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Capitolul 1 

SYDNEY 

 

"Nu mai pot continua așa, Syd. O relație de la distanță 

nu va merge. Te rog, nu te supăra pe mine." 

Cele două săptămâni în care nu ne-am întâlnit, nici 

măcar o singură dată, m-au făcut să cred că iubitul meu 

este prea ocupat cu mutarea lui la NorthWestern, Illinos. 

Pare-se că el era mai degrabă preocupat să o rupă cu mine. 

În timp ce taxiul face slalom prin trafic, recitesc mesajul 

pentru a nu știu câta oară. Încă nu pot să cred că mi-a dat 

papucii folosindu-se de trei propoziții și un telefon.  

Ce tâmpenie mai e și asta "nu te supăra pe mine?" Ba sigur 

că sunt supărată!  

Sean și cu mine suntem împreună de doi ani și a fost 

singura mea relație de până acum. Primul băiat cu care  

m-am sărutat și cu care m-am ținut de mână cândva, și 

unicul tip pe care fratele meu, sau mai bine zis bodyguardul 

meu, l-a acceptat vreodată. Singurul care s-a ridicat la 

înălțimea așteptărilor lui. Iar iubitul meu, ba nu, fostul meu 

iubit m-a părăsit ca pe o cârpă, de parcă nu aș fi însemnat 

nimic pentru el sau atât de puțin, încât nici nu a avut bunul 

simț ca să-mi trântească asta în față. 

Cu o ultimă privire înspre ecranul negru, arunc aparatul 

în geantă ca să mă pot bucura de priveliștea care mi se 

ivește în față. Exact ca în reclamele de pe internet și ca în 

broșurile primite prin poștă, colegiul Brooklyn arată exact 

așa cum mi-am imaginat. De îndată ce șoferul oprește și 

cobor din mașină, mobilul pus pe modul silențios începe să 

vibreze. 
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- Ce naiba a durat atâta? 

Întrebarea și tonul pe care este pusă îmi amintesc de ce 

cei cinci mii și cinci sute de kilometri sunt suficient de 

îndepărtați de Andrew și de Londra, locul numit acasă 

pentru mine de când mă știu. Nici dacă aș fi vrut nu aș fi 

putut ajunge mai departe de atât, decât dacă nu cumva aș fi 

mers în spațiu. 

Cu cinci ani mai mare decât mine, și singura prezență 

masculină rămasă în viață din familia mea, Andrew este 

genul fratelui protector și cel care își face griji din orice. 

După ce tata a părăsit cele lumești, Andrew a fost cel care a 

preluat afacerile lui, cât și rolul de tutore al meu, pe care și 

l-a însușit mai mult decât în serios. Încă mă crede un copil. 

Încă mă tratează ca pe un copil. 

- Tocmai îmi recuperam bagajul din taxi, Andrew. 

- Cum a fost zborul? 

- Lin și plăcut, vine răspunsul meu imediat. 

" Lung și plictisitor" mă corectez în gând, dar nu am 

nicio intenție să îi spun lui Andrew despre sticluțele cu 

băutură pe care bărbatul din avion, așezat în dreapta mea, 

le-a tot solicitat stewardeselor pe durata zborului, și care au 

fost singurele care mi-au ținut mintea ocupată atunci când 

somnul a tot refuzat să apară. Știu că e mic și neînsemnat, 

dar este ca un fel de secret, primul pe care îl țin față de el. 

Zâmbesc în sinea mea.  

- Uite ce e, Syd. Un vechi prieten de-al meu o să treacă 

pe la tine, ceva mai încolo. O să-l rog să îți facă un tur al 

orașului și să...  

- Încerci să mă controlezi, Andrew? îl întrerup imediat. 

- Nu, dar m-am gândit să te țin în siguranță, dat fiind  

că sunt atât de departe. 
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Cam atât cu libertatea mea, îmi spun, clătinând din cap, 

căci, dacă și prietenii lui Andrew pe care i-a cunoscut în 

anii lui de colegiu îi seamănă, s-a cam zis cu independența 

mea. Reușesc cu greu să nu mă cutremur. 

- Syd, trebuie să închid. Dă-mi de știre de îndată ce te 

instalezi. Salut-o pe Beth din partea mea. 

- Așa am să fac, îi promit și apăs butonul de încheiere al 

apelului. 

Andrew este foarte sever, dar are și el părțile lui bune, 

astfel că eu nu a trebuit să îmi fac niciodată griji în legatură 

cu lucrurile materiale sau cu nevoia de afecțiune de după 

moartea tatei. Întotdeauna s-a preocupat de mine înaintea 

lui și abia acum, la cei douăzeci și cinci de ani pe care îi 

are, și-a îngăduit să își rupă puțin din timpul alocat mie și 

să își găsească, în sfârșit, o parteneră.  

Companioanele pe care le-a avut până acum și-au luat 

repede picioarele la spinare în momentul în care, din 

diverse motive, Andrew trebuia să renunțe la unele întâlniri 

cu ele pentru a mă însoți pe mine în diferite locuri, sau 

pentru a ajunge la timp la vreo ședință de la școala mea.  

Nu și Addison. Nu numai că este frumusețea întruchipată, 

dar este și înzestrată cu o răbdare ieșită din tipare. Un calm 

aproape enervant. 

Nu o plac neapărat, dar dacă Addison îl mulțumește pe 

fratele meu, și doar asta am văzut în cele trei luni de când 

sunt împreună, atunci cu siguranță nu mă voi opune relației 

lor. Dacă este un singur lucru pe care Andrew îl merită, 

acela este să fie fericit. 

Zgomotul de motor ambalat al unei motociclete și vocea 

groasă a individului ce stă călare pe ea, mă trezește la 

realitate.  
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- Boboaco, ai grijă pe unde umbli! Într-o zi o să ajungi 

să fii călcată de una dintre astea, zice tipul, și abia acum 

devin conștientă de prezența a încă o pereche de 

autovehicule pe două roți, la o distanță mică în spatele lui. 

Credeam că o tipă ca tine ar trebui să aibă cumva picioarele 

conectate la creier. La cât de lungi sunt, vreau să zic. 

Fără să poarte o cască de protecție sau un costum special 

de motociclist, la o primă vedere tipul arată răvășitor. Păcat 

de gura slobodă, care îl strică! 

Ignor rânjetele din colțul gurii apărute pe buzele celor 

care îmi dau cu presupusul că trebuie să fie amici de-ai lui, 

dar de un lucru îmi pot da și eu seama, și anume că cei doi 

sunt gemeni. 

Îmi calculez răspunsul, fiindcă, dacă vreau să răzbesc 

aici de una singură trebuie să nu arăt că sunt slabă. 

- Și eu credeam că tipii ca tine nu au scula legată de 

creier. Din cauză că e scurtă, vreau să zic. Tu mi-ai 

demonstrat contrariul, căci tocmai ai vorbit prin 

intermediul ei. 

Comentariul meu îi face pe cei doi din spate să 

hohotească și să-și dea capul pe spate, moment în care 

șatenul mă fixează cu o privire de gheață, una pe care și 

Antarctica trebuie că e geloasă în momentul ăsta. 

- Ajunge, J.T! intervine unul dintre frați. Nu vrei ca să 

întârziem astăzi! Știi că tata ar face o criză de nervi! 

Un zâmbet diabolic îi înflorește pe chip, dar ceva din 

tonul celui care i s-a adresat îl face să bată în retragere. 

Așadar, sunt frații lui.  

- Ne mai vedem, boboaco! îmi face el cu ochiul. 

Abia după ce toți trei trec pe lângă mine, accelerând la 

maxim și făcându-mi părul să fluture în vânt, îmi permit să 

scot aerul pe care l-am ținut captiv în plămâni.  
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Deși s-a comportat ca un măgar, nu am putut să nu-i obserb 

ochii căprui, pătrunzători, ai șatenului arțăgos, sau trupul 

lui îndelung lucrat. 

Cu mintea încă tulbure, din cauza confruntării dintre 

mine si individul străin, mă aplec după geamantanul colorat 

și greu. Căminul studențesc întins pe cinci etaje mă face să 

mă plimb împreună cu bagajul meu tras pe roți până la 

etajul doi, căutând ușa cu numărul două sute doi, și camera 

pe care o voi împărți în următorii trei ani cu Beth.  

Beth Sawyer și cu mine nu am fost niciodată prietene, 

niciodată înțeles cu majuscule, și nu numai pentru că eu am 

fost dintotdeauna cea frumoasă, populară și... blondă, dar 

pentru că Beth a fost mereu îndrăgostită de fratele meu.  

Și asta, ei bine, asta ne făcea într-un fel rivale. Ziua când 

am realizat că Andrew e bărbat și că, dacă nu are să fie 

Beth va fi o alta, a fost și ziua când noi două am devenit 

apropiate. Și tot datorită ei, Andrew s-a lăsat convins, chiar 

dacă cu greu, să mă lase ca eu să îmi urmez visul. Al meu, 

și al tatălui meu: Brooklyn College.  

Total opusă mie, bruneta este genul care tocește până în 

zori, e mai plinuță, iar ultima dată când am văzut-o se 

alesese și cu un accesoriu pe nas, numit ochelari. Pot să îmi 

imaginez ce fel de prieteni și-a făcut aici în cele trei luni pe 

care și le-a petrecut încă de când a început vacanța de vară 

la niște prieteni de familie, și lipsa de petreceri după care 

eu tânjesc atât de mult, acum că nu îi mai simt respirația în 

ceafă a fratelui meu. 

Cu mintea plutind departe de unde mă aflu, apas clanța 

și intru. Chiar dacă este devreme și soarele încă strălucește 

slab pe cer, camera este învăluită într-un întuneric dubios, 

dat de draperiile trase. 

- Ce naiba?! aud vocea lui Beth, și abia după aceea îi 

apare chipul pe care îl bâjbâi prin obscuritate. 
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Tușesc în pumn din cauza aerului rămas în gât.  

- Beth Sawyer! Ăla de sub tine este cumva un bărbat? nu 

mă pot abține, când cele câteva șuvițe de păr blond se ițesc 

de după gâtul brunetei. 

- Ieși naibii de aici! strigă Beth, ceea ce și fac. 

Habar n-am dacă trec zece minute sau mai multe până 

când ușa se deschide, scoțând la vedere un tip cu o expresie 

mai mult decât satisfăcută întipărită pe chip. Trag adânc aer 

în piept înainte de a intra din nou. Vreau s-o întreb cine  

e tipul, dar mă abțin. 

- Ai ajuns mai devreme decât te așteptam. 

Mult mai subțire și parcă mai înaltă, Beth este de 

nerecunos-cut. Arată bine și pun pariu că tipul care tocmai 

a ieșit de aici este doar unul dintre cei care își întorc 

privirile în urma ei.  

- Avionul nu a avut întârziere, aleluia! îi surâd slab, 

aruncându-mi brațele în aer în chip de altar făcut companiei 

aeriene cu care am zburat. 

- Trebuia să bați la ușă.  

- Având în vedere că împărțim camera, ceea ce o face și 

a mea, nu m-am gandit că ar fi necesar, spun ridicând din 

umeri.  

Camera arată așa cum presupun că sunt toate amenajate 

într-un astfel de cămin. Două paturi așezate de o parte și de 

alta a încăperii și o masă înaltă cu un scaun atașat, pe post 

de birou. Șifonierul pare micuț, dar prezența proprii băi mă 

liniștește oarecum. Cel puțin nu trebuie să îmi fac griji în 

legătură cu dușurile comune. 

Zâmbim amândouă. 
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JAYDEN 

 

La dispozitivul hotărârii s-au luat în considerare mai 

mulți factori. Pentru că se găsește la prima abatere, dar și 

datorită faptului că reclamantul și-a retras plângerea, 

Curtea dă verdictul în favoarea inculpatului, și astfel este 

declarat nevinovat. Domnule Jace Turner, începând din 

secunda aceasta, clientul dumneavoastră este un om liber. 

Considerentele instanței și hotărârea în formă scrisă va fi...  

Liber... 

Pentru mine libertarea nu înseamnă doar faptul că am 

scăpat de mărimea minusculă a unei cuști de metal, știu și 

că, orice alt act de rebeliune din partea mea va avea urmări 

reale. Cunoscând asta, oricare altă persoană s-ar speria, sau 

cel puțin s-ar căi pentru faptele sale. Nu și eu. Singurul 

meu regret este acela că nu am dus treaba până la capăt. 

Alături de tata și frații mei, Cole și Dale, ies din sala de 

judecată și apoi din Tribunal. Ar trebui să mă simt victorios 

fiindcă, după un lung proces, care a durat cinci luni, și tot 

atâtea de frământări, astăzi am câștigat lupta cu sistemul. 

Dar nu și războiul personal. Nimeni nu știe ce am devenit 

și chiar dacă ar știi, nicio ființă nu m-ar putea ajuta. În alte 

circumstanțe asta m-ar face să mă simt ca dracu', dar 

acum... Acum ăsta sunt eu, nu există cineva care să poată 

schimba monstrul care am devenit. 

Trebuie să îmi potolesc valul de andrenalină care a pus 

stăpânire pe mine încă de când am stat în așteptarea 

verdictului. Trebuie să-mi înfrâng setea de fugă de pe 

scările clădirii unde sunt adunați mai mulți magistrați. 

Rahat! Trebuie să i-o trag cuiva, și e de preferat s-o fac 

chiar în momentul ăsta!  

- M-auzi, frate? și Dale mă bate cu palma pe umăr.  
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Privesc în gol. 

- Ce-ai zis, Dale?  

- E oficial acum. Haide, avem o petrecere de organizat. 

Cu mama și tata plecați în California weekendul acesta, 

vom avea toată casa la dispoziție. 

- Cine a zis că aveți voie? întreabă avocatul familiei. 

- Credeam că în seara asta o să chefuim în altă parte, 

ignor eu spusele tatălui meu. 

- Glumești?! Tocmai ce am invitat o jumătate de campus 

pentru a sărbători, zice Dale, apoi face o pauză, 

scărpinându-se la ceafă. Știi tu..., deoarece ești liber. 

- Ocupați-vă voi de asta, și mă adresez amândorura.  

Am ceva de rezolvat înainte.  

- Asta ce mai înseamnă? întreabă Cole. În ce rahat vrei 

să te mai bagi?  

- Stai liniștit, Cole. Nu am de gând să mă bag în vreun 

bucluc. Ok, și ridic mâinile în semn de capitulare, mă duc 

la Gwen. Ești mulțumit?  

Atât Cole, cât și Dale, dau din cap la unison în semn de 

încuviințare, iar eu dau să plec, nu înainte de a-l trage într-o 

îmbrățișare pe tata, care dă din cap, necăjit. Bine măcar că 

mama nu e aici, astfel că nu trebuie să-mi fac probleme în 

privința ei. 

- O să fie bine, Jayden. 

Mă bate pe spate prietenește, părând sigur de spusele lui. 

- Nimic nu o să mai fie bine, tata, îi răspund și plec. 

Nu îmi place în mod deosebit de Gwen, dar ce iubesc la 

ea este numărul mare kilometri, iar când spun asta mă 

refer, de fapt, la sex. Asta, dar și pentru că este disponibilă 

întotdeauna, atunci când o caut. Femeia perfectă pentru 
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felul cum mă răzbun pe orice prezență feminină de când a 

început toată nebunia cu procesul și declinul meu. Cum  în 

clipa asta am nevoie să-mi eliberez tensiunea acumulată în 

trup, am nevoie de Gwen!  

- Pleci? întreabă șatena de pe marginea patului, de a 

cărei prezență aproape că am uitat. 

- E un chef la mine acasă. Cole și Dale vor să facă mare 

tam-tam pe seama eliberării mele.  

- Tot nu vrei să-mi spui de ce ai fost acuzat? zice Gwen, 

în timp ce îmi trag fermoarul la pantaloni. 

Nu e pentru prima dată când șatena pune întrebarea. 

- Uite ce-i, Gwen. Nu mă deranjează să continuăm...  

ce facem noi, atâta timp cât nu mă bați la cap. Ți-am  

spus-o, și îți repet: ce am făcut eu, nu te privește. Trebuie 

să încetezi să mai pui... 

- Pot să vin la petrecere? mă întrerupe ea, fiindcă știe că 

sâcâindu-mă, nu face altceva decât să mă îndepărteze de ea.  

Nici nu vreau să știu, nici nu mă interesează, dacă tipa 

asta are sentimente față de mine. Știe regulile jocului.  

- Nu te reține, zic indiferent. 

- Doar asigură-te că este destulă băutură, strigă Gwen 

înainte ca eu să ies pe ușă. 

Imediat de cum încalec motorul, zâmbesc când îi văd 

numele pe ecranul telefonului. Cel mai bun prieten al meu 

din timpul colegiului mă apelează insistent, iar eu sunt mai 

mult decât curios să aud cu ce ocazie mă sună. 

- J.T! 

- Campbell! îi zic pe același ton, vesel. Cărui fapt  

îi datorez plăcerea după... cât a trecut? 

- Un an, omule. Un afurisit de an!  
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- Aș fi putut paria că ai dispărut de pe fața pământului. 

- Neah, nu atât de repede. Dar când ai de-a face cu o 

adolescentă în creștere, ți-ai dori una ca asta!  

Râde zgomotos. 

- Ascultă, J.T. Ăsta e și motivul pentru care te-am sunat. 

Am nevoie de o favoare, una mare. Te bagi?  

Nu am dat prea mare importanță conversației, dar 

cuvintele adolescentă și favoare, pe care le-a accentuat,  

mi-au rămas întipărite în minte. Sunt tentat să pun capăt 

discuției, dar Campbell a fost cel mai respectat tip din 

școală, și pe care am avut onoarea să-l am prin preajmă în 

primul an de colegiu. Nu o singură dată mi-a salvat pielea, 

punându-și osul, și coastele, la bătaie pentru mine, și pentru 

care încă îi port un respect deosebit. 

- Dă-i drumu', îl încurajez eu. 

- E vorba de soră-mea... E primul ei an la Brooklyn.  

Știi cum merg treburile pe acolo... Vreau ca tu să-ți ții un 

ochi pe ea. A ajuns în această după-amiaza în Brooklyn și 

s-a instalat la căminul studențesc. Mă gândeam că poate ai 

putea să-ți faci timp, cât să îi prezinți campusul, orașul 

sau... La naiba! Asta e important pentru mine, J.T. E tot ce  

mi-a mai rămas. Nu am la cine să apelez, din cauza asta  

te-am sunat pe tine. 

E tot ce mi-a rămas... Cuvintele îmi captează atenția și 

interesul de a-l ajuta. Știu cum e să pierzi pe cineva 

definitiv. Aș vrea să-l întreb ce s-a întâmplat cu familia lui, 

dar îmi înghit vorbele. 

- Știi, în seara asta țin o petrecere, dar mâine... 

- Sună perfect! Soră-mea trece printr-o perioadă nu 

tocmai ideală. Adevărul este că, de curând, s-a despărțit de 

prietenul ei și nu cred că a trecut peste. Poate că un chef o 

va scoate din starea de depresie. 
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Îmi trec mâna prin păr. 

- Las-o pe seama mea, Campbell.  

- Îți mulțumesc, omule! și până ca el să își ia rămas bun, 

adaugă: hei, Turner... Trateaz-o ca pe o glumă, și am să fac 

din asta o comedie în toată regula, iar comentariul lui mă 

face să rânjesc.  

Lucru cert, a rămas același Campbell pe care îl știu. 

În secunda următoare, un sms nu întârzie să apară pe 

telefonul meu. Nici nu trebuie să îl verific ca să-mi dau 

seama că mesajul include detalii despre sora lui Campbell, 

cum ar fi numele ei și numărul de la camera de cămin. 

Minunat! mă felicit eu, în gând. M-am ales pe cap cu o 

adolescentă, și încă una suferindă! 
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Capitolul 2 

SYDNEY 

Sunt două săptămâni de când nu am vorbit cu Sean.  

Nu m-a sunat nici măcar o dată, și nici nu mi-a răspuns la 

zecile de mesaje. Nu știu dacă vreau doar să mă asigur că îi 

este bine la școala cea nouă, sau dacă îl iubesc, sau poate că 

amândouă la un loc. Am încercat să-mi amintesc că, din 

moment ce mi-a dat papucii, nu mai e treaba mea, dar 

mintea, care a tot refuzat să vadă adevărul, a tot format 

numărul lui. Sau poate că inima. 

Aș vrea ca Beth să fie aici și să mă descarc, dar a trebuit 

să plece la un chef. Probabil că însoțită tot de același blond 

cu care își făcea de cap, mai devreme. 

Bubuitul puternic care anunță să-mi scoată ușa din 

balamale mă readuce cu picioarele pe pământ și, în timp ce 

îmi prind părul în vârful capului cu un elastic, mă îndrept 

într-acolo. Poate că prietenul ăsta al fratelui meu, pe care  

l-a trimis după mine ca să mergem în-nu-știu-ce-fel-de-

drumeție o să reușească să îmi alunge gândurile, chiar dacă 

numai pentru o singură seară. În momentul în care apuc 

clanța, îmi impun în cap să-i trag un șut în fund trecutului, 

sau așa cum obișnuia tata să spună, că e timpul pentru: 

"dragă trecutule, mi-am învățat lecția, sunt gata pentru 

orice ai să-mi oferi!". 

Deschid ușa cu zâmbetul pe buze și rămân cu gura 

căscată. La propriu. Șatenul din parcare stă postat chiar în 

fața mea. Preț de câteva clipe, ne înfruntăm din priviri, fără 

ca vreunul dintre noi să spunem ceva. 

- Băga-mi-aș  , mârâie el în barbă. Ce dracu' e asta?  

Ce dracu' fel de glumă mai e și asta? și nu e de mirare ca 

țipătul lui să se fi auzit până la parter. 
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Deschid gura să-i răspund ceva, orice. Își încruntă 

fruntea și, ridicându-și arătătorul, semn să mă opresc, își 

scoate telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor. Ori 

îl avea pe modul silențios, ori nu l-am auzit eu sunând, căci 

încă încerc să asimilez ce se întâmplă aici. 

- Totul în ordine. Sigur. E chiar aici, vorbește el, făcând 

câte o pauză între cuvinte. Stai fără grijă, Campbell. 

Șatenul pune capăt convorbirii și își îndeasă mobilul de 

unde l-a cules. 

- Eu sunt J.T. Fratele tău m-a trimis, iar eu am o 

petrecere la care să ajung. Ești... Ești gata, Sydney? 

accentuează el faptul că-mi știe deja numele. 

Observ cum ochii lui îmi studiază ținuta, dar se abține 

de la orice comentariu. Mă uit și eu în jos, la jenșii și 

tricoul meu simplu, negru. 

- Nu obișnuiesc să merg la petreceri, îi răspund, și 

imediat simt dorința să-mi trag una. 

- Niciodată? întreabă uluit, iar eu dau din cap în chip că 

nu. Nici măcar la una? 

Când clatin din cap pentru a doua oară, pot să jur că 

șatenul e de-a dreptul șocat. Apoi, zâmbetul lui seamănă 

mai mult cu un acces de tuse. 

- De ce mă miră asta, Campbell? murmură el atât de 

încet, încât de-abia îl aud. Ei bine, tocmai ești pe cale să ai 

parte de prima ta petrecere adevărată. Rămâi acolo sau ai 

de gând să-ți miști curu’ ală odată? și vocea lui răsună pe 

coridor în timp ce se îndepărtează. 

Îmi înfașc degrabă poșeta, apoi haina, și ies pe hol, 

încercând să țin pasul cu afurisitul ăsta. Mii de gânduri îmi 

trec prin cap, printre care și acela că habar n-am cum de 

Andrew, care m-a avertizat dintotdeauna cu privire la baieți 
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și petreceri, i-a permis tipului ăsta să se apropie măcar la 

mai puțin de cinci metri de mine. 

De îndată ce ajungem în parcare, J.T își încalecă 

motocicleta, iar eu îl privesc încurcată, ezitând. 

- Nu... nu am mai mers niciodată cu una, îi spun eu și 

vorbesc serios.  

- Încă o premieră? întreabă el amuzat. 

Bate cu podul palmei în șaua motorului, iar eu îl ascult, 

sărind în spatele lui. 

- Trebuie să te ții, sau o să cazi. 

Fără niciun avertisment, îmi apucă mâinile într-ale sale, 

iar corpul mi se incinge cu vreo treizeci de grade, la 

atingere. Mi le îndrumă către talia sa, iar eu îmi înfășor 

brațele în jurul mijlocului lui, ținându-l strâns. 

Călătoria cu motorul nu durează mai mult de zece 

minute, și pe tot parcursul drumului eu îmi țin ochii închiși. 

Pot auzi muzica din capătul străzii, plină cu mașini parcate 

de o parte și de alta. Șatenul oprește, parcând în fața unei 

case întinsă pe două niveluri, alături de alte două 

motociclete, același model. 

Ușa casei este deschisă, astfel că pot vedea aglomerația 

dinăuntru. Pornim pe aleea cimentată în tăcere și brusc, 

când ajunge în dreptul scărilor care duc la intrarea 

principală, J.T se oprește. Așteaptă până când eu ajung în 

dreptul lui și își mută mâna înspre părul meu legat într-un 

coc dezordonat. 

- Ce faci? întreb uluită. 

Stă atât de aproape, încât mi se taie respirația. Cu un 

gest blând îmi scoate elasticul din păr, lăsând buclele să-mi 

cadă pe umeri, până la mijlocul spatelui. Ignoră  
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fluierăturile celor care stau afară și fumează, cât și 

saluturile lor. 

- Acum e mai bine. Poți să zâmbești din când în când, 

boboaco, e un medicament gratis! iar gropițele îi crestează 

obrajii în timp ce râde. 

Gestul lui îmi provoacă scântei prin tot corpul. Îl văd 

îndepărtându-se, iar mie îmi ia o secundă până ca să-mi 

revin din transă. 

Cu cât înaintez pe hol, și apoi în salon, îmi dau seama că 

haosul de afară nu e nimic în comparație cu nebunia de 

dinăuntru. 

Scrutez cu privirea sufrageria colorată, unde mai multe 

tipe ieșite parcă dintr-un album foto, coafate și dichisite, se 

dezlănțuie pe ritmuri săltărețe. Grupuri de băieți stau și le 

admiră de pe margine, iar într-un colț îndepărtat al 

încăperii, un DJ își face de lucru, având la îndemână 

instrumentele necesare. 

Privesc din nou fetele și mă uit la îmbrăcămintea mea, 

total nepotrivită în decorul care se desfășoară în fața mea. 

O roșcată se apropie de noi și îi șoptește cuvinte lui J. T, 

la ureche. El îmi aruncă o privire scurtă, după care se 

întoarce la ea și îi răspunde ceva care o face să zâmbească. 

- Mă întorc în două minute. Să nu te miști de aici, 

aproape că-mi ordonă șatenul. 

Grozav! Sunt într-o casă plină cu necunoscuți și 

încărcați în mâini cu sticle pline cu alcool, când J.T se face 

nevăzut. 

Îmi ațintesc privirea către o tipă îmbrăcată într-o fustă 

mult prea scurtă după părerea mea, care se leagănă perfect 

echilibrat de pe un picior pe altul, cu șoldurile sub control. 
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- Vrei un sex? și vocea de bărbat mă face să mă întorc 

către cel care vorbește. 

Mă abțin cu greu să nu-l lovesc. 

- Cred că se referă la un sex on the beach, și respirația 

unui alt tip îmi gâdilă ceafa. Știi tu, cockteilul.  

De ce oare mi se pare atât de cunoscut individul ăsta? 

E ridicol, îmi spun în sinea mea, amintindu-mi că am 

ajuns în Brooklyn în urmă cu doar câteva ore. Doar dacă 

nu... 

- Cole Turner, fratele lui J.T, se prezintă, până ca eu să-

mi duc gândul până la capăt. Jayden m-a trimis să stau cu 

tine până când termină el... ce are de făcut. 

Ce drăguț din partea lui! 

- Sydney, și îi strâng mâna călduros. 

- Ești nouă pe aici, Syd? 

- Îți poți da seama, nu? îi zâmbesc, fâstâcindu-mă de pe 

un picior pe celălalt.  

- După cum arătai acolo, în mijlocul drumului, 

dezorientată și fascinată în același timp. Aceeași privire 

încântată pe care o au cu toții, atunci când văd pentru prima 

dată clădirea impunătoare a colegiului. Apropo, te rog să-l 

scuzi pe J.T pentru adineaori. Astăzi nu e una dintre zilele 

lui bune. 

- Are vreo zi bună? intervine o brunetă, aruncându-și 

brațele de după gâtul lui Cole. Mai bine ai sfătui-o să 

încerce să-l ocolească pe îmbufnatul ăla de frate al tău.  

Mă rog, pe cât posibil, adaugă și strâmbă din nas. 

Cole surâde. 

- Ea e Sydney. Syd, ea e Abigail, iubita mea.  
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- În devenire, replică ea și-mi face cu ochiul.  

Încă negociem la partea asta, chiar dacă m-ai câștigat în 

urma pariului. Spune-mi Abby! 

Pariu? Cum adică a câștigat-o în urma unui pariu? Sau, 

mai bine, lasă asta! Cum de Andrew are încredere în 

familia asta de dereglați? 

Incertitudinea îmi rămâne suspendată în gând, când un 

brunet aparut de nicăieri își face apariția cu mai multe 

pahare așezate pe o tavă. 

- Am venit cu distracția! Bună, eu sunt Boyd. 

Mă grăbesc să apuc unul dintre ele și îl dau rapid pe gât, 

și un altul, după care mi-e greu să le mai țin socoteala. 

  

JAYDEN 

Am crezut că Dale glumește când a spus că a invitat 

jumătate din campus, dar se pare că a spus adevărul. Ajuns 

acasă, însoțit de sora lui Andrew, aceeași pacoste care, în 

urmă cu doar câteva ore era să dau peste ea cu motocicleta, 

abia dacă am loc să mă strecor înăuntru. Două brațe subțiri 

mă apucă de mijloc, lipindu-și trupul de al meu. La cum își 

freacă sânii imenși pe spatele meu și pe care îi recunosc ca 

ținându-i de atâtea ori în căușul palmelor mele, trebuie că e 

roșcata aia focoasă. 

- J.T! Se poate să întârzii la propria-ți petrecere? mă ia 

ea la rost, cu buzele lipite de urechea mea. 

Mă desprind din strânsoarea ei și mă răsucesc pe 

călcâie, astfel încât să stăm față în față. 

Ok, regula numărul unu: dacă nu știi numele cuiva, doar 

pretinde că îl știi. 

- Clara, așa-i? întreb, dar atenția îmi rămâne la blondă. 
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- E Claire, surâde ea. Când o să repetăm experiența 

aceea? întreabă cu subînțeles, cu limba împleticită probabil 

din cauza alcoolului. 

- Într-o zi, Claire, îi promit eu.  

Trebuie să scap cât mai repede de ea, fiindcă sora 

prietenului meu stă cu ochii țintă, pe mine. De ce naibii îmi 

pasă, măcar? 

- Mă întorc în două minute, salt eu tonul cât să acopere 

muzica. Să nu te miști de aici! 

Încuviințează din cap, și mă pierd în mulțime. 

Cercetez din priviri încăperea în căutarea lui Dale, pe 

care am de gând să îl sugrum de gât. Poate că o fi el 

răsfățatul familiei și, ca și Cole, cel mai proaspăt student de 

la colegiu, dar asta nu îi dă dreptul să umple casa cu 

necunoscuți. Pe deasupra, majoritatea boboci! Când naiba 

i-a cunoscut pe toți? Tot uitându-mă după el, dau cu 

privirea de Gwen, care cumva a reușit să ajungă înaintea 

mea și care îmi face semn ca disperata locul gol de lângă 

ea. 

Din poziția în care stă așezată, fusta care i se ridică pe 

coapse îi dezvăluie o porțiune din chiloții roșii pe care-i 

poartă. Uit de Dale, norocul lui, dar și că trebuie să fac pe 

dădaca. Sarcina asta i-o plasez lui Cole, din cauză că e ceva 

la această blondă, inexplicabil, care-mi spune să stau cât 

mai departe de ea. 

Seara se scurge la fel de lin și încep să mă plictisesc. 

Refuz cu nasul ridicat în aer sticla de bere pe care un 

prieten de-al meu, Boyd, mi-o oferă. Dă din umeri și își 

continuă drumul, așezându-se lângă o brunetă care clipește 

în direcția mea și îmi zâmbește cu entuziasm, în semn că 

mă recunoaște. Drace! Trebuie că am poposit pentru o 

noapte, două, la ea. 
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Încă nu am nici cea mai mică idee de ce frații mei au 

ținut să se întindă atât de mult cu petrecerea asta. Mai  

că-mi vine să o tai de aici.  

Când zarva făcută de un grup îmi atinge urechile, o trag 

pe Gwen din poala mea, dând-o la o parte din raza mea 

vizuală, ca să pot privi mai atent la buclele blonde cu care 

Cole, iubita lui, și încă alți câțiva, se prăpădesc într-un râs 

zgomotos. 

Pe toți dracii dacă jumătate din cei de acolo nu îi sorb 

cuvintele de pe buzele lui Sydney. Până și eu mă uit la ea 

fascinat. 

- Cine-i tipa? 

Ignorând întrebarea lui Gwen și împotriva voinței mele, 

picioarele mă poartă într-acolo. Cole mă observă primul. 

- Nu știu cine e sau cum te-ai ales cu ea, dar... și își 

scutură umerii. 

Răsucindu-se încet înspre mine, Sydney mă cercetează 

minuțios, mijindu-și ochii și mușcându-și de cateva ori 

buza inferioară. Timp de o fracțiune mă uit la buzele ei 

pline, întrebându-mă cum ar fi dacă aș săruta-o. 

Nu mi-am mai lipit buzele de o fată de cinci luni de zile, 

numai gândindu-mă la asta și simt că mi se face greață!  

Ce mama mă-sii e în neregulă cu fata asta? Sau cu mine? 

Simt că treaba se  împute. 

La o examinare mai amănunțită, nu pot să mă hotărăsc 

dacă ochii injectați ai lui Sydney se datorează fie din cauza 

unor substanțe, fie din cauza băuturii în exces. 

- Ce mama dracului i-ați făcut? Ați drogat-o? răcnesc eu 

și îi ochesc la rând pe cei din grup, în căutarea unui 

răspuns. Răspundeți-mi naibii odată! Cole?! 
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- E doar beată, J.T. E prima petrecere la care participă 

vreodată. 

- J.T, J.T, J.T, se bagă ea în vorbă, înainte de a apuca să 

spun ceva. Nu ești tu chiar măgarul care m-ai adus aici și 

apoi m-ai abandonat? 

Izbucnește în râs și eu îi țin isonul.  

- Când o să termin cu tine boboaco, ai să vezi că mai 

degrabă sunt un armăsar, ridic eu o sprânceană, vrând astfel 

să priceapă aluzia. 

- Visează în continuare istețule, zice ea, iar eu iau asta 

ca pe o provocare. Ia stai, tu ești cel mai mare dintre 

Turner-i? 

- Chiar el, dacă e să nu îl pun la socoteală pe tata! mă 

umflu eu în pene. De ce? 

Țin aerul în plămâni în timp ce aștept răspunsul. Ce știe 

despre mine? A aflat ceva? De ce naibii mă stresez din 

cauza asta?  

- Pentru că vezi tu, Turner cel mare... Tipa asta, și arată 

înspre Abby, tocmai m-a avertizat în legătură cu tine. 

Nu am timp să despic firul în patru, căci îmi dau seama 

de ceva evident. Blonda nu e beată. E beată criță, lucru 

susținut și de faptul că începe imediat să dea la boboci și 

pentru care eu mă grăbesc s-o sprijin și să îi ridic părul 

astfel încât să nu îi vină peste față. 

- La ce dracului vă uitați? urlu, când mai mulți se adună 

în jurul nostru ca să urmărească spectacolul.  

Încerc să nu mă gândesc la senzația pe care mi-o lasă 

mâna mea, înfășurată în jurul ei. 

Se îndreaptă de spate, clătinându-se.  

- Ușurel, îi spun și îi lipesc degrabă spatele de pieptul 

meu. 



23 

- Nu cred că... și vocea ei seamănă mai mult cu un 

mormăit fără înțeles. 

- Mda, așa cred și eu, o aprob. 

Sub privirile încurcate ale celorlalți, îi așez un braț pe 

după gâtul meu, iar eu îmi pun o mână sub genunchii ei, 

luând-o pe sus și purtând-o pe scări, până în dormitorul 

meu.  

Chiar atunci când sunt pe punctul de a o depune pe pat, 

blonda se cuibărește confortabil la pieptul meu, 

îngropându-și adânc nasul în curbura gâtului meu. Mirosul 

inhalat de nările mele seamănă a vanilie și încă ceva. Pielea 

fină și catifelată a brațului ei, atingându-mi gâtul, nu face 

decât să îmi întărească membrul într-un mod aproape 

dureros. 

E atât de greșit, de greșit, de greșit! Idiotule, e o 

Campbell! 

Un oftat prelung îi iese din gât atunci când o culc pe 

spate, în așternutul meu. Ce naibii o fi fost în capul meu ca 

s-o aduc aici? Nu am mai fost pus într-o situație 

asemănătoare până acum și habar n-am ce să fac în 

continuare. 

Orice mișcare brutală i-ar putea întoarce stomacul pe 

dos, și exact asta vreau să evit, amintindu-mi de mizeria pe 

care o am deja pe încălțări. 

Rahat! Trebuie să o dezbrac, înainte de a vomita pe 

hainele ei. Îi deschid nasturele de la jeanși și apoi 

fermoarul, și îi trag în jos. Dublu rahat! Încă îmi țin ochii 

pe ea, pe pielea ei albă și rafinată. Cu greu, îi scot și 

cealaltă piesă de îmbrăcăminte peste cap, forțându-mă să-

mi înghit nodul apărut în gât. 

Deschid șifonierul și din el iau primul tricou de-al meu 

pe care îl găsesc la îndemână, înlocuindu-l pe al ei, pentru 
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a-i proteja trupul de ochii mei flămânzi și de pofta mea 

carnală. 

Când termin, mă așez pe pat, trăgând cearceaful peste 

Sydney până la nivelul bărbiei. Mă holbez la ea și inima 

începe să-mi bată cu putere, fără un motiv întemeiat.  

Sau poate că e teama de ce o să spună Andrew?  

Murmură ceva indescifrabil și-și pune capul pe pieptul 

meu, în timp ce îmi apucă bluza în pumnul ei micuț, ca și 

cum ar simți nevoia să fie protejată, iar eu, fără să vreau, 

tocmai asta îi ofer. Cu un braț o lipesc de mine, șoptindu-i 

cuvinte liniștitoare. 

- Ssst, culcă-te la loc. Te țin eu, ești în siguranță! 
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Capitolul 3 

JAYDEN 

“Mirosul de ouă ochiuri care urcă în sus pe scări, semn 

că Cass gătește, mă face să zâmbesc larg. Poate că nu este 

cea mai bună bucătăreasă din lume, dar pentru că Janelle, 

menajera și femeia care gătește pentru familia ei, este 

liberă, mă simt dator să îi apreciez efortul lui Cassidy de a 

încerca să ne hrănească pe amândoi înainte de a pleca la 

școală. 

- Bună dimineața, J.T, mă întâmpină ea cu un surâs pe 

buze. 

E drept că nu am văzut-o vreodată pe iubita mea tristă, 

dar parcă în ultimul timp debordează de energie. Pare 

schimbată, și într-un fel proaspată, întinerită.  

- Neața iubito, îi răspund, și mă grăbesc să îi depun un 

sărut pe obraz. 

- Îmi pare rău că nu știu să fac mai multe decât atât, 

spune, arătând înspre tigaia unde uleiul încă sfârâie.  

Sunt o iubită groaznică!  

- Ești cea mai bună pe care o știu! o contrazic eu. 

Rămân profund impresionat de lacrima imediată care îi 

curge pe obraz și, deși nu primesc nicio explicație pentru 

reacția ei, nici eu nu întreb nimic. “ 

Simt cum picuri de transpirație îmi curg de-a lungul șirei 

spinării. Broboane de sudoare mi se adună pe frunte.  

Mi-e cald, simt că mă sufoc. Arunc cearceaful de pe mine, 

cobor din pat, și din doi pași ajung în dreptul geamului. 

Trag draperia la o parte și deschid fereastra, lăsând aerul 

rece să invadeze camera. Inspir adânc, adulmecând mirosul 

ploii. 
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Nu este pentru prima dată când mă trezesc astfel din 

cauza visului care se tot repetă la nesfârșit, și nici prima 

oară când mă închid în siguranța camerei mele, departe de 

ochii tuturor. Sunt acele momente când vreau să rămân 

singur cu gândurile mele și unde îmi doresc cu disperare să 

îmi reamintesc cine am fost odată. 

Ironic cum unii oameni au tendința să creadă că cel mai 

dureros lucru din lume este să pierzi pe cineva. Adevărul e 

că cel mai grav lucru care ți se poate întâmpla, în tot 

procesul ăsta de a te gândi la alții, este să te pierzi pe tine 

însuți. Să uiți cine ești, să uiți că ești special, sau că exiști. 

Trecerea degetului mare peste data inscripționată de-a 

lungul brațului meu drept îmi aduce aminte că eu am 

pierdut în ambele ipoteze. Totodată, începând cu cifrele 

astea, de care majoritatea habar nu au ce însemnătate poartă 

pentru mine, am ajuns să fiu cine sunt astăzi: un ratat! 

Încerc să nu fac prea mult zgomot atunci când, 

întorcându-mă în pat, mă așez pe marginea saltelei. Știu că 

e trecut de ora amiezii și că, probabil, ar trebui să o trezesc 

pe Sydney, care încă își face somnul de frumusețe în 

așternuturile mele, dar parcă nu mă lasă inima s-o fac. 

Îi studiez buzele, coborându-mi privirea pe gâtul ei și 

apoi la pieptul care îi urcă și coboară cu fiecare suflare.  

Cu greu îmi înfrâng impulsul de a o atinge, de a-i da șuvița 

de păr căzută pe obraz la o parte, înghițind în sec. 

În pofida faptului că o cunosc de nu mai mult de 

douăzeci și patru de ore, și cele mai multe ni le-am petrecut 

separat sau dormind, atunci când sunt în preajma ei mă 

simt învăluit de o senzație ciudată. Una care, cu siguranță 

nu am mai experimentat-o până acum. Un sentiment care 

începe să mă sperie de moarte. 
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De ce n-am putut s-o duc înapoi la cămin? De ce a 

trebuit ca Andrew să-mi ceară un astfel de favor? De ce 

Sydney trebuie să fie atât de atrăgătoare? 

Să te ia dracu', Campbell! înjur în sinea mea.  

Trebuie să plec de lângă ea! Trebuie să mă răcoresc! 

Răsucesc mânerul ușii și ies în hol, în același timp cu Cole, 

care apare de după colț. 

- Bine măcar că părinții noștri sunt plecați, ori altfel 

mama ar fi foarte dezamăgită de tine, îmi reproșează el 

printr-o clătinare a capului. 

- Știe la fel de bine ca și tine, Cole, că nu sunt cineva pe 

care să-l puteți controla după cum aveți chef!  

- I-ai tras-o și ei? Pentru că fata asta habar n-are...  

- Habar n-are ce, Cole? Poți s-o spui! și vocea mea se 

aude mai tare decât am intenționat. 

- Că la capitolul distrus inimi, ocupi o poziție foarte 

înaltă în lume! Știi foarte bine la ce mă refer. 

Cole își freacă obrazul cu mâna și privește în gol, 

undeva peste umărul meu. 

- Nu ar fi prima tipă care să se îndrăgostească de tine. 

Ori Sydney pare atât de inocentă. La dracu', Jayden! Aseară 

tocmai a avut parte de prima ei petrecere. Nu m-ar mira 

faptul ca ea să fie și virgină!  

- Eu mai mult ca sigur n-am futut-o! Și nici n-am s-o 

fac, atâta timp cât este sora unui prieten pe care-l respect! 

Adică niciodată, Cole, accentuez eu cuvântul. 

Cu un scârțâit, ușa se deschide și doi ochi mari, albaștri 

mă privesc. Îi observ încruntătura blondei, cât și ochii 

umezi. Îmi înăbuș un oftat, dar nu mă pot abține în privința 

mârâitului. 
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- Tu la ce dracu' te holbezi, boboaco? Dacă vrei un 

autograf, doar cere-mi unul! mă rățoi la ea, fără să primesc 

un răspuns. Să înțeleg că nu ești o persoană matinală?  

Cu siguranță azi noapte erai mult mai vorbăreață, păstrez 

eu același ton. 

Sydney mă privește și nu spune nimic, doar tremură, și, 

în secunda următoare o lacrimă îi curge pe obraz. Simt cum 

ceva se rupe în mine când o văd așa. Este prima dată de 

când cu Cass, să devin așa emoționat. 

Ignoră întrebarea mea și trece pe lângă mine ca o 

furtună. 

- Unde naiba pleci?  

- Către lucruri mai bune! e tot ce zice, în timp ce 

coboară grăbită, scările. 

- Sper că ești mândru de tine!  

Dezamăgirea din vocea lui Cole e clară și, întorcându-se 

pe călcâie, o ia la fugă după Sydney. 

Ok, regula numărul doi: dacă nu poți fi eroul cuiva, lasă 

pe altcineva să-i fie. 

Îmi trec mâinile prin păr și îmi anticipez urmăroarea 

mișcare. Gwen nu răspunde atunci când o sun, dar știu că 

Claire o să fie mai mult decât bucuroasă când o să mă vadă. 

 

SYDNEY 

 

Cu ochii somnoroși și aproape orbiți de lumina zilei, 

ațintesc ceasul electronic de pe noptieră, care indică ora 

cinsprezece și treizeci, după amiaza. Clipesc leneș de 

câteva ori, apoi, trează de-a binelea, încerc să mă ridic în 

capul oaselor. 
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În timp ce scanez încăperea, realizez că dormitul până 

târziu nu constituie nici pe departe cea mai mare problemă 

pe care o am în acest moment, ci faptul că nu mă aflu într-o 

cameră de cămin. Cel puțin, nu în camera mea! 

Cea mai urâtă chestie care ți se poate întâmpla după  

o noapte de beție, este să te trezești într-un pat străin și să 

n-ai habar cum ai ajuns în postura asta. 

Încet, evenimentele de noaptea trecută îmi inundă 

memoria și oftez prelung. Tâmplele mă dor, urechile îmi 

zvâncnesc, și îmi simt în gură gustul de alcool turnat pe 

gât, ca și când ar fi fost apă aromată. De asemenea, îmi 

amintesc că am început să beau atunci când o șatenă i s-a 

urcat în poala lui J.T, și că din momentul ăla am uitat să 

mai țin cont la numărul paharelor. Sau de conținutul lor.  

Ce naiba e în neregulă cu mine? 

Fixez din priviri baia și refugiul pentru rușinea care mă 

lovește. Aruncându-mi peste pat picioarele desculțe pe 

podeaua din lemn, o iau la fugă în direcția ei și închid ușa 

în urma mea, nu înainte de a-mi înfășca hainele frumos 

aranjate pe un scaun. Dumnezeule, nici nu îmi amintesc 

cum am ajuns în pat, darămite să mă fi dezbrăcat! Doar 

gândul că J.T m-a văzut goală îmi provoacă un gol în 

stomac. 

Cercetez mozaicul care încadrează oglinda, trăgând 

astfel de timp înainte de a da ochii cu mine. Când într-un 

final îmi fac curaj, îmi sprijin brațele de chiuvetă. 

Părul mi-e încâlcit și turtit pe o parte, cea pe care 

probabil că am dormit neîntoarsă, iar sub ochi am pungi 

pline, de apă, de parcă s-au strâns intenționat pentru a hrăni 

o întreagă plantație în lunile secetoase. După o studiere 

atentă a feței, ajung la concluzia că arăt mai degrabă ca o 

moartă. 
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Îmi trece prin gând că aș putea să-mi ascund capul în 

vasul de toaletă, dar chiar dacă aș face-o, asta nu ar rezolva 

pe deplin problema și tot aș fi nevoită să dau piept 

realității. 

Îmbrăcată complet, mă îndrept către ieșire. Dau să 

deschid ușa, dar când aud vocile care răzbat dincolo de ea, 

mă opresc. Îmi lipesc urechea de lemnul tare și mă pun pe 

ascultat. 

Diversitatea de cuvinte dintre două voci bărbătești și 

numele meu, pe care-l aud repetat, mă fac să-mi cuprind 

mijlocul cu brațele. Prind câteva frânturi din dialogul celor 

doi și mă rog ca ăsta să fie un coșmar. Niciodată nu m-am 

simțit atât de urâtă, atât de nedorită. 

Când urechile mele nu mai suportă cele auzite, învârt 

mânerul ușii. Încerc să-l evit pe J.T, când face un pas 

înspre mine. 

- Unde naiba pleci?  

- Către lucruri mai bune! e tot ce pot spune, înainte de a 

da frâu liber lacrimilor.  

Un val de ușurare mă cuprinde atunci când ies în stradă, 

lăsând ploaia să-mi spele bocetul. 

- Syd, așteaptă! strigă Cole, încercând să mă ajungă din 

urmă. Te conduc, și ridicându-și umerii, oricum trebuie să 

ajung acolo. S-o văd pe Abby. Nu stă departe de cămin, 

adaugă el, iar eu apreciez efortul lui de a se preface că nu-

mi vede lacrimile. 

În ciuda faptului că nu vreau să mai am de-a face cu nici 

unul dintre Turner i, e ceva la Cole atât de diferit față de 

fratele lui, încât nu pot să rezist tentației de a mă sui în 

spatele lui, pe motocicletă. 

Din fericire drumul cu motorul nu durează mult și, în 

cele din urmă, Cole oprește în fața căminului. 
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- Îmi cer scuze pentru ce ai auzit acolo, începe el, în 

timp ce ne îndreptăm umăr la umăr către intrare. J.T a fost 

cândva genul de băiat care, dacă îți trăgea o palmă, îți 

venea să-i mulțumești pentru asta. Problema e că...,  

și scărpinându-se la ceafă, a avut încredere în cineva și asta 

l-a distrus. Iar de atunci, nu mai lasă pe nimeni să se 

apropie de el.  

- Cole... de ce îmi spui toate astea? întreb eu. 

- Voiam ca tu să știi că în spatele fiecăruia este o 

poveste. Și un motiv pentru ceea ce este.  

- Cole, nu am obiceiul să judec pe cineva după aparențe. 

Și, poate că J.T are motive pentru alegerile pe care le face. 

Dar, am priceput. Are o datorie față de fratele meu, și 

tocmai s-a achitat de obligație. Nu se va mai întâmpla.  

Noi doi, am terminat cu asta. Nici măcar nu trebuie să ne 

prefacem că suntem prieteni. 

Brusc, Cole se oprește pe loc și rămâne gânditor, iar eu 

nu știu sigur cum ar trebui să interpretez expresia de pe 

chipul lui. 

- Ce-i? întreb după o clipă de tăcere. 

- Syd? Cole?  

Cole și cu mine ne întoarcem înspre vocea entuziasmată. 

- Voi doi vă cunoașteți? iar Beth îl cuprinde într-o 

îmbrățișare. 

- Nu! spun, simultan cu Cole care zice "Da". 

- Andrew te-a trimis la petrecere cu ăștia? spune ea, 

chicotind. Aceelași dezmăț despre care vorbeste tot 

campusul? și devine serioasă. Stai puțin! De unde se 

cunoaște frate-tău cu Cole?  

- De unde vă știți voi? întreb pe un ton curios. 

- Oh, este o poveste lungă.  
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- Fetelor, oricât mi-ar plăcea să aud istorisirea pe care o 

știu pe de rost, trebuie să plec. 

Cu greu mă desprind din îmbrățișarea lui Cole, atunci 

când își ia rămas bun, iar Beth și cu mine hotărâm să 

mergem la un Starbucks din apropiere, o cafenea de care 

bruneta a aflat în timpul petrecut aici. 

Cum stomacul meu începe să-și ceară drepturile, 

chiorăind, îmi comand și un sandwich cu șuncă, pe lângă o 

cană imensă de cafea. Odată așezate la o masă retrasă simt 

cum mi se măresc ochii, așteptând ca Beth să vorbească. 

- Te rog, o implor eu, ai milă de urechile mele, care vor 

să audă totul! 

Bruneta mușcă o dată din prăjitura ei.  

- Practic, părinții nostri au crescut împreună. 

- Dar... cum? întreb mirată. Tu ai locuit dintotdeauna la 

Londra, iar ei aici, în Brooklyn.  

- Asta a fost după ce părinții noștri au terminat 

facultatea. Asta a fost în California, râde Beth. 

Clatin din cap tabloul format în minte, înfățișându-i pe 

părinții lui Beth, Luke și Melissa Sawyer, ducându-și 

veacul prin California. 

- Au tot continuat să se viziteze după școală și așa am 

ajuns prieteni, la rândul nostru. Frații Turner și cu mine 

avem o întreagă istorie în spate.  

- Bine, și atunci de ce nu ai fost și tu invitată la cheful de 

aseară?  

- Am fost, recunoaște ea. De fapt, nu e ca și cum aș avea 

vreodată nevoie de o chemare specială în casa lor. Doar că 

J.T și Andy, tipul cu care mă întâlnesc, fac parte...  

și ezitând, din cercuri diferite. 

- Dezvoltă, cer eu să se explice. 



33 

Beth ridică din umeri. 

- Habar n-am. Știu doar că cel mai bun prieten al lui 

Andy, Ethan, și cu J.T, se urăsc de moarte. Zvonurile spun 

că din cauza lui Ethan, Jayden a fost la un pas de a face 

închisoare.  

Încremenesc de uimire. 

- J.T are probleme cu legea?  

- Să spunem doar că a reușit s-o ocolească. Datorită 

tatălui lui, Jace, care este un avocat extrem de priceput. 

Îmi mușc obrazul pe interior, pentru a nu da curs șirului 

de întrebări pe care vreau să i le pun. Mă pomenesc fixând 

cu privirea un punct din tavan.  

- Ascultă, Syd. Nu vreau să te fac să te simți prost, nici 

să te sperii. Cred că... Cred că cel mai bine ar fi să stai 

departe de Jayden. 

- De ce? eliberez cuvintele pe gură până să realizez ce 

spun. 

Beth îmi zâmbește trist. 

- Fiindcă meriți ceva mai bun. 

După câteva minute de liniște, în care niciuna nu 

spunem nimic, Beth se scuză pe motiv că trebuie să treacă 

mai întâi pe la iubitul ei. 

De îndată ce intru în camera de cămin, încui ușa și-mi 

scot telefonul din geantă, care anunță primirea unui sms. 

Nu poate fi decât Andrew, îmi spun, pe care, în toată 

nebunia asta, am uitat să-l sun și să îl asigur că sunt bine. 

" La dracu', totul e atât de greșit! Cum pot să mă 

revanșez?" 

Recitesc mesajul de vreo două ori și numele 

emițătorului la fel. De unde naiba are numărul meu? 
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Singura explicație plauzibilă pe care o găsesc este că J.T și-

a introdus singur numărul de mobil în aparatul meu, atunci 

când eu dormeam. 

Arunc telefonul pe pat și oftez, scoțând din geamantanul 

încă nedesfăcut un prosop mare de corp și încă unul mai 

mic pentru păr, și intru în baie. Deschid robinetul și mă 

dezbrac leneș, apoi intru sub duș, lăsând apa fierbinte să 

îmi destindă trupul încordat, în timp ce gândurile năvălesc 

asupra mea. 

Câteva minute mai târziu, epuizată, mă trântesc în pat, 

ignorând în continuare mesajul de la Jayden. În schimb,  

îl sun pe Andrew. Trebuie că e îngrijorat de-a binelea. 

- Sydney, mă-ntâmpină el vesel. Ești bine?  

- Sunt... Obosită, recunosc eu. 

- Turner s-a purtat bine cu tine? Cum ți se pare?  

Ezit. 

- Șarmant și irezistibil, mă hotărăsc să-i spun. 

De ce naiba simt nevoia să-l apăr în fața lui Andrew? 

Strâmb din nas, amuzându-mă că el nu poate să vadă asta. 

- Asta e bine, continuă el râzând, pentru că aveam de 

gând să-l rog să-ți stea prin preajmă o vreme. 

Ba pe dracu' o să faci asta! îmi vine să-i strig. 

- Oh, te rog, Andrew! Mă descurc și singură, îi spun cât 

pot eu de calm. 

- Iubito, uneori, Brooklyn poate fi periculos. Crede-mă, 

am fost acolo. Acum, spune-mi. Cum e Beth? deviază el 

subiectul și știu că o face intenționat. 

- Beth e... schimbată. 

- Cum adică schimbată? În ce sens?  



- N-ai decât să vii aici și s-o vezi cu ochii tăi, rânjesc, 

fiindcă știu că i-am stârnit curiozitatea.  

- Vorbim mâine Sydney, mă expediază el.  

După ce punem capăt conversației, rămân cu telefonul în 

mână și îl strâng la piept. Nici nu știu ce e mai rău. Faptul 

că mi-e dor de Andrew, sau că m-am ales cu o altă gardă de 

corp. Un individ pe cât de sexy, pe atât de agasant! De ce 

n-a putut să fie Cole în locul lui? De ce nu a putut să fie 

tipul care, deși îl cunosc de puțin timp, simt că mă pot baza 

oricând pe el? 
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