spate, zise el. E spațiu des- 

tul pe spatele calului. 
-Nu pot să o fac, zise Harriet distrându-se grozav. 
Și cc dacă el nu o plăcea pentru că era prea efeml- 

nată? Prejudecată curară. Doar pteotul mamei sale, 
domnul Periwinkle, era remarcabil de efeminat, Miro- 

sea ca o floare şi era de părete că viața era mereu mai 
bună cu o ceașcă de ceni, Lord Strange probabil nici nu 

iar fi strâns mâna, MON 
Ea se trase mai aproape, Era bine ca el să se simtă 
inconfortabil. De fapt, ea ar fi rânjit Incâutată, doat că 

ta ci era prea înghețarăi ca să se miște, Ar fi fost bine 
Ca Lord Strange să cunoască pe cineva = un hărbeu — un 
Pie diferit de cl. 
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Strange era un individ cu tabieturi. Obsedat de mas- 

culinitate. Domnului Periwinkle îi plăcea să aranje; 

flori uscare. Şi ţinea predici minunate despre crinii de 
pe câmp. Toată lumea îl ador: 

Calul începu să urce dealul spre partea din faţă 

a casei. 
-Nu te deranje: că te cuprind cu brațele, nu-i 

aşa? strigă ea impotriva vântului. 
- Poftim? 
Așa că ea îl cuprinse cu brațele. El deveni rigid. 
Rânjetul ei dispăru un minut mai târziu. Corpul lui 

Strange era mare, feroce, masculin într-un fel care lua în 
râs plăcerea ei de a fi în compania domnului Periwinkle. 

Îi simţea fiecare mușchi încordat și oțelit, chiar şi prin 
haină. Nu mai simţise niciodată aşa ceva. Se simţea cald, 
amețitor, înnebunitor. O făcu să se gândească la poeziile 
deochiate din cartea lui Kitty, cele care vorbeau despre 
o femeie care cuprindea un bărbat în brațe și îl săruta 
iar şi iar. 

Trebuia să fie din cauza influenței casei lui Strange, 
a desfrânării din ea, cu Kitty, Nell şi tot restul urmă- 
rindu-și dorințele și pasiunea fără nici cea mai mică grijă 
pentru consecințe, reputaţie sau societate... 

Dacă nu ar fi fost ducesă... 
Dacă ar fi fost doar domnul Cope, tânărul Harry care 

nu avea responsabi sau un trecut, ar fi renunţat la 
precauți 

Ea ar fi 
Calul se opri în curte şi Strange «lescălecă așa de iute, 

incât ea alunecă în faţă în șa, în locul cald lăsat pol de 
el. El ridică privirea spre ca, cu o sprânceană ridicată în 
semn de dezgust. 

Ea ii intoarse privirea cu fermitate până 
tarea din ochii lui dispăru, 
ae mai dorești să te duelezi? întrebă en, 

El se îndepărtă, iar Nick veni alergând spre 

nd încrun- 

} 
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-Am fost îngrijorat când am văzut că vi sa întors 
calul singur, domnişoară, şopti 

- Sunt bine. A lost vina iui Strange; ini spus să dau 
dramu fa hăţuri pentru că animalele hvi sunt foarte 
bine învăţate şi vor rămâne pe loc, 

- Unele fac asta, zise băiatul senin. Dar nu multe pe 
o vreme ca asta, Deci nu aţi căzu? 

= Nu, iar sfaturite tale mau ajutat. Cred că știu cum să 
mă țin la un galop, deși trapul e foarte greu de suportat. 

= Ne putem trezi intr-o dimineață foarte devreme ca 
să vă arăt cum să merpeți la trap, 

- N-aș vrea să te scoli aşa de devreme, zise ea. 
-Sunt oricum în picioare, Dar seara ar fi mai bine. În 

felul asta nu ar trebui să călăriți şi cu mine, şi cu Lord 
Strange. El ar putea să bage de seamă. Dar ar trebui să 
începem cu încălecatul. E un miracol că nu v-u văzut 
cum vă urcați pe cal, ca pe un deal cu bolovani. 

- Poate chiar în seara asta? 
-O să vă aştept la grajduri. De regulā, nu e nimeni pe 

acolo, deci ar trebui să fiu sigur. 
Ea ii aruncă un zâmbet iute. 
= Mulţumesc, 
Strange o aștepta Ja uşă. 
- Eşti foarte prietenos cu băiatul de La grajduri. 
Tonul lui era din nou neprietenos. 
-ÍI cheamă Nick și îmi place de el, zise ca și treci pe 

lângă Strange ca să ajungă înăuntru la căldură. 
~ Îți place de el? făcu Strange. 
a se uită inapoi. 

~E drăguţ. 
Dar nu se gândea decât cum să se încălze: săi 

Pianlă masculinitatea, 
- Acum, dacă nu te superi, mă duc să urinez, 
Ea reuși să urce jumărate dio scări, dar apoi o luă la 

oană, Când ajunse în camera ei, o traversà în goad 
şi se aruncă sub pătură, lăsând doar cizmele să arâme 
Win par, 
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= Excelenţă? exclamă Lucille venind spre ca. Sunteţi 

bine? Vă e râu? 
= Mire frig, zise Harriet ctânțăninul din dinţi. Aşa 

de frig! 
- Tynt? ficu Lucille ca o cloşcă, Fugi și mai aduse u 

pătură şi o puse peste Harriet, © să răciți de moarte că, 
lărindl ia în fiecare dimineaţă. Ducesa de Cosway niei 
măcar nu sa dat jos din pat, E la micul dejun, 

- Poti să bei ciocolata men fierbinte, zise Isidore apă- 
rând în ușă. Ai bătut drumurile îngheţate timp de ore 

întregi? 
- Dala, zise Harrier de stib ptăpurni. Calul meu a fugit 

acasă şi a teebult să călăresc în spatele Tni Strange. Și era 
așa de frig: 

- Rulicăte şi bea ciocolata! zise Isidore. E bună şi 
fierbinte. 

Harriet o făcu, cuprinzãnd recunoscătoare ceaşca 
cu degetele. 

- Ce mai urmează acun în viaţa unui gentleman? in- 
trebă Isidore. 

~ larăşi scrimă, zise Harriet, Luptă cu sabia, Mă pune 
să-mi dau jacheta jos şi e al naibii de rece în galeriile 
alea. Omul sta probabil are sânge-rece ca reptilele, 

~ Harriet! zise Isidore, Nu te-am auzit niciodată inju- 
rind, Cred că toată masculinitatea asta e molipsitoare. 

-Îmi place să călăresc, zise Harriet. Nu-ţi poți imagi 
na, Isidore! E foarte diferit pentru bărbaţi, Ştii cum ne 
sectia, nai pe ana laterală şi apoi mergem încetișor 

Isidore aprobă din cap. 
N aaner prea des, dar știu cum. Bă baţi Pur şi simplu se aruncă în ş şi aleargă pe aşa de iute, că vânrul le fiutură părul în spate. Nu Poartă perucă pentru că nu ar sta pe cap, Pur şi simplu pornesc. E nădușitar și obosi i 

f ea te shoti aaah şi obositor, dar după aceea te shof 

dr 
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- Ai grijă! zise Isidlore. O să ajungi să te imbraci mereu 
aşa. Ştii, toată lumea crede căi Lord Fimlleshanks e de 
fapt femeie, Te-ai uitat vreodată atentă la cf? Arată cu 
v femeie. 

-Are barbă, zise Harriet. 
- La fel avea și bunica men. 
Harriet se dădu jos din pat. 
~ Trebuie să mă întâlnesc cu Sttavge pentiu lecţia de 

scrimă. Au! 
Se frecă pe fund. 
-Mā duc inapoi în pat, făcu Isidore. Strange mi-a 

împrumutat v carte de poezii. Se opri a clipă, Încă hi 
displace? 

Harriet ridică din umeri. 
-E acceptabil. Tu ce crezi? 
- Este interesant, cred eu, răspunse Isidore. Foarte 

interesant. 
Harriet se uită la ea. 
~ Esti măritată, Isidore. 
~ Dar nu bag toată lumea de seamă, zise Isidore sec. 
- Ştii ce vreau să spun. 
-Are ceva Strange, spuse Isidore, 
Hartiet observă alarmată că ochii ei erau apruape vi- 

sători, iar Isidore nu era niciodată visătoare. 
- Păşeşte într-o încăpere şi toată lumea îl observă. Îmi 

place să fiu cu un bărbat ca ăsta. 
- Ei bine, e gazda, zise Harriet. Deşi nu sunr sigură că 

ştie cine sunt unii dintre oaspeții săi. Ai observat? 
= Povy fi citește o listă cu oaspeţii noi în fiecare scară, 

zise Isidore, Lucille mi-a povestit asta. 
Lucille băgă capul pe ușă. 
- Aveţi nevoie de mine? 
„Ştie Lord Strange cine sunt oaspeții săi? intreba 

lsidore. Ai spus că e treaba Ini Povy să! informeze. 
ȚEI bine, Strange ştie şi nu ştie, făcu Luciile. Poate 

SĂ aude despre ci, dar asta nu înscamnă că ştie mereu 
Sine sunt, dacă înțelcigeţi ce vreau să spun. De pill, topt 
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oamenii ăia de ştiinţă din aripa de est. Sunt simni că nu 

îi ştie pe toți. 
Se auzi a scurtă bă 

ajunsese să a cunoas 
Isidore scoase un țipăt când uşa se deschise direct, iar 

Harriet se uită la eu prin ochii lui Strange. 

Era în dezabie, cu părul negru buciat de aceeași cu- 

loare cu genele. Cămaşa ei de noapte era tot ce a lui 

Harrier nu era. Nu putea fi niciodată confundată cu cea 

a unui bărbat, 
Un zâmber de întâmpinare apăru în ochii lui Isidore 

preţ de o clipă, pentru ca apoi să mai pipe o dată - abso- 

lut inutil după părerea lui Harriet ~, și dispăru în came» 

ra cealaltă, trântind ușa de legătură. 

Harriet nu-şi dăduse niciodatā seama că picioarele 
unei femei puteau fi zărite prin materialul subțire al 
cămâşii de noapte. 

Srrange nu părea copleșit de dorinţă, dar ce ştia ca? 
Avea o sprânceană ridicată. 

-Un vizitaror matinal, Cole? Mă surprinzi mereu, 
zise el. 

Avea vocea din nau neprietenoasă. 
Dar de data asta avea un motiv. Probabil arăta ca și 

cum se băga peste femeia pe care o alesese ca să aibă 
o aventură, judecând după flirtul dintre el şi Isidote 
de seara rrecură, 

- Suntem prieteni, zise ea iute, Prieteni. 
= Ah, prieteni. 
Se lasă nn moment de tăcere în cate 1 larriet încercă 

să se gândească ja ceva cu disperare, 
-E fina mamei mele. O ştiu de mulţi a 
-De mulţi ani, Ce noroc! 
Pe chipul Jui era o expresie dle nedeslușie, ~ Da, zise Harriet, Când mama a fost bolnavă, Isidore 

era adesea singura persoană care ne vizita. 

e lu uşă, a bätaie pe cure Harriet 
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-Eşti gata pentru micul dejun? Am dat dispozișle s: 
puvi deoparre i bucată de carne roşie de vită şi o halbă 
de bere, 

Harriet gemu în sinea ci, Carnea mai reușea să o su- 
porte, dar berea chiar mi îi plăcea. 

De dara asta, lecţia de scrimă merse mult mai bine, 
Fără să spună vreun cuvânt, Strange puse manşoane la 
săbii, ceea ce o făcu pe Harriet să se simtă mai relaxa- 
că. Rengi să ţină sabia în mână, ba chiar să pareze un 
pass în tierce. 
-O să te învăţ prise de fer în continuare, zise Strange. 

Se duse în spatele ei şi o cuprinse cu brațul ca să ti țină 
sabia. Uite, zise el, înclinăi incheietura așa și puneţi 
piciorul îndoit. 

El îi împinse piciorul ca să ajungă în poziția corectă. 
Sigur ar fi trebuit să-și pună bratele în jurul ei ca sări 

arate mișcarea? Mâna lui se atinse de pieptul lui Harriet. 
Sigur, sânii ei erau bine strânși în bandaje, deci nu avea 
cum să simtă ceva feminin sau sū descopere ceva. 

Cu toate astea, ea tresări și se întoarse cu sabia în 
mână pregătită. Adevărul era că, de fiecare dară când 
o atingea, Harriet simţea cum fierbințeala îi cuptindea 
tot corpul, 

Eugenia stătea în spatele vitrinei din stictă şi dădea 
instrucţiuni. Harriet nu se putu abține și sc întoarse si 
zimbenscă, chiar dacă Strange insista ca ea să fie atentă 
la sabie. 

Eugenia era o fetiţă stranie cu o claie de păr ciufulir 

şi cu a atitudine de modă veche. După câte se părea, en 
nu se juca niciodată cu un copil de vărsta ei și se vedea 
asta. Vorbea în ritmul straniu al pieselor pe care îi plăcea 
să le citeasci 

Tocmai când Harriet începuse să oboscască, Strange 
spuse că ar trebui să faccapă altă partidă. 

Harriet se sprijini de vitrina tde lângă ea ca sâ-și tragă 

răsuflarea, 
~ Eşti sigur, domnule? încrebă ea. Eşti rânit de ieri. 
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- Domnule? făcu el. Mia dat 

trebui să fim mai intimi. Îmi plac 
- lar numele de botez care e? 
-E ingropat în negura timpului, zise el prompt. Ca 

e numele tău mic? 
- Harry, răspunse Harriet. 

Dintr-odată, toate astea o făceau să se simtā a 

Strange - sau Jem - continua să se apropie de ez, să îi 

corecteze poziţia brațelor. Fâcea să i se inmoaie g 

chii. Să simtă atingerea corpului sâu zvelt, dar musos 

los, îmbrâcar doar în pantaloni subțiri și câmz: 

îi înfierbânta pielea. Continua să se lupte ca 
înroșească de sus până jos. 

Asta era foarte periculos. 
Strange + sau Jem - se puse în poziție în mijlocul 

încăperii. 
- Eugenia, să stai în spatele vitrinei! 
- Da, papa, zise Eugenia. Sper câ nu re superi, dar o 

să ţin cu Harry. 
-Nu mă supăr deloc, zise Strange și își plimbă sabis 

dintr-o mână în cealaltă. 
Harriet nu se putu abține. Se uită la muşchii de la p+ 

cioarele lui și aproape câ gemu - şi nu doar din pricina 
mușchilor ei îndurerați. 

= Haide, Harry! Oare tea cuprins frica? 
Ea se duse în față și luă poziție defensivă. Strange 

începu să îi dea târcoale, cu ochii fixaţi pe chipul ei, un 
mic zâmbet dansându-i pe buze. 

- Doboară-l, Harry! striză Eugenia enruziasmată. 
Doboarâ-l, doboară-l! 

-Ştiu doar o singură mișcare, se plânse Harriet. d 
cinstit! 

Strange își încordă umărul şi Harriet își ridică sabi 
ca să pareze atacul, 

Din nefericire, el se învârti în cerc şi veni din direcția 
hep Lama lui se opri la un fir de păr distanță de um 
rul ei, 

să mi să spună jem. 
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-Nu e drept, bombăni ea şi ficu un pas în spate. Nu 
descris o astfel de mişcare. 

-= Dar teai uitat la umăr, zise el şi începu din nou să îi 
dea târcoale. Nu eşti un caz complet 

și petrec ore întregi bân- 
tuind prin pădure cu creaturi moarte săltate pe umăr? 

- Harry, zise el încet, mă surprinzi din nou. Am 
crezut că ești un vânător înveterat. Sunt sigur că mi-ai 
spus asta. 

- Hm, făcu Harriet. 
Braţul îi era obosit şi i se părea că sabia cântărea o 

tonă. Făcea eforturi uriașe ca să o ţină măcar la nivelul 
taliei. Trebuia să încerce să atace. Aşa că, fără să se gân- 
dească prea mult, împunse sabia în faţă. 

El pară mişcarea instantaneu cu o mişcare așa de rapi 
dă încât ea nici măcar nu o zări. Şocul celor două săbii 
izbindu-se îi vibră direct în umăr. 

- Atacă-l iar, Harry! strigă Eugenia. Taie-l în picior, 
Harry! 

- Taci din gură, fetiță însetată de sânge! zise Strange. 
El îşi întoarse capul spre Eugenia, iar Harriet profită 

și îşi ridică sabia la gâtul lui, oprindu-se la un centimetru 
de pielea lui, 

~Ha! zise ea. 
El întoarse capul să o privească. 
= Trișezi, Harry? 
Era ceva în ochii lui... Ea lăsă sabia să cadă. 
Oare Isidore avea dreptate și Strange putea să fie in- 

teresat de ea ca bărbat? 
~ Am terminat pe ziua de a: 

să bage sabia în teacă. 

zise ea şi se întoarse 
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chn indiferent ce ca un bărbat ca Strange să pânde: 

gândea. 
-Cred că ar trebui aia mai jos și sål îm. 

pungi în picior, zise Eugenia și alerpă spre ca, 
- Chiar eşti însetată de sânge, zise Harriet, 

cel pe care vrei să-l transform în pernă de ace, 

~ Mai ai o scrisoare pentru mine? întrebă Strange. 
Ea i-o întinse şi el o deschise, fluturând-o în aer, 
~ Presupun că nu ai putea să o rogi pe misterioasa 

epistolară să fie mai puţin generoasă cu parfumul? 
- Nu, zise Harriet, 
Ea folosise cel mai bun parfum franțuzesc a 

re pentru că Nell era în mod clar parfuma 
- Muzica mea e în noapte, citi Strange cu voce tari 

La fel și a privighetorii. Frumos. Scurt, dar evocator, Ș 
sună mai bine decât cele cu deliciul şi cu noaptea, 

Harriet îi aruncă lui Strange o privire, 
- Scrisorile nu sunt tocmai potrivite să fie citite în 

faţa unei fetiţe. 
El o ignoră complet. 
- Deci, Harry, ai idee ce vrea misterioasa corespon- 

dentă de la mine? 
Harriet se încruntă la el. 
- N-am idee, zise ea, gândindu-se că întrebarea lui era 

la fel de nepotrivită pentru urechile Eugeniei ca poezia. 
- Vrea compania ta, papa, zise Eugeni 
Strange rânji spre ea. 
- Sunt de acord. 
- E un poem de dragoste, continuă ea. 
- Sau ceva în genul ăsta, fu Strange de acord. 
- Cred că vrea să te întâlnească noaptea, insis 

Eugenia. 
-Ei bine, zise Harriet veselă, presupun că va trebui să 

aștepți pân. d poezia va fi completă ca să descoperi 
exact solicitările poetesei, 

- Dragoste, zise Eugenia plat, Guvernanta mea a fost 
îndrăgostită de papa mult timp până când a renunţat: 

i tată râu 

lui Isido- 
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El mt e ngor ale prins, Vrei să vezi calculele pe care 
le-am ficut aseară, Harry? Am până foarte rârziu şi 

am calculat roate unghiurile pentru acoperișul casei 
păpușilor. 

- Cât de târziu! îareciă Harriet mainte să sc gândească, 
~ Eşti jenant, zise Strange, Parcă o aud pe mama ta 

vorbind de fiecare dată când deschizi pura. Sar putea să 
fie imposibil să te fac Dirbat, Harry, dacă nu te superi 
că spun. Eugenia e capabilă să aibă grijă de ca însăși. 
= Mi-ar plăcea să îţi văd calculele, îi spuse Harry Eu- 

geniei, ignorândui. 
El era prost să o lase pe fiica lui de opt ani să stea 

trează jumătare de noapte ca să facă tot soiul de calcule, 
dar asta măcar explica straniile cearcăne cenușii de sub 
ochii Eugeniei. Arăra aproape bolnavă. 

Eugenia se întinse și o apucă de mână şi, deși Har- 
riet tânjea după o baie și un pui de somn, se lăsă tra- 
să dincolo de bariera servitorului în aripa încuiată 
a casei, 

-Cine mai locuiește aici in afară de tine? întrebă ea, 
- Nimeni, zise Eugenia destul de impasibilă, Adică 

este mereu o cameristii cu mine, desigur. Lui papa îi pla- 
ce să mă știe în siguranță, așa că e mercu un servitor 
de pază. 

Dar, când ajunseră în camera ei, aceasta era goală. 
-Unde e camerista ta? întrebă Harriet privind în jur. 
Focul era destul de nic. 
- Trebuie să fi coborât un pic, zise Eugenin. Guver- 

nanra mea va fi probabil aici imediat. E îndrăgostică de 
unul dintre servitori, ași că ştiu mercu unde e, 

ŞI unde anume 
= Sărutănahu-l pe servitor, desigur, zise Eugenia. Se si- 

Tută în dulapul de cuţire de lu etajul doi. 
-$i cum Dumnezeu ștli tu asta? 
- Ea mia spus. 
Harriet uprahă din cap. 
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Apoi se lăsă pe vine şi 
na mușchilor îndurerați 
unghiurile fiecărui perete 
de păpuși cu trei etaje. 

Lai demonstrat unghiurile astea tatălui tău? în- 

trebă ea. 
- Papa? Nu, papa a făcut planurile pentru căsuţa mea, 

așa că el cunoaşte unghiuri! 
- Ai calculat unghiurile pentru că îl va face pe el 

fericit? 
Eugenia se uită la ea cu privirea senină și surprinsă 

a copilăriei. 
- De ce lar face pe el fericit? Mă face pe mine fericită. 
Harriet fu pusă la punct și începu să ridice mobila 

răsturnată într-o direcție sau alta în casa de păpuși. 
-Tu ai pisică? întrebă Eugenia și se aşeză lângă ea. 
-Am un câine, zise Harriet. Un cocker spaniel bă- 

trân și caraghios pe care il cheamă Dna Custard. Tu ai 
un animălup 

Eugenia clătină din cap. 
- Nu ştiu prea multe despre animale. 
-Nu sunt prea multe de ştiut. Le dai de mâncare, iar 

ele te iubesc. 
- Dar au nevoie să alerge pe afară. lar eu sunt adesea 

la mine în cameră. Nu ar fi drept. 
= Dar trebuie să ieşi și tu afară, nu-i aşa? Un câine 

ar fi fericit să fie în casă cu tine și apoi să iasă afară la 
plimba: 

Eugenia se încruntă spre căsuţa ei de păpuși. 
-Nu aş vrea un animal închis în camera mea. Ar 

putea să mă urască. 

-Sigur că nu te-ar uri! Dacă spanielul meu, Dna Cus 
tard, ar fi aici, ai vedea cât de mult i-ar plăcea. Sar face 
ghem în fața focului şi ar fi fericit. 

- De fapt, cred că i-ar fi frig. O să mai pun lemne Pe 
foc, zise Eugenia şi se ridică. 

in prici- 
îi arate 

şi ale acoperişului pe casa ei 
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- Aşteapră o clipă, zise Harriet şi se grăbi după ca. 
Doar nu ai ile gând să faci singură asta? 

Eugenia îi aruncă o privire demnă de milă. 
- Sigur că da, Harry. Doar ştii cum să alimentezi un 

foc, muri aşa! 
- Las asta in sarcina servitorilor, zise ea ferm. ŞI 

nici cu nu ar trebui să o faci, Dacă sare o scântele pe 
fustele tale? 

-Nu sare niciodată, răspunse Eugenia. Sunt foarte 
atentă. 

ŞI, înainte ca Harriet să o poată opri, ea ridică un mic 
buștean şi îl aruncă în flăcări. 
O erupție mare de scântei se răspândi în aer şi urcă 

în sus pe COȘ. 

- Îmi place când se întâmplă asta, zise ea. Este așa 
de frumos! 

-O să vorbesc cu tatăl tău, zise Harriet ferm, trăgând 
de șnurul de la clopoțel. Unde sunt guvernanta şi ca- 
merista ta? Dacă are loc un incendiu în camera asta, 
Eugenia? 
-Chiar vorbeşti ca o mamă! zise Eugenia și chicoti. 

Papa nu se îngrijorează niciodată de aşa ceva. Aş fugi din 
cameră, desigur. 

-Dar holul e încuiat, zise Harriet. Mai e altă ieșire? 
-Asta e singura ieșire, dar servitarul e meren aici. 

Sau vrei să spui un pasaj secret! fâcu Eugenia și fața 
i se lumină. Nu mam gândit niciodată la asta. lucem: pe 
dară să se plimbe prin cameră, cercetând şi uitindu-se 
la lambriuri. În fine, adăugă ea crăgânu de uu biton 
sculptat de pe șemineul foarte elaborat, am un plan de 
scâpare în caz că am nevoie. 

- Care e? 
Eugenia arătă spre fereastră. 

„= les pe fereastra aia. Acolo ¢ un stejar uriaş şi sunt 
Sigurā că pot cobort pe el fără nici o problemă. 

m 
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Harriet se uită pe fereastră. Stejarul era la 
tanță și nici măcar ea nu era si 
el. 

roape un 
că putea 

să sari 
- Pari neliniștit, zise Eugenia şi renunţă la câutarea 

unei uși secrete, Mai povesteşte-mi, te rog, despre Dna 
Custard. E un nume ciudat pentru un câine mascul. 

Aşa că Harriet îi povesti. 

capitolul 17 

În care Harriet este şocată 

Cina din seara aceea fu formală. Spre surprinderea 
lui Harriet, descoperi că era așezată spre capul mesei cu 
Isidore între ea şi Strange. Kitty era în stânga lui Harriet. 
-Cum te simți! întrebă Kitty șoptit cu un zâmbet vag. 

Ai avut o zi bună? Noi am exersat reprezentația. O să 
cântăm madrigaluri pentru un episcop. 

- Madrigaluri pentru un episcop? zise Harriet și își 
întinse șervetul în poală. 

Kitty începu să chicotească nebunește, aşa de tare în- 
cât nu mai putu vorbi. 

Aveau ceva hainele bărbătești cu care era îmbrăcată, 
găsi Harriet. O făceau să fie mai puțin răbdătoare. 

= Vrea să fim îmbrăcate în îngeri, reuşi Kitty în sfârșit 
să spună. 

~ Îngeri care cântă pentru un episcop. Presupun că 
are sens, 

- Dar aşteaptă să ne vezi costumele! zise Kitty. Trebuie 
să fie foarte cald în rai, dacă mă înţelegi. 

i oferi lui Harriet un zâmbet răutăcios exersat. 
Harriet îi zâmbi la rândul ei destul de rigid. 
-Aveţi şi aripi? 
- Da, unele foarte frumoase, făcute din pene ade 

vârate. Lord Strange are o secretară franțuzoaică - 
ea ne-a ajutat cu costumele. Aripile sunt aşa de moi 

= 
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şi de frumoase! La un moment dat, le däm jos şi chiar 
ue intindem pe ele. 

-Vă întindeţi? întrebă Harriet, 
Kitty se aplecă mai mult spre ea. 
= Ay putea să îţi ofer o repetiție privată, Harry, da 

doreşti. N-aş putea să cânt un madrigal fără alte trei din- 
tre nai, dar aș piten să îţi cânt alt cântec de dragoste. 

- Ai spus repetiţie? zise Strange din capul mesei. 
Vorbeşti despre reptezentația cu îngerii? Miar plăcea 
să văd asta. 

Ea îi oferi instantaneu acelaşi zâmbet cu gtopiţe pe 
care tocmai i-l oferise lui Harriet, 

- M-aș bucura să vă includ, milord. 
-Isidore, zise Strange şi se întoarse spre ea cu o arin- 

gere a brațului, ai fi interesată de un concert privat dat 
de un înger? 

- Desigur, zise Isidore, «lar Harriet își dădea seama 
din glasul el că nu ti plăcea ideea. 
-Mä tem că am deja un angajament după cină, zise 

Harriet iute, 
- Chiar așa? făcu Strange şi se uită la ea pe sub pleon- 

pe. Oare cu cine at putea să fic? 
El se uită în lungul mesei la care se înșirau oameni 

mai mult frumoși decât nobili, 
— Poate cu Nell? 
Harriet ii oferi un zâmbet rece. 

- După cum spuneai, sunt așa de mulți oameni în 
casa asta, câ e dificil de enumerat toate cunoștințele, 

- Atunci după întâlnirea ta, zise el blând. Eu oricum 
må culc târziu şi partez că la fel şi Kitty. Să spunem la 
ora 11? 

Băiatui de la grajduri îi spusese că avea să înveţe să 
meargă la trap. Și să încalece. Càr de mult poate 
să dureze? 

-Sant sigură că lui Kitty nu iar plicea să stea crează 
"a de tărziu, zise Harriet. Pare că a avut a zi de exerciţii 
Obositoare. 

Fa 
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_Oh, nu e obositor! zise Kitty chicotind. Mi-am pe- 

trecut cea mai mare parte din zi stând întinsă pe spate. 

Linia dintre sprâncenele lui Isidore se adānci. 

-Mā tem că nu pot să particip la ora aceea, zise ca 

destul de politicos. Sunt chiar epuizată. 

- Ce păcat! rosti Strange. 

Se opri să se uite la Harriet şi îi aruncă lui Isidore un 

zâmbet generos. 
-Nu va fi nici pe jumătate la fel de distractiv 

fără tine. 
Șocată, Harriet brusc înţelese ceva. Dacă Strange i-ar 

fi aruncat vreodată un asemenea zâmbet, ea sar fi pier- 

durt cu firea. Ba chiar sar fi putur ruga de el să o ia în 

patul lui. 
-Ora 11, zise Kitty. Aţi dori mai mulți îngeri sau doar 

pe mine? Se uită lacomă la Strange. Sunt sigură că poa- 

te veni oricare dintre Oraţii ar fi disponibilă pentru o 

reprezentaţie în seara asta, Lord Strange. Ca să cântăm 

madrigaluri, e nevoie de trei. 
- Cred că vom avea nevoie doar de tine în seara asta, 

zise Strange relaxat. 
Kitty izbucni în chicoteli. 
Lui Harriet îi trecu un gând prin minte. La ce se pu- 

tea gândi Kitty. Rămase cu gura căscată, iar în același 
moment, degetele lui Isidore se înfipseră în braţul ei. 

- Trebuie să vorbesc cu tine. Pe dată! șuieră ea. 
Strange se ridică, dând semnalul de retragere de la 

masă. Se opri doar un moment. 
- Oaspeţii mă așteaptă, iar tu, domnule Cope, ai o 

întâlnire... Să spunem la ora 11 în bibliotecă? Domnul 
Povy te poate îndruma. 

Fără să aștepte un răspuns se îndepârtă. 
Strânsoarea lui Isidore se înteți. 
- Harriet! 
Harriet se intoarse spre Kitty, vrând să spună ceva: 

Dar în ochii lui Kitty erau o încântare profundă şi bu 
curie care îi opriră vorbele în gât. 
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Kitty era cât se poate ul 
mulni Cope, a lui Lord Stra 

Harriet inghiti în se 
= Ora 11! ficu Kiety şi plecă. 
Isislore o târt pe Harriet într-o parte a încăperii, 
-Ai idee ce plănuieşte Kitty så facă Tu seara asta, Har- 

tier 
-Tocmai mi-am dat scama, zise Harriet, panica fi- 

cândo să ameţească, N-aveam idee. 
-Trebuie să stai în camera ta, declară Isidore, Mai 

bine dormi cu mine în caz că Strange intră iar în dor- 
mitorul tău. Ea se uită în jur, dar aproape ront lumea 
plecase deja. Harriet, asta e o casă desfrânată! Oamenii 
ăştia fac... fac Incruri... 

Harriet nu se abținu să nu râdă. 
- Isidore, dar ştiai asta. De ce crezi că Jemma a spus 

că nu va veni aici, deși ea a găzduir tor felul de petreceri 
şocante la Paris? Petrecerile organizate de ca la Paris go- 
nerau scandaluri pentru că mai apărea careva într-un 

costum mai deochceat san pentrn că o femeie măritată se 
afişa cu soțul altcuiva. Reputația Iui Strange şi a petrece- 
rilor sale e la o scară complet diferiră. 

-Nu mi-am dat seama de realitatea situației. Mă face 

să mă simt murdară chiar şi prezența mea aici. Unde e 

Villiers? Am crezut că trebuia să ne pratejeze. Harriet, 

ce ai de gând să faci? 
Isidore vorbea cu ochii mari şi cu expresie alarmnată. 

- Ei bine, nu o să mă dedau la giugiuleli cu un în- 

pet, zise Harriet pe un tan practic. Nu trebuie săi faci 

griji în privința asta. O să mă gândesc la ceva, Poate 
că o să spun că mi-e răut și o săt las pe Strange şi pe 

Kitty singuri 
- Bleah! făcu Isidore. Nu-mi mai place deloc, Harrier. 

Nu-mi place aici. Doi bărbaţi și o femeie! 

Fa se cutremur. 
Până acum am fost plicrisită pănă la lacrimi cu vir 

gine pe jumătare dezbrăcat și invitații la madriguluri 

cântată de imapinea dom- 
nge şin muri înger solitar. 
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cântate de îngeri. Găsesc obositoare alăturarea din. 
tre cultură și nuditate. Dar tu te distrezi cu Strange, 
nu-i așa? 

-Nu are legătură cu Strange, zise Harriet, deși ştia că 
minţea. 

Era vorba de Strange. Jumătate din plăcerea ei, poate 
mai mult, venea din timpul petrecut cu el, din duelul cu 
săbiile, duelul de vorbe. Sigur, nu era vorba de atracție 
adevărată. Plăcerea venea din faptul că era așa de scan- 
dalos să tânjească după un bărbat care nici mâcar nu se 
gândea la ea ca la o femeie! 

Asta nu însemna că sar fi gândit măcar să se ducă 
în bibliotecă să-i întâlnească pe Strange și pe Kitty, Nici 
măcar ca să-l vadă pe Strange dezbrăcat. 

- Motivul e că mă distrez aşa de bine în haine 
bărbătești! îi spuse ea lui Isidore. Nu m-am simțit nicio- 
dată așa de liberă. 

-Nu vreau să fiu așa de liberă, zise Isidore. Devin din 
clipă în clipă tot mai conservatoare. 

- Pot să-ţi împrumut pantalonii mei, îi sugeră Harriet 
şi adăugă: Am uitat de întâlnirea mea! 

-Ce întâlnire? exclamă Isidore. Doar nu cu altă 
femeie? 

-E la grajduri, zise Harriet. Un băiat foarte drăguţ de 
la grajduri o să mă înveţe cum să încalec. Nu de alta, dar 
tot am tendința să cad în partea cealaltă. 

Isidore își dădu ochii peste cap. 
-Eu mă duc la culcare. Cred că aș putea să anunţ 

mâine un caz de urticarie infecțioasă. Orice ca să țin 
Graţiile departe de dormitorul meu. Și pe Strange- 
Cu siguranță, nu vreau să mai dea buzna când sunt în 
cămaşă de noapte. Abia dacă apucasem să-mi perii părul. 

Harriet o privi cum urca scările, gândindu-se cât de 
mult i-ar fi plăcut ca Strange să vină în dormitorul ei 
dacă ar fi știut că era femeie. 

Nu i-ar fi păsat că avea părul nepieptănat. Ea doar... 
şi alungă gândurile. Era o prostie. 

Pa 
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capitolul 18 

Șocul lui Harriet, partea a dona 

Două minute mai târziu, intră în grajdul call. Mi- 

rosea a cai curați, a piele și a bălegar, Caii îşi scoaseră 
capetele din staule şi nechezată după un morcov, 

- Bună seara, Nick! zise ea când băiarul apăru din ca- 
părul grajiului. E foarte amabil din partea ta. Trebuie 
să fii epuizat după o zi de muncă, 

- E fapta mea bună pe ziua de azi, domnişoară! zise 

el. Mama nu m-ar ierra dacă v-aș lăsa să fiţi descoperită, 
Elezi 
Harriet ii zAmbi, 
- Vrei probabil să mă avertizezl cu privite la stabili- 

mentul lui Lord Strange. 
-Toată lumea poate săi dea seama, domnişoară, iz- 

bucni el, că nu sunteţi genul de femeie care stă în casa 

asta, Nu e un loc pentru dumneavoastră, 
-Sunt văduvă, zise ea. Își garantez că nu sunt şocată, 

Nick! 
— Mâritată e una, zise el încăpățânat, dar dumneavoas- 

trà sunteți o lady, iar o lady nu are ce căuta aici, 

Ea nu se putu abține să nu zămbească auzind asta. 

Ştia foarte bine că Isidore ar fi fost de acord cu el. 

~ Îţi promit că nu voi sta un minut mai mult dacă îmi 

e desenperită deghizarea, zise ea. Asta te face să te simți 

mai bine? Apoi se aplecă să îl sărure pe obraz pentru 

Că era. 

Dar orice gând avea îi zbură din minte când uşa din 

capăt se deschise, lăsând să intre un vârtej de vânt şi de 

zăpadă. Ea sări înapoi. 
Strange rămase în uşă o clipă, apoi inaintā, wrântind 

uşa în urma lui. Își dădu jos mănușile una câte una, cu 

o precizie tăcută care träda la fel de multă amenințare 

ca urlerul unui tigru. 
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= Bună seara, zise Harriet, Am crezut că ești cu 

oaspeţii, milord, 
-= Aveam o bănuială că ar trebui să te păzesc, zise el, 

Se întoarse să se uite la tânărul Nic 
= Pleacă în camera ta, băiete! 
Nick ezită, aruncându-i lui Harriet o privire 

îngrijorată. 
E | o monedā pe care o pusese deo- 

parte pentru el, 
- Sunt foarte recunoscător pentru lecțiile tale, Nick, 

Mulţumesc, Ne vedem mâine cu siguranță, 

~ Dar o său, zise el şi se opri. 
În mod evident avea nevoie de slujba asta, dar ca văzu 

cum cavalerismul şi teroarea se luptau pe chipul lui. 
= Pleacă! făcu Strange, 
Ceva din tonul lui plat îl făcu pe băiat să se întoarcă 

şi să fugă. 
Harriet se întoarse să-l înfrunte pe Strange, El fusese 

iritabil cu ea şi altă dată, dar acum în ochii lui sclipea 
furie adevărată. Îşi plesni mănușile în palmă și zgomotul 
sună ca un foc de armă. 

= Pot să te ajut cu ceva? întrebă Harriet. 
- Ştii ceva, credeam că e invers, zise el. Am crezut că 

ar trebui să am grijă de tine, să mă asigur că nu ești 
fermecat de vreun ticălos care plutește uneori prin casa 
asta. Dar nu mi-am dat seama că ai fi un prădător. 

Harriet clipi spre el, 
- Prădător? Nu ştiu despre ce vorbeşti. Dar mă supără 

insulta, milord, 
-Te supără, pufni el. Te găsesc sărurându-l pe băia 

tul de la grajduri, un băiat bun, şi dându-i bani, iar tu 
te superi? 

Ea se încruntă la el, 
-El mă ajuta... 

~ Genul acesta de ajutor nu e permis în casa mea 
OEM lui fi ind la fel de rece ca un cuţit înghețat 

a nici o situaţie. Înţelegi? 
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- Eu. 
-Un du sau nre este de ajuns. Mă înţelegi? 

Harriet tăcu o clipă, incercând să-i «lea seama dacă 
îngelegea. Singura posibilitate care îi venca în minte 

cra... Ea rămase ru gura câs simţi cum ocbii i se 

rotunjesc, plini de uimire. 

-Nu aveal eun... Nu purea 

Bestie degenerată! 
În grajd se lăsă un moment de tăcere revoltată și dine 

modari Strange îşi dădu capul pe spate și începu să râdă. 

Sumetul răsună până la bărnele din tavun, făcând caii 

să ciulcască urechile, 

- Eşti un diavol, zise Harrice și se mişcă să treacă pe 

lângă el. Minten ţi-e ln fel neagră ca o latrină. Voi pleca 

mâine din locul acesta! 
El o prinse de braț, încă râzând. 
-Nu sunt un diavol, Harry. Nu sunt. 
Ea se încruntă, 
-Nimeni in afara celui mai mare ticălos nu sar fi 

putut găndi la așa ceva. 
Ea îşi trase brațul. El încă rânjea. 
-E din cauza feței tale, zise el fără să arate nici urmă 

de remuşcare, 
~ Fața mea! zise ea şi simți cum i se îutoşesc obrajii. 

Nu e nimic la fața mea care ar putea să ducă la o ase- 

menea concluzie. Dumneata, domnule, eşti un câine al 
infernului, aşa cum se spune despre tino, iar en am fost 
un prost că am venit aici, Voi pleca în seara asta! 

= Nu vezi, zise el și o apucă din nou de braţ, că încer- 
cam să] pratejez pe tânârul Nick? Tu ești un bărbat al 
naibii de chipeș, Harry, Am devenit bânuitar şi nu ar 
fi trebuii să fiu. Nu ai nici o vină pentru felul în cure 

ii născut, 
- Sinplul fapt că ţi-a rrecut asta prin minte... 
- Sunt adult. Organizez petreceri care uu pretind că 

urmează sau respectă regulile sacictăţii decente. Sigur 

se bàlbāi ea şocată. 
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că mam gåndit. Printre altele, sunt tatăl unei fete ado- 

rabile. Trebuie si desc la asta. 

Harriet se cutremură, 
-Atunci mi-e milă de tin 

meu nu şi-au făcut niciodată 
-Oh, dar trebuie săi fi 

Pentru că mama şi tatăl 
griji în privința asta. 
făcut griji! zise Strange, S; 

facă griji în privința rumuseţea pe care o 
posezi? Cu felul în care arată ochi aşa de inocenți 

i cu culoarea aia căprui-violetă? Gura lui se țuguie, 
Şi-au făcut griji pentru tine, tinere Harry, E spre lauda 
mamei tale că nu ai avut niciodată de-a face cu o aseme- 
nea urâțenie, 

~ Dar tu ai avut pentru că trăieşti o viață așa de imo- 

rală, zise Harriet, parcă simțind că adâncimile furiei ei 
începeau să se disipeze. 

Doar cu un moment în urmă era pregătită să plece de 
pe domeniul lui, iar acum el o privea şi exista o umbră 
pe fața lui sau ceva care o făcea să se simtă ciudat. Era 
aproape o tristețe, dar cum era posibil? 

- Probabil, zise el. 
-= Nu ar trebui să ai asemenea oameni în jurul tău, se 

răsti ea. Atunci nu ai avea nici astfel de gânduri ingrate! 
= Aș avea mereu asemenea gânduri. 

i iar mi-e milă de tine, zise ea. Îmi cunosc 
i care îmi trec pragul, Le știu părțile slabe și 

părțile bune. Nu trebuie să mă tem de ei, 
-Nimeni nu știe ce e în inima altui bărbat, Cel mai 

mare rău se ascunde adesea sub cele mai drăguţe chipuri. 
Prin ochii lui trecu ceva trecu care părea să fie durere 

pură, dar el o alungă și râsul îi luă locul. 
-Trebuie să mă ierţi, tinere Harry. Chiar trebuie: 

Vezi tu, nu credeam că te cunosc, lar furia mea era mult 
mai mare pentru că am crezut că am făcut o greşea 

Harriet zâmbi, chiar dacă un pic rigid. 
-E în regulă 
Şarmul era arma lui cea mai puternică. El s 

cu ea spre casă vorbind despre nimicuri, Dar Harriet 
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se simţea Uşor îngrețosată, Asta mr cra o c că pentru ea, nu lacul unde Strange se 
evident ca astfel de lucruri să i se înrâmpie lui Nick, Trebuia să plece. Și, mai mult, avea så 1 ia pe Nick cu ea, Era foarte uşor să ii dea de lucra pe domeniul ci Asa acolo vreo şaizeci de oameni și nici un libertin de ere Nick să se teamă. 
Când intrară în casă, ca dădu să se îndrepte spre scări, dar Strange a opri cu mâna pe brațul ci. - Sigur nu ai uitat de Kitty? 
- Sunt sigur că voi doi vă puteți distra singuri, zise Harriet, deloc nepuliticoasă, Vrei să fi transmiți sci- zele inele? 
- Ca să te poți duce la etaj și să dai instrncțiuni să ți se facă bagajele? 
Ea ezită. Părea așa de îndrăzneț! Și, cu toate astea, de ce să ocolească adevărul? 
= Da, zise ea. Ăsta nu c un loc potrivit pentru mine. 
El îi dadu drumul la braţ, 
- Desigur, nu pot să te opresc. Vrei så îţi iei la revede. 

re de la Villiers în seara asta sau mâăine-dimineață? Mă 
duceam în camera lui în seara asta. 
= Atunci voi veni şi eu și îmi vui lua la revedere, zise 

ea. Și îţi midyumesc pentru ospitalitate, milord, Nu e 
vina ta că eu sunt mai naiv decât ai crezut, Locul meu 
e acasă, 

= La ţară? Locuiești la ţară, Harry? 
Ea aprobă din cap. 
-Am crezut că e o viaţă plicticoasă, dar m-am 

răzgândit. 
ini doresc să te tăzgândeşti în privința lui Kity. Cât 

de des poți vedea un înger într-o reprezentație? 
art nasg toi să răspundă. El arcă scările ată- 

turi de ea. X E 
Camera lui Villiers era rapetată cu catifea albastră şi 

avea atmosfera hixuriantă pe care Harriet Îşi imagina ci 
ar fi tegăsit în salonul unet curtezane. Villiers srârea 

ă potrivi. 
aştepta în mod 
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întins pe canapeaua de lângă foc, purtând un halat din. 

trun material negru superb, brodat cu perle. 

Lumina lumânărilor îi arunca umbre pe chip, pe 

drapajul elegant al halatului, pe catifeaua bogată de 
pe pereți. 

El puse cartea jos 

- Slavă Domnului 
când îi văzu intrând. 

ţi îndurat de mine! zise el. Må 
gândeam să şchiopătez până la geam și să mă arunc în 
zăpadă de atâta plictiseală. 

- Din păcate, vin cu veşti proaste, zise Strange și se 
aruncă într-un fotoliu. L-am insultat pe tânărul Harry 
aici de faţă, iar el e decis să plece din casa asta pentru 
că mintea mea e mai neagră decât o latrină. Am folosit 
bine expresia, Harry? 

Ea se încruntă. 
- Mai neagră decât o latrină! zise Villiers şi ochii lui 

afișară o expresie uşor interesată. Sunt de acord, sunt 
de acord. Ce Dumnezeu a inspirat o asemenea critică? 

-Nu e nevoie să intrăm în detalii, zise Harriet 
țeapănă. 

-Am un băiat la grajduri neobișnuit de frumuşel, zise 
Strange, ignorând-o. Mă tem că am asasinat caracterul 
protejatului tău trăgând concluzia că Harry era intere- 
sat de o relaţie intimă cu băiatul. În apărarea mea, el il 
săruta. Ce novice sunt, n-am mai văzut bărbat sărutând 
alt bărbat decât în Franța, desigur. 

- Eu sărut adesea bărbaţi, zise Villiers. Îi face să se 
fâstâcească. Amintește-mi să te sărut la următoarea în 
tâlnire, Strange! 

-Abia aştept, făcu Strange. 
-Chiar ar trebui să-l ierti, îi spuse Villiers lui Harriet: 

Bărbatul locuieşte la țară. Cum crezi că ar şti cum se 
comporti oamenii civilizaţi? 

= Dar el a sugerat... zise Harriet. 
Villiers ridică mâna. 

= Bin Nu ne place să amintim astfel de lucruri, 
agă Harry, dar asta nu le face să dispară. Strange are 

dr: 

Scanned with CamScanner 



Ducesa nopjii 151 

dreptul să aibă grijă de oamenii lui — băieţi la grajduri 
i alţii. 
* Dată punea problema așa, Harriet trebuia să fie 
de acord. 
= Lucrul corect de făcut în situația asta, continuă 

Villiers, e să-i spui lui Strange că, dacă face pe nebunul 
cu tine din nou, o să-l pocnești așa de tare încât o să 
scoată artificii în loc de gaze, 
- Artificii, rosti Harriet tâzând fără să vrea. În regulă, 

Artificii să fie. 
- Aş vrea să te văd încercând, făcu Strange, 
-Te rog să nu pleci în seara asta, adăugă Villiers, 

Din păcate, am fost dârmat de călătoria asta, dar în du- 
pă-amiaza asta am simţit o sclipire de speranță că aș pu- 
tea să flu în state să ies din acest cuib de catifea afurisit, 

- Am crezut că îşi place apartamentul ăsta, zise 
Strange. 

~ Incredibil de vulgar, zise Villiers. Catifea albastră. 
Bleah! 

~ Învăș aşa de multe în seara asta, zise Strange. Dar 
uite altă problemă pe care s-o rezolvi, Villiers. Nu cred 
că leai cunoscut pe Graţii. E o trupă foarte drăguță de 
tinere femei. Dacă piar plăcea să le pictezi, cred că ar fi 
disponibile. Dacă tiar plăcea să îţi cânte şi să îți danseze, 
se pricep şi la asta. 

= Minunat! zise Viiliers. Nu sunt pregătit să flu inspi- 
tat, dar chiar jelesc pierderea, serios! 

- În momentul ăsta repetă o reprezentație în care cân- 
tă madrigaluri îrabrăcate în îngeri, zise Strange. 
-O reprezentație pregătită pentru nn episcop, adăugă 

Harriet. 

~ Dumnezeule sfinte ce noroc au unii episcopi! zise 
Villiers. Eu nu am parte niciodată de așa ceva palpitant. 

-Tocmai asta e, zise Strange. Una dintre Grații, o 
tânără drăguță pe nume Kitty, sa oferit să ne prezin- 
te mie și lui Cope o reprezentație privată, Mă gândesc 

Scanned with CamScanner 



152 Eloisa James 

i a vrut să i-o ofere doar lui Harry, dar mi-am făcut 
u loc cui coatele, i 

le politețe, zise Villiers. Devii tot mai 
Strange. Să nu faci asta nici- 

is ange. Acum mă gândesc că poate tânâ- 

rul Harry nu e pregătit pentru aspectele mai exuberante 
din spectacolul lui Kitty. 

ând ești la Roma, faci ce fac romanii, zise Villiers 

Harriet clipi spre el. Nu putea să sugereze ca ea... 
-Cum in Roman, esit as il Romani, repetă Strange, pro- 

babil în latină. Și apoi se întoarse şi spuse tot în latină: 
Cu toate astea, ce şoc pentru tânăra Kitty să salute cu 
bucurie doi bărbaţi şi apoi să descopere, poate, ceva 
complet neaşteptat! 

Harriet se panică. Nu înţelegea nici un cuvânt în lati- 
nä aşa cum ar fi trebuit să facă un tânăr gentleman. Toţi 
gentlemenii înțelegeau latină. 

Villiers interveni agil în conversaţie, tot în latină: 
- Indiferent de gen, nici o tânără persoană aflată sub 

protecţia mea nu ar trebui să fie şocată de spectacolul 
unui înger cu un bărbat, altfel mă voi simţi ofensat, 

Indiferent ce însemna ce spusese Villiers - vorbise tot 
în latină -, păru să închidă gura lui Strange, El aprobă 
tăios din cap. 

În ochii lui era o lumină stranie, sălbatică, iar Harriet 
se simţi un pic agitată, dar măcar nu mai continuă să 
vorbească în latină sau să se aștepte ca ea să spună ceva 
ca râspu 

Harriet îi aruncă lui Villiers o privire iute. Nu in 
drăznea să pară rugătoare în faţa lui Strange, dar 
în mod evident trebuia să o evite pe Kitty cumva. Cu 
Siguranţă, ceca ce aveau Kitty şi Strange în minte - orice 

Scanned with CamScanner 



Ducesa nopţii 
153 

ENACT = NUL cra ceva | a care şi-ar fi dorit 
- Tocmai kam spus prietenului Strange uinere Harry, să devii bărhar, i spuse Villi = Aşa ai tăcut, zise Strange. D: 
- Cu toate aste 

că îmt doresc, 
jers, 

HI aga ni ficut, 

Pielea lui Villiers era așa de albă încât părea albăs- amie, Unii Lat fi numit descompus de slab şi, cu toate astea, faptul că pierduse din greutate îi sublinia mascu- linitatea. Arăta ca un leu sălbatic, închis temporar în cușcă și infometat, dar în continuare profund periculos. 
Sălbatic în esența lui, 

Strange era complet diferit - zvelt, dar musculos. 
Atâta ca o persoană care trecuse prin iad - sau printr-o 
cantitate foarte mate de coniac - și ieşise de acolo mai 
înțelept, mai dur și cu sirașul umorului intact. 

Liniile sardonice din jurul gurii se adânceau de ficca- 
re dată când o privea, iar ea ştiu în sfârşit care cra emoția 
pe care o vedea la el: râsul, 

Ea murea de curiozitate să știe ce își spuseseră în lati- 
Dă unul altuia şi, cu toate astea, nu putea întreba. 

- Ei bine, Harry, zise Villiers. Ai vrea să te descurci 
Singur cu tânăra Kitty? 
O provoca. Vedea în ochii lui sclipirea de încântare 

Pentru faptul că o punea într-o sititație neplăcută, 
Villiers 1i spusese că bărbaţii eran foarte direcți şi 

foloseau cuvinte angplo-saxone. Oare preactirvie eta un 
<uvânt anglosaxon? Era singurul care îi venea în minte 
Și suna prea pedant. 

Ea ridică barbia, h t p 
~ Mă bucur să må întâlnesc ca Kiry, zise ea. În privat. 

Se întoarse spre Strange cu un gest de deferenții. VA rog 
să i O Tail, Strange prompt, cu aceeyi espre 
sie stranie råzätoare din ochi, Cred că tu şi domuişvara 
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Kitty vă veţi distra de minune în privat, iar eu aş fi 

în plu 
act, zise Harriet. 

aş putea să privesc? întrel 

ă pentru privit. , 
Ea clipi, dar în vocea lui se simţea amuzamentul. Ea 

începea săi dea seama când era serios și când se amuza, 
— Încetează să te foloseşti de pupilul meu, zise Villiers 

cu o voce mult mai obosită în urmă cu un minut. Ziua 
în care ai avea nevoie să găseşti plăcerea privindu-i pe 
alții dându-se în spectacol va reprezenta ultima mea vi- 
zită aici, Strange! 

El râse, 
-Nu se ştie niciodată. Aș putea să îi șoptesc încurajări 

tânărului Harry prin perdea. 
-Unele lucruri sunt instinctive, zise Villiers, murmu- 

rând deja cuvintele. 
Harriet se ridică, 
-Ar fi nepoliticos să o las pe Kitty să aștepte, milord. 

Unde aţi stabilit întâlnirea? 
-Am crezut că o să-mi spui Jem. 
-Am auzit bine că întâlnirea e în bibliotecă? Dacă 

mă iertați, mă voi duce la ea, Evident, sunt nerăbdător. 
~ Evident, rosti Strange tărăgănat, Ce bărbat nu ar fi? 

Kitty e aşa de voluptuoasă, luxuriantă, şarmantă în toate 
privințele. Îţi doresc o seară minunată! 

el. Am o cameră cu o 

capitolul 19 

În compania îngerilor 

Costumul de 
bucăţi de matei 

înger al lui Kitty era croit din ci 
© pereche de aripi din pene. Daci 

„bărbaţii aveau cască raiul un lo 
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Harriet simți că se deprimă. În mod evident, trebuia 
să îşi dezvăluie sexul ca să scape de scara aceea fâră să se 
dezbrace. Și nu era pregărită să facă asta. Îi plăcea să fie 
bărbat, să mănânce friptură la micul dejun, să i se spu- 
nā să bumbăi ă pe cineva până când scotea artificii 
prin fund. 

Nu voia să se ducă acasă și să poarte conversații docile 
cu vicarul. Nu voia să se mai urce pe șaua laterală și så 
se plimbe încet pe câmp inainte să înceapă să o doară 
şoldul din cauza şeii. 

În mod clar nu voia să petreacă două ore privindu-se 
morocănoasă în oglindă în timp ce camerista ei îi aran- 
ja părul într-o coafură ca o corabie cu toare pânzele 
în vânt. 

Ea închise ușa în urma ei, dar, înainte să poată spune 
ceva, Kitty zbură prin încăpere, izbucnind în chicoreli. 
Harriet se încordă o clipă, crezând că avea să fie sărutată, 
dar Kitty dorea doar să îi desfacă nodul de la lavalieră. 

- Mă tem că Lord Strange nu poate veni, zise Harriet 
ţinându-și destul de disperată lavaliera. 

Kitty alergă pe lângă Harriet şi întoarse cheia în ușă, 
chicotind tot timpul. 

-Oh, Dumnezeule! zise Harriet incet, doar pentru ea. 
Apoi Kitty se întoarse și se postă dinaintea ei. 
= Harry, zise ea, ştiu cum re simţi, 
Harriet simţea doar panică pură, dar Kitty părea să 

sugereze o emoție mai plăcură. 
= $tii? 
Ea aprobă din cap. 
- Eşti un pic speriat. Toată lumea are o primă «lată. Şi, 

desigur, pentru un bărbat e mai dificil având în vedere 
că trebuie să performeze. Dar cu sunt... 

Trebuia să o spună. 
-Eu nu sunt... începu Harriet. 
Dar Kitty chicoti din nou. 
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nu e prima dată pentru tine, Harry, 
să te fac mincinos așa de devreme 

în prietenia noastră. 

- Mincinos? repetă Harriet încet. 

Kitty avea o expresie care o făcea pe Harriet să vrea 
să fugă în lume, aşa că trase aer în piept și se încordă, 

Adio pantaloni, adio partide sălbatice de călărie 
dimineaţă, adio scrimă! 

- Eu nu sunt bărbat, zise ea foarte clar. 
- Ei bine, nu încă, chițăi Kitty. 
Ea se întinse după mâna lui Harriet, dar aceasta făcu 

un pas în spate. 
- Chiar spun adevărul. Nu sunt bărbat. 
În încăpere se lăsă un moment de tăcere. Harriet pu- 

tea auzi bătăile jenate ale inimii ei, care erau aproape 
sincronizate cu pendula mare de pe perete. 

- Nu eşti bărbat? întrebă Kitty. Serios? 
Harriet clătină din cap. 
-Nu. 
- Dar cum sa întâmplat? întrebă Kitty. A fost un acci- 

dent din copilărie? Sau... ceva mai rău? 
Harriet clipi și apoi îşi dădu seama dintr-odată că îi 

fusese oferită scuza perfectă. 
-Accident în copilărie, zise ea întristată. Nu mam 

putut convinge să îţi spun, pentru că te găsesc aşa 
de frumoasă! 

fost foarte jenant pentru tine să imi spui. Sigur, nu! 
să ştie nimeni despre asta, Ea făcu ochii mari. Nu e dë mirare că nu ai vrut ca Lord Strange si lāture! Harriet oftă din rărunchi. 
= Nici nu-i dai seama! 
~- Există un eunuc în compania Queen's Revels, o i™ formă Kitty. El cântă toate partiturile înalte. Nu lan 

cunoscut niciodată, dar toată lumea spune că are © VOCE 
Fl 
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minu Ştii, totul are sens neum. Vocea 
subţire, 
aNu sa schimbat nklaclată, indmise Harrier, 
- Presupun că nu se putea, Pot să L ? Inrrebă 

Kiuy emeţionată, dur binevoitoare, 
- Nu poate să facă nimeni nimic, E torul foarte 

umilitor, 
Preţ de o clipă, | larriur crezu că mersese prer departe, 

dar, desigur, Kitty era obişnuită cu persoane care drama 
u şi nici măcar un clij 
~O să bem ceva, zise ca și o hătu pe Harriet pe umar, 

Bravuly-ul e de mare ajutor când e vorba de umilinre. O 
dată, când am dat probă pentru a intra în corul Teatru- 
dui Drey Lane, managerul ma întrebat dacă pot să joc 
tolul unei maimuțe, Voia o audiție privară. 

-Ce naiba voia să spună cu asra? 
-Să mi rostogolesc pe jos, să fac tumbe într-un fel 

de performanţă sportivă. Se duse la masa cu băuturi și 
tură docă pahare zdravenc cu brandy pe care le aduse 
apoi cu ea, Uite, Harry, în sănătatea ta. Nu se ștle ni- 
ciodată. Poate că, dacă mai crești, o săi recapeți capa- 
citarea, Toată lumea își poate da seama că ai un pachet 
frumos acolo. Păcat că nu funcționează. 

~Da, nu-i așa? zise Harriet, mulțumind în gând 
pentru şoseta «le lână ascunsă în pantaloni care forma 
bacherul. 

Se așezară pe canapea. 
-Deci managerul voia să fii gimnast 
- Audiţie privacă, zise Kitty. Fără haine. 
Harriet se înecă. 
- Tumbe pe scenă iar şi iar, de jur împrejur. Mi-a ofe- 

rit desrui bani pentru asta, dar eu nu fac aşa ceva, Îşi 
țuguie buzele, Pagi să fii esfrânat pentru propri 
Te, dacă înelegi ce vreau să spuir Şi apoi există «le 
nare pură, aşa cum ar spune manit. 

Harriet mai băur un pie. 
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Asta era în mod clar c antă perioadă din 
viaţa ei. Nu se putea fac cu conversațiile 

bombastice pe care le purta în gener: la câte un bal. 

- Mama ta trăieşte? se interesi 

- Desigur, Este una dintre dansatoarele principale 

din trupa Prințului George în Brighton, Ea întotdeau- 

bilit regulile. Dacă mai dau câte un spectacol 
nd în când, e doar pentru plăcerea mea, 

i aşa ceva pentru bani, devii dur şi amar, 

- De ce? întrebă Harriet curioasă. 
- Chiar eşti foarte tânăr, nu-i aşa? În primul rând, 

pentru că probabil te alegi cu vreo boală şi apoi te uiţi 

în urmă şi regreţi că te-ai îmbolnăvit pentru 12 pence. 

Sau oricare ar fi fost suma primită. 
~ Dar boala nu poate să treacă? întrebă Harriet, 
-Nu se întâmplă. 
- De ce nu? 
- Pentru că nu e genul ăla de lucru, zise Kitty destul 

de misterios, Şi dacă începi să faci lucruri pentru bani, 
ei bine, atunci nu te mai distrezi, nu-i aşa? 

- Presupun că nu, fâcu Harriet. 
Ea începea să creadă că orice făcuseră ea și Benjamin 

în dormitorul lui avea prea puţin de-a face cu ideea lui 
Kitty de distracție. 

-Nici nu ar trebui să vorbesc cu tine despre aşa ceva, 
făcu Kitty, părând şocată. Mai ales că tu nu poți să 
primeşti plăcere, îmi cer scuze. 

-E în regulă, zise Harriet. Aş vrea să știu, chiar dacă 
nu pot să particip, 

-Asta e chiar mai trist, zise Kitty şi ochii 
umezi. 

- Deci, zise Harriet iute, o să te mări 
-Am avut trei cereri în căsătorie, zi 

că o s-o accept pe următoari 
numărul patru. 
a Era ceva în raționamentul lui Kitty care o ameţi Pe 
Harriet, 

na m 

deveniră 

i într-o bună zi? 
Kitty. Bănuiesc 

. Întotdeauna mi-a plăcut 
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-Dar dacă nu îl placi pe al pacrulea? 
-Îmi plac cei mai mulți oameni, zise Kitty veselă. Ci- 

neva ca tine ar fi perfect. Doar câ... zise, apoi făcu o 
pauză plină de tact, 
„ ~ Da, zise Harriet şi îşi termină paharul de brandy, 
Înţeleg exact ce vrei să spui. 

După un a! doilea pahar de branuly, Harriet îşi dădu 
peruca jos și îşi slăbi nodul la lavalieră. 

Apoi Kitty luă lavaliera şi fi arâtă o modalitate inte- 
resantă de a lega pe cineva de stâlpul parului ~ sau de 
oricare alt loc util, îi explică ea serioasă =, folosind doar 
o incheietută și lavaliera. 

Kitty nu taleră prea bine al treilea pahar de brandy, 
deși insistă să î! bea, Se îmbujoră și era destul de greu de 
înţeles ce spunea intre. rafale tle chicoreli. 

- Haide, zise Harriet şi o săltă pe Kitty în picioare. 
Trebuie să găsim ceva de mâncare, 

~ Putem să sunăm după majordom. Poți să tragi 
clopoțelul şi orice - Kitty îşi flutură sălbatic braţul - îşi 
va fi adus. Nici nu-i imaginezi ce am cerut toate în pri 
mele două zile aici. Am cerut șampanie la micul dejun! 

i vi sa adus? 
Desigur, zise Kiry și se lăsă într-o parte. Poare că ar 

trebui să mănânc ceva, Am fost aşa de entuziasmat cu 
Privire la seara asta încât nam mâncat cine ştie ce la cină. 

Harriet o conduse spre ușă. 
Odată ajunse pe coridor, Kitty își aminti că intentiona 

să se mărite cu următorul bărbat care avea să o ceară şi 
începu să speculeze cu privire la vârsta lui, Şi ditnensiu- 
nea membrului sâu, 

Harriet își drese glasul. Cu siguranță învăţa foarte 
multe în seara aceea, pentru că până atunci nuși pusese 
© asemenea întrebare. Dar se simţea în acelaşi rimp un 
Bic ameţită. 

Povy se uită o dată la ele şi apoi n luă pe Kitty sub 
brațul lui. 

El plesni din degete către un servicor. 
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- Cheamă- pe Lord Strange! E. 
- Oh, nu e nevoie! Nu trebuie, protestă Harriet, 
- Excelența Sa vrea să fie informat despre toate eveni- 

mentele, zise Povy, înaintând uşor pe coridor cu Kitty, 
de parcă o tânără femeie beată și îmbrăcată ca un înger 
făcea parte dintr-o zi de muncă. 

Ceea ce probabil așa era, își dădu seama Harriet. 
- Haide, Harry! strigă Kitty după ea. 
Harriet îi urmă fâră prea mare tragere de inimă 

în salon. 
- Strange vine aici, da? zise Kitty şi-l ţintui pe Povy cu 

privirea. 
-Chiar n-aş putea spune, domnişoară, Ar putea să 

vină dacă e liber. 
-~ Mă aştept să mă ceară de soție şi cred că o să accept. 

Asta doar dacă nu vrei să mă ceri tu, Harry. 
Ea părea să fi uitat motivul întemeiat pentru care 

Harry - sau Harriet - nu se putea căsători. 
Gândul care îi trecu lui Harriet prin minte era abso- 

lut surprinzător și sălbatic de violent. Ea îl alungă. Nu 
era treaba ei pe cine cerea Jem Strange de nevastă. Deși 
probabil nu ar fi cerut-o niciodată pe Kitty, aşa cum nu 
ar fi cerut-o nici pe ea. 

= Dacă vrei să mă ierți, n-o să te cer de soție de data 
asta, îi spuse ea lui Kitty. 

Povy o depuse pe Kitty pe un scaun. 
- Ouă fierbinţi cu unt, îi spuse apoi unui servitor. 

Ceai fierbinte și, cred, nişte sendvișuri cu somon. 
Se aşeză şi Harriet. 
Sigur că Jem apăru un moment mai târziu. 
- Ah, chiar este domnul Cope, spuse el bonom. M-am 

întrebat cu cine e când lacheul mi-a raportat că o tânără 
lady sa ameţit de la atâta băutură. 

-Nu ştiu de ce ai crede asta, zise Harriet şi ridică în sfârșit privirea spre el, pentru că nu avea unde să se uite în altă parte. 
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-De rëgulā, Kitty nu bea în exces, zise el și se 
aplecă să se uite la musafirul său, Trebuie să fi fost o 
mare dezamăgire care să o arunce în braţele unei aseme- 
nea disperări. 

-Chiar naş putea spune, zise Harriet, Cred 
aşteaptă să a ceri de soție, poate chiar în seara asta. 

-Aşadar încă o dezamăgire, murmură Jem. Dumne- 
zeule, biata fară pare să fi adormit! 
-Ar trebui sã mă duc sus, zise Harriet fără să se 

urnească. 
Prin venele ei gonea un sentiment straniu de excitație, 
Jem se uită la ca. 
- Și să ratezi ouâle cu unt? Mie îmi plac. Când 

sunt făcute bine, sunt minunate, iar bucărăreasa le pre- 
pară excelent. 

El putea să facă și o salată de paie să sune delicios, se 
gândi Harriet. Două minute mai târziu, un servitor o luă 
pe Kitty în brațe şi o duse de acolo. 

- Tptț, făcu Jem şi se așeză pe scaunul lui Kitty. Tine- 
rele femei nu por să bea ca bărbaţii. Ajung să adoarmă 
înainte să apuce să-și dea aripile jos. Bânuiese că asta sa 
întâmplat cu voi doi. 

- Exact, zise Harriet. Asta descrie lucrurile perfect. 
-Sä nu dezamăgeşti niciodată o femeie, Harry, făcu 

Jem cu o sclipire de amuzament în ochi care spunea... 
ce spunea? M-am gândit la versurile pe care mi le tor 
dai, continuă el. Presupun că vei avea alte două versuri 
Pentru mine măine, 
= Aşa bănuiesc, zise Harriet un pic prevăzătoare. De- 

pinde dacă primesc încă o misivă pentru tine, desigur. 
- Întunericul e deliciul meu, făcu el. Și apoi ches- 

tia aia cu privighetoarea care cântă noaptea. Știi, 
sună aproape ca o poezie teatrală, genul care apare în 
piesele vechi. 

Domnul Povy deschise ușa și puse o tavă de argint 
dinaintea lor. 

se 

e Scanned with CamScanner 



162 Eloisa James 

_Ouă cu unt, anunţă el. Unt în plus, așa cum preferă 

Excelenţa Voastră. Ceai fierbi nte cu lămâie, 
; 

De testul ne ocupäm singuri, zise Jem amabil, dar 

pe un ton elar de concediere. e 

rea să fie singur cu mine”, se gândi Harriet ent 

ziasrnară. „Vrea să fie singur... Cu mine sau cu Harry.“ 

În mod evidenr cu Harry, având în vedere că nu ştie 
de existenţa lui Harriet. AA 

-La ce ai lucrat astăzi! întrebă ea, mușcând dintro 

felie de toast. 
— Scrisori, zise el. Lordul cancelar spune că regele e 

fourte supărat din pricina datoriei faţă de regele Dane- 

marcei, Dar cum eu iam avertizat încă de acum doi ani 

să evite să dea bani Companiei Guinny, susținută de 

Danemarca, și au ales să ignore sfatul men, mă tem că 

domnii cousilieri vor trebui să rezolve dezastrul singuri. 
-Nu ştium că eşti în corespondenţă cu lordul cance- 

lar, zise Harriet. 
- Banii, făcu Jem. Dacă ai foarte mulți, re aruncă în 

conversații la care ai prefera să nu participi. 
- Cu lordul cancelar? 
-Şi cu regele. Bănuiala mea este că regele tl va da jos 

pe primul lord al Trezoreriei până la finalu! săptămâ 
nii, Singurul lucru interesant pe care lam făcur astăzi a 
fast să despachetez o cutie de curiozități trimise de omu 
meu de la Londra. 

-Ce era în ele? întrebă Harriet. X 
- O salamandră, răspunse Jem. Şi o veveriţă sub for 

mă de pește, Mai e o bucată de lemn din crucea Ii 
Hristos, de care nu-mi prea pasă pentru că e a patruzece? 
sau a cincizecea bucată care mi se oferă, dimpreună CU 
vescul lemn ca să tidic un perete zdravän la latrină- 

- Acunci de ce ni cumpăratro? 

-Era parte din lot, zise Jem. Monsieur Bonnierile 
Moson a murit anul trecut și acum se vinde colecţia H 

~Nu înțeleg, zise Harriet. La ce își foloseşte o verii 
sub formă de pește? Bi folos 

z 
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-Nu imi toloseşte, ci informaţia, cunoștințele sunt 
scopul mett final, 

Totul pare foarte impresionant, zise Harriet. lar 
informațiile în general au rostul lor, 
-Nu genul ăsta «le informații, zise Jem vesel. Eu sunt 

genul nepăsător. Îmi place să studiez orice e ciudat sau 
neobişnuit de foarte-foarte aproape. 

În ochii lui sclipea o luminiţă care o făcu pe Harriet 
Jintrandară să se întrebe de ce o găsea ciudată. 

- Tor ce e ieşit din comun e valoros în felul sâu, zise 
Jem. La urma urmei, oamenii sunt foarte asemănători, 
Majoritatea mă plictisesc până la lacrimi. 

Harriet termină o îmbucărură din ouâle cu unt. Cân- 
tau în gura ei, asta dacă ouăle ar fi avut glas. 

- În cazul ăsra, zise ea, de ce Dumnezeu ai mereu o 
casă plină de musafiri? Fie îi consideri plicticoși, caz în 
care ar trebui să îi trimiţi pe toți acasă, fie chiar te bucuri 
de ei. 

- Ah, dar oamenii pe care îi găseşti aici nu sunt dintre 
cei banali! 

Harrier se gândi la asta câteva clipe, 
-Nu sunt de acord, zise ea în cele din urmă. M-am 

distrat enorm aici, Dar, deşi Kitty e mai directă în 
privința ambițiilor personale, mi se pare foarte asemă- 
nătoare cu multe alte tinere lady. 

-Kitty nu e o lady, preciză Jem. 
- Și, cu toate astea, se aseamână cu multe dintre ele. 

Are o expresie melancolică în ochi. Cred că se va căsăro- 
u următorul bărbat care o va cere... 

- Trebuie să îmi amintesc să îmi pin gura, murmu- 
ră Jem. 

-Se va căsători, zise Harriet ferm, şi apoi va avea 
mulți copii. Și va avea amintiri plăcute de când era una 
dintre Graţii, poate că va păstra a pană sau două ca 
amintire, va avea copii încântători şi zgomotoşi şi va fi 
arte fericită. De fapt, aş bânui câ nu se va mai gândi la 
Mecurul ei ca un tânăr înger sălbatic. 
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- Eşti remarcabil «le cinic penteu un asemenea rânâ 

srar, remarcă Jen. 

Harriet pui. j 
| Cinismul au este monapnlul båtrànepi 
-$i atunci de imde izvorăşte? 

- Din plicriseală, zise ca plat. Când te egtl, tinzi 

să petreci mult timp analizându-ți vecinii, De accen aș 

sugera că nu e mare diferenţă între oaspeții tăi senzuali 

şi restul membrilor înaltei soetetăţi. 
2 Ard mai intens. Femeile de familie bună sunt obo 

sitor de ataşare de conceptul de căsătorie şi fidelitate, 

chiar dacă au aventurile lor. 

o Aşa să fie? Aici pare să fic la fel de multă agitaţie 

ca în inalta societate, zise Harriet. Să o luăm pe 

Nell, bunăoară, 
- Nell pare să aibă o anumită fascinaţie pentru mine, 

zise Jem. M-a prins pe coridor deunăzi - am crezut că o 

să sară pe mine ca un leu înfometat, 
- Nu te pori împotrivi preferințelor unei persoane, 

zise Harriet. Nell pare să fie delicios de detaşată de pre 

siunile societății. Dar cred că în secret e destul de dispe 
rată să se mărite cu tine, nu doar să te aibă în patul ei. 

= MI tem să întreb despre dorinţele mele reale. 
Ea deschise gura, dat el ridică mâna, 
~ Vorbesc serios, nu doresc să ştiu. Villiers? 
= El e diferit, făcu ea. El are o pasiune- 
- Şahul, 
- Da. Când o persoană are o pasiune, viața ei € 

diferită, 
= Şi tu ai o pasiune? întrebă el destul de lare dar 

întrebarea răsună în nrechile lui Harriet, 
Avea oare o pasiune? Avea vreun mutiv să trăi 3 

motiv să în în râs dorinpa lui Benjamin de a se sinucide 
Elis iaţa penrtu că nu era cel mai bun În $f 
Asta era u pasiune. 

~ Nit o pasiune adevărată, Şi ru? 

„un 
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- Eu sunt norocos, zise Jem și termi: 

mai mul 

-Trebuie să găseşri ceva, evident, 
o pasiune! 

Harry, ai nevoje de 

capitolul 20 

Și mai multe ouă cu unt 

Când Harriet ajunse în Sfârşit la etaj, o găsi pe Nell aşezată pe patul ei. Își înăbuși un genmât la vederen ei. Nell sări în picioare. 
~ Funcţionează! strigă ea. 
-Ce funcţionează! întrebă Harriet şi se crânti pe un 

scaun. 

Căldura dată de coniac dispăruse şi acum se simțea 
obositi, 
- ~- Strange începe să mă bage în seamă. Nu știu cum faci, Harry, dar funcționează! 

= Cum îţi dai seama? Ș 
= Ne-am întâlnit pe coridor, el m-a apucat de umeri, 

Sa uitat serios în ochii mei și a spus: „Numele tău de 
milie e Gale?” 

se opri. 
- Și apai? ceru să ştie Harriet. i 
"Asta a fost. Eu mam aplecat un pic spre el, dar a 

Pornit din nou pe coridor. Dar, chia şi așa, ia fost trezir 
'™ mod clar interesul. Și acum am o idee. 

Tare? întrebă Harrier, inâbuşinulurși un căscat. 
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-Cred că aş putea să mă mărit cu 

Haeriet nu se putu abține să nu râ 
- Serios? 
Nell nu era genul care să se simtă uşor jiguită. 
-Strange are nevoie de o soție. În mod evident, e 

profund atras de mine şi aşteaptă doar momentul potri. 
vit ca să mă abordeze. Dacă îmi joc şansa bine, o să se 
însoare cu mine. 
-Cum o să o joci? vru să știe Harriet. 
-Voi refuza să mă culc cu el, zise Nell. Doar la prima 

cerere, desigur. Și va trebui să schimbi poezia. 
- În ce fel? 
- Ca să sugereze căsătoria, desigut. 
- Nu văd cum aș putea face asta, zise Harriet cu indo- 

ială. Am vorbit despre nopți şi delicii. Cum să schimb 
asta în câsătorie? 

- Poţi să o faci, zise Nell încurajatur. Asta doar dară 
nu crezi că ar trebui să-l las pe el să vină cu propunerea 
de căsătorie, 

-Åsta e un plan mai bun, făcu Harriet cu oarecare 
ușurare. Poezia e deja scrisă. În ultima parte va fi vorba 
de privighetoare şi de Nell Gale, evident. 

-Nu pot să spun că rimează. 
- Eu n-am spus că sunt poet, replică Harriet. 
Nell sări de pe scaun și se aplecă să o sărute pt 

Harriet, 
-Tu eşti cavalerul meu în armură strălucitoare. Îi 

sunt foarte recunoscătoare! 
Şi plecă. 
Harriet rămase acolo unde era, holbânciu-se la piciow 

rele ei în cizme. 
Benjamin fusese un bâtbat aşa de pasional încâr et 

se topise în umbra lui in anii lor de căsnicie. Abia cânt 
începuse să poarte pantaloni fusese în stare să pare“ 
și să se dueleze cu o persoană precum Strange. În mod 
normal, eineva aşa de chipeș ar fi făcut-o săi inghit 

ușar. 
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limba. EL s-ar fi uitat cu indiferență la ca, iar ca ar fi 
marmăit ceva şi ar fi plecat. 

Doar cn pantaloni şi ciorapi şi cu picioarele la verdere 
pentru toată lumea găsise curajul să vorbească. 
O pasiune... 
Dincolo de pasiunea de a purta pantaloni. 
Cuvântul îi alunecă în minte cu sunetul rece al 

oțelului, Dacă i sar fi permis să aibă orice pasiune do- 
rea, se gândi Harriet, ar fi fost cea pentru arta seuimei, 
Strange începuse lecţiile în ordine, spusese el, ti dăduse 
o armă ca să o facă bărbat, 

Funcționase. Ea se simțea puternică ținând in mână 
acea lamă subțire şi periculoasă, Sângele îi cânta de la 
frumusețea mișcărilor rotative ale adversarului ei care 
se potriveau cu ale ei. Era o gândire complexă, aproape 
matematică, pe care o înţelegea. Se ridică şi își luă din 
nou sabia, uitând de oboseală. Dând scaunul la o parte 
ca să aibă mai mult spaţiu, începu să exerseze mişcările 
pe cae le învățase de la el. Atuc, parare, fentă, împun- 
sărură. Vocea lui Jem ti răsuna în minte: „Calea cea 
mai directă dintre două puncte este cu vârful, nu cu 
latura sabiei”. 

Ea își imagină că avea un adversar în faţă care venea 
spre ca cu o sabie ce se tăsucea. Exersă din nou mişcarea 

împotriva lui iar şi iar. Privind sclipirea argintie a lamei, 
văzând-a cum tăia aerul și ridicând-o pe a ei ca să o Tu- 
tâlnească pe a lui, 

„Pararea este o mișcare la care apelezi în ultimă 
instanță. Evită lama!“ 

Ea exezsă din nou, iar și iar, închipuindurşi unghiul 
lamei, poziția corpului, sărind într-o parte pentru ca 
sabia lui invizihilă să taie prin spaţiul lăsar liber de 
corpu! ei. 

Când se aplecă, ţinându-se într-o parte de durere, gfi- 
fàind și cu transpiragia picurând de pe frunte, în casă era 
a linişte murmântal, Treburia să fie în mijlocul noptii. 

Dar tot auzea ceva... 
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Poren să fie o pisică? Suna ca uu atripăt. Harriet ii 
terse faqa şi puse sabia jos- Cămaşa îi era umedă la puler, 

Era extraordinar cât «le diferit era să fii bărbat, nu 

femeie. Ea nu asuda niciodată în haine de femeie. Acum 
inima îi bubuia şi sângele îl alerga prin vene, Parcă voja 
să rÀ 

Fără să se ostenească săi mai pună cizmele, deschise 
uşa ca să audă zgpomorul mai bine, Asta nu era o pisi 
Începu să alerge. 

Eugenia, etajul vrei, ușa încuiată, 
Harriet zbură pe scări în sus şi ajunse la uşa mare de 

stejar care închidea aripa Eugeniei de restul casei, 
O auzea mai bine acum, auzea mici bubuituri ale 

pumnişorilor ei în ușă și strigăte înecate de suspine. 
~ Eugenia! strigă ea. Sunt Harry. Ce sa întâmplat? 
Se auri o avalanșă de vorbe, dar nu le înțelese. Aşa că 

îşi ridică vocea la un strigăt: 
= Arde undeva? 
Se auzi o voce stinsă, aproape de gaura cheii. 
-Arde la mine în dormitor! 
- Oh, Dumnezeule! zise Harriet şi simţi cum o la 

ameţeala. Unde e lacheul? Unde e? 
Auzi suspine. 
-Nu ştiu unde e. Bar de mult timp în ușă, nu a venit 

nimeni, e întuneric, e frig şi guvernanta mea... 
Ea nu mai auzi şi restul. 
-E fum mult? întrebă Harriet cu voce foarte serioasă. 

Auzi doar suspine și ceva ce nu reuși să înțeleagă. 
- Eugenia, trebuie să culti! Pune urechea la gaw 

ra cheii. E fum pe coridor? 
Tăcere, 
Apoi auzi: 
-Nu. 

PRR ni zise Harriet cu mintea gulopănul. Ai crt 
noşeiul din camera ta? 

- Am uitat, zise Eugenia cu suspine în glas. Mun 
speriat, am fugit de acolo şi nu vreau să mă mai Întorte 
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- Nu vreau să faci asta, zise Harriet. Poţi să vezi focul 
Eugenia păru puţin confuză. 
-Sigur că nu. 
-Atunci stai acolo unde ești, zise Harriet. Nu te 

mişca! Dacă se apropie focul, râmăi jos, Mă întorc într-o 
clipă, Eugenia! Vei fi în regulă până atunci? Ea pipăi 
îngrijorată uşa. Era rece, fără căldura unui foc. Cu 
siguranță flacăra nu avea să ajungă imediat pe coridor. 
Eugenia! Mä auzi? 
-= Da, zise ea. Dar, Harty, 
-Aşteaptä! zise Harriet tăios. 
Se întoarse, Era pe coridorul de la etajul trei și ușile 

dormitoarelor se întindeau în faţa ei. Fără să ezite, des- 
chise uşa care era cel mai aproape și pipăi după şnurul 
loporelutui Când nu îl găsi, se năpusti la fereastră și 
trase draperiile. 

Auzi un murmur confuz din put, dar nici măcar nu 
se osreni să se uite într-acolo, ci fugi înapoi la ușă. În 
lumina lunii vedea șnurul. Era în partea opusă a ușii 
față de unde căutase ca, Trase, şi trase, şi trase a trein 
oară cât de rare puw, 

= Ce sa Intâmplat? se auzi o voce masculină din pat. 
Ea se uită într-acolo ca să descopere un bärbar care 

arăta ca o morsă cu sculfie în cap, 
- Arle în aripa de vest, domnule, zise ea și trase iar și 

iar de sfoară și apoi alergă din nou pe coridor și înapoi 
la ușă. Eşti bine, Eugenia! zise ea cu voce fermă. 
~Numi place aici, zise Eugenia și suspinele din vocea 

ei aproape că îi upriră inima, E întuneric şi sunr singură. 
- O sil omor pe ratăl tâu! zise Harriet ptintre dinţi. 
- ÎL vreau pe papa, zise Eugenia și începu din nou să 

Plângă. Îl vreau pe papa! 
Nu era nici o cheke. Sigur câ nu era nici o cheie, pen- 

tru că Jem voia să se asigure că degenerații nu își găseau 
drumul în aripa de vest. 

- Dormitory] tatâlui tău nu e tot în aripa de vest! in- 
treba Harrier. 
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_EI nu e a-aici, sughiţă Eugenia. M-am dus în camera 

lui, dar nu era acolo, Sa 

Harriet alergă spre capătul scărilor şi se uită agitată în 

jos pe treptele numeroase care duceau în jos. 

-Nu pleca! strigă Eugenia. Nu ple 

Te rog să nu pleci! 
-Nu plec, zise ea și îşi puse palma pe lemnul gros de 

parcă ar fi putut să o dezmierde pe Eugenia pe faţă prin 
el. Îşi promit că nu plec nicăieri. 

- Cântă-mi un cântec, zise vocea. 
Harriet se gândi înnebunită. 
-Nu ştii nici un cântec? Tata nu ştie decât un singur 

cântec. El spune că nu ştie doar din cauză că e bărbat, 
- Ei bine, eu ştiu câteva, zise Harriet. 
Dar mintea i se golise şi nu se putea gândi decât la 

mirosul de fum. Ea nu știa nimic despre cântece de 
copii. În cele din urmă, se gândi la un singur cântec 
pe care instructorul ei de muzică i-l băgase în cap cu 
ani în urmă când trebuia să debuteze în societate şi se 
aştepta ca ea să cânte. 

— Soarbe-mă din priviri, cântă ea, și eu mă voi promite ție. 
-Ce înseamnă asta? se auzi o voce subțire şi tăioasă. 
Dar suna mai puţin speriată. 
- Înseamnă că acela care cântă admiră ochii persoanei 

pe care o iubeşte. 
- Oh! Mai știi alte cântece? 
-Nu. 
- Bine, atunci. 
= Dar lasă-mi un sărut în cană și nu voi mai cere vin... 
-Cum lași un sărut în cană 
- Bună întrebare, zise Harriet, dar nu răspunse, ci 

continuă să cânte. Sărutul care se va naște din sufletul tău 
are nevoie de suflu divin. Dar chiar şi să sorb din nectarul lui 

Zeus, tot nu aş renunța la tine. 
-Nectarul e ce mănâncă albinele? 
-Aşa cred, 

ri, Harry! 
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- Nici eu nu aș schimba asta pentru un sărut. Ce e sorb? 
Dar Harriet auzi în sfârşit Pâşi venind pe scări și sări 

în picioare. Era un servitor aşa de obosit încăt fapa îi era alba. i 
- Foc! strigă Harriet, Arde în aripa de vest şi Eugenia e singură acolo! 
El o privi fix o secundă, apoi se răsuci pe căteăie slo luă la goană pe scări în jos, 
- Harry? zise Eugenia prin ușă. 
- Da, scumpe, 
- Ai spus foc? 
-Nu te îngrijora! zise Harriet ferm. Vine cu cheia şi 

o să te scot de acolo într-un minut. O să fie tn regulă, 
Eugenia. O să stingem focul şi apoi o săl găsim pe tatăl 
tău şi o să-l omor. 

El era în patul greșit, își dădu ca seama. Sigur că era. 
Un bărbat ca el avea amantă, deși nu-și dăduse seama de 
asta în naivitatea ei monumentală. 

El era bine mersi în pat, probabil cu una dintre 
Grașii. 

- Dac, Harry, zise Eugenia, focul e în camera mea. 
- Știu, nu-ţi face griji, 
= Nu-mi fac griji din cauza asta, zise Eugenia. Ştii, 

Harry, atunci când cânți, parcă eşti fată. 
Harriet şi drese glasul. Întregul subterfugiu era ridi- 

col. Ea deschise gura, dar chiar atunci se anziră paşi şi o 
mulțime de servitori năvăliră pe scări în sus, conduşi de 
Povy, care ducea o cheie mare de alamă. 

= Dă-mi-o! îi ceru Harriet. 

Powy i-o întinse. 
Ea biai cbeia în ușă, descuie şi luă în brațe silue- 

ta mică, apoi se rrasc repede în spate cu Eugenia în 
braţele vi. 

-Slavă Domnului! spunea Povy. Sluvă... 
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Vocea îi amuțl. EI se uită pe coridor în jos, Acolo era 
lumina slabă a unei lămpi arzind lângă uşă. Nu era nici 

urmă de fum, Nu era nici nacat... 

= Eugenin, zise Harriet pimånd fara jos. Nu miai spus 

că era for? 
Eugenia îşi trase nasul, 

-A fost, zise ca. E mereu foc la mine în cameră. 

Uşile se deschileau pe coridor în spatele cei. Auzen 

mici strigăte di 
= Atde! strigă dineruxlată bărbatul-morsă lângă umà- 

rul lui Harrier, În aripa cealulră. 
Părea să aibă prea mulți dingi. 

Se auziri strigăte de răspuns de la restul persoanelor 
adunate pe coridor, Povy făcu semn din cap, iar un ser- 

vitor alergă în aripa de vest. 
Harriet îngenunche lângă Eugenia. 
~ Plânpeai şi erai îuspiimântată, 
Eugenia îşi erase nasul și ochii i se umplură din nou 

de lacrimi, 
~À fost incendiu în camera ta? 
- Nu, zise Eugenia. Dar... dar m-am trezit singură. 
Harriet se uiti în sus la Povy. Se simțea ca şi cum 

învăța din nou să respire, 
- Unde e servitorul care trebuia să stea aici? Și unde 

sunt guvernanta și camerista Eugeniei? Cine doarme 
cu ea? 

-Voi întreba cu siguranșăi de dimineaţă, zise Powy. Vai 
cerceta ca să... 

- Vei cerceta acum! se răsti Harriet şi se ridică în 
picioare. Fiecare centimetru din ea se transformă din 
amabilul domn Harry Cope într-o ducesă, o femeie care 
administra un domeniu ducal, ca să nu mai vorbim de 
tribunalul judecătorului Truder. Sugerez să descoperi PE 
dară unde se află aceste persoane. Și ai putea, continuă 

pe un ton disprețuitor, să-l informezi pe Lord Strange 
dacă 1! poți localiza, despre ce s-a întâmplat în sear 
asta aici, 
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Povy se îndreptă de spate, 
- Voi face asta, domnule. Pe dată, zise el. 
-O vai lua pe damnişoara Eugenia în camera men. 
Ea se uită la lumea adunată pe coridor. Arăta mai 

purin fascinantă decăt în seara trecută, 
-Nu e nici un foc, declară ea. Mergeţi înapoi în par, 

vă rog! Ne pare rău că v-am deranjar. 
- Ceai? întrebă Povy destul de disperat. Ouă ca unt? 
-Ajunge cu ouăle cu unt, făcu Harriet exact când 

interveni Eugenia: 
- Da, vă rag! 
-Foarte bine, ouă cu unt, zise Harriet și o luă pe 

Eugenia de mână. Aș vrea să aflu exact ce te-a speriat, 
dar hai să aşteptăm până ce te speli pe faţă. 

Coborâră scările în linişte. Inima lui Harriet încă 
gonea. Se simțea rău, probabil era efectul șocului şi al 
agitaţiei. 

Intrară în camera lui Harriet, iar eu se uită ușor vi- 
mită la scaunul încă dat deoparte, la cizme și la sabie, 

- Îmi pare rău că ai crezut că e incendiu, zise Eugenia 
şi se cocoţă în pat. Nu am vrut să dau impresia asta. 

-Nu e vina ta, zise Harriet. Ai visat cumva urât? 
- Oh, nu! zise Eugenia. Astu nu m-ar deranja de- 

loc. Nu sunt un bebeluș. M-aş fi culcar la loc. A fost 
șobolanul. 

- Şabolan! 
- Da, zise Eugenia încuviințând din cap. A fugir pes 

te parul meu, eu m-am trezit şi era acolo, uitându-se 
la mine. Chiar în faţa mea. Era negru cu coada aia ori- 
bilă, roz. 

-Trebuie să fi fost un vis, zise Harrier. Un şobolan nu 
at face niciodată așa ceva, îi e frică de oameni. Ai visat, 

-Ştiu diferenţa dintre un vis şi un şobolan, Harry. 
Șoholanul m-a muşcat. În vis nu ar face aşa ceva. 

- Tea mușcat șobolanul? Unde? 
= Chiar aici. 
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Ea întinse mâna dreaptă şi, întradevăr, chiar deasu- 

pra degetului mare erau patru puncte ca nişte înțepâturi, 

pielea fiind umflată în jurul lor. 

_Oh, nu! şopti Harriet. O luă pe Eugenia în braţe și 

alergă la lizhean, turnă apă din carafă și îi băgă mâna în 

apă, Săpun, zise ea. Săpun! 

Inima îi bubuia din nou. 

-Chiar aici, făcu Eugenia şi arătă spre bucata de 

săpun, 

Harriet săpuni iar și iar. 

-Nu era nici măcar un şobolan murdar, zise Eugenia. 

Vreau să spun că m-a speriat. Și nu am vrut să mai stau 

cu el în cameră. Dar avea o pată albă drăguță pe abdo- 

men, de parcă ar fi avut o vestă elegantă. Era curat, cât 

pot fi sobolanii. 
Harriet gemu şi frecă mai tare. 
- Câţi șobolani ai văzut? 
Se auzi o bătaie în ușă și Harriet se răsuci, pregătită 

să țipe la Jem. Dar se părea că nu fuseseră în stare säl 

scoată din cine ştie ce pat era, pentru că era doar Pow 

cu ouăle cu unt. El le puse jos pe masa mică de lângă 

fotoliu. Un servitor căra alt fotoliu în cameră. 
-Ce bine! zise Eugenia, scoțându-și mâna dintra lui 

Harriet și scuturând apă pe podea, Mi-e așa de foame! 
- Înţeleg că Lord Strange nu e de găsit! declară 

Harriet. 
Povy făcu o plecăciune. 
- N-am avut succes, domnule Cope. 
- Aţi verificat fiecare dormitor? 
Tonul ei era uşor acid. 
El clipi. 
- Sigur că nu. Nu pot să deranjez musafirii în felul 

ăsta. 
- Faceţi-u! se răsti ea, 
- Lord Strange va fi foarte furios, declară Povy- 
Ea îl țintui cu privirea. 

Scanned with CamScanner 



Ducesa apți 175 

- Lord Strange va avea alte lucruri de care 
jorese. Veţi dori s 
de un şobolan, 

El rămase acolo un moment, timp în case ca 
o privire de ducesă. Apoi 
în 1ăcere nga în urma Lui, 
Nu cred că Povy te place foarte mult, Harry, zise 

Eugenia, luând o înghițitură zdravănă de ouă cu unt, 
~ Nu-mi place nici mie în mod special de el, zise Har- 

riet. Dacă e un şobolan în camera ta, e vina lui Povy. 
= Nu aș crede asta, zise Eugenia după o vreme. Papa 

mi-a spus că toate clădirile vechi au șoareci. 
- Şoarecii sunt una, șobolani sunt altceva. 
= Presupun că şobolanului îi era foame, zise Euge- 

nia. En mam culcat fătă să iau cina pentru că am fost 
neasculrătoare, 

Ea mai luă o înghiţitură mare de ouă, 
-Ce ai făcu? 
= Am făcut o criză de furie, zise Eugenia. Mai fac asra 

şi e un mate păcat. Guvernanta men a fost aşa de furioa: 
să pe mine că a plecat. 

-Şi nu sa întors, 
- Da, aşa că nu am primit cina. Dar știam că aşa va 

fi. Niciodată nu primese cina dacă sunt obraznică. Și 
uneori mă simt așa pur și simplu. 

- Toţi ne simțim aşa uneori, zise Harriet simțind cun 
creștea furia în ea, Cred că tot ar fi trebuit să primeşti 
de mâncare. 

- Știu cum ar trebui să må porn, îi explică Eugenia. 
Dar nu pot. Guvernanta mea vola să exersez franceza. 
Dar eu votam foarte mult să mi fac calculele, Şi nur pu- 
team să fiu atentă. Pur şi simplo nu priteataa. 

-Ai fost nepoliticoasă! întrebă Harriet. 
- Teribil, zise Eugenia veselă şi începu să mănânce 

Pâine. Stil, Harry, părul tău se ridică în părţi 
itarrier îşi puse mäna pe cap şi descoperi că părul ti 

ieşise din Jegătura «le la spate şi se unslulu sâlbaric în 
jurul capului, 

se ingri- 
informaţi că fiica lui a fost muşcază 

aruncă 
e retrase cu spatele şi închise 

Scanned with CamScanner 



176 Eloisa James 

-Aşa e părul meu. 
-Tefa arăţi ca o fa 

foarte drăguță. 5 
Harriet fu exagerat de mulțumită de complimentul 

primit. i 
-Eşti fată? întrebă Eugenia cu francheţea remarcabilă 

a copiilor. 
Harriet aprobă din cap. n k 
-N-o să spun nimănui, promise Eugenia. Mi-aş dori 

să mă fac aşa de drăguță ca tine. Dar nu o să fiu. M-am 
împăcat cu asta. 

- Despre ce Dumnezeu vorbeşti? întrebă Harriet. Eşti 
foarte frumoasă. 

— Papa al meu spune că lucrul cel mai rău pe care poți 
să-l faci este să minţi pe cineva ca să-i protejezi senti- 
mentele, zise Eugenia cu ochii ei cenușii privind foarte 
serios. Părul meu e straniu şi am un nas prea mare. 

-Ai păr foarte ondulat, fu Harriet de acord. La fel şi 
eu. Dar nasul tău nu e mare și ai ochi foarte frumoși. 

- Sunt obişnuită cu asta, zise Eugenia senină. Papa 
e foarte bogat, aşa că pot să mă mărit cu cine vreau. O 
să-l cumpăr. 

- Oh! făcu Harriet destul de şocată. 
-Tu eşti bogată? întrebă Eugenia. Face lucrurile mult 

mai plăcute. 
- Da, zise Harriet după o vreme. Presupun că sunt. 

Nu m-am gândit prea mult la asta. 
- De ce nu? Ai putea să îți cumperi un soţ. Pot săi 

spun cum să o faci, pentru că papa mi-a spus totul de: 
pe ale gueria Tondi şi postezi pe o coloană de la 
acolo poli e te di ani ai. E un loc foarte mare $ 

On ud si ari antrenor de cai la o soţie 
sească o sopie? + Tatăl tău intenţionează 

__—A iubit-o foarte mult ise Eugenia e marena mat Taa aeie aa Eu a părato. Ea la cumpărat pe el. 

observă Eugenia. Ai o faţă 

gi 
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- De ce nu te culci în patul meu până ce vine tatăl 
său să te găsească? 

Eugenia se poticni până la pat şi adormi în clipa în 
care capul îi atinse perna, 

Harriet rămase un momenr în fața ei și o mângâie 
uşor pe păr. Nu fusese pieptănat inainte de culcare. 
Ceca ce avea sens, având în vedere că guvernanta plecase 
furicasă din cameră fără să îi lase cina şi nu se întorsese 
nici măcar să o spele pe Eugenia pe față. Dar Jem nu ar 
fi trebuit să îşi viziteze fiica de noapte bună? 

Ea înghiți în sec. Dacă viața ar fi fost destul de bună 
ca să-i ofere un copil... 

= Aş putea avea o pasiune pentru tine. 
Dacă Eugenia ar fi fost a ei, ea ar fi ținut la ea cu 

aceeași fervoare cu care Benjamin ținea la șah. 
Era un gând sumbru, care o făcu să se simtă şi mai 

obosită. 
Așa că se intoarse poticnindu-se la fotoliu şi sc ageză. 

Adocmi in cele din urmă, gândindu-se la calcule şi 
copii, 
Când se trezi dintr-un vis în care un şobolan foarte 

curat și foarte inteligent făcea calcule pe o foaie de hår- 
tie, se lumina, Cu ceafa amorţită pentru că adormise în 
fotoliu, se ridică cu greu și căzu în pat lângă Eugenia, 
îmbrăcată cum era, 

capitolul 21 

Despre șobolani și abilitatea lor de a-și schimba 
petele 

8 februarie 1784 

Ea deschise ochii să îl găsească aplecat deasupra el, 
ua îngrijorare așa de dureroasă în privire încât il iertă, 
deşi păcatele lui erau de neiertat. 

~E foarte speriată? şoprti el. 
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Era prima dată când vedea că acea strălucire a 
inteligenței și încrederii care îl însoțea mereu pe Jem 
se diminuase mult. Ea simţi dintr-odată dorinţa de a 
i-o readuce. 

Dar îşi înăbuși emoția când îşi aminti ce ticălos era, 
dormind pe cine ştie unde. 

-Ar fi putut fi un incendiu, zise ea tăios, dându-și 
picioarele pe marginea patului. 

El nu avea perucă. Sigur că nu. El și amanta probabil 
nu închiseseră ochii nici o clipă. Dacă ar veni în patul 
ei, nici ea n-ar fi dormit toată noaptea. 

- Dumnezeule! făcu el şi își trecu mâna prin păr. 
Suna ca o rugăciune. 
Harriet simți alt val de simpatie, dar şi-l înăbuși. 
- Ar fi putut să moară, zise ea cu voce oțelită, dură 

şi logică. Fără guvernantă. Nu a primit cina. Nimeni 
n-a spălat-o pe faţă. Un şobolan a trezito din somn şi a 
muşcat:o de mână. Presupun că a crezut că mirosea ca 
un cartof cu unt. Știai că ai șobolani? 

El se răsuci și se uită la ea cu ochii mari, umbrele 
genelor întinzându-se pe obrajii lui. 

- Dacă ştiam că am șobolani? întrebă el aproape năuc. 
Nu, presupun că ar fi trebuit să ştiu. Am crezut că avem 
șoareci. Eugenia mi-a spus că a auzi foșnete și un chiţăit, 
dar i-am zis că în casele vechi mai sunt șoareci. 

-Febra mușcături de şobolan, zise ea și scoase la ivea- 
lā cea mai mare temere a ei, dar nu mai reuși să zică 
altceva în afară de numele bolii. 

- De ce mână a fost muşcată? întrebă şi se duse la 
marginea patului. 

Eugenia dormea, cu părul negru ciufulit în jurul ei. 
Zâmbea, cu colțurile gurii ușor ridicate. 

- Dreapta, răspunse Harriet, 
El o ridică. Cele patru urme de mușcătură erau un 

pic umflate. 
- Dumnezeule! zise el. 
Din nou sună ca o rugăciune. 
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- Când a murit un om de pe domeniul meu de febră, 
sa întâmplat la două siprămâni după ce a fost muşcat. 
Va trebui să o supraveghezi, 

- Sunt un prost! Am crezut că o ţin în siguranță, 
Harriet nu știu ce să spună. 
- Nu-ţi poţi imagina ce înseamnă să ai un copil, zise 

el și se trânti pe fotoliul unde ea dormise jumătate de 
noapte, Când a murit mama ei, am crezut că o săi gò- 
sesc o doică să o alăpreze şi apai o voi trimite la o rudā 
feminină undeva. Asta avea sens, nu? 

Harriet aprobă din cap, 
- Dar apoi am luat-o în braţe. Avea chipul acela stra- 

niu și părul numai bucle ... EL se opri. Arăţi un pic ca 
ea. Nu am mai putut sä o trimit de lângă mine. Am adus 
doica aici. Mai târziu ar fi trebuit să o trimit la mătușa 
lut Sally, unde ar fi fost în siguranță cu alte femei, dar 
n-am putiit, Ce idiot! exclamă el şi se prinse cu mâinile 
de cap, 
-Nu c aşa de îngrozitor, zise Harriet, vorbind impo- 

tiva fiecărui instinct pe care îl avea. 
Ea pur şi simplu nu suporta să vad expresia sumbră 

de pe faţa lui. 
= Ştiu ce trebuie să fac. Trebuie să se ducă să locuiască 

altundeva, departe de locul ăsta şi de pericole. 
Haetiet îşi drese glasul. 
-Nu ai putea să fii mai puţin drastic? De ce să nu 

inviţi aici doar oameui în care ai încredere în loc să in- 

cui aripa unde e camera ei? Şi scapă de șobolani! Mi se 

pare mai simplu. 
- Simplu! Nu știi căt de simplă e moartea. E... e ca 

o ngä! O persoană trece prin ea și ai pierduta: pentru 

totdeauna. A 
- Întâmplăcor, și eu am pierdut pe cineva drag, zise 

ca. Dar am fâcut tot ce am putut ca săi pin în siguranță. 

= Aşa fac și eul . 
- invitând-o la picnicuri îu turnul strâmb? iz- 

ueni ea. Umplânul casa de oameni în care tu însuți 
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nu ai încredere pentru că pot fi prea periculoși? Încu. 
ind'o fără măcar să o verifici înainte să te duci la culcare? 

-Nu mam dus la culcare, zise el cu voce chinuită, În 
rest, ai dreptate, 

- Faptul că nu te-ai dus la culcare e parte din toată 
zise ea. Poate că ar trebui să o trimiși de aici, 

are îşi petrece timpul cochetânul fără să se oste- 
i verifice fiica evident nu are timp pentru ca. 

El îşi prinse capul între mâini. Ea simţi din nou o 
senzaţie alarmantă de amețeală, de parcă ar fi fost dispu- 
să să facă orice ca să nu-l mai vadă aşa de chinuit, 

= Ai dreptate. Ai absolută dreptate, 
- Eu... 
- Sunt un tată îngrozitor. Tatăl meu nu a fost un tată 

adevărat, iar eu am crezut că pot fi altfel. 
El se îndreptă din nou şi faţa lui o şocă - cearcăne- 

le negre de sub ochi îl făceau să arate de parcă lar fi 
pocnit ceva, 

- Aiureli. Ar fi trebuit să ştiu. Bărbaţii din familia 
mea nu pot fi părinţi buni. 

= De ce! întrebă ea pe un ton tăios, Nu cred că eşti un 
tată îngrozitor. Trebuie doar să fii mai puţin nepăsător. 

- Suntem absolut dezonoranți. Villiers nu ţi-a făcut 
nici un serviciu aducându-te în acest loc. Va trebui să o 
trimit de aici. 

Vocea lui era la fel de sumbră ca miezul iernii. 
Harriet înghiţi în sec. 
= Ea te iubește, zise Harriet slab, Nu o trimite de Doar schimbă-ţi viața. 

__—Am lăsat-o să fie mușcată de un şobolan, zise el şi se întoarse din nou. Casa asta e, metaforic vorbind, plină de șobolani. Și, la fel ca ei, nu am idee cum să mă trans- form într-o versiune mai civilizată. Nu sunt un nobil de la şară, Harry Cope. Apoi întrebă: Fu îţi face ochii de culoarea asta? 
- Furia nu are o culoare anume, 

problema 
Un tată 

ici! 

zise Harriet, 
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Ea încerca să priceapă ce spusese cl. Era posibil 
oare ca Jem să permită acestei petreceri să continue 
pentru că se considera demn de dispreț? Plin de păcate 
dincolo de abilitatea de a se schimba? 

-Ochii tăi au cea mai ciudată culoare, zise el. Uncori 
sunt căprui şi alteori capătă o nuanță violet, Când deza- 
probi ceva... Oare despre ce vorbesc? 

Harriet se întreba acelaşi lucru. Ce fel de bărbat stătea 
treaz toată noaptea, fäcând dragoste cu amanta, și apoi 
lăuda ochii unui bărbat? 

El se întoarse din nou și trase ușor plapuma de pe 
Eugenia. 
= Vrei să o laşi pe fiica ta aici până când se trezeşte? 

Pot să mă duc în altă parte, zise Harriet, Este epuizată, 
- La fel eşti şi tu, O s-o iau cu mine, zise el și o lui pe 

Eugenia în brațe, 
Ea murmură ceva şi își lipi fața de pieptul lui. Picioa- 

rele ei lungi și subţiri cădeau pe braţele lui ca picioarele 
de cocor, 

-lyi datorăm mii de mulțumiri, zise el. 
-Nu îmi datoraţi nimic. 
-Atunci măcar încă o lecţie de scrimă. 
Ochii lui cercetară camera și văzură sabia aruncată 

într-o parte și covoriil dat mai încolo. 
- Am descoperit că îmi place acest sport, admise 

Harriet. 
- După-amiază, Trebuie să dorml. 

Capitolul 22 

„Pune-mă jos și zostogoleşte-mă spre o târfă. Sau nu 

8 februaris 1784 

Ea se trezi fară să-l mai găsească pe Jem stånd deasupra 
ei. O naurate, Camera cra complert tăcută, cu excepția 
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ri cântătoare pe o creangă undev: 

i un foşnet de hârtie. Își inălță capul să 

â nd o carte, 

unei p 

averi 
-Am trăit cu părul meu toată viaţa, Camerista mea îl 

tine sub control strângândurl la spate când e ud. 
© = Se pare că ai avut o noapte agitată, zise Isidore și 

puse cartea deoparte. Vrei să îmi spui, te rog, ce s-a în- 

tâmplar? Am auzit de o inva de șobolani, de un incen- 

diu şi o gazdă lipsă, Sună ca o piesă proastă. Cu excepția 

părții despre şobolani. Asta are culoarea înspăimântă- 
toare a realității. 

- A fost un şobolan în dormitorul fiicei lui Strange. 
- Bleah! făcu Isidore. Nu suport șobolanii. Am stat 

într-un han infestat. Luam cina când ne-am dat seama 
că trei sau patru ne priveau de sub masa de alături. Nu 
erau deloc speriați de noi. 

- Am crezut că a fost un incendiu, dar nu era. lar 
Lord Strange nu era de găsit. Nu era în patul lui. 

Cuvintele o făcură pe Harriet să simtă o senzație dură 
în piept, de parcă ar fi fost umplut cu pietre mici și tari. 

-Mă întreb cu cine se culcă, zise Isidore. Presupun că 
are o metresă. Sunt destule femei aici. Mă tot întâlnesc 
cu femei în salonul doamnelor pe care nu le-am mai 
văzut până acum. 

Harriet nu zise nimic, Era oribil să descopere că ea 
încă îl voia pe Jem, deși ştia că avea o amantă. 

-Eşti o femeie ciudată, zise Isidore pe un ton destul 
de misterios și luă cartea din nou în mână, 

-Ce citeşti? 
= Cartea lui Machiavelli numi! Prinţul. Este despre 

felul în care se menţin prinții italieni la putere, Mama 
spune că e menţionată și o rudă îndepărtată în carte, 
că m-am gândit să o citesc, 

-O rudă deale tale a fost prinţ? 
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-Nu, din câte înţeleg, era o slugă pricepută la otrà- 
vuri, zise Isidore. Familia mea e plină de oameni cu tat 
felul de talente, 

- Familia mea este plină de oameni cu o virtute 
lictisitoare, 
Isidore dădu pagina, dar ridică privirea. 
- Virtute plictisitoare? 
- Exact, 
-Poate că sunt o rudă pierdută demult. Găsesc că nu 

tmi place șederea la Lord Srtange acasă. Seara rrecută, 
Lord Roke mi-a zis ım lucru uimitor despre lichiorul 
de caise, 

-Ce anume? 
~ Era o sugesrie de natură fizică, făcu Isidore. M-am 

retras în salonul doamnelor şi m-am trezit într-o 
conversaţie cu a doamnă care purta foarte multe cosme- 
tice. Și o claie de păr auriu care se ridica precum un turn 
deasupra umerilor ei. 

- Toată lumea are turnuri în păt, zise Harriet 
morocănoasi. 
Nu se bucura să se întoarcă în ducat și să îşi coafeze 

din nou părul așa, 
= Uită-te la Jerma! Mi-a spus o dată că avea cincispre: 

zece funde fixate în păr. 
- Nu așa. Doamna în chestiune ar fi putut avea un 

cuib întreg de șobolani acolo şi nimeni nu ar fi știut, 
-Ce gând dezagreabil! 
-Şti ce mi se pare straniu? Strange nici măcar nui 

cunoaşte mare parte din oaspeți, nicl măcar după nume. 
~ De unie ştii asta? a z 
~Neam plimbat o dată în jurul camerei, iar unii 

oaspeţi au fost obligaţi să se prezinte singuri. Mi sa pă 
Tut revoltător de nepoliticos. 

- Din partea lui Strange? i ză 
~ Dacă se osteneșre să invite Jumea, ar trebui să îşi in 

timp şi să-l salute când sosesc, nu crezi! 
= Presupun că da. 
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-leri a sosit o trupă de jongleri. Deduc că sunt cumva 

parte din teatrele lui de la Londra. E un grup de băieți 

destul de entuziaşti, care nu aveau ce căuta într-un sa- 

lon adevărat. Nu erau nici măcar îmbrăcați cum trehu- 

ie. Şi totuşi el încearcă să pretindă că ei fac parte din 
locul ăsta. 

- Ce părere au avut despre salon? 
- Au fost încântați de bere, zise Isidore. Şi l-au compli- 

mentat pentru mâncarea de fasole cu mazăre servită la 
cină. Mie nu mi s-a oferit aşa ceva din câte am observat, 

- Cred că e admirabil, zise Harriet. 
- De ce! întrebă Isidore îndrăzneață. 
- Pentru că nu decide cine ar trebui să îi fie oaspe- 

te doar pe baza provenienţei sau a poziției deținute în 
societate, 

- Atunci de ce să nu deschidă un hotel? Eu însămi 
nu am stat niciodată la un hotel din pricina convingerii 
ferme a soacrei mele că o lady nu are ce căuta întrun 
asemenea stabiliment plătit. Dar mi s-a amintit fără să 
vreau de un hotel seara trecută. Sau poate de un bordel, 
ca să spunem lucrurilor pe nume. Am văzut că a adus 
foarte multă veselie mâncarea gratuită oferită de Strange 
dimpreună cu o anume apreciere a Graţiilor. 

- Când ai vrea să pleci? întrebă Harriet, știind exact 
în ce direcţie se îndrepta conversaţia. 

- Mâine-dimineaţă ți s-ar părea că e prea repede? în: 
trebă Isidore. Toată lumea compara cu veselie la micul 
dejun poveşti cu mușcături de șobolani. Nu vreau să am 
asemenea cunoștințe detaliate despre lumea animală. 
-Am putea să mai așteptăm o zi? întrebă Harriet: 

Mam angajat să-i livrez bileșele lui Strange din partea 
lui Nell, iar mâine ar trebui să i-l dau pe ultimul. 

- Sunt așa de conservatoare în comparaţie cu tine: 
Chiar te-ai implicat să îl curtezi pe Strange, cei drept 
Pentru altă femeie. Sună shakespearian. 

= Poate că ar trebui să o informez pe Nell că Strante 
are o amantă, 
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- Crezi că tar păsa? pufni Isidore. 
- Poate că nu, admise Harriet, 
- Nu-mi place maniera deșânţată în care oamenii 

aceștia îşi trăiesc viața. 
Nu e așa de diferit de stilul Jemmei, zise Harriet de- 

fensiv, Cel puţin asta am auzit despre aventurile Jemmei 
cât a erâit la Paris, 

-E o mare diferență, Da, Jemma a avut n aventură 
sau două. Dar ea nu avea atitudinea asta disprețuitoare, 
plăcere de dragul plăcerii. Ştii, Harriet, nu mă gândesc 
prea mult la soțul meu, Cosway. De ce aș face-o? Nici 
măcar nud cunosc. Dar acum îmi dau scama că, dacă e 
la fel ca Strange, nu cred că aș putea suporta. 

-Ca Strange? Lui Harriet ti bubuia inima. 
Să aibă un soț ca Strange, cu acea frumuseţe sălbatică, 

cu felul în care zâmbea, cu mușchii bine conturaţi, râsul 
din ochi, strălucirea pură, 

~ Exact. Să nu ştiu niciodată în al cui pat ar fi. Presu- 
pun că Strange va accepta propunerea lui Nell. Deduc 
că este pentru o noapte de plăcere, nu pentru câsătorie, 

Tonul ei era disprețuitor. 
- Da, zise Harriet. Deşi ea are ambiția de a se mărita 

cu el, 

$ nu sar căsători niciodată cu ea. Nici un bärbar 

nu se însoară cu o femeie cate îi permite să o ducă 

în pat, o p 
-Nu poţi spune asta cu siguranță, protestă Harrier. 

Ştiu destule Tady al câror prim copil a venit suspect 
de repede. 

- După ce căsfroria a fost aranlată, 
-Nu în toate cazurile, zise Harriet. A . 
~Ei bine, zise Isidore, după cum am spus, incep să 

må ascund. Mă transform într-una din acele ducese care 

sunt de părere că toată iumea e imorală. Ea se apiecă de 

umeri. Pur şi simplu nu-mi place genui ästa de adunare. 

Am fost abordară aseară. 
-Cu privire la lichiorui de caise? 
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_ Erau jonglerii. S-au îmbătat foarte tare la un mo- 

ment dat. Stăteam într-o parte a încăperii cu una dintre 

Graţii şi discutam despre prezervative - care nu mă inte- 

resează deloc, Harriet, te asigur - și doi dintre ei au venit 

spre noi, ne-au privit și au spus: „Sunt foarte beat. Pu- 

ne-mă jos şi rostogoleşte-mă spre o târfă!“ Companioana 
mea a fost de părere că e foarte amuzant, A tot chicotit, 

- Oh, Isidore, îmi pare râu! 

- Apoi au început să ne compare. Unul dintre ei a 
spus că arăt ca o virgină, iar Graţia a chicotit. Celălalt 
a zis să mă întind și o să mă servească, Știi ce înseamnă 
asta, Harriet? 

- Nu. 
-A zis că o să se culce el cu mine în seara asta, iar 

prietenul lui poate să mă aibă mâine. Și Graţia era uşor 
invidioasă. Voia ca proști ăia beți să o dorească pe ea. 

- Oh, Isidore! zise Harriet. E îngrozitor! Cum ai 
pat? 
= Cel care era mai beat m-a apucat de braţ și ma ri- 

dicat în picioare. Am fost așa de proastă încât nu mi-a 
venit nici o replică în minte. 

Harriet o apucă pe Isidore de umeri. 
- Din fericire, a căzut. A rămas întins acolo. 
- Unde era Strange? 
Isidore ridică din umeri, 
- Când a apărut domnul Povy, lau înjurat și au zis că 

e plin de purici. Povy nu a părut deranjat și a adus doi 
servitori să îi târască de acolo. 
-O zi de muncă, zise Harriet şocată. 
-Vreau să mă duc acasă. 
Harriet o îmbrățişă. 

eo Plen miine dimineaţă. O săi dau lui Stram 
ri uzine A il ui; Roago pe Lucille să ne împache 

i şi plecăm! 
e arias Ştiu că îți plăcea să fii bărbat, 

Putea să dureze la nesfârşit. 
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Era ca orice altceva în viață, Nimic nu dura la 
nesfârşit. 

capitolul 23 

Despre doamne, amazoane, desfrânați și mădulare 

Harriet copie ultimul catren din poemul lui Nell pen- 
tru Strange și îl parfumă înainte să facă baie. Rămase 
mult timp în apa fierbinte, gândindu-sc la săptämâna 
care trecuse. 

Ea se schimbase pentru totdeauna, dar asta nu era 
neapărat ceva rău. Nu putea rămâne bărbat. Dat îşi 
putea schimba viața. Nu avea să mat aşrepre niciodată 
două ore în timp ce camerista ei îi construia un turn de 
bude false. Nu avea să mai poarte volane niciodată. Un 
croitor de mantii îi putea face haine confortabile, croi- 
te pe corp, deși făcute pentru o femcie. Ba chiar putea 
să-l plătească pe croitorul lui Villiers să ti facă o rochie 
sau două, 

Şi avea så înveţe în continuare să lupte cu sabia, deși 
nici o femeie nu făcea așa ceva. 

În cele din urmă, iar asta era crucial, voia un copil. 
Un copil însemna să se ducă ia Londra şi să participe la 
balurile pe care le ura. 

Cu siguranță putea găsi acolo un bărbat interesant şi 
inteligent. Imaginea din mintea ei era alarmant de fami- 

liară, inteligentă și palidă, dar alungă acel gând. 

Îşi erase pantalonii ultima dată pe ea, o ajură pe Lu- 
cille să-i infăşoare pânze în jurul sânilor şi îşi trase o 
cămașă albă pe cap. Apoi se duse în galeria de portrete 
să o caute pe Eugenia. 

-Nue aich me o voce profundă dintvun colp. 

Jem stătea aplecat peste o vitrină. Capacul era ridicat. 

= Ce faci? întrebă ea şi i se alătură. 
= Scot setul ăsta de șah. 
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E] scotea piesele şi le curăța una câte una, punându-le 

deasupra vitrinci, Erau sculptate ca mici piese fanteziste, 
fiecare cu expresia proprie. 

- Uită-te la regina neagră! zise Harriet. E la fel de furi- 

oasă ca bucătăreasa mea când e stricat peştele. 

Regina neagră avea mâinile în şolduri. Avea un aco- 

perămănt fantastic pe cap, făcut dintr-o bilă delicată cu 

deschideri înăunrrul cărora se vedeau altă bilă şi încă 
una, și încă una. 

Jem se uită la ea peste umăr, cu uchi întunecați şi 

zâmbirori. 
-Nu cred că ştiu care e expresia tipică a bucătăresei 

mele. Acum, când mă gândese, cred că « un chef jos 
Ja bucătării. 

- Ei bine, așa arată bucătăreasa mea când totul e rău, 
zise Harriet. 

Buza reginei negre era răsfrântă și părea că toemai 
bătuse din picior. 

- De ce le scoţi? 
=Le trimit la Londra, zise Jem. Le trimit ducesei de 

Beaumont, Ea și-a exprimat interesul pentru ele. 
- Serios? Sunt așa de frumoasel So... 
Harriet își înghiți cuvintele. Lui Benjamin i-ar fi plä- 

cut setul de șah, dar domnui Cope nu avea soț, nici 
mort, nici altfel. 

-Ti leaș da ţie, dar sunt blestemate. 
Harriet râsc, 
- Le-am cumpărat de Ía un prinț marocan care vizita 

Londra, zise Jem, de parcă nu ar fi auzit-o râzând. Mi-a 
spus că oricine deține setul nu va fi niciodată fericit în 
dragoste. A spus că este o tablă a furiei. E absurd, dar 
am descompleta: setul și am vândut regina, pentru otice 
eventualitate, zise Jem. lar acum am decis să scap de tot 
setul. Am văzut multe lucruti ciudate şi am învățar să nu 
mai am încredere în simţul realității 

- Având în vedere că turnul tău stă in picioare, Zis 
Harriet, te cred, 
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Toate piesele acelea mici erau scoase din cutie. Regii 
aveau pumnii în aer și păreau că scot strigăte de luptă. 
Nebunii aveau măști ciudate pe cap. Expresiile lor re fi- 
ceau să tremuri. Ea ridică un pion şi descoperi că acesta 
purta o lance carc o impunse în mână, 
-O să le las pe astea aici pentru ca Povy să le împa- 

cheteze, zise Jem. 
-Nu i le trimite Jemmei, zise Harriet. Vindede! 
El se întoarse spre ea. 
-Dect crezi în blestem? 
Când Jem zāmbea, ea simţea că i se strângea stoma 

cul. Bunul-simț îi spunea să fugă. Inima ti spunea să îi 
răspundă la zâmbet. Ba chiar să mintă. 

Compania probabil începea să-i afecteze mintea, Cu- 
rând avea să înceapă să le trimită poezii bărbaților. Ceea 
ce îi aminti să scoată scrisoarea parfumată din buzunar. 

- Doar o clipă, zise Jem. 
El se pregătea pentru partida lor de scrimă - își dădea 

jos haina şi își sufleca mânecile pe braţele musculoase. 
Toată frumuseţea masculină era încorporată în senti- 
mentul de libertate pe carel avusese toată săptămâna - 
dar era un miraj, nu o viață reală. 

Ea putea găsi un domn cu care să se căsătorească, 
icine cate voia copii şi avea o persoualitate decentă, 
Jem ridică din sprâncene când citi versurile întregi: 

„Cotpul îmi e mic,/La fel al privighetoazei/Îmi piace 
să dorm pe un mădular,/La fel privighetoarei,/lar dacă 
vrei sămi afli numele/Mă vei găsi purtând un văl/Şi 
nimic altceva!“ 
~Un văl sună amenințător de mult cu o propunere 

de cășătorie! zise el și aruncă foaia. 
-Cred că e şi un indiciu cu privire la numele episto- 

jae Harriet. A fi 
= Îmi imaginez cam ciue ar putea să fie. 

El tia cine era. Stia că pe Nell o chema Gaie. Dar ii 
scotea cizmele și nu se uită în sus. 

- Primeşti mnlte scrisori de genul ăsta? inerebă ea. 
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c că ingeniozi dato- 

multe propuneri, de regulă mult mai 
- Nu. Mă gânde: 

rează. Dar primes 
îndrăzneţ formulate. 

-Dece? 
EL se uită la ea cu sprâncenele ridicate. 
-S-ar putea să nu înţelegi asta pentru că eşti mai 

frumuşel decât cele mai multe femei din lumea asta, 

dar femeile chiar mă consideră atrăgător. 

-Nu sunt frumușel! protestă Harriet. 

Din fericire, chiar eşti, zise el plat. Uită-te ce efect 

ai avut asupra bietei Kitty! Şi nu e ca şi cum nu a avut 

de unde alege. 
- Ea nu mia trimis scrisori, 

Felul în care se uită la ea o făcu să se simtă ca un prost 

şi ca un rege în același timp. Și o femeie din cap până 

în picioare, 

„Eşti bărbat, Harriet! Amintește-ţi că eşti bărbat! 

-Nu sunt sigur cât de pricepută e Kitty la scrisori, 

zise Jem. Dacă vrei, aş putea să o ajut. Tot așa cum m-ai 

ajutat cu mica mea privighetoare ca să-i scrii versuri. 
Harriet deschise gura să nege, dar apoi oftă. 
- Ei bine, nu eşti nici măcar un pic tentat? E prima 

poezie pe care am scris-o în ani întregi. 
- De privighetoare? Nu. Dar sunt şocat de tine. Cine 

ar fi crezut că știi cuvinte precum mădular? Sau că le 
foloseşti aşa de... util? 

Harriet simţi că se îmbujorează. 
- Ştiu tot soiul de cuvinte. 
- Va trebui să îmi dai o lecţie de vocabular mai în- 

colo, zise Jem sec. Sunt sigur că mi-ar fi de mare folos. 
> Su irita amanta ta poate să facă asta pentru 

» replică Harriet, neputând să se abţină. 
Răspunsul lui veni câteva bătăi de inimă prea târ- 

ziu, după ce avusese ti ă 
e e timp să se gândească la cât de 

proastă fusese, s 
-Nu am o amantă! zise el. 

y 
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Acum Harriet avea 
masculinităţii sale, 

-Orice gentleman are un pic de muselină undeva e ea, Nu trebuie să må minţi, Jem, i - Trebuia să îmi spui Jem, zise el cu emfază, r] amantă, Am avut una cu ani tn urmă, dar a vrut să o cunoască pe Eugenia, Asta nu avea să se încâmple, - Eugenia şi-a revenit după naiuptea trecută? intre- hă Harriet. 
- Da, guvernanta ei a fost concediată, la fel servito- rul care trebuia să fie la uşa ei. Povy a descoperit că pe- treceau noaptea împreună tocmai într-o debara pentru cuțite, Eşti pregătit să te lupți, domnule Cope? 
Lui Harriet i se păru că ochii lui Jem sclipiră când spuse „domnule Cope“, de parcă i-ar fi plăcut cum suna, 

ar nu zise nimic, Se duse într-o parte a camerei și își scoase cizmele, De data asta era cald în galerie când își scoase haina, 
= Ai văzut că am pus să se aducă o sobă portabilă? îi 

controlul compler asupra 

1 tacul o sabă din fier forjat stătea într-o parte, 
radiind căldură. 

- Încerc să o ţin pe Eugenia la căldură. Dar apoi a 
decis să nu ni se alăture. 

~ Bine, zise Harriet absentă, i 
Tocmai își dăduse seama că avea o băşică în palma 

dreaptă după cât exersase seara trecută. O durea când 
ținea sabia. i 

~Ce sa întâmplat? întrebă Jem imediat. i 
= Nimic, zise ea şi stränse arma. En garde, damaule! 
El își asumă poziția, corpul acela musculos şi lung 

Intr-o postură așa de eleganti încâr era o plăcere să te 
uiţi Ja el, iar Harriet se forţă să îşi mure privita i 

- Nusi iei niciodată privirea de la adversar! zise el 
tāios, 

Ascultätoare, se uiri din nuus 
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zi un envelopement, murmură el, -0O să 

Priveştemăl! n 9 
își pinu sabia în mâna dreaptă, o ridică întrun arc 

„o lunece mai jos și atacă, 
ca, memorând felul în care braţul luj 

se ridica, telul în care celălalt braţ se mişca în echilibru, 
ținându-i corpul în perfectă simetrie, 

EL repetă miş 
- Aşa 
Ea încercă, dar știu că era ceva greșit. Braţul ei se ridi- 

că prea sus şi apoi cobori într-un unghi ascuțit. 
- Eşti înspăimântător de bun la asta, remarcă el, 

Nu am reușit să ajung așa de departe când am învățat 
prima dată, 

Ea nu credea asta, dar glasul îi amuți. El era în spa- 
tele ei din nou și se întinse pe lângă ea ca să-i arate de 
unde să înceapă mişcarea, cu brațul lui lung şi musculos 
lipit de al ei. Ea înghiţi în sec. Corpul lui îi atingea pe 
al ei, ca un fulger de foc, ca o promisiune uitată, iar 
întregul ei corp se aprinse ca răspuns. 

- Acum încearcă și tu, zise el și veni din nou în fața ei. 
Părea complet neimpresionat. Ei bine, el credea că il 

învăța scrimă pe Harry Cope! Gândul o calmă pe Har- riet. Măcar Jem nu avea habar că atingerea lui o făcea să 
tremure, Era un secret umilitor, 
Ea încercă mişcarea. O încercă din nou în timp ce 

ochii lui atenţi o urmăreau. El o opri, îi arătă din nou, 
demonstrând ce făcea greşit, După douăzeci de mint 
ni i eii Sapira lui îi făcea inima să o ia la 

+ Era prea obsedată de ideea de a reproduc 
mișcările pe care el i le arăta, Și după alte douăz minute reuși 

= Perfect, 
Şi fix aşa, 

nin. Totul în 

dar era un secret, 

zise el cu ochii zâmbind spre ea. i corpul ei deveni lichid, plin de dor, femi ea se simţea feminin, moale, plin de roti 
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- Ce expresie stranie ai pe chip! muemnră el. Nu te 
superi «lacă îmi scot cămaşa, nwi ngr, Harry? Mă tem că 
mam cam încins ©: antrenamentul ăsta. 

El avea genul de corp pe care Farrier îl văzuse doar la 
bărbaţi care wminceau fizic, Nu la nobili, Nobilii aveau fi- 
zicul nmi moale, cu al lui Benjamin, corpul unor bărbați 
care își perteceau serile bånd cantităţi mari «le brandy și 
jucând şah, 

Dar nu Lord Strange. 
Nu Jem. 
El arăta de parcă locul lui at fi fost pe un câmp de 

grâu auriu cu o coasă deasiipra capului. Avea pieptul 
puternic. Util, dacă o femeie se purea arunca pe el... 

Util? Își pierduse mingile? 
~ Harry? întrebă Jem cu o expresie îngrijorată. Te 

simţi bine? Lasă-mă să îţi văd mâna! 
El veni spre ea şi, din nefericire, efectul pieptului său 

gol lângă al ci o lăsă fără pic de aer, așa că nu putu pro- 
testa când el îi desfâcu degetele, 

Prea bine, avea o bâșică. Dar cine ar fi crezut că ea 
putea fi aşa de afectată de un corp musculos masculin? 

Doar gândul ăsta îi făcea fața să se înflăcăreze, Dacă 
nu cra atentă, avea să sfârșească aplecată peste balustra- 
dă, privinduși propriii oameni cum coseau câmpurile. 
Ca o fată bătrână înfometată. 

Asta dacă nu, zise o voce undeva întrun cotlon al 
minţii, asta doar dacă nu... 

~E o băşică serioasă aici, zise Jem. Trebuie să o ban- 
dajăm şi o să o ţinem curată. 

- Da, mai binc aș face asta, zise ea cu un oftar de 
Ușurare și se trase un pas înapoi. 

Dacă își pierdea minţile şi se transforma în văduva 
destrăbălată din balada, prefera să o facă în intimitatea 
Camerei sale. 
~Nu e nevoie, zise el și ieşi pe coridor. Povy, răeni el, 

Apă! Și săpun! 
-Nu o să 1e mudă, zise Harriet, 
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ce. Tu stai acolo şi priveşte cum îţi ara 
gur o va 

următoarea mişcare. 

Să îl privească! Era ca un fel de tortură, dar nu tor, 

tura la care visase mereu. Orice emoție era asta, nu ery 

una care să îi aparţină lui Harrie! Banala Harriet de J 

țară nu simțea dorinţe aşa de pasionale pe care realitas 

le îngenunchea. 

Era umilitor. 
Jem flutură sabia deasupra capului ca un războinic 

cuceritor. Ea îl putea vedea în pantaloni de piele de 

viking, cu cicatrici de la numeroase lupte pe corabia sa 

lungă, cu părul fluturând în vântul oceanului. 

Ochii ei se tulburaseră, aşa că se scutură şi se întoarse 

la mişcarea pe care i-o arăta el. De fapt, era o serie de 

mişcări ameţitor de agile, el sărind înainte și înapoi, 

-Te uiţi, Harry? strigă el spre ea. 

El ridică încă o dată din umerii aurii și Harriet apro 

bă încet din cap. Ea privea. 

- Vrei să încerci şi tu? zise el şi luă o pauză. 

-Nu, răspunse ea și vocea nici măcar nu îi sună pre 

cum vocea ei. Suna letargică și dulce, ca o miere prelinsi- 

El miji ochii şi dădu să spună ceva, dar, din fericire, 

ușa se deschise și Povy apăru îngrijorat. 
-Un lighean cu apă, milord, şi o farfurie cu săpun: 

Por să întreb de natura rănii? 
_ - Doar o bășică, Povy, zise Strange. Pot să mă ocup 

şi eu. 
El încă stătea în mijlocul galeriei, arătând de parci 

fi ştiut că Dumnezeu îl fericise cu un corp la care fem 

visau. Ei bine, asta nu însemna că Harriet ar fi visat} 
corpul unui bărbat, pentru că nu o făcuse. 

Ea visase la iubire. Sau la afecțiune şi sărutări. Dat, 

după ce se măritase cu Benjamin, visurile se mai 

peziseră: ea începu să-și imagineze un bărbat care 
interesat când îi vorbea, îngrijorat când ea era bol 
sau întristată sau doar obosită. 

ar 

eile 

in 
rea 

Ina 
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Dar nu se gândise niciodată În pat. Ei bine, poate 
doar puţin. Dacă Benjamin câştiga o partidi impor. 
tantă, el era mereu vesel şi zâmbitor şi în general ve- 
nea În va în pat. Se iubeau, apoi el îi povestea intreaga 
partidă făcând mişcările pe pieptul ci, de parcă era © 
tablă de şah. Uneori, nici măcar nu apucau så termine 
actul intim înainte ca el să înceapă să povestească despre 
triumful său. 

- Deschiderea lui a fost lentă, zicea Benjamin opin- 
tindu-se deasupra ei cu un mic mârâit. Nu putea găsi 
un loc bun pentru nebunul reginei, mărâia el, M-am 
asigurat că nebunul lui nu ajungea niciodată la al doilea 
cal al regelui. 

Şi iar mârâia. 
Amintirea o răcori. 
Jem era mult mai frumos decât fostul ei soț, El păreu 

chiar să o asculte, dar credea că era bărbat. Dacă ar fi 
știut că era femeie, ar mai fi învățat-o scrimă? 

Prabahil nu. Sau cum ar fi spus Harry Cope: „Al nai- 
bii de clar că nu!“ 

Powy ii lăsă singuri. 
-Acum putem curăță bâşica, zise Jem. 
- Pat să o fac şi singur, spuse Harriet. 
Ea își spălă mâna cu mare arenție cu săpun și o uscă 

cu prosopul curat pe care îl lăsase Povy, 
-Nu putem să încercăm o partidă până ce nu îţi ban- 

dajezi mâna, fâcu Jem. 
~ Deocamdată doare, zise ea și ridică din umeri. Poate 

că mâine, 

-Doar nu eşti îngrijorat din pricina unei bășicuţe, 
nu-i așa? Trebuie doar să o legăm bine. 

-Nu avem nici o pânză, zise ea, dar el începu să îi 
dea târcoale cu sabia în mâni. Ce faci? întrebă fără să se 

meze cu adevărat. 
n ochii lui sclipea o luminițā, iar un sentimenr pro- 

und de amuzament 1i făcu inima să bată puternic. 
-Caut bandaje. 
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-Nu-mi pot imagina... $ 

Poc! Sabia lui cântă prin aer şi unul dintre nasturii 

câmăşii se rostogoli pe jos. 
Ea rămase cu gura căscată. 

Poc! 
Harriet își puse mâinile în şolduri şi se încruntă fe- 

roce la el. 
-Ce crezi că faci? Dacă ai de gând să îmi tai cămaşa, 

prefer să o folosim pe a ta în schimb! 

-Nu pot să fac asta, zise el prompt. Cămășile mele 

sunt țesute special pentru mine în Munții Caucaz de 

capre cu trei picioare. 

-Nu m-ar surprinde. Chiar și așa, cămașa mea nu 

e material de bandaje, pentru că e făcută din pânză 
englezească. 

- Moale, albă şi uşor de tăiat, zise el. Ba chia 

Și, cu altă mișcare din sabie, tăie partea din faţă 

a cămâășii. Cât de repede putu, Harriet strânse cele 
două părți. 

-Cum îndrăznești? strigă ea furioasă. Nimeni nu mă 
dezbracă fâră permisiunea mea. Eşti nebun? 

El avu două răspunsuri la asta. Mai întâi își dădu car 
pul pe spate și râse. Apoi, mai ameninţător, întoarse 
cheia în broască. 

Harriet se dădu înapoi, amintindu-și deodată că era 

domnul Harry Cope, şi că, aparent, Jem decisese să îşi 
lărgească orizonturile prin... Nici măcar nu se putea gån- 
di. Asta nu se putea întâmpla. Ba chiar era sigură că el 
doar glumea. 
Jem se îndreptă cu pas de prădător spre ea, silențios, 

doar în ciorapi, iar o sclipire a ochilor îi spunea că încă 
râdea în sinea lui. Se părea că situația asta îl făcea fericit: 

Harriet aşteptă să mai facă un pas şi apoi fâṣni 
spre ușă. 

i Ni măcar nu simți tăietura care îi desfăcu brusc că 
așa la spate. Simţi doar un val de aer rece și fluturat! 
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~ țipătul furios al unci femei viking - şi 
je de luptă, cu ridicată, 

-Cum îndrăznești să îmi distrugi hainele? 
Dar el râde: 
-Eşti un bărbat aşa de ciudat, F larry. 
-Asta nu e treaba ta, replică ea, făcând un pas în 

spate ca să fie aproape de chei 
- Dumneata, domnul, eşti un destrăbălat. Ştiu la ce te 

gândeşti şi te asigur că nu mă interesează... să fiu obiec- 
tul interesului tău. Poate că vrei să îţi lărgeşti orizonturi- 
le, domnule, dar eu nu! 

- Harry! zise el uşor cu ochii cenușii sclipind de 
încântare, de bucurie, de ceva ce nu știa cum putea fi 
numit. Am decis că iubesc cu adevărat bărbații. Din pă- 
care, nu m-am alăturat celor cărora li se spune efeminaţi. 
Dar acum îmi dau seama că am greșit. 

- Poţi face ce doreşti, dar fără mine, reuși Harriet să 
spună cu mâna pe chi 

Îşi ținea însă ochii ațintiți asupra lui, neștiind ce s-ar 
întâmpla cu biata ei cămașă dacă s-ar mai întoarce o 
dată. Aşa cum era, simțea aerul rece peste umeri, deşi 
bandajele îi protejau sânii. 

- Dar eu te vreau doar pe tine, zise Jem. Şi continuă 
încet, frecându-i bărbia cu degetul în timp ce ea îşi în- 
toarse capul: Femeile sunt aşa de plicticoase! Nu aveam 
idee cât de excitant era să mă duelez cu cineva ca tine. 
M-am decis. Nu am crezut că aș fi genul acela de bărbat, 
dar deocamdată cu tine o să intru pe teritorii noi. 

- Nu cu mine! zise ea printre dinţii încleştați. Nu sunt 
interesat, 

= Nu vei fi Făt-Frumos, cel care mă va conduce într-o 
lume complet nouă? 

= Nu! scuipă ea. 
Avea mâna pe cheie, dar era ceva în privirea lui care o 

cu să se oprească. sabia în m i 
cu Dumnezeu ştie ce fel de comportament obscen, 
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dar inima ei tremura ca à unei debutante la primul 

compliment. 

-Ulite, îmi las arma 

tează, oricum. 
' 7 

Se întâmplă foarte repede. El întinse mâna şi trase, 

Pânza englezească cei căzu în două bucăţi de pe 

umerii ei de parcă n-ar fi fost decât o cârpă, 

Ea simţi dogoarea străbătânduri corpul ca un cadou, 

_Ce avem noi aici? întrebă el, dorința făcându-i vocea 

răguşită. Degetele lui lungi se înfășurară pe stratul de 

deasupra al bandajelor. Ea își desfăcu mâna și lăsă sabia 

să cadă la podea. Bandaje, zise el încet. Ochii lui cenușii 

se opriră asupra ei, revendicând-o, cunoscând-o. Făcu 

dintr-odată un pas în spate. Nu-mi spune! Nu o să îmi 

mai pot extinde orizonturile acum, nu-i aşa? 

Ea rămase cu gura căscată și văzu cum liniile gurii lui 

se adâncesc, apoi își dădu seama cu o plăcere încântată 

că ea, Harriet, știa ce simţea Lord Strange, chiar dacă 
nimeni altcineva nu o făcea, 

El râdea. 
- Cum ai aflat? întrebă ea. 
- Mm, făcu el. Am ştiut mereu. 
- Nu-i adevărat! zise ea tremurând și încercând să 

ignore atingerea acelor degete în timp ce el desfăcea 
bumbacul de pe sânii ei de jur împrejur. 

-E cel mai bun cadou pe care l-am primit vreodată, 
murmură el. 
-Cum ai aflat? insistă ea, încercând să alunge emoția. 

d Dra el se aştepta să găsească mai mult sub acele ban 
is ans a pal ine dotat? 
-Am ghicit la grajduri, îi ji i apoi Villiers na Ba sg a îi spuse el rânjind. Şi apo 

- Villiers! strigă ea. 
El mai desfäcu un strat, iar ea îşi dădu brusc seama- 
- Latina! 
- Latina! fu el de acord. 

jos, zise Jem. Singura care con- 
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Dar nu părea interesat, Ochii ti erau foarte întunecați, 
foarte atenţi, dând la o parte ultimul serat de bandale. 
Când Benjamin ti văzuse sânii în noaptea nunții 

spusese că erau mici, dac că erau la fel de buni ca unii 
mari şi că spera ca ea să fie de acord, Ea fusese tle acord 
penteu că era recunoscătoare să descopere că el nu 
era dezamăgit. 

Harriet se uită în jos şi încercă să își vadă sânii prin 
ochii lui Jem. 

Erau mici, Dar aveau o formă perfectă, ca niște la- 
crimi, spusese Benjamin. Era straniu să se gândească la 
Benjamin, așa că alungă numele din minte. 

- Trebuie să fie într-adevăr ziua mea notocoasă, zise 
Jem blând. 

Se intinse spre ca. Ea crezu că avea să-i în sănii în 
raână şi o să-i frece. Asta at fi făcut Benjamin. 

Dar Jem nu îi atinse sânii, O trase la pieptul lui și 
limba i se răsuci în gura ei în aceeași clipă. Harriet 
rămase rigidă de surprindere. Benjamin o sărutase. Si- 
gur că o făcuse. 

Dar niciodată... 
Senzaţiile alergau prin corpul ei în timp ce limba lui 

juca un joc leneș cu a ci. El o gusta. 
-Ce faci? reuşi ea să întrebe, 
"Te sărut, zise el și se uită în jos spre ea. 
Apoi îi captură din nou gura, cuprinzându-i fața în 

palme, iar ea fu gata să se ropească spre el. Dar el îi linse 
buzele de parcă ar fi fost dulci și parfumate şi veni spre 
ea ca un prieten vechi, ca o bâutură răcoroasă. 

Sărutul acela,.. 
Sarurul acela o schimbă pe Harriet, Ea putea să simtă 

asta, să simtă cum i se schimbau terminaţiile nervoase 
şi oasele, cum se schimba esenţa a ceea ce era Harrien 
O văduvă tristă şi mică de la țară. Dar acel sărur îi 
cânta în corp, lat ca voia să danseze, Îi aierga prin sânge 
și o făcea să vrea să ţipe. 

Ea il sărută la rândul ei. 
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Şi de data asta el fu cel care se trase inapoi, respirând 
din greu. 

-La naiba, Harry, zise el şoptind cu voce mătăsoașă 
în urechea ei. Spune-mi = nu că naș păci 

asta va schimba lucrurile =, spune-mi că nu eşti virgină! 
Ea ridică un colţ al guri 
El o sărută din nou, mai apăsat, iar ca îi simți 

mulțumirea. O simţea şi pe a ei. Nu fusese distractiv 

să fie virgină. În primele luni ale căsniciei, obişnuia să 
stea la baluri şi serate muzicale până când căpăta cear- 

căne negre sub ochi, până când Benjamin se clătina de 
beat. Ea îl provocase să o învețe şah și asculta ore în- 

tregi cum rejuca partidele maeștrilor cu ea, totul ca să 
evite dormitorul. 

Pentru că durea. 
Chiar și după ce fusese mai bine, nu simțise niciodată 

o dorinţă fierbinte care să îi ardă între picioare ca acum, 
când Jem încă nici nu o atinsese. 

Aşa că îi trase capul în jos spre ea și se aruncă înainte 
să înveţe acest sport, cel în care sărutările se făceau cu 
limba, cu guri umede și intimitate. 
-Am impresia că vorbim, murmură ea ceva mai 

târziu. 

-Chiar o facem, zise el şi o sărută dulce, apoi tare și 
feroce, încât ea tremură, se simţi toată femeie, fiecare 
centimetru fiind moale și dornic. 

Iar el tot n-o atingea. 
- Lasâ-mă să pun problema aşa, zise el. Dacă nu 

eşti virgină, cu siguranţă nu ai prea mare experienţă 
la sărutat. 

- Învâș foarte repede, zise ea şi îşi atinse buzele de 
ale lui. 

Cum îndrăznea un bărbat să 
de plină? O tachina, 

- Deci, spuse el, vreau doar să înţeleg regulile. 
ta era Jem. 

- Cunoştinţe utile? zise ea cu sprânceana ridica 

ă o buză de jos ași 
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- Fără obrăznicii, tinere Harry, zise cl. Cum te chen 
mă. dacă nu te superi? 

- Harriet. 
Ea văzu cum numele i se întipăreşte în minte și cum 

crește într zâmbet. 
= Îmi place, zise el, 
= Mie îmi place mai mule Harty, 
= Eşti o virgină la săruturi, zise el, dat nu şi altfel, 
- Am sărutat inainte! De multe ori, duar că nu... 

Nu aşa. 
- Așa? 
Ea trebui să ti arate la ce se referea și se läsară dlisttași. 

Dar el tot nu o atingea, aşa că ea îi trase îndtâzneață 
mai aproape și îşi lipi corpul de al lui, El era grăbit, avea 
muşchi şi piele netedă, Şi ea se simţea moale, plină de 
rotunjimi şi delicivusă, 

Mai mule decât se simţise vreodată în viața ei. Mai 
mult decât în ziua nunţii sau în voaptea nunții. 

- Harriet! exclamă cl, 
- Harry pentru tine, zise ea și se frecă de el. 
- Sunt curios câtă experienţă ai avut. Adică... 
El scoase o exclamație când ea reuşi să se frece 

de ceva care se umnflase în pantalonii lui, Și nu era o 
şosetă rulată. 

- Vorbim despre o partidă sau două la etaj? Mă 
întrebam,.. 

-Arm fost căsătorită ani întregi, îi spuse ea încântată 
e duritatea lui, chiar și prin pantaloni, de sunetul gă- 

tuit pe care-l scoase, de felu! cum i se arcuiau soldurile 
tpre ea. Nu există nici un lene pe care să nul ştiu 
despre bărbaţi. 

El încremeni, 
= Încă eşti măritată? Peneru că sunt absurd de 

demarar, 

= Tu? Tu, care eşti proprietarul unei 
benteu aventurile care se perrec aici? 

- Ridivol, nu-i aşa? 

ase canogcute 
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—Da, zise ea. Din fericire, eu sunt văduv 

Ea îşi trecu mâna din nou pe partea din faţă a pan- 

talonilor lui. 
- Bine, reuși el să spună 

rău pentru pierderea ta, 
Şi cu asta, mâinile lui coborâră de pe uşă și alunecară 

pe spatele ei, lăsând în urmă o dâră de foc, 

- Eşti o femeie superbă, zise el. Ştiam că erai frumoa 

să. Am crezut că eşti cel mai frumos băiat pe care l-am 

ut vreodată. Dar, când mi-am dat seama că ești feme- 
ie, am ştiut că ești cea mai frumoasă femeie pe care am 
înrâlnit-o vreodată. 

Era aşa de ridicol, încât Harriet nici nu mai asculta, 

În afară de asta, el o dezmierda, trecându-și degetele 
peste pielea ei în cercuri mici și cu mișcări care o făceau 
să tremure și să exclame de plăcere. Mai ales când, în 
sfârșit, el ajunse încet la sânii ei. Nu ti apucă plin de 
entuziasm tineresc, cu genul de dezmierdări cu care 
era obișnuită. 

În schimb, îi mângâie cu buricele degetelor de parcă 
ar fi fost făcuţi din sticlă, de parcă pielea ei ar fi fost cea 
mai delicată mătase din lume. Degetele lui cântau pe 
pielea ei. 

Și uite așa ea își pierdu puterea din genunchi, însă 
braţul lui era acolo să o susțină. 

- Îmi pare rău, murmură, el, dar trebuie să mă 
besc. 
-Ah... 
Şi apoi ea fu pe jos, întinsă cu grijă pe un morman 

de haine - cămaşa ei distrusă, jachetele lor, cămaşa lui 
Când gura lui îi atinse sânul, era la fel de alunecoasă și 
fierbinte ca degetele lui, 

Pr eu eoep dat pe spate, degetele îngropat în 
El rr pe care o desfăcu din legătura panglicii: 

nu o băgă în seamă, sărutând-o peste tot, buze 

le atingând pielea dezpolită până când dezmierdare 

Excelent. De fapt, îmi pare 
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fu prea mult, până când ea era pe cale să înceapă să 
implore, să plângă. 

-E timpul, gemu ea și îl trase în sus, 
E! râse. 
- Căsătorită şi totuşi aşa de grăbită? 
Ea îşi arcui spatele. 
-Te rog, Jem! 
-Cât ai fost căsătorită? întrebă el fără să o atingă, 
-Ani întregi, zise ea nerăbdătoare. 
- Ani întregi fără copil? 
Ea ştiu ce spunea el. Era doar o înțepătură de tristețe, 

o secundă care trecu, 
- Nu e nevoie de prezervativ, zise ea cu voce forțat 

veselă, 
Aa că el veni spre ea şi se poziționă deasupra ei cu 

părul căzând ca mătasea în jurul feţei sale. 
Harriet era obișnuită să facă dragoste, cu senzația de 

uscăciune de la început care uneori ustura şi durea 
un pic ca să lase loc unei ficțiuni calde, încântătoare, 
Cu felul în care se simţea corpul unui bărbat în bra- 
pele ei, fierbinte și uşor nădușie. 

Dar acum era complet diferit. 
În primnl rând... 
-Nu sunt sigură de asta, exclamă ea. Așteaptă un pic! 
- Orice pentru o lady, zise el şi se aplecă să îi capture- 

ze diu nou buzele. 
Dar ea își ridică gâtul să se uite între corpurile lor. 

Avea dreptate. 
= Mm, Jem? 
El reuși să îi fure un sărut așa de sălbarie și de dulce 

încâe ea aproape că nu observă ce făcea el eu şoldurile, 
der corpul ei da. 

- Opreşte-tel li porunci ea. Aştcaptă! Ea simţea, dar 
nici măcar nu era sigură ce simţea. Se uită din nou în 
jos. Ce e asta? 
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Jem, era partea 
ă când am verificat, zise 

. Aş îndrăzni să -Ultima dat at, 7 

il meu. Cea mai feric 
favorită din corp

u 

cea mai bună parte- 

~ Este.. începu ea, dar închise gura
, A 

Ce gândea era neloial. Dar se mai uită o dată. Treb 

ori mai mare decât a lui Benjamin. 

spun. 

ie de dou 

-Nu sunt sigură, 
A 

-O să fie bine, zise el și făcu un mic dans cu şoldurile, 

care o făcu să exclame surprinsă. Te rog, putem să 

încercăm! 
- Da, zise ea. 

Nu erau nici uscăciune, nici o înțepătură, 

re. El pătrunse complet în ea și apoi se opri. 

-Ne potrivim, zise ea destul de năucită. Ca piesele 

de puzzle. 
Jem părea ușor chinuit. 

- Eşti mică, zise el. 
Vocea îi era răgușită. 
- Da, știu, la fel sânii mei. 
Ea își trecu mâinile peste umerii lui. 
- Crede-ma, zise el gâfâind, asta nu e o problemă! 
Şi se împlântă adânc. Asta era partea favorită a lui 

Harriet din partidele de dragoste. O făcea să se simtă 
adorată. Importantă. Ea se foi ușor, pregătindu-se să fie 
gata pentru el, o platformă de ridicare pentru lucrarea 

lui. Partea bărbatului părea să funcţioneze. Benjamin se 
înroşea mereu tot. 

- Sunt pregătită, zise ca. 

Faţa lui Jem nu era roși 
sprâncenele ridicate, 

_= Îmi vin tot soiul de gânduri stranii în minte despre 
Ga ta, Harriet. 

El se simțea într-adevăr mi şi si corpul relaxat, cceptăndur tagma în oa 
= Mm, zise ea, Putem să discutăm asta mai târz 

nici o dure 

. El se uita în jos la ea cu 

tot 
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Pieprul lui era acoperit de muşchi și de un puf de pă. 
[şi freca buzele de fruntea ci, ceea ce însemna că pieptul 
lui se freca de sfârcurile ei. 
Jem se opri a clipă, ca un tânăr armăsar nu se putea 

controla. Era o problemă. 
Ea era văduvă, dar nu ştia cum să facă dragoste, Ea 

părea la fel de implicată ca o salrea, deşi îi oferea cel mai 
adorabil zâmbet. 

lar fi frânt inima dacă sar fi dovedit a fi una dintre 
femeile care nu puteau să simtă plăcerea. Pe vremuri, 
înainte să se fi căsătorit cu Sally, se găsise de câteva ori 
în pat cu unele de genul ăsta. 

Obişnuia să facă tot ce putea și ştia foarte bine că tot 
ce putea e! era cel mai bun lucru, iar dacă nu funcționa, 
renunţa, îşi lua propria plăcere și pleca. 

Dar nu voia să plece de data asta. Corpul mic și ro- 
tund al lui Harriec cra feminin în toate privințele, mătà- 
sos și alb ca laptele. ÎI voia. Voia ca ea să se zvârcolească 
în braţele lui. Şi, la naiba, avea să se asigure că asta avea 
să se întâmple! 

Era dureros, dar se retrase din cel mai dulce şi îngust 
canal pe care avusese plăcerea să îl viziteze. 

-Ce sa încâmplar! întrebă ea, clipind spre el. 
Ea nu era nici pe departe acolo unde trebuia să fie. 

Nici pe departe. 
El îi zămbi somnoros, genul de zâmbet pe care aliga- 

torul îl oferea victimei înainte să o înghită. 
-Am decis că îmi e foame. 
Harriet părea complet confuză. Soșul ei trebuie să fi 

avut un membru de dimensiunea unei păstăi de mazăre 
şi tehnică pe rnăsură. 

Se întinse şi o linse pe obrazul nered şi delicat precum 
jumăratea unei piersici. Un bărbat! Cum Dumnezeu fu- 

sese așa de prost încât să creadă că ea era bărbat? 
Era nuşinos. Își trecu limba pe lungimea maxilarului. 
arriet avea un maxilar puternic. Poate că asta era, Ea 

Nu avea acel maxilar slab pe care-i aveau așa de multe 
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doamne, genul de doamne care 
codăceau despre broderiile lor. 
femei are ştia ce voia, care lupi 

al naibii de bună, cari 
în ce direcți mergeau gândurile pentru că 
e la buzele ei. Erau mari şi trandafirii. Îşi mai 

u încă o lecţie de morală de vreo două secunde cu 
privire la propria prostie și apoi permise sărutului să 
devină sălbatic, 

Doar ca ea să înţeleagă de la bun început, el luă 
controlul gurii ei şi se avântă în ea, revendicând-o, nu- 
mind-o, asigurându-se că ştia că era femeie. Nu bărbat, 
Femeia lui. 

Gândul era undeva într-un cotlon al minții, dar el știa 
oricum asta. Nu așteptase opt ani după ce murise Sally 
doar ca să-și mai găsească o amantă. 

Oricine era Harriet, propria lui văduvă, ea era a lui 
de-acum. 

El se retrase, se propti întrun cot și trecu la sânul 
ei. Îl revendică. Ea îi răspunse. Mâinile ei începură să 
se plimbe neliniștite peste umerii lui, strângându-, alu- 
necând peste pieptul lui și pe spate în jos. Ea chiar îi 
atinse rotunjimea posteriorului, dar se retrase imediat, 
de parcă ar fi fost înțepată. 

ntr- clipă, el ştiu care era problema. Harry făcuse 
treabă destul de bună jucând rolul unui bărbat, Dar fu- 
sese educată să se poarte şi să vorbească asemenea unei 
lady - şi să facă dragoste ca o lady. 

Deși nu era o lady, 
Ea era o războinică, o amazoană a sufletului său, o 

femeie care întâlnea un bărbat în condiţiile ei şi solicită 
ce voia. 

= Atinge-mă! 
-P-poftim? 
Ochii aceia ma ea panseluței începeau Să arate ușor tulburi, ceca ce era un lucru bun, Harriet a lui gândea prea mult, Avea nevoie să fie şo 

porunci el, 

de culoa 
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elera exact bărbatul potrivit ca să facă asta, se gândi Jem 
cu un rânjet. 

- Acum, Harry, zise el cu voce tătăgănată, trebuie să 
ştii ce soi de bărbat sunt eu, nu-i așa? 

Doat ca ea să-şi facă o idee vagă, el ii frecă sfâr- 
cul cu degetul mare, lar ea, ca un dulce îngeraș, işi 
accui spatele. 

Dar mintea ei enervantă încă funcționa, pentru că ea 
deschise ochii şi îl privi, 

- Știu ce fel de bărbat vrei să creadă toată lumea 
că eşti, Jem. Nu sunt așa de sigură in privința persoa- 
nei reale. 

În mod evident încă nu era în faza în care miutea nu 
îi funcționa, dar acolo trebuia să ajungă, 

- Sunt un libertin, ii spuse el şi o trase înapoi, pen- 
tru ca trupul ei să stea întins în fața Jui ca o mâncare 
delieloasă, 

Apoi se aplecă şi o sărută pe sâni până când auzi ge- 
mete și gâfâieli ușoare. Ei îi plăceau micile mușcături, 
așa că el trecu la următorul sân şi aplică același trata- 
ment. Deacum ea se zvârcolea sub el. 

- Desfrânat, vulgar, amator de plăceri, îi spuse el, 
Dar o subestimase, pentru că ochii ei se deschiseră 

din nou. 
- Aiureli, zise ea, Nu te-ai culcat în viața ta cu o târfă. 
El deschise gura şi apol îşi dădu seama că nu prea 

putea câștiga această dispută, având în vedere faptul 
că ti displăcea profund să plătească pentru intimităţi, 

În schimb, abordă argumentul la care se pricepea cel 
mai bine, Genul pe care era sigur că ii putea folosi ca 
să câștige, 

- Noi, amatorii de plăceri, vrem totul când facem 
dragoste, zise el și cobori îu jos pe corpul ei. Desfă-și 
Picioarele, iubico! 

Ea se uita la el, dorința amestecându-se cu uelinăștea. 
-Vtei să... vrei să te uiţi la mine? 
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a de roz şi moale acolo jos = zise 
pi e deschidă =, încât mi. 
l eu, Frunze mici cc ca nişte 

a mai dulce şi mică uşă pe care petale de tran 
a văzuto vreodată un bărbat. 

De fapt, îi era tot mai greu să vorbească, pentru că 

nu era obişnuit cu toată conversaţia asta de amor = el 

credea că acțiunea era o idee mai bună, 

Îi destăcu picioarele mai mult şi se aplecă să depună 
sărutul care transforma orice femeie într-o amazoană, 

Evident, Harriet era mai rezistentă în privința asta, 

Sally, de pildă, doar oftase şi spusese „Slavă Domnu- 
lui!“ înainte să se întindă. 

Dar Harriet îşi dădu picioarele la o parte și se ridică 
în genunchi inainte ca el să reușească să o prindă. 

- Ei bine, Harriet, zise el, va trebui pur şi simplu să 
participi la dorinţele mele depravate. Nu pot să fac altfel, 

- Poftim? 
-Altfel nu pot să fac dragoste cu tine, zise el râbdător, 

în timp ce întregul lui corp trăda dorinţa lui de a face 
orice era necesar. Trebuie să te gust. 

- Aiureli! zise ea. Erai pregătit să faci dragoste cu un 
minut mai devreme! 

-Nu mai sunt, zise el trist şi se rostogoli într-o parte 
pentru ca ea să nu vadă că avea o erecție mai dură decât 
avusese vreodată de la 15 ani încoace. 

Continuă să îi frece ușor sfârcurile pentru că îşi dădu 
seama că era o femei căreia îi plăcea asta. 
-Nam mai auzit de așa ceva, zise ea bănuitoare. 
Dar el vedea că ochii i se îmblânzeau din nou. 
-Nu poți să te aştepţi ca eu să fac dragoste la fel ca 

acel... acel cavaler de la ţară cu care ai fost măritată, 
zise el, 
ară desene ochii şi ştiu că el îl des 1 

. Sigur că el era un cavaler de la „Era sin 
sarl Nee care avea sens. Ea nu fusese protejată de 

amă excesiv de grijulie, ci de un cavaler de la țară 

e perfect pe 
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îngust la minte. Poare că ei eu unul dintre acei 
gentilomi. 

- Presupun că ai pretenții diferite, zise ea, uitânduse 
cu mare îndoială în jos pe corpul ei. Doar că nu cre 

-Să nu crezi, zise el, 
Se postă ani între picioarele ei şi începu să o muște 

uşor de coapse. 
Şi uite aşa Harriet incepu să scoată mici sunete moi, 

uşoare. Erecţia Lui pulsa lipită de podea, implorând, dar 
ajunsese deja în centrul ei, limba lui trecând peste mie- 
rea ci, făcând-o să-și arcuiască şoldlurile iar și iar. 

Ea nu era incoerentă, deși cuvintele îi tot zburau 
de pe buze: nu, da, Jem și alte câteva lucruri pe care el 
nu le putea înțelege. 

- Îmi place foarte tare gustul tău, ii spuse el, doar 
în caz că ca nu își dădea încă seama de asta. Ai gust 
de zahăr, de condimente și de lărnăie,.. 

- Săpun de lămâic, gâfâi ea. 
El se opri câteva minute într-un loc deosebir de 

sensibil, doar ca să o pedepsească pentru că avusese 
raționalitatea de a aminti de săpunul de lămâie, 

Apoi se opri. 
-Ce ai spus? întrebă el și își menținu un ton inocent. 
Fa işi inălță capul cu o privire sălbatică. El ştia ochii 

aceia şi ii iubea, era expresia unei femei pe cale să ples- 
nească um bărbat. 

- Scuze, zise el inocent, ara pierdut şirul a ce făceam? 
Ea era cu degetele în părul lui şi găfâia. 
Totul era bine. 
Câteva clipe mai tărziu, el își ridică din nou capul. 

- Săpun de lămâie? 
Ea se uită amețită în jos spre el 
-Te rog PR 
-Ce mă rogi! nu se putu ei abţine să nu rânjească. 
Se jucâ un pic cu degetele, deşi ştia că pu era acelaşi 

lucru. Ea se foi sub el. 
Te rog! zise ea. 

i fermieri 
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Spune-mi să te sărut! îi ceru el, 4 
Amazoana lui trebuia să spună lucrurilor pe nume, 

să le stăpânească. 
-Te rog, suspină ea 
O lady până la final. 
Aşa că îşi plecă din nou capul, iar de data asta îş 

degetele să se plimbe peste tot, pentru că fiecare nu era 
înghiţit de un da. 

Și apoi o aduse la apogeu. 
Avu nevoie de toată puterea ca să nu alunece în ea. 

Dar o convinsese, îi poruncise şi îi ignorase protestele 
până când ea începu să îşi strângă degetele de la picioare 
şi să scoată mici strigăte. 

Şi el o aduse acolo unde voia, ea strigă iar și iar, apoi 
corpul ei dulce se arcui spre el, convulsionat de plăcere. 
- Asta e, iubito, zise el. Dă-i drumul, hai! 

te rog! 

Harriet se uita la tavanul din galeria cu tablouri. Era 
foarte departe și părea să se legene uşor. Parcă întreaga 
lume se înclinase, iar ea alunecase într-o parte de pe ea. 

-Oh! 
Jem era din nou deasupra ei, sprijinit pe braţe. 
-Tear deranja dacă am face dragoste acum? 
Se uită la el fâră să poată forma cuvinte, El își împinse şoldurile spre ea. Ea scoase un sunet strangulat. Genunchii i se ridicară din proprie voință. — lau asta ca pe un da, zise el şi apoi alunecă în faţă. Nu era ca nimic din ce trăise până atunci. Plăcerea pe Care tocmai o simţise era în oasele ei, dar se transforma se într-un fel de foc vesel. Ea își ridică şoldurile spre el, fără măcar să-și dea seama ce fi ce: SA e, zise Jem cu voce profundă, Lelea cel mai frumos bärbat din lume pentru ea. Îr- aceia salaga a deitetele peste pomeţii lui, peste ochii a îlbatii şi inteligenți, peste bărbia ernică. În JOs pe umeri, şolduri, pe muşchii răsj ft Mail entru cascada de fiori pe care îi simțea i atita 
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El se implântă din nou și, ca prin magie, şoldurile et 
se ridicară să-l întâmpine. 

Și din nou. 
= Vezi cum trebuie? zise cl, 
Părea să aibă dinţii încleștați. Faţa lui nu cra roște, dar 

pe frunte avea mici broboane de sudoare. Și pe umeri. 
Ea le gustă - aveau gust de sare, de sare curată şi 

de Jem. 
EI continuă să se mişte cu mișcări lungi şi puternice, 

iar ea nu-şi mai putu ţine mintea concentrată asupra 

explorării corpului său. Începea să se simtă neancorată, 
de parcă întreaga ei atenție sar fi îndreptat doar asupra 
focului declanşat de mişcările lui. Mult după ce Ben- 
jamin s-ar fi prăbuşit deasupra ei, Jem continuă să se 
mişte, constant, de neînfrânt, de parcă nu avea să se mai 
optească niciodată. 

Ea nu putea să respire. Nu putea decât să il urmeze în 
furtună, cu degetele încleștate pe umerii lui şi scoțâud 
mici strigăte din gât. 
= Asta, e, zise cl răguşit. Asta e, Harriet! 
Măinile ei alunecară de pe umerii lui și se încordară 

pe fundul hui. Era neted sub degetele ei, musculos ï pu 

termic. Îi simțea întregul corp de parcă era al ei, pulsûnd 
şi avântându-se adânc în ea. 

Ea nici măcar nud auzi pe Jem, pentru că lumea ei 
se sparse şi burā, se refăcu în alt loc, un loc în care ge- 

nul acesta de plăcere, pe care nici nu şi putea imagina, 

era posibil. 
Nici nu șil putuse imagina. 

capitolul 24 

Scandal! O femeie în pantaloni 

„Cina fu destul de stranie. Jem nu era aşteptat să piir- 

ticipe, dar apăru dintrodată. 
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Harriet se înecă. ` T 
Povy se năpusti într-o agitație de activități, grābin- 

duse să aducă un scaun şi să-l pună în capătul mesei. 

-Nu îţi face aşa de multe griji, Povy, zise Jem. O să 

mă strecor lângă ducesa de Cosway. Dacă nu te superi, 

domnule Cope. 
Harriet își mută grăbită scaunul spre stânga şi îi per- 

mise lui Povy să pună un scaun între ea şi Isidore, 

- Deranjez simetria de la cină, știu, şi îmi cer scuze 

pentru sosirea târzie, zise Jem și zâmbi în jurul mesei. 
Dar nu am putut rezista ocaziei de a vorbi cu ducesa, 

În stânga ei, Nell o ciupea agitată pe Harriet de braț. 
- Ştie? șopti destul de tare în urechea lui Harriet. 
Jem se așeză şi piciorul lui se lipi instantaneu de al ei. 

Harriet își luă șervetul. Jem acceptă o farfurie de mân- 
care şi începu să discute cu Isidore, aflată în dreapta lui. 

Nell o ciupi din nou pe Harriet. 
- lai dat tot poemul? Probabil de asta a venit la cină. 

El de regulă nu vine la cină! 
- Lam dat restul poemului, șopti Harriet. 
Nell trase adânc aer în piept şi își strânse mâinile 

la piept. 
- O să mă mărit cu el, să știi. Chiar m-am decis. 
Harriet descoperi că nu mai simţea dorința de a fi la 

fel de tolerantă cum fusese cu câteva zile în urmă. 
- Serios? făcu ea puțin cam rece. 
-Probabil nu ştie sigur cine a scris biletul. Te rog, 

Harry, nu poți să faci ceva? 
- Eu nu sunt desf... Ea își drese glasul. Vreau să spun 

că nu sunt proprietar de bordel, Nell, nu pot să îţi aran- 
jez legăturile. 

- Dar deja ai făcut-o, zise Nell cu ochii sclipind de 
încântare, Și nu o să-i cer lui Strange nici un ban. Nu 
fac asta nicioda 
Neal era li de subtilitate. 
= Poţi mâcar să inți N i? îi soi Nall Pi zi prezinți ca autoare a poemului! i 
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Harriet se întoarse spre Jem şi i 

jet se întoarse $ și în acel måna lui se aşezā pe piciorul ei. Ea î he. Sr AN nu putea vedea. Nimeni nu putea, Îşi pusese şervetul peste braţ, j i Degetele acelea... degetele acelea... Pi . 
foc instantaneu, El îi zâmbea lui Isido: lea ei luă n a în timp ce t mai sus spre îmbinarea di cracii pantalonilor. ii -= Harry! şuieră Nell. 

Harriet își drese glasul. Jem 
toarse spre ea. 

- Dragă domnule Cope, zise el, îmi cer scuze că nu te-am salutat. 
Harriet își taclină capul. 
-E o plăcere să te avem printre noi, Lord Strange. 
- Întotleanna caut plăcerea, ori de câte ori pot, zise 

el neglijent. Acum, spunerai, domnule Cope, care e nu- 
mele tău de botez? 

Harriet își miji ochii. 
-Numele täu mic, spuse el. Doar cei mal ascunși pri- 

eteni își vorbesc cu ascmenea formalități, 
Harriet își împinse scaunul uşor în spate. 
= Voiam să ţi-o prezint pe autoarea poeziei care te-a 

fascinat şi tea încântat, zise ea. 
- Ah, domnişoară Gale! Ce surpriză! 
- Nell, zise ea și îi bi cu gropiţe. Sper, desigur, că 

nu a fost o surpriză neplăcută, 
-Nici pe die zise el şi îi oferi un zâmbet din- 

tre cele mai fermecătoare. Bănuiesc că ştii numele 

mic al domnului Cope, nu-i așa? E prea rigid ca să nid 
împărtășească și nouă, tuturor, 
Rell aven e frunte o cută mică, indicând că nu era 
foarte interesată de întrebarea lui. 

-E Harry, zise ea. ri je 
= Harry! Oh, nu, nu! zise Jem. z 
T De c sui înarebă Harriet aproape de graniţa 

politerii, E un nume cât se poate de bun. 

îşi termină fraza şi se în 
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-Nu are o tonalitate morală, anunță Jem. Nici una, 
Nu ai putea fi judecător cu numele ăsta. Nici episcop, 
Ar fi dificil chiar și pentru un preot de parohie. Acum, 
dacă ţi-ai spune Harold, care e probabil numele tău ade 
vărat, ar fi totul foarte diferit. 

El făcu o pauză, dar Harriet nu avea să încurajeze o 
asemenea discuţie stupidă şi rămase tăcută. 

Nell se aplecă pentru a i se vedea decolteul, 
-Cum ar fi diferit, Lord Strange? 
- Te rog, zise el, trebuie să îmi spui Jem. 
Harriet se gândi că, fără îndoială, Nell părea a fi în 

culmea fericirii de încântare. 
- Acum, dacă tânărul Harry ar fi să ia numele de 

Harold, el ar găsi iute tonul moral pentru toate temele 
abordate. Ar putea să își publice observaţiile în Gentle- 
man's Magazine, bunăoară. Ei spun cele mai îngrozitoare 
minciuni despre femei. 
-Cum ar fi? întrebă Harriet. 
ie pare că niște femei libertine au început să-și 
strângă mâna. 

- Dumnezeule! făcu Nell. Sunt și eu vinovată de 
așa ceva. 
j - Noi nu aprobăm așa ceva, nu-i așa, Harold? întrebă 
em. 

- Numele meu e Harry, nu Harold! se răsti Harriet. 
Şi cred că domnişoara Nell poate să dea mâna cu cine 
doreşte. 

-Nu se ştie niciodată unde au fost mâinile acelea, zise 
Jem, mişcându-și degetele un pic mai sus. 
„Ea ar fi trebuit să îl oprească, Ar fi trebuit, doar că 

simţea că o cuprindea cea mai delicioasă langoare. 
Mai devreme, după o baie, decisese că întregul episod din dupăamiaza aceea fusese ca un vis minunat, la fel dë 

ireperabi pe cât era de inacceptabil. Dar acum corpul ĉi 
itea semnale că ar fi fost bucuros să repete fiecare 

moment din ce se petrecuse. 
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-No să mai dau mâna niciodată, zise Nell, Ce altecva 
mai serie în revista nia, Jem? 

Ea ti şopti numele de parcă ar fi fost deja împreună în 
pat. | se rostogali de pe limbă visånd la rochia de mires- 
să şi lu noaptea nunţii, se gândi Harriet acru. 

- Autorul este practic vitulent în privința femeilor, 
zise Jem. Imaginenză-ţi! Zice că femeile poartă pistoale 
asupra lor. 

- Doamna Gradisan avea unul în săculeț, care sa 
declanşat și a făcut o gaură în covorul din salonul ei, 
zise ea. Aşa că și asta e adevărat, 

- Trebuie să fie o exagerare. Autorul susține că une- 
le femei au renunțat la şaua laterală ca să călârească 

asemenea bărbaților. Poţi să-ți imaginezi? Ba poartă 
și pantaloni! 

- Pantalonii par teribil de înconfortabili, zise Nell. 

Cred că afirmațiile asrea nu sunt foarte probabile, nu 
crezi, Harry? 

Harry - sau Harriet - nu prea putea gândi limpede, 

pentru că degetul mare al lui Jem se mișca într-un ritm 

care o făcea să se simtă cam amețită. 

-Sunt de acord, reuşi ea să spună. 

-Dar pantalonii sunt foarte convenabili, zise 

Jem uşor. 
n mod evident, se distra de minune. 

-Hainele unei femei sunt imposibile, cu crinoline, 

fupoane, pantalonaşi... 
Nell chicotea nebunește. 
-Ce bine ne cunoşti! rosti ea tare. 

Jem se aplecă peste Harry spre Nell, ceea ce îi permi- 

se să o frece și mai tare, Harriet scoase 0 exelamație şi 

tresăti în scaun. 
- Nu re deranja, Cope, zise Jem, Voiam doar să îi 

spun punctul de vedere lui Nell. De ce crezi cå poarrii 

femeile toate hainele alea? 
- Ca să fie atrăgătoare, zise Nell cu prompeinuline. 
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Aruncă o privire spre rochia ei într-o manieră care 

sugera că ea se simțea într-adevăr foarte atrăgătoare, 
- Dar gândeşte:te cât de atrăgătoare ar fi femeile dacă 

ar purta doar pantaloni. Gândeşte-te cum ar putea ochii 
bărbaţilor să se delecteze cu membrele lor, cu rotunji- 
mea... Doar nu te şochez, nu-i așa, Nell? 

- Nici pe departe. Ochii lui Nell erau fixaţi asupra lui 
ca a puilor asupra mamei. Harriet era cea care se simțea 
tot mai îmbujorată. 

-Va trebui să mă scuzați, zise ea şi se trase în spate, 
ridicându-se. 

Mâna lui Jem căzu în lateral. Ea își simţea genunchii 
puţin slăbiţi. 

-Ài terminat de mâncat? întrebă Jem. 
- Absolut, zise ea. Am terminat, murmură ea și în- 

cercă să se adune. O voi însoţi pe ducesa de Cosway 
înapoi la Londra mâine, așa că ar trebui să verific împa- 
chetarea bagajelor. 

Jem se uită iute la ea și îşi dădu seama că uitase să îi 
spună. 

Nell se mută pe scaunul eliberat de ea. 
- Oh, Dumnezeule, Harry! gânguri ea, zâmbindur-i lui 

Harriet. Îţi doresc o călătorie minunată! 
- Da, într-adevâr, zise Jem cu o privire destul 

de neprietenoasă. 
- Sunt sigură că te vom mai vedea aici, zise Nell, ju- 

când rolul de stăpână a casei. 
- Într-adevăr, rosti Jem și se întoarse spre Nell cu un 

zâmbet. 

capitolul 25 

Aerul amețitor de la Fonthill 

Harriet urcă scările gândindu-se la trei oameni de la 
care trebuia sâși ia râmas-bun. Eugenia, Villiers şi Jem- 
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Era surprinzător cât de diferit se simţea faţă «le Villiers 
în compataţie cu doar o lună în urmă, când îl urâse 
din suflet. Anul trecut vorbise cu Jemma ca să-l facă de 
râs la şah şi îşi dorise să moară de o boală îngrozitoare. 
Voia răzbunare. 

Tar acum... 
Acum era singura persoană din lume în afară de ea 

care îl iubise pe Benjamin. Şi nu îl mai ura. 
Intră în camera lui şi fu bucuroasă să-i vadă îmbrăcat 

şi stând așezat, nu întins. Ea se duse spre el și se trânti 
întrun foroliu din fața Lui, întinzânchu-și picioarele. 

- Frumos, zise el și o studie. Picioarele tale au cu 
siguranță o liberrate zveltă care indică un bărbat. Cum 
merge cu tânăra femeie care te currează? 

- Din nefericire, a trebuit să îi dezvălui un fapt foar- 
te trist 

-Că nu ai echipamentul cu care să-i oferi plăcere? 
- Exact, 
- A spus cuiva că eşti femele? 
- De fapt, ea crede că sunt eunuc, 
Zâmbetul lui se lăși. 
-Un eunuc, Cum naiba ai ajuns in acea stare jalnică? 
-Am fost destul de vagă, ti zimbi Harriet înapoi. Un 

accident sau ceva de genul ăsta. 
~ De genul ăsta! Cei mai mulţi bărbaţi își petrec cea 

mai mare parte a timpului asigurându-se că asemenea 
accidente nu se apropie de părțile lor intime, 

-A plâns pentru mine. 
-Asasinul inimii unei tinere lady, zise Villiers cu 

satisfacţie. Am eliberat un monstri în casa lui Strange. 
~ Ea nu a apărut deloc la cină, îi relară Harriet. 
= Probabil jelaşte în camera ei şi nu poate mânca. 
~ Må îndoiesc de asta, zise Harriet gânulinulu-se la pof- 

tele trupeşti ale lui Kitty. Dar poate că își caută consola: 
rea în altă parte. 

-Alte evenimente pi rante? întrebă el. 
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-Îți aminteşti că îl curtam pe Lord Strange pen- 

tru Nell? 
-Cu po A 
- Exact. Am prezentat-o drept autoarea acelei poezii 

şi i-am lăsat împreună la masă. Í 

-Nu se va întâmpla nimic. Strange nu se joacă, 

zise Villiers. Eu, în schimb, da. Mi-a luat câțiva ani ca 
să înțeleg că se înconjoară de femei frumoase care ar 
putea fi cu siguranță declarate libertine, dar nu pro- 
fită niciodată. 

-Ce ciudat, zise Harriet. 
- Era sălbatic când a venit de la Oxford, zise Villiers, 

Eram împreună când am avut şi eu niște aventuri, dar 
nu ca Jem. Era pe cale să obțină titlul de cel mai teribil 
cuceritor din toată Londra; făcea parte din toate clubu- 
rile care se bucurau de femei. 

-Erai şi tu membru în cluburile alea? întrebă Harriet 
curioasă. 

- Eu sunt un om de șah, zise Villiers şi ridică din 
umeri. Găsesc o ofertă prea generoasă de sâni de femeie 
obositori, dacă îmi ierţi formularea directă. 

- Sunt sigură că aș simţi același lucru despre părțile 
masculine mai interesante. Deși, adăugă ea, aș putea să 
casc gura în primele nopți. 

El pufni. 
- Mă surprinzi. Lai arătat latura asta lui Benjamin? 
-Crezi că ar fi fost interesat? 
El rămase tăcut. 
- Nu. Trebuie să fi fost un soț îngrozitor, dacă stau şi 

mă gândesc. Crezi că eu aș fi la fel de rău? 
-Nam idee. 
— Vreau să mă însor într-o bună zi, zise Villie: 

cât de nebunese ar suna, mi-ar plăcea o căsnicie fericită. 
Aşa că, te rog, dă-mi nişte sfaturi 

-Nu încerca niciodată să recapitulezi o partidă de şah 
când eşti în pat cu o femeie, indiferent cât de minunat 
ai performat. 
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-Țelul meu în pat este întotdezuna o Fi 
viid, murmură Villiers. peiferrniegă 

Harriet îşi dădu ochii peste cap. 
- Prerinde că şahul au este vlaa şi nu c sângele tău, 

nu e raţiunea ta de a trăi... Ea se întrecupse. Nu o să 
funcționeze, să ştii. Ai putea găsi pe cineva ca Jemma, 
căreia săi placă șahul. Atunci amândoi ați putea sta tme 
preună și ați bombăni despre nebuni şi regi când sunteți 
prea bătrâni pentru alte activități. 
-Am incercat să o fascinez pe Jemma, zise et. Dar 

apoi am descoperit o senzaţie ciudată în privința lui 
Beaumont, pentru că suntem prieteni vechi. Sfârșitul 
poveștii mele este că am tefuzat eroic avansurile Jem- 
mei, apoi m-am răzgândit şi m-am trezit rănit de frate- 
le ei înainte să am Ocazia de a o impresiona cu șarmul 
meu. Întenţiunez să mai incerc o dată când mă voi 
reface complet. 

-Ea probabil se va bucura de un tecital de mişcări de 
şah, zise Harriet, Dar, dacă vrei să te însori ~ şi cred că 
asta ai spus ~, ai nevoie de altcineva. Jemma e surprine 
zător de măritată, cea mai mare parte din timp. Dar am 
venit să își spun că vom pleca mâine-dimineaţă. Isidore 
a descoperit că nu e chiar așa de predispusă la compor 
tamentul libertin. A 

-Asta e valabil pentru multe doamne, remarcă Villi- 
ers, Căt despre tinc, pe de altă parte, uite ce bucuroasă 
eşti cu o viață de cuceritoare! A 

-E minunat, admise Harriet. Urăsc crinolinele, pu- 
dra, perucile şi restul. Nu am mai fist așa de fericită de 
ani întregi. 

Villiers îşi miji ochii. . 
~E ceva diferit la tine... zise cl și se ri mai sys. 

Cred că al cedat aerului amețitor din casa lui Strange- 
Cineva a descoperit sexul aclevărat. ii 

Ea zâmbi uşor, dar nu zise nimic, doar se ridică 
să plece. 
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Îi făcu cea mai elaborată plecăciune a ei, care se termi. 

na cu un gest elegant înflorit cu mâna dreaptă. 

-Nu e rău, zise Villiers. Apoi adăugă: Eşti sigură că 

vrei să pleci cu Isidore? Eşti binevenită să rămâi drept 

pupilul meu. Ar trebui să fiu în picioare mâine dacă 

totul merge bine. 
Dar Harriet era sigură. Nu era nimic real din ce se in- 

tâmplase la Fonthill cu Jem. Fusese delirant de minunat. 
O învățase lucruri despre bărbaţi şi femei şi despre cor- 
pul ei. Dar viața ei era acasă, nu îmbrăcată în pantaloni. 

-Au fost câteva zile minunate, zise ea foarte sincer. 
Am putut, în sfârşit, să îl îngrop pe Benjamin, dacă are 
sens ce spun. 

El își înclină capul. 
-Şi eşti foarte sigură că vrei să părăsești persoana ori- 

cine ar fi ea? 
~ Foarte sigură, zise ea cu voce calmă. Trebuie să mă 

întorc la viața reală. Ea îi zâmbi. Nu o să mă mai îmbrac 
niciodată în Mama Gâscă, 

În ochii lui apăru un zâmbet drept răspuns. 
Ea plecă. 

Eugenia construia un castel din mucava când ajunse 
Harriet la ea, trecând de servitorul care stătea de pază în 
fața camerei. Ea se așeză pe jos, lângă castel. Era remat- 
cabil de reușit. Pereţii erau tăiați cu destulă precizie şi 
lipiţi. Eugenia desenase mici dreptunghiuri care repre 
zentau cărămizi. 

- E minunat! zise Harriet. Ce urmează? Şi ce face muy 
cătura ta de şobolan? 

Eugenia ridică privirea. 
-Tu esti! Speram că o să vii în vizită. Uite ce 

~Un castel, zise Harriet 
-Am fâcut siia 

Dar acum o să fie și o băti Ea decupa mici soldați și îi 
e Eugenia nerăbdătoare: 
aşa că fac și soldaţi. 

plasa pe metereze. 
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-Am vrut să reprezint atacul sarazinilor, dar m-am 
răpândit. 
-O armată de chini? întrebă Harrier văzând ce era 

aranjat lângă zidurile castelului, 
-Şobolani, zise Eugenia mânilră. Le vezi cozile? 

Ẹ greu să decupezi cozile, A trebuit să montez şi 
un spital penru șobolani răniţi, pentru că îmi tot alu- 
neca foarfeca. 

Și într-adevăr era un morman mic de șobolani 
schiludiți intro parte, 

-Ce tace mușcătura? întrebă Harriet. 
Eugenia îşi întinse mâna, 
- Aproape că a dispărut, vezi? 
Într-adevăr, urmele de mușcătură păreau să se vin- 

dece frumos. 
- Trebuie să plec mâine-dimineaţă, zise Harriet. Am 

venit să-mi iau rămus-bun. 
- Guvernanta mea a plecat. La fel servitorul. Oamenii 

se duc mereu acasă. 
Ea se întoarse la șobolanul pe care îl decupa și părul 

îi căzu pe față, 
Harriet if dădu cu grijă la o parte. 
= Ai vrea să imi faci o vizită dacă tatăl tâu e de acord? 
-Eu nu plec niciodată de la Fonthill, zise Eugenia. 

pa nu prea mă lasă să ies din încăperile astea. 
Nu e adevărat, zise Harriet. E dour îngrijorat din 

Pricina ta, 

7 De asta aduce toţi actorii aici, pentru că nu vrea să 
mă due la Londra la teatru, zise Eugenia în continuate 
ără să se uite la ca, El zice că ar purea să mă răpească 
Sineva pentru că avem prea mulți bani. Nu o sii mă lase 
SE te vizitez, 
i ~Q sal intreb, zise Harrier. Dar nu cred că tatăl 
Ta să staj per tai tot timpul în camerele tale. E doar îngrijorat Atu siguranta ta, 

ugenia Ti oferi un zâmbet strâmb. 

See due 
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-E în regulă. Una dintre cameriste a zis că în casa 

noastră era plin de monştri. Când eram mică o cre- 
cum nu o mai cred. 

- Monştri! exclamă Harriet. Ţi-a fost frică? 

- Da, dar acum mi-e mai frică de șobolani, zise Euge- 
nia. Faţa i se lumină. Dar tata a zis că îmi ia un căţel, 
unul care poate să omoare un şobolan. Și poate să locu- 
iască aici cu mine, în aripa de est. 

-O să vorbesc cu tatăl tău mâine-dimineaţă, Eugenia. 
Îşi promit. Nu sunt monștri în casa asta. O să îl rog să te 
lase liberă din când în când. Și să mă vizitezi. 

Eugenia sări în picioare și făcu o reverență. 
- Dacă ai face asta, Harry, ți-aş fi recunoscătoare. 
Harriet făcu o plecăciune, dar simplă, fără înflorituri. 

Apoi o sărută de rămasbun. 
Şi în cele din urmă o îmbrățișă. 

capitolul 26 

În care Harriet se alătură Jocului. În sfârșit! 

El o prinse din urmă când mergea pe coridor, înde- 
părtându-se de camera Eugeniei. 
-Team căutat peste tot, zise fâră introducere. Haide, e timpul pentru Joc! Începe. 
- Joc? Ce Joc? 
- Primero. E perfect pentru tine. 
Harriet alergă un pic ca să țină pasul. - Perfect? Trebuie să-mi fac bagajul, El se uită peste umăr spre ca. - Găzduiese Jocul aproape sapte ani. Eşti prima femeie: Harriet alergă un pic mai 
Intră întrun birou de 

pere că erau aranjate 
la una dintre ele. 

în fiecare seară din ultimii 
invitată. 
repede. 

la etajul al doilea ca să desco 
două mese, iar Villiers era aşezat 
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-Ce plăcere, murmură el când ea se așeză lângă el, 
Se uită la Strange cu un zâmbet în colțul gurii. 
-Uneori chiar dai semne de bunesimţ, Strange, 
Harriet se uită în jur. 
Camera era tapetată cu mătase, Patru sau cinci 

bărbaţi stăteau în jurul focului. În, ăperea nu avea alt 
mobilier în afară de două mese mici, pătrate şi un nu- 
măr de scaune confortabile, 

- E o onoare să fii invitat la Jocul lui Strange, îi spuse 
Villiers, Toţi îl numim Jocul, cu majusculă, în caz că te 
întrebi, Și e o chestie de onoare să nu aminteşti de el de- 
cât în faţa bărbaţilor care au participat, aşa că a trebuit 
să te las neinformat. 

-Şi unde intervine onoarea? 
Harriet vedea că erau acolo şi cel mai interesant din- 

tre profesorii de la Oxford, dar şi bărbatul care juca rolul 
principal la Hyde Park Theater. EL îi spusese seara trecu- 
tă că ura Hamlet, apoi îi explică toate lucrurile stupide 
din piesă, ea simțind că nu avea să mai savureze nicio- 
dată piesa, 

-E faimos. În unele seri, aici sunt patru oameni, în 
alte seri, opt. Nimeni nu îndrăzneşte să se plângă dacă 
Sunt excluși pentru o seară sau pentru totdeauna. Dar 
m cunoscut oameni care au stat săptămâni întregi la 

Fonthill, dorind să fie invitați măcar o dată la Joc. 
Harriet se uită din nou în jur. 
Povy împărțea pahare cu un lichior rubiniu. Încăpe- tea era plină de un zumzer vesel. 
-Jucăm pentru bani? 
-Mize mari, zise Villiers, Foarte, Te deranjeazi 
~ Benjamin zicea mereu că este meschin să joci pe bani, nu din pasiune pentru joc. 
= Jocul de cărți este diferit de cel de şah, comentă 

Villie, 

= Ce fel de joc e primero? 
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Oh, e un joc de purere! De bluf şi de minciuni, 
Irceva. Uitäte la asta, murmută el. Sẹ 

ceva interes. 

se holba la ca. 
Tânărul Cope, dacă nu mă înşel? mormâi el. 

Ea se tidică şi făcut o plecăciune. 
- Într-adevăr, domnule, sunteți în avantaj faţă 

de mine. 
- Lord Skipwith. 
- Lord Skipwith, se auzi tonul mäsurat al lui Vil- 

Tiers, este persoana cea mai importantă în Parlament în 
chestiunea rezoluțiilor irlandeze. E bine că kai cunos 
cut, biere! 

Harriet mai făcu o plecãciune, 
Skipwirh o studie din cap până-n picioare, păru să 

facă o pauză, cu ochii mijiţi când ajunse la picioarele ci. 
Harriet îşi pinu răsaflarea. 

Dar Skipwith se intoarse cu un puinet, iar Harriet 
se așeză la loc. 

-A decis că eşti fărălău, zise Villiers. 
-Ce înseamnă? Că am tot auzit rermenul. 
- Un bărbat care preferă să se culce eu alți bărbaţi, 

nu cu femei. Uneori au o apariţie mai efeminară. Sibble 
e foarte conservatar în gândire, 

Harriet îşi desfăcu picioarele şi le întinse în faţa ei 
într-o manieră indiferentă, masculină. 

Villiers se uită la ea. 
~ Poate că ai vrea să şi râgăi, sugeră el. 
~ Pari să te distrezi, replică Harriet. -Asta € partea amuzantă când ai fost aproape de moarte, zise Villiers. Descopăr că viața esre mule mii 

tolerabilă decâr credeam. 
- Aşadar, ai venit la Fonshi!l ca să te alături Joculti» 

nui aşa? 
[+] uedumerise motivul lui Villiers de a veni la PE 

trecerea lui Strange. El părea să nu fie interesit 
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de nenumăracele femei disponibile, mu: arâtase nici un 
interes pentru vreun experiment științific sau faţă de 
producțiile dramatice, cele două forme de distracție, 

= Nu poți să trăieşti doar cu șahul, Ah, aici erai, Stran- 
ge! Și Lord Castlemaine. Ce splendid că vă alăruraţi! ÎL 
cunoaşteţi pe domnul Cape? 

Harrier se ridică și făcu o plecăciune spre Castle- 
maine. Era un bărbat mai tinercj, cu o barbă tunsă scurt 
și o pereche de ochelari. 

~ Castlemaine e unal dinrre cet mai importanți oa- 
meni de la bursă, zise Villiers când Jem se aşeză. 

~ Bursa financtară? întrebă Harrier. 
- Întradevăr, zâmbi Castlemaine încet, arătându-și 

dinții. 
- Presupun că eşti ocupat până peste cap cu afacerea 

asta dintre rege şi comisarii de bord, zise Jem. 
Casclemaine își țuguie buzele. 
-Mă tem câ vor avea loc anumite schimbări 

în privința coroanei de care Maiestarea Sa nu va 
fi mulgumită. 

- În cazul acesra, Maiestatea Sa trebuie să asigure 
proviziile. 

Castlemaine se uită la Jem. 
-Asta e părerea dumneavoastră, Lord Strange? 
- Înteadevâr, zise Jern, împărțind rapid cărțile. Acum, 

Cope, in jocul primero fiecare persoană are două cărți 
e joc. Poţi să te uiţi la ale tale. 
Harrier se uită. Avea două dame, ceea ce | se păru o 

mână foarte bună. 
-Mergem în jurul mesei. Alegerea ra e să zici pus, în 

care caz trebuie să renunți și să tragi. Mizează punând 
ni jos sau pariază, zise Villiers. Eu, bunăoară, pariez 

100 de lire cu 47. 
-Cine are 47? întrebă Harriet confuză, 

a - Nimeni, zise Jem. Villiers vrea să te facă să crezi că 
ate. 
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Dură câteva minute până ce prinse ritmul jocului, dar 

apoi Harriet îşi d ādu iute sea ma pariurile erau mult 

mai mari decàt crezuse. De pildă, Castlemaine ridică 
miza, dar, dacă nu se înșela, puse jos dreptul la provizii 
al comisarilor de bord. Pentru toată Angli 

Villiers ridică dintro sprânceană, dar zise pas, 
Jem parie o sumă foarte mare pe contract și fu din 

nou rândul lui Harriet. Ea se uită la ce avea în mână, În. 

cepuse să îi cunoască faţa lui Jem. EL nu avea toate punc- 
tele pe care pretindea că le avea. Așa că putea câştiga, 
Dar să aprovizioneze toţi acei comisari? Nu ştia nimic 
despre asta. Pe de altă parte, era în mod evident un con- 
tract foarte avantajos. Şi poate că aveau să joace din nou. 

Ea câștigă. 
-Te arunci cu inima în joc într-o manieră nesăbuită, 

Cope, zise Castlemaine, arătând ușor nemulțumit. 
Villiers se aplecă în faţă, 
-Cope este tânăr, dar nu e nesăbuit, Castlemaine. 

Jucăm și plecăm în seara asta. E mai important să știi 
că domeniul lui ar putea cu siguranță să aprovizioneze 
comisarii de nenumărate ori. E ruda mea. 

Şi aşa continuă, cu răsete și insulte deocheate oca- 
zionale. Din ce putea auzi Harriet de la cealaltă masă, 
jocurile și pariurile erau la fel. Mari. Puternice. 

Luară o pauză între runde, iar ea se aplecă spre Jem. 
-= Jocul ăsta... 

- Foarte important pentru guvernarea Angliei, zise el. 
Și mult mai interesant decât să pierzi vremea prin Parla 

ment şi să rāguşeşti strigând unii la ceilalți. 
= Dar dacă câştigă cineva care. 

„= Nuzi face griji, zise el. O să iau contractul de pro” 
vizii de la tine în runda următoare. Castlemaine știe că 
îl vreau, 

-E legal? întrebă Harriet, 
Jem păru surprins, 
- De ce naiba nu ar fi? Sigur că e. 
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Încă o rundă, Harriet începea să se distreze. Toate 
orele petrecute în tribunalul judecătorului Truder citind in privirile bărbaților care erau acuzați de infracțiuni și 
în privirile acuzatorilor îi erau acum de mare folos. Ea 
ştia când Jem minen. După două runde, tl ştla destul de bine și pe Castlemaine ca să poată ghici dacă avea 
o mână bună şi, deşi Villiets era mai dificil, reuşi să îl 
bată și pe el. 

Dar Villiers arăta de-acum obosit, 
-MĀ tem că va trebui să mă retrag, domnilor. 
Contractul de provizii era încă în mâinile lui Harriet, 

care câștigase 400 de lire de la Castlemaine, 
-Banii chiar vin de la dumneata? întrebă ea franc. 
- Fonduri discreționare din partea Coroanei, zise 

Castlemaine. Regelui i-ar fi plăcut să participe el însuși 
la Joc, dar mu ar fi eficient. O să-i trimit mâine-dimineață 
o misivă cu rezultatul. Trebuie să recunosc că va fi foarte 
surprins că un domn așa de tânăr a preluat contractul 
de provizii, dar, având în vedere că am văzut cum joci, 
nu mă îndoiesc că este în mâini bune. 

Harriet se pândi cu un mic fior la reacția regelui când 
avea să afle că ducesa de Berrow deține acum contractul, 

-Vă rog să nu îi scrieți încă, zise ea încet, Mă gândesc 
Să pariez contractul la Jocul de mâine, când sar putea să 
ajungă în alte măini, 

Ba chiar voia să se asigure că avea să o facă. 
~ De ce nu işi organizează regele propriul Joc? în- 

trebä ea, 
~E greu să îl baţi zdravăn pe rege, zise Jem. Mai ales 

pe un rege irascibil. s 
= Nu am ştiur că există un Joc ca dsta, zise Harriet. 
~ Întotdeauna c un Joc în spatele fiecărui guvern, făcu 

Jem. Uneori se înzârmplă să fi tu dormitorul regelui şi 
alteari în anticameră. Și uneori la Fonthi 

Adesea la Fanthili se pare, remarcă Harriet. 
E] fâcu o plecăciune şi plecă să discuue cu ceilniri 

Saspeţi, 
Asa că ea pleca, 

Scanned with CamScanner 



Eloisa James 

capitolul 27 

Lăsând în urmă rolul de spectatoare pentru 

totdeauna 

Harriet nu reuşea să doarmă. Deși | recu- 

noască, ea crezuse că Jem avea să vină în patul ei. Pleca 

a doua zi de dimineaţă... Nu mai voia să facă dragoste 

încă o dată! f3 d da 
Şi, cu toate astea, cum putea ea să spună că făcea 

dragoste? Sata A r 

Ea reuși să adoarmă în sfârşit, făcând în minte lista 

cu toate lucrurile minunate pe care avea să le facă impre- 

ună cu Eugenia când avea să vină în vizită, de la a găsi 

pisoi - erau mereu pe undeva pisoi în hambar - la a bea 
ceai cu fetiţele lui Froibles și la a se îmbrăca cu rochiile 
acelea elisaberane din pod. 

Harriet avea un vis minunat, unul din cele mai bune 
din viața ei. Era pe spate, moale, și Jem o săruta pes- 
te tot. Gura ei era deschisă şi limba lui o dezmierda, 
până când începu să tânjească după mai mult, până 
când murmură... 

Până când se trezi. 
-Ce faci aici? exclamă ea. 
Cămașa de noapte îi era ridicată până sub braţe: 

El era întins lângă ea, gol-puşcă. 
-Cum ai intrat în camera mea? 
El se opri să o sărute pe coaste suficient cât să 

răspundă. 
-Am intrat. 

„Era un răspun; aşa de laconic, specific lui Jem, încât 
inima începu să îi bubuie în piept. Degetele lui urcau în 
sus de la glezne, 

B puii Harriet, scoțând o mică esclannaţi 
o să agoste cu tine, = Trebuie să vorbim despre Eugenia, 

= Nu. Trebuie să facem dragoste, 
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Ea îi dădu degetele la o parte și se ridică, 
-E foarte drăguţ din partea ta, Jem, dar cred că m-aș 

simti mai confortabil dacă ai ascolta ce am de spus, 
EI gemu și degetele îi căzură de pe coapsele ei, 
- Eugenia are nevoie de compania altor fetițe, il 

spase ea. 
FI își trase o pernă sub cap. 
-Știu că urăști ideea, zise ea plină de înţelegere. Dar 

nu trebuie să o trimiţi la școală. Dacă ai trîmite-o la 
mine în vizită din când în când, aș invita copii acasă. 
Sunt nişte fete foarte dăgue chinr mai jos pe alee. 

EI spuse ceva, dar cra înăbușit de pernă, 
Anii de căsnicie o învăţaseră pe Harriet multe despre 

bărbați, aşa că ea continuă să vorbească, Dacă el chiar 
avea ceva de spus, putea da perna la o parte. 

- Eugenia crede că o pii incuiată în camerele ei de 
parcă ar fi un fel de prizonieră, Una dintre cameriste i-a 
spus că e plin de monștri în casă. 

Perna zbură pe jos. Ochii lui erau goi, Dar ca nu pu- 
tea si-l protejeze de adevăr, chiar nu putea. 

-Se pare că era speriată de monștri, dar acum spune 
că e mai speriată de șobolani. 

-La naiba! mărâi Jem şi se dădu jos din pat cu 
un salt, 

Traversă camera spre semineu şi se aplecă să ridice 
un buştean, ; 

Harrier îi privi linia zveltă şi puternică a corpului. 
= Ar putea să mă viziteze, zise ea. Adesea, sunt pisoi 

în hambar. Familia de mai jos de pe drum are trei fetițe. 
invita la ceai. Ar învăţa să călărenscă un ponei. 

7 O petrecere cu cea UE. 
Lucrurile dure li puse direct, era de pătere 

arriet, Era ca atunei când curățai o rană. 

„= Fetitele de familie kună nu pot să vină 
zise ca plat, Laso să mă viziteze, Jem! 

Ei poeni cu palma pe blatul şemincului. 

Ia Fonthill, 

= 
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_ Am încurcat râu lucrurile, nu-i așa? Ar fi trebuit să 

o trimit de aici- 
- Presupun că ai fi p 

ptevăzătoare. 

- Sally a murir în noaptea în care ea s-a născut. Nu 

mia venit să cred. Nu am putut crede asta luni întregi, 

Sally era aşa de tânără, nici măcar nu mam gândit la 

moarte. Nu ml-a trecur prin cap. Am fost un prost! 

Vocea lui era sălbatică. 

- Dar, dacă te-ai fi gândit la asta, ce ai fi putur să faci? 

El se întoarse spre ea cu ochii în flăcări. 
-Tu nu știi? Eşti văduvă. 
Nu, zise ea încet. Nu am descoperit niciodată dacă 

există vreo modalitate să te pregăteşti pentru moarte. 

- Aş fi putur să-mi iau adio, zise el cu buzele ca o li 

subtire, Taş fi spus adio, kaş fi spus că o iubesc. AȘ fi. 

El se opri, 
Pe obrazul lui Harriet se rostogoli o lacrimă. 
- Sunt sigură că ştia că o iubeşti, Ea știa. 
- Mă indoiesc, Nu i-am spus niciodată, 
-Nu trebuie să ţi se spună lucrurile astea, zise Harri- 

et. Oamenii vorbesc rareori despre iubire. 
- Tatăl meu a aranjat căsătoria, zise Jem cu gura schi- 

monosită. Eram prea sălbatic, a zis el. Un pericol pentru 

toată Anglia. 
- Serios? întrebă Harriet, bucuroasă de șansa de a dis- 

cuta pe un ton mai lejer. Toată Anglia? 
- Adevărul e că, având în vedere circumstanțele ac 

tuale, afirmaţia e destul de ironică, zise el zâmbind vag 

“Tatăl meu nu era deranjat că eram sălbatic la Oxford: 
Nu ñar fi păsat cu câte prostituate m-aș fi culcat. Mia 

repetat de multe ori, încă de când aveam cinci ani, că un 

borda € versiunea despre paradis a bărbaţilor. 

- Revolta mea personală, făcu Jem gânditor, estè 
că nu am plătit niciodată pentru atențiile unei femei- 

Şi nici nu o vai face. 

utut face asra, zise Harrlet 

ie 
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Harrier înghiți în sec. 
-Presupun că asta e hinc, se aventură ea. 

-Când eram tânâz, am reuşit să pâsesc destule femei 
dispuse să o facă pe gratis; am urmat aşadar tradiția fa- 
miliei în timp ce îmi puncam la cale mica revoltă, Doar 
când tatăl meu a crezut că umblu după bărbaţi a început 
să se preocupe de mine, 

- Bărbaţi! exclamă Harriet, 
- Bărbaţi, făcu el şi ridică din umeri. Nu e pentru 

mine. Dat unul dintre cei mai apropiați prieteni ai mei 
la Oxford era diferit. Era un prieten adevărat. Nu: iubitul 
meu, dar pe tata nu l-a interesat să vadā diferența. 

- Mai trăiește? 
EI clătină din cap. 
-A fost ucis, Nici atunci nu a existat un adio. În orice 

caz, tata a crezut că îi împărtășeam predilecţia prietenu- 
lul meu şi mea însurat cu Sally. 
-Cum era? 
- Amuzantă, zise Jem. Dar sunt, desigur, furios pe ea. 

Era înaltă și subțire, iar eu m-am gândit că tatăl meu a 
ales-o pentru că arăta ca un băiat. Dar era femeie până 
în măduva oaselor. Ştia să facă glume din orice, 

Gelozia se manifestă uneori sub formă de urā. Dar 
câteodată este vorba doar de ură pură. Harrict se gândi 
că probabil o ura pe Sally cea subțire și înaltă. 

- Au trecut opt ani de când a murit, zise el. Am avut 
foarte puţin cimp împreună. Dar, câr a trăit, am avut 
perioade amuzante, E 

- Minunat, zise Harrier plat. Apoi adăugă; Înţeleg de 
ce piai dorit săi fi putut lua adio. Îmi pare râu că nua 
fost posibil. 

-Tu ţi-ai luat adio de la sopu! tău? 
-Nu. 
Ea Sa întâmplat brusc? 

al i 3 s, 
TE cip, spus câ Sally a murit, zise Jem 

îi se [isä să cadă întrun fotoliu. ȘI apoi mi-au aduso 
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gur, Avea un cap ciudat, pen- 

tru că Sally a fost în travaliu așa de mult. Mi s-a părut 

că arată ca un fel de maimuţă, Dar sa uitat la mine cu 

ochişorii ei mici şi am văzut-o pe Sally în ea. 

-E minunat! zise Harriet şi simţi un nod în gât. 

-Nu chiar, zise el. Nu am văzut-o pe Eugenia. Nu am 

văzut decât că Sally mi-a lăsat o parte din ea în urmă și 

că trebuia să o prețui Aşa m cumpărat casa asta 

n avut grijă ca aripa de vest să fie aranjată pentru ca 

ea să fie în siguranță. 
- Dar de ce Dumnezeu ar trebui să îţi faci atâtea griji? 

întrebă Harriet, Nu pot să înțeleg. 
-Sunt cel mai bogat bărbat din Anglia, zise Jem. Și 

tata a fost. Iar sora mea... 
- Ce s-a întâmplat cu sora ta? 
-Un bărbat a răpit:o și a obligato să accepte o falsă 

căsătorie. Tata la găsit și a dat poruncă să fie ucis, desi- 

gur. Şi uite așa sora mea a devenit văduvă. 

-Trebuie să fi fost îngrozită de tot ce s-a întâmplat! 

strigă Harriet. 
- Ea era îngrozită cu mult timp înainte, zise Jem. 

Dar tonul nu invita la mai multe întrebări. 
- Trebuie să existe o modalitate prin care Eugenia să 

poată avea o copilărie, zise Harriet. Dacă ar veni în vizită 
la mine, nimeni nu ar bănui cine e; ar fi în siguranță. 

-O să mă pândesc la asta, zise el. Toată povestea 
asta despre vizite... Încă nu ai plecat, Harriet. Eşti în 
casa mea... 

Ea iubea expresia aceea de pe chipul lui. 
- În patul meu... 
Mâna lui se strecură sub ea și îi cuprinse fundul gol; 

ea dadu să spună ceva, dar gura lui se aplecă peste Un 
sân. Asta nu era o dezmierdare scurtă şi şoptită. Guri 
lui era c i umedă. Simţi cum o scutură un fior. EI 

supse mai tare și orice mai voi spună Harriet i SE 
stinse pe buze. 

pe Eugenia. Era urâtă, desi 

Scanned with CamScanner 



Ducesa noptii 333 

El îi främåntă fundul în mână, trăgând-o în sus 
și apoi spre gura lui. Își croi drum pe corpul ei cu 
mușcături ușoare, iar fiecare atingere a gurii lui o făcea 
să se cutremure. 

El se ridică, iar ea deschise din nou ochii, În ochii lui 
sclipea ceva răutăcios, ceva care vorbea de 
pasiune pură. 

-Te vreau. Acum. El îşi trecu un deget peste sfârcul 
ei. Înşelegi, Harrier? 

- Da, şopri ea, 
El frecă un pic mai tare. 
- Cred că o să vreau să fac dragoste cu tine şi de 

dimineaţă, 
Ea deschise gura să spună ceva, dar el îşi trecu degetul 

mare între picioarele ei şi ea începu să găfâie, 
Cu ochii încă într-ai ei, el îi puse o mână pe sân. 
~ Eşti parte din asta, Harriet. Nu doar speetatoare, 
- Ştiu, zise ea și auzi dorinţa din propriul glas. Apoi 

înţelese ce spunea el, Ce vrei să fac? 
Ea se uită destul de frenetic la corpul l 

să fie sărutat? 
El rânji şi scânteile din ochii lui dansară sălbatic, 
= Deocamdată, întinde-te şi spune-mi exact cum te 

simţi. 

Avu nevoie de ceva timp. Harriet nu fusese educată 
să le spună bărbaţilor ce să facă. Dar poate faptul că 
exersase acest talent în tribtnal ii asigură succesul. Do- 
uăzeci de minute mai târziu, era foarte confortabilă cu 
practica asta. 

- Da, se trezi spunând. Nu, nu acolo... Acolo? 
Și în cele din urmă nu mai reuşi să găsească vorbe, 

dar deja Jem îi transformase corpul intr-un instrument 
muzical. El ştia care îi erau corzile, notele şi melodiile... 

El îi ştia cânrecul și îi plăcea asta. j 
Fäcurä o baie - Harriet îl puse pe Jem să se ascundă 

in dulap și să râmânâ acolo până când veni şi plecă ser- 
vitorul. Baia fu interesantă. 

dorinră și de 

Tar fi plăcut 
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Făcură spumă de săpun în cadă cu un cearșaf și îşi 

găsiră drumul înapoi spre pat, epuizați, x 

= Harriet se trezi cu corpul mare și cald al lui Jern înco- 

lăcit în jurul ei. „Nu sunt doar spectatoa 
Era un concept are nu se pândise niciodată, Ea 

fusese spectatoare în cea mai mare parte a vieții ei: spec- 

tatoarea lui Benjamin pentru şah, spectatoarea tribuna- 

ului pentru pledoarii. 
fie spectatoare era un concept fascinant. 

Îşi trecu mâinile peste pieptul lui musculos, prin pä- 

rul lui de pe piept, înconjură un sfârc cu degetul. Jem 
scoase un sunet în somn și se întoarse pe spate. 

Un mădular, decise Harriet, era un lucru ciudat. Deși 
îi plăceau pantalonii, era fericită că nu avea aşa ceva. Îşi 
lăsă mâna să alunece pe abdomenul lui şi îl atinse. 

Era neted și tare ca o bucată de marmură. Asta stârni 
întrebări în mintea ei. Ce gust avea? Cum s-ar fi simţit 
în gura ei? Cum ar fi simțit Jem asta? 

El dormea aşa de liniștit, cu genele lungi odihnin- 
du-se pe obraji în timp ce pieptul i se ridica şi îi cobo- 
ra. Dar fapt, se gândise că el o tot săruta în locurile ei 
intime. Și fâră să vrea un fior îi scutură tot corpul. Cu 
siguranță el își dorea ca ea să facă acelaşi lucru. 

Ea îndrăznise să-l atingă în baie, mâna plină de săpun 
alunecând în sus și în jos pe mădularul său. El îşi dăduse 
capul pe spate și gemuse de parcă lar fi durut. Dar apoi 
o oprise, 

Pe fața lui se vedeau aceeaşi dorință pură, acelaşi tel 
de pasiune zdrobitoare care o făcuse pe ea să pipe că 
el o săruta și să-i arcuiaseă şoldurile, implorândurl să 
vină la ea. 

„Da, se gândi că lui chiar 
fi sărutat. 

Aşa câ o făcu, 
El era m 

fi plăcut dacă lar 

i cald decât marmu: 
i a 

st de săpun Săpun cu limăie, pentru i 
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Începu să experimenteze şi uită că el era parte din 
mblou până când, dintradaă, un corp de bărbat erupse 
de pe cearşaf și o răsuci. 

Preţ de o clipă, Harriet se relaxă, savurând atinge- 
tea lui, expresia sălbatică din ochii lui, felul în care 
cotpul său... 

Jam înctemeni. Înghiţi ca un băieţel care fusese prins 
cu a prăjitură furată. Harriet începu să rânjească şi îşi 
trase corpul în jos. 

-Nu! 
=De ce nu? 
Vocea lui suna răguşit. Nu senzual și catifelar, ci 

disperat. 
Ea începu să râdă şi alunecă de sub el, 
-Eu nu sunt spectatoare, îi spuse ca şi se aplecă, iu- 

binduri pieptul, brațele şi felul în care mușchii îi defi- 
neau abdomenul. Acum tu eşti spectatorul. 

Apoi il impinse în jos şi începu în mad deliberat, 
încet şi puternic, să preia conducerea jocului. Făcându-l 
al ei. Corpul lui era... al ei. Stăpânit prin cunoaşterea 
fiecărui colțișor și cotlon. 

Ea ti transformă corpul întrun instrument muzical și 
în cele din urma îl ţinu neajutotat, gemănd, implorând 
Cu mâinile înfipte în părul ei. SI 

-Eu nu-mi pierd niciodată controlul, o avertiză el, 
mai mult pentru sine. Avea dinții încleștaţi. Harriet... 

Ea îl ignoră şi alunecă peste corpul lui. MeT 
Și pteluă controlul. H fură cu sărucări, demierdāri, 

bire lentă, umedă... 
nu era spectatur. 
pă aceva, el rămase întins în tăcere 

7 Esti în regulă? şopri ina 
Nam feat shi i în regulă, îi spuse el o clipă 

Mai târziu, 

~ 
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Părea năucit. Ea îşi permise să râdă şi apoi se cuibärį 

De asta, când el se rostogoli peste ea, ajunseră ca 
o împletitură de membre, de tăcere, într-un acord mur, 

Apoi el o pătrunse, iar ca îl simţea atât pe el, dur ca 
marmura, pulsând de viaţă, cât și pe ea, catifea moale, 
umedă. li simţea corpul la fel de mult ca pe al ei. 

El îşi lăsă capul în jos şi se sărutară. Nu rată nimic, iar 
corpul ei se ridică să-l întâlnească pe al lui. 

Parcă n-ar mai fi fost doi oameni, se gândi Harriet 
obosită. Dar acele valuri delicioase de căldură începeau 
să se răspândească, să crească de la picioare şi să îi cutre- 
mure întreg corpul și totul i se șterse din minte, în afară 
de senzaţia corpului lui puternic în brațele ei, sălbăticia 
limbii și puterea corpului său. 

capitolul 28 

Cererile în căsătorie sunt așa de romantice... 
Uneori. 

9 februarie 1784 

- Trebuie să îmi fac bagajele, zise Harriet a doua zi 
de dimineaţă foarte devreme. Și tu trebuie să pleci din 
camera asta. În orice clipă, Lucille va intra să mă ajute să mă îmbrac și probabil o să ţipe aşa de tare încât o să 
se adune toată casa dacă te vede. 

= Nu plec, declară Jem. 
Harriet mai văzuse expresia asta pe fața unui bări Era expresia pe care o avea Benjamin cânul abia începuse © partidă de şah, iar ea voia să plece de la petrecere şi să se ducă acasă. Era expresia pe care o afișa tatăl ei cân i ei i Sor poarte tocuri cu giuvaiere. „> Și adăugă Jem, nici tu nu pl à trimit pe ducesa de Cosway PaE amp AIN care 

2 
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să o protejeze, dacă vrei. O să trimit tot personalul cu cu. El se rostaguli pe o parte şi îi puse degetul pe naș. Tu, domnişoară Harty, nu pleci nicăieri, cămai cu mine. 
Harriet era conştientă de sentimentul de bucurie 

ameţitoare. 
= Nu pot să stau aici pentru totdeauna, reuşi ea 

spună. Sunt lucruri de care trebuie să mă ocup acasă, 
- Cavalerul tău de ţară nu mai e, Saţia mea nu mai e. 

Nici unul din noi nu are alte motive de a fi undeva în 
afară de patul ăsta. Nu ai copii, nu-i aga? 

-Nu. 
~ Harriet, credeai că vel putea să pleci pur și simplu 

și să te întorci la micul täu domeniu, oriunde ar fi el? 
Ea clipi spre el, 
- Sigur că da. Ea nu se putu abține să nu zâmbească. 

Apreciez momentele în pat când îţi impui punctul de ve- 
dete, Jem, dar asta e diferit. Nu o să rămân cu tine, Mă 
voi intonzce la domeniul meu şi m-aș bucura foarte mult 
să e mu pe Eugenia cu mine pentru o vizită prelungită. 

-Nu. 
~ Eşti sigur? întrebă ea și iși mușcă buza. Nu e bine 

pentru ea să stea singură în camera nia tot timpul, Ai 
văzur jocul pe care il joacă acum? 

= Mi s-a părut că unii șobolani sunt foarte bine 
desenaţi, zise el. MA sirat vinovar că nu a fost spălară 
cum trebuie înainte de culcare. Am adus exterminatorul 
în casă. Nu a găsit dovezi ale unei infestări cu şobolani. 

-Ce ar insemna o infestare? 
-Că în casa asta e un sat întreg de șobolani, El crede 

că șobolanul care a muşcato pe Eugenia a intrat ca să 
scape de frig şi era speriat. Dar o să primească un pui de 
terier din sat care să stea cu ea, de îndată ce este destul 
ile mare să plece de lângă mama lui. ŞI nici un şobolan 
nu va intm în camera ci cu rerierul acolo, 

= Nu cred că în casa mea sunt șobolani... 
- Nu cred că sunt nici întru meu! zise el cu voce 

ridicată, 
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tie care locuie \ 
4 “rog, laso să mă viziteze, Jem 

ea implorator. Tepi alee tt nui) 

simtă exaspel 

sculți, Jem, Se p 

de tentat ca mine să fii spectator. Ea îşi l; 

pe margine patulu a întreb unde e Li 7 

-Va veni într-o jumătate de oră şi reputația ta va fi 

distrusă pentru totdeauna. A 

În glasul lui se simţi o notă de satisfacţie. 

Nu a mea, zise Harriet. Ci a domnului Cole. 

- Ei bine, atunci repu mea va fi distrusă pentru 

totdeauna, zise Jem, pentru câ tu ești domnul Cole. 

Cele mai rele coşmaruri ale tatălui meu se vor adeveri. 

-Atunci ai face bine să pleci. 
-Nu plec. 
Harriet oftă și începu să își caute halatul. 
- Când a murit Sally, sporovăi Jem, bănuiesc că toată 

lumea a crezut că o să mă întorc la viața mea de crai. 
Dar n-am făcut-o. 

- Pentru că o iubeai așa de mult? 
Harriet spera că tonul ei nu fusese morocănos. Ea nu 

se simțea morocănoasă... Nu prea mult. 
- Nu, am iubit-o. Dar a iubi o femeie moartă nu 

îl împiedică pe un bărbat să se culce cu o curtezană foar- 
te vie. 

Asta, găsi Harriet, era logică de bărbat. 
- Dacă nu pleci, zise ea plat, voi pleca eu. Să nu mă 

urmezi! Isidore cu siguranță nu e îmbrăcată. 

Când el băru la ușă, ea fu precaută şi o încuie. 
Isidore scoase capul de sub plapumă. Părul îi cădea 

în jos pe umeri. 
- Ce se întâmplă? întrebă ea năucită. 
Apoi fâcu ochii mari. 
-E un şobolan în camera t 
-Nu tocmai, răspunse Harriet. - Harriet, deschide uşa asta! răcni Jem. 

- Trebuie si 
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Isidore căzu pe spate, 
-Oh, Harriet! 
-O să te măriți cu mine! strigă Jem, Şi ştii asta. 
Harriet se înecă. 
-Nu o să mă mărit cu tine. Dar mulțumesc pentru ptopuuere, 
= Lord Strange pia cerut să te măriri cu el, zise Isidore pe uu ton uşor uimit. Harriet! 
- lar eu am spus nu, rosti Harriet cu inima bătândui 

fonrte tare, 
Era pentru prima dată când nn bărbat 0 cetea de 

soție de bunăvole. Ea bănuia că cererea lui Benjamin 
venise după un aranjament între părinţii lor, 

- De ce nu vrei? șuieză Isidore. Nu vreau să fiu crudă, 
dar, în caz că ai uitat, e teribil de bogat, Şi fermecător, 

Uşa se seutură din cauza puranilor lui Jem. 
~- Harriet, deschide uşa, altminteri o dărâm! răcni Jem. 
Isidore scoase un strigăt alarmat. 
= Deschide ugal 
- Hai să vedem dacă poate într-adevăr să o dărâme, 

Tăspunse Harriet, 
intreaga ușă se scutură şi şe auzi lemnul care plesnea. 
-Chiar poate, făcu Isidore bucuroasă, Ea se ridicase 

în pat. E aşa de palpitant. Şi de romantic! Mi-aş dori ca 
soțul meu să spargă ușa ca să vină după mine. 

Uşa se cuttemură la următoarea lovitură, 
-Am auzit tot ce ai spus. Ai fetiţe în vecini şi pisoi în 

hambar și ce vrei să spui de fapt este că o ibeșri foarte 
tare pe Eugenia. 

Harriet deschise ușa larg. 
El stătea acolo cu pârul sălbatic și privirea feroce, 
~O să re măriţi cu mine. 
-Ba nu! 
EL îşi miji ochii. ză 
~O să discurăm asta mai târzin. Dacă rămâi, o să te 

las să o jej pe Eugenia pentru o vizită, 
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ân pentru totdeauna aici, Asta nu 
-Nu pot să râm i 

Jem. Nu sunt cine crezi tu 
funcționează pentru mine, 

că sunt. 

-Știu exact cine e 

aler de la ţară car 

Isidore făcu o mişcare brus 
rit intrun accident! 

- Soţul meu nu a mu 

Dar ea nu voi pună adevărul. Moartea lui Ben- 

jamin încă e! secretul e 

- Spune-i cum vrei, zise Jem. 

atunci. 

Era mai mult sau mai puţin adevărat, 

din cap. 
_ Ai venit aici dintr-o toană şi acum vrei să zbori 

înapoi în cuibul tău mic şi aranjat. Dar nu o să te las. 

Nu am cerut niciodată o femeie de soţie, niciodată! Îşi 

dai seama! 
-Nu m-ai cerut, preciză ea. Ai formulat un ultima- 

tum. Și chiar dacă sunt mulțumită că trăiesc experienţe 

noi, nu intenţionez să mă mărit cu tine. 

Jem schimbă instantaneu tactica. 
- Adevărata discuție este dacă vrei sau nu să te vizi- 

teze Eugenia și dacă poți să te împaci cu conştiinţa tă 

ca să pleci și să o lași închisă în aripa de vest, ca o rudă 

bătrână și nebună, expusă șobolanilor şi Dumnezeu mai 

ştie la ce. 
-Nu ar trebui să o foloseşti pe Eugenia ca să mă 

șantajezi, se încruntă ea, E fiica ta. 

-E asul meu din mânecă, zise el. Începi să o iubeşti» 

i, zise el prompt. Eşti soția unui 
murit intrun accident oarecare, 

, dar nu zise nimic. 

A murit în patul lui 

aşa că încuviință 

Harriet, ceea ce e un lucru bun, pentru că după ce mă 
însor cu tine o să fii mam; 

= N-am spus că mă mărit cu tine, zise Harriet cu Oare 
care exasperare, Pur și simplu nu vrei... 

EI prinse în braţe, Ai fi zis că sărutul lui ar fi trebuit 

să fie la fel de agresiv ca vorba, ca să nu mai vorbim SE 
faptul că aproape dărâmase o uşi 

- 
Scanned with CamScanner 



Ducesa nopţii 241 

Dar nu era. Era aşa de dulce încât îi topi inima. Bu- 
acle lui erau fierbinţi peste ale ei, täcute şi delicate, Dar 
ea nu era proastă, Era un sărut diplomatic, de negocieri. 
Era aruncat peste arcurile corabiei de pirați, un avertis 
ment că nu avea să plece de pe teritoriul lui fărâ o luptă, 

Şi, Dumnezeu să o ajute, îl cuprinse cu braţele pe 
după gât! El o răsplări strângânil braţele în jurul ei. Ea 
deschise buzele spre el ca o femeie înfometată, iar ee îi 
oferi el îi făcu inima să înflorească, îi făcu sângele din 
corp să se înflăcăreze, fierbinte şi arzător. 
-O să rämåi? o întrebă el un pic. mai târziu, cu voce 

tăcută şi calmă. Te rog să rămâi, Harriet! Nu mă pricep 
pre bine să ascult, dar o să învăţ să fiu spectatorul tău. 
ini amintesc tot ce mi-ai spus. Te rog! 
Harriet o auzi pe Isidore oftând lângă ea. 
-Nu mā deranjează să tărnăn, zise ca blând. 
-O sä rămân, reuşi Harriet să rostească. 
Degerele lui lungi îi cuprinseră obrazul. 
-Nu pot săi dau drumul. 
~O să mă ţii încuiată în aripa de vest! Ea nu știa de 

unde venise întrebarea asta, dar avea sens, 
El încremeni un moment, corpul lui lung rămânând 

nemișcat. 
-Se pare că îmi dai o lecţie, Harriet a mea. 

- Bună dimineața, Lucille! se auzi o voce veselă din 

patul din spatele ei. lgnorări pe ăştia doi! 
Harriet se întoarse, dar Jem o trase înapoi lângă el. 

- Vezi cu, Lucille, zise el şi se aplecă să a sărute pe 
Harriet pe gât, am descoperit secretul stăpânci tale şi 
trebuje să spun că mă face foarte fericit, 

-O så mai srau câreva zile, Lucille. 

-O så rămân şi cu, zise Isidore prompr. — 
Lucille părea uluită. Ducea un teanc de ciorapi Iw 

pachetați perfect, gata să fie puşi în cufărul lui Harriet. 

- Pat să re rrimit acasă co cãläreți, Isilore, zise Jem. 
Vei fi în siguranșă. Pat să găsesc o femeie cumsecade din 
sat care să te Insoțească. 
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Dar Isidore chicotea, y 
~ Nu. E ca şi cum maş uita la piesa mea favoriti 

incepu Lucille și se opri surprin- 
zând pri i Harriet, 
= Voi rămâne în hainele mele bărbăr 

Harriet calmă, de parcă Lucille nu ar fi 
mai rămâne o perioadă scurtă. 

Jem râse. 
-Uite aşa s-a dus reputaţia mea! 
- Trebuie doar să te porți firesc, 

dusse uite la el, 
- Oricât vrei, iubito! 
-O să savurez privind, zise Isidore cu o satisfacție dul- 

ce ca mierea în glas. Am impresia că reputația lui Lord 
Strange o să ajungă și mai jos și voi fi aici ca să văd totul. 

- Aiurea, zise Harriet iute. Voi sta departe de Jem în 
public și nu trebuie decât să-și păstreze obiceiul normal, 
nepoliticos de a-și ignora oaspeţii. Nu văd nimic în toate 
astea care i-ar putea afecta reputaţia. 

Lucille în mod evident dezaproba asta. Harriet văzu 
tot felul de întrebări care îi tremurau pe buze, unele 
oprite de prezența lui Jem, altele oprite de bariera dintre 
cameriste și ducese, 

- Haide, du-te! îi spuse lui Jem şi îl împinse uşor 
pe ușă. 

- Uitaţi-vă la genele lui Harriet, zise Jem şi se propti 
în ușă. 

Isidore și Lucille se uitară la chipul ei. 
„Aşa de feminine, zise el cu voce mai profun ştiut că e femeie din clipa în care am văzut-o. 
- Ba cu siguranţă nu ai ştiut! exclamă Harriet. -Nici un bărbat nu are buze aşa de erotic curbate. id Când ai descoperit că Harriet e femeie? întrebă 

idore curioasă, Ai știut într-adevăr de la bun început? -Mia spus Villiers, zise Jem, Deşi ghicisem inainte să-mi confirme, 

„desigur, zise 
us nimic, Vom 

e Harriet, răsucin- 

Am 
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-Tias mulțumi dacă ai ieşi pe ușă î 

trugi reputația lui Isidore, zise Harriet, 
crezeşti întrun duel. Aminteste-ti că Isid 
care să O protejeze! 

- Vorba vine, murmuri Isidore. Mă simt de parcă 
învăţ foarte multe despre femei și bărbaţi privindu-vă 
pe voi doi. S-ar putea să îmi gochez soțul când va sosi. 

- Sosirea lui e clară, indică Harriet, Cu toate astea, aş 
prefera ca restul casei să nu- găsească pe Lord Strange 
în uşa ta și pe tine în pat, Soul tâu ar sosi doar ca să 
divorțeze de tine. 

Isidore făcu ochii mari. 
= Afară! zise ea și arătă spre ușă. 
De data asta, Jem ascultă, dar își băgă capul înapoi 

pe uşă scurt. 

= Scrimă la 11. 

ainte să ii 
Ai putea să te 
lore are un sop 

capitolul 29 

Surse de inspirație 

10 februarie 1784 

-E totul foarte frustrant, zise Istdore a dova zi de 

dimineață. Am crezut cå voi primi un râsptins de la avo- 

catul soțului meu, lam scris despre planurile mele éu 

luni în urmă. Soacra mea ar fi trebuit să îşi pună în 

lica is +] aduce acasă. 

a hein a nek zise Harriet. Vii la micul dejun? 

Isidore stătea întinsă în pat, îmbrăcată delicios îutz-un 

neglijeu franțuzesc, citind o carte. i 

- Categorie mu. Abia am început manua tele de război 

ale lui Tacticus. 
— Cine e Tacricus? 
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Isidore. Un tactician grec. Dacă 

conduc o armată în luptă, sunt 
- Era, o corec! 

va trebui vreodatā 

o lăsă pe Isidore 
ându-și degetele 

a, îi promise Harri 

ciocolată caldă și miși 

la picioai A Fa 3 

Nell o aştepta în faţa salonului de mic dejun. Harriet 
r Nell o luă de braț şi o trase 

4 nu te învinuiesc pentru asta. 

-Pentru ce? întrebă Harriet confuză, 

-= Pentru că mi Lai luat, zise ea. Parcă mi s-au deschis 

ochii după seara trecută, pentru că, după ce ai plecat 

tu de la masă, el a rămas supărat și tăcut. Și am ştiut că 
fusese amuzant pentru tine, iar eu nu îl interesam deloc. 

Ochii îi erau umflați şi Harriet simți o înțepătură 
de vinovăție. 

- Eu... 
- Vreau doar să știu un lucru, zise Nell, întrerupând-o. 
Harriet clipi spre ea. 
- Aţi râs de mine? Voi doi ați compus poezii și aţi râs 

de mine în timpul ăsta? 
- Nu! strigă Harriet. Categoric nu! Am scris poezia 

pentru tine pentru că am crezut... zise, dar se opri. 
-Ai crezut că era interesat de femei, spuse Nell. Aşa 

am crezut și eu, evident. Ştii că într-un fel e mai uşor? 
Chiar am crezut că mă place. Voiam doar să-ți spun câ, 
dacă e să fie altcineva, mă bucur că e vorba de tine. Pen- 
tru că nu e altă femeie, 

Ochii ei o fulgerară. 
-Âr trebui să te omor dacă ai fi femeie, Harry! 
- Dumnezeule sfinte! zise Harriet speriată. 
Eae gări ln asta toată noaptea... De aceea nu să 
Dasr CE ia că ar fi fost cu o femeie. 

= Ar fi trebuit să. mi dau seama. Lucrez în teatru. Dar am fost orbită de felul lui de a fi. 
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E ii zise Harrict şi simţi un val de simpatie. 
- În seara asta avem ultimul spectacol și apui plecăm 

înapoi la Londra, zise Nell, Şi ştii ceva, vorbeam cu 
damnişoara Linnet seara trecută. Ea a avur rotul princi- 
pal la Drury Lane anul trecut şi are itn aranjament foar- 
te drăguţ cu un prinț. Cred că un prinț mi s-ar potrivi 
foarte bine, nu-i așa, Harry? 
- Absolut, făcu Harriet Un prinţ te-ar iubi, Nell. 
După micul dejun, Jem îi făcu semn cu degetul și 

sfârşiză în galerie, la lecțiile de scrimă. 
Doar că scrima se transformă în altceva. Se duseră să 

o viziceze pe Eugenia, iar pe drumul de întoarcere Jem 
o coti dintr-odati intr-un dormitor liber, 

În seara aceea, la Joc ea câștigă patentul pentru o 
maşină stranie de calculat care făcea sume. Era foarte 
frumoasă, dar nu foarte utilă, în mintea lui Harriet, Așa 
că mal târziu îi permise lui Jem, care credea că o putea 
îmbunătăţi, să o câștige de la ea intr-un alt fel de joc pe 
cared jucau noaptea. 

-Vreau să știu mai exact când ai ghicit că sunt feme- 
ie, zise ca cândva după miezul nopții. 

~ Eşti sigură că nu vrei să fie un secret? Aș putea săi 
spon când vei împlini 50 de ani. Ca o surpriză, 

Ea pufni. 
- Înţeleg câ nu, zise Jem. E un pic jenanr. Nu am știut 

de la bun început. 
~ Evident. 
-De fapt, era complet demoralizatur felul în care mă 

tot uitani la tine u fine, te doream şi u erai bărhat. 
Ea râse. 
~O să crezi că sunt un prost. 
Ea se întoarse şi se uită la el. 
-Foarte bine, sunt un prost, gemu el. 
= Hai să aecepriim asta şi să mergem mai departe, su- 

RETA ea și îi zâmbi. E 
l începu să o sărate și amândoi uitarā de subiectul 

Conversaţiei incepute. 
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-Am fost idiot de lent în a-ţi descoperi secretul, zise 
el ceva mai târziu. 

- Hai să acceptăm şi asta, spuse Harriet. Dar când piai 

dat seama prima oar; 
- În momentul în care te 

pe băiatul de la grajduri. Ai fost așa de îngrozită, deși 
îl sărutaseși. 

Harriet pufni. 
-Ce bestie degenerată eși 

tă ai devenit foarte vesel. 
-Aşa eram. Ştii că luasem inimaginabilul în calcul? 
- În privința mea? râse ea. 
-E ceva la tine care e doar... al meu, zise el. Bărbat 

sau femeie... Nu sunt sigur dacă ar fi contat cu adevărat. 
-Mă bucur că sunt femeie. Așadar, ce v-aţi spus mai 

exact tu și Villiers în latină? 
El se încruntă. 
-Abia dacă imi amintesc. M-am gândit să te testez, 

Evident, dacă nu ştiai latină, erai femeie. Și n-ai știut. 
Dar apoi Villiers a profitat de ocazie să-mi spună că, 
dacă îi permit lui Kitty să se apropie dezbrăcată de tine, 
o să-mi ia capul, 

- ÎL iubesc pe Villiers, zise Harriet cu satisfacție. 
-Acum iubeşte-mă pe mine, zise Jem şi se rostogoli 

peste ea, 

mi amintesc că dintr-oda- 

Trecură căteva zile ca perlele dintr-un colier, erotice, lascive, frumos aranjate, splendide. 
Harriet înțelegea acum casa lui Strange. Secretul pentru care exista se învârtea în jurul Jocului. Nu era de mirare că Jem venea arareori la parter să îşi cu- noască oaspeţii. Jocul era cel care conta şi jumătate dintre noii oaspeţi erau acolo doar ca să afere distracţie jucătorilor. 
lar acum Harriet ştia de ce Graj mult în casa lui Jem, d 

ile stăteau aşa de 
i Jem însuşi nu era interesat 
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de talentele lor, Şi de ce diferi 
zâmbete în privire, 

Uneori, Jocul continua până | 
Imra starii, Lord Sandwich a ini 
cum să adune 300 000 de lire pe 
de la Interne. Villiers sugeră un 
clă 

te tinere aveau bijuterii și 

a 2 sau 3 dimineața. 
ţiat n conversație despre 
ntra folosul secretarului 
impozit generalizat, Jem 

ină din cap. Harriet sugeri o taxă pe vinuri. 
-$i ce e asta, tinere doron? întrebă Sandwich. 
- Vinul e un lux, zise Harriet. Alcoolul este cauza ce- 

lor mai multe incidente judecate în tribunalele familiale. 
-Nu știu cine ești, bombâni Sandwich. 
- Va trebui să studiezi ghidul de bune maniere 

Debneuu's mai atent, zise Villiers pe un ton foarte tăios, 
Am foarte puține rude, Sandwich. Nu pot sămi permit să 
ignor vreuna, 

-Ai puține rude pe partea corectă a patului, zise 
Sandwich, 

- Tânărul Cope e unul dintre ei, zise Villiers netulbu- 
tat. O taxă pe vin e o idee foarte bună. 

= Nu-mi place, zise bărbatul care se dovedi a fi lordul 
păstrător al sigiliului. 

Dar conversaţia se învârti în jurul pasiunii tui Sand- 
wich pentru un vin roșu bun și, în cele din urmă, ideea 
taxei pe vin fu acceptată. Era o senzație ameţitoare. Ea, 
Harrier, influenşase politica Angliei. N 

Jem începu să vină la cină în fiecare scară. Şi la prânz 
de cele mai multe ori. În unele seri stătea lângă ea, alte 
ori stătea în capul mesei și flirra cu isidore- ş 

Plăcerca ameţitoare de a fi bărbat - de a putea călări 
liber, de a se duela și de a argumenta - îi deveni lui Har 
viet tnt mai dragă. Găsea fiecure conversaţie interesanti, 

Într-o seară, discută în contradletorin cu unui dintre 
oamenii de șriinș despre ruceata «lescoperire a unei pla- 
nete noi, numită Uranus. Domnul Peslslle susținea că 
Societatea iegală nu ar Å trebuie sti ofere hui Herschel, 
omul care desenperise planeta, medotia Copley. 

Scanned with CamScanner 



248 
Eloisa James 

la stele, 

= Ce a făcut cu adevărat? Omul stă şi se uiti 

ca Fe um e ales membru al Societ Regale! 

Ştiţi, Sir Giles, cel de acolo - făcu semn 

or cu ochelari =, a identi- 

inā, Ei, ăsta e un 

Omul ăsta doar 

asta e 
Pentru nimii 
în josul mesei 
ficat genul găinuşei 

purpu 

motiv foarte bun de a deveni 
membru. 

a stele și observă o stea! i Ap 

š creăm o hartă a cerului nopții, zise 

înţelegem lumea noastră. Și, după 

diferite de aripile unui fluture, 

"Nu sunt de acord, făcu Peddle. Când o să fiţi mai în 

vârstă, veți înţelege cât de diferit e să petrec
i timp făcând 

analize științifice exacte şi să stai într-o seară cu un pahar 

de vin alături, așteptând ca o stea să îţi atragă atenția. 

Jem îi trase un cot. 
-A fost refuzat ca membru al Societății, murmură 

el la ureche. Obiceiurile migratoare ale lăcustei nu au 

fost considerate un subiect adecvat. A lucrat șapte ani 

la studiul ăsta. 
- Strange a fost admis în Societatea Regală datorită 

experimentelor sale cu picioarele broaştelor, zise Peddle. 

Nimeni nu poate contesta asta. 

Harriet ridică o sprânceană spre Strange. 

- Într-adevăr. 
-Tot felul de lucruri care au de-a face cu electrici- 

tatea, zise Peddle destul de vag. Picioare de broaște și 

metal. Trebuie să fi citit despre asta. 
-A fost cu cinci ani în urmă, zise Jem. Broaştele sunt 

o chestiune din trecut. 
El avea un zâmbet secret în ochi. Era mândru, dar 

pretindea că nu conta. 

sp Păteee de înzoaţăe spre damă Perlite A îl întrebă 
doilea dar) a A a unit, întrebă despre picioarele

 

rece pa nee mai era interesat de rubtece, P 

i 
el. Era destul de 

în e meant tie aimada 
Fierul de lie mi-am urmat instinctul și nu mam 

rs la picioarele de broasi 

se uit 
- Dar e nevoie 

Harriet. Trebuie să 

mine, stelele nu sunt 
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* 

Harriet clătină din cap. 
-Nu eşti mândru că ai fost acceptat în Societatea 

Regală? 
El ridică din umeri. 
- Mândru... Sunt măndru de asta, zise el și se dădu 

jos din pat gol-puşcă, 
Se dovedi că era cel mai mândru de un pod. 
-Cinci arcade, zisc Jem. Mai mult de 30 de metri 

peste râu. 
-E superb, zise Harriet, trasându/l cu degetul. 
-Nu aş fi putut së fac fără fonta lui Darby. Vezi, 

fiecare e rurnat din două bucăţi! 
Ea aprobă din cap. Începea să înţeleagă cum 

combinaţia dintre teribil de puternica minte a lui Jem 
şi inventivitatea lui schimba lumea. Literalmente, schim- 
ba lumea. 

-Tu de ce ești cel mai mândră? întrebă ef mai târziu. 
Nu existau poduri cu care să se laude. 
- În orașul în care locuiesc, zise ea în schimb, e un 

judecător beţiv. Aşa că uneori, când era acesta nu era în 
arare, soțul meu prezida tribunalul. 
- Asta e legal! 
- Întotdeauna sa făcut așa. 
- Aristocrați, zise Jem amuzat. Așadar, cavalerul de ln 

ţară venea și salva situația? 
Să îi spună? Ar fl trebui, „Sunt ducesă.“ Cât de greu 

era să spună asta cu voce tare? Foarte tare. Cuvintele o 

speriau. Ea nu reușea să se gândească decăt la cuvintele 
Jeramei - că nimeni nu face dragoste cu o ducesă fără să 
se gândească la rang. Titlul schimba totul. 

- Mil imaginez pe Villiers făcând asta, zise Jem, tra- 
sând alene un model pe umărul ei cu vârful degetului. 
Ce s-a întâmplaz după ce a murit soțul tău? A preluat 
rolul urmâtorul cavaler? 

— Eu bam preluat. 
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într-o manieră 

Dar apoi o închi 
- Sigur că ai făcut asta 

Sfărşiră vorbind despre Loveday Billing şi despre fe- 
mei ca ea, femei ale căror vieţi puteau fi schimbate prin- 
tr-o vorbă înţelegătoare şi poate 2 | 

- E uimitor ce poate face o sumă mică de bani, se trezi 
Harriet spunând. 

Ea îi spusese lucruri pe care nu le spusese nimânuui, ce 

părere avea ea despre lume şi despre nedreptățile din ea. 
Dar | plăceau cel mai mult poveștile despre 

Sibble, cel mai creativ infractor din Berrow. 
- Chinuie oraşul, zise Harriet din toată inima. Ni- 

meni nu e în siguranță. E un joc pentru el. 
pe râse iar şi iar. 
Intr-o seară, Jem se ridică de la cină şi anunţă că 

bărbaţii aveau să se retragă la un pahar de Porto. Doam- 
nele plecară spre salon cu o expresie nemulțumită. 

Bărbații rămaseră în jurul luminii tremurate a lumână- 

rilor ore întregi, discutând despre sclavie, tăieri de impo- 
zite, noi tehnici de taxidermie, orice le trecu prin minte. 
În seara aceea nu se jucă Jocul. 

Harriet își puse coatele pe masă. Refuzase trabucul, 
dar băuse mai mult vin de Porto decât era bine pentru 

ea. Jem stătea la un capăt al mesei cu ochii veseli, fără să 
se uite prea mult la ea. 

Dar apoi el spuse ceva despre operele de artă dintr-un 
vechi oraș roman, Pompei. Se părea că fiecare desen 
conţinea un falus, 

. Ba, chiar mai interesant, deveni clar că cei n 
dintre domni studiaseră acele desene în mod 
călătoriile lor prin Europa. 

- Obiectul meu favorit es 
alene. Cope, tu ai văzut bazinul p: 
marele tur, nu-i așa? 

El se juca cu focul. 

mulți 
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- Desigur, zise Harriet cu voce fermă, un pic mai joa- 
să. A fost o inspirație. 

Lordul Pensickle chiui şi îi aruncă o privite tăioasă, 
- L-ai găsit o inspiraţie, zici? Asta e destul de revelator, 
-Trebuie să presupunem că tu piai găsit inspirația în 

alră parte, zise Villiers, 
Harrict era încântată de faptul că avea doi apărători: 

presupusa ei rudă, Villiers, şi gazda ei. 
- Bordelui, zise Pensickle prompt. Frumoase fresce! 

Frumoase femei! Nu văd nimic deosebit de interesant la 
o baie de păsări care urinează apă. Şi nimeni nu e dotat 
cu ceva de dimensiunile alea. 

Le aruncă o privire mijită și Villiers zâmbi în barbă. 
Jem își părăsi locul unde stătea și se așeză lângă 

Harriet. 
- La urma urmei, zise el șoptit, alci sunt doar bărbaţi. 
Harriet era aşa de fericită încât nu se îngrijoră din 

cauza asta. Jem îi turnă vin și râse la glumele ei, Când 
toți bărbații ajunseră la versiunea plină de viață numită 
Târfa din Westminster, el o împunse cu cotul până când 
Îi se alătură și ea. 

Când Lord Oke plecă legănându-se de la masă şi uri 

nā într-un colț, Harriet ehițăi şi Jem îi trase un cot ca 
să tacă, 

- Am crezut că e a oală de noapte aici, se vâicări Oke. 

Jem sună după Powy şi scoase pe toată lumea din ca 

meră ca să se poată face curat. 
In noaptea aceea stătură întinși în pat, Jem jucãuduse 

cu picături de vin de Burgundia, vechi de patruzeci de 
ani, ce se prelingeau pe sânii ei, pe care apoi le lingea. 

-Nu ai spus nimic despre cererea mea de căsătonie, 

zise cl după ce se îmhăiară şi căzură înnpoi în pat. 

- Poftim? 
- Țiamn cerut să te măriți eu mine luna trecută, zise 

el şi părul îi căzu peste ochi, așa că ea nu putu să-i vadă 

ţi amintegti? 
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Eu... A fost o glumă. Nii uşa? întrebă ea şi își finu 

respirația. y, 
P Eum era soțul tău? întrebă el. 

-Ji plăcea să mânânce terei de ovăz dimineața. 
- Nu voiam să spun asta. ` 

-Nu făcea dragoste cu mine aşa cum iici tu. 
- Stiu, Spune-mi ceva ce nu ştiu. 

-iubea șahul. Mai mult decât orice altceva, iuhea 
șahul. 

Jam rămase câcut, dar ea îl cunoștea de-acum şi ştia 
că mintea îi zburase direct la gândul că Benjamin nu o 
iubise la fel de mult ca pe joc. 

- Îi plăcea să se joace de-a judecătorul? 
- Nu. Ea ezită. De fapt, am început să particip la 

jedete curții comitatulni dinainte să moară. El era 
arte OCUPAT. 
Era o minciună, dar era o minciună de soție. 
Petrecură restul nopții vorbind despre focurile din 

ultima zi de Guy Fawkes, când arsese lăptăria lui Peter 
Nicoll şi despre cât de greu era să dai vina pe o mulțime 
de bărbați beri. Ea ii spuse despre furtul a şase portoca- 
le și apoi vorbiră din nou despre Loveday Billing şi cei 
cinci soți ai ei. 
seci exclamă Jem. Loveday e o femeie plină de 

i o tot părăseau, zise Harrier. Cred că ea voia doar 
unui, dar nu putea ține unul în casă, pentru n'nu pleca, 

- Nu aş fi putut så nu mă gândesc la celelalte soții ale 
mele, zise Jem, Pentru mine nu ar fi funcționat, i 

- Pentru Loveday, odată ce soțul ei a ajuns ia închisoa 
re sau în ltalia, el nu mai era. ura i 
Jen avea din nou părul peste ochi. 

ai ela n-a fost aşa când a murit Sally. Ea a 
mädin fe dea multă vreme. La micul dejun sau în 

- Pare foarte onia că voi da peste ea după colp 

Ea îi dădu părul la o parte, 
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-Nu a fost la fel şi pentru ting? 
- Nu. 
- Deci, după ce soțul rău n-a mai fost, nr nu ai mai avut niciodată impresia câ îl vezi în pragul uşii, nu ai ni- tat că nu mai era, nu piai amintit că voizi îi spuri ceva? 
Cum putea să îi spună cum era când cineva se sinucidea? 
Era singurul fapt cu care trăise, în fiecare zi, timp de luni întregi, un an întreg. Ea nu avea să bite cauza morții suficient de mult timp ca să creadă că îl vedea pe Benja- 

min în grădină, 
Durerea ei era în oase, în picioare, 
-Sa sinucis, Ea se forță să spună asta pentru că nu 

mai pulea să racă. S-ar putea să vrei să te răzpândeşti în 
privința cererii tale de căsătorie. Destul de multă lume 
c de părere că Benjamin era profund nefericit din prici- 
na... din pricina mea. 

El o luă brusc în braţe şi o pinu la pieptul lui fără 
vreun cuvânt. Acel cuvânt vechi, anglosaxon, genul de 
înjurătură violentă, nu îi ieși deloc pe gură, 

Zidul de apărate pe care îl construise în jurul ci ca să 
î şină la distanţă se fisură un pic. Şi poate că apăruse 
o fisură mică şi în zidul de dedesubt, în cel pe care-l 
ridicase între lume şi ea după ce Benjamin se împușcase. 

- Iubita mea, zise Jem răgușit. 
O sărută pe păr și o strânse aşa de tare că o durea 

pieptul. 
Ea îşi inăbuşi un suspin pentru că nu voia să plângă, 

nu acum. Voia să audă ce spunea el. 
El nu prea vorbea. li tot spunea cât de dulce era va și 

cât de idiot fusese soţul ei. Cât despre oamenii care pu- 
teau sugera că sinuciderea avea de-a face cu ea, ei bine, 
erau şi ei nişte idiați. Ba mai rău. 

= Nu a fost asta, zise ea. Asta n-a contat prea mule. 
A fost faptul că nu m-a iubit destul ca să rămână alei. 

-A fost un prost, zise Jem aspru. Ştii asta, nu? Nu por 
să nu vorbesc de rău morţii în cazul ăsta. 

Scanned with CamScanner 



254 Eloisa James 

Ea aprobă din cap. 
- Benjamin nu era pri 

a uitat de mine 
pentru mini 

- În mintea mea eşti doar tu, zise Jem. 
Apoi începu să îi dovedească într-o manieră complet 

satisfăcătoare, 

Tea doar egida acad: 
„ În mintea lui nu era loc 

capitolul 30 

O căsătorie neașteptată 

19 februarie 1784 

Harriet păși în salon nepregătită să o vadă pe Isidore 
sclipind ca o pasăre a paradisului. Sau o prinţesă. Chiar 
clipi o clipă, privind-o cum se agăța de Jem de parcă era 
un copac în care se decisese să-și facă cuib, ceea ce era la 
fel de straniu și de neaşteptat. 

7 Purta o rochie care i se potrivea ca o a doua piele. Era 
făcută dintr-un material argintiu, care sclipea la fiecare 
mişcare. În talie se legăna în falduri unduitoare, trans- 
parente, trase în spate ca să dezvăluie o mătase de un 
albastru profund. Era o rochie pentru Maria Antoaneta. 
Era o rochie pentru o prinţesă. 

Chiar mai mult, când se apropie, Harriet își dădu 
seama că partea de sus și fustele erau îmbinate printr-o 
cusătură de mici pietre sclipitoare. Diamante. Isidore 
avea diamante și în păr, 

Avu nevoie de câteva minute ca să ajungă lângă ea; 
domnii se strânseseră în jurul ei la fel ca somonii care 
înotau în amonte, iar Jem era ca o stâncă la mijloc, li întâlni privirea pe deasupra capului lui Isidore şi schiţă 
nişte cuvinte, dar ea nu reuşi să înțeleagă. 

= Dragă domnule Cope! strigă Isidore plină de 
pasiune, 

4 

A 
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Ochii îi selipean de piăcere, ilar în ochii lui Harriet 
ei păreau sălbatici. 

a făcu o plecăciune, 
- Excelenţă. 

inito ast! idore și tlepruse ceva în mâna lui Harri- 
et în timp ce se intorcea să îl salute pe Lord Castlereigh, 

Harriet desfăcu o bucată şifonată de pergament. 
„Am descoperit că am o proprietate lipsă”, scria pe bi- 

ter, Harriet se încruntă. Cuvintele erau scrise de o mână 
puternică, grâbită, de parcă cel eare le scrisese nu ţinea 
foarce mule la caligrafie. Aproape că rată ultimul cuvânt: 
„Diseară“. Şi mai era un „C.“ serijelir într-un colț. 

Harriet scoase o exclamație de uimire. Ducele. 
Cosway al lui Isidore. Planul lui Isidore funcţionase, El 
era acola, nu doar în Anglia, ci acolo. 

Ea vru să se întoarcă lângă Isidore, împungând unul 
dintre jongleri zdravăn în coaste. 

- Domnule Cope, zise Isidore din nou. 
Ea cra absolut superbă - şi albă ca un nufăr. 

Harrier o luă de brar și o trase departe de Jem, cate 
på destui de ușurat, k mod firesc, toți bärbați se în- 

toarseră să o urmeze, de parcă Isidore ar fi fost un fel de 

iepure, iar ei, vulpi. 
Isidore zAmbi - acel zâmbet erotic, generos pe care 

îl avea, care promitea bärbaților totul şi nu Îe oferea ni- 

mic. Harrier putea să-l vadă pe bărbalul care eta cel mai 

aproape de ea cum tremura un pic. 

- Dragul damn Cope mă va însoți la... 

~Ne vom întoarce, domnilor, zise Harriet şi o trase 

de acola. 
- Nu sunt pregătită! 

care se etiberară din mulţime, Mam ră 
Nu vreau... 

-Leai adus tocmai de pe valul Nilului, zise Harriet. 

Sigur că îl vrei! 

tigā Isidore în momentul în 
zgândit, Harriet! 
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- Nu sunt pregătită! zise Isidore sălbatic. În patul 
Harriet! Nu sunt pregă Cu un 

străin. Diseară! Într-adevăr, era destul de înspăimântâter, 
dacă era să vorbească deschis. Isidore se opri. E mai râu 
pentru că vă văd pe voi doi și... 

Harriet o ciupi. 
- Taci! 
-Ştii ce vreau să spune. 
Harriet ştia. Când fusese măritată, dacă ar fi știut 

câtă plăcere, bucurie puteau simți un bărbat și o femeie 
împreună, comparaţia cu propria viaţă i-ar fi frânt pro- 
babil inima. 
-= Isidore... zise ea în timp ce treceau de ușă spre holul 

de la intrare. Trebui 
Dar cuvintele i se opriră în gât. 
Când intrase în salon, cu doar două minute mai de 

vreme, holul mare de la Fonthill era populat doar cu 
un grup de servitori apatici. Dar acum ușa de la intrare 
era deschisă, aducând înăuntru un mic vârtej de zăpadă 
şi întuneric. 

Ea auzi vocea măsurată a lui Pow. 
- Într-adevăr, Excelenţă, este o iarnă neobișnuit de 

rece. 
Şi apoi un râs profund. 
-Nu sunt obișnuit. Tremur ca un miel tuns, vă asigur. 
Isidore înțepeni și scoase un mic sunet de spaimă. 

Bârbatul intrase, dar era cu spatele la ele. Era uriaș, înve- 
lit într-o mantie groasă și cu o căciulă enormă de blană. 

-Trebuie să mă duc sus, şopti Isidore. 
-Prea târziu, zise Harriet, oprind-o. O să re vadă 

pe scări. 
- Nu pot... 

Harriet afișă expresia încruntată pe care o folosea în 
faţa infractorilor din sala ei de judecată. 

-Ba da, poţi! 

Scanned with CamScanner 



Ducesa nopții 257 

Parcă se întâmpla totul cu încetinirorul, Mantia prea 
dispăru, la fel căciula. Harriet abia avu timp să vad 
o cnseaslă de păr negru tăciune, fără pudră și nici må 
legat la spate înainte ca ul să se întoarcă. 
Primul ei gând) fu că nu putea fi englez. Nu mai väzu- 

se un engiez cu pielea de o astfel de culoare - un mahon 
superb. Purta o jacheză pe care Villiers ar fì invidiato, 
de un albastru-deschis, dar nu cra încheiată în faţă așa 
cum se cuvenea. Ea fi putea vedea pielea maronic pe 
jos pe gât. Unde îi era lavaliera? Nu purta nici vestă, 
Mnusete lungi, albe ti cădeau pe mâini, dar nu erar 
prinse cu butoni la încheieturi şi le avea deschise, Era 
doar pe jumătate îmbrăcat. 

Se lăsă un moment de liniște completă în hol. Ducele 
se uita doar la Isidore. 

Tocmai când Harriet se gândea să spună ceva - un 
fel de prezentare -, el făcu o plecăciune extraordinar 
de adâncă, 

Cu ochii fixaţi pe chipul lui, Isidore se afundă într-o 
reverență foarte joasă. Fără să spună vreun cuvânt, ea 
intinse mâna, 

- Ducesa mea, presupun, zise cl și îi duse mâna 
la buze. 

Vocea îi era întunecată și străină, ca a unui bărbat 
obişnuit să vorbească limbi străine. 

Harriet se simţea de parcă sar fi uitat la o piesă. Cum 
ştia Cosway că se afla în faţa soției sale? Şi nu voia să se 
retragă în camera lui Inainte să o salute? 

Faţa nu îi ra proaspăt bătbierită. Domnii ~ luci! - 
nu umblau niciodată nebărhieriți, din câte ştia en. Pene 
tru asta existau valeți: să se asigure că ducii își puneau 
butoni, purtau veste şi îşi încheiau jachercle. 

Nici un valer nu putea îmblăuzi sălbăticia feței hui 
Cosway. 

-Aş vrea să vă prezint un prieten foarte drag, domnul 

Cope, zise Isidore. 
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Harriet făcu o plecăciune, dar, în clipa în care se în- 

dreptă, ea văzu că el știa foarte bine ce era. Înstantaneu. 

Ochii lui dansau plini de amuzament. 

- Domnule Cope, zise el uşor. Dacă ştiam că prietenii 

soţiei mele sunt de... acest calibru, nu m-aş fi grâbit să 

traversez Anglia ca să o salvez. 

-Nu am nevoie să fiu salvată, zise Isidore rece, de 

parcă nu ar fi plănuit exact asta. 

-Nu mă indoiesc, zise el. Din nefericire, mama are 

o dispoziție agitată. Cred că ar fi inotat în Nil şi sar fi 

luptat cu crocodilii ca să mă aducă acasă. 

- Excelenţa Voastră doreşte să se improspăteze înainte 

să se alăture celorlalți oaspeți? întrebă Povy. 

Harriet uitase că el era acolo. 
Ducele clătină din cap. 
-Eu şi ducesa vom pleca de dimineaţă și tânjesc să 

văd ce plăceri decadente oferă Fonthill. Tocmai m-am 

întors de la nunta extraordinară a prinţesei Ayab- 

dar și totuși, din descrierile mamei mele cu privire la 

Fonthill, mă aştept să fiu șocat până în străfunduri de 

scenele bahice ale lui Lord Strange. Mărturisesc că sunt 

nerăbdător. 
~ Mă tem că Excelenţa Voastră va fi foarte dezamăgită. 

zise Isidore. La fel voi fi și eu dacă voi fi obligată să plec 

de dimineață. Eu intenţionez să plec peste câteva zile. 

El îi luă din nou mâna și o duse la buze zâmbind. 

Harriet aproape că făcu un pas în spate. 
- Ah, dar, draga mea, zise el cu voce prea joasă ca să 

fie auzit de Povy şi de valet, sunt foarte nerâbdăror 

să avem propria nuntă, 
-Suntem căsătoriți, zise Isidore răios. Chiar dacă ai 

ignorat asta ani întregi, te asigur că e adevărat. 
EI clătină din cap. 
- Am semnat niște hârtii, sau cel puţin eu am fâcur- 

Nu sunt sigur că tu erai suficient de mare ca să știi $$ 
citeşti. După cum spuneam, am venit de la o nuntă 35 

=, 
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cum se cuvine. A durat patru zile sau poate chiar mai 
mule, A fost greu să ținem șirul zilelor de plăcere, 

ntradevăr, zise Isidore. Ce noroc pe tine! 
- Miam petrecut timpul gândindu-mă la tine, îi spuse 

el. Aşa cum i se cuvine unei prințese - în cazul acesta 
unei ducese care a aşteptat prea mult ca ducele ei să o 
trezească la viaţă cu un sărut, Cu siguranță te simți de 
parcă ai fi dormit o sută de ani. 

Isidore rămase tăcută, 

Harriet abia respira, atât era de fascinată de sexualita- 
tea încărcată electric care scăpăra între ei. 

-Nu am considerat niciodată că am nevoie de un 

prinţ, zise Isidore în cele din urmă. 
-Va trebui... să te conving eă ai nevoie, zise ducele 

și zâmbi, 
Nu eta deloc de o frumuseţe clasică, în genu! engle- 

zese. Avea un nas mare, părul negru, bogat și pielea ma- 
roniuaurie. Dar Harriet își dădu scama că rămăsese cu 
guta căscată. 

-O căsătorie, zise ducele, Genul de căsătorie care 

se celebiează în Gondar, de unde tocmai m-am întors, 
Mama pregătește domeniul și invitațille vor fi trimise în 

toată Anglia, Va trebui să îi trimitem, desigur, o invitație 

specială domnului Cope. Din cine ştie ce motiv, cred că 

mama nu îi ştie numele, 
Ochii lui alunecarā spre ea, iar Harriet îşi dădu seama 

dintr-odată că stătea pur şi simplu acola ca o proastă. 

-Aş fi onorat, zise ea slub. 
ă veți ierta că nu vā întind brațul? Având în vede- 

re circumstanțele? 
Diavolul râdea în ochii lui. 
Harriet rămase în urmă și făcu o plecăciune, iar 

Cosway o conduse pe Isidore în salon. Urmă un mo- 
menit de tăcere de moaste, apai sporovăiule celor din 
salon râzbi până în hol. 
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capitolul 31 

În care reputaţia lui Lord Strange capătă o turnură 

ciudată 

20 felmuarie 1784 

Noaptea următoare începu din nou = o masă plină 

Oxford pe jumătate beţi împreună cu 

şi foarte inteligenţi, Lord Pensickle și de profesori de la 
nişte actori strani 

domnul Nashe. 
Villiers veni la cină și rămase pentru vinul de Por- 

to. Toată lumea vorbea doar de întoarcerea ducelui de 

Cosway şi de felul în care își luase ducesa la Londra 

după numai o seară la Fonthill, 

-Miam dat deodată seama de ceva, zise Harriet că- 

tre Jem. 
Él era intins în fotoliu lângă ea. Acum aveau o rutină. 

De îndată ce plecau doamnele, el se muta mai jos la 

masă și se așeza lângă ea fără vreun cuvânt. Îi permitea 
să facă lucruri deochiate cu mâinile. 

Se simțeau fericiţi stând așa împreună. Nu spu- 
neau asta niciodată, dar tăcerea nu făcea să fie mai 
puțin adevărat. 

-Ce anume! întrebă el alene. 
„Se uita la domnul Nashe, care juca şah cu Lord Pen- 

sickle. Pensickle nu prea ținea la băutură şi tot lua piese 
le greşite și le alerga pe tablă 

- Singurele persoane deșănţate din casa ta sunt 
femeile, 

-Oh, n-aş spune asta! zise Jem, Uită-te la Villiers, 
bunăoară, 

Nu, vorbesc serios, zise Harriet şi se uită prin cameră. 
îsi hip e douăze i de bărbaţi în jurul mesei. Pe 
Oxford ea mai încolo, doi dintre profesorii de la 

ford sporoväiau despre recenta vizită la colecţia du 
cesei de Portland de la Bulstrode Park, Sir Joseph Ban 
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preşedintele Societăţii Regale, vorbea despre ceva care se 
chema Florilegiul lui Banks şi nevoia ue a strânpe fon- 
duri pentru proiect. Ascultătorii lui nu păreau conviuşi. 
Nashe şi Pensickle jucau şah, 

Adunate marocânoase în salon ~ doamnele se expri- 
maseză clar că nu le plăcea noul obicei ue a-şi petre- 
ce serile separat - erau Nell, Grariile, Sophia Grafton 
şi restul. 

-Casa ta are reputația asta din pricina femeilor pe 
care le înviți, 

- Asta e adevărat pentru orice casă, zise Jem cu o 
sclipire de supărare în ochi. Este una dintre marile 
nedreprăți ale vieţii. Domnul Avery, bunăoară, o susține 
pe doamna McMahon în stil regal. Ea este fără înduia- 
la în salon chiar acum și se laudă cu micile cntiuțe de 
argint pe care le-a adus cu ea. Dar e reputația lui mai 
proastă? Nu. 

- Este grotesc de nedrept. 
-Lumea e nedreaptă. Reputația e efemeră şi nedreap» 

tă. De ce ar fi faimoasă ducesa de Beaumont pentru 
aventurile ei și totuși doamna McMahon este o paria? 

-Jemma sa căsătorie înainte să aibă aventuri, sări 
Harriet în apărarea prietenei sale din copilărie, Și nu a 
avur aventuri până ce nu şi-a descoperit soșul pe birou 

Cu amanita. 

-Un moment amar, bănuiesc, zise Jem. 
~ Foarte, răspunse Harriet. Ai avut şi nu amantă când 

erai însurat cu Sally? 
-Nu. Sally era de ajuns ca să mă ţină ocupat. 

Harrier își luă un moment pentru o înţepărură de 
neptăcere faţă de Sally cea înaltă, subțire și ocupară. 

- Despre ce vorbiți voi doi? înrrebă Lord Pensickle 

ridicânduși capul de pe tabla de sah. 
-Şah mat, zise advetsarul sân. 

3 Pensickle pufni a dezaprobare şi se desprinse de tabla 

e şah, 
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- De fiecare dată când mă uit în lungul mesei, voi 
ţi capetele apropriate, 
Harriet îi oteri o privire rece. 
- De fapt, vorbeam despre amante, 
-Nu-mi spune că tu ai una! zise Pensickle rå zând zgo- 

Harriet se înconlă. Dar, înainte să poată 
Villiers interveni: 

-Acum râde ciob de oală spartă, Pensickle. Judecând 
după lamentările așa de generos răspândite de fosta 
amantă, ai şi tu... oarecare dificultăți. Totul se datori 
vârstei, fără îndoială! 

-Trebuie să admit, zise Jem, că am găsit poezia pu- 
blicată în Gentleman's Magazine foarte amuzantă. Deși, 
fără îndoială, nu avea nimic de-a face cu tine, Pensickle. 
Trebuie să admit că glumele despre penița care nu arun- 
că cerneală erau destul de amuzante. 

miji ochi 
- Peniga meu are destulă cerneală, se răsti el, Și eu m 

car o înmoi în călimara care trebuie, dacă nu te superi 
pentru formulare, Strange, 

Preţ de o clipă, Harriet crezu că Strange avea să sară 
peste masă. Dar corpul lui mare deveni dintr-odată foar- 
te calm și apoi el rânji. 

- Eu şi Villiers îl învăţăm pe Harry responsabilirățile 
bărbatului adult, îi dăm inclusiv lecții cu privire la trata- 
rea corectă a sexului frumos. Poate că apoi te vom abor- 
da pe tine, dar mă îndoiesc că lucrurile ar merge la fel de 
bine. La urma urmei, Harry s-a găsit în favorurile un dintre Graţii. 

Asta era foarte adev: 

ăspundă, 

ărat. Kitty fusese aşa de întris tată de îngrozitorul accident pe care-l păţise dragul ei domn Cope, încât o căuta pe Harriet cu fiecare ocazie, agăţindu-se de braţul ei şi zâmbinduri trist. -Nu le pun la îndoială înclinațiile lui Harry, zise Pensickle şi se ridică de la masă. Cred că voi plec: 
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de dimineaţă, Strange. Nu mă deranjează a eas puţin 
arvagi avem niste limite. 

= Desigur, îi siuunbi jem, De ce nu îl re 
mul meu să te ojure acum? Nu are rost s 
dimineaţă, Cândeştete! Ai putea fi ademenit încr-un alt 
jve de sah pe care si erzi sau mal râu = una dintre 
tinerele lete din cealuhă cameră ar potea sii solicite să tti 
folosească penita, 

Pensickle răsrurnă un seaun în deum spre ușă, 
Harriet se simpl uşor înrețoşată, La inasi se lăsase 

ricerca, desigur, dar acum spornväiala fusese reluată, de 
parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, 

Simpen apropierea piciorului tul Jern, deși el se intor 
sese şi vorbea cu bărbatul din dreapta lui. 

Ea se întoarse spre stânga. Frederick Sanders ti oferi 
un zâmbet vag şi nesigur şi își feri ochii de ni el. Era un 
bărbat între doat vârste cu o faţă roșie, bonomă și pro- 
prictarul mai multor mine de cărbune, venit să tl roage 
pe Jem să investenacă în cârbuni. 

De fapt, Harrier 1] convinsese pe Jem să nu investeas- 
că, bazându-se pe faptul că minele erau periculoase pen- 
tru mineri, dar Sanders na ştia asta. Până acum fusese 
căr se poate de prietenos cu ea. 

Apoi Villiers se aplecă peste masă, 
-Vrei să ieşim la o plimbare, Harry? 
Ea se ridică recunoscătoare de la masă. Şi plecă fără 

ia la revedere de la Jem, deşi nu prea ştia ce bârfe 
putea naște asta. 

-Trebuie să încep să umblu, altminteri valetul men 
mă ceartă, zise Villiers cu un mic oftat. 

— Arâţl mule mal bine decâr acum cârcea săptămâni, 
zise Harriet, 

Toţi servitorii srăreau pe coridor, Car auziseră oare 
din furia lui Pensickle? Avea să îi spună ceva valetu- 
dul său? 

= Mă însănăroşesc, zise Villiers, 

i pe mujordo- 
aştepţi până 
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Povy îl înfăşură pe duce într-o mantie enormă, iar 

Harriet se îmbrăcă în mantia ci. 

Păşiră afară în noaptea rece. În aer plutea do 
de zăpadă ca o pudră subțire. Se așeza pe |; 

nepărând să cadă prea multă, pentru ca apoi să apară 
deodată rece pe buzele şi nasurile lor. 

Ferestrele de la Fonthill revărsau o lumină cețoasă, 
portocalie pe zăpadă. Pășiră în tăcere spre porțile mari, 
apoi Villiers se opri, sprijinindu-se de unul dintre stâlpi, 

- La naiba, sunt umbra unui bărbat, zise el cu o urmă 
de scuză în glas. 

- La fel sunt și eu, zise Harriet. l-am distrus pentru 
totdeauna reputația, Villiers? 

-Trebuie să fii idiot să nu-ți dea seama că voi doi vă 
culcați împreună. 

- Nu văd de ce! strigă Harriet frustrată. El arareori îmi 
şopteşte ceva sau mă atinge. 

-E vorba de ce e în ochii voştri când vă uitaţi unul 
la altul, zise Villiers. Dar aici, la Fonthill, e o adunătură 
stranie. Cele mai multe femei sunt aici pentru casa și 
masa gratuite și nu o să lase un lucru neimportant pre- 
cum alegerea unui partener de pat să stea în calea unei 
şampanii gratis. 

-Chiar crezi asta? 
-Nu prea sunt cunoștințe de-ale lui Strange, zise Vil- 

liers. Uneori, el nici nu ştie numele femeilor. N-am idee 
de ce îşi deschide casa pentru fiecare fustă uşoară care 

, dar o face. 
dată pentru adevăratele femei ale nopții, 

obiectă Harriet. 
- Presupun câ are nişte standarde, zise Villiers sec. 

Cele mai multe se descurcă singure în viaţă = ca actrițe sau 
Ca artiste independente, dacă aș putea folosi termenul. 

— Asta le face mult mai interesante decât multe doan- 
ne, zise Harriet. 

- Exact, confirmă Vi 
atunci da, unii dintre 

un pic 

ers. Dacă vorbim de bărbaţi 
sunt prieteni. Mai e Jocul, 

4 
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desigur, dar cred că bărbaților le place casa asta mai ales 
pentru conversaţia inteligentă în combinație cu (emcile 
uşoare Și vesele. 

- De asta ești aici? 
- Nu sunt încă în poziţia de a mă bucura de compania 

feminină, răspunse el, în continuare sprijinit de srâlp, 
Harrier își dădu capul pe spate și se uită la stele, Un- 

deva acolo sus era o planetă nouă, doar că nu era notă 
cu adevărat. Doar nouă pentru ei. Srelele pârcau reci și 
foartefoarte departe. 

-Àr trebui să plec? întrebă ea. 
Şi își ţinu răsuflarea, pentru că nu voia să plece, Ea 

voia = cu mate lâcomie = şi mal multe zile ca astea, pline 
de exerciții viguroase, discuţii viguroase, partide viguroa- 
se de amor. 

- O să descopere curând că eşri femeie, zise Villiers, 
lar dacă descoperă că eşti ducesă, Harriet, atunci chiar 
că paiele au ajuns pe foc. Ar fi dezastruos - nu pentru 
Strange, ci pentru tine. 

= Dare o glumă, zise Harriet siab. 
- Aşa am văzut-o şi cu. Dacă nar fi fost nimic altceva 

decât o scurtă mascaradă, am fi putut scăpa ușor. Dar 

am crezut că vorbim de câteva zile. Acum e doar o ches- 
tinne de timp. Felul în care Strange se uită la tine... 

= La naiba! råbufni Harriet. 
-Nu iai spus cine eşti cu adevărat, aşa? 

Harriet clătină din cap. 

= Nu o să accepte prea ngor asta. Şi, Harriet, cu câr 

mai mult timp îţi ascunzi rangul, cu atât mai mule va 
simţi dezvăluirea ta ca pe o trădare. 

-Am incercat sâri spun, zise Harriet aproape de În- 

crimi. N-am putut... O să plec. 
- După ce îl spui, adevărul, desigur. Meriră măcar 

asta, 
Villiers zâmbi vag. 
~Ce norocoasă egri! 
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iu așa de aproape de o pierdere completă a 

reputației! ca uluită. y 
-Aş plăti pentru un asemenea amor. Mi 

timele rămăşiţe din reputație pentru asta. Mai 

ultimă zi ca să savurezi totul. Pleacă apoi poimâine! 

El porni înapoi spre casă, protejându-și în mers par- 
tea dreaptă și înaintând încet, 

Dar Harriet rămase în urmă, uitându-se la spatele lui 
Villiers printr-un văl înghețat de zăpadă, Nu putea să 
alunge speranța din piept. 

Cu siguranță, Jem nu putea să o vadă plecând. Erau 
despărțiți în timpul zilei, desigur. Ea citea în camera ei 
sau se juca deseori cu Eugenia. 

Dar când se întâlneau o făceau cu atâta bucurie, cu 
o asemenea curiozitate intelectuală, cu o asemenea plă- 
cere fizică! Cu siguranță nu avea să stea şi să o privească 
plecând. 

Ideea de a-și lua rămas-bun era la fel de amară ca ste- 
lele foarte îndepărtate. 

El avea să îi spună că nu conta cine era. Că avea s-o 
urmeze. Eugenia și el aveau s-o urmeze. Aveau să îşi ia la 
revedere de la oaspeți și să vină la domeniul ei, 

Cu siguranţă avea să o facă. 

capitolul 32 

Dublează plăcerea! 

21 februarie 1784 

A doua zi, zăpada dispăruse și ziua era limpede şi rece: 
= Câlărim? întrebă Jem, uitându-se la ea când intră în 

salonul de mic dejun. 
Ea îi răspunse cu o 

întoarse să o salute pe 
a salonului 

mică aprobare din cap, apoi 
Kitty. Aceasta o trase într-o parte 
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-Am auzit totul despre cc sa întâmplat! şopti ea cu 
voce încântată. Știu că re simţi îngrozitor, dar nu o face. 
Leam spus tuturor că nu ești fetiă. 

- Ol, bine, zise Harrier. 
= Ştii ce c o fetiţă, nui 
- Da, desigur. 
- Asta crede prostul la de Pensickle. De parcă el ar 

fi în măsură să vorbească! Știm toare despre el, În fine, 
Team spus... începu ea şi se aplecă pentru a şopti la ure- 
chea lui Harriet, 

- Serios? exclamă Harriet. Tu.. 
-Nu doar asta, dar ne-ai fäcut şi pe mine, și pe Roslyn 

fericire. Roslyn crede că eşti absolut urlorabil şi e foarte 
trist ce pi sa întâmplat. Ea le spune tuturor că a fost cu 
tine, Roslyn e nuza poeziei lirice și știi că poate spune o 
poveste animată, chicoti Kitty. 

- În aceeași noapte? 
= impreună, nouptea trecută! Ai fost doar al meu, dar 

noaptea trecută ai fost așa de îngrozit de acele minciuni, 
încă te-ai întrecut pe tine! 

- Dumnezeule sfinte! zise Harriet destul de slab. 
Kitty o sărută pe obraz. 
- Sunt prietena ta, Harry, pentru totdeauna, Să mi 

uiţi asta! zise ea și se duse înapoi la locul ei. 
Jem se ridică să plece, dar se opri o secundă. Aminti- 

rea a ceea ce se petrecuse între ei în miez de noapte selipi 
între ci și Harriet simţi că sc îmbujorează, În întuneric, 
îşi dâruiseră unul altuia plăcere până ce rămăseseră cu 
răsuflarea tăiată, implorând, acceptând cu rândul tor. 
tura dulce... 

- Din ce am auzit, se pare că ar trebui să iau lecţii de 
bărbăţie de la tine, zise Jem cu voce suficlent de tare ca 
să se audă în toată încăperea, 

Dinspre Kitty jzbucniră chicoreli tnàbuşite. 
Harry rânji, 
~ Există momente când tinerețea e în avantaj, zise ea, 
t să-ţi ofer nişte sfaturi. 

Tntrebă Kitty. 

Pas 
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Au! făcu Jem şi toată lumea începu să râdă. 
“Va dura toată noaptea“, se gândi Harriet și se aşeză 

cu genunchii moi. Toţi bărbaţii rânjeau spre ea. Nici 
și ferea privirea, nimeni nu se simţea prost. Ba, 

imţeau invidioşi. Ea se îndreptă de spate 
eptă de la un servitor o bucată de vită în sânge, 

Micul dejun trecu într-o clipă. Kitty chicotea de fieca- 
re dată când se uita la Harriet şi la fel făcea Roslyn, care 
îi tot făcea discret semn cu mâna, 

Sanders veni şi se așeză lângă Harriet, 
- Am auzit de povestea de noaptea trecută, zise el sub 

pretextul conversaţiei. Toţi ar fi trebuit să ştim că Pen- 
sickle e un idiot. Toată lumea știe cât de capabil e omul 
în privința asta, Gelos, fâră îndoială. 

Harriet murmură ceva. 
- Am avut un frate care avea un prieten cu orientarea 

asta, îi mărturisi Sanders. 
Harriet își dorea să nu o fi făcut, Dar Sanders termi- 

nase cu subiectul ăsta și trecuse la altul. 
- Când eram mai tânăr, mi-ar fi plăcut să am aven- 

turile în care ai fost tu angajat noaptea trecută. Se uită 
la Kitty într-un mod semnificativ. M-am căsătorit prea 
tânăr, asta s-a întâmplat. 
O bătu pe Harriet pe spate așa de brusc încât aceasta 

se înecă mestecând o bucată de vită, 
-~ Faci treaba cum trebuie, Cope. Împrăştie-ți sămânța, 

împrăştie-o bine, îţi zic. 
- Mulţumesc, domnule, zise Harriet, 
Fu o ușurare să scape, Până ce reuși să scape de toate 

semnele și bătăile pe umăr de la bărbaţi, de chicorelile 
şi invitaţiile voalate de la femei, era aşa de obosită că ar 
fi vrut să se ducă înapoi în pat. 

În schimb, își puse pantalonii de călărie şi se îndreptă 
spre grajduri. Dimineaţa fusese senină, dar acum părea 
să se înnoreze din nou și ziua dădea semne de ninsoare: 

-Astăzi chiar lucrăm, zise Jem când intră ea. 
Nick o aștepta cu calul pregătit. 
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-O să verifică grajdurile din nord şi n 
că e totul bine izolat şi avem de toate. Şe 
duri crede că ar trebui 
trecem iarna, 

Harriet se avåntă în şa cu un mie pufnit. Era o 
călăreaţă mult mai bună acum şi nu creden că durerea 
uşoară dintre coapse putea fi atribuită doar ritului 
după moda bărhăteasci, 

Cel puțin nu călăritului de cai. 
Gândul o fâcu să zâmbească și se uită în sus daar ca 

să descopere că Jem avea privirea uţintită asupra ei. EI 
îşi întoarse calul şi ieşi din grajd. Îl urmă, scâncinul când 
aerul rece o lovi în faţă, 
O aşteptă şi se aplecă spre ca, capturânduri gura 

într-un sărut apăsat. 
- Să nu mai zâmbet! niciodată aşa când € altcineva 

în încăpere. 
Inima lui Harriet cânta, El nu avea să-i dea dnimul 

niciodată. 
- em... zise ea, dar el dispăruse. 
Cu un scurt indemn, en își lăsă iapa să gonească cupă 

el. Deacaim era o călăreață bună, în stare să alrerneze ga- 
lopul, deşi bunul:simţ înnăscut o făcea să-și încetinească 
bidiviul, Jem pur și simplu se agăță de laturile calului 
său şi porni mai iute, 

În aer era miros de zăpadă și gustul acesteia se simțea 
în vânt, 

Harriet începuse să ohosească, clar ueortată un han» 
bar mare apâru Tu raza lor vizual, în dreapta, Jem înce: 
tini pe dară calul și îşi croi (mm prin câinpul tnghețat, 
Apoi sări de pe cal şi îl conduse Înduntru printr-zi ușă 
Mică, nu prin uya mare pe care intrat căruțele en fân. 

- Haide, Harry! strigt el peste umăr. 
Harrier lescălecă destul de îndurecară. Gimuasticn 

"Uplimentară din miez de noapte = deyi era minanat de 
istracrivă ~ se fa 

igurām 
ful dle Ta graje 

să mai cumpărăm grine ca să 
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i conduse calul la căldură, departe de vântul de 
atară. Stive de fân auriu se înălțau în turnuri deasupra 

capetelor lor, spre podul din lemn aflat foarte sus, 
Asta e cel mai mare hambar pe care l-am văzut vreo- 

dată, zise Harriet cu gura căscată. 
- Hambarul de provizii al soțului tău nu e așa de 

mare? întrebă Jem. 
Din glasul lui răzbătea doar o umbră de satisfacţie 

care o făcu imbească. Ei nu părea să îi placă Sally, 
iar lui Jem nu-i plăcea Benjamin. Deși ea nu îi spusese 
lui Jem prea multe despre Benjamin. Nu că ar fi con- 
tat, nu cu emoția puternică, adevărată care se simţea 
între ei doi. 

Ea avea să îi spună la momentul potrivit. Jem legă 
caii, apoi o luă de mână și își croiră drum printre balo- 
turile de paie. 

- Trebuie să verific stocurile de grâne, zise el. 
-Unde sunt? 
- Aici, sus în pod. Avem o problemă îngrozitoare cu 

şoarecii. 
- Poate șobolani. Ai avut mare noroc cu mușcătura 

Eugeniei, zise Harriet cu un fior. leri după-amiază abia 
dacă se mai zăreau urmele de mușcătură, 

- Oierul îşi aduce şoricarii în hambar o dată pe sāp- 
tămână, zise Jem. Ironic, nu-i aşa? Am mare grijă de 
hambarul meu, dar îmi las copilul să fie muşcat. 

Degerele lui Harriet se strânseră calde în jurul mâi- 
nii lui. 

-A fost un accident. 
= Pare să fie bine. Ţi-a arătat ce s-a întâmplat cu 

castelul? 
Harriet râse, 
- Doar Eugenia putea transforma un dezastru întrun 

triumf. 
Un servitor neîndemânatic scăpas 

una din laturile castelului de carton, 
un buştean pe 

strivinduel. Aşa 
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că Eugenia declarase prompt castelul ca fiind o ruină şi 
spusese că şoholanii câștigaseră. j 

- Noaptea trecută era foarte ocupată să decupeze pui 
de şotolani. 

- l-am văzut, zise Jem. Arătau ca niște mici budinei cu 
coadă, dar uu i-am spus asta. Uite şi grânele! 

El deschise un chepeng și sc uitară în jos intrun grà- 
nar imens, 
-O săi spun să mai cumpere un obroc sau două, de- 

cise Jem. 
Harriet băgă mâna înăuntru și lăsă seminţele netede 

să îi curgă printre degete, 
- Miroase așa de bine! 
-Nu Ia fel de bine ca tine. 
Fl se uită la ea din nou cu acel dor în privire, 
= Crezi că asta va dispărea vreodură? întrebă ea, au- 

zind foamea din propriul glas. 
-Mā îndoiesc, Dar de ce să ne facem griji? Ne discrăm. 

aşa de bine în clipa asta! 
El îi scoase mantia grea și îşi trecu mâna pe sub 

cămaşa ci, doar ca să fie frustrat de pieptul ei legat cu 
bandaje. Aşa că mâna incepu să i se plimbe în jos. 

La început stătură acolo, sprijiniți de balustradă, säru- 
tându-se până ce ajunseră să gâfăie amândoi, până când 
inima lui Jem bubuia sub mâna lui Hurriet. 

- Dacă near putea vedea acum, zise el cu amuzament 
în glas. Mà tem că nici un fel de minciună spusă de Kitty 

nuar mai ajuta. 

Dar Harriet nu era interesată să îşi imagineze cum 

arâtau împreună. Îşi impleti degetele cu ale lui și îl trase. 
-Hai să ne întinde, zise ea. 
-O hârjoneală în paie ca oierii... Nu pat. 

~ De ce nu? 
- Paiele îmi dau urticarie, mă mănâncă pielea zile 

inrregi, zise el cu ochii ațintiţi asupra ei- Dar cred că 
reuşim și în picioare, nu crezi, Harriet? 
Mâna lui îi dezmierda încet şoldul. 
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~ Da, şopti ea, cred că da. 
Două secunde mai tărzit, el îngenunche în faţa ci, ca 
păţă de balustradă cu toată disperarea, lar el, 

El îşi trase capul înapoi, 
- Ştii, Harriet, zise el gânditor, Uneori am senzaţia că 

Pot siyi amintesc că nu e nimeni pe 
în jurul hambarului? 

„dar apoi îl trase din nou spre 
joasă îi transformă genunchii 

giar plăcea să ţi 
kilometri între 

Harriet înghiţi în sec 
ca şi limba aceea ră 
în lichid. 

În cele din urmă, ca nu ţipă cu adevărat. 
mult ca... 
-= Ei, ăsta a fost un strigăt, îl auzi pe Jem spunând, 

Ştiam că poți. 
Dar acum era rândul ei, aşa ă în genunchi 

înaintea lui și îi dovedi cu mare satisfacţie lui Lord 
Strange că nu avea nici urmă de control când era vorba 
de Harrier. 

Nici urmă. 
Apoi el o întoarse cu abdomenul spre balustradă, 

mâinile lui largi frământându-i fundul, 
- Dumnezeule, ce frumoasă eşti, Harriet! 
Ea voi pună că nu era frumoasă. Şoldurile ei erau 

prea rotunde, fundul la fel şi sânii erau prea mici, dar 
ceva din glasul lui îi amuţi comentariul în gât. 

Vocea lui o făcea frumoasă. Mâinile lui o dezmierdau, 
iar ca simţea de parcă ar fi fost mâinile ei; el o învă 
ce erau frumusețea unei femei, duleeaţa unei rotur 
sau a unui șold genere 
dintre picioarele unei femei 

Erau așa legaţi încât corpul lui ştia ce voia ca în 
te ca mintea ci să ştie. Ea îşi arcui spatele, îl primi şi 
suspină când catifeaua tare o dezmierdă, Mâinile lui o 
cuprinseră, protejândeo de balustradă, 

El se mişcă încet, fiecare mişcare fiind o dezmierdare 
în mintea lui Harrier, Zilele se legau între ele, zile şi 
nopţi cu Jem... 

Era ma 

sori a locului delicat şi misterios 
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Exclamațiile nu crau de ajuns. Existau momente când 
era nevoie de ţipete, mai nles când Jem îşi strecură mâna 
în partea din faţă şi începu un dans răutăcios cu dege- 
rele. El a câlări până când ca se descompuse, O întoarse 
ca să a pi uta din nou, O.ridică pe balustrad 
pentru ca picioarele să ti cuprindă soldurile, spunând 
nu voia să se elibereze fără să îi vadă chipul. 

Ea plânse. Ce era un ţipiir, la urma urmei, dacă nu un 
preludiu al lacrimilor? 

El era aşa de adânc înfipt în corpul ei încât nu se mai 
simțeau ca doi oameni. 

Ci se simțeau ca unul singur, 

i 

capitolul 33 

Teamă 

Se întoarseră acasă încet, mai mult plimbând caii 
pe drum pentru că Harriet admise că o dureau mușchii 
coapselor, 
-= Te-aș lua în poala mea, zise el, dar am fi văzuți. 
Harriet râse. 
-Nu aş putea să irosesc talentul de povestitoare al 

lui Kitty. 
li dădu recunoscätoare iapa lui Nick și se indreptatà 

pe jos spre casă. 
Fură întâmpinați de Povy, 
-E febră, milord, zise el fâră nici o introducere. 

Domnișoara Eugenia are febră şi e destul de mare! Am 
trimis după doctor. 

Jem încreimeni, 
- Când? 
~- De acum o oră. Am trimis vorbă la grajduri, slar au 

spis că probabil erați deja pe drum spre casă. 

_Jem alergă bubuind pe scări în sus, di 
ciipă, 

ând într-o 

za, 
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Harriet se întoarse spre Povy. 
-Ce aţi făcu? 
-Am poruncit cameristelor să facă o baie de zăpadă, 

O vom folosi dacă e nevoie. Deocamdată e în pat. Sunt 
sigur că o să fiţi de mare ajutor. 

În acea clipă, ea îşi dădu seama că Powy ştia exact ce 
era ea - femeie - și că probabil ştia și cine era - ducesă, 
Povy era pur şi simplu genul acela de om. 

~ Mă duc să văd, zise Harriet şi se îndreptă spre scări, 
Ea se gândea cu disperare la muncitorul de pe do- 

meniul ei, la bărbatul care murise de febra provocată 
de șobolani. Trecuseră mai multe săptămâni înainte să 
apară febra - da, ca în cazul Eugeniei. Dar el avusese și 
un fel de roșeaţă... 
= Are roșeaţă pe undeva? întrebă ea. 
Ea văzu aceeași înțelegere în ochii lui Pow. El ştia 

probabil simptomele fiecărei boli. 
-Nu încă. 
Acel încă nu era nici o consolare. 

capitolul 34 

Iadul 

23 februarie 1784 

În primele două zile, Harriet încercă să nui stea în cale lui Jem. De când îi ştia pe Jem și pe Eugenia? De câ- teva săptămâni, deşi simțea că îi ştia de ani întregi. Ea se ducea dimineața și seara să o vadă pe Eugenia. Îl întreba pe Povy dacă avea veşti de fiecare dată când îl vedea. Se întreba dacă trebuia să plece şi nu putea suporta nici să iasă pentru o plimbare scurtă, n caz că Jem avea nevoie de ca. În caz că Eugenia avea nevoie de ea. În caz că se întâmpla ceva îngrozitor, ceva ce nu putea concepe sau pune în cuvinte. 
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Cei mat mulți dintre oaspeţii lui Jem nu părură să 
observe câ gazda lui nu mai apărea niciodată. 

Auziră că fiiea loi avea febră și, după ce aflară că 
nu era contagloasă, îşi continuară activitățile. Grașiite 
plecară la casa episcopului pentru ur spectacol lung de 
o săptămână. Probabil Jocul continua, deși Harriet nu 
ştia şi nici nu-i păsa, 

În a treia seară, Harriet sc uiră în camera Eugeniei ca 
să-l găsească pe Jem prăbușit pe un scaun lângă patul ei, 
adormit, Se trezi brusc, 

Perele roşii de pe obrajii Eugeniei vorbeau de la sine. 
Ea nu căzuse într-un somn adânc. Când şi când, îşi 
scutura capul din stânga în dreapta, de parcă ar fi fost 
intro ceartă. 

-Ce face? şopti Harriet. 
- Se luptă, zise Jem cu vocea încărcată de epuizare, Se 

luptă cât de tare poate. 
Eugenia clătină din cap și spuse ceva neclar, În mor: 

măirul ei se auzi undeva şi un nu. 
~E o luptăroare, zise Harriet. Unde e infirmiera ei? 
~- Eugeniei nu plăcea, Mâine va trebui să găsesc alra. 
= Pot să te ajut cumva? întrebă Harriet, 
Ea întrehase şi înainte, dar el refuzase. Acum se uită 

la ea, tras la față şi epuizat. 
= Nu am nici un drept să-i cer asta. 
-Te rog, zise ea. Te rog, lasă-mă să ajut! 
Ei nu-i place infirmiera pe care a trimis-o doctorul. 

Dar îi place să te vadă pe tine. A cerut să te vadă. 
Harriet veni grăbită spre el. 
~ lucercam så nu incurce, Ar fi trebuit să mă chemi 

când a cerut să mă vadă, 
~ Era miezul nopții, 
Ei se ridică și It frecă ochii. 
- Ai putea să stai cu ea măcar o oră sau două? Am 

nevole de soinn, 
Harriet îl împinse spre ușă. 
~ Dute! Vino înapoi dimineață! 

Pa 
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Ea se cuibări pe scaunul de lângă patul Eugeniei. 
La un moment dat, fetița se trezi și ceru apă. Îi zâmbi 

amețită lui Harriet. Spre dimineață, deveni agitată 
- Nu vreau apă, strigă ea. Mă doare într-o parte. Unde 

e papa al meu? Papa! 
Intră o cameristă și vocea Eugeniei deveni și mai 

agitată. 

-Nu o vreau aici! Fă-o să plece! 
Harriet îi aruncă o privire plină de scuze servitoarei, 

care ieși grăbită din cameră. 
Singurul lucru care o calma pe Eugenia erau cântece: 

le. Așa că Harriet cântă. 
Cânta Bea doar cu mine când Eugenia se trezi din nou. 

Harriet puse o cârpă rece pe fruntea fetei. 
~O să te căsătoreşti vreodată cu cineva, Harry? intre- 

bă ea adormită. 
-Nu ştiu. 
= Dacă ai avea un copil, aş putea ţine în brațe. Când 

mă fac mare, o să am paisprezece copii. 
- Serios? Chiar paisprezece? 
- Doamna Billows din sat are cincisprezece și papa 

spune că e prea mult. 
= Aşa e... 
Eugenia adormi cu un mic zâmbet pe față, Poate că 

visa la cei paisprezece copii. Măcar nu mai scutura din 
cap. Dar o oră mai târziu se trezi din nou cu febră. 

- Vreau alt cântec, zise ea foarte agitată. Un cântec 
despre papa. Cântă-mi despre papa! 

Harriet intră în panică. 
Ea cânta refrenul din Turnul lui papa se prăbușește a 

paisprezecea oară când Jem intră în cameră. 
-Am trimis după alt doctor la Londra, zise el în loc 

de salut. Cum te simți, dulceaţă? 
-Sunt fierbinte, zise Eugenia cu buza de jos tremu- 

rând. Urăsc să stau în pat! Urăsc locul acesta! Vreau să merg afară. Să stau în zăpadă, 
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Harrier se ridică, poticnindu-se de scaun, iar Jem se 
aşeză. Şi continuarâ. Parcă ani întregi. 

Febrele şi frisoanele ulternau parcă într-un cete 
nesfârşit. Harriet cânta cântec după cântec. 

Nopțile erau mult mai rele decât zilele. Uneori, febra 
ceda ușor în timpul zilei, dar noaptea clocorea. 

Alteori, în timpul zilei, Harrier îi vorbea: 
- Bună, draga mea! 
Apoi Eugenia deschidea ochii. Din când în când, se 

trezea și părea complet raţională. Chiar şi când plân- 
gea şi spunea că o durea, ei luau asta drept an semn 
de forță. 

Dar noaptea nu dormea mai mult de o ord. Când nu 
dormea, începea din nou să se lupte, așa cum descria 
Jem asta. Își legâna capul dintr-o parte în alta și pipa 
până ce i se (rângea glasul. Când dormea, nu era un 
somn natural, firesc, ci genul de somn din care oamenii 
nu se trezesc întotdeauna, 

ntro bună zi, Hartiet îşi dădu seama că Eugenia era 
foarte-foarte bolnavă de două săptămâni. 

Stătea lângă patul ei, sturcând a cârpă rece ca să o 
pună pe fruntea Eugeniei când îl auzi pe Jer în fapa ușii, 

-Nu puteți face nimic? îl intrebă pe doctor pe un 
ton feroce, 

~ Dumnezeule, aş vrea să pot! răspunse acesta cu voce 
joasă. Pur și simplu no şrim destule. Sunt oameni care 
studiază febrele, dar au prea puţine de spus în privința 
febrei provocate de mușcăturile de şobolan. 

Și apoi îl auzi pe Jem plecând în jos pe coridor, lu- 
ând-a la fugă. El nu plâogea niciodată în fața ei. Dar în 
fiecare zi chipul îi era şi mai incordar, liniile din jurul 
guri! lui și mai accentuate, crude. 

Când sc întoarse mai târziu în ziua aceea, Harriet se 
duse să facă o baie. Casa era tăcută - doar o casă enormă 
şi undeva un şobolan care fi provocase febra lui Harriet, 

Doar o casă și tatăl cu fiica lui muribundă. 
Ea se opri și își sprijini fruntea de peretele coridorului, 
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Zilele se transformară într-o săptămână, 
Eugenia se topea în fiecare zi. Faţa ei devenea tot mai 

ascuţită şi mai obosită şi ochii păreau tot mai mai 
Într-o zi, Harriet ieși să se plimbe, iar când se întoar. 

zu cu alți ochi ce știuse de fapt în sinea ei zi 
tregi. Eugenia murea. Simpi cum i se opri inima, dar nu 
ăcută, ci cu o durere enormă, intensă. 

Fata își scutura din nou capul dintr-o parte în cealal- 
tă. Avea obrajii roşii și gemea, murmurând cuvinte de 
neînțeles, dar Harriet ştia ce erau - o litanie de durere, 

Ea se poticni și căzu în genunchi lângă pat. 
Jem era alb ca varul și cu cearcăne enorme sub ochii. 
-Nu scade. O omoară, zise el răgușit. 
-Nu poți să știi asta, șopti Harriet. Nimeni nu poa- 

te ști. 

= Nu o să mai poată rezista mult. 
Harriet înghiţi în sec şi își îngropă fața în plapumă, 

de parcă near fi vrut să audă. 
- Doctorul zice că se poate întâmpla astăzi. 
Vocea lui Jem nici măcar nu mai părea a lui. Suna de 

parcă era o voce care venea de foarte departe. 
Lacrimile îi ardeau mâinile lui Harriet, îi ardeau na- 

sul, inima, 
= Ai vrea să fii singur cu ea? întrebă, ridicând capul. 
Lacrimi i se prelingeau pe obraji. 
El clătină din cap. 
- Stai cu mine! Cu noi. 
Aşa că stătură împreună. 
Ziua continuă. Spre seară, Harriet se trezi că avea gân- 

duri dintre cele mai strani amurgul nu era cu adevărat 
întunecat. Era cenușiu, Soarele nu mai era, lumea deve- 
nea cenușie, fâră emoție, fâră culoare. Părea un moment 
Potrivit pentru o fetiță să se elibereze de toată durerea, să plece, 
Bat Eugenia nu o făcea. Cădea într-o tăcere adâncă, jar Harriet simţea cum inima îi era cuprinsă de panică, apoi ea începea din nou să scuture din cap. 
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- Se luptă, zise Jem dinte-odlată după ore de tăcere, iar 
vicea i se frânse. 

-Nu vrea să cedeze, 
Harriet reuşi să-i zâmbească Eugeniei. 
-Asta e bine, zise ea. 
-Nu 
-Nu? 
~= Ba trebuie så știe că e în regulă să plece, E în regulă, 

draga mea. E în regulă, 
Vocea | se frânsc şi lacrimile i se rostogoliră pe obraji. 
- Mama te așteaptă, E prea multă durere aici, 

dulceaţă. E în regulă. Poţi să pleci, Eugenia. 
- Nu te aude, zise Harriet. 
= Ba da, mă aude. 
E! se aplecă peste pat și îi cuprinse faţa mică şi îi spu- 

se asta iar şi iar. Şi inr, 
Harriet își îngropă fruntea în plapumă şi plänse. 
Apoi, dintr-odată îl auzi vorbind cu alră voce. 
= Bună, dulceața mea, 
Îşi cidteă brusc capul. 
Eugenia se uita amețită și irizată la tatăl ei, 
- Bună, papa. 
Erau cele mai frumoase două cuvinte pe care le auzise 

Harriet vreodată. 
Eugenia se încruntă. 
- Încetenză să-mi mai spui să plec, papal Sunt prea 

obosiră să plec undeva. 
~ Sigur că eşti, zise el. Sigur că ești. Știu asta. 

= Unde e Harry? WE z 
Harriet sări în sus, se incurcă în propriile picioare şi 

aproape că se prăbuşi pe jumătate peste Eugenia. 

- Aici sunt. ș i 
- Cântă-mi cântecul äla, te rog, zise Eugenia şi inchi- 

se ochii din nou. Vreau cântecul ăla, Harry! Cântecul 

meu favorir. Să 
Aşa că Harrier se aşeză pe pat şi îucepu să cânte. Vo 

cea ii tremură şi se frâuse, 
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- Soarbe-n 
voi fi a ta mei 

din priviri, doar cu ochii tăi, cântă ca, Şi 

na pe obraz, îi porunci Eugenia, Aşa 
cut înainte, Harry. 

Aşa că ea o făcu. 
- Dar lasă un sărut în cupă... Nu reuși să atingă nota 

de sus şi o luă în jos: Și nu voi cere vin, 
În timp ce ei priveau, Eugenia adormi, De data asta 

era un somn adânc, Ea era aşa de departe încât pieptul 
abia dacă i se mişca, 

-Nu mai pot să suport, zise Jem dintr-odată și se ri- 
dică în picioare cu greu. Din piept îi răbufni un suspin 
frânt. Nu pot... Harriet... 

= Dute să te plimbi, zise ea și își ridică privirea spre el, 
Ea nu o să moară, nu acum, Nu în clipa asta. 

El stătu încremeni în ușă, 
-Nu pot să privesc. Nu pot să... privesc. 
- Du-te, îi zise ea de dragul lui, de dragul Eugeniei, Își 

promit că voi veghea şi nu va muri. Nu încă. 
El ieşi din cameră poticnindu-se. Ea minţea, minţise. 

1 se părea evident, așa cum înţelegea și Jem, fără indo- 
ială, că Eugenia îi părăsea. Dacă nu în clipa aceea, în 
cinci minute sau într-o oră. 

cum ai 

capitolul 35 

Dar voi lăsa un sărut în cupă 

15 martie 1784 

Harriet o ridică pe Eugenia și o duse la balansoarul 
de lângă foc. Corpul ei micuţ era numai oase, 

Stătu cu ea lângă foc, legănându-se înainte şi înapoi» 
cu lacrimile care cădeau uncori pe faţa Eugeniei. Fetiţa 
stranie şi amuzantă, cu o minte logică şi care îşi dorea 
mulți copii i se vârâse în suflet. 
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Când Benjumin era în viață şi abin se căsătorise 
ea crezuse că sigur urmat să aihă copii, Acei copii 
neniscuţi se rostogolean prin visele ei, rozânul piese de 
şah, păşind în felul în care o fäcea Benjamin, zâmbindui 
cu ochi ca ai lui 

Dar apoi copiii nu veniseră și ctimva acele vise se es 
tompaseră şi obosiseră, precum căsnicia lor, 

Mai muhe lacrimi căzură pe părul Eugeniei. Ea găsise 
un copil doar ca să îl piardă din nou. 

La un moment dat, Eugenia se agită, dar Harriet o 
calmă sărutănd-o pe frunte şi cântând căteva măsuri, ŞI 
fetița alunecă la loc în somnul greu. 

Harriet încă se lezănu când Jem se întoarse. 
El păşi în cameră, iar ea văzu întrebarea din ochii lui 

şi clătină iute din cap. 
-E încă aici, e încă aici. 
El se uită în jos ~ disperarea ti era încipăriri pe fiecare 

centimetru din corp. 
= O să fac o baie și apoi o voi ține în brațe, zise el cu 

voce lipsită de expresie, 
„E în stare de şoc, Încă nu poate să înfrunte 

renlitatea.“ 
Harriet continuă să se legene, cu brațele îndurerare 

de oboseală, 
Printre draperii pătrunse o geană de lumi, 

Sosiseră zorile. 
Lumina nu mai era cenușie. Rozalie, pudrată cu alb 

Perlat, juca peste ochii închişi ai Eugeniei. Ea nu se clin- 
ti. Harriet îşi eliheră un braț şi puse o mână pe fruntea 
Eugenie 

Jem intră în cameră, învelit într-o păzură de lâna. Pä- 
rea un om de zăpaulă trezit ln viaţă, rece, lipsit de emoții, 
Păşind prin cine ştie ce miracol. 

Harriet încă era lingă foc, dar se oprise din legănat, 
Luj i se păru asta ca un semn râu și se apropie de e 

arriet avca cearcâne sub aciui co nişte vânării. Părul 
era legar În space cu o panglic simplă şi yuvițe din părul 

perlată, 
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mătăsos și ondulat îi cădeau în jurul obrajilor, Eugenia 

era făcută ghem în brațele ci ca un pui de arici. 

Ceva în privirea lui Harriet... EL se uită din nou la 
fiica lui. Puse mâna pe fruntea Eugeniei. 

Zâmbetul lui Harriet era aşa de frumos încât îl simţi 
până în măduva oaselor. Pătura în care se învelise căzu, 
iar el se clătină. 

Lumina dimineții veni spre el ca o explozie de 

culoare. 
- Febra, şopti el. Oare să fie... 
Încă de la început febra cedase puţin, dar nu dispă- 

ruse niciodară. Doar că fruntea Eugeniei era rece. Rece, 
Harriet încercă să spună ceva, dar plângea. 
Eugenia deschise ochii. 
— Papa, şopti ea. 
El o luă în braţe. 
-Cum te simţi? 
și auzi vocea cum se frânse, fără să se rușineze, 
paie foame, oftă Eugenia și-și puse capul pe umă- 

rul lui. 
Chicotitul minunat, răgușit al lui Harriet era doar o 

umbră a ceea ce fusese, dar nu mai râsese de săptă- 
mâni întregi. 

Nici Eugenia nu ceruse de mâncare de săptămâni 
une. 
Ea protestase la fiecare lingură de supă pe care i-o dă- 

duseră. Jem răse şi simți ceva umed pe obraji - își dădu 
seama că plângea. 

-O să te faci bine, şopti el și îşi strânse braţele în 
jurul fetiţei firave. Harriet, o să se facă bine! 

Harriet râse din nou. 
El o privi. Bucuria era aproape dureroasă. 
-Te iubesc, zise el dintr-odată. Ştii asta. 
ie: se îmbujoră uşor, 

-Şi eu, și Eugenia te iubim. Pe Harry a noastră. 
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Eugenia adormise din nut, așa câ o puse la loc în pat 
şi o luă pe Harriet în brațe. 

Ea își puse capul pe umărul lui și rămaseră aşa, pri- 
yim focul care ardea dugoritot. 

Fu nevoie de o oră, poate, Dar în cele din urmă el îi 
auzi vocea ca un sărut, 

-Şi eu te iubesc, Jem. 
El o strânse în brațe. 

capitolul 36 

Jocuri 

16 martie, seara următoare 

Jem ieși din camera Eugeniei şi paşii i se îndreptară 
singuri spre dormitorul lui Harriet. 

Eugenia era bine. 
Ea avea să trăiască. Doctorul era de acord. Ea avea să 

trăiască. 
Domnul Avery se plimba pe coridor, 
- iara simţit lipsa la Joc, zise el. Cum se simte 

fiica ta? 
- Mai bine. Poate mă alătur în seara asta. 
- Copiii sunt creaturi enervante, Sunt chiar foarte 

mândru că nu am făcur copii. O să vină și Cope? 
- Desigur. 
Avery acceptă asta fâră să lipească. 
Inima lui Jem cânta. Totul putea să se întoarcă la nor 

mal acum. Doar că, desigur, bu avea să fie niciodată la 
fel. Acum o avea pe Harrier. 

Deschise ușa dormitorului fără să mai bară, sperând 
SĂ o găsească dezbrăcată, Făcând baic. 

La scria o scrisoare, El știa că era un zâmber în ochii 
ui și Îl văzu reflectat într-ai ei. Veni din spate şi îi scoase 
Panglica din păr. 
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-Am nevoie de tine, zise el sălbatic. 

Ea rămase în braţele lui şi se întoarse, tăcută 
şi mătăsoa: 

El o trase spre marginea patului, stând în picioare în 
faţa ei ca să poate face dragoste cu ca, dar să o și vadă cu 
toate rotunjimile ei dulci și delicioase. Harriet nu avea 
nici o timiditate, nici o jenă, Stătea întinsă în faţa lui ca 
un festin splendid, picioarele ei cuprinzânduri șoldurile, 

Fiind Harriet, nu se oprea din vorbit. 
- Mai adânc, zise ea. 
Buzele ei sângerii și pline îi atraseră atenţia. Se aplecă 

în față, acoperindu-le fără să rateze nici o mişcare. 
Să facă dragoste cu Harriet era ceva ce nici nu pu- 

tea descrie, 
Aşa că nu încercă, doar o trezi din moțăială câteva 

ore mai târziu, 
- Haide, Harry! În picioare. 
Ea se rostogoli pe pernă. Buzele îi erau umflate de 
sărutările lui. Corpul lui se trezi la viață şi făcu unul 

dintre calculele acelea rapide pe care bărbaţii le puteau 
face şi în somn. Să o facă din nou? Să aştepte? Să aştepte. 

- Pune-ţi pantalonii, zise el. Ne aşteaptă băieţii. 
= Care băieţi? 
- Jocul, zise el şi o sărută. Le-am lipsit, Am promis că 

vom merge în seara asta, 

Ea clipi spre el. 
- Jocul a continuat? Fără tine? 
- Desigur. 
-Şi ei cred că o să mergem să ne alăturăm? 
- Ei cred că gazda lor şi domnul Cope vor veni. lam 

spus lui Povy că vom ocupa locurile şapte şi opt. 
Coapsele ei erau irezistibile, Îşi trecu mâna în sus pe 

piciorul ei drept, oprindu-se unde începea rotunjimea 
ei dulce, 

Ea se încruntă şi se întoarse. Dar asta însemna că el îi 
văzu posteriorul rotund. 

El îşi trecu mâna încet peste şoldul ei. 
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-Ai jucat vreodată stăpânul și fata sclavă? întrebă el 
fără să se aştepte la un da. 

Oricine fusese fermierul cu care fusese Harriet câ 
torită, el nu pâruse un stăpân. 

Ea îi aruncă o privire și se ridică. 
- Chiar vrei să îmi spui că toată cohorta de bărbaţi 

netrebnici care sunt interesați doar de Joc sunt încă 
aici și tu ai fost de acord să te vezi cu ei în seara asta? 

El se gândi că ea formulase lucrurile destul de succint. 
Şi apoi tăcuse. 

- Dacă ai prefera să stai aici, zise Jem, schimbându-și 
atitudinea, eu nu am nimic împotrivă. Por să te învățun 
joc minunat numit stăpân şi sclav. 

- Oh, sigur! zise ea. Presupun că tu eşti stăpânul, iar 
eu sclava. 

- Invers, zise el şi îi trase picioarele la marginea patu- 
lui, căzând în genunchi. 

- Porunceşte-mi, stăpână! 
El iubea chicotitul ei. Îi făcea inima să cânte, îl făcea 

mai tare decât o stâncă. 
Dar ea era insistentă. 
- Ridică-te, Jem! Nu crezi că o să ne întoarcem la... 

Joc în fiecare seară? 
- Te-ai săturat de primero? El se ridică în picioare. Pot 

să mă duc singur, deși o să-mi lipsești, Povy poate foarte 
Uşor să găsească pe cineva pentru al optulea loc. El se 
duse spre şemineu. Eugenia a mâncat două ouă la ci 
ÎN seara asta, 

-E minunat, zise ea. 
ar ceva i se strecura acum în minte. Cunoştea tonul 

acela. Fiecare bărbat din lume ştia tonul acela. 
~ Harriet? zise el prevăzător. 

Stătea cu brațele încrucișate, 
qp, O® nu crezi că totul va fi ca înainte, nu? 

își drese glasul. 
= Păi, 

u două. -Jem, fâcu ea după un moment 
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nu va mai fi la fel. Te iubesc, Harriet, Te 
inte să ştiu că te iubesc. Asta e diferit, 

domnul Cope va veni să joace primero - Deci crezi 

Începea să-și dea 
o trezească. Ochii lui H 
aşa de furioa: s 

Nu putea $ 

lar ea văzu că el observase. Ochii ei alunecară în jos 
pe corpul lui, apoi se îngustai 

- Presupun că există o alternativă la o noapte 
de primero. 

- Da el prevăzător, simțind că păşea într-o capca- 
nă. Continuă iute: Am putea juca alt joc. Șah, bunăoară. 
= Sau stăpân și sclav, 

= Și asta. 
- Viaţa nu e doar despre jocuri, Jem. 
Nu purea să controleze ce credea corpul lui, așa că 

apucă un halat și se îmbrăcă cu el. 
= Ai spus că mă iubeşti, declară ea. 
= Aşa e. Te iubesc. 
= Nu vezi că lucrurile trebuie să se schimbe? 
- Cum? 
El simţea tensiunea care i se aduna în piept. 
-Nu pot să fiu domnul Cope pentru totdeauna, 

zise ca. 
imţi cum îl cuprinde uşurarea 

întinse, pentru că nu se putea concentri 
- Sigur, nu vreau să fii domnul Cope. Vr 

Harriet. Am o idee în privința asta, O să-l ucidem pe domnul Cope într-un accident nefericită de trăsură. 
O så plec câteva zile și ne întâlnim, Apoi poţi să cu mine și să fii doar Ha friet, 

-Nu pot fi doar Harri 
= De ce nu? 
El simţea câ se bâlhăia, «| 

nu-i plăcea, 

Apucă alt halat 
şi in 

au să fii 

ar ea avea o expresie care 
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-Nu pot trăi așa. 
- Dat... 
- Aşa, Jem! zise ea tăios, Cu Jocul şi Grațiile care 

se vântură prin casă când nu distrează episcopi. Eu 
nu sunt... 
Adevărul îl lovi ca un zid de cărămidă, Sigur că ea 

voia să se mărite. Și el intenționa să facă asta, sigur 
că da. O ceruse doar o dată, iat atunci din ușă, și ea 
nu răspunsese. 

Se duse la ea și îi cuprinse chipul în mâini. 
-Ştiu ce vrei să spui, zise el. Nu trebuie să îmi ceri. 
-Nu trebuie? 
Ea părea destul de uimită, 
FI intenţionase să a ceară de soție din nou pentru că 

şeiuse din prima clipă în care făcuseră dragoste că era a 
lui. Că nu avea să o mai scape vreodată din ochi. 

- Ştii, când mam căsătorit prima dată, am considerat 
căsnicia ca pe un fel de închisoare. Ca o cușcă. O pe- 
deapsă cu inchisoarea, 

- Fermecător, zise ea, iar lui îi plăcu umorul ei sec 

aşa de mult, incât aproape că zâmbi, dar momentul era 
prea important. 

- Să mă căsătoresc cu tine va fi complet diferit, 
-Nu ca o pedeapsă cu închisoarea? 
Ea părea uşor olensată. 
-Te iubesc. Am iubito pe Sally, dar nu când ne-am 

Căsătorit, 
- Dar Sally era o companie aşa de amuzantă! 
~Da, dar... A 
-Presupun că ei ti pliicea Jocul dacă avea voie să joace. 
-Ei bine, de fapt era foarte... 
= Bună la primero, nu-i aşa? st 

„Lui nui plăcu felul în eare sprâncenele ei se ridlicară. 

Şi Cum Dumnezeu ajunsese la subiectul Saliy? 
Iubirea pe care o simțea pentru Harriet era mult 

mai profundă decât ce simţise pencru Sally. Ea părea o 
ăşă de joc din trecut. 
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a bine primero sau nu, 
-Nu-mi amintesc 

vero 

Eram ca doi câţeluși im- 

preună, Harri 
-Oh! Și noi 

, zise el 
,, rosti ea în 

Și cum se comportă oamenii aşa în värst 
Ea era în mod evident furioasă. 
Instinetul lui de autoconservare se instală, în sfârşit, 
- Cred că ar trebui să discutăm asta mai târziu. 

i putea să ratezi Jocul dacă ne apucăm să discutăm 
pre viitor, zise ea. 

- Sunt bucuros să discutăm despre viitor! 
- Deci... viitorul. Harry Cope moare. Harriet, care se 

întâmplă să semene neobișnuit de mult cu Harry Cope, 
apare pe domeniul tău, iar după un flirt scurt, ne căsă- 
torim. Un miracol de nouă zile. 

- Ar putea să funcționeze, zise el, dar simţea şi el cum 
se aduna furia. Ce făcuse oare ca să merite supărarea 
ei? Îi ceruse să se căsătorească? Doar asta. Îi ceruse să se 
căsătorească cu el. 

-Ne-am petrece zilele învățând să ne duelăm, să 
călărim, să facem schimb de poante cu Graţiile şi cu 
cele ca ele, să salutăm orice noi persoane care apar aici 
neinvitate. 

-Eu invit pe toată lumea care vine aici! zise el rănit. 
-Ne ducem jos să ne salutăm oaspeții la apus, mån- 

câm ceva, începem Jocul... Oh, stai, eu nu voi mai fi par- 
te din Joc, nuci așa? Presupun că o să le învăţ pe Graţii 
cum să brodeze sau altceva potrivit unei lady. 

El Mimi cum îl cuprinde tandrețea, Ar fi urât să i 
ia ibertăţile de care se bucurau bărbaţii şi apoi 

igat să renunţe la ele, Lar fi frânt inima. 
Evident că era la fel cu Harriet. 

„~O sä schimbăm regulile, zise 
în palmă. Toţi bărbaţi 

Ea îi lovi mâna 

se obrazul el şi îi cuprin 
și Harriet. 

și o dădu lao te, intorcându-se. 
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Surprins, el se paricni şi se dădu înapoi. 
-Nu înţelegi absolut deloc. 
El reuşi să se reechilibreze cu ajutorul unui semn. 
-~ Va trebui să fiu de acord, zise el în cele din urmă. 

Tiam cerut să te măriţi cu mine. M-am oferit să schimb 
regulile casei pentru ca tu să poți participa la Joc pentru 
că ştiu că iţi place. 

- Nu înţelegi nimic, 
El simți cum se înfurie, dar se abţinu. 
- De ce nu încerci să îmi explici? 
-Cu tine e vorba numai despre jocuri. Viața nu e 

un joc! 
- Sugerezi cumva că nu muncesc destul de mule? zise 

cl, iar buzele păreau să-i fie amorţire, Te asigur că îmi 
administrez singur proprietările. 

~ Sunt sigur că o faci, zise ea pe un ton usturăror. 
El aştepră să vadă dacă ea voia să îi explice. 
~E nevoie de multă muncă pentru a ţine un domeniu 

aşa de mare și un venit ca al meu la suprafață, Harriet, 
Nu poți să înţelegi asta, dar nu văd de ce ignoranţa ta să 
ducă la o asemenea supărare, 

ȘI eu adminisrrez un domeniu, zise ea. 

Desigur, fermierul probabil lăsase un domeniu. 
Probabil nu esa cu titlu, ceea ce sugera că soțul lui 

Harriet nu fusese de viță nobilă, Nu că asta ar fi contat 
pentru el. 

~ E vorba de felul în eare abordezi viaţa, zise ca. De 

parcă ar fi un joc lung. 
Faţa ei avea o expresie împietrită. _ 
Nu îşi înţeleg cririca. Te asigur că nu mă avânr în 

Tiscuri inutile cu domeniul meu. 
- Doar cu copilul tău! se răsti ea. 
El simți cum se alheşre, y 
Ea îndrăznea - îndrătnea — să spună că el își asuma 

tiscuri cu Eugenia? 
Cu toate astea, se forță să răspundă calm. Era aproape 

Un miracol, dar își auzi propria voce cu un ton blând. 
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-Şi cum aș fi putut să o protejez pe Eugenia de 

muştăcura şobolanului? 
Nu vorbesc despre 

asta, dar ea era singură 

- Înţeleg i 
- Guvernanta aia era ne] 

ai i se putea întâmpla 
d s-a întâmplat. 

bilitatea de a-i găsi guvernantă, 
toare şi frumoasă, aseme- 

nea celorlalte femei din casa asta, spuse ea plat. Nu îi 

păsa de Eugenia și nu avea gi deloc de ea. r 

- Era îndrăgostită. Asta i se poate întâmpla oricui. 

Deşi începea să se întrebe dacă lui Harriet chiar i se 

întâmplase. 
- Ea era parte dintre femeile care vin să te viziteze! 

se răsti Harriet. Mama ar fi numit-o un linge:blide. Nu 

era nimic altceva decât o târfuliță în căutarea urmă- 
toarei mese. 

Jem simţi cum se încordează și simți un fior de gheaţă 
pe șira spinării. 

- Îmi pare rău că ești de părere că am angajat cu 
bunătiință o târfuliță care să aibă grijă de fiica mea. 

-Nu ai angajat:o cu bună ştiinţă, strigă Harriet. Bânu- 
iesc că pur și simplu nu ştii cum arată o femeie cuminte. 

-Nu sunt un pustnic, sublinie el şi începu să nume- 
re în gând. Vizitez Londra adesea, care este plină de 
femei plicticoase şi care trebuie să fie, drept conse- 
cinţă, virtuoase. 

- Oh, sigur că virtutea e plicticoasă! 
- Exact. Şi are asemenea pretenţii. Doar mirosul 

virtuţii face ca o femeie să fie obositoare și, în același 
timp, teribil de îngâmfată. 

- Eu sunt o femeie virtuoasă, zise Harriet printre 
dinţii încleştaţi 

- Va trebui să fim de acord că tu ești excepţia, zise 
Jem. Vibra de furie din pricina criticilor ei cu privire 
la modul în care avea grijă de fiica lui. Mă voi strădui 

foarte tare să angajez o guvernantă virtuoasă pentru Eu- 
genia, Sau altfel voi încerca să găsesc una exact ca tine: 

-Ce vrei să spui cu asta? 
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-Ai venit în casa mea sub un nume fals, mbr: 
în pantaloni, preciză el. Când a devenit cl. 
compatibili, ai căzut în pat cu mine 
de prea multă virtute. Slavă Domnului! 

= Pe scurt, crezi că sunt o stricată, 
- Doar în cel mai bun sens al termenulti, 
-O câriă. 
El simţi cum înțepeneşte și își încordă maxilarul. 
- Nu e nimic îngrozitor în a fi o pasăre de noapte, 

Harriet, 
- Așadar, ästa e viitorul la care te gândeşti pentru 

Eugenin? De asta e închisă în aripa de vest, fără să se 
poată bucura de aer curat, în timp ce păsările rale de 
noapte umblă pe tat domeniul? 

- Niciodată nu am inuto pe Eugenia să nu respire 
aer proaspăt. Nici nu am ascuns- în mod nerezonabil 
de oaspeții noştri. A cunoscut maj multe tinere. 

Îşi dădu seama că asta fusese o greşeală. 
Ochii lui Harriet sclipiră. Ea scoase un sunet ca un 

mârăit care ar fi putut fi al unui bărbat. 
- Deduc că ambiția ta este să v transformi într-o 

pasăre de noapte, având în vedere că îi asiguri a aseme- 
nea companie. 

Poți, te rog, să găseşti alt termen pentru conver- 

ată 
ar că eram 

să dai ciovadă 

Ibovnică? Tonul ei era delicat, dar tăios ca un cuţit, 
Târfuliţa? Stricată? Sunt așa de multe cuvinte potrivite! 

-ȘI, ca o femeie virtuoasă, tu le ştii pe toate, zise 
el împins dincolo de limita suportabilității. Femeile 

cuminţi sunt încântate să arunce cu termeni din ăştia 

spre cele mai puţin noracoase, chiar dacă ele se com- 

portă exact În fel. 
Ea pāli și el știu că lovitura își nimerise ţinta. i 
Presupun că ai dreptate, zise ea o secunulă mai 

tărziu. 

- Vai, femeile virtuoase, vă uitaţi urât ia cele pe care 
Ie consideraţi mai slabe şi mai puțin cuminţi. Și totuşi... 
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-Vrei să spui că m-am jucat de-a târfa la tine în casă 

şi acum nu am dreptul să te condamn pentru gustul în 

materie de tovărăşii. La urma urmei, m-am transformat 

exact în ceea ce ţi-ai dorit mereu. 

El nu fusese niciodată bun în a gestiona un asemenea 

vârtej de emoții şi se simţi trăsnit de ele. 

-Nu sunt sigur... 

-Din fericire, eu sunt. Ai dreptate. 

Ea aşteptă până ce el spuse prevăzător: 

-Oh! 
-Nu am avut nici un drept să îţi cer să te schimbi sau 

să cred că ai fi capabil de asta, Am crezut - ceva sclipi în 
ochii ei - că mi-ai citit inima. Am crezut că mă cunoşti. 
Ce proastă am fost! 

Ultimele cuvinte aproape că le șopti. 
-Nu te întrista, zise Jem şi o apucă de braț. Te cu- 

nosc, Harriet. Te iubesc! 
Ea nici nu îl ascultă. 
-Am țesut totul în capul meu, desigur, ca o proastă. 

Eu mă jucam de-a târfa şi tu m-ai văzut ca pe o târfă, 
iar asta... 

-Nu te-am văzut niciodată așa! Niciodată! 
-Asta e, termină ea. 
- Despre ce vorbeşti? 
Ea în sfârșit se uită din nou la el. 
- Pricep foarte greu, Jem. 
- Și eu la fel, zise el. Pentru că habar nu am ce se 

petrece aici. 
-Asta o să te facă să râzi, 
Ochii ei se goliseră de expresie într-un fel care îl făcea 

să vrea să pipe la ea. 
- Chiar am crezut că te vei... te vei schimba. 
-Mă voi schimba! Ți-am spus că mă voi schimba. 

Vreau să mă însor cu tine, 
-Nu asta, 
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-Nu am cerut niciodară cuiva să se mărite cu mine 
din proprie voinţă şi iinpuls. Nu credeam cå ar fi o ofer- 
să refuzată cu uşurinţă. 

~ Am crezut că ştii ce fel de fenic sunt. Am crezut că 
ni vrea... că vei deveni acel gen de bărl 

- Dumnezeule sfinte! zise el. Eu sunt genul de bărbat 
potrivit pentru tine, Harriet. Nu înţelegi asta? 

Ea clătină din cap. 
-= Eşti un tavatăş minunat. Am crezut că ai putea fi 

ceva ce nu eşti. Am crezut că ai putea fi genul de bår- 
bar care se însoată cu o femeie ca mine - eu, cea ade- 
vărată, nu domnul Cope. Nu cu femeia cu un nume 
fals care ate o aventuri sălbatică. Cl cu mine, cea care 
administrează o moșie, Jem! Cea care stă și judecă în 
tribunalul comitatului. Chiar m-am purtat ca o pasăre 
de noapte. Ea probabil il văzuse tresărind. Dar am crezut 
că ştii că nu eram cea adevărată, am creznt că vei veni cu 

mine acasă. 
El râse şi îşi auzi propriul râs ca pe un lătat, 
-La ferma mică pe care ţi-a lăsat-o soțul tău? 
- Nu e mică. 7 
- Oricare ar fi dimensiunile, draga mea, zise el, în- 

cercând să-și tempereze nerăbdarea, Fonthill are sure 
de acri. Nu e foarte practic să îmi abandonez moșia și să 
mă mur pe a ta. 

- Voiam să spun... nu doar să 
cu mine în alte feluri. 

- Să devin un fel de gentilorn de pară, ca soţul tău? 
- Soţul meu nu a fost un gentilom de 
-Orice at fi fost, zise Jem pierzânduşi ri area, Un 

tenrilom fennier, care a trăit de pe urma moșiei cu por- 
ci lui, Nu-mi pasă dacă n-a fost gentleman, Harriet. Nu 
mia păsat niciodată de rang. Ar fi trebuit să știi asta 

despre mine. 
- Înţeleg asta, spuse Harriet. Dar, Jem, cu mam fost 

Cinsrită cu tine. M-am jucar dea râria, dar nu sunt, 

fizic cu miuc, SA vii 
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M-am distrat cu Grațiile şi te-am făcut să crezi că aş pu- 
tea trăi toată viața în felul ăsta, 

făcu să se simi 
= Nu-mi pasă. 
- Am minţit prin omisiune, zise Harriet plat. Soțul 

meu a fest duce. lar eu sunt ducesă. 
În clipa în care ea tosti asta, el ştiu în străfunduri- 

le lui că era adevărat. Sigur că ca era ducesă. Avea co- 
loana vertebrală a unei ducese și tonul firesc al cuiva 
care potuncea. 

Ea nu se aștepta ca oamenii să o iubească, se aştepta 
ca ei să se teamă de ea. Să facă plecăciuni dinniutea ei. 
De asta îi plăcea așa de mult să fie Cope. O elibera în 
acelaşi fel în care o elibera să uu fie femeie, 

- O ducesă, zise el şi furia îşi croi drum, atzând 
în inima lui. 

Ea îşi Inclină capul, Era aprobarea unei ducese, Dar 
pe obraz i se prelingea o lacrimă, 

- Ai pretins a fi altceva decât erai... De ce? Dar el ştia. 
Ştia. Nu sunt suficient de bun pentru o ducesă. M-ai 
înşelat zi după zi din cauza rangului? 

~ Nu e vorba de rang. Tu ești... ru insuți, zise ea. Si eu 
sunt diferită, oricât am pretins că sunt ceea ce mi sunt, 

- Spui, ușuulat, că m-am îndrăgostit de o iluzie. 
= Ceva de genul ästa, 
- Şi tu? Şi tu te-gi îndrăgostit de o iluzie, Harriet? 
- Nu. Tu nu m-ai minţit niciodară. Nu cred că eşti 

capabil de minciună, Jem. 
EI îşi încrucișă brațele la piept pentru că nu era 

frumos să strângi pumnii în timpul unei conversații 
politicoase. 

n special cu a ducesă. 
- Oricât de ironic ar părea, aş fi considerat sub den 

nitatea mea să pretind un rang mai mic decât al meu: 
M-am dăruit aşa cum sunt, 
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- Știu asta! strigă ea. Ai fost cât se poate de cinstit cu 
mine. Asta e viaţa ta şi... e minunat. Tu îţi iubeşti viața. 
Şi asta e minunat, Serios. lar eu sunt o proastă, asta 
e tot. 
- Ai vrea să îmi explici de ce te vezi aşa? 
Ea se uită o clipă la el, de parcă l-ar fi memorat chi- 

pul, Inima lui sc zvârcoli. Ea chiar avea să o facă. Avea 
si-l părăsească, 

-Tu eşti singurul gentleman pe care Lam cunoscut 
câruia nu- pasă cu adevărat de tang. 

- Aşa, și? 
- Respect asta. Dar nu pot trâi aşa, 
Jem simţi cum tonul i se înăspreşte chiar înainte să 

vorbească. Ştia de ce nu putea locui într-o casă fără rani 
era ducesă, pentru numele lui Dumnezeu! Ar fi fost ca 
cum ar fi renunțat la cea mai valoroasă proprietate a ei. 
= Aşa cum? 
- Încr-o casă în care oamenii vin şi pleacă, precum 

întrun fel de schimbări de scenă. Nici măcar nu îi 
cunoşti pe taţi, Jem! 

-Nu sunt suficient de buni penttu o duicesă. Înţeleg. 
-Nu e vorba de faptul că sunt buni sau nu. În fine, 

poate că e, 
El văzu cum ea luă o decizie și ridică privirea spre el. 

- Eu sunt o persoană conservatoare, Jem, Tot ce am 
vrut de fapt în viața mea au fost copii şi un soț care så 
mă iubească. Asta a fost tot, Eu niciodată... Ea se întoar 

se, dar el văzu din nou sclipirea lacrimilor şi îl frânse 
inima, N-am visat niciodată că voi fi așa de sălbatică pre- 
cum am fost aici. Să joc primero cu mize aşa de mari, să 
ar o aventură... Eu nu sunt așa. Dar, de asemenea, nu 
pot trăi cu oameni precum Graţiile, nu pe termen lung. 
No vreau să fiu într-o casă plină de jucători itineranţi și 

jongleri beri, ca să nu mai vorbesc de oameni de ştiinţă 
şi politicieni. Dar am iubit fiecare clipă petrecută aici. 
Ma schimbat, mi-a schimbat viaţa. Nu îl mai invinuiesc 
pe soțul meu că a murit. 
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Gheaţa şi furia îl loviră direct în inimă, . 
-Må bucur că eu şi Eugenia ţi-am putut fi de folos, 
-Nu, nu. şi îi întinse mâna. Să nu pleci 

supărat! N 
-Mai minţit, Am crezut că eşti o văduvă de fermier, 

scuipă el. Și în tot timpul ăsta te jucai cu noi, Te amuzai 
cu mine. 

-Nu a fost aşa! 
El simţi cum îl gătuie amărăciune: 
- Ştii ce cred eu, Harriet? Cred că minciuna cea mai 

rea nu a fost când ai pretins că eşti o văduvă bondoacă. 
Am nimerit expresia corectă, nu-i aşa? 

Chipul ei se albi ca hârtia. 
-Eu... 
- Încetează! zise el cu dinţii încleştați. A fost când ai 

pretins că ești soția unui gentilom de la țară. Villiers își 
punea în practică jocurile ducale aducând două duce- 
se cu el. Nu ştiu de ce nu mi-am dat seama de asta; e 
exact genul de umor sucit pe care oamenii de rangul tău 
îl apreciază, 

-Nu a fost o glumă! 
-A fost genul de glumă pe care doar un duce o poate 

aprecia! zise el pe un ton lipsit de expresie. Ştiu că Eu- 
genia nu o va face, 

~Oh, nu trebuie să îi spui asta! Nu e adevărat, El 0 
privi, apoi tăcerea deveni amară și apăsătoare între ci: 
O să încerc så țin părţile urâte ale adevărului departe de Eugenia. Tu întoarce:te în ducatul tău, Eu voi ră: 
mâne aici, Şi sper, Dumnezeule, că nu ne vom mai in 
tâlni vreodată! 

Chipul ei era b 
ridicată, 
-Nu văd ce lucru atât de ingrozitor am tăcut ca să merite o asemenea furie, 
Se Am crezut că te cunosce, Furia ar trè 

Sreptată asupra mea, nu asupra ta. Mă vo 

dat de lacrimi, dar ea îşi inu barbia 
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serădui să fie așa. Dacă nu te superi, am o întâlnire, 
adaugă el. 

— Aştca 
El aşteptă în timp ce ea încerca să spună ceva. Dar 

cuvintele i se agăară de un suspin şi ea îşi ridică din 
nou privirea, 

- Eşti sigur că nu ai putea veni cu mine, Jem? Eu te 
iubesc. Te iubesc așa de tare! 

Era înnebunitor să îi pară rău pentru ea. Şi încă să 
simtă iubire pentru ea. Era o mincinoasă care intrase 
în casa lui şi se distrase cu cl. 

-Eu nu sunt o jucărie care să poată fi cumpărată, Ti 
spuse în cele din urmă. Sunt un bărbat cu un domeniu 
uriaș și cu un copil. 

-Şi cu o petrecere de casă, zise ea cu un pic de amă- 
răciune, Nu uita de toţi oaspeţii tăi! 
-Am o viață. Nu e o viaţă perfectă şi nu e o viaţă 

de duce, dar e viața mea. Eu sunt Lord Strange, mi-am 
câștigat reputația și 

Ea îl întrerupe. 
-Nu e adevărat! Şi ştii că nu e adevărat! Nu cred 

că te-ai culcat cu vreo femeie de când a murit Sally, 

Nui aşa? 
- Amantele mele sunt irelevante. 
-Nu-i aşa? strigă ea spre el. 
- Doar a dată. 
-Atunci du ce, de ce nu puteai doar să mă iubeşti 

pe mine în locul atâtor oameni? Ea simți că i se gâtuie 

vocea. De ce ai nevoie așa de mult de Joc? 
-Am iubit persoana care pretindeai a fi - o persoană 

amuzantă, inteligentă, căreia Ti plăceau scrima și călăria 

şi să jouce pocher. Dar persoana asta nu e reală, nui 

aşa? Ei se simțea lipsit de compasiune și totuși webuia să 

o spună. Tu ești o ducesă. Nu eşti Harry- 
- Șeiai că nu sunt Harry. 

„= Am crezut că eșri o femeie pe care aş purea să o 
iubese, zise ei plat, Şi căreia să-i placă să fie aici cu: mine, 
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Dar ai dreptate. O duci a face cu 

Lord Strange. Nici o ducesă nu ar trebui să deschidă 

vreodată uşa acestei case. Nu ar fi trebuit să vii. 

lasă chipul ei alb şi palid în urmă și plecă, Vocea 
ei îl opri la ușă, 

= Te iubesc, zi: e ca şi vocea nici măcar nu îi tremură, 

E adevărat că m-am dat drept altcineva și presupun că 

nu poţi să mă ierţi. nu vrei să mă ierți. Dar am 

văzut cine eşti şi cine ai putea să fii, Jem, și te-am iubit. 
Vreau si 

Ochii îl ardeau, așa că nu se întoarse. 
= M-ai văzut ca pe un nebun care acceptă oameni fără 

rang în casă. Tu nu vrei asta, 

- Te-am văzut drept un bărbat cu inima prea generoa- 
să ca să refuze pe cineva pentru un motiv aşa de frivol 
ca rangul. Un bărbat care îşi iubeşte fetiţa așa de mult 
încât a smuls- din ghearele morţii. Un bărbat care și-a 
onorat amintirea soției neavând aventuri nepăsăroare, 

indiferent cât de multe ocazii i s-ar fi oferit. Vocea îi 
tremură, dar ea se controlă, 

-Un bărbat care ma iubit. El se întoarse. 
- Soţul tău nu te-a iubit, aşa e? 
- Oh, ba da, maa iubit! 
- Dar nu destul. 
-Nu la fel de mult cum a iubit șahul. A fost mereu 

cinstit în privinţa asta, Și tu eşti la fel de cinstit, Se pare 
că am talentul de a găsi bărbaţi cărora le pasă mai mult 
de un joc dei 

= Sunt sigur că vei 
el spunând. 

Sclipirea din ochii ei ar fi putur să fie agonie = sat 
antipatie -, aşa că el deschise ușa, 

El nu pleca, pentru că de fapt ea îl părăsise. 
Nu era suficient de bun pentru ea, Şi ea nici n 

nu știa totul, Făcu o primasă. Valetul lui doar îl privi şi 
practic aruncă hainele spre el. 

de mine. 
cineva de rangul tău, se auzi i pe 
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urin 
Cum 

Apoi plecă pe drumul alunece, urinda pe 
e pe sine, cur inji ngerid pentru Eugeni 

îi explice te astea? „lia in nca dabit destul? 
îl speti unei fetiţe care crede,” 

De fapt, ce creden lupeni 
Es gtin că Harrle era femeie, Dar nui spus 

dati tai mult, Nuci spusese că intenţiona 
cu Harrier 

Deşi întotdeauna avusese de ganed, își dul sea- 
simțind cum i se răsucește stomacul. Aproape 

inconştient, el decisese cu mult timp în urmă că avea 
să îi faci a lavoare lui Harriet Insurânduse cu ea ca să o 
salveze de viața ei plictleonsă de la ferm; 

Si li ofere n vinţă luxoasă, Îşi îndemnă calul să aler- 
ge şi mai repede, până când vântul începu să ti urle 
în urechi. 

Ti oferea o viaţă de lux, Într-o casă țipătoare, plină de 
anmeni străini şi de jocuri primero. În timp ce ca proba- 
bil Incuia într-un castel, 

ar fi plâns, cota ce el nu făcea niciodată, lacrimi- 
le î sar fi transformat în purpuri pe obraji. 

«lu 

se nicio 
ă se înoure 

capitolul 37 

Să fii mai bun decât un Joc 

18 martie 1784, reşedinta de la ţară a ducelui de Berrow 

Harriet ajunse acasă, două zile mai tărziu. Omul lui 
Villiers, Finchley, îi îmtpachetase binele, iar Harriet tyi 
adumrse rămăşiţele stimei de sine și iubirea şi le dusese 
pt toate acasă în trăsură cu ca. 

Nici măcar nu plânse până când si 
Dna Custard, nu îi alergă 1u întâmpin: 
în genunchi în praf şi 1 unbrăţi 
tura sălbatic, 

anielul ei, 
Apuri se lăsă 

Și couda lui Flu- 
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-A verificat ușa din faţă în fiecare zi să vadă dacă 
veniţi, Excelenţă, zise majordomul ci, "Wilson, de unde- 
va dinspre umărut ei drept. 

Harriet îşi muşcă tare buza. Nu putea să plângă în fața 

servitorilor. Ea nu plânsese niciodată în faţa servitorilor, 

nu când murise Benjamin, nu când... 

Când se întâmplase oare ceva mai râu de atât? 
În afară de n fi respinsă și de a i se frânge inima, 

aavârlită apoi în țărână la picioarele ei. 
Ai fi zis că era obișnuită cu asta, Benjamin nu o iubise 

cu adevărat, Nici Jem nu o făcuse, Amândoi 1și iubeau 
mai mult jocurile - jocul de şah cu tonte complicațiile 
lui şi jocurile de putere, Jocul de a fi Lord Strange. Cu 
toa generozitatea lui stranie, cu camaraderia masculi- 
nă, petrecerile și jocul de primero cu toate detaliile sale 
complicate, pariuri și lupte pentru putere. 
O lacrimă căzu pe blana incărunțită a câinelui. 
O dară, măcar o dată şi-ar fi dorit să o iubească cineva 

mai mult decât un joc, în felul în care îl iubea ea. 
-Servitorii vă aşteaptă, Excelenţă, zise majordomul. 
Voia să spună că erau toţi înșirnți dincolo de ușa de 

la intrare, aşteprând să facă reverențele, 
- Dumnezeule sfinte! Wilson, zise ea, încercând să 

folosească an ton lejer. Nu e ca şi cum aș fi fost plecată 
luni în şir. Dă-le voie să plece, te rog! 

~ Dar... 
-= Dăde voie să plece... 
Ea nu folosea acel ton prea des. 
= Aveţi un musafir, continuă majordomul. 
Educaţia lui nu ti permitea să trădeze un ton rânit, 

dar ea își dădea seama că ar fi vrut 
-Un musafir? Ce straniu! 

azi acasă. 
a - A sosit în urmă cu două zile şi a aşteptar sosirea iumneavoastră, zise Wilson, 

Nimeni nu știa că veneam 
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— Şi? întrebă Harriet, ridicânclueae și cru 
mele de fire de blană, Cine e? 
Majordomul se ridică în poziţie de drepți, 
- E ducesa de Beaumont, 
- Oh, Dumnezeule! zise Harriet şi se îndreptă spre 

arcada mare de piatră care ducea spre curten interioară, 
Unde se află acum? 

- Cred că în salonul de muzică, Excelen 
Harriet intră în curte și trecu prin ușa de vest care du- 

cea spre salonul de muzică, evitând intrarea principală 
şi servitorii care așteptau. Îşi dădea seara că avea resen- 

timente. Nu voia să o vadă de Jemma, oricât de dragă 

îi era. Voia să cadă în cel mai apropiat pat şi să plângă. 

Voia să plângă până când o cuprindeau suphițutrile și nu 

mai putea să se oprească. Voia să verse la fel de multe 

lacrimi ca pentru Benjamin. 
Ceca ce era ridicol, 
Jem nu era mort. El doar nu o iubea destul. O trage- 

die pentru ea, dar pentru nimeni altcineva. ŞI, cu toate 

astea, își simţea sângele pulsând în ritmul lacrimilor pe 

care voia să le verse. 
Pentru că ea crezuse, chiar crezuse că el avea să vină 

cu ea acasă, Că o iubea cu adevărat, că o vedea cu nde- 

vărat. Dar el nu o făcuse. 
O găsi pe Jemma în partea cu fotolii din salonul de 

muzică pe care Harriet îl numea pavilionul cu porto- 

cali, Încercase să cultive portocali, dar aceştia infloreau, 

însă nu făceau fructe. Dar nu suporta să se despartă «le 

pomi, așa că stăteau întrun colț, cu frunzele lucioase 

şi parfumate. 
Până ce ajunse să o vadă pe Jetnma, lacrimile îi acâr. 

maur pe plevapte. 
Jemma era aşezată pe o bancă sub alr portocal, jucând 

şah, singură după cum se părea. 
Hartiet se apropie încct. Se simţea straniu îmbrăeară 

în rochie. Pantofii erau mult mai tâcuţi decât cizmele. 
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În timp ce privea, Jemma mută o piesă albă şi-apui una 
neagră. Ea ridică privirea yi în picioare, 

— Draga men Harriet, ai venir acu 
Apol Jemma o prinse în brațe, 

Harriet se prăbuşi in braţele el, 
-E doarn E doar 
= Ştie, ştiri, murmarå Jemma, Isidore mi-a spus. 
-Tia spus că el nu mă iubeste? Ştia? De ce sunt 

doar eu aşa de proastă? De ce sunt singura care nu știe 
niciadat: 

- isidore nu mi-a spus asta, zise Jemma, A zis că vă 
simțeați foarte bine împreună, doar că... 

-El nu mă iubea, zise Harriet, 
~ Pot doar să văd un bărbat plin dorință, zise Jemma. 

N-am idee cât te pupi baza pe Isidore în chestiuni 
din astea, 

~ Era plin de dorinţă, zIse Harriet sughiţând. Dar am 
crezut că mă iubeşte, Cuvintele și le smulse din adâncul 
sufletului. Fiica lui sa îmbolnăvit, iar e] m-a rugat să 
stau cu ca. Şi am crezut că o face penrru ch., Am fost 
aşa de proastă! 

- Poftim? făcu Jemma şi o legână un pic. 
-Am crezut că se gândea că aș putea fi mama 

Eugeniei. 
-Sunt sigură că sa gândit lu asta, zise Jemma. 
-Am fost suficient de bună, făcu Harriet, Cel puţin 

cât am purtat pantaloni. Spunea că o să anunţe moar 
tea lui Harry Cope, apoi se va însura cu Harriet şi 
cu aș putea să mă întorc să joc primero în fiecare 
seară cu bărbații. 

-Un fraier, decise Jemma. 
- ar apoi, când am zis că plec şi chiar și când... când 

kam implorat să vină cui mine, el nu a vrut. Eta aşa 
de Furlos pe mine! A zis că c tipic pentru o ducesă, că 
aveam impresia că era o jucărie care puten fi cumpărată. 
Nn a fost aşa, chiar nti a fosr așa! Ea plângea de tare 
încâr se aplecase, cu mâinile strânse în jurul ci, pl gând 

onse o hatis 
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in hohote şi scoțând sunete stranii, Lam iubit, lar el nu 
mara iubit destul, zise apoi cu voce frântă. M-am siruri 
wam săturat îngrozitor să fiu pe locul doi, să nu fiu ni 
ciodară de ajuns. Din momentul în care a aflat că sunt 
ducesă, totul s-a schimbat. 

- Oh! ficu Jemma uşor și se opri o clipă ca să o mân- 
pâie pe Harriet pe păr, Damnenii întotdeauna trarea 
ducesele diferit, O ducesă este cel mai înalt rang din 
regat. Exist mulți bărbați care nu ar flirta niciodată cu 
o ducesă. 

-El nu trebuia să flirteze cu mine, zise Harriet, ridi- 
cânduse din nou și ştergânduși nasul. Trebuia doar să 
se însoare cu mine! Și atunci nu aş mai fi fost ducesă, Aş 
fi fost doar Lady Strange! 

- Poate că voia, dar nu-și putea imagina aşa ceva, su- 
gerä Jemma. 
-Nu m-a iubit destul. Și știi ceva? M-am săturat de 

oameni care nu mă iubesc destul, tosti Harriet cu voce 
tot mai puternică, Eu nu sunt chiar aşa de neînsemnată. 
Chiar nu sunt Mama Gâscă. Nu voi fi niciodară așa de 
frumoasă ca tine, Jemma, dar sunt frumoasă, Sunt, Arăt 
mult mai bine în haine de bărbat, iar el ma văzut în h: 
ne de bärbar. Și arăt şi mai bine fără nici un fel de haine! 
Jemma chicoti. 
= Te cted. 
- Şi sunt deşteaptă. Poate nu aşa deşteaptă ca tine... 

Ea se opri. Oh, Dumnezeule, ascultă cum vorbese! Am 
zisa chiar eu, Tu ești frumoasă și inteligentă, iar eu pur 
şi simplu nu sunt suficient de bună, de deşteaptă. 

~ Eu chiar nu am cine șrie ce inteligenţă, zise Jemma 
foarte pragmatică. Nu reușese să înțeleg preu mulee în 

à de șah, ŞI ce mi-a adus asta? Am câştigat o sumede- 
nie de partide de şah. Și nnde am ajuns din pricina asta? 

Amărăciunea din glasul Jemmei o amuți pe Harriet 
Pe moment, 

- Sahul nu ba oprit pe sopal meu să îşi în amantă 
Șahul nu m-a oprit pe minte să distrug o puteaţi 
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fericire răzbunându-mă şi culcându-mă cu alt bärbar, 

hul nu ba făcut pe Elijah să mă iubească sau să îi pese 

am plecat în Franţa, Șahul nu mia adus nimic 

pe un ton feroce, Nu există nimic spec al la o minte 

pricepută la şah. 
Harriet îşi suflă nasul. 

ange e un prost, zise Jemma. Tu eşti minunat de 

i îmbrăcată, şi dezbrăcată, şi nici 

r mai dori un bărbat? Lai fi 
inteligentă şi supe 

ar nu joci şah = ce ş 
fost loial; 

- Laş omori dacă şi-ar lua o amantă, zise Harriet fero- 

ce, Pe drumul de întoarcere am început să mă gândesc 

că ar putea să-și ia o amantă şi aproape că am întors 

trăsura din drum, 
-Vezi la ce renunţă el? zise Jemma. La a fi căsătorit 

cu cineva care îl iubeşte suficient de mult ca să devină 

criminală. Ai inima frântă, dar inimile frânte se vindecă. 

Eşti liberă să găseşti un bărbat care ştie exact ce persoană 

splendidă, inteligentă și frumoasă ești. 
Harriet își trase nasul. 
Nu părea să mai fie ceva de spus pe această temă, așa 

că după o vreme se retraseră amândouă în camerele lor. 
Harriet se prăbuși pe pat și aşteptă ca nefericirea să se 

reverse peste ea - dar nu se întâmplă, 
În schimb, continuă să se gândească la faptul că me- 

rita ceva mai bun. Furia o împiedica să stea liniștită, așa 
că se ridică și ieşi din cameră. Ea merita pe cineva care 
o iubea. 

Ea nu era neînsemna! 
neindemânatică în rochiile cu crinolină, dar Jem nu ştia 
asta, El ştia că ea era foarte abilă la scrimă 

Şi poate că arăta ca o potârniche în haine de feme- 
ie - dar, din nou, el nu ştia asta. El o văzuse în toată 
splendoarea ei. lar ea se simţise frumoasă când făcuseră 
dragoste, Chiar şi gândul la după-amiaza aceea în ham- 
bar o înduioșă, dar o şi înfurie. Cum putea el să dea la o 
parte ceva atât de prețios, aşa cum ce avuseseră ei? 

, chiar nu era. Poate că era mai 

iei 
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proape că se topi de lacrimi, amintirii cum îi 
e el fapa şi îi spusese că avea să facă draguste cu 

ajuluti când avea să implinească 80 de ani. 
spusese cel mai important duera — chiar reușise 

i spu il iubea, ÎI implarase să nur o p 
Şi el ot îi permisese să plece, 
Asta era tot ce conta, nus eum se simţise el când aflase 

că ea era ducesă sau «lacă era de părere că ca fusese o 
mincinonsă ori alte hcruri pe care le spusese ul. 

Era ca un cuţit rece, dar era bine. Dacă ar fi avut 
timp să îl implore pe Benjamin să nu o lase, el ar fi luat 
aceeaşi decizie. Ea ştia asta. Dar i-ar fi plăcut să aibă oca- 
zia de a-i spune pentru ultima dată că îl iubea. 

Era acelaşi lucru, iar şi iar, doar că Jem cra în viaţă şi 
probabil prefera Jocul, flirtând cu Grațiil 

Era acelaşi lucru, iar și iar. 
El era mort pentru ea, 

sensei, 

capitolul 38 

Definiţia bărbăției, din nou în discuție 

21 martie 1784 

Era timpul pentru Joc, aşa că Jem se duse în hirou. 
Lord Brouncker sosise cu vestea despre o mare ceartă 
intre Compania Indiilor de Est și un bărbat pe nume 
Stallybrass, care inflama Parlamentul. Lui Jem nwi păsa. 

Paria sălbatic şi fără prea mare chef, Sfârşi nul 
că Fox nu avea să impiedice adopi aporrita 
revohelor, deși ura să cheltui în felul ăsta, la 
întâmplare. 

Jocul se transformă în amintiri de la beţie, ronte im- 
plicând pe o anume cântăreață de uper Noelle Gray, 
care päre: ibā un temperament generos, ca să nu 
spună altceva. 
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irit: Jem abia îşi putea control 

Vill "bea misterios din partea cealaltă a me- 
sei, ÎL provoca. Se răsti pe un ton războini 

cec? 
tram o tăcere plină de demnitate, remarcă 

-Ce urât! se răsti Jem. Domnilor, mai jucăm o rundă? 

= Nu, făcu Brouncker, clătinând din cap. Nu fac faţă. 

ul răscolit. S-ar putea să dau la rațe. 

Jem decise că nu avea săl mai invite niciodată pe idi- 

ot. Se uită prin încăpere, Nu voia să-i mai vadă vreodată 

pe bărbaţii ăştia cu râgâiturile și micimea lor. Lord Oke 

iar urina la perete, deşi știa foarte bine că erau oale de 

noapte pe coridor. Acum avea să pretindă că văzuse... 

-La naiba dacă nu am văzut acolo o oală de noapte! 
răcni Oke. 

-Îi lipseşte ceva? întrebă Villiers. 
Tonul lui era suficient de dur ca să usture. Jem se 

întoarse și se răsti iar la el. 
- Dacă vrei să spui ceva, atunci fă-o! Fii bărbat măcar 

o dată! 
-Nu e ăsta tocmai subiectul despre care vorbim? Ce e 

un bărbat, la urma urmei? întrebă Villiers încet. 
Era îmbrăcat superb, cu o haină de culoarea zmeurei, 

tivită cu un fir împletit elaborat. Avea pârul strâns la 
spate și fără pudră, desigur, Doar fraierii precum Oke se 
osteneau să-și pudreze părul înainte de Joc. 

-Un bărbat, zise Jem, nu e o femeie. 
-= Concis. 
- Bărbaţii nu sunt proşti care... 
= Care? 
-Care se dovedesc a fi ce nu sunt. 

„= Ah, frumuseţea logicii, făcu Villiers înţelegător. 
Cu adevărat mă minunez de ea. Se aplecă mai mult spre 
el. Îmi lipsește Harriet, Ea dădea dovada de un remar 
cabil spirit de apreciere pentru cineva de sexul ei. 

= Și de rangul ei. 
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- Ah! făcu Villiers, lăsându-se la loc pe spate, Şi iată 
că apare şarpele din Grădina Raiului, nui așa? 

= Trebuie să admiți că există o oarecare discrepanţă în 
felul în care mi-a fost prezentată, 

-Nu am ținut cont de rang, zise Villlers şi își flutură 
mâna pe care purta un rubin. 
Nu, tu nu. 
- Şi totuși, dacă o judeci pe Hatriet corect, nimeni nu 

spune că ia rangurile în serios, la fel ca miue și, în mod 
straniu, așa cum pari și tu să faci. 

- Am crezut că e văduva unui gentilom de ară, zise 
Jem şişi frecă faţa cu mâinile, Putea la fel de bine să îi 
spună lui Villiers. Am crezut că fi fac a favoare și o scot 
din exisrența ei banală de femeie de la țară. 

Villiers izbucni în râs. 
~ Exact, zise Jern, Ce prost am fost! 
~ Ducatul Berrow nu e un cătun, zise Villiers, 
~ Berrow? repetă Jem şi ridic brusc capul. Berrow? 
-~ Despre ce ducat crezi că discutam? 
- N-am întrebat niciodată. 
= Nu suntem aşa de mulți, remarcă Villiers, 
Inelul lui de rubin părea să-i facă lui Jem cu ochiul. 
~ Atunci soțul ei.., 
~ Benjamin. 
~A venit o dată la Joc, zise Jem. 
- Nu L-ai mai invitat, ghici Villiers, 
-Nu. Nu era cu adevărat interesat. 
- Benjamin a fosr unul dintre cei mai dragi prieteni ai 

mei, deși nu am înţeles asta până după moartea lui. Poţi 
să faci greşeli teribile când vine vorba de iubire, să ştii. 

Jem scrâșni din dinţi. Ultimul lucru «le care avea ne- 

Eşti un izvor improbabil de asemenea înțelepciuni, 
zise cl 

- Sunt cât se poate de acord, N-am fost niciodată in- 
drăgostit de o femeie, bunAoarâ. 

Wadana 
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Jem se uită la el uimit. 
Z Nu, nici de un bărbat, zise Villiers şi clătină din 

cap. Dar am iubit. Aici, acolo și dincolo. Știu valoarea 

unui sentiment, 

-Am iubit-o pe Sally, zise Jem. 

Dar Villiers îl ştia de mulți ani, din acele zile de de- 

mult, și nu spuse nimic, 
- Foarte bine, întrun fel n-am iubito. Dar Harriet 

e ducesă. 
-Am stabilit asta. 
Villiers îşi împinse paharul cu vin roșu spre Jem cu 

un deget. 
- Uite, nu l-am atins. 
Jem se uită la paharul său gol şi îl luă pe al lui Villiers, 

ţinându-l în mână. 
-E o femeie bună. O femeie cumsecade, A zis că Jo- 

cul ar trebui să înceteze, iar eu ar trebui să o urmez. Dar 

ea n-are habar. Nu ştie nimic despre familia mea. 

- Enervante familiile asta! 
-Reputația mea ar putea să o distrugă. Ea ar ajunge 

să mă urască. 
- Presupun că îmi spui toate astea pentru că va trebui 

să renunţ la a mă mai îndrăgosti. 
- De ce ai face asta? întrebă Jem şi dădu vinul pe gât. 
- Oh, am nişte copii din flori! Dar tu? 
- Nu. 
- Poftim? O singură fiică de care ai avut grijă așa 

de bine? Arată o stare de spirit deosebit de conserva- 
toare, Strange. 

Jem pufni. 
- Sugerezi că din cauza lipsei mele notorii de interes 

față de progeniturile mele din flori și a reputației care o 

însoţeşte nu trebuie să mă îndrăgostesc niciodată? 
Întrebarea lui Villiers era uşor înțepătoare. 
-Nu înţelegi. Nu pot. Jocul... 
- Ah, Jocul. 
Villiers se uită prin încăpere. 
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Mirosea a urină mulpumirā lui Oke și aerul era parfu- 
mat cu miros de trabuc. 

- O tradiţie incârtătoare. 
- An încheiat majoritatea contractelor aici. Eu... 
- Sigur, întotdeauna e bine să ai mai multe fonduri, 

zise Villiers, Mă întreb cum se multiplică averea şi dome- 
niile mele când le acord așa «le puţină atenţie. 

Jem îi aruncă o privire exrrem de antiparică, 
= Aş ghici şi că Harriet nu e foarte încântată de Graţii 

şi de celelalte doamne de teapa lor. 
El ridică un deget spre un servitor care se grăbi şi fi 

aduse alt pahar de vin. 
-Nu e ca şi cum lear disprețui, zise Jem și mai luă o 

gură zdravănă de vin. 
- Nu vrea să in micul dejun cu ele? Trebuie să recu- 

nosc că râsul lui Chloe mea iritat destul de mult mai 
devteme în seara asta, Povestea pe care a spus-o la cină 
despre episcop și baia de şampanie... Nu prea e de bun 
ust, nu crezi? Mai ales cu acele deta Despre mitra 
ui vorbea, nu-i aşa? 
Jem mai lui o gură de vin, 
- Nici o femeie cumsecade nu m-a iubit, zise Villiers, 

punând paharul jos cu un mic clinchet. Am fost logodit, 
să ştii. Anul trecut, Foarte frumoasă fara, Sa îndrăgoseit 
de contele de Gryffyn și a renunțat la mine. Ştii cum 
am descoperit! Se uita la el în felul acela. Avea în ochi 
expresia aceea. 

— Ce fel de expresie? 
-O våd din când în când, ridică Villiers din umeri. 
Jem ştia unde o văzuse Viiliers. În ochii lui Harriet, 

când se uita la el. 
-Ştiu că Harriet mă iubește, zise el aspru. Dar iar 

distruge viaţa, nu înşelegi asta? 
-Şi se zice mereu că femeile sunt sexul care se sa- 

crifică mai mult, zise Villiers. Ce impresionantă e toa- 
tă învinovățirea asta! Mi-aș dori ca Roberta să fi luat 
în considerare un asemenea sacrificiu, dar ea s-a dus 
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măritat cu Grylfyn. Şi cred că sunt foarte feri 

împreună 
Jem mârâi. 

Z Am crezut că domni; 
a îndrăgosti de mine, zise 

fost bolnav: 
-= Pentru Dumnezeu, pari a 

-Un lucru sigur când te 

dorinţa de a-ţi mai ascunde propriile sl: 

Villiers. 

Charlotte Tatlock s-ar pu- 
Villiers, M-a vizitat când am 

iun caz demn de milă! 
li în pragul morții este că 

biciuni, 
remarcă 

Jem mulțumi în tăcere lui Dumnezeu că era sânăros, 

- Domnișoara Tatlock s-a îndrăgostit de moștenitorul 

meu, continuă Villiers, 
~ Eşti blestemat în dragoste, zise Jem. Mai trebuie să 

îmi spui că te interesează Harriet. 
Villiers nu zise nimic. 
Jem simi cum îi creşte o dogoare în piept. 
- Glumeşti, da? zise el cu voce înăbușită. 
- Nimeni nu ar putea să nu fie interesat de Harriet, 

zise Villiers și se uită la Jem. E absolut adorabilă, după 
cum știi, în special în pantaloni. Ştii că aproape am avut 
o aventură cu ea la un moment dat? 

Jem crezu că avea să vomite. Clătină din cap. 
-Am abordat-o, dar ea m-a pălmuit. Era măritată pe 

atunci, desigur. 
Am crezut că ai spus că Benjamin a fost unul dintre 

cei mai apropiaţi prieteni ai tăi. 
- Enervant, nu-i așa? Pare m o constituție care 

nu poate să fie atentă la pretenţiile prietenilor. Dacă tu 
ai, bunăoară, pretenţie la Harriet, mă voi strădui. Dar, 
desigur, adăugă el blând, tu nu ai. 

Jem îi aruncă o privire pătrunzătoare. 
l 

î încetez? 
Soter le jalnice de a mă manipula. 

„= Vai de mine! făcu Villiers sorbind din vin, Probabil 
imi pierd îndemânarea. 

z 
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-= Dacă... dacă mă duc după Harriet, n-o voi face pen- 
tru că mă tem că mia vei fura tu, Ea oricum nu te vrea, 

= O lovitură puternică, murmură Villiers, E nevoie de 
un prieten ca te doboare la pământ. 

= Ea.. începu el, dar sc opri. 
- Presupun căi ar putea să se întâmple să te iubească 

şi prin urmare mar respinge, trase Villiers concluzia. 
Cât de nefericit, având în vedere circumstanţele! Din 
fericire, sunt obișnuit cu circumstanţele, În fine, trebuie 
să mă duc la culcare. A fost o conversaţie absolut ferme- 
cătoare, Strange. 

EI se ridică şi făcu o plecăciune absolut magnifică. 
-Jem, zise Strange şi se uită în sus spre el. + 
- Dumnezeule, numele mici sunt aşa de intime! În ca- 

zul ista, numele meu e Leopold, dar ți-aș fi recunoscător 
dacă nu hai folosi, 

- Leopold, rosti Jem, încercând să vadă cum suna. Ți 
se potrivește, are un der regesc, 

- Îrai displace, zise Villiers. 
-= Trebuie să îmi spui Jem. Atâtea sfaturi date cu o 

asemenea precizie otrăvitoare.. Cred că suntem cei mai 
buni prieteni. 

Villiers făcu o pauză și apoi un zâmbet îi încălzi 
ochii iernatici 

- Întrradevăr, zise el, Asta € şi impresia mea. 
Se întoarse cu o răsucire a hninei sale superbe și plecă. 
Brouncker vomita într-un colț, 

capitolul 39 

Originile paradisului 

21 martie 1284 

~ Harriet a zis că u pot vizita, îl informă Eugenia. Pot 
să mă duc, nud uja, papa? Știc că are pisoi în hambar 
pentru că mia spus că are. 
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sui în poală și inima lui Jem începu să 
Dată mai tare când simţi cât era de uşoară. 

-Ai mâncat bine de pri ntrebă el. 

- Friprură, răspunse Eugenia. Şi un ou special făcut 
pentru mine de bucărăreasă. 

~ Ce era aşa de special la el? 
- Era amestecat cu o brânză foarte rafinată numită 

fromage bleu, îi explică Eugenia. 
- Mânânci ca o lady de 80 de ani, zise Jem şi îşi strân- 

se brațul în jurul ei. 
- Îmi place fromage, zise Eugenia, savurând în mod 

evident sunetul silabelor în franceză. Îmi place şi Harry. 
Sau Harriet. Mie dor de ea. 

- Şi mie. 
De fapt, dorul de ea era aproape ca o durere în piept. 

Nuşi putea imagina cum mai putea trece peste încă o zi. 
-Am crezut că ar putea să rămână cu noi, zise 

Eugenia. 
El își drese glasul. 
= Aşa am sperat şi eu, dulceața mea, Dar ea e ducesă 

şi are lucruri importante de făcut. 
-Am întrebat-o care sunt. 
= Şi ce a spus? 
-A râs într-un fel și a spus că trebuie să aibă cineva 

grijă de oamenii de pe domeniul ei, aşa cum și tu ai grijă 
de oamenii țăi aici. Şi are un câine foarte bătrân care iar 
simţi lipsa. Îl cheamă Dna Custard. 

Jem deschise gura - și o închise la loc. 
Harriet avea un câine foarte bătrân care o aştepta. Se 

ducea înapoi la o casă goală. Simţi asta ca pe o lovitură 
de cărămidă în cap. 

Eugenia se uita îngrijorată la el. 
-Nu te teme, papa, zise ea dulce. Eu n-o să te las 

niciodată singur. Când mă fac mare, o să am o casă şi o 
să poți veni să stai cu mine. 
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Ent un idiot, Era mai midt decât un idiot, O iubea pe 
Ftaerier. ȘI iubirea insemna că ati Jăsni pe cineva să se 
întoarcă În o casă goală şi am căine bătrân, chiar daci 
se dovedise a fi ducesă. Și chiar dacă era mai enervant 
şi mal ă deett orice, 

Şi chiar dacă... 
El se uiti în jos la Eugenia şi ruse Inel 

de evident încăt nu-i venea si creadă că nu 
seama mai devreme, 

Durerea din inima lui, cea care era așa de adâncă 
Inedt îl dureau până și oasele din pricina ci era din vina 
lui, EI o acuzase pe Harriet că minţise, Dar, în realitate, 
el era cel care îi ascunsest cine era, 

Era un prost, un idiot, un copil care nu încera si caue 
te aprobarea tatălui său - chiar dacă aria că tatăl său era 
mort şi fusese imoral. 

Din ce alt motiv transformase casa asta în versiu- 
nea despre paradis a tatălui său? Da ce nu era el genul 
de tată pe care chiar îl admita - un tată care clădea o 
casă sigură? 

Pentru că voia aprobarea tatălui său, un bărbat mort 
demult, care înainte fusese un beţiv şi un desfeânat, 

Eugenia îl criigea de mânecă. 
— Papa, arăţi așa de trist! Îţi promit că vei putea locui 

mereu cu mine. 
El o luă în braţe şi îşi îngropă faţa în părul ci. 
- Ştiu asta, dulceața mea. Îmi pare rău, 
= Pentru ce îţi pare rău? întrebă Eugenia, eulbă. rită aproape de el, dar, ca Intotdeauna, întrebarea fiind logică, 
- Îmi pare rău că nu am fost un tată mai bun, Pentru că am permis să te muște un şobolan și pentru că te-am inut în aripa de vest ca să nu îmi cunaști musafirii. 
- Nu e vina ta că sobolanul a venit in casă din pricina frigului, papa! Dumnezeule! 
Cum putuse să fie aşa de prost încăz să nu vadă în ce fel îşi crojse viața? Fonthill era ereat și mânat 

i dăduse 
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de dorinţele Iui de bäiat, Nu era ruginat din pricina 

dorinţei profunde din tinereţe, pe care o avusese mereu, 

ca viaţa surorii lui să nu [i fost distrusă de circumstanțe 
care îi scăpaseră de sub control, să se fi putut căsători și 

să fi avut copii, aşa cum merita, 
Dar era ruşinat de faptul că luase vino 

tea pe care le avea pentru ea şi le permis 
şi să nu vadă în ce fel de casă îşi creştea propriul copil. 

Dar era şi mai rușinat pentru felul în care permisese 
tarălui său să-i croiască viaţa, chiar și când, adult fiind, 
înţelegea firea coruptă a tatălui său. Felul în care atitu- 
dinea superficială, nepăsătoare faţă de femei dusese la 
violarea propriei fiice, 

El nu putea oferi adăpost fiecărei femei în pericol, iar 
tatăl lui nu avea să se trezească niciodată la viaţă ca să 
recunoască Fonthill drept versiunea sa de paradis, 

Dacă Harriet lar fi acceptat din nou, el nu s-ar mai fi 
așezat la masă să joace vreodată Jocul, Şi fiecare cărămi- 
dă din Fonthill putea să se sfărăme și să cadă la pământ 
dimpreună cu bordelul din turn, 

- Eugenia, zise el, crezi că, dacă ne-am duce la casa lui 
Harriet, ea near primi? 

= Sigur că da, papa. 
iI simți că îl cuprinse disperarea, Ea voia un Jem care 

nici măcar nu exista, 
- Nu putem doar să mergem să o aducem aici, zise el 

gândind cu voce tare, Va trebui să ne mutăm la ea acasă. 
rriet are pisoi, zise Eugenia foarte raţional. 

Dar dacă ea nu avea să-l accepte? Oare cum putea 
îl accepte ea, o ducesă? Cu casa, cu reputaţia, cu obice 
iurile şi... 

= Asta o va face pe Harriet foarte fericită, zise Euge 
nia, Vedeam că nu voia să mă p 
are o fetiţă a ci, să ştii. 

ţia şi dragos- 

2 
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Harriet îi spusese că îl iube: 
iar el ti arunc: Îi däruise cel mai de preț 
dar din lumea asta, iar el i-l aruacase la picioare. 

Jem se simţea de parcă ar fi primit u lovitură în cap și 
ar fi început dintr-axlată să pântească rațional. O iubea 
pe Harrier. Dar o rănise foarte tare, Dacă ar fi existat 
măcar o şansă să îl primească inapoi., 

El ar fi făcut orice pentru ea, Şi-ar fi vândut casa, ar fi 
dispersat jocnl, și-ar fi luar rămas-bun de la Grag 

“Toate acele lucruri nu înseranau nimic în comparație 
cu posibilitatea de a trăi o viaţă întreagă fără ea. 

spre final, ÎL imploease, 

capitolul 40 

30 martie 1784 

Ducesă la lumina zilei 

Domeniul Berrow era la fel de mare ca Fonthill. Pro- 
babil terenurile nu erau aşa de vaste, dar nu se putea pă- 
căli singur. Conacul vechi din piarră era bine instalat pe 
pământ şi înconjurat de livezi bătrâne. Făcea ca Fonthill 
să arate ca un ipotetic vecin mai tânăt, 

-Na vreau să te simţi ingrozitor dacă Harriet decide 
să nu ne primească, zise el către Eugeni: 

Ea îl fixă cu privirea ci serioasă și foarte ditectă, 
-Nu fi caraghios, papa! Harriet mă iubeşte. 
Servitorii deschiseră trásura, iar el le-o întinse pe 

Eugenia, Fură munțați, Așteprară. 
După cincisprezece minute, Eugenia deveni nerăbilă- 

tuare și începu să țopâie prin încăpere. 
Jean simți că i se făceu preaţii. Era absurd. Probabil 

Hatriet ese pe domeniul ei frumos şi îşi dale 
seama cât de iiou fusese så se pândeaasră doar la idees 
i a se cânătort cu vin individ ett n repmetație prontstă ca 
alui, 
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Dintradatā se deschise o uşă. Ducesa de Beaumont. 

ducesa de Betrow. Două fenci superbe cu cel mai 

înalt rang, gătite cu bijuterii şi îmbrăcate în mătase 

şi satin. 

Jem o chemă pe Eugenia la el și făcu o plecăciune. 

Harriet exa o femeie splendidă. Părul îi era strâns, 

cu toate buclele ținute în frâu. În tochle, era chiar mai 

senauală decât în pantaloni. Acu nu avea lavaliera la 

gât, ci un decolteu generos la rochie, care ti dezvăluia 

pielea mătăsoasă, talin mică, iar fustele legănare t făceau 

toatne ca săi descopere secretele. 

Ochii ei îi întâlniră pe ai lui, în ei cltindu-se primirea 

călduroasă pe care purea să o facă o simplă cunoștință. 

~ Lord Strange, zise ca şi întinse a mână ca să-i fie 

sărurată. Îmi faci o mare onoare. Nu mă aşteptam la o 

vizită anunțată din scurt. 
Apoi se întoarse spre Eugenia și îi oferi un zâmbet 

adevărat. Și o sărutare adevâtată. 
Eugenia se aplect și şopti ceva la urechea lui Harriet. 

- Sigur că da! zise Harriet şi, fără să se mai uite la el, 

o luă pe Eugenia de mână și plecară. Pisoii sunt în ham- 

bar, zise ea în timp ce pleca. 
Ducesa de Beaumont rămase. 
Jem stătea în centrul încăperii. 

~ De ce ai venit? 
[em se uită la ea. 
= Şi, muri aga? 
= Ai venit pentru Harriet. Nu o să renunți la ea. 

- Niciodată. 

= Am știu că nut eşti așa de prost. O s-o fae să se în- 

toarcă înăuntru. 

El se așeză şi aştepră. Şi aşremtă. 
Probabil Harriet încerca o formă de răzbunare. Satt 

încerca să îşi adune curajul. Nici măcar nu se mai enet 

vă, Simțea on fel de calm straniu, Întreaga ìui viață furie” 
se definiză de grade de disipare. Î Jopăşise pe ratal să 
pentra că nu pășise în nici tiu bordel, dar ca siguranță 
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păşisc pe urmele lui m alte priviuţe. Din momennil în care împlinise l4 an, sc etalase pe si 
un desfrânar. 

Harriet era singura persoană pe cane o cunoscuse care 
era tle părere că el merits ceva mai bun decât un bordel, 
Ea merita moartea domeniului Fonthill. 

Aşa căi aşteptă 
În ceie din urmă, după două ore, ea pâşi în 

închise încet uşa în urma cl, sprijinindu-se de 
- Eugenia face baie. A alumecar în adăpăroa lor, 
EI se ridică In picioare. Ea era de cincizeci de ori mai 

senzuală şi mai delicioasă în rochie decât în pantaloni. 

i viaţa lui ca pe 

lon şi 

- Te iubesc. 
— Știu că mă iubeşti, räspunse ea destul de neașteptat, 
Dar nu sări în braţele lui, în felul în care o făcrise la 

grajduri. În schimb, rămase acolo în picioare, 
EI se gândi cu disperare la ce putea să spună. 
= Îmi place rochia ta, zise el. 
Chipul ei era al unei ducese. Politicos, 
-Am crezut că nup place săți ridici pârul în coc. 
- Am întâlnire cu judecătorul Truder în dimineața 

asta ca să audiem cazurile pe rol. 
El închise gura. 
- Puterile administrative ale ducatului le exced pe cele 

ale guvernului, desigur, zise a stând dreaptă și demnă, 
ducesă din cap până-n picioare. Și ale unui judecător. 
Cum ştii de altminteri. 

El se foi, încercând a se gândi cum să înceapă. 
-Nu am vrut să spun ce am spus. 
-E în regula, făcu ea cu o înclinare rece a capului. 

Înţeleg foarte bine. În agitația momentului, se fac 
adesea comentarii mai dure. Nu o să mă mai gândesc 
la asta. 

= Dar ştii pentru ce îmi cer scuze, zise el privind-a 
indeaproape. 

Pleoapele ei flururară, iar el ştiu că ca nu era aşa de 
calmi cum pretindea a fi. 
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_ Presupun că te referi la lucrurile dureroase pe care 

leai spus după am dezvăluit rangul meu, zise ca. 

Credemă, nici măcar nu mi le amintesc! 
-~ Eu îmi amintesc fiecare cuvânt. 

- Eu ignor lucrurile oribile pe care le-ai spus pentru 

că eşti un prost ignorant, zise ea cu hotărâre. 

- Sunt. Sunt, Harriet, chiar sunt! 

Ea îşi feri privirea. 
El trebuia să îi spună totul. Și apoi tot ea urma să aibă 

o mie de motive sã- alunge, dar el avea să fi încercat. Așa 

că se lăsă în genunchi, pentru că atunci când un bărbat 

voia să implore... 
Aşa trebuia să o facă. 
-Nu face asta! zise ea și se încruntă. 
- Trebuie. 
Ei îi tremură gura, apoi i se întinse într-o linie fermă. 
-Foarte bine, făcu ea şi își încrucișă brațele la piept. 
Podeaua era foarte dură sub genunchii lui și chipul ei 

era chiar mai dur. El ştia, știa în inima lui că nu avea să 
funcționeze. Ea nu îl mai iubea. 
-Nu am știut că te iubesc, nu cu adevărat. Bărbaţii 

pur și simplu nu gândesc așa. 
- Ştiu, zise Harriet. 
- Pentru că soţul tău nu te-a iubit cu adevărat? 

= Am stabilit deja asta. Cam în acelaşi timp când tu 
ae iulia Fiu: de iati ca femeie și cât 
e ă am fost să cred că aș putea să mă dau drej 

domnul Cole. gr DA FANA 
Jem simţi cum i se strânse inima de durere. 
-Nu am vrut să spun asta. 

ce så siea un it Era are dee ul ărbat. Sări ici i îi âi- nile ti bie in picioare și îi duse måi 

- Eram furios că erai ducesă. Dintr-odată nu mai erai 
de atins - de nimeni. N s . N-am putut a. impt mam gândit.. Şt a ce? Pitt Suporta Ci 

Ea clătină din cap, 
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-Că n-o să te mai am nlciodară. Ştiam cât ar fi tânjit 
ticcare bărbat de la petrecerea casei după tine dacă ai 
fi fost femele. lar ei putemi så plece În Londra și s te 
curteze, fără să aibă reputaţia mea, 

~ Ai crezut că m-aş mărita cu următorul bărbat pe care 
il vedeam? 

Ea se uită la el mai mul cu o expresie curioasă decât 
cu altceva. 

= Nu m-am putur abpine, zise el tresărind, dar fâră să 

dea drumul mâinilor ei. Aveam în cap imaginea ta 

în pat cu altcineva și mi-am vărsat frustrarea pe tine, 

Dar, Dumnezeule, Harriet, ești aşa de frumoasă! În 

rochie, în pantaloni, doar cu pielea ra pe tine. Orice 

bărbat de pe lumea asta ar vrea să facă (lragoste cu tine. 

Ea reuși să își tragă mâinile. 
= Asta e bine de știut. 
El o privi şi simți că o iubea aya de tare încât percepu 

cum i se adună cuvintele în piept fără să le poată da 
drumul. Nu în ordinea corectă. 

-Nu crezi că te iubesc. 
-De fapt, chiar cred, zise ea. Dar nu cred că vrei să 

fii cu mine. Cn mine, Harriet. Eu sunt doar o văduvă 
plictisitoare. Am purtat negru un an întreg. Nu am cu- 
noscut o curtezană inainte să intru în casa ta și, chiat 

dacă nm găsit experiența interesantă, nu sunt înncbuni- 
tă după această experienţă. Sunt plictisitoare, Jem, iar 
tu nu eşti. 
-Am trimis pe toată lumea acasă. Graţiile, musafirii. 

Pe toată lumea. 
Ea îl privi. 
- ȘI săptămâna asta se dărâmă turnul, El îi apucă 

mâinile din nou, le sărută și încercă să îi spună toare 

lucrurile pe care nu le putea pune în cuvinte. Leam spus 

să dărâme turnul, iar Eugenia îşi va spune că am găsit o 

uuvernantă, O urdyte. 

Pentru prima dată, Harrier simți o rază dle speranță. 

= Cum e guvernanta? întrebă ea prevăzătuare. 
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-E o figură remarcabilă. Nu pot să o descriu decât 
spunând că e la fel şi în faţă, şi în spate. Poartă negru în 
onoarea soțului ei. El e mort de ceva vreme. 

- Douăzeci şi şase de ani. Nu pot să mă gândesc la ni- 
mic altceva în afară de tine, Harriet. Ai plecat şi nu mai 
avea nici un rost Jocul. Nu mă mai interesa ăresc, 
M-am trezit plimbându-mă în sus şi în jos în galeria de 
tablouri de patru ori pe zi. Visam numai la tine. O trase 
din nou spre el şi îi captură buzele în cel mai pasional 
sărut pe care îl trăise ea vreodată. Nu pot să simt asta 
singur, zise el cu voce joasă. Nu-mi spune asta, Harriet. 
N-am mai simţit așa ceva niciodată. Eu şi Sally... rădeam. 
Eram ca nişte copii împreună. Ea nu mă certa niciodată 
şi nici nu observa care sunt greșelile noastre. Ea nu a 
făcut niciodată dragoste cu mine așa cum ai făcut tu. 

Harriet zâmbi. 
-Naş fi putut să fac dragoste cu ea așa cum am făcut 

cu tine, zise el, cuprinzându-i fața în mâini. Ceva s-a în- 
tămplat de când am făcut dragoste în hambar. Nu pot să 
mă gândesc decât la tine. Intenţionam să te las în pace. 
Eşti ducesă, pentru Dumnezeu! Familia și reputația mea 
sunt la fel de negre. Îţi dai seama de asta, nu-i așa? 

-Nu-mi pasă. 
Adevărul trebuie să fi răzbătut de undeva din vo- 

cea ei. 
- Încă nu ştii ce e mai rău, zise el, dar ceva se domoli 

în ochii lui. 
Ea era tentată să îl sărute, dar se obligă să se tragă de 

lângă el și să se aşeze pe canapea, 
El rămase acolo, un bărbat înalt, zvelt şi nedumerit, cu chipul lui subțire și măsliniu, care îl făceau să arate 

ca un rege al țiganilor, 
Dacă îţi vor lipsi toți prietenii tăi? întrebă ea, Pro- blema e că nu ar fi trebuit să renunţi la toți prietenii 

ca să fii cu mine. Și într-o bună zi... Ea îşi împreună 
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minile în poală ca să nu tremure. Într-o bună zi te vei 
sătura de mine și îţi va fi dor dẹ Jocul rău, 

Elo privi cu ochii lui de un albastrudnehis 
= Crezi că mă voi sătura vreodată de 
Ei îi scăpă un mic pufnet, 
= Atunci de ce ai crede că mă voi sătura de tine? între- 

bă el nu provocator, ci Interesat, ca în momentele când 
era votba de o chestiune de logică. Te iubesc, Harriet, 
iubirea nu e ceva simplu pentru mine, 

Zâmberul ei era tremnrat, 
= Nu am vrut să te iubesc, Mal ales când um crezut că 

eşti bărbat, Şi in special clupă ce ara aflat că ești ducesă. 
El ridică din umeri, Dar iatâ-ne aici! Am incercat să mi 
re scor din inimă, dar te iubesc. Cum aș putea săți dau 
drumul? Mi-am pus aceeaşi întrebare în cazul Eugeniei, 
ca să fii avertizată. Nu aş putea să o trimit niciodată 
la şcoală, 

-O să mă ţii încuiată în aripa de vest? 
El făcu un pas şi se uită în jos spre ea. 
Expresia lui... 
-Cred că aripa de vest e pren mure pentru tine. Mă 

gândesc mai mult ln o singură cameră, 
~ Oh! şopti ea. 
Era prea mult pentru ea. El o iubea pur şi simplu pe 

ea, pe Harriet văduva, El o iubea, 
lar en î) cunoștea pe Jem, Nu avea să renunţe la ea 

niciodată, 
Se întinse spre ca exact în clipa în care pågni spre el. 

Se sărutară... Harriet nu știa câr timp. Își vorbeau unul 
altuia în tăcere. 

~ Naa să mă părăsești niciodată, nu-i aşa! şopri eu că 
se despărţiră 

El ştia ce voia să spună şi o sărută din nou. 
- Am renunţat în Joc şi nu a fost aşa de important 

pentru mine. Ce sa întâmplat cu Benjamin to să se 
Totâmple niciodată cu mine, Niciodată, Eu rămân cu 
tine oriunde ai fi, Harriet 

d 
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a lua _Când nepotul meu va fi destul de mare, iyi 

domeniul inapoi. 
- Până atunci vom 

casă perfectă pentru o du 

-Nu o ducesă, opti ea. Lady 

El începu să o sărute din nou şi se opri doar ca să 

spună lucruri caraghioase — cum aveau Să fie impreună 

până la 85 de ani, când părul ei avea să fie alb ca zăpada, 

iar ea avea să fie o babă fără dinţi. 

Ea trebui să-l sărute ca să-l facă să tacă. 

avea Fonthill transformat într-o 
e el prompt. 
Strange. 

capitolul 41 

Un capitol al revelaţiilor — despre taţi și bordeluri 

O băzară amândoi pe Eugenia în pat doar ca să desco- 

pere un mieunat disperat care se auzea de sub plapumă. 

Pisoiul fu salvat şi dus înapoi la mama lui. Apoi Harriet 

se gândi să mai ridice plapuma o dată și descoperi un 

accident nefericit în care fusese implicat pisoiul. 

După ce veniră și plecară cameristele, Jem o răsuci 

spre perete pe coridor. 
- Nu por să fac asta fără tine, zise el cu voce răzușită. 
- Ba da, poţi și ai făcut-o, zise ea fâră să pretindă că 

nu știa la ce se referea. 
Se simțea de parcă putea să răspundă gândurilor lui 

nerostite tot restul vieţii. 
- Eşti un tată minunat. 
El clătină din cap. 
-Am nevoie de tine. Nu mă gândesc la şobolan 

pipi de pisică şi la turnuri care pot să cadă 
fost un tată prea bun și cred că de 

El nu mai putu să 
zul nopţii, când s 
et se propti într-un cot și se uită la el. 
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-Vreau să ştiu de ce ai fost așa de furios când m-al 
găsit la grajduri cu Nick. 

El închise ochii, dar ea avea o teamă îngrozitoare pe 
care voia să o exprime, 

- Ția făcut rău cineva când erai băiat? întrebă ea 
încet, 

El deschise ochii. 
-Nu, slavă Domnului! 

Ea aşteptă, 
= Dar sar fi putut întâmpla. Oricine cu a poveste sau 

o glumă era primit la noi în casă, Uneori, stăteau cu 
săptămânile, iar tatăl meu credea că era foarte distractiv. 
Noi eram cei norocoși, obişnuia el să spună, 

- Ai locuit la Fonthill? 
- Nu, locuiam In Lincolnshire. Unul dintre acei 

bărbați era un ticălos pe nume Sattaway, Sora mea avea 
13 ani. Poate 12. Nn-mi amintesc, 

-Oh, nu! strigă Harriet, 
-A plecat după câteva săptămâni, dat era prea târziu. 

A născut un copil. 
-$i apoi? 
-Copilul a murit pentru că el ta dac sifilis, o boală. 
Harriet înghiți în sec. Jem nu mai spuse altceva. 
E după asta a fost răpită de alt barbar? 
ba 

-A murit curând după aceea? se avennură Harriet. 
= Oh, nu! Nu e moartă. 
Ea (şi puse capul pe pieptul lui, iar el continuă să o 

mângâie pe păr. 
= Chiar sar putea să nu vrei să te măriți cu mine, zise 

el în cele din urmă. Și... 
Ea îşi ridică privirea. 
= M-ai lăsa să plec? 
n ochii lui apăru un zâmbet, 
-Aş fi de condamnat dacă îţi fac asta. 
ial se rostogoli deasupra lui, de parcă ar fi fost o 

sal 
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-Tu eşti totul pentru mine, Jem Strange, 

îndrăzneşti să mă mai alungi! Niciodată. 
- Sora mea deţine un mic bordel select în Belfast, 

Irlanda, comitatul Antrim. E foarte fericită sau cel puțin 
şa susține în scrisori. Bordelul se numeşte Pasărea de 

Noapte, aclăugă el. 
- Pasărea de Noapte! 
- Îmi pare râu că am reacționat așa de rău când ai 

vorbit despre oaspeții mei ca despre păsări de noapte. 
Asta sunt, desigur, 

Harriet rămase nemişcată, moment în care adevărul 
vieţii lui Jem îi deveni limpede. 
-Cum puteai să nu le primeşti? zise ea feroce. Nu 

am înţeles. Eşti un om minunat, ştii asta? Sunt mândră 
de tine. 

El făcu o grimasă. 
-Ce motiv ai să fii mândră de mine? 
-Nu ai respins niciodată o femeie care îţi amintea de 

sora ta, nu-i așa? 
- Nu, zise el înghițind în sec, 
- Tatăl tău mai trăiește? 
= Nu ar fi drăguţ dacă aș spune că a murit de vină 

parentală! Grimasa lui o făcu pe lui Harriet să lăcrimeze. 
A murit în urmă cu patru ani după ce a băut prea mult 
şi a decis că trebuie să arate că poate merge pe zidul de 
piatră care înconjura grădina lui de legume din Bath. 
Na putut, 

Ea îl sărută din nou. 
-~ Dar miam dat seama după ce ai plecat de la Fonthill 

că am creat locul ăla pentru el... EL a fost cel care mi-a tot spus toată copilăria că o casă plină de femei uşoare, un 
bordel, este paradisul bărbatului. 
= Ai creat o ca 

urma aces 
„dar nu ai profitat niciodată de pe 

or aspecte, zise Harriet încet, 
= Nu mă simt confortabil să profit de femei care tre 

buie să-și ofere favorurile pentru următoarea masă. 
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Harriet își puse din nou capul pe pieprul lui şi îi as- 
cultă bătăile regulate ale inimii. 

- Tot vom putea să ajutăm femei la ananghie, zise ea. 
În orice fel posibil. Doar poate nu la noi în casă, 

- După ce ai plecat, mi-am dat seama că Fonthill deve- 
nise dle fapt un bordel. Eu am un bordel. Eu care nu am 
intrat niciadară de bunăvoie întrun bordel, nu de când 
ma obligat tată! meu la vârsta de 13 ani. 

- Fonthill nu e un bordel, zise Harriet, 
-= Dar e pe aproape, făcu el cu voce întunecată. 
- Nu, deloc, zise ea ferm și se ridică pentru a se putea 

vita în ochii lui. Sora ta conduce un bordel. Tu nu. 
Tu aj avut a petrecere de casă minunată, exuberantă, 
la care ai invitat tot soiul de oameni, de la cercetători la 
femei. Şi dacă unii dintre ci au încheiat prietenii sub 
acoperişul tâu, tu nu ai profitat de asta. Ei au făcut-o. 

El râmase tăcut, 
- Jocul nu depindea de distracţiile feminine, zise 

en blând, 
- Sunt o afacere foarte proasră, Harrier, zise cl. Eşti 

sigură că vrei asta? 
Ea nici măcar nu mai putea vorbi, atăt de plină îi 

era inima. 
- Tu eşti, zise ca şi înghiți în sec, al meu. În sufleul 

meu sunt o văduvă obositoare de la țară. 
El se rostogoli așa de repede încât vorbele îi dispăru- 

ră, înghițite de buzele lui. 
-Tu eşti Harriet a mea, cea mai inteligentă, cea mai 

amuzantă ființă din câte am cunoseut. Și, deşi nu con- 
tează, eşti singura femeie care a reușit să mă înnebuneas- 
că complet de dorință cu frumusețea ei. 

Ea nu se pneu abţine să nu îi zâmbească. 
-Vrei şi tu o listă similară? 
El ctătină din cap. 
-= Nu-mi pasă de toate astea. Dacă tu crezi... 
Dar nu reuși să se exprime in cuvinte. 
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-Tu eşti totul pentru mine, şopti ea cu lacrimi în 

ochi. Iubesc fiecare părticică din tine, de la ridurile din 

jurul ochilor la planurile tale arhitecturale nebuneşti, la 

generozitatea și dulceața ta. Eşti un tată minunat, care 

nu și-a dezonorat tatăl alungând ideea lui despre para- 

dis, dar a ținuto pe Eugenia la căldură, în siguranţă şi 

iubită. Primeşti în casă fiecare femeie care are o viaţă ca 

a surorii tale și totuşi nu profiţi de ele. Cum aş putea 

să nu te iubesc, Jem? 

Ea plânge, iar el o săruta. Dar avea şi el ceva de spus, 

aşa că o făcu să se oprească din plâns și să îl ascul
te. 

-Benjamin a fost un prost, Harriet. Un prost. Nu am 

mai întâlnit o femeie cu veselia, frumusețea, senzualita- 

tea ta. Dar ce iubesc cel mai mult este sentimentul tău 

profund de dreptate, judecata limpede care îți permite 

să vezi oamenii așa cum sunt, fie că sunt infractori sau 

proşti ca mine, Villiers ori Nell... 
Nu prea mai rămăsese altceva de spus. 
Aşa că vorbiră cu mâinile. Și cu buzele. 
Şi, în cele din urmă, cu cel mai mare dar dintre toate. 

Cu trupurile lor. 
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Braţele Eugeniei Strange începuseră să ohasească, 
Fratele ci mai mic era muli mai greu decât părea. Se lä- 
sase greu în brațele ci, pregătit să doarmă, deşi nu părea 
să o tacă, Era teribil de frustrant. 

Şi, inteadevăr, cum se oprea din mers, el deschi- 
dea ochii și îi zâmbea larg. Colin avea ochii căprui și 
catifelaţi ai mamei sale, Și, cum era îmbrăcat într-a 
câmâșuță albastră, aveau o sclipite violet, 

- Toate doamnele o să fie îndrăgostite de tine, ti 
spuse ea, 

EL oftă şi inchise ochii. 
-Ai dreptate, zise Eugenia. E un pic obositoare toată 

adorația asta, 
Bunăoară, ea se întâmpla să știe că exact acum se 

aflau opt gentlemeni în salon. Povy îşi tot băga capul în 
cameră şi ridica degetele ca să-i arate în tăcete numărul, 

Dar ea nu cunoscuse un singur bărbat care să o poată 
lua de lângă Colin. 

-De ce nu vret să dormi? îi cântă ea. Oh, de ce nu 
vrei sâ dormi? 

Uşa se deschise şi ea se întoarse, crezând că era Povy, 
poate ridicând alte degete, Dar era papa al ei. 

El urâta obosit, dar fericit. Eugenia avea senzația căi 
draga și adorata el mamă vitregă trebuie să fi profitat 
din plin de ora în care dispăruseră «lupii prânz. Nu că ca 
observase unde plecaseră, desigur, 

~ Nici w nu voiai niciadată să dormi, remarcă tarl ei, 
imtrànd în cameră. Ai fost un copilaş îngrozitor. 

Eugenia pufai, 
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Şi cum ai şti asta, Lord Strange? Având în vedere 

in copilăria mea alergai prin casă după curtezane și 

baţi maidanezi? A 
- Bărbaţi maidanezi? zise el. Haide, dă-mi mie copilul! 

Colin îşi ridicase căpşorul şi gângurea la auzul vocii 
tatălui său. 

Tocmai încercam să-l adorm, se plânse Eugenia și 

i-l întinse, 
- Arăţi foarte elegantă pentru camera copilului, făcu 

tatăl ei și o studie din cap până-n picioare. Rochie nouă? 

Şi nu vreau să fiu indiscret, dar porţi ceva pe dedesubt? 

Eugenia îşi ridică nasul în vânt. 
- Asta e cea mai grozavă creație a lui Madame Ca- 

rême, papa, și teaş ruga să nu o insulți. Ori să pui între- 

bări care nu te privesc. 
Dar ea zâmbi spre rochia ei superbă de dimineață, 

Era făcută din cea mai fină tafta. Cădea drept de la sâni 
şi apoi se aduna într-un volan fermecător la poale. 

- Ei bine, du-te! zise papa. Domnii aceia de la parter 
nu sunt aici ca să mă vadă pe mine, să şti 

- Ar putea fi, zise Eugenia și își privi imaginea din 
oglindă. 

Tatăl ei pufni. 
-Lear plăcea să se dea bine pe lângă cel mai nou 

marchiz din Londra, zise ea. 
Dar tatăl ei nu o asculta. El îi fredona lui Colin și îl 

legăna în brațe într-un fel pe care Eugenia aproape că 
şi-l amintea. 

Se duse la el şi își puse capul pe umărul ei. 
-Te iubesc, papa. 

-Şi eu pe tine, draga mea, zise el, Și eu pe tine. 
Şi apoi ieși pe uşă, ştiind exact de ce nu-i păsa de 

domnii aceia din salon. Pentru că nici unul nu era nici 
pe departe ca papa al ei, de asta. 

Se întâlni cu Harriet pe coridor. lubita şi dulcea ei 

mamă vitregă nu arăta nici pe departe la fel de obosită 

a 
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ir pe Colin 
ia. En nu ant reuşit. Tocmai voiam 

să renuaţ şi să chem doica, 
Harrier îşi flurură mâna spre salon, 
- Acum sunt doisprezece acolo, şopti ea drept 

râspune 
Eugenia aftă, «lar se întoarse şi cobori scările, 
Harriet zâmbi, privind-o cum plecă. Copilul ei ciudat 

cu nasul mare se transformase în cea mai formecătante 
fari pe care o văzuse înalta socierare debutând în ulti- 
mii ani, Ea avea toți gentlomenii eligibili la picioare, ba 
chiar și pe unii neeligibili, în genunchi dacă nu la piciva- 
re. Nu că iar fi păsat, 

Jem ridică privirea din pătuțul în eare tocmai îl pu- 
sese pe Colin. 
= Eşti un miracol, zise Harriet blând, 
Colin scoase un mic afardit și se întoarse. 
Ea se uită în jos spre el. 
-E aşa de frumuşel, nuá așa? 
Jem o prinse în brațe. 
-Nu așa de frumos ca tine. Scamană cu tatăl său. 

Deja văd că o să facă riduri la ochi. 
Harrier ti dadu tandru părul din achii râzărori. Cor 

pul ei încă era înfiorat de la plăceren care şi-a oferiseră 
unul altuia și ştiu că și el simțea asta. 

~ Îţi amintești când te-am cunoscut? Am crezut că eral 
cel mai frumos bărbat pe care-l văzusem vreodată şi cum 
sosisern în casa ta impreună cu Villiers, nstu spune ceva. 

~ Primul meu gând a fost că, dacă Villiers uvea vreo 
intenție să schimbe taberele și să te seducă, aveam sil 
nmor, Ar fi trebuit să ştiu din clipa aia, Niciodari nu 
m-a interesat unde îş] găseau bărbații plăcerea şi din- 
trcxlată eram ca un câine ca osul. 

- Un us foarte ciudat, râse Hurriet. 
El o sărură. 
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Trebuie să spun că mă bucur că ai renunţat la 
-Trebuie să $ 

antaloni. 
i f = 

ae a fost greu de îndată ce mi-am dat seama că tot 

ce învățase în pantaloni aş putea să fac în rochie. 

E adevărat, tu nu stai niciodată cuminte așa cum ar 

trebui să facă doamnele în timpul conversațiilor la cină. 

Nu, zise ea rânjind. 
-Şi eşti cea mai epuizantă cül 

deşi nimeni nu ştie că diaig iese la ap! 

òd scandalos în pantaloni. E 

Er Ha ă nu ricin faptul că te-am dovedit la ultimele 

două dueluri. E A 
-Dar gata acum, şopti el cu mâna pe pântecul ei ro- 

tunjit. Fără călărie și săbii, Harriet. 

-Nu pentru o vreme, zise ea şi îi zâmbi. 

_De unde crezi că a venit copilul ăsta? se întrebă el. 
- De unde se obișnuiește. 
El îi adora râsul. 
- Dar am fost căsătoriți ani întregi fără să avem copii. 

Apoi Colin și acum... N-am crezut că pot. 
Sub mâna lui se simțea un mic tremurat de viață. 
-Nu obișnuiam să plâng înainte să te cunosc pe tine, 

nici măcar nu mi se umezeau ochii, zise el acuzator. 
Ea îl sărută până când nu se mai simți sentimental, ci 

înfometat. Dar nu voia să o obosească pe Harrier, aşa că 
nu duse sărutul spre concluzia firească. 

- Povy mi-a spus câ a sosit o scrisoare de la sora ta, zise 
Harriet. Cred că sora ta e fericit 

El aprobă din cap. 
= Îi place să fie matroană la Magdalen Hous 

în care vorbește despre şeful Poli 
crezi, Harrier? E posibil? 

Harriet rânji. 
-Ar fi norocoasă dacă el 4 ai tău Samina A dacă el nu o arestează, Serisc 

furat dintr-un bordel 

äreațā din cinci regiuni, 

us îmbrăcată în 

la Londra, nu crezi? 

Felul 
iei metropolitane... Ce 

i două tinere femei pe ca 
1, din ce am putut înţelege. 
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- Ea nu e întotdeauna prudentă în privinţa propriei 
siguranţe. 

- Mi-a spus că poartă un pumnal în fiecare cizmă, zise 
Harriet și își trecu mâna peste obrazul lui. Mă aştept ca 
şi Eugenia să înceapă să poarte arme din clipă în clipă. 
O adoră pe sora ta, să ştii. 

El tăcu o clipă. 
-Nu mi-aş fi imaginat viața noastră aşa când ne-am 

întâlnit prima oară și erai în pantaloni, 
Harriet se întinse. Corpul ei era plin de fericire. Sar- 

cina nu o făcea nici morocănoasă și nici nu îi era rău, În 
schimb, cânta de fericire. 

-Te-am ruinat, Acolo erai fericit ca un purice în 
salteaua reginei, înconjurat de concubine, curtezane 
şi actrițe... 

- Fără să am o relaţie cu vreuna dintre ele, 
- Probabil mă aşteptai pe mine, zise ea. Ştii, cineva 

trebuie să poarte pantalonii în familie. 
Ea se uită în sus spre el, dar el râdea. 
În tăcere, desigur. 

a ucasfl 4) 
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notă despre jocurile de cărţi, 
vicii la modă și tribunale de familie 

Acest roman începe cu o scenă din sala de judecată 

a judecătorului Truder. Judecătorul Truder nu a exis- 
tat, dar au existat infractorii pedepsiți la tribunalul său. 

Biata Loveday Billing s-a câsătorit de două ori cu doi 
bărbaţi (deși au existat multe cazuri în care se făcea refe- 
rire la şapte soții sau soţi), dar a fosr achitată, exact cum 

sa întâmplat aici, Aranjamentul prin care Harriet a sta- 
bilit sentinţa era neobișnuit, dar nu acîntâlnit (deși vra 

puţin probabil ca o femeie să fie judecător). Zona rurală 
din Anglia era plină de mici jurisdicții și de tribunale ale 
căror proceduri nu urmau dictatele stabilite de guvernul 
englez, dar erau modelate după tradiţii lucale, stabilite 
m funcție de necesităţi. 

La un moment dat, Jem spune că fiecare curre regală 
are un Joc precum cel condus de el = fic că are loc la 
curte, la o reședință de la ţară sau într-o tavernă. Am 
inventat Jocul după ce am citit minunatul jurnal al lui 
Samuel Pepys. Pepys, care a trăit între 1633 și 1703, 
a ţinut un jurnal, detaliind totul de la certuri cu soția 
la pasiunea ei pentru rochiile cu dantelă, la aventurile 
lui cu diferite femei (detalii scrise codat), la variite poziții 
ocupate în guvernul englez. Am fost fascinată de felul 
relaxat în care se făceau afacerile, adesea daturită unei 
întâlniri întâmplătoare sau la un joc de cărți. La un mo- 
ment dat, Pepys descrie cum regele a chemat un gentle- 

man să joace cărți cu el, iar acesta a pierdut 50 de șilingi, 
dar a zis că e mulțumit pentru că favoarea de a juca un 
joc de cărți la nivel înalt merita pierderea a 50 de șilingi. 

Aşa sa născur Jocul lui Jem. 
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Pepys a trăit până în perioada georgiană, dar moravu- 
rile din jurnalul sãu, în care domnii aveau în mod con- 
stant amante și doamnele amanți, erau la fel de întâlnite 
în epoca georgiană, Am putea să ne uităm și la alt jurnal 
pentru a vedea cum se derula viața unui gentleman în 
acea epocă. James Boswell, ca 
la vârsta de 29 de ani detaliase deja seducerea a trei soții, 
a patru actrițe, a amantei lui Rousseau, a trei femei bur- 
gheze și a p eci de prostituate, 

Să fii un gentleman de viţă nobilă în perioada georgi- 
ană însemna să trăieşti într-o vreme când adulterul era 
un viciu la modă, nu ceva rău. Lord Byron, un englez 
din epoca georgiană nebun și vicios, a scris: „Cea mai 
dulce amintire e sărutul primei iubi 

re a trăit între 1740 și 1795, 

fumi 
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